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Svensk rasforskning  
och den nazistiska världsbilden

Herman Lundborgs vänskap och utbyte med 
ledande rashygieniker i Nazityskland

maja hagerman

Det kom ett brev till rasbiologiska institutet i Uppsala den 12 januari 1932. 
Det innehöll en avskrift av en ss-order – A- Nr. 65 – och bar rubriken 
”Från rasteorin till rashandlingen”.1 Reichsführern för Schutzstaffel (ss) 
Heinrich Himmler förkunnade där att han med verkan från den 1 januari 
1932 införde krav på ”bröllopstillstånd” för alla ogifta medlemmar av ss. 
Alla ss-män med avsikt att gifta sig måste inhämta tillstånd, och inte bara 
männen själva utan även deras potentiella hustrur måste genomgå rasun-
dersökning, sända in fotografi och stamtavla samt genomgå medicinsk 
undersökning. Ansökan skulle behandlas vid en nyinrättad ”rasavdelning”, 
där varje sökande skulle bli bedömd enligt ett rasgraderingssystem som 
experter inom ss utvecklat, och tillstånd skulle ges på rashygienisk grund. 
Himmler skulle göra ss till en raselit och syftet med kontrollen av ss-
männens hustrur var att kunna garantera att deras avkomma i framtidens 
Tyskland skulle utgöra ett särskilt värdefullt släkte, arvshälsomässigt sunt 
och av övervägande tysk-nordisk typ.

1. Kapitlet bygger på en översiktlig granskning av det stora brevmaterial på tyska som finns 
i rasbiologiska institutets arkiv och i Herman Lundborgs samling i Uppsala universitets-
biblioteks arkiv. Genomgången hade inte varit möjlig att göra utan den tyskfödde läkaren 
Eckhard Tampe, som gjort en mycket stor arbetsinsats genom att översätta breven men 
också hjälpa till med förståelsen av såväl medicinska termer och sammanhang som begrepp 
knutna till äldre tyska levnadsförhållanden.

Texten är tillkommen med stöd av Ragnhild Blomqvists fond och Gunvor och Josef Anérs 
stiftelse.
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Brevet är ett slags formell rundskrivelse, det är allmänt hållet och rik-
tat till många mottagare för att informera om detta beslut som omtalas 
som mycket betydelsefullt. I Uppsala är brevets mottagare professorn vid 
 Statens institut för rasbiologi, Herman Lundborg. Han är också omnämnd 
i skrivelsens inledning. Så här börjar brevet: ”Att judendomen som bland-
ras av negroida, hetitiska, mongoliska och några europeiska inslag står 
djupt under den nordiska rasen, det har von Gobineau, Richard  Wagner, 
 Houston  Stewart Chamberlain och de Lapouge och även Madison Grand 
[sic], professor Lundborg och Lothrop Stoddard, alltså de bästa fors-
karna och rasmedvetna personerna i Europa, varit eniga om.”2 I raden av 
bemärkta namn är Lundborg den ende som bär titeln professor och har en 
officiell ställning som vetenskapsman vid universitetet, han är också den 
ende som har tung utgivning av föregivet vetenskapliga verk i rasbiologi i 
meritlistan.3

Läkaren och professorn Herman Lundborg var chef för Statens institut 
för rasbiologi under åren 1922 till 1935. Det brukar heta att han var ledare 
för världens första statliga institut för rasbiologi, Lundborg brukade också 
själv beskriva det så. Men han var inte bara chef, han var uppfinnare också, 
den som hittade på vad ett sådant statligt institut skulle kunna vara och 
vad det kunde tänkas syssla med.4

Redan före första världskriget hade tankegångar framförts om att man 
borde inrätta rasbiologiska institut, som ett slags offentligt finansierade 
nationella kontor med uppdrag att inventera befolkningen. I Storbritan-

2. Heinrich Himmler till Statens institut för rasbiologi (sifr) 9 januari 1932, Uppsala uni-
versitets arkiv (uua). Ordern är utfärdad i München den 31 december 1931.
3. Övriga omnämnda personer är den franske diplomaten och författaren Arthur de 
 Gobineau, ofta kallad ”rasismens fader” efter att ha skrivit L’essai sûr l’inégalité des races 
humaines (1853–1855, nyutgåva 1902–1908), den tyske kompositören Richard Wagner och 
hans brittiske svärson Houston Stewart Chamberlain, kulturfilosof, rasteoretiker och för-
fattare till det Gobineauinspirerade verket Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts. Även övriga 
omnämnda författare är starkt Gobineauberoende: Georges Vacher de Lapouge, fransk 
advokat och antropolog, chefsbibliotekarie vid universiteten i Rennes och Poitiers, som 
publicerade skrifter om arier, raskrig och hotande undergång; amerikanen Madison Grant, 
advokat, naturvårdare och medlem i styrelsen för American Museum of Natural History 
som skrev The passing of the great race (1916), en klassiker i den rasistiska litteraturen; och 
den amerikanske journalisten och historikern Lothrop Stoddard, författare till skrifter 
som The rising tide of color against white world-supremacy (1920). Även Lundborg hyllar 
 Gobineau, exempelvis i skriften Rasbiologi och rashygien (1914). 
4. Se vidare Maja Hagerman, Käraste Herman. Rasbiologen Herman Lundborgs gåta (Stock-
holm: Norstedt, 2015).
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nien och usa bedrevs forskning finansierad av privata fonder och mecena-
ter. Men för Lundborg och hans tyska forskarvänner låg det en viktig poäng 
i att detta borde hanteras av staten. Uppdraget handlade ju om befolk-
ningsförbättring, att exempelvis avgöra vilka individer i befolkningen som 
borde steriliseras, och sådana beslut skulle inte ligga hos enskilda, vare sig 
läkare eller patienter. I stället förordade man att centrala statligt kontrol-
lerade forskningsinstitut skulle inrättas i varje land. I Tyskland hejdades 
planerna vid första världskrigets utbrott, men i Sverige fortsatte idéerna 
att utvecklas.

Begreppet Rassenhygiene kom från tyskan och termen Rassenbiologie 
tillkom som en logisk följd av rashygienen, eller snarare ett förled till den. 
Innan direkta ingripanden, rashygieniska åtgärder som exempelvis steri-
lisering, kunde sättas in behövdes en fas av kartläggning, utredning och 
kunskapsinhämtning. Detta var rasbiologin. Läkaren Alfred Ploetz hade 
lanserat begreppet ”rashygien” i skriften Grundlinien einer Rassenhygiene 
1895. Termen ”rasbiologi” hade han använt i titeln på den tidskrift han 
startade år 1904, Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie, einschliess-
lich Rassen- und Gesellschafts-Hygiene (argb). Året därpå grundade han ett 
rashygieniskt sällskap, Gesellschaft für Rassenhygiene. Planen var att det 
skulle växa till en internationell organisation. År 1907 bytte sammanslut-
ningen namn till Internationale Gesellschaft für Rassen-Hygiene, och 1909 
grundades det Svenska sällskapet för rashygien som dess första underavdel-
ning utanför Tyskland.5

Herman Lundborg hade ett omfattande tyskspråkigt kontaktnät. Det 
framträder i rasbiologiska institutets arkiv, där in- och utgående skrivelser 
under hans år som chef är bevarade. Hans forskarvänner fanns i  Berlin, 
München, Freiburg, Stuttgart, Hamburg, Greifswald, Dresden, Wien, 
Basel, Breslau och så vidare. I hans korrespondens finns åtminstone 25 per-
soner som även står upptagna i Das Personenlexikon zum Dritten Reich av 
Ernst Klee.6 Här finns inte utrymme att redogöra för alla dessa personers 

5. Se vidare i Hagerman, Käraste Herman, 34–38, och Gunnar Broberg, Statlig rasforsk-
ning. En historik över Rasbiologiska institutet (Lund: Avd. för idé- och lärdomshistoria, 2002 
[1995]), 7–8.
6. Ernst Klee, Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945? 
(Frankfurt am Main: S. Fischer, 2011 [2003]). Verket består av korta biografiska artiklar över 
flera tusen personer verksamma i Tredje riket. Texterna sammanställdes av författaren och 
journalisten Ernst Klee då han under flera årtionden skrev böcker om eutanasiprogrammet, 
Auschwitz och den nazistiska medicinens offer. Klees urval gäller inte i första hand parti-
medlemmar eller medlöpare utan en samhällselit. Ledande personer inom statsförvaltning, 
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karriärer och inbördes relationer, eller de intriger och utmanövreringsför-
sök som pågick dem emellan (även om det också hände att Lundborg blev 
indragen i konflikterna).7 Här ges en mer översiktlig bild av utbyte och 
ömsesidig påverkan mellan Lundborg och personer i den rashygieniska 
rörelsen i Tyskland.

En förklaring till att Lundborg blev omnämnd i Himmlers skrivelse 
om rasundersökningar inom ss, är att han var ett välkänt namn inom tysk 
rasbiologi. Hans vetenskapliga profil låg dessutom rätt nära den nazistiska 
rasbiologin. Månaderna innan brevet från Himmler och ss skrevs hade 
Lundborg utkommit med en bok på tyska om rasblandning hos männi-
skan, Die Rassenmischung beim Menschen, där han efterlyst ett ändamåls-
enligt urval för avel bland människor.8 Statsmän och politiker borde med 
det snaraste få till stånd en bättre ”rekrytering” av den kommande genera-
tionen, ansåg han. Lundborg skrev om detta även i Die Sonne, en tidskrift 
”för nordisk världsåskådning och livsgestaltning” i april 1931, artikeln hette 
just ”Om rasförädling”.9 

I detta kapitel ska Lundborgs relationer med ledande tyska rasforskare 
utredas närmare. Kontakterna med tysk forskning inleddes långt innan 
det rasbiologiska institutet öppnade 1922. I Lundborgs privata brevsam-
ling i Uppsala universitetsbibliotek går det att följa hur det började, då 
han vid 1910-talets inledning fick kontakt med en liten men inflytelserik 

juridik, vetenskap med mera, vars namn ofta var omnämnda i det offentliga under naziti-
den. Tyngdpunkten i verket ligger på personer som var delaktiga i Förintelsen och befann 
sig på inflytelserika poster högre upp i samhällshierarkin. De 25 namn som jag har funnit i 
Herman Lundborgs brevsamling är Emil Abderhalden, Wolfgang Abel, Erwin Baur, Agnes 
Bluhm, Egon von Eickstedt, Eugen Fischer, Julius Grober, Max von Gruber, Hans Friedrich 
Karl Günther, Hans Harmsen, Michael Hesch, Günther Just, Ernst Kretsch mer, Johannes 
Lage, Julius Friedrich Lehmann, Fritz Lenz, Theodor Mollison,  Hermann Mucker mann, 
Alfred Ploetz, Otto Reche, Ernst Rüdin, Walter Scheidt, Bruno Kurt Schultz, Hermann 
Werner Siemens och Otmar von Verschuer.
7. Lundborg beskriver sig själv som en brobyggare och en balanserande kraft, också i 
det internationella utbytet. Han bojkottar vid ett par tillfällen internationella kongres-
ser i eugenik i solidaritet med tyska kolleger som inte blir inbjudna. Det förefaller också 
som om han stödjer en besviken Rüdin 1927, när Fischers institut invigs. Men 1925 ställer 
han upp för ett nygrundat förbund i Berlin, en utbrytning från det rashygieniska sällska-
pet, samtidigt som han tar emot Fritz Lenz i Uppsala. Hagerman, Käraste Herman, 190, 
261–264, 202–294. Lundborgs roll i konflikterna inom den tyska kretsen av rashygieniker 
kräver särskild belysning.
8. Herman Lundborg, Die Rassenmischung beim Menschen (Haag: Nijhoff, 1931), 153.
9. Herman Lundborg, ”Über die Rassenveredlung: Einige Rassenhygienische Gesichts-
punkte”, Die Sonne. Monatsschrift für nordische Weltanschauung und Lebensgestaltung, vol. 8, 
nr 4, 1931, 147–151.
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krets personer, som senare skulle bli de mest välkända och citerade rashy-
gienikerna i Nazityskland.10

När Hitler tog makten i Tyskland kunde dessa personer, Ernst Rüdin, 
Fritz Lenz, Eugen Fischer, Alfred Ploetz med flera, omsätta i praktiken det 
som varit deras gemensamma vision sedan mer än 20 år. Att Lundborg 
10. Hans-Christian Harten, Uwe Neirich & Mattias Schwerendt, Rassenhygiene als Erzie-
hungsideologie des Dritten Reichs. Bio-bibliographisches Handbuch (Berlin: Akademie Ver-
lag, 2006), sammanställer de mest åberopade namnen i läroböcker i rasvetenskap i Nazi-
tyskland. Där finns Lundborgs personliga vänner på fyra av de sex översta platserna. Listan 
omfattar över hundra författarnamn och överst kommer Hans F. K. Günther (420 hänvis-
ningar) och något längre ner Fritz Lenz (206), Eugen Fischer (148) och Erwin Baur (124). 
Herman Lundborg får här endast 12 hänvisningar. Att de inte är fler tror jag beror på att 
den undersökta litteraturen framför allt är utgiven på 1930-talet. Mitt intryck är att tysk 
raslitteratur ofta har nationalistiska förtecken (precis som den svenska), och att denna ten-
dens blir allt starkare med tiden, på så sätt att man alltmer ogärna vill visa sitt beroende av 
samtida utländska arbeten. Norska rasforskare som Jon Alfred Mjøen och Halfdan Bryn, 
som också hade många tyska kontakter, finns över huvud taget inte med på listan. 

