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Sammanfattning/Abstract 

This study investigates the treatment of race biology and related subjects in Swedish school-

books from 1873 to 1994, with special emphasis on the “gymnasium”-level. The concept of 

race biology has several connotations: it is at one hand related to physical anthropology and at 

the other to eugenics. Like in Germany the latter was in Sweden first called “racial hygiene”. 

After an introduction giving the historical background the books are reviewed for their con-

tent on this matter. The conclusions drawn are as follows: 

1. During the late 19th century and early 20th century, mental, cultural and physical ap-

pearances of peoples from various parts of the world are discussed with little emphasis 

on the distinction between race (as a biological concept) and culture. 

2. Finns and Lapps are in early books considered as belonging to the Mongolian race. 

This may be understood in terms of the confusion between classification of race and 

language but also of at the time prevailing theories of Sweden’s racial history.  

3. Around 1930 a distinction between race, as a biological concept, and people, as a lin-

guistic and cultural concept is pronounced. Personality characteristics are attributed to 

biological races. 

4. The dark-skinned African and Australian populations are treated with special disre-

spect, whereas the lighter-skinned Polynesians are discussed with high esteem. 

5. The teachings of the Nazi racialist H. F. K. Günther have a decisive impact on the 

treatment of in particular European ”races” and their mental characters on at least one 

author. Even the word “master-race” is used for the Nordic race. The most controversial 

parts of this teaching are removed in 1945. 

6. From the 1950’s onward the interest in races is diminished in books in geography, and 

in the biology books racism is generally condemned. 

7. Eugenics (racial hygiene) is advocated in biology books into the 1970’s, in a manner 

close enough to be called political propaganda. The low efficiency of sterilisation 

against Mendelian recessives is generally presented. The Swedish sterilisation policies 

at the time are presented in detail in the biology books. 
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8. Traditional race classification is present still in the 1980’s, even with regard to the 

European “racial types”. Much attention is given to the “extreme” racial crossing be-

tween Europeans and Hottentots. 

9. In a biology book from 1967, control of the third world population explosion (in itself a 

theme from the 1950’s onward) is explicitly discussed in the context of eugenics. 

10. When modern in utero diagnostic methods are discussed in the 1990’s, eugenics is not 

concerned. 

 

KEYWORDS: Eugenics, Scientific Racism, School Biology, School Geography, Sweden 
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Förord 

Kan man på ett objektivt sätt dela in människan i olika raser? Syftet med denna uppsats är inte 

att besvara den frågan. Syftet är istället att belysa hur raser avhandlats och vilket inflytande 

rasbiologin och närliggande idéströmningar haft i svenska läroböcker i geografi och biologi. 

Studien behandlar böcker som utgivits under över ett sekel, från 1870-talet till 1990-talet. 

Kunskap om hur man på olika sätt besvarat den inledande frågan under denna tidsperiod och 

på vilka grunder är dock central för att förstå innehållet i dessa läroböcker. Den genomsnittli-

ge läsaren av denna uppsats (vilken förmodas vara en student på en lärarutbildning eller en 

gymnasielärare i biologi, även om studien förhoppningsvis också kan intressera forskare inom 

närliggande områden) är antagligen inte väl förtrogen med hur man ur ett vetenskapligt och 

ideologiskt perspektiv sett på raser genom historien. Därför kommer först en inledning som 

försöker skissera de mest inflytelserika tankegångarna och hur de hänger samman med viktiga 

förändringar i den biologiska teoribyggnaden i stort. En viktig fråga är förstås också vad det 

egentligen är man gör när man är man ”delar in” och klassificerar. 

