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Sammanfattning 

 

Den 1 januari 1922 öppnade det Statliga rasbiologiska institutet i Uppsala. Institutet var det 

första av sitt slag i världen, men kom att bli en mellanhand för den rasbiologiska 

gemenskapen och fler institut växte fram runt om i världen. Sverige hade sedan Carl von 

Linnés tid legat i framkant när det gällde att placera in djur, växter och människor i olika 

raser. Efter Linné följde en rad svenska forskare som också ansågs ligga i framkant i sin 

rasbiologiska forskning. Men ingen fick sådant internationellt genomslag i sin forskning som 

Herman Lundborg som ansågs vara den världsledande rasbiologen. Eftersom Herman 

Lundborg var en världsledande rasbiolog och aktiv inom lobbyverksamheten för att få till ett 

rasbiologiskt institut, valdes han till den första chefen för Statens institut för rasbiologi. 

Den här uppsatsen kommer att handla om tiden precis före institutets öppnande med början i 

februari 1920 när Alfred Petréns motion om ett införande av ett statligt rasbiologiskt institut 

för första gången behandlades av Sveriges riksdag. Uppsatsen kommer att behandla Herman 

Lundborgs liv som forskare, och ge en förståelse för varför just han ansågs mest lämpad att 

leda institutet. Samt en analys om riksdagsdebattens för och emot ett införande av Statens 

institut för rasbiologi och slutligen kommer uppsatsen att behandla mediedebatten om hur 

institutet skulle kunna lösa problemet med urholkandet av den svenska folkstammen. 

Debatten i media kom uteslutande att handla om att införa en steriliseringslagstiftning. 

En av de mest påtagliga konsekvenserna av institutets inrättande kunde märkas 1934, när de 

nya steriliseringslagarna infördes. Institutet och dess forskare med Herman Lundborg i 

spetsen, hade under en längre tid förespråkat det nödvändiga i att begränsa vissa grupper i 

samhället att fortplanta sig.  

 

Lagarna diskuterades i media och på riksdagsnivå, och i debatten framfördes att något måste 

göras åt den degeneration av befolkningen som ansågs pågå. I media florerade olika lösningar, 

bland annat så diskuterades möjligheten att deportera undermåliga individer till olika 

kolonier. Det argumentet föll dock ganska snabbt eftersom Sverige vid den aktuella 

tidpunkten saknade kolonier. Debatten kom därför snart uteslutande att handla om att en 

steriliseringslagstiftning skulle införas för att rädda den svenska rasen och den svenska 

ekonomin. 



 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka införandet av Statens institut för rasbiologi i skenet av 

teorierna biomakt och medikalisering. Materialet som använts är riksdagsprotokoll och då 

framförallt motionen som lades fram i de båda riksdagskamrarna om vikten av att snarast 

införa ett statligt institut. 

 

 

 

 

 

Abstract 

 On January 1, 1922, the Swedish Institute of Racial Biology opened in Uppsala. The institute 

was the first of its kind in the world but came to be an intermediary for the racial biology 

community and more institutions emerged around the world. Since the time of Carl von 

Linnaeus, Sweden had been at the forefront of placing animals, plants and people in different 

races. After Linnaeus, several Swedish researchers followed, who were also considered to be 

at the forefront of their racial biology research. But nobody got such an international impact 

in their research as Herman Lundborg, who was considered the world-leading racial biologist. 

Therefore, it was natural that he should become the institute's first manager. 

This essay will be about the time just before the institute's opening, beginning in February 

1920, when Alfred Petrén's suggestion was treated by the Swedish Parliament. It will take the 

reader on a journey into Herman Lundborg's life as a researcher and give an understanding of 

why he was considered most suitable to lead the institute. 

One of the major consequence of the institute's work came in 1934 when the new sterilization 

laws were introduced. The institute and its researchers with Herman Lundborg at the 

forefront, had for a long time advocated the necessity of limiting certain groups in society to 

reproduce. 

 



 
 

The laws were discussed wildly in the media and most newspapers saw it just like the institute 

that something had to be done about the degeneration that they considered was going on. 

Various solutions were discussed in the media, among other things, the possibility of 

deporting substandard individuals to different colonies was discussed. However, that 

argument fell quite quickly because Sweden at that time lacked colonies, so the debate soon 

came exclusively to the effect that a sterilization legislation was the only way to save the 

Swedish breed and the Swedish economy. 
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Inledning 
 

1 januari 1922 bildades det Statliga rasbiologiska institutet i Uppsala. Bakom beslutet låg 

framförallt ett växande samhällsproblem, där man från den svenska riksdagen ansåg att den 

rena svenska rasen höll på att försvagas eller till och med dö ut, beslutet om införandet av 

Statens institut för rasbiologi röstades igenom i Riksdagen den 13 maj 1921. Beslutet röstades 

enhälligt igenom i båda kammarna i riksdagen. Idéerna kring Statens institutet för rasbiologi 

verksamhet var hämtade från forskare som Carl von Linné och Charles Darwins teorier om 

underarter och evolution. 

Bakom införandet låg en omfattande lobbyverksamhet bedrevs genom politisk lobbying, som 

medel använde man offentliga debatter, tidningsartiklar som beskrev vikten av ett svenskt 

institut, utställningar och bokutgivningar.
1
  

När Statens institut för rasbiologi öppnade 1922 var det världens första statliga institut för 

rasbiologisk forskning, vars uppdrag var att rädda det svenska folket från undergång och 

utblandning. Den svenska rasbiologiska forskningen sträcker sig så långt tillbaka i tiden som 

till Carl von Linné som redan 1735 i Systema naturae förband människan med ett biologiskt 

ras och variationsbegrepp.  Det var något lobbyisterna gärna tog fram som argument för att 

rasforskning var en särskild svensk angelägenhet. I den andan började Anders Retzius som 

var anatom och antropolog att runt år 1840 kategorisera och ta fram så kallade skallindex, 

som kom att användas i den fysiska antropologin in i nästa sekel.
2
  

Institutets förste chef var Herman Lundborg som kommer att få ett stort utrymme i denna 

uppsats. Detta för att var en av de världsledande forskarna inom rasbiologin, en forskare som 

de styrande politikerna lyssnade på så pass mycket att han utsågs till den första chefen för 

Statens institut för rasbiologi. Han var chef för institutet till och med 1935 då han gick i 

pension och efterträddes av Gunnar Dahlberg.  

 

                                                           
1
 Hagerman, Maja. (2015). Käraste Herman: Rasbiologen Herman Lundborgs gåta. s. 174. Stockholm: 

Nordstedts 
2
 Broberg, Gunnar. Tydén, Mattias. (2005). Oönskade i folkhemmet: rashygien och sterilisering i Sverige. s. 23. 

Stockholm: Dialogos 



 
 

2 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

I slutet av 1800-talet inleddes den europeiska kolonisationen av framförallt Afrika på allvar. 

Även om man kan datera den moderna europeiska kolonisationen till år 1415, då en 

portugisisk expedition intog den nordafrikanska hamnstaden Ceuta och förvandlade stadens 

moské till att bli en kristen kyrka. Skillnaden mot den kolonialism som skedde under slutet av 

1800-talet var att det portugisiska övertagandet av Ceuta inte handlade om rasism på biologisk 

grund. Koloniseringen under 1800-talet handlade inte heller bara om rasism, utan även om att 

skaffa sig billiga råvaror till de stora industrier som växte upp i Europa. 

 

Under 1800-talet växte det i Europa fram en ideologisk föreställning att den vite europeiske 

mannen hade som skyldighet att civilisera de länder man koloniserade, detta gick under 

namnet ”Den vite mannens börda”. Begreppet den vite mannens börda härstammar från en 

dikt av Rudyard Kipling och skrevs i samband med det amerikanska övertagandet av 

Filippinerna och begreppet övertogs av de europeiska kolonialmakterna, och det var i slutet av 

1800-talet som den moderna rasismen växte fram.
3
 

 

Det var med denna ideologi som grund den rasbiologiska forskningen tog fart och blev en ny 

vetenskap, där Sverige intog en ledande roll och man började kategorisera olika folkgrupper i 

högre och lägre stående individer. Det här är en viktig historisk period att lyfta fram i ljuset 

igen i och med den högerextrema vågen som far fram i Europa och USA. Detta på grund av 

en ökad flyktinginvandring från framförallt från de krigsdrabbade länderna Syrien och 

Afghanistan. Denna ökade invandring har lett till att rasism och högerextremism har fått ett 

ordentligt fäste i vårt moderna samhälle. Det är upp till oss som lever och verkar i dagens 

samhälle att se till att vi inte börjar dela in människor i raser igen, utan ser till allas lika värde 

och därigenom även till allas lika rättigheter.   

 

                                                           
3
 McKay, John.P. Hill, Bennet.D. Buckler, John. Buckley Ebrey, Patricia. Beck, Roger, Haru Crowston, Clare. 

Wiesner-Hanks, Merry. Dávila, Jerry. (2015). A history of World Societies. 10. uppl. Boston: Bedford/ St. 

Martin´s    
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1.2 Teoretiska utgångspunkter 
 

I arbetet med denna uppsats har jag använt två olika teorier som utgångspunkt. Den första jag 

använt är biomakt på det sätt som den franske filosofen Michel Foucault lade fram den. Det 

handlar om hur statsmakten använder olika typer av maktprinciper i sitt arbete att kontrollera 

och styra mänsklig mångfald i vad samhället anser vara rätt riktning. De olika maktprinciper 

som används för att styra och kontrollera mångfalden är övervakning, uppfostring och 

eventuella straffmetoder. Enligt Foucaults teorier handlar även biomakt om statsmaktens 

strävan och behov av att till exempel kontrollera reproduktionen hos befolkningen i syfte att 

eliminera oönskade sjukdomar.
4
  

 

Den andra teorin jag arbetat efter är medikalisering som Peter Conrad presenterar den. Det 

handlar om hur statsmakten definierar ett sjukdomstillstånd som i grund och botten inte är av 

sjuklig karaktär och behandla detta tillstånd patologiskt. Man undersöker och förklarar sedan 

dessa tillstånd med hjälp av medicinska termer och behandlar och undersöker tillståndet som 

ett medicinskt problem. För att tydliggöra vad medikalisering är så har vi två lysande exempel 

på hur den svenska statsmakten använt detta fenomen. Dessa exempel är alkoholism och 

homosexualitet. Under 1700-talet så medikaliserades dessa som man ansåg vara 

sjukdomstillstånd, båda avmedikaliserades i Sverige under 1950-talet.
5
  

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka införandet av ett svenskt rasbiologiskt institut 

1922, i skenet av teorier kring samhällelig biomakt och medikalisering. Vilket samarbete som 

fanns med andra rasforskare runt om i Sverige och framförallt Tyskland. 