Herman Lundborg fotograferade under sina resor i Lappland. Han fann spår av olika 
”raser” och oroväckande tecken på rasblandning mellan samer, finnar och svenskar samt 
därmed hotande degeneration, ibland i flera olika varianter inom en och samma familj. 
Denna bild, troligen tagen i maj 1916, publicerade han i boken Svenska folktyper 1919 med 
följande bildtext: ”Nybyggarhustru med sina barn i Jukkasjärvi. Modern av finsk typ med 
lapskt inslag, flickan av finsk typ, gossen av blandad typ.”
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delade deras nazistiska sympatier redan tidigt framgår i ett brev han skrev 
1924, då ett svenskt nazistparti just hade bildats. Bröderna Birger och Sigurd 
Furugård i Molkom i Värmland hoppades få hjälp av Lundborg eftersom de 
hämtade en stor del av sin rasideologiska argumentering direkt från insti-
tutet. De översände ett provnummer av tidningen National- Socialisten med 
ett stort hakkors i logotypen, daterat den 19 september 1924. Lundborg 
svarade med att skriva ett konfidentiellt brev till tidningens redaktör Sigurd 
Furugård om att han läst med intresse och vill beställa ytterligare tio exem-
plar av första numret mot postförskott, men samtidigt bad han om att man 
inte skulle citera eller nämna hans namn eller rasbiologiska institutet i tid-
ningen.11 Han förklarade varför:

Börja judarna märka att institutet eller mina idéer börja avsätta sådana frukter, som 
komma till synes i nationalsocialisten – i stort sett riktiga för övrigt – d. v. s. 
den ena polen är rasbiologisk politik och den andra judarnas utträngande m. m., 
så vända de sina angrepp mot mig och institutet. De börja ett mullvadsarbete, en 
odiös presskampanj i sina egna organ. På alla sätt komma de att misstänkliggöra 
rasbiologin och de rashygieniska strävandena, sannolikt med den påföljd, att insti-
tutet ej får sina anslag. [– – –] Judarna i Sverige har hittills förhållit sig relativt neu-
trala, därför att jag så sorgfälligt undvikit – av taktiska skäl – att beröra judefrågan. 
Nu blir gärdet upprivet förr eller senare. Lova mig, om Ni ej vill lägga ytterligare 
sten på börda för institutet och forskningen, att ej citera eller nämna mitt namn 
eller institutets i tidningen, ty då blir det ännu värre. [– – –] Låt intet av detta jag 
nu skrivit sippra ut.

Den äldre generationen – mentorerna
Det första spåret av Lundborgs direktkontakter med tyska rashygieniker är 
från våren 1911 då det ordnades en stor internationell hygienutställning i 
Dresden, där det även fanns en väl tilltagen avdelning för rashygien. Lund-
borg inbjöds att visa upp sin forskning där. Gissningsvis handlade det om 
en översikt visande ärftligheten inom den ”urartade” släkt på Listerlandet i 
Blekinge som han just höll på att undersöka, och som alltså väckte intresse 
i Tyskland långt innan den kom i tryck 1913.12 I Lundborgs brevsamling 
framgår det att Max von Gruber och Alfred Ploetz, viktiga namn i den äldre 

11. Lundborg vinnlägger sig även själv om diskretion. Brevet är daterat den 30 september 
1924 men finns inte sparat vare sig bland institutets utgående skrivelser eller i den privata 
brevsamlingen. Lundborg har i stället satt in brevet i pärmen där han samlat sina press-
klipp, på baksidan av det blad där han satt in tidningen, i F1:1, sifr, uua.
12. Herman Lundborg, Medizinisch-biologische Familienforschungen innerhalb eines 2 232 
köpfigen Bauerngeschlechtes in Schweden (Provinz Blekinge) (Jena: Fischer, 1913).
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generationen av rashygieniskt engagerade forskare, lyfte fram och stödde 
honom då hans bana som rasbiolog var alldeles i sin början.

Lundborg besökte utställningen i Dresden och rapporterade entusias-
tiskt om den i Allmänna Svenska Läkartidningen. Han mötte Max von 
Gruber, en berömdhet som grundat hygienämnet i Tyskland och var ledare 
för Institutionen för hygien vid universitetet i München. Gruber hade bli-
vit adlad för sin upptäckt av agglutination, det vill säga hur blodkrop-
parna klumpar ihop sig, en upptäckt som ledde vidare till utforskandet av 
serum, den klara vätska som avskiljs när blod levrar sig, och som används 
i diagnostiken. Men Gruber var också ordförande i det tyska sällskapet för 
rashygien.

Lundborg inbjöds därefter av Gruber att hålla föredrag för medicinare 
i München 1912.13 Under hösten samma år skrev Gruber även ett mycket 
positivt rekommenderande förord till Lundborgs stora bok om släkten på 
Listerlandet. Hans ord innebar ett slags ”kröning” av Lundborg som fors-
kare, och där framgår vad tyska rashygieniker tyckte var så intressant i 
Lundborgs arbete. Det var Lundborg själv som hade bett Gruber om att få 
bifoga hans rekommendation i boken, och denne skrev: 

Jag gör det med glädje och övertygelsen att det rör sig om en exemplarisk pre-
station, och även i förhoppningen att detta arbete blir till den motor som äntli-
gen sätter igång den biologiska familjeforskningen i den omfattningen och med 
det eftertryck som motsvarar dess oumbärlighet för en förnuftsmässig reglering, 
ledning och skötsel av människoproduktionen. Utan en sådan förnuftig reglering 
finns det inte någon fullkomligt lycklig tillvaro, ingen helhet på sikt, inget liv på 
sikt för ett folk! [– – –] Dr Lundborgs undersökning är den mest omfångsrika och 
grundligaste familjeundersökning som någonsin har gjorts. [– – –] Han har lyckats 
visa att vissa sjukdomsanlag i hans ”stora släkt”, och vad som är ännu viktigare för 
allmänheten, vissa utan tvivel därmed förknippade sociala mindervärdigheter och 
karaktärsfel uppträder med påfallande frekvens från generation till generation, och 
att därmed klart visa ett exempel på, hur en dylik stam blir till en föga glädjande 
del av nationen.14

Grundaren av det rashygieniska sällskapet Alfred Ploetz var ordförande 
i paraplyorganisationen Internationella sällskapet för rashygien, och han 

13. Max von Gruber till Herman Lundborg 1 augusti 1912, Uppsala universitetsbibliotek 
(uub).
14. Max von Gruber, ”Begleitwort”, i Medizinisch-biologische Familienforschungen inner-
halb eines 2 232 köpfigen Bauerngeschlechtes in Schweden (Provinz Blekinge) av Herman 
Lundborg, v–vi. Manus, handskrivet med korrigeringar, medföljer som bilaga i brev från 
Max von Gruber till Herman Lundborg 24 november 1912, uub.
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behöll länge kontrollen över sällskapet som han grundat. I september 1911 
bjöd han in Lundborg till sitt hem Villa Hauser i Garmisch söder om 
München.15

Alfred Ploetz plan var att nya rashygieniska sällskap skulle bildas som 
lokalavdelningar i många länder. Just Sverige låg nära tillhands att hop-
pas mycket på eftersom Ploetz utgångspunkt och rashygieniska ideal var 
just de högvuxna, blonda, ljusögda, vithyllta människorna som man kal-
lade ”den nordiska rasen”. När Svenska sällskapet för rashygien hade grun-
dats 1909, fanns andra personer än Lundborg i ledningen. Ändå börjar 
Lundborg under åren efter besöket hos Ploetz att framträda som om han 
vore rörelsens galjonsfigur i Sverige. Han författar en populärvetenskaplig 
skrift, Rasbiologi och rashygien (1914), som är den första i sitt slag i Sverige 
och framställer sig i skriften som talesman för den rashygieniska rörelsen. I 
förordet berättar han att han redan har hållit ett hundratal populära före-
drag i ämnet runt om i landet. Han anger i en lång rad konkreta punkter 
vilka riktlinjer de rashygieniska strävandena i Sverige borde ha under de 
närmaste årtiondena.

Att Lundborg lyfts fram av Ploetz och Gruber innebär dock inte att 
han på den svenska scenen kan ses som ett slags ”tysk import”, utsänd 
från de tyska rashygienikerna. Lundborg är mycket beroende även av den 
inhemska traditionen av svensk rasforskning. Det är inte ämnet för detta 
kapitel men finns beskrivet på annat håll.16

Ernst Rüdin, Fritz Lenz och Erwin Baur
Lundborgs viktigaste kontakter över längre tid är dock några jämnåriga 
personer i den inre kärnan i det rashygieniska sällskapet som han blir per-
sonlig vän med i början av 1910-talet och kommer att hålla kontakt med 
ända till 1930-talet. Ernst Rüdin förefaller vara den han först lär känna när-
mare. Denne professor i psykiatri kommer på sin 65-årsdag år 1939 att få 
motta Goethes medalj för konst och vetenskap av Adolf Hitler personligen 
och hyllas som en pionjär för att ha argumenterat för, utformat, rättfärdi-
gat och lagt grunden till massteriliseringar och kliniskt dödande av vuxna 
och barn.

15. Alfred Ploetz till Herman Lundborg 14 september 1911 samt odaterat brev, uub.
16. Hagerman, Käraste Herman, 19–22, 43–46, 72, 78–81 med mera. Äldre svensk rasforsk-
ning av exempelvis professorerna vid Karolinska institutet Anders och Gustaf Retzius, far 
och son, beskrivs i Maja Hagerman, Det rena landet. Om konsten att uppfinna sina förfäder 
(Stockholm: Norstedt, 2006).
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Men redan 1905 var Rüdin medgrundare av det rashygieniska sällska-
pet, som Alfred Ploetz 14 år yngre svåger. Från starten skötte han redak-
törskapet för tidskriften argb, tillsammans med Ploetz. I mars 1907 reste 
Rüdin till Skandinavien för att introducera det rashygieniska sällskapet 
och värva medlemmar.17 År 1909 var han tillbaka igen för att samla kretsen 
på Hotell Kronprinsen i Stockholm och konstituera det Svenska sällskapet 
för rashygien, som blev den första lokalavdelning som bildades utanför 
Tyskland. Sommaren 1911 då Lundborg besöker Dresden är det Rüdin som 
har hand om de praktiska arrangemangen vid den rashygieniska utställ-
ningen. I november samma år sänder Lundborg in ett manus till argb som 
han får publicerat året därpå.18 Redaktör Rüdin skriver att man gärna tar 
emot fler texter: ”mycket tacksam om ni håller vårt arkiv underrättat med 
referat över originalarbeten ur den nordiska litteraturen.”19

I Läkartidningen 1912 skrev Lundborg om en kongress för ärftlighets- 
och regenerationslära i Giessen som han deltagit i. Rüdin hade där uttalat 
sig till stöd för inrättandet av nationella och offentligt finansierade rasbio-
logiska institut, vilket Lundborg citerade.20 Även i det avslutande, framåt-
blickande kapitlet i Lundborgs bok om Listerlandet åberopar han Rüdin 
när det gäller tillskapandet av nationella centrum för familjeforskning, 
som i ständig kontakt med myndigheter och i fortlöpande samverkan med 
dem ska kartlägga ärftliga sjukdomar med mera inom befolkningen. 

Men idéerna som tog form före första världskriget blev svåra att reali-
sera i Tyskland när kriget var över. År 1918 utnämndes Rüdin till chef för 
avdelningen för genealogi och släktbiologi vid det tyska forskningsinsti-
tutet för psykiatri i München, och han förklarade i brev till Lundborg att 
det blivit nästan oöverkomligt dyrt att leva i Tyskland. På hans forsknings-
institut kunde man inte längre betala löner som räckte till medarbetarnas 
uppehälle. Han skrev till Lundborg i hopp om att kunna finna någon 
finansiär i Sverige.21

År 1931 blir Rüdin chef för hela Deutsche Forschungsanstalt für Psy-
chiatrie (ett så kallat Kaiser-Wilhelm-Institut, kwi) i München, och efter 

17. Hagerman, Käraste Herman, 33; Olof Ljungström, Oscariansk antropologi. Etnografi, 
förhistoria och rasforskning under sent 1800-tal (Hedemora: Gidlund, 2004), 346–351.
18. Artikeln handlar om medfödd dövstumhet som går i arv. Herman Lundborg, ”Über 
die Erblichkeitsverhältnisse der konstitutionellen (hereditären) Taubstummheit”, argb, 
vol. 9, 1912, 133–149.
19. Ernst Rüdin till Herman Lundborg 11 november 1911, uub.
20. Lundborg, ”Rashygieniska sträfvanden”, Allmänna Svenska Läkartidningen, nr 2, 1912, 
8–10.
21. Ernst Rüdin till Herman Lundborg 20 september 1920, uub. 
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nazisternas maktövertagande leder han en arbetsgrupp för rashygien och 
raspolitik inom expertkommittén för befolknings- och raspolitik på inri-
kesministeriet, och han är en av medförfattarna till den utförliga kom-
mentaren till den nya steriliseringslagen.22 Alla läkare i Tyskland åläggs 
att införskaffa skriften och läsa om hur Nazitysklands nya steriliseringslag 
ska ”förhindra ärftliga sjukdomar hos avkomman”. Enligt lagen kan man 
bli dömd till tvångssterilisering om man lider av någon allvarlig genetisk 
sjukdom. Domstolar och appellationsdomstolar för genetisk hälsa etable-
ras över hela landet. Alla tyska läkare blir tvingade, med hot om vite, att 
registrera varje fall av genetisk sjukdom som kommer till deras kännedom. 
Närmare 400 000 personer tvångssteriliseras i Nazityskland under åren 
1934 till 1937.23 ”Rashygienens betydelse har i Tyskland först genom Adolf 
Hitlers politiska verk blivit uppenbar för alla upplysta tyskar, och först 
genom honom blev äntligen vår mer än trettioåriga dröm till verklighet, 
att kunna förverkliga rashygienen”, skrev Rüdin 1934 i argb.24