Bland det första jag konfronterades med i min utbildning var mängdlära. En röd 

boll är både ett element i mängden röda föremål och i mängden klotformiga föremål. Alla 

dessa tänkta mängder, eller kategorier överlappar varandra på många tänkbara sätt. Det verkar 

inte finnas något sätt att dela in tillvaron i kategorier som är det rätta, vilket jag om inte annat 

lärde mig genom Brasses ”Lattjolajbanlåda” i barnprogrammet ”Fem myror är fler än fyra 

elefanter”. I alla kulturer har människor använt sig av för dem meningsfulla klassifikations-

system, något som enligt antropologen Claude Lévi-Strauss utgör kärnan i exempelvis myter.1 

Det är möjligt att placera Michel Foucault i samma filosofiska kategori som Lévi-Strauss 

(förstås). Foucault påpekade att klassifikationssystem är intimt förknippade med ett samhälles 

maktstrukturer; sådant bestämmer menade han t.ex. vem som klassificeras som vansinnig. I 

förordet till ”Vansinnets historia” skriver Foucault: ”Vad som ursprungligen organiserat vårt 

vansinnesbegrepp är just uppdelningen i vansinniga och förnuftiga och inte den vetenskap 

som utvecklats när väl denna uppdelning är gjord…” 2 Detta är onekligen ett viktigt påpekan-

de: vi är mest intresserade av att finna orsaken till det som faller utanför våra föreställningar 

om hur saker och ting skall vara. Men detta betyder förstås inte i sig att det är omöjligt att ge 
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svar på frågor om orsakerna till exempelvis vansinnet. Foucaults tankegång är värd att ha i 

åtanke särskilt då man betraktar en verksamhet som växte fram ur det som kallades rasbiologi, 

nämligen steriliseringspolitiken (liksom i lattjolajban-leken handlade det här om vem som inte 

hör dit, vem ska bort). Detta gäller särskilt då man beaktar på vilka grunder många sterilise-

ringar i praktiken utfördes.  

Jag tror att vissa teorier beskriver en av våra åsikter oberoende verklighet bättre 

än andra och att den hypotetisk-deduktiva metoden ofta gör det möjligt att avgöra vilken. 

Däremot utgör ingen teori den slutgiltiga Sanningen. Hur hänger detta då samman med talet 

ovan om att det inte tycks finnas något objektivt korrekt sätt att kategorisera föremål? Är ex-

empelvis inte fåglar, inom djursystematiken och alkalimetallerna inom grundämnenas perio-

diska system, objektivt existerande grupper? Det periodiska systemet uppställdes av Mendele-

jev, då det visade sig att grundämnen ordnade efter stigande atomvikt uppvisade olika egen-

skaper periodiskt. Utifrån systemet kunde Mendelejev förutsäga att vissa atomvikter borde 

vara felaktigt bestämda, vilket vid kontroll visade sig vara fallet.3 Det periodiska systemet har 

alltså karaktären av en testbar hypotes och är inte en godtycklig kategorisering av grund-

ämnen. Alkalimetallerna är inte en godtycklig klassifikation utan en del av en välgrundad, 

kemisk teori. För ett par hundra år sedan sökte biologerna efter motsvarande lagar som antogs 

styra organismernas form. Den zoologiska systematiken kom dock att visa sig ha en helt an-

norlunda förklaring, vilket lett till viss teoretisk förvirring. Detta hindrar inte att ”fåglar” fak-

tiskt är en vetenskaplig hypotes och inte en kategori av djur. Jag återkommer till detta i inled-

ningen till denna uppsats och diskuterar vilken betydelse detta och andra moderna upptäckter 

har för frågan om rasernas existens. 

 Att den vetenskapliga metoden förmår avgöra vilka hypoteser som förklarar 

verkligheten bäst, innebär förstås inte att det alltid är denna metod som avgör vilka teorier 

som verkligen omhuldas vid en viss tid på en viss plats. I en av de här undersökta läro-

böckerna fann jag ett släktskapsträd som visar en svensk teori om att salamandrarna har ut-

vecklats ur andra fiskar än andra landryggradsdjur.4 Teorin presenteras ofta som giltig i 

svenska böcker från denna period. Utomlands avvisades den och den betraktas idag som 

felaktig också i vårt land. Skälen till att den under en tid fick sådan status just i Sverige säger 

givetvis ingenting om teorins giltighet, men är intressanta i sig. Förklaringen ligger i att denna 

idé dominerade en svensk institutions arbete i flera decennier. Hur det kunde komma sig är 

intressant, eftersom så mycket talade emot den. 
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 Ibland kan enstaka forskares lokala auktoritet leda till att idéer, som förkastats 

internationellt på goda vetenskapliga grunder, lever kvar i ett land. Aberhalden formulerade 