Undersökningen kommer att presentera mannen som var institutets ansikte utåt, Herman 

Lundborg och klargöra varför just han valdes till chef för ett statligt rasbiologiskt institut. 

                                                           
4
 Foucault, Michel. (2008). "Samhället måste försvaras" : Collège de France 1975-1976”. s. 218ff. Översättning 

av: Karl Lydén. Hägersten: Tankekraft 
5
 Conrad, Peter. (2007). The medicalization of Society- On the Transformation of Human Conditions into 

Treatable Disorders. s. 4ff. Baltimore: Johns Hopkins University Press 
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Undersökningen kommer att behandla brev från tiden precis innan institutets öppnande och 

några år in i verksamheten. En kortare biografi om Herman Lundborg och hans arbete innan 

institutets öppnande kommer att presenteras och bilden om varför han blev chef för institutet 

blir tydlig. Undersökningen kommer även att bygga på riksdagsprotokoll från tiden runt 1920 

för att ta reda på den politiska synen till instiftandet av institutet. 

I massmedia bedrevs en massiv lobbyverksamhet för införandet av steriliseringslagar. I den 

del som behandlar tidningsdebatten har jag valt ut 3 stycken tidningar som speglar hur 

debatten drevs och vilka argument som användes.  

 Detta gör att uppsatsen blir i tre delar. Den första delen kommer att vara en analys av 

motionen till riksdagen som lämnades in av Alfred Petrén som var socialdemokratisk 

riksdagsman och framgångsrik både inom rasbiologisk forskning och psykiatri. Den andra 

delen är en kort biografi om Herman Lundborg och den tredje delen kommer att behandla 

mediedebatten i några av dåtidens dagstidningar plus en analys av betänkandet. 

 

Jag skall med denna uppsats försöka hitta en ny väg i det rasbiologiska institutets verksamhet 

och mannen som under så många år var institutets ansikte utåt. Uppsatsens syfte är även att 

försöka få en förståelse varför man ansåg sig tvungna från statligt håll att starta upp en 

verksamhet vars uppgift var att som man sade ”skydda den svenska rasen”. Det man skall ha i 

åtanke är att tiden före första världskriget var en tid av kolonisation och en utbredd rasism, 

som egentligen startade med Carl von Linnés rasindelning av människan. Att jag kommer in 

på steriliseringslagarna i uppsatsen är för att det är införandet av dessa som blev institutets 

huvudfråga. Institutet kom att fungera som en remissinstans inför införandet av 

steriliseringslagarna.  

 

Mina forskningsfrågor är: 

Vilka argument framfördes i riksdagen för och emot inrättandet av ett statligt rasbiologiskt 

institut? 

Varför blev Herman Lundborg till chef för Statens institut för rasbiologi? 

Hur drev media frågan om en steriliseringslag? 
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1.4 Avgränsningar 
 

Eftersom själva riksdagsdebatten är väldokumenterad i diverse olika avhandlingar och 

uppsatser, har jag i första delen av min uppsats valt att fokusera på den del som ej är så väl 

dokumenterad. Det är själva riksdagsmotionen som lämnades in till de båda kammarna i 

riksdagen. 

I den andra delen har jag valt att endast kort beskriva vad rasbiologi är och hur de uppkom i 

och med Carl vin Linnés upptäckter. I den del som behandlar Herman Lundborg har jag valt 

att ta upp de delar som gör att läsaren får en uppfattning om varför Herman Lundborg var det 

naturliga chefsvalet. Anledningen till att jag överhuvudtaget har tagit med Herman Lundborg i 

uppsatsen är för att han var en stor förespråkare av den steriliseringslagstiftning som blev 

frukten av institutets arbete. Han var även drivande i media för att få till stånd en lagstiftning 

om tvångssterilisering. 

I den tredje delen som behandlar debatten i media, där Herman Lundborg förövrigt har skrivit 

en av artiklarna som jag tittat närmare på har jag valt tre tidningar som visar den typiska 

tongången i mediedebatten. Det är artiklar från tidningen Arbetet som var en morgontidning 

med säte i Malmö. Tidningens ledarsida var socialdemokratisk. Den andra tidningen som jag 

hämtat material från är Uppsala Nya Tidning, vars politiska inriktning är åt det liberala hållet. 

Den tredje tidningen är Svenska Morgonbladet som grundades i Stockholm 1890 och var 

Sveriges första kristna tidning. År 1956 övertogs tidningen av Folkpartiet och blev en ren 

informationskanal för partiet. 

Anledningen att jag valt just dessa tidningar är för att de politiskt står för helt olika 

inriktningar, men även att de artiklar jag valt speglar hur debatten om institutets arbete. Den 

linje om rasbiologiska institutets arbete var framförallt kravet på en ny steriliseringslag för att 

rädda den svenska ekonomin och den svenska rasen från degeneration. 
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1.5 Forskningsläget 
 

Om man vill fördjupa sig i forskning om Statens institut för rasbiologi finns det ett digert 

material att tillgå. Det som saknas är längre avhandlingar och de som finns fokuserar 

mestadels på uppstarten av och arbetet som bedrevs på institutet. Det som jag tänker behandla 

genom denna uppsats, det vill säga hur diskussionerna för och emot ett införande av ett 

statligt rasbiologiskt institut och den största samhällsförändring som kom till stånd av 

institutets arbete verkar vara ett relativt outforskat område. 

 

I början av 1920-talet pågick det i Sverige en het debatt om att införa ett statligt institut för 

rasforskning. En av de drivande för ett öppnande var den dåvarande rektorn för Karolinska 

institutet, Frithiof Lennmalm. Om detta kan man läsa i en mindre skrift av Aron Ambrosiani 

som heter ”Rektor Lennmalms förslag.” Aron Ambrosiani är Digital media producent på 

Nordiska museét i Stockholm. I Ambrosianis skrift kan man läsa att det första förslaget till ett 

institut kom från Karolinska institutet och att förslaget var att den skulle vara ett Nobelinstitut, 

att syftet med institutet skulle vara att få fram en friskare och starkare folkstam i Sverige. 

Rektor Lennmalms förslag lyftes i flera olika instanser i form av Karolinska institutets 

lärarkollegium, riksdag, kvällspressen och fackpress. Ett institut var det klart att det skulle bli, 

frågan var hur det skulle finansieras. Det man diskuterade var om finansieringen skulle ske 

med statliga medel eller pengar från Nobelstiftelsen.
6
  

 

Ambrosiani har som syfte att i sin skrift att visa hur den rasbiologiska forskningen placerades 

in ett vetenskapligt fack. Det som Ambrosiani presenterar är att det fanns två sätt att se på vad 

den rasbiologiska forskningen var för typ av vetenskap. Enligt Ambrosiani fanns det olika 

synvinklar på hur rasbiologin skulle klassificeras. På ena sidan var Herman Lundborg 

frontfiguren. Han menade att rasforskningen var en helt ny gren inom den medicinska 

                                                           
6
 Ambrosiani, Aron. (2009). Rektor Lennmalms förslag. s. 4. Stockholm: Nobel Museum  
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forskningen, en typ av social-medicinsk forskning i dagligt tal kallad en tvärvetenskaplig 

forskning som lade fokus både på samhällventenskap och medicinskforskning. På andra sidan 

fanns de som ansåg att rasbiologin var ren medicinskforskning och inget annat. Den här tesen 

drevs framförallt av Karolinska institutets lärarkollegium.
7
 

 

Journalisten och författaren Maja Hagerman kom 2015 ut med den första boken om Herman 

Lundborgs liv boken heter Käraste Herman. Rasbiologen Herman Lundborgs gåta. Boken 

beskriver Herman Lundborgs liv från och med det att Herman Lundborg upptäcker läkaryrket 

och senare även den nya vetenskapen rasbiologi. Boken är som sagt var den första i sitt slag 

vilket gör att det fortfarande finns nya infallsvinklar för studier av Herman Lundborgs liv. Det 

skall dock tilläggas att Maja Hagerman gjort ett gediget arbete i sin studie av Herman 

Lundborg. Utan hennes bok hade jag haft svårt att hitta nya vägar och brev att studera till min 

uppsats. Boken är oerhört intressant och en bok som jag kan rekommendera alla som är 

intresserade av historia att läsa. 

I den övriga forskning som jag tittat inför skrivandet av denna uppsats har insett att det trots 

det enhälliga riksdagsbeslutet att inrätta Statens institut för rasbiologi, så var inte vägen dit 

helt rak. Utan det fanns ett visst motstånd till att inrätta ett helt institut, framförallt från 

lärarkollegiet på Karolinska institutet.  

 

När det gäller den internationella forskningen har jag hittat två stycken intressanta 

vetenskapliga artiklar, den första är skriven av Per Anders Rudling som är docent vid Lunds 

universitet och fokuserar mest sin forskning på Öst och Central europa ”Eugenics and Racial 

Biology in Sweden and the USSR: Contacts across the Baltic Sea” och Maria Björkman och 

Sven Widmalms ”Selling eugenics: The case of Sweden.” Maria Björkman är verksam som 

medicinhistoriker vid Uppsala universitet och har forskat om framväxten av genetisk 

rådgivning/vägledning i Sverige, utforskat tyskvänliga läkare/forskare mellankrigstiden, samt 

undersökt aspekter av 1920-talets urologi. Sven Widmalm är docent i idé och lärdomshistoria 

vid Uppsala universitet. Dessa två vetenskapliga artiklar är skrivna av svenska forskare, men 

beskriver rasbiologin i ett internationellt perspektiv och är även publicerade utomlands. I 

”Eugenics and Racial Biology in Sweden and the USSR: Contacts across the Baltic Sea”  

                                                           
7
 Ambrosiani, Aron (2009). Rektor Lennmalms förslag. s. 38. Stockholm: Nobel Museum 
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kommer Rudling fram till att införandet av Statens institut för rasbiologi är startskottet för en 

löpeld som drar fram i västvärlden. I dess spår så uppstår det nya rasbiologiska institut runt 

om i Europa och i USA, gemensamt för alla är att de har det svenska institutet som 

inspirationskälla. Det framgår även av Rudlings arbete att Herman Lundborg hade en intensiv 

kontakt med ryska rasbiologer och då framförallt Iurii Filipchenko och Valerii Bunak, vilket i 

slutändan gör att den ryska rasforskningen tar fart.  