År 1935 var Ernst Rüdin en av de sakkunniga då Lundborgs efterträdare 
skulle utses till ny chef för rasbiologiska institutet. Hans utlåtande talade 
mycket starkt till fördel för den av Lundborg önskade kandidaten, Torsten 
Sjögren, vars tillsättning dock stoppades av det socialdemokratiska statsrå-
det Östen Undén. Det framgår i andra sammanhang att Rüdin uppfattade 
Sjögren som en övertygad förespråkare för nazistisk rashygien.25

Alfred Ploetz lyckades behålla sitt grepp om den rashygieniska rörelsen 
genom decennier, mycket tack vare de yngre krafter han hade i sin egen 
familjekrets. När svågern Rüdin utnämndes till professor i psykiatri vid 
universitetet i München 1913 övergick redaktörsskapet för argb till den 27 
år yngre Fritz Lenz, en mycket nära vän till familjen. Ploetz och Lenz med 

22. Arthur Gütt, Ernst Rüdin & Falk Ruttke, Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuch-
ses vom 14. Juli 1933 (München: Lehmann, 1934). År 1925 till 1928 är Rüdin även direktor vid 
psykiatriska kantons- och universitetskliniken i Basel-Friedmatt, samtidigt som han leder 
genealogiska avdelningen vid den psykiatriska forskningsanstalten i München. 
23. Klee, 513. Robert N. Proctor, Racial hygiene. Medicine under the Nazis (Cambridge: 
Harvard University Press, 1988), 95–112.
24. Ernst Rüdin i argb 1934, 228, här efter Klee, 513. Statens institut för rasbiologi skriver 
till Ernst Rüdin den 26 juni 1935 och ber om upplysningar angående steriliseringars genom-
förande i Tyskland. Rüdin svarar den 29 juli 1935 med att skicka över en hel del informa-
tionsmaterial, dock anger han inga direkta siffror. Institutet återkommer den 3 mars 1936 
med en fråga om hur många steriliseringar som redan utförts i Nazityskland, något svar 
från Rüdin har jag inte hittat.
25. Stefan Kühl, Die Internationale der Rassisten. Aufstieg und Niedergang der internatio-
nalen Bewegung für Eugenik und Rassenhygiene im 20. Jahrhundert (Frankfurt: Campus, 
1997), 141.
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familjer var vid denna tid bosatta i Herrsching, fyra mil utanför München, 
och när Lenz kom till Uppsala för att stanna en vecka och hålla en serie 
föredrag 1925 så reste han i sällskap med Ploetz syskonbarn.

Lenz är 19 år yngre än Lundborg men ingår i rashygienikernas innersta 
krets och är en viktig yrkesrelation, om än som det förefaller ingen riktigt 
nära vän till Lundborg. I egenskap av tidskriftens redaktör är Lenz dock 
en mycket viktig person, eftersom det i hög grad är via artiklarna där som 
Lundborg blir läst och uppmärksammad internationellt. Lenz hade dokto-
rerat hos Gruber i München och var en av författarna till tysk rashygiens 
mest centrala skrift, standardverket Grundriss der menschlichen Erblichkeit-
slehre und Rassenhygiene som utkom 1921. Lenz skrev boken tillsammans 
med Erwin Baur och Eugen Fischer, som båda var erkända professorer, och 
i dagligt tal kallades boken Baur-Fischer-Lenz. Hitler hänvisade till den när 
han skrev första delen av Mein Kampf, som utkom 1924. Året efter gavs den 
rashygieniska grundboken även ut på svenska, Ärftlighet och rashygien.

År 1923 blev Lenz Tysklands första professor i rashygien, i München.26 
Redan 1931 förordade han att man skulle sterilisera den ”mest odugliga 
tredjedelen av befolkningen”, och efter det nazistiska maktövertagandet 
ingick han tillsammans med bland andra Rüdin och Ploetz i expertkom-
mittén för befolknings- och raspolitik på inrikesministeriet, som lade fram 
förslaget om den nya steriliseringslagen. På hösten 1933 blev han chef för 
avdelningen för rashygien vid Fischers kwi för antropologi och professor 
i rashygien vid universitetet i Berlin. När läroboken utkom i en nyutgåva 
1933 skrev Lenz i den att nationalsocialismen är ett slags tillämpad biologi. 
En formulering som sedan kom att upprepas ofta och gärna av Rudolf 
Hess och andra berömda nazister.27

Erwin Baur är en av Lundborgs mest namnkunniga vänner inom 
den internationella forskarvärlden. Han blir anmodad att höra av sig till 
den svenska regeringen när frågan om rasbiologiska institutet håller på 
att avgöras år 1920. En riksdagsmotion om institutet har lämnats in och 
en utredning har tillsatts och under tiden den gör sina överväganden ber 
Lundborg flera forskare i utlandet skriva till svenska regeringen för att 
uttala sitt stöd.28

26. Harten, Nierich & Schwerendt, 427.
27. Proctor, 62.
28. Hagerman, Käraste Herman, 178–179. Den omfattande lobbykampanj som föregick 
institutets tillskapande beskrivs ingående i Maria Björkman & Sven Widmalm, ”Selling 
eugenics: The case of Sweden”, Notes and Records of the Royal Society, vol. 64, nr 4, 2010, 
354–400. 
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Baur var den förste professorn i ämnet ärftlighetsvetenskap vid lant-
brukshögskolan i Berlin när han tillträdde 1914. Han hade varit medlem i 
rashygieniska sällskapet ända sedan starten 1905, och blev 1917 ordförande 
i sällskapets lokalavdelning i Berlin. Under det i Sverige avgörande året 
1920 inbjöds Baur att föreläsa hos Läkaresällskapet i Lund. Då gjorde han 
öppet propaganda för Lundborgs sak, och för att riksdagen skulle fatta 
beslut om att inrätta institutet: ”Sverige skulle göra en förtjänstfull gärning 
gentemot hela den mänskliga kulturen – jag använder fullt medvetet dessa 
starka ord”, sade han i föredraget som också publicerades i Läkartidning-
en.29 Tyskland kunde inte åta sig uppgiften, för landet var i ett så betryckt 
läge att man knappt kunde värna de vetenskapliga institut man redan hade. 
Men det fanns allvarliga hot mot folken, förklarade Baur. Sjukliga proces-
ser (nedgång) hotar folkmaterialet. De kan bara bekämpas om man känner 
dess orsaker. Ett folk med mindervärdiga arvsanlag kan ju inte förändras. 
Det spelar ingen roll om man inför de bästa sociala reformer, ger den bästa 
uppfostran eller den mest förfinade kultur, det kommer inte att hjälpa: 
”Även om man uppfostrar och behandlar Nordamerikas negrer under 
många generationer precis så som de vita amerikanerna, så förbliva neg-
rerna likväl till karaktär och anlag negrer.”30 Föredragstexten spreds även 
som särtryck, och kom troligen berörda beslutsfattare tillhanda genom den 
välorganiserade lobbykampanj som pågick inför institutets inrättande.

I början av 1921, när det började stå alltmer klart att riksdagen faktiskt 
skulle komma att inrätta ett rasbiologiskt institut, erbjöd Lundborg Baur 
en anställning, men han tackade nej.31 Han trodde sig kunna stanna kvar 
som professor vid lantbrukshögskolan i Berlin eftersom hans inriktning 
var växtförädling och han därför kunde få inkomster från företag. Baur 
hade familjeanknytning till Skandinavien, och det framgår i breven att han 
var här då och då av personliga skäl och även förstod skandinaviska språk 
hjälpligt och kunde tala lite grann.

När Baur inbjöds av rasbiologiska institutet att komma till Uppsala år 
1932 för att hålla föredrag, såg man mycket fram emot hans besök och lade 
ner särskilda omsorger på att ge hans föreläsningar stor spridning. Lund-
borg presenterade honom som en av de främsta forskarna inom modern 

29. Erwin Baur, Den moderna ärftlighetsforskningens betydelse för rashygien och befolknings-
politik. Föredrag för Lunds läkaresällskap (Stockholm, 1920), 8. Särtryck ur Svenska Läkar-
tidningen 1920.
30. Ibid., 6. 
31. Erwin Baur till Herman Lundborg 20 februari 1921, uub.
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ärftlighetslära, ”känd för att utan omsvep våga framträda och belysa urart-
ningsföreteelserna i tiden”. Institutet lät trycka föredraget och sålde sedan 
häftet bland annat till den nazistiska bokhandeln Svea rike. I skriften, med 
30 luftiga, lättlästa sidor, Kulturfolkens undergång i rasbiologisk belysning, 
förklarade Baur:

Om man i generationer låter uppfostra hottentotter i engelska skolor och låter 
dem få samma levnadsstandard som högt kultiverade engelska familjer, så föränd-
ras därigenom lika lite hottentotternas ärftliga anlag. [– – –] Denna stam förblir 
vad den är, och även efter många generationer är hottentottbarnen som födas, 
alltjämt hottentottbarn med alldeles samma egenskaper och anlag som andra barn 
av deras folk. [– – –] Ett folk av t. ex. australnegerns rassammansättning kan aldrig 
alstra en högre odling, och den kultur som de gamla grekerna utvecklade var ej och 
kunde ej vara identisk med de gamla egyptiernas. Varje kulturfolk utvecklar med 
naturnödvändighet sin säregna kultur. Härav följer, att då ett kulturfolk med tiden 
förändras i sin rassammansättning, så förändras kulturen på motsvarande sätt. Då ett 
folk starkt försämras i rashänseende, måste dess kultur gå under.32

Vid sidan om Rüdin förefaller Baur ha varit den som Lundborg haft en 
mer förtrolig kontakt med. Men Baur gick bort i december 1933. Dess-
förinnan hälsade han Hitler med varm övertygelse, och välkomnade den 
nya befolkningspolitiken med orden: ”ingen tar emot regeringens sterili-
seringslagar hellre än jag, men detta är, som jag alltid måste understryka, 
bara början”.33 Bland djuren gör det naturliga urvalet att exempelvis svaga 
smådjur blir tagna av rovfåglar, men bland människor som styrs av huma-
nitet är det naturliga urvalet satt ur spel, så därför behöver staten överta 
rovfåglarnas funktion, kunde han förklara.

Eugen Fischer  
– Nazitysklands mest inflytelserike rasforskare

Den mest välkände bland Lundborgs jämnåriga forskarkontakter var 
Eugen Fischer. Han var professor i antropologi i Freiburg, och senare blev 
han chef för vad som ofta (och kanske lite missvisande) benämns som 
Tysklands motsvarighet till det rasbiologiska institutet i Uppsala. Han 
räknas som nazitidens mest inflytelserike rasforskare.34 Även Fischers och 

32. Erwin Baur, Kulturfolkens undergång i rasbiologisk belysning (Stockholm: Svea rike, 
1932), 5–7, 10.
33. Baur citerad efter Klee, 32–33.
34. Klee, 151–152.
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Lundborgs kontakt inleddes på 1910-talet och varade ända in på 1930-talet. 
Deras vänskap inleddes då Lundborg vistades hos Fischer i Freiburg 1914 
för att få tillfälle att jämföra sina metoder med hans.

Eugen Fischer hade vunnit ryktbarhet efter en forskningsresa till Tyska 
Sydvästafrika, i dagens Namibia, där han studerat rasblandning. I boken 
Die Rehobother Bastards und das Bastardiserungsproblem beim Menschen 
hade han skrivit om en folkgrupp som var ättlingar till kvinnorna i det 
lokala khoisanfolket (”hottentotter”) och boer, alltså vita europeiska kolo-
nisatörer. Med Fischers terminologi var de därmed en korsning mellan två 
distinkta ”människoraser”. Fischer hade upprättat komplicerade släktträd 
över dem han undersökt för att visa att de mendelska reglerna för ärftlig-
het gällde även för egenskaper som hudfärg, hårfärg, hårtyp, kroppsstorlek 
och ögonfärg hos människor. Fischers och Lundborgs forskningsarbeten 
var därmed besläktade på flera sätt, båda undersökte de släktband, och 
eftersträvade att tillämpa mendelska lagar för ärftlighet på människan. 
Deras böcker publicerades samma år, och på samma välrenommerade för-
lag, Gustav Fischer Verlag i Jena. Båda drog de slutsatsen att rasblandning 
bör undvikas.