1909 en hypotes om ett slags proteaser som antogs vara en del av kroppens försvar mot 

mikrober. Flera internationella studier visade snart att dessa proteaser inte existerade. Aber-

halden kunde dock på grund av den auktoritära tyska institutionskulturen fortsatt driva studier 

kring dessa och i Tyskland utgick forskare från att de existerade.5 Detta är dock inte tragiken 

och det fasansfulla i denna historia, den är alldeles oberoende av om Aberhalden hade rätt 

eller inte. I sökandet efter dessa icke-existerande proteaser infekterades medvetet mer än två 

hundra personer med tuberkulos av Dr. Josef Mengele, utbildad rasbiolog, verksam i Ausch-

witz.6

 Rasbiologin är förknippad med massmord som rimligtvis måste ha satt sina spår 

även i svenska läromedel. På vilket sätt kommer att belysas i denna uppsats. 
                                                                 
1 WISEMAN & GROVES, 2000: Introducing Lévi-Strauss and Structural Anthropology. 
2 FOUCAULT, 1973: Vansinnets historia under den klassiska epoken. 
3 HÄGG, 1984: Allmän och oorganisk kemi, 8 ed. 
4 HOLMGREN & SKYE, 1967: Biologi för fackskolan, årskurs 1, So. 
5 MÜLLER-HILL, 2001: "Genetics of susceptibility to tuberculosis: Mengele's experiments in Auschwitz", Nat Rev Genet 2. 
6 Ibid. 
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1 Inledning och bakgrund 

1.1.1 Människan i det Naturliga Systemet 

Ett Naturligt System, som inte skulle vara en godtycklig mänsklig tankekonstruktion, utan 

motsvara Skaparens tankar var målet för den svenske naturforskaren Carl von Linné under 

1700-talet. Linné sökte där klassificera organismerna efter deras essentiella egenskaper, för de 

blommande växternas del ståndare och pistiller, då växtens mål är reproduktion.1 Linné in-

tresserade sig inom ramen för detta essentialistiska paradigm föga för variation inom arten.2 

Linnés i grunden aristoteliska förhållningssätt har betecknats som föråldrat redan för sin tid.3 

Den nya mekanistiska världsbilden kunde knappast hjälpa till med att förklara hur det kunde 

komma sig att det tycktes finnas ett naturligt system, där olika egenskaper inte blandas 

slumpmässigt utan alltid tycks följa en bestämd hierarkisk ordning. Lika lite kunde man utan 

Aristoteles causa finalis förstå organismernas till synes funktionella byggnad. 

Människan, Homo sapiens, räknade Linné till primaterna, liksom aporna. Män-

niskan delade han vidare in i ett antal raser, även om han inte använder just denna term.4 De 

fyra raserna kopplas samman med de fyra temperamenten,5 vilka sedan medeltiden förknip-

pats med de fyra kroppsvätskorna som hade samma färger som Linnés raser (rött blod, gul 

galla, svart galla, vitt slem). En intressant fråga är hur detta hängde ihop enligt Linné och i 

vilken grad liknande teoretiska spekulationer kommit att färga senare tiders uppfattningar om 

de olika rasernas psykiska karaktär. 