Det som Rudling presenterar i sin artikel är att det svenska rasbiologiska institutet blir en form 

av mellanhand för den internationella rasbiologiska rörelsen som sveper fram över 

västvärlden och Sovjetunionen.
8
 

 

I Maria Björkmans och Sven Widmalms artikel ”Selling eugenics: The case of Sweden” hittar 

man en bra bakgrundsbeskrivning hur den växande lobbyverksamheten växte fram och vilka 

som låg bakom den. När Svenska sällskapet för rashygien bildades 1909 började 

lobbyverksamheten för att vidga den rasbiologiska forskningen i Sverige. Sällskapets mål var 

att påverka den politiska opinionen och att sprida kunskap bland allmänheten om 

rasbiologiska metoder och resultat, allt för att stödet för forskningen skulle öka. 

Medlemmarna i sällskapet var mycket väl medvetna om det komplexa uppdraget och sökte sig 

därför till alla politiska partier och alla sociala grupper i samhället för att få stöd för den nya 

vetenskapen.
9
 

Artikeln beskriver även det täta samarbete som fanns mellan svenska och tyska rasbiologer. 

Ett samarbete som kom att forma den Nazistiska rasideologin som växte fram under 1930-

talet.  

En kampanj som drevs av Svenska sällskapet för rashygien var en samling broschyrer som 

man släppte mellan 1921- 1923. Broschyrerna skrevs av ledande rasbiologer och fick ett 

mycket positivt mottagande. Broschyrerna användes av Nils Heribert- Nilsson och Lännart 

                                                           
8
 Rudling, Per Anders (2016) Eugenics and Racial Biology in Sweden and the USSR: Contacts across the Baltic 

Sea. utpjournals.press/doi/pdf/10.3138/cbmh.31.1.41 2019-01-06 
9
 Björkman, Maria. Widmalm, Sven. (2010) s. 381. SELLING EUGENICS: THE CASE OF SWEDEN. London: 

The royal society.  
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Ribbing för att argumentera för att införa ett statligt rasbiologiskt institut och att Herman 

Lundborg var mannen som skulle leda institutet.
10

  

 

Artikeln tar upp andra viktiga händelser på vägen mot ett införande av Statens institut för 

rasbiologi. Bland annat beskrivs utställningen Svenska folktyper, som sattes upp av Herman 

Lundborg och som visades upp i fem svenska städer. Utställningen bestod av fotografier, 

målningar och skulpturer och besöktes enligt Herman Lundborg av 40 000 människor. 

Utställningen finansierades med hjälp av privata bidrag, bokförlag och tidningar. 

Bidragsgivarna representerade hela det politiska spektrumet från höger till vänster. 

Utställningen gav sken av att Herman Lundborg ansåg att den judiska rasen var i stort sett 

jämställd den nordiska rasen. Privat hade dock Herman Lundborg starkt antisemitiska åsikter. 

Huvudanledningen till att dessa två folkstammar jämställdes på utställningen var att en av de 

tunga finansiärerna var den judiska familjen Bonnier.
11

 

 

Björkman och Widlings artikel är en gedigen beskrivning av vilka som låg bakom det 

intensiva lobbyarbetet, vilket ledde införandet av Statens institut för rasbiologi och i ett senare 

skede även var starkt drivande bakom införandet av de steriliseringslagar som infördes 1934.  

 

 

 

1.6 Metod  
 

 I analysen av riksdagsmotionen kommer jag att använda kvalitativ textanalys som metod, i ett 

försök att sätta mig in i hur riksdagsmännen tolkade den motion som låg framför dem. Jag har 

valt att arbeta kvalitativt med riksdagsmotionen och försökt att analysera den på ett djupare 

plan och få fram nya infallsvinklar och nya tolkningar av motionen.  

                                                           
10
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I analysen av tidningsartiklarna tänker jag använda metoden argumentationsanalys och genom 

den se om det finns någon skillnad i hur tidningarna i huvudsak Arbetet, Uppsala Nya 

Tidning, Svenska Morgonbladet rapporterar kring samhällets behov av en 

sterilisetringslagstiftning. Metoden kommer att visa om de olika tidningarnas argument håller 

måttet och om de motsäger sig själva eller inte. Jag har tittat på tidningarnas argument vad 

gäller steriliseringslagarna för att se om argumenten är hållbara, genomförbara och om de har 

någon verklighetsförankring överhuvudtaget. 

 

I delen om Herman Lundborg kommer jag att belysa den komplexa människan som var 

institutets ansikte utåt de första 14 åren. I studien om Herman Lundborg har jag valt att 

använda kvantitativ textanalys i mitt arbete och fokuserat på att hitta nya rön bland många 

olika dokument och brev. Detta gör att textanalysen inte är lika djupgående som analysen om 

riksdagsmotionen. Det jag i förstahand sökt efter är material som beskriver forskaren Herman 

Lundborg, för det var genom forskningen som han blev påtänkt som chef för Statens institut 

för rasbiologi redan i ett tidigt stadie.  

 

 

1.7 Källmaterial 
 

Jag har i denna uppsats använt mig av den brevsamling som finns arkiverad i Uppsala 

Universitetsbiblioteks arkiv. Brevsamlingen bygger på korrespondens till och från Herman 

Lundborg. Herman Lundborg var institutets chef från öppningen 1922 till och med 1935. Han 

var även en av dem som drev frågan om ett införande av ett statligt institut hårdast och ansåg 

att det var nödvändigt för att bevara den svenska folkstammen fri från inblandning av andra 

folkstammar. Anledningen till att jag riktat in mig på Herman Lundborgs brevsamling och 

inte institutets arkiv är framförallt två anledningar. Den första är att det var svårt att hitta 

något nytt som inte redan var utforskat i institutets arkiv och det material jag tänkt studera var 

inte komplett, utan viktiga dokument för min uppsats saknades helt enkelt.  

Jag kommer även att beröra den politiska debatten inför införandet av institutet. Här kommer 

jag att använda riksdagsprotokoll. 
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I den sista delen av uppsatsen som täcker en del av debatten i media, har jag valt att fokusera 

på 3 stycken tidningar i min undersökning. Det är Arbetet, Uppsala Nya Tidning och Svenska 

Morgonbladet. Tidningsartiklarna jag tittat på finns arkiverad på Uppsala universitetsarkiv 

och tillhör samlingen om Herman Lundborg.   

Då allt källmaterial är förstahandskällor ökar sannolikheten att det som jag får fram genom 

källmaterialet stämmer överens med verkligheten. Eftersom källorna även ligger nära i tid är 

de med största sannolikhet så nära sanningen som jag kan komma. Källmaterial som ligger 

nära i tiden för händelsen är oftast det bästa materialet eftersom då det skrivs ner medans det 

är färskt i minnet hos skribenten.  

 

2. Från motion till beslut 
 

 

2.1 Motionen lämnas in och behandlas 
 

Den 13 januari 1920 lämnades en motion in till Riksdagens båda kamrar. Bakom motionen 

står bland annat Alfred Petrén som var en socialdemokratisk politiker och tillika psykiatriker 

och rasbiolog. Redan i första stycket av motionen får Alfred Petrén det att låta som att ett 

rasbiologiskt institut är en nödvändighet, för att som målet var ”bevara den svenska rasen.”. 

Den rasbiologiska forskningen, som arbetar för ett högt och ädelt 

mål: skydd mot släktets degeneration och främjande av goda rasegenskaper, 

växer sig för varje dag allt starkare. Den utgår från den synpunkten, 

att det ej gives högre värden i ett land än själva folkmaterialet, helst 

om detta, såsom hos oss, av gammalt är av god beskaffenhet. Denna 

forskningsuppgift är att närmare utreda och klarlägga alla de förhållanden  

beträffande ärftlighet och miljö, som förorsaka ett höjande eller sänkande  

av ett folks inre värde. Fasta hållpunkter och direktiv kunna först 

härigenom givas statsmakterna vid deras strävan att befordra folkets och 
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rasens utveckling i sund riktning.
12

 

 

I motionen framhäver Alfred Petrén vikten av att anamma den rasbiologiska forskningen som 

under de senaste 19 åren så framgångsrikt bedrivits av forskare från USA, Tyskland och 

norden, i motionen även kallade för kulturfolken. Vidare fortsätter han att framhäva att den 

framgångsrike docenten Herman Lundborg redan 1904 betonat vikten av den rasbiologiska 

forskningens betydelse. Detta genom ett tal i läkarföreningen i Uppsala. 

Det folk, som i tid lär sig inse ärftlighetshygienens betydelse och förmår ställa sig dess 

 fordringar till efterrättelse, kan möta framtiden med lugn. Ett folk, som stadigt 

degenererar, lär icke i längden kunna hålla sig uppe i kampen för tillvaron, 

hur militäriskt väpnat det än kan synas vara. Vi må komma ihåg, 

att kulor och krut skydda oss icke för tuberkulos, alkoholism, nerv- och 

sinnessjukdomar samt för andra dylika samhällsfiender. Det skulle vara, 

vida bättre, om kulturstaterna, i stället för att rikta sina rustningar 

och vapen gent emot varandra, ville använda sina inkomster och gemensam  

kraft att bekämpa fiender av detta slag.13 

 

Alfred Petrén lägger fram flera olika argument och trycker på problem i dåtidens samhälle 

och framförallt ser han en lösning på hur problemen skall lösas. Med det vi vet idag om de 

sjukdomar som Alfred Petrén tar upp så är argumenten väldigt tunna. Men med de kunskaper 

man hade rörande dessa sjukdomstillstånd under början på 1900-talet så ter sig argumenten 

hållbara i de flesta politikernas ögon och öron. Man var vid den här tidpunkten säker på att till 

exempel alkoholism och tuberkulos var sjukdomar eller tillstånd som gick i arv från 

framförallt modern till kommande generationer. 

 

I början av 1900-talet hävdade Alfred Petrén att framstående rasforskare kommit fram till att 

Mendels upptäckter även kunde tillämpas på människor. I sin motion hänvisade därför Alfred 

Petrén till återupptäckten av Mendels lagar ifrån 1865. Gregor Mendel var en österrikisk 

munk som genom att korsa olika ärtplantor med olika egenskaper upptäckte att det fanns ett 

mönster i hur de olika egenskaperna från de olika ärtplantorna nedärvdes. Genom denna 
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upptäckt skrev han ner en modell som kallas för Mendels lagar. ”Lagen beskriver hur anlagen 

för egenskapen fördelas i könscellerna och hur de kombineras i avkomman.”
14

  Gregor 

Mendels andra lag beskriver att arvsmassan är uppdelad i två olika anlag (enheter) och de ärvs 

oberoende av varandra till avkommorna. Hans upptäckter blev dock ej kända förrän efter hans 

död 1884.
15

 

 

Källa: Nationalencyklopedin, Mendels lagar. http://ne.se/uppslagsverk/enyklopedi/lång/mendels-lagar (hämtad 

2019-01-11)  

Det är den här upptäckten som Alfred Petrén hänvisar till i sin motion om instiftandet av ett 

statligt rasbiologiskt institut, att det tydliggjordes att rasbiologins största uppgift låg i att ta 

reda på hur Georg Mendels upptäck skulle kunna appliceras på människor. Det var till och 

med enligt Alfred Petrén rasbiologiernas skyldighet att ta reda på det. 