Innan de träffades hade de båda blivit klara med sina böcker, och läm-
nat manus till samma tryckeri ungefär samtidigt (utan att träffas, tydligen). 
Sedan har de frågat sig: vad ska jag göra nu? Varpå de båda riktat blickarna 
åt samma håll: Lappland. Fischer i Freiburg hade fått idén att undersöka 
bastardiseringen i norr på samma sätt som i söder, närmare bestämt bland 
samer i Sverige. Fischer skrev både till sekreteraren i Svenska sällskapet 
för rashygien  Vilhelm Hultkrantz i Uppsala och till Carl Magnus Fürst 
i Lund på sommaren 1913 om att han var väldigt intresserad av raskors-
ningar och planerade att undersöka ”mischlinge” mellan svenskar och 
samer. Samtidigt befann sig Lundborg redan på sin första forskningsresa 
i Lappland. Fischer undrade: ”Var kan [jag] få reda på något om sådana 
halvblod?”35 Fürst diskuterade saken med Gustaf Retzius vid Karolinska 
institutet, och de kom fram till att det vore olyckligt om tyskarna hann 
före. Hultkrantz rådgjorde med professorn i finsk-ugriska språk i Uppsala, 
Karl Bernhard  Wiklund, och även de kom fram till att det borde vara en 
svensk som gjorde undersökningen av det så kallade bastardiseringsproble-
met.  Wiklund skrev till Lundborg: ”självfallet, att vi bägge vore eniga att 
först och främst påpeka det ifrågavarande arbetsfältet för Eder, som ju är 

35. Eugen Fischer till Carl Magnus Fürst 26 juni 1913, Lunds universitetsbibliotek, se 
Ljungström, 352–353, 454.
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närmast till detta arbete.”36 Fischer hade fått veta detta innan han nåddes 
av Lundborgs förfrågan om att få komma och hälsa på. Fischer svarade den 
17 januari 1914:

Mycket ärade herr kollega! [– – –] Jag står naturligtvis gärna till Ert förfogande, 
skall gärna visa Er metoder etc. och ser fram emot att tala med Er om allehanda 
antropologiska frågor och att lära familjeantropologi av Er – där har ju Ni den 
mesta erfarenheten av alla! [– – –] Era planer, att undersöka svensk-lappsk-bland-
ras, intresserar mig mycket. Jag korresponderade länge med lärare och präst i 
 Nattavaara och Lakaträsk (Vitträsk), då jag själv hade planer att resa dit för att 
bedriva bastardstudier. Men enligt uppgift är det för få bosatta bastardfamiljer, så 
att jag gav upp planen. Sedan tänkte jag på Norge – men nu kommer jag att släppa 
hela planen. Ni som svensk kan lösa denna uppgift mycket lättare och det gläder 
mig hjärtligt, om jag kan hjälpa Er.37

För Lundborgs del tycks vistelsen hos Fischer framför allt ha avsatt spår i 
hans användning av kameran. Hos Fischer verkar Lundborg inse att foto-
grafin är ett av rasbiologens viktigaste redskap. I sin undersökning om 
släkten i Blekinge hade han publicerat några foton som mest liknar vanliga 
bilder i familjealbum. Fischer hade en mer medveten arbetsmetod. Under 
sin resa i Tyska Sydvästafrika hade han använt fotograferandet som ett 
vetenskapligt verktyg. Hans forskningsvistelse i Afrika varade bara några 
månader men resulterade i en omfattande fotosamling.

Fischer gick nära de människor han undersökte med sin fotolins, för 
att ingående kunna granska deras fysiska drag. Han tog serier av ansikten, 
alla på samma sätt, för att de skulle kunna jämföras med varandra. Utvalda 
fotografier sattes prydligt upp på grå kartongblad, på ett sätt som påmin-
ner om hur Lundborg senare gjorde med sina foton.38

Men Lundborg utvecklade sin användning av fotografier till att fram-
för allt vara ett kraftfullt pedagogiskt redskap. Det blev i hög grad med 
bilder han spred sin förkunnelse. Böcker, rikt illustrerade med fotogra-
fier i påkostat tryck, skänkte han senare under åren bort mängder av till 
tyska universitetsinstitutioner, forskningsbibliotek och enskilda forskare.39 
Redan hans första bilderbok, Svenska folktyper från 1919, blev internatio-

36. Karl Bernhard Wiklund till Herman Lundborg 8 mars 1914, uub.
37. Eugen Fischer till Herman Lundborg 17 januari 1914, uub.
38. Fischers foton finns i Archiv der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin-Dahlhem.
39. Förteckningar över rasvetenskapliga bildverk som sändes ut från institutet finns i B4:2 
och B4:4, sifr, uua. Mängder av tackkort från tyska lärosäten, som fått gratisexemplar av 
exempelvis The Swedish nation eller The racial characters of the Swedish nation inkommer 
över åren till rasbiologiska institutet, E2:1–13, sifr, uua. 
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nellt uppmärksammad med sina 700 fotografier i påkostat utförande, och 
de tyska kollegerna suckade i sina tackbrev att liknande bildverk ännu inte 
hade gjorts i Tyskland.40 Ett par år senare framställde Lundborg nästa bok 
i påkostat tryck med planscher över rastyper i Sverige, The Swedish nation 
in word and picture (1921). Professorn i invärtes medicin Julius Grober vid 
universitetet i Jena skrev efter att ha fått den:

Vilka medel ni kan använda er av för dylika ändamål! Ett dylikt papper och sådana 
avbildningar har vi inte sett på 10 år! Ni lär känna Günthers bok, Deutsche Rassen-
kunde. Avbildningarna som finns där går inte att jämföra med era. [– – –] Er bok 
har stimulerat mig att skapa något liknande för Tyskland, men förarbetet saknas 
hos oss än på långa vägar. Men vi vill ta oss an materialsamlingen.41

År 1926 kom nästa bok med rasbilder i mycket påkostat tryck som skick-
ades ut från institutet till olika tyska universitetsinstitutioner, The racial 
characters of the Swedish nation. Undersökningen publicerades även i en 
omarbetad tysk utgåva, även den mycket fint gjord och med många bilder, 
Rassenkunde des schwedischen Volkes (1928).

Lundborg sprider även sitt budskap om ”den nordiska rastypen” genom 
utlåning av enstaka bilder. När Fischer skriver om kroppsliga rasskillnader 
hos människan i den ovan nämnda läroboken så bifogar han en bildserie 
som visar utvalda rastyper. Så gott som alla bilder kommer från hans egen 
samling. Men två foton är från en extern källa, dem har Fischer hämtat ur 
Lundborgs Svenska folktyper: en man från Sverige av ”nordisk ras” och en 
ung kvinna i samiska kläder, med bildtext ”mongoloid nordisk blandtyp. 
Från Lappland”. När Fischer behöver illustrera sin artikel ”människoraser” i 
Brockhaus stora konversationslexikon använder han också några bilder från 
rasbiologiska institutet.42 Men han är bara en av många tyska forskare som 
lånar bilder ur Lundborgs samling för att illustrera rasvetenskapliga verk.

När Eugen Fischer besökte Uppsala 1924 så stannade han i mer än en 
vecka och hade god tid att se på allt. Något som gjorde särskilt intryck 
på honom var institutets bildsamling, och då särskilt de fotografier som 

40. Från Berlin skrev Erwin Baur till Herman Lundborg: ”Hos oss skulle det idag helt 
enkelt vara omöjligt att publicera en bok i detta utförande.” 23 januari 1921, uub. I Wien 
blev även professor Rudolf Pöch hänförd över bokens fotografier, och han använde verket 
i sin undervisning. ”Hos oss skulle något liknande inte alls vara möjligt”, skrev han till 
 Herman Lundborg 21 februari 1920, uub, se Hagerman, Käraste Herman, 176. 
41. Julius Grober 24 januari 1924, E2:2, sifr, uua.
42. Korrespondens om bilder till Fischers artikel om ”människoraser” i Brockhaus konver-
sationslexikon, inkommande 28 februari 1932, 29 mars och 11 april 1933, E2:12–13, utgående 
B2:8 2 mars 1932, sifr, uua.
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Nordisk och östbaltisk typ. Mannen till vänster är en omsorgsfullt utvald elitcyklist från 
Skövde med ovanligt välproportionerad kropp. Finnen till höger (östbaltisk typ) har däre-
mot en lätt snedhet och ojämnheter i sin konstitution som framträder i sidoljuset vid foto-
graferingen. Herman Lundborg, Svensk raskunskap (1928).
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Lundborg kallade ”helbilder”. Fischer benämnde dem på tyska Aktstudien, 
alltså nakenbilder. Fischer höll sina föreläsningar klockan sju varje kväll, så 
på dagarna fanns det tillfälle att bekanta sig med verksamheten på institu-
tet. Lundborg hade mycket att visa, som de speciella kort han utformat för 
att använda vid rasundersökningar och hur effektivt den pågående ”rasin-
venteringen” var upplagd. En undersökning av 47 000 värnpliktiga, som 
ifråga om kvantitet och enhetligt genomförande saknade motsvarighet i 
Tyskland. Mätningar av de värnpliktiga tog endast fem till sju minuter 
per person, hävdade Lundborg, och för första gången inom antropolo-
gin användes amerikanska hålkort och hålkortsläsare, så kallade Hollerith-
maskiner, för att underlätta den statistiska bearbetningen. ss skulle senare 
använda samma hålkortsteknik.

Efter hemkomsten skrev Fischer två tackbrev, först ett mer personligt 
och senare under hösten ännu ett tack som var mer formellt, och där han 
berättade om sina intryck. Förmodligen hade Lundborg bett honom att 
skriva detta senare brev, för att kunna använda de uppskattande orden 
som vittnesmål i arbetet med att söka förbättra finansieringen av institutet. 
Fischer skrev: 

Gärna meddelar jag er min åsikt om det sätt på vilket ni vid ert institut sköter 
om ert vetenskapliga material. Jag hade ju under min vistelse hos er i oktober så 
rikligt med tillfällen att grundligt lära känna allt. Det är verkligen inte av älskvärd-
het, utan ren objektivitet, när jag säger er att ni presterar mönstergillt med de till 
buds stående medel. Jag önskar er bara ännu mera medel. Särskilt era fotografier 
av de olika rastyperna i Sverige, sedan de av blandras, framför allt de underbara 
aktstudierna presenterar ett vetenskapligt material av oskattbart värde. Vid den 
fortskridande rörligheten och blandningen av vår befolkning kommer dessa bilder 
i framtiden en gång att vara närmast oersättliga. Hur jag bedömer er verksamhet, 
framgår av att jag här på mitt institut genast försökte ta fram samma anordningar. 
Era rashygieniska respektive rasbiologiska framgångar behöver ju naturligtvis inte 
diskuteras, Uppsalas statliga institut är ju föredömligt och känt. Jag är också fort-
farande tacksam att jag fick se allt detta och därvid kunde lära mig så mycket.43

Tre år senare, på hösten 1927, öppnar Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthro-
pologie, menschliche Erblehre und Eugenik i Berlin med Fischer som chef. 
Han har då en egen mer modern inriktning på sitt forskningsprogram för 
ärftlighetsforskning, och har inte för avsikt att fullfölja Lundborgs gam-
malmodiga massinsamlande av kroppsliga data, men han hänvisar ändå till 
institutet i Uppsala som en förebild och inspirationskälla.

43. Eugen Fischer 22 december 1924, E2:2, sifr, uua. Personligt tackbrev från Eugen 
Fischer till Herman Lundborg 21 oktober 1924, uub. 
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Efter Hitlers maktövertagande stödde Fischer nationalsocialismen. 1933 
blev han vald till rektor för universitet i Berlin och lämnade ledningen 
av institutet till Otmar von Verschuer samtidigt som han behöll anknyt-
ningen till forskningsinstitutionen. Han sade: ”de ärftligt sjuka och de 
som rasmässigt inte passar in i vårt folk måste tas bort.”44 Han var domare 
vid överdomstolen för ärftlig sundhet och generalläkare för rasbiologiska 
frågor vid Reichsstelle für Sippenforschung (Riksämbetet för familje-
forskning), och tackade Hitler 1936 för att genom Nürnberglagarna ha 
”gjort det möjligt för rasforskarna att göra sina forskningsresultat praktiskt 
användbara på hela folket”. Han utbildade så kallade lämplighetskontrol-
lanter som gjorde rasundersökningar på ostfronten.45 Han ingick 1941 i 
rådgivande utskottet för forskningsavdelningen ”Judefrågan” på Walter 
Franks Riksinstitut för det nya Tysklands historia, och skrev tillsammans 
med Walter Grundmann i Walter Franks skriftserie Forschungen zur Juden-
frage, band 7, Das antike Weltjudentum: ”alltid, i alla tider, om i första eller 
20:e århundradet, är världsjudendom lika med drömmen om herraväldet 
i denna och den andra världen!” 1944 erhöll han Tysklands högsta veten-
skapspris, örnskölden av Tyska riket, med inskriptionen: ”till grundaren av 
den mänskliga ärftlighetsforskningen”.46 På hans forskningsinstitut i Berlin 
fanns Josef Mengele bland de forskarstuderande.

Hans F. K. Günther  
– berömd förkunnare av rasteorier i Nazityskland

En annan av de mest kända av Lundborgs tyska kontakter är Hans F. K. 
Günther, i Nazityskland känd som ”Rassengünther”.47 Han blev först pro-
fessor i socialantropologi i Jena, sedan efter 1933 i raskunskap i Berlin, 
innan han valde att återvända till sin hemstad Freiburg för att bli professor 
där i stället 1939. Hitler förärade honom Goethemedaljen för konst och 
vetenskap 1941. Günther bodde i Skandinavien under fem år i mitten av 

44. Klee, 151, som hänvisar till Peter Weingart, Jürgen Kroll & Kurt Bayertz, Rasse, Blut 
und Gene. Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland (Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1996), 385.
45. Klee, 152. För Fischers roll vid överdomstolen för arvssundhet, se även Proctor, 41–44. 
46. Klee, 152. En fullödig bild av Fischers roll som chef för Kaiser-Wilhelm-Institut für 
Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik i Berlin ges i Hans Walther Schmuhl, 
The Kaiser Wilhelm Institute of Anthropology, Human Heredity and Eugenics, 1927–1945. Cros-
sing boundaries (Dordrecht: Springer, 2008).
47. Harten, Neirich & Schwerendt, 95, 137.
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1920-talet, från 1923 till 1928, mest i Sverige, först i Uppsala och senare på 
Lidingö, men även under långa perioder hos sin hustrus familj i Norge, där 
han tog starkt intryck av rasbiologen Halfdan Bryn. I Sverige kom han till 
Statens institut för rasbiologi för första gången på hösten 1923, men hade 
då redan haft viss kontakt med rasbiologin i Uppsala. (Se även Almgrens 
bidrag.)