Linné räknade också med ett antal människans ”kusiner”.6 Dessa omfattade dels 

orangutangen och schimpansen, men även Homo troglodytes, en förmodad nattlevande, vithy-

ad människa, med orange ögon (uppenbarligen missuppfattad albinism).7 Detta illustrerar hur 

lite man i Europa vid denna tid visste om olika folk (och ingen annanstans lär man ha haft en 

bättre överblick). Detta blir än tydligare av att ordet pygmé användes på ett mycket förvirrat 

sätt om de olika sorters små skogslevande ”människans kusiner” det ryktades om på 1700-

talet. Det Linné kallar Pygmaeus är antagligen en orangutang.8  

Under 1700-talet var också den i grunden aristoteliska tanken på en scala natu-

rae, varats stora kedja, från det högsta till det lägsta central inom naturalhistorien. En berömd 
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tillämpning av scala naturae på människoraserna är Petrus Campers, som på grundval av ”an-

siktsvinkeln” ansåg sig kunna placera in ”negern” mellan apan och den vite mannen.9

En inflytelserik rasindelning blir Johann Friedrich Blumenbachs (1752–1840). 

Han delar in människan i den kaukasiska rasen, den mongoliska rasen, den etiopiska rasen, 

den amerikanska rasen och den malajiska rasen.10 Intressant nog räknade Blumenbach finska 

folk, däribland ”lapparna”, inte till den kaukasiska rasen utan till den mongoliska.11 Också hos 

Blumenbach finner vi ett tydligt essentialistiskt tänkande. Varje art ansågs motsvara en essen-

tiell idé, så även människan.12 Blumenbach trodde att skillnaderna mellan människoraserna 

berodde på att de under klimatets inverkan kommit att avvika, ”degenerera” från denna ideala 

urmänniska. Den vita, kaukasiska rasen ansågs stå urformen närmast.13 Olika naturalhistoriker 

kom fram till olika antal raser. Den berömde jämförande anatomen Georges Cuvier (1769–

1832) räknade exempelvis med blott tre raser.14 James C. Prichard (1786–1848) var starkt 

influerad av Blumenbach och framlade en systematik med fler raser.15  

 

1.1.2 Svenska långskallar 

Blumenbachs uppfattning att ”lapparna” skulle vara av mongolisk ras företräddes också av 

svenska forskare. Sven Nilsson (1787–1883) menade att de äldsta skandinaviska stenålders-

kranierna liknade ”lapparnas” och att de kunde hänföras till den mongoliska rasen.16 Svear 

och götar skulle alltså senare ha undanträngt denna ras. Anders Retzius arbetade vidare i Nils-

sons efterföljd och ägnade sig åt skallmätning.17 Därvid myntade han begreppen kortskallar 

(brakycefaler) och långskallar (dolikocefaler). De förra ansågs karaktärisera den mongoliska 

rasen och de senare den nordiska. Detta är väl inte särskilt uppseendeväckande, men under-

sökningarna sammankopplades med tankegångar som idag ger ordet ”skallmätning” en nega-

tiv klang. Dolikocefali sågs nämligen som ett tecken på överlägsen intelligens av Anders Ret-

zius.18 En av dem som opponerade sig mot detta förhärligande av dolikocefalin var anatomen 

Paul Broca, själv brakycefal fransman.19 Han är känd för att ha upptäckt Brocas area, vilken 

han identifierade som ett språkcentrum i hjärnan, en uppfattning som ännu anses i stort sett 

riktig.20 Broca påpekade 1861:21

Sedan Herr Retzius arbete har vetenskapsmän allmänt ansett, utan tillräckligt studium, att 

dolikocefali är ett mått på överlägsenhet. Kanske det, men vi bör komma ihåg att dolikocefala och braky-

cefala karaktärer studerades först i Sverige, sedan i England, Förenta staterna och Tyskland, och att det i 

alla dessa länder, speciellt Sverige, finns en klar övervikt av den dolikocefala typen. Det är en naturlig 
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tendens hos människan, även de som är mest fria från fördomar, att sätta tro till att de dominerande karak-

täristika hos deras ras är ett tecken på överlägsenhet. 

Själv ägnade Broca dock mycket tid åt att söka bevisa att bland annat afrikanernas kra-

nier och hjärnor hade mått som tydde på underlägsenhet. Som utförligt beskrivits av S. J. 