 

Från mitten på 1800-talet var alkoholism ett stort samhällsproblem i Sverige som kostade 

staten och samhället enorma summor pengar. Det var i kölvattnet av denna problematik som 

nykterhetsrörelsen växte sig allt starkare och började bli en rörelse som började få allt större 

inflytande i det svenska samhället.
16

 Detta utnyttjade Alfred Petrén i sin motion då han 

hänvisar till nykterhetssträvandena som grunden till det rasbiologiska uppfattningssättet. 

Man må intaga vilken ställning som helst till nykterhetssträvandena, 

man kan likväl icke förneka, att dessa förberett jordmånen för det rasbiologiska  

uppfattningssättet. Det är fullkomligt riktigt, som professor V. 

Hultkrantz framhåller, att förtjänsten av att intresset för de rashygieniska 

problemen är statt i jämnt stigande i vårt land i icke ringa grad tillkommer  

                                                           
14

 Gregor Mendel. ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/gregor-mendel 2019-01-01 
15
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nykterhetsrörelsen, som betonat vårt ansvar inför kommande släktled 

och nödvändigheten av kraftiga åtgärder för att avvärja faran för släktets degeneration.
17

 

 

Vidare i motionen talar Alfred Petrén om att staten ej endast består av individer, utan av 

familjer och släkter. Han menar på att det är av största vikt att samla in ett så omfattande 

material som möjligt och utreda hela släkter om dess genetiska bakgrund och ärftliga 

sjukdomar. För att kunna samla in ett sådant material är den enda lösningen enligt Alfred 

Petrén att starta upp ett statligt rasbiologiskt institut och på så sätt centralisera resurserna för 

forskningen. För att förstärka det argumentet hänvisar han till den svenska forskningen, som 

enligt honom är världsledande inom den nya vetenskapen rasbiologi. Och att även röster från 

utlandet gör sig hörda och trycker på för införandet av ett svenskt institut. Han trycker i 

samma andemening på att den naturliga chefen för ett rasbiologiskt institut borde te sig givet. 

Detta eftersom det enligt Alfred Petrén finns en svensk rasbiolog som ligger i framkant vad 

gäller den rasbiologiska forskningen och det är Herman Lundborg, som redan samlat på sig ett 

digert material genom sina studier i Norrland. För att ytterligare ge kraft åt sina argument 

presenterar Alfred Petrén utlåtande från olika framstående rasbiologiska forskare, professor 

Carl Magnus Fürst skriver i motionen: 

Det är statens skyldighet att taga upp tanken om inrättandet av ett 

medicinskt institut för ärftlighetsforskning. Det svenska folket har fordran  

att ställas under planmässig vetenskaplig undersökning för att bliva 

i grunden känt, att vårdas och skyddas i sin alltjämt pågående utveckling, 

var det än lever och bor i vårt land.
18

 

Vidare fylls motionen på med ett uttalande av Herman Lundborg: 

Ett viktigt önskemål är inrättandet av ett centralt forskningsinstitut för rasbiologi, det 

 egentliga högkvarteret, som jag förut kallat det. Från ett sådant borde utgå impulser och 

 initiativ till olika delar av landet och till detsamma skulle insamlat material sändas i 

 oavbruten ström i och för bearbetande. Institutet, som skulle ha till uppgift att släkt- och  

rasbiologiskt utforska och kartlägga landet, skulle dessutom utgöra en högsta instans för 

 ärftlighetsfrågor och sådana av rashygienisk innebörd. Det finnes för närvarande ingen 

 institution eller akademi i landet som kan övertaga ett dylikt värv — av brist på medel. 
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 Enstaka forskares krafter och resurser äro alldeles för otillräckliga. Här föreligger enligt 

 min mening ett verkligt nationellt och kulturellt behov, som borde avhjälpas.
19

 

 

I och med Herman Lundborgs uttalande läggs den ekonomiska aspekten in jämfört med andra 

statliga åtaganden i samhället. Herman Lundborg anser att de resurser som staten lägger på 

den rasbiologiska forskningen ej är tillräckliga. Att mer resurser behövs för att säkra den 

svenska rasens renhet och friskhet. Herman Lundborg trycker i sitt uttalande på att enskilda 

forskares ekonomiska resurser ej är tillräckliga för att föra forskningen framåt, att det 

föreligger ett kulturellt och nationellt behov att samla både de ekonomiska krafterna och de 

ledande forskarna under ett och samma institut. Han avslutar sin skrivelse i motionen med 

orden ”Handen på hjärtat: kan man tänka sig ett mera inkonsekvent förfarande? Denna 

underlåtenhet, denna liknöjdhet innebär i själva verket en skriande orättvisa mot oss själva 

och kanske i ännu högre grad mot våra efterkommande.”
20

 

 Den tredje framstående forskaren som uttalade sig i Alfred Petréns motion var Herman 

Nilsson-Ehle som var professor i genetik vid Lunds universitet. Han stod den nationalistiska 

politiska rörelsen nära och intog under 1930-talet en tyskvänlig inställning. I hans bidrag till 

motionen kan man läsa följande:
21

 

Det är livligt att hoppas att det på senare år från flera auktoritativa håll 

föreslagna och livligt förordade svenska rasbiologiska institutet ej längre 

måtte få vänta på sitt definitiva förverkligande. För den teoretiska ärftlighetsforskaren  

synes det självklart, att den stora och maktpåliggande uppgiften  

måste läggas i läkarvetenskapens händer. Här finnas de nödvändiga  

förutsättningarna, som bestå i en djupgående kännedom om den 

mänskliga organismen, och som utesluta dilettantism vid forskningen. Och 

vid den blivande eventuella praktiska tillämpningen på rashygienens område  

är det framför allt nödvändigt, att det hela så att säga ses med läkarens  

ögon. Den allsidiga omsorgen om folkhälsan kommer bäst att motverka  

ensidiga eller förhastade projekt på den praktiska rashygienens 
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vanskliga område, och trygghet vinnes för en human handläggning av det hela.
22

 

 

Eftersom Alfred Petrén använde sig av så framstående forskare i sin motion är det rimligt att 

tro det påverkade de samlade riksdagsledamöterna. Att tre framstående forskare och genetiker 

enhälligt ställde sig bakom ett upprättande av ett statligt rasbiologiskt institut gjorde det svårt 

för riksdagens ledamöter att bortse från det enligt Alfred Petrén skriande behovet av ett 

institut. Utan att det uttrycks ordagrant  menar jag att det är troligt att dessa uttalanden i 

motionen hade stor påverkan på de riksdagsledamöter som kunde känna ett visst tvivel till 

behovet av ett rasbiologiskt institut. Men det kan inte utläsas av motionen.  

 

Som tidigare nämnts var alkoholismen ett stort samhällsproblem som i sina spår ledde till 

ökad kriminalitet. Även detta område diskuterade Alfred Petrén i sin motion. Han hämtade 

information och ett uttalande från docent Nils Heribert Nilsson som var en framstående 

botaniker och ärftlighetsforskare, men framförallt en förgrundsfigur för mendelismen i 

Sverige
23

. I motionen står att läsa följande: 

Vi offra utan vidare oerhörda summor till uppfostringsanstalter och 

fängelser för att underhålla de raselement, som genom rasbiologiska åtgärder  

kunde betydligt nedbringas. Härmed är inte det minsta klander 

riktat mot dessa inrättningar, jag betonar det särskilt för att undvika allt 

missförstånd, ty så länge dessa olyckliga kategorier finnas, måste de också 

vårdas och omhändertagas. Men det sorgliga är, att de måste finnas, så länge 

ej staten åtgör något för att gå till grunden, för att ta itu med det ondas 

rot, de mindervärdiga egenskapsanlagen. Och är det inte dålig ekonomi att 

villigt offra stora summor för att bibehålla elände, men ej ett öre för att 

förebygga detsamma, där vägar stå öppna? 

 

1 vårt land borde denna fråga vara lättlöstare än i flertalet andra 

av ett visst skäl. Vi ha nämligen den utomordentliga fördelen att ha en 

svensk rasbiolog, som på sitt forskningsområde är en av de erkänt främsta, 
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nämligen docenten Herman Lundborg, vars banbrytande undersökningar jag ovan nämnt.
24

 

 

Det man kan utläsa av Alfred Petréns riksdagsmotion är att han får det att låta som att alla 

samhällets problem med nedärvda sjukdomar och tillstånd skulle lösa sig, bara man inrättade 

ett statligt rasbiologiskt institut.  

 

För att förstärka det argumentet hämtade Alfred Petrén utlåtanden från utlandet och då 

företrädesvis Tyskland. I motionen uttalar sig professor i rashygien Max von Gruber att 

”Herman Lundborgs undersökningar är de mest omfattande som någonsin genomförts, då han 

undersökt hela släkter 200 år tillbaka i tiden.” Han anser att Herman Lundborgs arbete är ett 

vackert bevis på idealismen hos den svenska befolkningen.
25

 

 

Att som svensk riksdagspolitiker kunna stå emot denna motion där den ena efter den andra av 

framstående rasbiologer och andra framstående forskare inom bland annat psykiatrin 

framhäver vikten av ett statligt rasbiologiskt institut måste varit oerhört svårt. Och att göra 

någon annan än Herman Lundborg till chef måste varit hart när omöjligt. Detta eftersom han 

framställs som den ledande rasbiologen i Europa. Det skall även sägas att bakom motionen 

stod förrutom Alfred Petrén som var socialdemokrat även Nils Wohlin från Bondeförbundet, 

Mauritz Hellberg från Liberala samlingspartiet och Knut. A Tengdahl från 

Socialdemokraterna. Detta visar att intresset att starta upp det efterlängtade institutet var stort 

inom politiken. 

 

Det fanns även röster i riksdagen som var emot ett införande av ett rasbiologiskt institut. Den 

som klev upp i talarstolen i riksdagen och framlade ett anförande mot institutet var Erik 

Röing, liberal riksdagsman. Den 13 maj 1921 höll Erik Röing ett anförande i andra 

kammaren. I sitt anförande hänvisar Röing i första hand till de ekonomiska medel som 

statsutskotten tilldelat Statens institut för rasbiologi. Enligt Röing är inte den tilltänkta 

budgeten genomförbar under den rådande ekonomiska depressionen.
26

 Erik Röing ifrågasatte 
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även hela nyttan med ett rasbiologiskt institut. Han hänvisade till den rasbiologiska 

forskningen som ett luftslott och att man genom rasbiologisk forskning skall kunna vidta 

några åtgärder av större betydelser för rashygienen d.v.s. en reglering av könsurvalet och 

barnafödandet.
27

 Dock så möttes Erik Röings anförande av massiv kritik från övriga 

riksdagsmän i andra kammaren.  