När Günther var 28 år gammal hade han blivit upptäckt av en mäktig 
förläggare, Julius Lehmann i München, som sökte en ung förmåga som 
skulle kunna skriva en bok om raskunskap som var både vederhäftig och 
lättläst. Framställningen skulle vara välunderbyggd, grundad på aktuell 
rasvetenskap, hållen i saklig ton och med stilsäkert språk. Günther hade 
erhållit ett väl tilltaget förskott från Lehmann för att kunna arbeta i ett 
par år med en bok av det slag förläggaren önskade sig. Lundborgs vänner 
i Tyskland kände till den unge mannen med det lovande bokprojektet, 
eftersom de själva gav ut böcker på Lehmanns förlag, och arbetet pågick då 
Lundborg besökte Tyskland sommaren 1921 och träffade de flesta av dem.48 
Günther var dessutom vän med den österrikiske antropologen Wilhelm 
Krauss som 1921 emigrerade till Sverige och fick anställning på institutet. 
Så Lundborg var väl underrättad om den unge författaren som betrak-
tades som ett stjärnskott när det gällde att popularisera rasvetenskap. På 
hösten 1922, några månader efter det att Günthers storverk Rassenkunde 
des deutschen Volkes utkommit, sände Lundborg sin son Sune för att hälsa 
på Günther under en rundresa i Tyskland, kanske för att undersöka om 
han kunde var en lämplig person att anlita vid institutet i Uppsala. När 
Lundborg sedan själv studerat Günthers bok sände han vad som verkar ha 
varit ett något kritiskt brev med förslag på revidering inte minst av urvalet 
bilder. Günther tackade artigt för kritiken från den 23 år äldre professorn 
i rasbiologi. Han skrev:

Men det är mig angeläget att säga Er mitt ödmjuka och hjärtligaste tack för den 
vänliga sändningen av bilderna och den generösa sändningen av skrifterna som för 
mig är mycket värdefulla. [– – –] En stor del av Era bilder är redan bearbetade till 
klichéer. Jag tror jag handlar enligt Er önskan, när jag skriver under bilderna ”foto: 
samling prof. Lundborg.” Jag har nu plockat ihop mycket bra bilder, och min 3:e 
upplaga blir mycket bättre än de båda första upplagorna. Också i texten har jag 
fått ändra mycket och hoppas nu mycket att kunna sända en bok till Er om 8–10 
veckor, som finner Ert bifall, ännu mera än den 1:a upplagan.49 

48. Hans-Jürgen Lutzhöft, Der nordische Gedanke in Deutschland 1920–1940 (Stuttgart: 
Klett, 1971).
49. Hans F. K. Günther till Herman Lundborg 23 mars 1923, uub.
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Sommaren 1923 gifte sig Günther i Norge, och till hösten bjöd Lundborg 
in honom till institutet i Uppsala för att hålla en serie offentliga föreläs-
ningar. Kursen, som utannonserades för allmänheten i pressen, handlade 
om ”Europas raser” och hölls i universitetshuset mellan den 14 och den 20 
september. Den följande våren 1924 fick han fortsatta uppdrag från insti-
tutet. I januari och februari höll han en kurs i antropologi i en lärosal vid 
Anatomiska institutionen, 11 föreläsningar som var riktade framför allt till 
rasbiologiska institutets personal. Lundborg hade ordnat denna specialut-
bildning eftersom hans anställda till stor del var unga och outbildade på 
rasbiologins område. I Günthers arbetsuppgifter ingick också att göra vissa 
språkliga bearbetningar på tyska och att skriva brev å Lundborgs vägnar 
till olika institutioner. Under större delen av mars månad 1924 vikarierade 
han för Krauss som assistent. Detta anges i institutets räkenskaper, men i 
ett tjänstgöringsintyg från Lundborg uppgavs att han arbetat för institutet 
under hela vårterminen, så hans arbetsförhållanden är något oklara.50

Åren i Skandinavien var en mycket produktiv tid för Günther. Han 
har själv vittnat om hur viktig Uppsalamiljön var för hans skrivande. I det 
stora universitetsbiblioteket, men kanske framför allt specialbiblioteket för 
rasbiologi som fanns på institutet, har han berättat att han gärna botanise-
rade bland all världens tidskrifter. När Lundborg gav honom i uppdrag att 
hålla föredragsserien om ”Europas raser” så ingick troligen även en upp-
maning om att omvandla föredragsserien till en bok. Något som tyder 
på att Lundborg gett sitt stöd till bokens tillkomst är att den kommer ut 
samtidigt i svensk översättning och omgående blir omnämnd i Lundborgs 
listor över rekommenderad litteratur.51 Lundborg hade helt enkelt behov 
av en bredare, mer allmänt hållen titel av Günther. Hans första bok var en 
raslära om det tyska folket, så den gick knappast att rekommendera till en 
svensk läsekrets. Framför allt hade Lundborg behov av att fler författare än 
han själv skulle framföra budskapet om raserna på svenska.

50. Förutom statliga anslag, vars användning till löner med mera redovisas i institutets 
räkenskaper, så har Lundborg haft tillgång till medel från privata donatorer. Flera omnämns 
av Broberg, 16–17. Axel Leman, vd för Holma Helsinglands linspinneri stödde institutet 
med 1 000 kr under den tid Günther var där. Emil A. Matton i Gävle skänkte vid något till-
fälle 25 000 oredovisade kronor, Wallenbergska stiftelsen skänkte 5 000 kr. Någon fullstän-
dig översikt över dessa inkomstkällor finns inte, än mindre är känt om hur medlen användes.
51. Boken Europas raser följde tätt på den föreläsningsserie Günther höll på institutet 
under vintern och den gavs ut både på tyska hos Lehmann i München och på svenska 
på Almqvist & Wiksells förlag (Uppsala, 1925), och inom några år blev den även översatt 
till engelska. Lundborgs hänvisar till boken i sina litteraturlistor inom ämnet raslära, se 
 Hagerman, Käraste Herman, 266–267. 
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Det framgår i boken att Günther tycker att Sverige är ett föregångs-
land: ”så är det dock glädjande att förståelsen för de rashygieniska kraven 
(vilken strängt taget är det enda ett effektivt socialt arbete kan baseras på) 
i Sverige fört till grundandet av en statsunderstödd anstalt för rashygienisk 
forskning (Statens institut för rasbiologi). Nyligen har Sovjetryssland följt 
Sveriges föredöme, och även i Tyskland börjar förståelsen för rashygienens 
betydelse bli större.”52 Men det verkligt stora föregångslandet är usa, där 
man har gynnsamma erfarenheter av en reglerad sterilisering av minder-
värdiga och kriminella. Günther berättar att där nu finns långtgående pla-
ner på att införa ännu mer omfattande eugeniska lagar ”enligt vilka allt 
framgent ungefär en tiondel av de samtidigt levande skola göras sterila”. 
Günther hänvisade till en rapport från det amerikanska Eugenic Records 
Office.

Günther tackar dock inte Lundborg i förordet i boken, vilket skulle 
kunna tolkas som att det skett en brytning mellan dem. Men eftersom 
inget i övrigt tyder på detta så är en troligare förklaring att Lundborg 
undanbett sig att bli omnämnd. För att förstärka intrycket av bredd i bud-
skapet ville han kanske inte förekomma här, helt enkelt för att det inte 
skulle vara ”Lundborg bakom allt”, på motsvarande sätt som han undan-
bett sig att bli omnämnd i de svenska nazisternas tidning. Günther avslu-
tade manuset till Europas raser i september 1924 (att döma av förordet) 
och boken utkom 1925. Samtidigt arbetade han med en stor revidering av 
Rassenkunde des deutschen Volkes, och man anar att han även här fick råd av 
Lundborg vid omarbetningen. Bland annat utökade Günther sin raslära, 
som 1922 bara bestod av fyra raser men som längre fram blev fem. En ny 
ras tillkom, en ostbaltisk ras som Günther beskrev att han fick lära sig att 
”se” i Uppsala. Han förändrade sin raslära även på andra sätt under tiden i 
Uppsala, vilket jag beskrivit mer i detalj på annat håll.53

En form av stöd som Günther fick från rasbiologiska institutet var 
tillgången till dess stora bildarkiv, och därmed möjligheten att förse sina 
böcker med illustrationer inte minst av ”nordisk typ”. Men tryckkvaliteten 
hos bilderna i hans böcker om raslära är inte på långt när lika hög som i 
Lundborgs verk.54 

52. Günther, Europas raser, 213.
53. Hagerman, Käraste Herman, 268–270.
54. Kathrin S. Zippel, ”’Learn to see!’ Photography in the service of race biology”, Rasen 
och vetenskapen, red. Helmut Müssener & Per Jegebäck (Uppsala: Centrum för multietnisk 
forskning, 2009).
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Precis som Lundborg ansåg Günther att Gobineau var den stora led-
stjärnan. Det framgår inte minst av slutorden i Europas raser: ”Den nord-
iska rörelsen strävar att efter sitt väsen bestämma tidsandan och mer än 
tidsandan. Om den icke ägde tron på sin förmåga att göra detta, så vore 
det meningslöst att fasthålla vid Gobineaus tanke.”55 I sin stora, klassiska 
essä om människorasernas ojämlikhet hade Gobineau beskrivit en överläg-
sen herreras som fanns i Nordeuropa, och hans tes var paradoxal. Trots sitt 
biologiska övertag var den hotad av andra, underlägsna raser, och dömd 
att gå under. Günther menade att syftet med ”den nordiska tanken” var att 
se till att Gobineaus profetia inte skulle besannas. Det gällde att rädda den 
bästa människorasen. 

Under åren han bodde i Skandinavien publicerade Günther flera min-
dre böcker som kom att bli inflytelserika i den sena Weimarrepubliken, som 

55. Günther, Europas raser, 232.

Sju svenska systrar. Bilden är tagen 1926 av ateljéfotograf Inga Undén i Hudiksvall. Den 
ingick i rasbiologiska institutets fotosamling och publicerades i The racial characters of the 
Swedish nation samma år och var en av den tyske rasteoretikern Hans F. K. Günthers favo-
ritbilder. Han lånade den av institutet för publicering i skrifter om raslära som fick sprid-
ning i Nazityskland.
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Der nordische Gedanke unter den Deutschen (1925), Adel und Rasse (1926) och 
Rasse und Stil (1926). Han gjorde också regelbundna besök i Tyskland. När 
Nordiska ringen grundades 1926 så var han en central gestalt. Kretsen kan 
beskrivas som en lös arbetsgemenskap av likasinnade som ämnade främja 
den nordiska rörelsen i Tyskland. Särskilt viktig var Günthers bok om 
den nordiska tanken hos tyskarna. Även Lundborgs namn förekom såväl 
i Nordiska ringens sammanhang som i Die Sonne, den tidskrift för ”nord-
isk världsåskådning och livsgestaltning” som sköttes av Nordiska ringens 
initiativtagare Hanno Konopacki-Konopath.56 Ringens syfte var att öka 
den nordiska rörelsens slagkraft, befästa andliga band och stimulera andligt 
utbyte inom den informella men inflytelserika kretsen. Ringen kom att bli 
ett slags paraplyorganisation för de många olika föreningar och organisatio-
ner som fanns inom den nordiska rörelsen.57

Günther hade inte råd att bo kvar i Sverige. Efter fem år i Skandinavien 
flyttade han på hösten 1928 tillbaka till Tyskland. Hans plan var att bosätta 
sig i Dresden där han kunde få arbete som lärare. Men när nazisterna gick 
framåt i delstatsvalen på hösten 1929, behövde Günther inte oroa sig för sin 
försörjning mer. I Thüringen fick nsdap över 10 procent av rösterna och en 
plats i delstatsregeringen. Nazisten Wilhelm Frick blev inrikes- och utbild-
ningsminister där, och bland det första han gjorde var att trygga Günthers 
ekonomi och ge honom en officiell ställning som vetenskapsman. Han 
gjorde Günther till professor i socialantropologi vid universitetet i Jena. 
Universitetet opponerade sig mot den politiska tillsättningen, Günther 
hade inga akademiska meriter i ämnet och man försökte försvara sitt obe-
roende genom att samla in omdömen om honom från ”ledande lärde”.58 
Bland annat skickade man en förfrågan till professor Lundborg i Uppsala, 

56. Konopath till Lundborg 27 november 1927, E2:6, och 15 maj 1928, E2:7, sifr, uua. I 
april 1929 publicerar Die Sonne en berömmande recension som Günther skrivit om Lund-
borgs bok Rassenkunde des schwedischen Volkes. Han skrev: ”Det hela är åter ett verk som 
hedrar mycket den svenska rasforskningen och det rasbiologiska institutet i Uppsala! Det 
kommer att bidra till den fortsatta stimuleringen av den uppvaknade uppmärksamheten 
på raslärans forskning även i Tyskland.” Die Sonne, vol. 6, nr 4, 1929, 234–239. Som redan 
nämnts publicerade Lundborg även 1931 ett par artiklar i Die Sonne, bland annat i nr 8, 1931.
57. Nicola Karscher, Zwischen Nationalsozialismus und nordischer Gesinnung. Eine Studie 
zu den rechtsgerichteten Verbindungen norwegisch-deutscher Milieus in der Zwischenkriegszeit 
(Oslo: Institutt for arkeologi, konservering og historie, 2012), 63–64.
58. Günther hade studerat humaniora. Han tog en doktorsgrad i germanistik i Freiburg 23 
år gammal samma år som första världskriget utbröt, tog sedan värvning men sjukförklara-
des och tillbringade krigsåren på sjukhus och senare inom Röda korset. Efter kriget debute-
rade han som författare med ett slags kampskrift om germanskt hjältemod, Ritter, Tod und 
Teufel 1920, och det var genom den skriften som förläggare Lehmann upptäckte honom.
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där man bad om ett utlåtande: ”Håller ni Günther för en förtjänstfull lärd 
man som ska tas på sådant allvar som hör till en akademisk ställning eller 
bara för en ’författare’ som några kolleger säger här?”59 Lundborg svarade 
med nära nog vändande post:

Som svar på er förfrågan ang. dr Hans Günther vill jag härmed uttrycka min 
bedömning av hans personlighet och vetenskapliga kompetens på följande sätt: 
Trots att dr Günthers utbildning delvis ligger på andra områden än rasläran, har 
han dock med största energi och hängivelse fyllt ut sina kunskapsluckor. Han är 
definitivt en vetenskapligt sett mycket begåvad man och använder sin tid och kraft 
till att alltmer fördjupa sig i sina favoritvetenskaper. Trots att många ifrågasätter 
hans betydelse, kommer han dock att pryda det universitetet som säkrar hans pro-
fessur. Dr Günther äger en ovanlig förmåga att undervisa. Detta bevisade han vid 
sina mycket välbesökta föreläsningar som han höll för några år sedan vid Uppsala 
universitet på inbjudan av vårt institut. Dr Günther är dessutom en mycket sympa-
tisk personlighet. I Sverige har han många vänner och anhängare, fast naturligtvis 
även motståndare, som även i andra länder. P.g.a. det av mig ovan beskrivna föror-
dar jag härmed livligt dr Günthers installation till en nyinrättad professur i Jena.60

I november 1930, då Günther höll sin installationsföreläsning i aulan vid 
universitetet, var Adolf Hitler personligen närvarande, och salen var över-
full. Günther talade om ”orsakerna till det tyska folkets rasförfall sedan 
folkvandringstiden”.61 På den efterföljande festmiddagen höll Hermann 
Göring tal om att en ny tid var nära förestående. Kvällen avrundades med 
att studenter gick i fackeltåg på gatorna i Jena, och som en hyllning passe-
rade de utanför Günthers lägenhet. I riksdagsvalen som hade hållits samma 
höst, den 14 september, hade nsdap ökat från 12 till 107 platser i riksdagen, 
från 800 000 till 6,4 miljoner röster. Nazisterna hade blivit Tysklands näst 
största parti.

Nestorn inför den yngre generationen
Men Hans F. K. Günther är inte den ende yngre kollega som Lundborg 
hjälper. I hans tyska kontaktnät finns flera betydligt yngre rasforskare, som 
verkar finna en vänlig och hjälpsam äldre auktoritet i den berömde profes-
sorn i rasbiologi i Uppsala. Bland de 25 namn i Lundborgs korrespondens 

59. Begäran om utlåtande 7 mars 1930, E2:9, sifr, uua.
60. Herman Lundborg 12 mars 1930, B2:6, sifr, uua.
61. Gary. D. Stark, Entrepreneurs of ideology. Neoconservative publishers in Germany, 1890–
1933 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1981), 198, och Hagerman, Käraste 
Herman, 314. Även Hermann Göring närvarar vid firandet, troligen hade han lärt känna 
Günther under sin tid i Sverige.
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som jag återfunnit i Das Personenlexikon zum Dritten Reich är nästan hälf-
ten 20 år yngre än Lundborg eller mer.62 När Hitler kommer till makten 
är dessa rasforskare alltså bara i fyrtioårsåldern. De har en stor del av sitt 
yrkesliv framför sig, då de kommer att verka under nazistiskt styre. Att 
Lundborg var en vetenskaplig auktoritet bland dem som gjorde karriär 
inom den nazifierade rasbiologin, syns bland annat i hans korrespondens 
med yngre professorer som Walter Scheidt, ledare för rasbiologiska institu-
tionen vid universitetet i Hamburg som skrev exempelvis Rasse und Kultur-
politik (1930), och Egon von Eickstedt, chef för etnologiska institutet vid 
gränslandsuniversitetet i Breslau och författare till det storslagna bokverket 
Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit 1934.

Nazisympatier hade Lundborg haft en längre tid, som redan nämnts. 
Men hans politiska hemvist blev fullt uppenbar för den svenska publiken 
först år 1934 när han gav ut skriften Västerlandet i fara, där han anförde 
nazisternas rashygieniska program som föredömligt och hyllade Hitler.63 
Breven avslöjar att skriften Västerlandet i fara tillkom på tyskt initiativ. 
Lundborg var efterfrågad som skribent och talare i Tyskland i början av 
1930-talet på ett annat sätt än i Sverige, och han verkar ha trivts i den rol-
len. Boken utkom samtidigt både på svenska och i tysk översättning med 
titeln Bevölkerungsfragen, Bauerntum und Rassenhygiene. Den ingick i en 
skriftserie redigerad av professor Günther Just i Greifswald. Men kontakten 
med Just hade redan pågått en längre tid när Lundborg fick hans beställ-
ning att skriva om ”bondeliv och eugenik” till skriftserien som Just höll 
på att ge ut.64 Lundborgs korrespondens med Just kan tjäna som exempel 
på det slags givande och tagande som pågick genom åren med yngre tyska 

62. Lundborgs vänner och bekanta inom den tyska rashygieniska rörelsen är till mycket 
stor del betydligt yngre än han själv. Det framgår då personerna (omnämnda i ovan nämnda 
lexikon av Klee) grupperas efter generationstillhörighet. Elva av dem är äldre, jämnåriga 
eller några år yngre än Lundborg som själv var född 1868: Emil Abderhalden f. 1877, Erwin 
Baur f. 1875, Agnes Bluhm f. 1862, Eugen Fischer f. 1874, Julius Grober f. 1875, Max von 
Gruber f. 1853, Julius Lehmann f. 1864, Theodor Mollison f. 1874, Hermann Muckermann 
f. 1877, Alfred Ploetz f. 1860, Ernst Rüdin f. 1874. Två personer är mer än 10 år yngre: Otto 
Reche f. 1879, Fritz Lenz f. 1882. Tolv personer är mer än 20 år yngre: Wolfgang Abel f. 1905, 
Egon von Eickstedt f. 1892, Hans F. K. Günther f. 1891, Hans Harmsen f. 1899, Michael 
Hesch f. 1893, Günther Just f. 1892, Ernst Kretschmer f. 1888, Johannes Lange f. 1891,  Walter 
Scheidt f. 1895, Bruno K. Schultz f. 1901, Hermann Werner Siemens f. 1891, Otmar von 
Verschuer f. 1896.
63. Om Lundborg och nazismen, se Hagerman, Käraste Herman, 189–190, 241–243, 298, 
316, 321–322, 328–329. 
64. Lundborg tackar för inbjudan 15 februari 1933, B2: 9, sifr, uua.
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forskare, och på hur de ”befolkningsproblem” man diskuterade sinsemel-
lan sedan kunde återkomma som mycket konkret och handlingsinriktad 
politik i nazistaten.

Just var biolog, närmast zoolog och forskade kring frågor om dju-
rens retningsfysiologi. Men han ägnade sig också åt ärftlighet hos män-
niskan, närmare bestämt ett slags arvsbiologisk utbildningsforskning. De 
lärde känna varandra när Lundborg var kring de 60 och Just en ung man 
i trettio femårsåldern med titel privatdocent. Troligen möttes de då Lund-
borg höll föredrag i Greifswald 1927. Ett år senare blev Just extra ordinarie 
professor i allmän biologi och ärftlighetslära, och 1930 bjöd Lundborg in 
honom till Uppsala för att hålla ett par rasbiologiska föreläsningar om sin 
forskning. Lundborg ville att temat skulle vara ”begåvning, arv och miljö” 
eftersom Just precis hade gett ut en bok om ärftlighet och uppfostran. Hans 
föredrag i Uppsala handlade om den intelligensforskning som bedrivits på 
stora grupper av soldater och skolbarn, och om de avsevärda skillnader i 
intelligens han funnit och som han ansåg var ärftligt betingade.65 Lundborg 
skickade över några av sina mest praktfulla böcker med rasbiologiska foto-
grafier till honom som tack för besöket.66 När Just skulle ansöka om stöd 
hos Rockefellerstiftelsen för utbyggnaden av sin universitetsinstitution för 
arvsvetenskap, bad han om att få ange Lundborg som referens, och hoppa-
des att den äldre vännen även ville skriva ett yttrande över hans vetenskap-
liga arbeten.67 Deras relation avspeglas också i att Just förmedlade önskemål 
om artiklar från tyska tidskrifter till Lundborg.68

Just blev medlem i nsdap rätt snart efter nazisternas maktövertagande 
och befordrad till ordinarie professor och chef för institutionen för ärft-
lighetsvetenskap vid universitetet i Greifswald. Under arbetet med Väster-
landet i fara vinnlade sig Lundborg om att vara aktuell. Hösten 1933 skrev 
han till Just och bad om en eller ett par exemplar av nazisternas nya tyska 

65. Günther Just 15 oktober 1930, E2:9, sifr, uua. Harten, Neirich & Schwerendt, 290.
66. Utgående skrivelse 25 oktober 1930, B2:6; Günther Just 22 augusti 1931 E2:10, sifr, 
uua.
67. Günther Just 22 augusti 1931, E2:10, sifr, uua. Lundborg svarar ja 27 augusti 1931, 
B2:7, sifr, uua. Lundborg ber också Just hjälpa en herr pastor Spjut som vill studera i 
Greifswald. Just ombeds ta kontakt med de rätta personerna för att kunna ordna detta. 
Lundborg ber även Just om hjälp i ett släktforskningsärende. Han ombeds göra efterforsk-
ningar hos folkbokföringskontoret i Stralsund om en viss Johan Christian Kruse, som på 
1700-talet tjänstgjorde i den svenska armén, 21 december 1930, E2:9, och 21 januari 1931, 
B2:7, sifr, uua.
68. 13 december 1930, E2:9; Günther Just 21 juni 1933 och 10 juli 1933, E2:12; Utgående 
skrivelse 21 juni 1933 B2:9; Günther Falk, 10 juli 1933, E2:12. Samtliga i sifr, uua.
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släktgårdslag samt information om aktuell litteratur i ämnet.69 I skriften 
ville han nämligen ta upp och berömma denna raslagstiftning som sade att 
enbart bönder ur nationens egen ”ras-stock” skulle kunna ärva familjejord-
bruk. Om en bonde gifte sig med någon med judisk eller afrikansk bak-
grund så kunde marken inte gå i arv till barnen. I februari 1934 bekräftade 
Just mottagandet av manuskriptet och i juni skickades den färdiga boken 
ut från förlaget.70

Günther Just gjorde karriär inom nazistaten som medarbetare vid raspo-
litiska kontoret (Rassenpolitisches Amt) inom statsförvaltningen, och som 
Oberregierungsrat och ledare för ett ärftlighetsvetenskapligt forskningsin-
stitut vid rikshälsomyndigheten i Berlin.71 Han förordade en befolknings-
politik baserad på steriliseringar och han övervakade även massmorden på 
handikappade 1942.

Ett annat exempel på en yngre forskarkontakt är Hans Harmsen. Han 
kan anas i bakgrunden vid Herman Lundborgs sista kända officiella fram-
trädande, på en befolkningskonferens i Berlin den 26 augusti till den 1 
september 1935. Lundborg hade gått i pension några månader tidigare 
och lämnat chefskapet för rasbiologiska institutet när han inbjöds som 
talare vid den internationella kongressen för befolkningsvetenskap. Möj-
ligen hade han förhinder att infinna sig personligen eller var för svag för 
att tala själv vid konferensen; i tidningsreferat anges att man lät läsa upp 
hans anförande: ”Med djupaste beundran har jag följt den tyska nationens 
hjältemodiga kamp för sin existens. I en tid av nöd och förvirring på alla 
områden av livet har tyskarna under sina ledare hittat modet, kraften och 
enigheten, för att bana vägen och gå på den som varje folk måste vandra 
som vill ha en framtid.”72 Lundborg tillhörde de allra mest entusiastiska 

69. Utgående skrivelse 17 november 1933, B2: 9, sifr, uua. Lundborg tackar för de två 
exemplaren av den nya tyska släktgårdslagen och skriver att texten sannolikt kommer att 
dröja till efter nyår, på grund av brådskande institutsärenden, 7 december 1933, B2: 9, sifr, 
uua. Just svarar att han hoppas få manuskriptet under januari, 5 januari 1934, E2:13, sifr, 
uua.
70. Günther Just 7 februari 1934, E2:13 och 30 juni 1934, B2:10, sifr, uua. Boken utkom 
i Tyskland på förlaget Mezener i Berlin, med titeln Bevölkerungsfragen, Bauerntum und 
Rassen hygiene. Schriften zur Erblehre und Rassenhygiene. I Sverige publicerades den av förla-
get Ernst V. Hansson i Göteborg, under titeln Västerlandet i fara. Befolkningsfrågor i biolo-
gisk och rashygienisk belysning.
71. Klee, 293–294; Harten, Neirich & Schwerendt, 290–292.
72. Herman Lundborg, ”Bevölkerungspolitische Richtlinien”, Bevölkerungsfragen. Bericht 
des Internationalen Kongresses für Bevölkerungswissenschaft. Berlin 26 August–1 September 
1935, red. Hans Harmsen & Franz Lohse (München: J. F. Lehmann, 1936), 795. I en artikel 
i Deutsches Ärzteblatt, nr 34, årg. 65, anges att Lundborgs tal lästes upp av någon annan.
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av de utländska deltagarna på kongressen. Han sade också att mindervär-
diga eller ärftligt sjuka måste steriliseras eller interneras, då statens och 
det kommande släktets välfärd så kräver, vilket stämde väl överens med de 
omfattande tvångssteriliseringar som just då pågick i Nazityskland. Lund-
borg tog också upp temat om judar: ”Det synes mig ändamålsenligt att 
de avskiljs helt ur den europeiska samhällskroppen. Det är en gemensam 
angelägenhet för världens olika nationer, att öppna upp tillräckligt stora 
områden för detta folk, där det skulle kunna utveckla sitt nationella väsen 
utan hinder.”73

Harmsen var en av redaktörerna för den stora boken Bevölkerungsfragen 
som utkom 1936, som rapport från befolkningskonferensen i Berlin, och 
där finns Lundborgs entusiastiska hyllningstal till nazistisk befolknings-
politik tryckt. Men kontakterna mellan Harmsen och Lundborg hade 
inletts långt tidigare. Harmsen var 29 år gammal då han tog kontakt med 
Lundborg, som just fyllt 60. Året var 1928 och han arbetade då som läkare 
och blivande chefseugeniker inom den tyska kristna organisationen Innere 
Mission, och var ordförande i dess utskott för frågor om rashygien och ras-
vård. Harmsen bejakade steriliseringar som redskap i befolkningspolitiken 
men gick aldrig med i nsdap. Han var elev till den socialdemokratiske 
rashygienikern Alfred Grothjahn, som var starkt kritisk mot München-
kretsens rashygieniker (Lenz, Rüdin, Ploetz med flera) och deras rasistiska 
idealisering av en nordisk människotyp.