Gould i boken ”Den felmätta människan” hade Broca stora problem med att rädda sin upp-

fattning och fick ta till en hel del ad hoc hypoteser därvid lag. Gould skriver: ”Broca fuskade 

inte med siffror, han valde helt enkelt bland dem eller tolkade sig runt dem till önskade slut-

satser”.22  

 

1.1.3 Rasernas uppkomst och slaveriet 

Blumenbach menade som sagts ovan att alla människor på jorden hade ett gemensamt ur-

sprung, en uppfattning som kom att kallas monogenism.23 En konkurrerande teori var polyge-

nismen, som hävdade att de olika människoraserna inte var varianter av samma essens utan 

fundamentalt olika och resultat av skilda skapelseakter. Polygenismen blev särskilt populär i 

USA och företräddes där bland annat av den berömde zoologen Louis Agassiz.24 Denne Agas-

siz är också känd för att han kom att bli en av de sista betydande vetenskapsmän som in i det 

längsta försvarade en kreationistisk uppfattning.25  

Rasblandning kom alltså för polygenisterna att framstå som blandning av fun-

damentalt skilda naturer och det är därför inte så förvånande att de motsatte sig sådan. Inte 

minst Agassiz kom kraftigt att varna för rasblandningens katastrofala följder.26 En intressant 

fråga är hur polygenismen förhåller sig till rasismens politiska betydelse i USA. Det ligger 

nära till hands att anta att polygenismen passade ett land där både slaveri och fördrivande av 

en ursprungsbefolkning var helt centrala. Dock var monogenisterna, vilka dominerade både i 

nord och syd, i allmänhet också övertygade om ”negerns” underlägsenhet, detta gäller även 

stridbara slaverimotståndare.27

 

1.1.4 Från arketyper till släktskap 

En central frågeställning för naturforskarna var hur det kom sig att vissa organismer liknade 

varandra mer än andra och enligt vilka naturlagar organismernas byggnad bestämdes. Georges 

Cuvier lade stor vikt vid organismernas funktion som förklaring. Många morfologer såg också 

de olika ryggradsdjuren som varianter på en grundläggande gemensam ”arketyp”. Darwin blir 

den förste som med all tydlighet ger en annan förklaring till det naturliga systemets existens: 
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gemensam härstamning. De Linneanska begreppen ansågs nu motsvara släktskaps-

förhållanden. Darwins teori om det naturliga urvalet blev en rent mekanistisk förklaring till 

anpassningars uppkomst. Kampen för tillvaron är central i denna teori och det var national-

ekonomen Thomas Robert Malthus’ ”An essay on population” som inspirerade Darwin, men 

insikten att faktorer i naturen begränsar populationers storlek var gammal.28 Den utbredda 

idén var att hela naturen bildade en harmonisk helhet där alla delar var beroende av varandra, 

varför ingenting egentligen kunde förändras. Det var inte en ny tanke att individer elimin-

erades i kampen för tillvaron. Det nya Darwin kommer med är teorin att det i denna kamp 

sker ett urval från ständigt varierande organismer, som kan leda till uppkomsten av helt nya 

arter. Detta definitiva brott med essentialismen var det som var så revolutionerande och kon-

troversiellt.29  

Det måste påpekas att Darwin inte var den förste evolutionisten. Evolutions-

teorier före Darwin involverade ofta en strävan, ett stigande upp för scala naturae. Likartade 

idéer finns t ex hos Jean-Baptiste Lamarck, Herbert Spencer och hos Alexander Braun. Braun 

jämför organismevolutionen med individens utveckling från embryo till självförverkligande. 