Resultatet av motionen blev också således att den enhälligt röstades igenom i båda kammarna 

i riksdagen och 1 januari 1922 öppnade i Uppsala världens första statliga rasbiologiska institut 

med Herman Lundborg som chef. 

 

3. Inför uppstarten 
 

3.1 Vägen mot ett rasbiologiskt institut tar fart 

 

Samma år 1909 som Herman Lundborg gör sina första resor till Lappland grundas det 

Svenska sällskapet för rashygien. Som förebild till det svenska sällskapet användes ett 

internationellt sällskap grundat av den tyske rasforskaren Alfred Ploetz, samme Dr. Ploetz 

som var den förste som myntade uttrycket rasbiologi.  

Det svenska sällskapets huvuduppgift var att både praktiskt och teoretiskt arbeta för 

rasbiologiska strävanden och att sprida kunskap om rashygienens resultat och metoder. 

Kunskapen skulle spridas till offentligheten och tanken var att det skulle leda till både 

offentliga åtgärder och för privata personernas handlande.  

Liknande sällskap fanns på flera platser i världen och Tyskland var marknadsledande där det 

svenska sällskapet var en språkgrupp inom ” Internationale Gesellschaft fûr Rassen-

Hygiene”.
28

  

 Sällskapets första styrelse innehåller många kända namn; Ivan Bratt, Svante Arrhenius, 

Pontus Fahlbeck, Johan Thyrén, Hjalmar Öhrvall. Dess förste ordförande var professorn i 

zoologi, Wilhelm Leche. Man fick vissa statliga medel för verksamheten, bl. a. för 

undersökningar om alkoholens verkningar.
29

 

                                                           
27

 Riksdagens protokoll. Andra kammaren 1921:42. s. 51 
28

 Svenska sällskapet för rashygien. sok.riksarkivet.se/digitala-

arkiv?Arkivsok=Svenska+sällskapet+för+rashygien. 2018-12-16 
29

 Ibid 



 
 

19 
 

I och med att man fick statliga medel för att undersöka alkoholen skadliga verkningar är det 

rimligt att tro att man från statligt håll ansåg att alkoholen var ett stort samhällsproblem.  

 

 

3.2 Hur rasforskningen startade 

 

Den som tog det första djärva steget att beskriva människan som en släkting till aporna var 

Carl von Linné, ett påstående som låg helt i strid med rådande idéer om människans härkomst. 

Att människan skulle ha släktband till dessa primitiva djur var tidigare otänkbart, då 

människan nästan haft en änglalik, ja nästan gudalik särställning i skapelsen.
30

 

 

Men Carl von Linnés forskning stannade inte där. Han tog det ett steg längre, inte bara att 

vetenskapligt beskriva människans ursprung. Carl von Linné ville även forska vidare hur olika 

sorters människor förhöll sig till varandra. Och eftersom Linné var en systematiker av 

passionerad sort gjorde han en tabell där han delade in människor, eller som han kallade det 

”varieteter” av arten Homo Sapiens.
31

 

 

För oss som lever i dagens samhälle kan denna indelning av människor i olika raser te sig 

absurd. Men det var med Linnés ”vetenskap” i minne som rasbiologerna i början på 1900-talet 

utgick ifrån. Sverige var sedan Linnés tid ledande inom den rasbiologiska forskningen. 

Nästa ”stora” forskare inom området även han svensk och hette Gustaf Retzius och var till 

yrket anatom. Han använde skallmätning för att avgöra vilket biologiskt släktskap 

forskningsobjektet hade. 

  

3.3 Institutets ansikte utåt och en förespråkare för en strikt steriliseringslagstiftning 

 
 Till institutets första chef utnämndes Herman Lundborg. Att just Herman Lundborg redan i 

planeringsstadiet var den tilltänkta chefen för Statens institut för rasbiologi kan man tydligt 

                                                           
30

 Hagerman, Maja. (2006). Det rena landet. Om konsten att uppfinna sina förfäder. s.157. Stockholm: Prisma 
31
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läsa i Kungl. Majestätets preposition från den 11 februari 1921.
32

 I den här delen av uppsatsen 

skall jag försöka bringa klarhet i varför just Herman Lundborg blev institutets första chef.  

Herman Bernhard Lundborg föddes 7 april 1868 i Väse, Värmlands län. Hans far, Herman 

Emanuel Lundborg var major vid väg och vattenbyggnadskåren och hans moder var Maria 

Vilhelmina Löhman. 

När han var 19 år tog sin examen vid Stockholms södra latinläroverk. Därefter gick han 

vidare till medicinstudier, och blev medicinekandidat i Stockholm 1895. Därefter gick 

flyttlasset till Lund där Herman Lundborg blev medicine licentiat 1901. År 1902 skrev han sin 

doktorsavhandling inom området ärftlighet inom vissa sjukdomar.
33

 Året därpå gick flyttlasset 

för Herman Lundborg norrut igen, närmare bestämt till Uppsala där han verkade som docent i 

psykiatri vid Uppsala universitet, samtidigt som han arbetade som hospitalläkare. Det gjorde 

han fram till 1915 då han blev docent i rasbiologi och ärftlighetslära och 1921 utnämndes han 

till chef för Statens rasbiologiska institut.
34

 

 

En person som fick stor betydelse i Hermans Lundborgs liv var hans första fru Thyra som han 

träffade 1896 när de båda tjänstgör på Sophiahemmet i Stockholm. När man studerar Herman 

Lundborgs brevsamling i Uppsala universitetsarkiv, kan man tydligt se att kärleken mellan de 

två var djup och att Thyra hade en speciell plats i Herman Lundborgs hjärta. Samlingen 

innehåller ett flertal brev till Thyra som kan ses som rena kärleksbrev. Utan att ha räknat alla 

brev mellan de två som finns arkiverade, så är det uppskattningsvis ett hundratal brev som 

skrivits mellan Herman och Thyra. Och år 1900 gifte sig Herman och Thyra, de fick två barn 

tillsammans, sönerna Gunnar och Sune.
35

 

 

Enligt Maja Hagermans studie om Herman Lundborgs väcktes hans intresse för rasbiologi 

började redan i slutet av 1800-talet när han för första gången lyssnade på ett föredrag av 

Gustaf Retzius där denne redogjorde för sin forskning och sina forskningsmetoder. Någon 

närmare vänskap med sin store förebild uppnåddes aldrig. Till stor del beroende på den stora 

åldersskillnaden mellan de båda som gör att Retzius går i pension ungefär samtidigt som 
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Herman Lundborg påbörjar sin rasforskning. Däremot får Lundborg kontakt med Retzius 

samarbetspartner, den något yngre professorn i anatomi Magnus Fürst.
36

  

 

Enligt Maja Hagermans studie om Herman Lundborg är det när han kommer i kontakt med 

Fürst som han fick en inblick i den stora undersökning som Retzius och Fürst gjort på cirka 

45 000 svenska värnpliktiga. En studie som helt saknar motstycke någon annanstans i världen. 

I den vetenskapliga fantasivärld som den rasbiologiska forskningen var blir resultatet att 

svenskarna är den renaste rasen av alla de gamla germanska raserna och inget annat land är 

ens i närheten av svenskarnas renhet.
37

  

 

Det var ungefär vid den här tidpunkten i livet som Herman Lundborg bestämde sig för att 

rikta in sin forskning på den nya ”vetenskapen” rasbiologi. Han riktade blickarna norrut och 

mot Lappland och Tornedalen, där han fann för honom utmärkta forskningsobjekt i samer och 

tornedalsfinnarna. Dessa två grupper hade sedan länge haft en låg status i det svenska 

samhället, eftersom de ansågs härstamma från en lägre stående ras än den blonda långe 

svensken av germanskt ursprung. I arkivet i Uppsala finns det i breven till Hermans hustru 

Thyra beskrivet hur arbetet fortskred och man kan genom dessa brev följa Herman Lunborgs 

forskningsresor. Ofta kombinerades resorna med forskning och föreläsningar inför välbesökta 

seminarium.  

Dock så verkar det när man undersöker arkivmaterial att de rasbiologiska idéerna dyker upp 

rätt plötsligt hos Herman Lundborg. Innan dess har forskningen varit inriktad mot psykiska 

sjukdomar och dess ärftlighetsgrad. Bland annat spenderade Herman tid i skärgården i 

Blekinge där han umgicks med de som han ansåg vara sämre mentalt bemedlade. 

 

Vid sidan sitt arbete var Herman Lundborg tvåbarnfar till två söner, Gunnar och Sune. När 

han var ute på sina resor i Lappland skickade han oftast vykort till sina barn där han skrev lite 
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kort om sina resor och skrev långa kärleksfulla brev till sin Thyra. I ett vykort adresserat till 

sonen Gunnar och skrivet den 22/8- 1916 går det att läsa: 

Lainolahti den 22. 8. 1916 

Vi skulle idag starta till vårt andra läger längre norrut. Men vi vaknade till störtregn och 

uppskjuter så färden till imorgon. 

Här är ljus dygnet runt. 

Alla hälsar. Din pappa.
38

 

 

Källa: UUB. Vykort från Herman Lundborg till Gunnar Lundborg. Daterat 1916-08-22. Herman Lundborgs 

brevsamling 

 

På vykortet ovan ser man tre stycken samiska kvinnor från Lainolahti sameby vid Torneträsk i 

Lappland. Det var bland den samiska befolkningen som Herman Lundborg till huvuddel 

bedrev sin rasbiologiska forskning, han inkluderade även Tornedalsfinnar i sitt omfattande 

projekt som startade upp innan det rasbiologiska institutet slog upp sina portar 1922. 

I ett vykort till Hermans andra son Sune kan man se att Herman befann sig i Gällivare i mitten 

på juni 1915 i brevet skriver han till Sune: 

Gellivare [sic] den 15.6 1915. 

Kära Sune! 

Det var roligt att du fick två premier. Du tjänade ju åtskilliga kronor på din vinst. 

Här är m. vackert och björkarna hålla på slå ut. 
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Med många hälsningar till mamma. Din pappa.
39

 

  

Källa: UUB. Vykort från Herman Lundborg till Sune Lundborg. Daterat 1915-06-15. Herman 

Lundborgs brevsamling.  