Det var i samband med att Harmsen skulle göra en semesterresa i 
 Sverige, som han skrev till Lundborg och bad om att få träffas. Mötet 
blev inte av då Lundborg var bortrest, men han tackade den unge forska-
ren för att han sänt över några av sina intressanta skrifter: ”Jag har redan 
läst dem och gratulerar er till resultaten […]. Jag skulle gärna diskutera 
olika befolkningsproblem med er.”74 Ett år senare tog Lundborg kontakt 
med Harmsen med anledning av en artikel denne skrivit i argb. Lund-
borg ville ha upplysningar om var det fanns trupper med färgade solda-
ter i den franska fredsarmén, alltså personer med bakgrund i de franska 
kolonierna i Afrika. Lundborg undrade om Harmsens uppgifter i artikeln 
fortfarande gällde: ”Stämmer kartan med fördelningen av färgade trupper 
i Frankrike som ni publicerade i Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie 
fortfarande i dag?”75 Harmsen samlade in nya data om det aktuella läget 

73. Ibid., 794.
74. Utgående skrivelse 11 februari 1928, B2:4, sifr, uua.
75. Utgående skrivelse 23 januari 1929, B2:5, sifr, uua.
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i november 1929 och skickade över en hel bilaga med uppställningar över 
färgade truppförband i Frankrike som visade i exakt vilka städer i Europa 
dessa fanns.76 De maskinskrivna listorna som sändes med i brevet påmin-
ner om hur oron för rasblandning, som speglas i utbytet mellan Harmsen 
och Lundborg, några år senare förvandlades till en reell jakt på dessa sol-
daters barn med tyska kvinnor. I Nazityskland föresatte man sig att hitta 
och gripa alla dessa barn och se till att sterilisera dem. Operationen utför-
des av Gestapo tillsammans med domstolarna för genetisk hälsa och den 
organiserades av bland andra Ernst Rüdin och Fritz Lenz. Barnen kall-
lades ”Rhenlandsbastarderna” (som en påminnelse om den rasblandning i 
Afrika Fischer studerat bland ”Rehobothbastarderna”) och de överlämna-
des inför operationen till antropologiska experter, däribland Eugen Fischer 
vars uppgift var att bekräfta att de verkligen var av afrikansk härkomst. 
Operationerna utfördes i hemlighet och så skyndsamt som möjligt 1937.77 
Befolkningsfrågor som på 1920-talet diskuterades i Uppsala och av rashy-
gieniskt inriktade läkare i Tyskland (som inte alls tillhörde nazistpartiet), 
levde i den rashygieniska debatten vidare och blev i nazistaten omsatta till 
praktisk handling. 

Under hösten 1930 inbjöd Lundborg Harmsen att komma till Uppsala 
för att föreläsa i samma serie som Günther Just. Programmet skulle sedan 
avrundas med besök av den norske rasbiologen Alfred Mjøen. Föreläs-
ningsserien framstår som en väl uttänkt komposition, där varje del ingick 
i den större helheten. Schemat över rasbiologiska institutets föreläsningar 
mellan den 8 och den 24 oktober 1930 sattes upp på universitetets anslags-
tavla, och såg ut som följer: 

8/10 doc. Hans Harmsen, Berlin: Den politiska betydelsen av födelseminskningen 
för de europeiska kulturfolkens framtid. 

9/10 dito: Den fortskridande omskiktningen av samhället genom det låga födelse-
talet av kulturbärarna – en hotande fara.

15/10 prof. Günther Just, Greifswald: Begåvning, arv och miljö.

16/10 dito.

76. Hans Harmsen 21 november 1929 E2:8, sifr, uua. Lundborg tackar för att ha fått lis-
tan den 28 november 1929, B2:5, sifr, uua. En högt uppsatt nazist som vet att Lundborg 
är intresserad av frågan är Alfred Rosenberg, chefredaktör för den nazistiska dagstidningen 
Völkischer Beobachter. Han sänder ett häfte kallat ”Frankrike och negrerna” till Lundborg på 
institutet. Lundborg tackar för försändelsen 2 september 1932, B2:8, sifr, uua.
77. Proctor, 112–114.
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22/10 dr. J.A. Mjøen, Oslo: Förbrytaren och geniet som biologiskt problem.

23/10 dito.

24/10 dito: Folkslagens blomstring och förfall.78 

Året därpå, i juli 1931, hade de kontakt igen, då tackade Harmsen för att 
ha fått Lundborgs omfångsrika skrift över rasblandningen hos människan 
som han läst med stort intresse: ”Framför allt är skriften ytterst värdefull 
för mig med tanke på en grundplan för befolkningspolitik som jag bear-
betar för tillfället.”79 Harmsen skulle själv börja ge ut en tidskrift i augusti 
1931, Archiv für Bevölkerungspolitik, Sexualethik und Familienkunde, och 
han bad Lundborg skicka över en lista med namn och adresser till personer 
som kunde vara intresserade av den, vilket Lundborg också gjorde förutom 
att anmäla sig själv som prenumerant.80 I december 1931 skickade Harmsen 
sedan sin egen skrift om praktisk befolkningspolitik och dess principer, 
mål och möjligheter.81 

ss-officer Bruno K. Schultz – en beundrare på avstånd
Till sist återvänder vi till Himmlers brev och en ung rasforskare som ingick 
i den stab som byggde upp en avdelning för rasundersökningar inom ss. 
Bruno K. Schultz hade länge följt och tagit del av Lundborgs arbeten, och 
när han började göra karriär inom ss så kom han att dra nytta av vad han 
lärt sig om Lundborgs metoder vid rasundersökningar.

Schultz hade som ung student varit i Sverige. Han var 19 år då han 
första gången kom hit, och då ingick han i en flyktingkontingent med ett 
tjugotal studenter från Wien som skrevs in vid universitetet i Uppsala för 
att stanna några månader under våren och sommaren 1920.82 En annan 
78. Utgående skrivelse till universitetets anslagstavla, Upsala Nya Tidning och Tidningen 
Upsala, nr 432/1930 B2:6, sifr, uua.
79. Hans Harmsen 13 juli 1931, E2:10, sifr, uua.
80. Hans Harmsen 1 augusti 1931, E2:10, sifr, uua. Lundborg svarar och anmäler sig som 
prenumerant 17 september 1931, skickar över listan 21 september 1931, B2:7, sifr, uua. Men 
utbytet mellan Lundborg och Harmsen handlar också om att kunna hjälpa varandras vän-
ner. Lundborg skriver: ”Det gläder mig att kunna hälsa herr dr Schinzel välkommen på vårt 
institut, när han reser genom Sverige. Dr Krauss kommer gärna att ta sig an sin landsman 
efter bästa förmåga. Med hjärtliga hälsningar till er och er fru maka.” 17 september 1931, 
B2:7, sifr, uua.
81. Hans Harmsen 21 december 1931 inkom 1932, E2:11, sifr, uua.
82. Uppsala universitetsmatrikel för vårterminen 1920, filosofiska fakulteten (Norrlands 
nation), uua.
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person som var med i gruppen var Wilhelm Krauss, som sedermera blev 
antropolog och Lundborgs närmaste assistent och högra hand på institu-
tet. Schultz höll kontakt med den sju år äldre vännen, som även kom att 
bli hans kollega. Schultz tog, liksom Krauss, en examen i antropologi och 
blev så småningom anställd vid universitetet i München. Han kom tillbaka 
till Sverige, exempelvis på besök 1927, och hade då kontakt med Krauss. 
Schultz arbetade vid denna tid som forskarassistent hos professorn i antro-
pologi i München Theodor Mollison. 

Schultz skrev till institutet i Uppsala på tyska men kunde tydligen läsa 
hjälpligt på svenska eftersom han följde det svenska institutets utgivning så 
pass noga att han i brev kunde kommentera skillnaden mellan första och 
andra upplagan av Svensk raskunskap: ”Tackar för ett ex av andra upplagan 
av Svensk raskunskap, noterar med glädje utvidgningen jämfört med första 
upplagan”, skrev han till Lundborg.83 Och han skickade även tackkort till 
Krauss: ”Hoppas ni mår bra och önskar skön semester.”84

Schultz sändes ut för att göra egna rasundersökningar i fält, i tyska 
Allgäu, Lechtal och Bregenzer Wald, i slutet av 1920-talet eftersom hans 
professor då planerade att göra en större raskartläggning av befolkningen i 
Tyskland där Schultz studie skulle ingå som en av flera. Precis som Lund-
borg var Schultz intresserad av den praktiskt pedagogiska sidan av rasun-
dersökandet. Han hade redan framställt skolplanscher i färg för undervis-
ning i ras- och ärftlighetslära, som trycktes och såldes av Lehmanns förlag. 
Framöver skulle Schultz även ge ut flera rasvetenskapliga hjälpmedel, som 
praktiskt hopfällbara bestämningstavlor över hårfärg, hudfärg och ögon-
färg, som var lätta att ha med i fickan när man var ute i fält.85

Schultz var med och byggde upp verksamheten vid rasavdelningen 
inom ss, förberedde Himmlers giftermålsorder och blev fast medarbetare, 
medlem i ss och i nsdap när han var 31 år gammal. Han utbildade rasun-
dersökare och koordinerade inriktningen och utformningen av ss rasantro-
pologiska kurser och kursmaterial. Ansökningarna till ss strömmade in och 
i praktiken kunde den nya rasavdelningen främst ha en rådgivande funk-
tion när det gällde att fastställa vilka kriterier som skulle gälla dessa första år. 

83. Bruno K. Schultz 182/1928, E2:7, sifr, uua. Att Schultz kan förstå svenska fram-
går även då Wilhelm Krauss skriver från institutet till honom angående en bok av Rolf 
Nordenstreng, 18 september 1927, B2:3, sifr, uua.
84. Bruno K. Schultz 173/1928, E2:7, sifr, uua.
85. Annonser om rasvetenskapliga hjälpmedel som kan köpas från Lehmann Verlag finns 
längst bak i Schultz, Rassenkunde deutscher Gaue (München, 1935), 137–144. Schultz är för 
övrigt även gift med en dotter till förläggare Julius Lehmann.
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Det var lokala chefer som antog nya rekryter och gav dem tillstånd att gifta 
sig. ss-utbildade rashandläggare och ”experter” fungerade som instruktö-
rer, och dessa handläggare arbetade efter riktlinjer som drogs upp av bland 
andra Schultz.86

ss tillämpade i grunden Günthers indelning av det tyska folket i fem 
rastyper. De sökande och deras tilltänkta hustrur definierades som tillhö-
rande olika grupper. Var man av nordisk eller fälisk typ blev man godkänd. 
Även personer av mediterran eller till och med alpin typ kunde till nöds 
accepteras. Men blev man klassificerad som utomeuropeisk så var man 
definitivt olämplig som ss-soldat, eller som hustru till en sådan. Hit räk-
nades såväl judisk som afrikansk typ, men även personer av ostbaltisk typ 
blev utsorterade som definitivt olämpliga. Det var alltså den senare revi-
derade versionen av Günthers raslära som användes inom ss där en femte, 
ostbaltisk ras, ingick i rasindelningen. Den ras Günther fick lära sig om 
under sina år i Uppsala.

ss rasavdelning fick från och med 1933 en ny beteckning: Centralby-
rån för ras och bosättning vid ss (Rasse- und Siedlungshauptamt der ss). 
Schultz var där till en början chef på kontoret för raslära och rasforskning, 
samtidigt fortsatte han att arbeta vid universitetet som assistent hos profes-
sor Mollison i München, och från 1934 var han docent i raslära. Dessutom 
var han redaktör för en populärvetenskaplig tidskrift, Volk und Rasse, som 
gavs ut av Lehmanns förlag. I februari 1933 skrev han till Lundborg från 
universitetet och tackade för första delen av The race biology of the Swedish 
Lapps som han dessutom lovade recensera.87

Schultz specialitet var rasantropologiska mätmetoder. Som redan 
nämnts fanns det ett större forskningsprojekt i Tyskland som gick ut på att 
rasvetenskapligt kartlägga befolkningen. Det visade sig dock att undersök-
ningarna inte gick att sammanföra eftersom det saknades enhetliga stan-
darder och arbetsmetoder. Schultz såg problemet och menade att om ras-
undersökningar i större skala skulle ge något så måste de göras jämförbara 
och bli mer effektiva. Det rasbiologiska institutet i Uppsala framstod här 
som ett föredöme, en modell för hur man på ett enhetligt sätt skulle kunna 
göra mätningar i ett helt land.