Från det lägre till det högre sågs naturen sträva mot den mänskliga anden.30 Spencer tänkte sig 

en kosmisk strävan från löst och odifferentierat till fast och differentierat, som gällde orga-

nismerna, solsystemet och samhället.31 För samhällets del tycks han ha motsatt sig försök att 

störa denna spontana och naturliga process.32 Spencers politiska ståndpunkt blir därigenom ett 

slags laissez-faire-liberalism.33 Spencer brukar också betecknas som ”socialdarwinismens” 

upphovsman,34 en tanke att samhället av naturnödvändighet måste vara utformat så att vissa 

slås ut. Darwin fann Spencers uttryck ”survival of the fittest” som ett träffande sätt att beskri-

va det naturliga urvalet.35  

En inflytelserik naturforskare och propagandist för evolutionstanken blir Ernst 

Haeckel (1834–1919). Han är kanske mest känd för att ha salufört sin alldeles egna form av 

darwinism som baserades på tesen att ontogenin rekapitulerar fylogenin. Rekapitulationsläran 

fanns i en variant innan evolutionsteorin och paralleller mellan individutveckling (ontogeni) 

och evolution (fylogeni) hade som vi sett dragits tidigare.36 Rekapitulationsläran användes av 

J. L. H. Down för att klassificera det han kallade idioter i skriften ”Observations on an ethnic 

classification of idiots” år 1866. Det syndrom som än idag bär Downs namn kallade han själv 

för mongolism, eftersom han menade att i just detta fall hade ”idioterna” stannat på den mon-

goliska rasens nivå, i andra fall rörde det sig om andra ”lägre” raser.37
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Haeckel blev den förste att rita träd, som visar släktskap mellan organismer.38 

Med Haeckels terminologi kallar vi fortfarande sådana för ”fylogenetiska träd”. De linneans-

ka klasserna, ordningarna, familjerna och släktena förstås nu som hierarkiska nivåer i detta 

evolutionära förgreningsmönster. Gunnar Eriksson har i ”Västerlandets Idéhistoria 1800–

1950” påpekat att ”Härmed fick systematiken en ny innebörd, men vi skall ha klart för oss att 

detta i praktiken inte spelat någon större roll för systematikernas arbete”.39 Detta illustrerar 

bara att en konsekvent fylogenetisk systematik uppkom först efter 1950 (se nedan).  

När Haeckel placerade in människoraserna på skilda grenar i evolutionsträd fö-

reställde han sig att de utgör olika arter, av vilka han räknade inte mindre än tio stycken.40 

Han ritade även spridningskartor som visade hur människorna spridit sig från sitt ursprungs-

område, som förlades i Sydostasien.41 Detta fick Eugene Dubois att söka (och finna) den av 

Haeckel postulerade apmänniskan, Pithecanthropus, på Java. Märkligt nog tänkte sig Haeckel 

också en alternativ ursprungsort för människan, en sjunken kontinent, kallad Lemurien.42  

Dessutom presenterades ”polygenetiska”, eller snarare polyfyletiska, teorier om 

människans evolution! Hermann Klaatsch ansåg i början av 1900-talet att asiater var närbe-

släktade med orangutangen och afrikaner med gorillan.43 Mindre extrema varianter kom att 

presenteras långt senare. I början av 1960-talet hävdade någon att olika varianter av Homo 

(Pithecanthropus) erectus oberoende av varandra hade gett upphov till dagens raser.44 Birger 

Bohlin, en av de svenskar som var med och grävde ut Pekingmänniskan (vilken idag räknas 

till Homo erectus) gjorde år 1927 en fri tolkning av denna med gul hy och svart rakt hår.45  

 

1.1.5 Den nordiska tanken 

Rädslan för rasblandning grundades i okunskap om ärftlighetslagarna. Man kunde exempelvis 

tänka sig att rasegenskaperna ”smälte samman” och därför för evigt kunde gå förlorade eller 

förstöras.46 Denna blodsanalogi för ärftlighet var vanlig och den förekommer i dagligt tal än 

idag. Så sent som 1953, samma år som Crick och Watson offentliggör sin modell för DNA-

spiralens byggnad, finner professorn i genetik vid Lunds universitet i sin lärobok ”Ärftlighets-

forskning” det nödvändigt att klargöra hur tänkandet kring raser belastas av äldre uppfattning-

ar om ärftlighet:47

Ännu finns det många som står kvar på den gamla, halvt vidskepliga ståndpunkt, som var 