I de båda korten från Herman Lundborg till sönerna Gunnar och Sune kan man se att trots att 

Herman befann sig på resande fot stora delar av året var han mån om att hålla sig underrättad 

om vad som hände på hemmafronten och hur familjen mådde och hade det. Ser man på 

Herman Lundborg rent yrkesmässigt finner man istället en känslokall man med en idé om en 

ren germansk ras och ett extremt rasistisk och nedvärderande synsätt gentemot andra ”raser”, i 

Herman Lundborgs fall samer och tornedalsfinnar 

Det är år 1913 som Herman Lundborg får upp ögonen för den samiska befolkningen som ett 

för honom lämpligt forskningsobjekt. I arkivet i Uppsala finns mängder med brev från olika 

brevskrivare. I det omfattande arkivmaterialet kan man följa Herman Lundborgs resor i 

Lappland, när de började och att de pågick i många år framåt efter den första resan. 

Brevsamlingen som är gigantisk består av cirka 3000 brev och att söka sig in i samlingen är 

ett tidskrävande och tålmodigt arbete som tog mig många timmar. Jag försökte att hitta de 

brev som kunde visa vem forskaren Herman Lundborg egentligen var och vilken prominent 

personlighet han var inom den rasbiologiska forskningen. 

 

Den första resan gick till Vittangi och de omgivande samebyarna. Han blev väl 

omhändertagen av kyrkoherden i byn, som ser det som en ära att få inhysa ännu en 
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betydelsefull vetenskapsman från Uppsala. Arbetet skulle innefatta byar med finsk-svensk 

befolkning och att Lundborgs kontakt i norr var just kyrkoherden i Vittangi, Georg Bergfors.
40

  

 

När jag sitter i arkivet en torsdagseftermiddag och bläddrar i Herman Lundborgs brevsamling 

finner jag något som får mig som utflyttad Kirunabo att reagera. Något som man inte pratar så 

mycket om i staden i norr, att byggdens fader Hjalmar Lundbohm var mycket god vän med 

Herman Lundborg och gärna ville vara behjälplig i dennes forskning. Denna LKAB:s store 

man och gruvdriftens fader i Kiruna, var kanske inte den hedersman som de styrande i Kiruna 

vill framhäva. I ett av breven från Lundbohm finner jag att denne bidragit med 1 500kr till 

Lundborgs forskning.
41

 Hjalmar Lundbohm hjälpte även Herman att skapa nya kontakter i och 

runt den relativt nybyggda staden Kiruna, där samerna drevs bort från sina marker för den 

nyupptäckta järnmalmen som än idag är en viktig exportvara för Sverige och det som håller 

Kirunaborna med arbete. 

Den första planen i Herman Lundborgs forskning tar en ny riktning under 1914, från att bestå 

att av ett par tre byar med finsk-svensk befolkning bestämmer sig för att utvidga sin forskning 

till fyra stycken folkgrupper. 

1. rena fjällappar inom Jukkasjärvi församling 

2. två byars bofasta befolkning här som uppkommit som uppkommit genom 

blandning mellan svenskar, finnar samt i mindre utsträckning lappar. 

3. Blandbefolkning mellan lappar och svenskar i Arvidsjaur och Malå 

4. Rena svenskar i Värmland. Jag har redan utsett platsen där, det är Ölme mellan 

Kristinehamn och Karlstad, varest vi ha i övervägande antal blond, blåögd 

befolkning. […] 

Var och en av dessa grupper omfatta c:a 800 personer.
42

  

 

När det gäller punkt tre och fyra på listan är det Hjalmar Lundbohms önskemål att 

forskningen måste innefatta skogssamer och uppblandade samer i Arvidsjaur med omnejd.
43

 

 

Herman Lundborg skaffade genom sin forskning ett brett internationellt nätverk av kontakter 

med olika rasbiologer ibland annat Tyskland, Kanada och USA. Även av dessa finner man 

spår i Herman Lundborgs brevsamling. Till en tysk rasbiolog vid namn Max von Gruber skrev 
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Herman Lundborg ett brev gällande den stundande rasbiologiska konferensen som skulle 

hållas i New York: 

 

Innan alla andra är de andra kollegorna återigen hjärtliga. Tack för vänligheten som jag 

visade under min vistelse i München. Jag gav min inställning till den "internationella 

kongressen" i New York. Det var verkligen försökt att flytta mig för att ändra mitt 

beslut, men jag har inget emot att göra det här. 

Idag fick jag ett långt vänligt brev från Davenport - jag var sedan tidigare inbjuden att 

under kongresserna göra följe med honom. Jag bifogar detta brev och mitt svar här. Jag 

tycker att tyskarna inte borde få utstå en sådan behandling från kongressförvaltningen. 

Detta är och förblir en ofullkomlighet. Jag vet att båda ledarna för kongressen, Osborne 

och Davenport var för att tyskarna skulle få delta, men de är i minoriteten ...
44

 

 

Konversationen handlade om att Lundborg tyckte det var fel att de tyska rasbiologerna var 

utestängda från kongressen. Eftersom Tyskland i Herman Lundborgs ögon var ett av de 

ledande länderna inom rasforskningen Att då utesluta Tyskland från en sådan stor och viktig 

konferens som den i New York, ansåg Lundborg var under all kritik. En trolig förklaring till 

att de tyska biologerna blev uteslutna från konferensen var förmodligen en av efterdyningarna 

från första världskriget, där Tyskland fick hela skulden för kriget och ställdes mer eller 

mindre utanför den internationella gemenskapen i det nybildade Nationernas förbund. 

 

Som man kan utläsa av brevet ovan hade Lundborg kontakt med forskare från fler länder än 

Tyskland. Han hade goda kontakter med ovannämnda Davenport som till sitt fulla namn hette 

Charles Benedict Davenport, ärftlighetsforskare föreståndare för Carnegie institution i New 

York. I ett brev daterat 31 augusti 1921 till Dr. Davenport skrev Lundborg att han genom 

brevet bekräftar sitt deltagande på den internationella eugeniska kongressen i New York. Han 

har dock en dålig magkänsla inför resan, men tänker ändå företa sig den långa resan. I brevet 

lägger han fram sin åsikt om att Österrike och Tyskland ej är inbjudna till kongressen och att 

den därför endast borde vara en amerikansk kongress eller skjutas på ett år framåt i tiden. Han 

skriver att den svenske ministern Wallenberg inte kommer att delta eftersom alla kulturfolk 

inte är inbjudna. 
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Vidare meddelar Herman Lundborg att den svenske arkeologen och tillika ledamot i Svenska 

akademien Oscar Montelius
45

 inte heller kommer att delta av samma skäl som minister 

Wallenberg avstår. Kontentan av brevet är att Lundborg inte gillar konceptet att utesluta 

Tyskland och Österrike från kongressen, men att han hyste stor respekt för de amerikanska 

forskarna. 

 

 

Året efter, 1922 alltså institutets första år kom Dr Davenport till Uppsala för att se hur det 

nyöppnade institutet var uppbyggt och hur forskningen bedrevs. Herman Lundborg var 

mycket glad i att få ett som han ansåg celebert besök ända från USA. Det kan man utläsa i ett 

brev som Herman Lundborg skickade till Dr Davenport den tionde augusti. Att Herman 

Lundborg inte var så belevad i det engelska språket, utan gärna höll sig till tyska i sina 

kontakter med andra forskare framgår också av brevet. Dels skriver han det själv, men det syn 

även i texten i brevet. För att belysa detta har jag valt att återge brevet i dess ursprungliga 

formulering och språk. 

 

 

 

Dear Sir 

 

I was very glad to hear that you are thinking of paying a visit to Uppsala about Sept. 28th. 

I shall be in Uppsala then and shall have great plaesure in bidding you welcome. 

I cannot understand or speak english very well but possibly you are at home in German. If 

so we coulde use that language. If you cannot speak or understand German or would 

rather not do so I can get a suitible interperator who speak English. 

 

Sincerely yours. 

 

PS. The delay in my answer is according to my presens in Lappland at present so you 

must please excuse it. 
46

 

 

Trots besvikelsen över upplägget av kongressen i New York ansåg Lundborg att kontakt med 

de amerikanska ärftlighetsforskarna var av största vikt för att sprida den nya vetenskapliga 

forskningen ut i världen. Och just Dr Davenport hade högt anseende inom den rashygieniska 

forskningen och hade tidigt börjat engagera sig inom just den rasbiologiska grenen inom 

dåtidens vetenskap. I Nordisk familjebok från 1923 går det att läsa följande: 
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Davenport [da´venpårt] Charles Benedict, nordamerikansk biolog f. 1 juni 1866 i Stamford, 

Conneticut, blef 1904 föreståndare för anstalten för experimentell utvecklingslära vid 

Carnegie institutet i Washington. D. är författare till mycket uppmärksammade arbeten 

öfver skilda descendensteoretiska och rasbiologiska spörsmål. Som kännetecknande för 

hans anföras här skrifterna Experimental morphology  (2 dlr, 1897- 99), Inheritance in 

poultry (1906) och Inheritance i epilepsy (1911).
47  

 

Respekten för varandras forskning är stor mellan Davenport och Lundborg. Davenport är en 

av många forskare runt om i världen som ställer sig bakom ett införande av ett institut för 

rasbiologisk forskning i Sverige. Det är till och med så att han anser att det är av största vikt 

att ett institut inrättas och inte som förslaget från Karolinska institutet som tyckte att det 

räckte med att införa en enskild professur för Herman Lundborg.  

 

Vid sidan av sin forskning och sitt familjeliv bedrev Herman Lundborg tillsammans med en 

rad inflytelserika medborgare en massiv lobbyverksamhet för instiftandet av ett statligt 

rasbiologiskt institut. Målet i sig var inte bara att instifta ett institut, utan att genomsyra 

politiken och hela den vetenskapliga världen med den nya vetenskapen. De mest inflytelserika 

människorna som ingår i det omfattande lobbyarbetet är förrutom Herman Lundborg även 

rektorn för Karolinska institutet Fritjof Lennmalm och en framstående professor vid namn 

Vilhelm Hultkrantz.
48

 Den första framgången för lobbyisterna kommer den trettonde januari 

1920 när en motion med diarienummer F:7/AK:26 lämnas in till riksdagen. I motionen läggs 

kravet för att inrätta Statens rasbiologiska institut fram till de styrande politikerna. 