I sin doktorsavhandling Rassenkunde deutscher Gaue (”Raslära inom 
tyska distrikt”) hänvisade Schultz till Lundborgs forskning. I en omfattande 

86. Harten, Neirich & Schwerendt, 276–279. Isabel Heinemann, ”Rasse, Siedlung, deut-
sches Blut”. Das Rasse- und Siedlungshauptamt der ss und die rassenpolitische Neuordnung 
Europas (Göttingen: Wallstein-Verlag, 2003), 66–70.
87. Bruno K. Schultz 7 februari 1933, E2:9, sifr, uua. 
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översikt presenterade han vad som hittills kommit fram vid rasvetenskap-
liga undersökningar i olika delar av Tyskland samt i angränsande länder, 
och i denna översikt blir det tydligt vad Lundborgs forskning representerar. 
Schultz jämför flera olika rasundersökningar där mått på skallar, näsor och 
så vidare samlats in. Några isländska, danska och norska rasundersökningar 
har samlat in data från uppemot ett par tusen individer. De olika tyska 
undersökningarna är mer splittrade, utan någon riktig samordning. Där har 
man mätt några hundra personer i taget. Resultaten från dessa mätningar 
blir i Schultz tabeller jämförda med vad som kommit fram i Sverige, där 
47 387 individer undersökts av Statens institut för rasbiologi, i Lundborgs 
stora enhetliga rasinventering.88 

Schultz vill skapa en enkel och användbar standard för alla tyska ras-
undersökare, och Lehmanns förlag har mycket att erbjuda till försäljning 
ur hans produktion, som rasvetenskapliga bestämningstavlor för hår-, 
hud-, ögonfärg- och irismönstring samt skolplanscher över olika rasty-
per. Men också ett rasvetenskapligt mätblad. Kortet är framtaget vid den 
universitetsinstitution där Schultz har sin forskartjänst. Det finns en bild 
på undersökningskortet i en illustrerad handbok, Taschenbuch der rassen-
kundlichen Messtechnik, av Schultz från år 1937, och kortet är mycket likt 
Lundborgs undersökningskort, i både format och översiktlig uppläggning. 
Namn, ålder, civilstånd, släkt, härkomstort och liknande anges på fram-
sidan, medan de uppmätta kroppsmåtten fylls i på kortets baksida. Men 
den mest slående likheten är sättet att ange på kortet om den undersökta 
är kvinna eller man, genom att klippa av höger eller vänster hörn.89 Schultz 
tycks alltså ha anslutit sig till de tekniker som Lundborg hade utvecklat för 
effektiv och enhetlig massmätning, metoder som gjorde det möjligt att ras-
undersöka stora mängder människor på kort tid och på olika ställen, men 
ändå uppnå ett enhetligt och jämförbart resultat. Herman Lundborg verkar 
alltså i detta avseende ha haft ett konkret inflytande på dem som jobbade 
med att iscensätta nazisternas folkmordspolitik.

När Hitlertyskland i mars 1939 ockuperade hela Tjeckoslovakien, och 
den 1 september inledde ett blixtkrig mot Polen så kom de rutiner för ras-
undersökningar som redan hade utvecklats inom ss:s centralbyrå att få en 
ny tillämpning. Från och med vintern 1939–40 överfördes urvalsförfarandet 

88. Jämförelsen görs i tabeller längst bak i Schultz, Rassenkunde deutscher Gaue, 107–121. 
Det är den tyska utgåvan av Lundborgs rasundersökning av 47 000 värnpliktiga, Rassen-
kunde des schwedischen Volkes (Jena: Fischer, 1928), som han hänvisar till.
89. Bruno K. Schultz, Taschenbuch der rassenkundlichen Messtechnik. Anthropologische 
Messgeräte und Messungen am Lebenden (München/Berlin: J. F. Lehmann, 1937), 99–100.
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med hjälp av rasundersökningar på miljoner av civila. Schultz fick ansvar 
för massmätningar i ockuperade områden, framför allt på ostfronten. 
Himmler sände honom även på specialuppdrag i Elsass och Lothringen, 
samt i de ockuperade områdena Südsteiermark och Kärnten, där han 

Herman Lundborgs rasundersökningskort ur The racial characters of the Swedish nation 
(1926).
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genomförde rasmönstringar av större befolkningsgrupper som ledde till en 
”koordinerad avfolkning” av ”i rasmässigt hänseende oönskade” personer. 
Han genomförde även rasundersökningar i Bosnien och Dalmatien (”kon-
troll av slovenerna”). Även denna rasbiologiska registrering och klassifice-
ring av befolkningen låg sedan till grund för förflyttningar och deporta-
tioner av ”icke önskvärda” befolkningsgrupper. Men framför allt arbetade 
Schultz med att utforma utbildningen av de rasundersökare inom ss som 
skulle fortsätta att genomföra storskaliga undersökningar.90

I slutet av 1941 blev Schultz ordinarie professor och chef på rasbiolo-
giska institutionen vid tyska Karlsuniversitetet i Prag. Samtidigt blev han 
chef för rasavdelningen inom Centralbyrån för ras och bosättning vid ss. 
Hans uppdrag var att lösa det tysk-tjeckiska problemet, ta fram en tillför-
litlig rasbiologisk faktabas för vittgående politiska beslut i  Böhmen och 
Mähren.

Bland unga studenter som varit i Uppsala 1920 fanns ännu en per-
son, som kände Lundborg och gjorde karriär som rasundersökare inom 
ss, Michael Hesch. Även han hade börjat som rasforskare vid universi-
tetet i Dresden och Lundborg hade anlitat honom som expert och fak-
tagranskare av manuset till boken om rasblandning hos människan.91 I 
oktober 1942 blev Hesch arbetsledare för en avdelning inom Centralbyrån 
för ras och bosättning vid ss, en filial till Böhmen-Mähren-kontoret, och 
lärare på kurser för raskontrollanter.92 De raskontrollanter som Hesch och 
Schultz utbildade fick lära sig att avgöra människors så kallade rasvärde. 
ss-männen uppmuntrades att tänka på sig själva som de utvalda, en ny 
genetisk aristokrati, en elit. På kurser och internutbildningar fick de veta 
att de hade en biologisk, vetenskapligt grundad rätt att behandla andra 
som underlägsna och mindre värda. ss rasexperter hade mycket att lära, de 
behövde också kunna föra raskartotek, göra judelistor och upprätta statis-
tik. Och sedan, efter 1942, se till att alla uppgifter blev noggrant överförda 
till Hollerith kort, så att de kunde köras i ibm:s tabuleringsmaskiner, för 
beräkning över människor, döda eller tillfångatagna. Maskinerna användes 
överallt i Tredje rikets ghetton, på omlastningsplatser för tågtransporter 
och i koncentrationsläger.93

90. Heinemann, 314–319; Harten, Neirich & Schwerendt, 276–279.
91. Hesch till Lundborg 30 juni samt 11, 24 och 29 september 1930, E2:9, sifr, uua, m.fl.
92. Harten, Neirich & Schwerendt, 275.
93. Edwin Black, ibm and the Holocaust. The strategic alliance between Nazi Germany and 
America’s most powerful corporation (New York: Crown Publishers, 2001), 375.
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Den stora planen för omflyttning, Generalplan Ost, stadfästes den 12 
juni 1942. Den byggde på den nazistiska idén om ett stortyskt rike med 
utvidgat herravälde i öst. Planen inbegrep fördrivning och förslavning av 
icke-tyska folk, och enligt Himmler skulle 31 miljoner slaver drivas bort 
eller förintas för att ge plats åt etniska tyskars nykolonisering. ss rasex-
perter lade grunden för Himmlers eftersträvade etniska nyordning. De 
bestämde vem i det nya Europa, under tysk ledning, som skulle gälla som 
”önskad” och vem som skulle vara ”oönskad”. En indelning i ”gott blod”, 
det vill säga tyskar eller ”förtyskningslämpliga” människor å ena sidan, och 
de i ”rashänseende oönskade” å den andra sidan. I nazisternas ockupa-
tionspolitik var denna indelning avgörande för människornas överlevnads-
chanser, även om den planerade befolkningspolitiska nyordningen med 
fördrivning, omflyttning och nybosättning bara hann börja verkställas, 
innan den bromsades upp under krigets sista år.94

ss rasexperter ansvarade för såväl teorin som genomförandet av folkför-
flyttningen. De drog upp omfattande planer för folkfördrivningen i eröv-

94. Heinemann, 589–608.

En av de tyska varianterna på rasundersökningskort ur Bruno K. Schultz, Taschenbuch der 
rassenkundlichen Messtechnik (1937).



maja hagerman

158

rade områden och medverkade vid alla avgörande konferenser där sådana 
frågor behandlades. De var med och ledde fördrivningar och koordinerade 
olika bosättningsprojekt. ss rasexperter skiljde ut dem som ansågs vara 
lämpliga att ingå i den tyska folkgemenskapen och dem som betraktades 
som rasfrämmande, ordnade med privilegier för dem som ansågs ha goda 
rasegenskaper samt med tvångsåtgärder för ”oönskade” och bestämde där-
med indirekt över liv och död.95 Kontrollanterna levererade den raspoli-
tiska hierarkiseringen av människorna, och deras bedömningar av vilken 
ras någon tillhörde fick djupgående och ofta livsavgörande konsekvenser. 
Människor utsattes för olika tvångsåtgärder, det kunde vara skenbart frivil-
lig ”återintyskning”, eller att man förlorade sina ägor, fördrevs, skickades till 
koncentrationsläger eller blev mördad. Med sina selektioner, kartotek och 
listor utförde ss rasexperter ett ”basarbete” för att skapa ett framtida ”Stor-
europa”. Rasexperterna inom Centralbyrån för ras och bosättning vid ss 
hade en central roll i den omfattande urvals- och omflyttningsprocess som 
pågick. Och de undersökningskort ss använde i hela den här hanteringen 
var alltså av Lundborgs modell.96 Men det finns ytterligare ett påtagligt spår 
av inflytandet från rasbiologiska institutet i Uppsala. På de undersöknings-
kort som ss använde vid folkfördrivningarna fanns förkryssbara rutor för 
olika raser. Schultz hade utformat dem och även försett dem med en ruta 
för ”ob”, ostbaltisk ras. I det framtida Storgermanien var detta en oönskad 
befolkningstyp, och när rutan kryssades i för många av dem som rasunder-
söktes i Tjeckoslovakien och Polen innebar det en dramatisk minskning av 
deras chanser att klara sig och överleva. Det var just denna ostbaltiska ras 
som Hans F. K. Günther hade fått lära sig att ”se” och även infört i sin tyska 
raslära under åren i Uppsala. 

Avslutande kommentar
Lundborgs tyska nätverk är intressant inte bara ur ett svenskt perspek-
tiv utan också för en fördjupad förståelse av den nazistiska rasbiologin. 
Lundborg hade ett omfattande kontaktnät som byggts upp under lång tid, 
och i slutet av hans tid som institutets chef fick kontakterna en särskild 
inriktning mot yngre rasforskare som skulle komma att vara verksamma i 
Nazityskland.

95. Ibid., 235–236.
96. Rasundersökningskort från ss ras- och bosättningsavdelning med förklarade bila-
gor, 108 och 31/279, ns2: Rasse- und Siedlungshauptamt-ss, i Bundesarchiv Lichterfelde, 
Berlin. Heinemann, 64–65.
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Det framgår i den tyska korrespondensen att Lundborgs svenska ras-
forskning fungerade som ett slags kvitto, en utifrån kommande bekräftelse 
på att det som förkunnades i högerradikala och rasistiska kretsar, bland 
de tyska rashygieniker som bar fram den nazistiska ideologin, faktiskt var 
sant. Det fanns en professor vid ett statligt institut i Sverige som förkun-
nade samma sak: att raslärorna var verkliga, de läror som kom att utgöra ett 
grundfundament till den framväxande nazismen. Vissa konkreta praktiker 
överfördes också från Sverige till Tyskland. Det var metoder och hjälpme-
del som Lundborg utvecklat i samband med de stora rasundersökningar 
han gjorde i Sverige på 1920-talet, som på 1940-talet kom att återanvändas 
vid iscensättandet av nazisternas folkmordspolitik. Även den raslära som ss 
tillämpade vid folkfördrivningarna, hade utformats under inflytande från 
svensk rasbiologi.

Men det är för tidigt att teckna någon fullödig helhetsbild av vem 
Lundborg var i tyska rashygieniska kretsar. Skälet till det är att omfatt-
ningen av Lundborgs internationella publiceringar ännu inte är känd, vil-
ket gör det svårt att bedöma hans status och inflytande internationellt. I 
Svenskt biografiskt lexikon finns visserligen en välmatad förteckning över 
hans tryckta arbeten, det är över 50 titlar, varav många böcker och tid-
skriftsartiklar på andra språk än svenska, främst tyska och engelska. Men 
listan är inte fullständig, hans trycka föredrag vid befolkningskonferensen 
i Berlin 1935, hans artiklar i Die Sonne och andra utgivna texter finns inte 
med.97 Vad mer som saknas är svårt att säga. Men med fortsatta undersök-
ningar i rasbiologiska institutets arkiv, i korrespondensen och samlingarna 
av särtryck, skulle bilden kunna bli mer fullständig. 

97. Även ett par artiklar som Lundborg publicerade i en nystartad tidskrift, Zeitschrift für 
Volksaufartung und Erbkunde, saknas, se Hagerman, Käraste Herman, 261–262.