 

 

 

4. Debatten i media angående införandet av en 

steriliseringslagstiftning 
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4.1 Debatten om sterilisering tar fart 

 

Förslaget till en ny steriliseringslag väcktes genom en motion i riksdagen skriven av Alfred 

Petrén. Alltså samme Alfred Petrén som året innan motionerat för ett införande av ett statligt 

rasbiologiskt institut. I motionen lade Alfred Petrén fram en rad argument om varför ett 

införande av en ny lagstiftning var nödvändig. Han ansåg att det införda äktenskapsförbudet 

ej var tillräckligt för att förhindra att mentalt svaga individer inte skulle föröka sig. Det var 

enligt Alfred Petrén ett stort samhällsproblem eftersom det enligt motionen var så att psykiskt 

sjuka individer verkade ha en större benägenhet att fortplanta sig. Det ansågs även vara en 

fara att låta psykiskt sjuka och svagbegåvade uppfostra barn, enligt motionen skulle dessa 

avkommors chans att växa upp till nyttiga samhällsmedborgare vara kraftigt begränsade.
49

 

Det skall dock sägas att det bland många riksdagsmän fanns ett motstånd mot att införa dessa 

lagar. Det var framförallt en riksdagsman som tog spets mot att införa lagarna. Det var 

Socialdemokraternas Carl Lindhagen, som ansåg att de sociala skäl som togs upp i motionen 

ej skulle lösas med hjälp av sterilisering, utan med annan hjälp i den sociala sektorn
50

. Men 

1934 infördes de hett debatterade lagarna, som kom att gälla ända till och med 1975. 

Tvångssteriliseringar pågick dock i Sverige ända fram till och med 2013. Dessa gällde då 

transsexuella personer som valt att genomföra en könkorrigering.   

I och med institutets öppnande och Alfred Petréns motion till riksdagen så tog en rasande 

debatt i media fart som ivrigt förespråkade ett införande av omfattande steriliseringslagar för 

att förhindra nationens och dess invånares förfall. Eftersom en av institutets huvuduppgifter 

var just att forska på genetiska sjukdomar och hur dessa skulle kunna hindras från att spridas 

vidare och försvaga en hel generations avkomma och i praktiken även den svenska rasen. 

 

Debatten drevs i samtliga svenska dagstidningar, både nationella och regionala. Jag har valt 

att rikta in mig på fyra stycken av alla dessa tidningar. De jag har valt är Uppsala Nya 

Tidning, Arbetet och Svenska Morgonbladet. 
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4.2 Argumentationsanalys av utvalda delar av mediedebatten angående 

införandet av steriliseringslagar. 
 

Arbetet 

 

En tidning som under institutets första år starkt förespråkade att steriliseringslagar var en 

nödvändighet för att rädda det svenska samhället och den rena svenska rasen var tidningen 

Arbetet. Tidningen grundades 1887 i Malmö och var en Socialdemokratisk morgontidning 

som lades ned år 2000 och var känd för sina samhällskritiska krönikor
51

. 

Arbetet är den tidning som har de mest drastiska argument för en ny steriliseringslagstiftning, 

samtidigt som man i framförallt en artikel motsäger sig själva. Detta gör att det vid närmare 

granskning gör det svårt att hitta någon trovärdighet i deras argument om varför en 

lagstiftning angående sterilisering av sinnesslöa är av största vikt. 

I den första artikeln jag hittade i arkivet i Uppsala är från den 18 januari 1923. Artikeln är 

skriven av Herman Lundborg själv. I artikeln förklarar han hur rasbiologi fungerar och varför 

den behövs, det är även i den här artikeln i material jag kommit som frågan om 

steriliseringslagar.  Argumenten som läggs fram av Herman Lundborg i artikeln är flera. Det 

första argumentet är att förhindra den svenska rasens urartning, eller degeneration och att 

arvsmassan är det central hos varje avkomma. Vidare i artikeln skriver han ”De svagast 

utrustade måste genom asylering, sterilisering eller på annat sätt förhindras att efterlämna 

avkomma.”
52

 Det är här det blir motsägelsefullt, samtidigt som Herman Lundborg är en stor 

förespråkare vad gäller steriliseringar, så öppnar han ändå upp för att de som han säger ”de 

svagast rustade ändå skall få fortplanta sig.” Det är dock bara en möjlighet om det inte sker i 

Sverige, utan i något annat land dit de blivit hänvisade.  
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Tesen i artikeln är att sinnessvaga inte skall få fortplanta sig för den svenska rasens 

överlevnad. En annan aspekt som Herman Lundborg tar upp i artikeln är den ekonomiska 

börda dessa individers avkomma kommer att bli för samhället. Detta i form av ökade 

kostnader för utbildning och en belastning för den redan så ansträngda sjukvården.
53

 Detta 

används i artikeln som ett starkt argument för att införa steriliseringslagar 

 

Argumentet mot steriliseringslagarna presenteras i form av en asyleringslösning för dessa ”de 

svaga i samhället.” Någon lösning på hur det i praktiken skulle fungera presenteras ej. Detta 

gör att motargumentet ter sig svagt och ogenomtänkt av skribenten, i det här fallet Herman 

Lundborg. Förslaget om en asyleringslösning saknar helt relevans och har ingen logisk 

förankring till själva ämnet, införande av steriliseringslagar. Det starkaste och mest 

genomtänkta argumentet i artikeln är för tvångssteriliseringar av psykiskt sjuka och andra 

riskgrupper som skulle kunna tänkas äventyra det svenska samhället och den svenska rasens 

överlevnad. Argumentet som är det relevanta i ställningstagandet och det enda som innehåller 

en genomförbar lösning för steriliseringslagar, är att den redan hårt belastade sjukvården 

kommer att drabbas av ännu högre belastning och den ekonomiska bördan på samhället 

kommer att öka. 

 

Nästa artikel som jag hittat från tidningen Arbetet är skriven den 5 maj 1923 och innehåller i 

stort sett samma argument som föregående artikel. Här har man dock en förklaring till hur och 

vilka som skulle kunna tänkas att skickas till kolonier eller till anstalt.  

 

Skribenten skriver att denna kolonisering skulle ske frivilligt för sinnesslöa, epileptiker och 

andligt och kroppsligt förkrympta individer. Däremot menar skribenten att sådan kolonisering 

skulle vara tvångsmässig för alkoholister, vaneförbrytare och friska människor som inte ville 

arbeta. I den här artikeln har tidningen alltså förtydligat det som Herman Lundborg skrev i sin 

artikel om att asylering skulle kunna vara ett alternativ till en steriliseringslagstiftning. Det är 

som att tidningen insett svagheterna i Herman Lundborgs artikel och förstärkt argumentet att 

det faktiskt finns andra lösningar än att sterilisera några grupper av individer. Tesen och 

argumenten i artikeln saknar helt verklighetsförankring eftersom Sverige vid tidpunkten stod 
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helt utan kolonier. Därför ter det sig återigen som ett ganska platt argument och inte 

genomförbart. Man tar även i artikeln upp olika anstalter där man skall skilja män och kvinnor 

åt som ett alternativ till kolonisering. Här blir det motsägelsefullt eftersom man anser att dessa 

människor redan kostar samhället alldeles för mycket pengar. Att man då istället för 

kolonisering skulle inrätta anstalter vilket fortfarande skulle belasta statskassan verkar man ej 

ha tänkt på i artikeln. Detta gör att både tes och argument går emot Herman Lundborgs 

tidigare artikel i Arbetet, där han anser att dessa individer redan är en ökande kostnad för 

statskassan. 

 

Den tredje artikeln från tidningen Arbetet som jag tittat på till den här uppsatsen är publicerad 

10 oktober 1923. I den här artikeln har tidningen släppt tanken på kolonisering som ett 

alternativ till steriliseringslagar. Detta beror till största delen på att lagutskottet vid den här 

tidpunkten enhälligt röstat igenom Alfred Petréns motion till skrivelse till regeringen. 

Tidningens tidigare så aggressiva inställning mot de grupper som man ansåg borde ingå i den 

nya lagstiftningen kvarstår fortfarande. Dock skriver skribenten att det är av yttersta vikt att 

den nya lagen utformas så att den ej kan missbrukas av olika samhällsinstitutioner.
54

 Det som 

tidigare var argument både för och emot en steriliseringslagstiftning har nu blivit det 

argument som tidningen drev hårdast att psykiskt sjuka och missanpassade 

samhällsmedborgare skall steriliseras. Detta för att förhindra spridning av dåliga gener, vilket 

enligt Arbetet kommer att belasta samhället både ekonomiskt och genom en försvagning av 

den svenska folkstammen. 

 

Uppsala Nya Tidning 

 

Uppsala Nya Tidning är en liberal morgontidning som grundades 1890 och var från början en 

kamptidning för den liberala vänstern.
55

 

I Uppsala Nya Tidning publicerades den 6 oktober en artikel med steriliseringsfrågan som 

mål. Artikeln är ett yttrande från styrelsen till Statens institut för rasbiologi. I artikeln ges inga 

argument mot en steriliseringslagstiftning, utan endast vikten av att dessa lagar tages i bruk. 
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Tesen är att de intellektuella och moraliskt omedvetna individerna har ökat explosionsartat i 

samhället och att detta måste få ett slut snarast. Argumentet för steriliseringslagar är att 

sterilisering av dessa individer är den enda vägen att gå för att begränsa denna utveckling i 

samhället. Man hävdar till och med att dessa individer verkar ha en större 

fruktbarhetsförmåga än övriga individer i samhället. Vidare i artikeln går det att läsa att 

Sverige behöver en befolkningsökning, men att den inte får ske på bekostnad av folkkvalitén. 

Man hävdar från styrelsen av rasbiologiska institutet att vissa ingrepp i den personliga friheten 

är nödvändiga för samhällets välmående.
56

 

 

I Uppsala Nya Tidning tas inga argument mot en steriliseringslagstiftning upp 

överhuvudtaget, utan tidningen klargör tydligt sin ståndpunkt i frågan i artikel efter artikel. 

Den enda lösningen på degenerationsproblemet som tidningen driver är en lagstiftning som 

begränsar vissa grupper i samhället att fortplanta sig och på så sätt försvaga samhället, både 

ekonomiskt och genetiskt. Att det rasbiologiska institutet var beläget i Uppsala och var 

stadens stora stolthet spelar säkerligen en stor roll i tidningen ståndpunkt i frågan.  

 

Svenska Morgonbladet 

 

Det fanns dock motpoler i mediedebatten som inte ansåg att massteriliseringar var rätt väg att 

gå för att lösa dåtidens samhällsproblem. En sådan motpol var Svenska Morgonbladet som 

redan i debattens linda ifrågasatte om sterilisering var rätt metod för att få bukt på samhällets 

problem. Svenska Morgonbladet var en frikyrklig och nykterhetsvänlig morgontidning som 

gavs ut i Stockholm 1890- 1958
57

. 

 

I en artikel från 25 oktober 1923 skriven av doktor R. Nordin anser skribenten att personer 

som är tänkta att omfattas av den nya lagstiftningen är en sådan liten del av befolkningen, att 

det endast kommer få marginella effekter. Skribenten riktar istället in sig på en samhällsgrupp 

som han anser är ett större problem och där sterilisering ej är ett alternativ. Tesen i doktor 

Nordins artikel är alltså att en steriliseringslagstiftning, så som den förväntades bli inte skulle 
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få någon märkbar effekt. Som argument för att stärka sin tes hänvisar han till att den farligaste 

rasbiologiska gruppen finns i gränslandet mellan friska och sjuka, av skribenten kallade i 

samhällets utkant levande parasiter och slummen. Han menar att det parasitära 

befolkningslagret är en betydande andel av samhällets individer. Ett annat argument som 

läggs fram för att stärka tesen ytterligare är att denna ökning beror på att allt fler unga vänder 

sig bort från den kristna tron och mister en viktig del i sin resa ut på det stormiga hav som 

livet är. Ett annat argument är den ökade alkoholismen som bredde ut sig i samhället som en 

farsot. Skribentens enda lösning på dessa problem är att omfattande sociala insatser istället för 

massterilisering av en liten del av samhällets individer som skribenten redan anser är under 

kontroll.
58

 I den här artikeln har skribenten tydliga och underbyggda argument om varför 

sterilisering är fel väg att gå. Han underbygger sina argument med sakliga och lättförståeliga 

förklaringar som även gör att tankar väcks hos den stora massan i samhället om en 

steriliseringslagstiftning är nödvändig. 

 

Tidningens ståndpunkt i frågan kom inte heller att förändras med åren. I en artikel publicerad 

6 augusti 1926 skriven av professor B. Gadelius och överdirektör V. Almkvist så ifrågasätts 

Alfred Petréns motion angående steriliseringslagar. Tesen är att det är ett ogenomtänkt förslag 

som blir svårgenomförbart. Enligt motionen skulle endast epileptiker, sinnesslöa och psykiskt 

undermåliga förbjudas att ingå äktenskap om sterilisering ej genomförts. Som argument mot 

en lagstiftning menar skribenterna att begreppet psykiskt undermåliga är för svävande och 

godtyckligt och ifrågasätter hur och vem som skall göra den bedömningen.  

 

5. Slutsatser och analys 

 

  

Statens institut för rasbiologi blev aldrig det storslagna institut som grundarna hade föreställt 

sig. Institutets funktion blev i slutändan att fungera som en remissinstans för 

steriliseringslagarna som kom 1934 och utgivandet av en del böcker, som de flesta var skrivna 

av Herman Lundborg själv. Det tog inte lång tid efter det att institutet öppnat som den första 

motionen om att införa en steriliseringslagstiftning lämnades in till riksdagen, detta skedde 
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redan under det första verksamhetsåret 1922. Det tog dock lång tid innan lagarna införde i 

Sverige. Bakom införandet stod förutom Statens institut för rasbiologi även en massiv 

tidningsdebatt.   

  

För att förstå hur och varför institutet grundades måste man tänka sig tillbaka och inta ett 

mentalitetshistoriskt perspektiv på hur samhället såg ut i början på 1900-talet.
59

 En ny 

vetenskap hade vuxit fram och allt fler prominenta forskare ställde dig bakom den nya 

vetenskapen. En ny vardag växte succesivt fram där olika mätningar och i slutändan 

steriliseringar blev till just vardag för en stor del av den svenska befolkningen. Att det var i 

Sverige som det första statsfinansierade rasbiologiska institut skulle öppna är när man ser 

tillbaka på vår dåvarande ställning inom rasbiologi. Sverige hade sedan Carl von Linnés tid 

legat i framkant vad det gällde att dela in djur, växter och människor i raser. I Linnés anda 

började Anders Retzius med sina skallmätningar och skapade ett så kallat skallindex för att 

dela in människor i olika raser, ett arbete som övertogs av hans son Gustav. Och slutligen har 

vi Herman Lundborgs undersökningar av framförallt samer och finlandssvenskar i 

Tornedalen. Herman Lundborg hämtade sin inspiration från far och son Retzius och använde 

många olika typer av mätningar i sin ”forskning”. Det som Herman Lundborg gjorde 

annorlunda mot tidigare rasbiologer var att han dokumenterade sin forskning med ett enormt 

bildbibliotek som finns bevarat i arkivet på Uppsala Universitet. Eftersom Herman Lundborg 

ansågs som den världsledande rasbiologen var det en självklarhet att det var han som skulle 

bli chef den dag rasbiologiska institutet slog upp sina dörrar. 

 

Trots att Sverige låg så långt fram inom rasbiologin fanns det en viss dos av skeptiker som 

ansåg att forskningen behövdes, men kanske inte ett helt institut. Det visar Aron Ambrosini i 

sitt häfte Rektor Lennmalms förslag. Inom lärarkollegiet på Karolinska Institutet tyckte många 

att ett institut var slöseri med resurser och att införa en professur till Herman Lundborg var 

fullt tillräckligt. Det som får kritikerna att ändra sig är argumentet som växer fram i media och 

bland forskare att den svenska rasen håller på att försvagas och i slutändan försvinna, det 

anser förespråkarna är det tyngsta skälet till att institutet behövs. 
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Egentligen var det ingen större diskussion om att forskning skulle centraliseras på något sätt. 

Frågan var snarare om man skulle starta något nytt, alltså ett institut eller om forskningen 

skulle bedrivas på något av de etablerade universiteten. För när man ser tillbaka på den 

tidsanda som rådde under början på 1900-talet så var inte tanken på ett rasbiologiskt institut 

på något sätt uppseendeväckande, utan mera något självklart. Det här är svårt för oss som 

lever med mentaliteten som råder i vårt samhälle, så att förstå varför det ansåg självklart får 

man tänka i ett mer mentalitetshistoriskt perspektiv. Ett tydligt tecken på att det ansågs 

självklart att ett institut skulle öppnas var att när motionen väl lämnades in till riksdagen, så 

ansåg man i först kammaren att en diskussion ej var nödvändig. I andra kammaren förelåg en 

viss diskussion, men när beslutet väl skulle fattas röstades motionen igenom enhälligt i båda 

kammarna. Det som är mest anmärkningsvärt är att institutets arbete påverkade delar av 

Sverige invånare ända in i 2000-talet. Det som följde med var delar av de steriliseringslagar 

som institutets arbete ledde fram till. I Sverige så steriliserades transsexuella ända fram till 

och med 2013 i samband med att de genomgick sin könskorrigering. Är då den här delen av 

vår historia något som vi skall sopa under mattan och glömma bort? Det tycker jag absolut 

inte, eftersom det ur historien som framtidens samhälle skapas. Sätter man i det statliga 

rasbiologiska institutet och steriliseringslagarna i dess rätta kontext, så ser man även att 

tidsandan som rådde i 1920-talets Sverige var skapad ur historien och det man trodde var rätt 

väg att gå för att förbättra samhället. 

 

Att den svenska statsmakten i form av riksdagen ville få större kontroll över befolkningen och 

framförallt kontrollera vilka som skulle och inte skulle få fortplanta sig är ett tydligt drag av 

biomakt där staten bestämmer hur befolkningsökningen skall gå till. I Sveriges fall var det för 

att skydda den svenska rasen från att försvagas och blandas ut med andra människogrupper. 

Man bestämde sig för att en statlig övervakning av fortplantningen var den rätta vägen att gå. 

Det man gjorde var att man använde en maktmetod som kallas för medikalisering, där man 

helt enkelt sjukdoms belade definierade ett antal sjukdomstillstånd som i grund och botten 

inte var av sjuklig karaktär och behandlade dessa tillstånd patologiskt. De tillstånd som man 

riktade in sig på var alkoholism, diverse psykiska åkommor och viss typ av brottslighet som 

man från statligt håll bestämde att de var ett sjukdomstillstånd som kund föras vidare till 

kommande generationer. Man antog helt enkelt utan någon som helst vetenskaplig grund att 

det var medicinsk kontroll som skulle rädda Sverige från undergång. Idag vet vi att det är 

miljön och inte arvsanlag som har störst påverkan på människors liv och hälsa. Det har gjort 

att staten idag har släppt kontrollen och inte försöker styra invånarnas fortplantning och 
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framförallt har man släppt ras tänkandet som aldrig skulle ha fått blivit en egen 

forskningsinriktning. 

Att man från staten försökte kontrollera befolkningen med dessa två maktmedel var inget 

unikt för Sverige, utan var utbrett i hela västvärlden, framförallt i Tyskland och USA. 

Tyskland tog det sedan ett steg till och inriktade sig i nazismens spår på att utrota vissa 

folkgrupper utifrån religion, funktionshinder och politisk ideologi.    
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Bilaga 1 
   

I listan nedanför följer Carl von Linnés indelning av människosläktet. Linné var professor i 

botanik och medicin. 

 Americanus röd, kolerisk, rak. 

Håret, rakt och tjockt, näsan bred, ansiktet fräknigt, hakan nästan skägglös. 

Envis, glad, fri. 

Målar sig, med fina röda streck. 

Behärskas av vanan. 

Europaeus vit, sangvinisk, muskulös. 

Håret gulaktigt och rikligt. Ögonen blå. 

Ombytlig, spetsfundig, uppfinningsrik. 

Klär sig i åtsittande kläder. 

Behärskas av moder. 

Asiaticus gul, melankolisk, stel. 



 
 

 
 

Håret svartaktigt. Ögonen mörka. 

Allvarsam, högdragen, girig. 

Klär sig i lediga kläder. 

Behärskas av inbillning. 

Afer svart, flegmatisk, slapp. 

Håret kolsvart, krulligt, sammetsartad och glatt hud, tillplattad näsa, uppsvullna läppar. Kvinnorna har 

blygselflikar. Brösten i övermått mjölkgivande (räcka ner till knäna). 

Slug, lat, likgiltig. 

Smörjer in sig med fett. 

Behärskas av godtycke. 

Monstrosus av boplatsen (ödemarken) (a) och av konsten (förderflig skötsel) (b,c) 

a. Bergsbor sina (smärsta), livliga (wige), försiktige (rädde). Patagonier stora, tröga. 

b. En-testiklade för att vara mindre fruktsamma: Hottentotter. Vidjesmala flickor med åtsnörd midja: Européer. 

c. Storhuvuden med konisk skalle (som en sockertopp): Kineser. Snedhuvuden med huvudet hoppressat på 

framsidan: Kanadensare. 

[Homo sapiens] lever frivilligt och utan bekymmer mellan vändkretsarna, är tvingad ut över resten av 

jordklotet.
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