rådande under 1800-talet, och som först undanröjdes genom ärftlighetsforskningens framsteg. Enligt den-

na föråldrade uppfattning bestämmes nedärvningen av en enhetlig arvssubstans, som hos alla individer 

tillhörande en viss ras är väsentligt likartad. Andra raser skulle däremot besitta helt andra slag av arvssub-
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stans, och rasskillnaderna skulle alltså vara lika fundamentala och obönhörliga som t.ex. skillnaderna 

mellan olika metaller. Liksom olika metaller kan bilda legeringar med varandra skulle emellertid ras-

blandning ge upphov till mellanformer mellan raserna precis som när man blandar två olikfärgade vätskor 

i olika proportioner.48

– – – 

Från många håll har med skärpa framhävts att den nordiska rasen borde hållas ren och 

obesmittad från inblandning med främmande element. Detta krav upprullar frågorna om renrasighet och 

rasblandning över huvud taget. Båda dessa begrepp går tillbaka till den […] felaktiga uppfattningen, att 

rasegenskaperna genomsyrar hela den ärftliga konstitutionen, och att korsning mellan två raser leder till 

en bestående homogen blandning av deras arvsplasma.49

 Vi ser att Müntzing tar avstånd från en uppfattning om att den ”nordiska rasen” 

måste hållas ren. Han ägnar faktiskt detta en hel del utrymme och påpekar: ”Mot denna s.k. 

nordiska tanke kan emellertid åtskilliga berättigade anmärkningar göras.”50 Men vad var den-

na ”nordiska tanke”? 

En av dem som först framkastade idén om den nordiska rasens överlägsenhet 

och faran med raskorsningar var fransmannen Arthur de Gobineau, som själv ansåg sig vara 

av nordisk börd. 1855 var hans bokverk om människorasernas ojämlikhet färdigt. I detta häv-

dades att arierna inom den vita rasen hade givit upphov till all värdefull kultur och att de stora 

kulturerna gått under då blandningen med andra raser lett till degeneration. Andra raser kunde 

förstås gynnas av att få ariskt blod, men den rena ariska rasen ansågs hotad av rasblandning.51 

Endast i norra Europa, d.v.s. Sverige, ansågs denna värdefulla ras finnas kvar i en någorlunda 

ren och ursprunglig form.52 Detta tycktes under 1800-talet ha ett tydligt stöd i arkeologin: 

Sverige verkade ha varit befolkat av samma långskalliga folk sedan den äldre stenåldern och 

antogs dessutom ha varit särskilt isolerat från omvärldens influenser. En läsvärd genomgång 

av dessa tankars framväxt och samband med vurmen för det fornnordiska inom svenskt och 

tyskt kulturliv under 1800-talet är Maja Hagermans ”Det rena landet”.53

 En representant för denna tradition under det tidiga 1900-talet är den tyske kul-

turvetaren Hans F. K. Günther (1891–1968), känd som „Rasse-Günther“.54 I dennes bok ”Eu-

ropas raser”, utgiven på svenska 1925 presenteras sålunda den nordiska rasens överlägsenhet 

och alla dess förträffliga egenskaper, som ”omdömesförmåga, sanningskärlek och handlings-

kraft”.55 Den nordiska rasens ankomst i en region har historiskt sett lett till kulturell blomst-

ring menar Günther. Det finns dock ett problem: ”Att den nordiska rasen är stadd i utdöende 

beror på att en ström människor ständigt går från landet till staden, dit de nu som alltid dragas 

av sin tävlingslust, sin bildningstörst, sin önskan att utmärka sig och vinna en ledareställning.” 
56 Slutsatsen blir för Günther något av ett ödets ironi, det tycks vara de bästa som dukar under 
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i rasernas kamp för tillvaron: ”Så det är alltså just den nordiska rasens ledaregenskaper, som 

kommer den att duka under i livskampen (vilken ju helt bestämmes av nativitetssiffran)”.57 

Detta den nordiska rasens utdöende har varje gång det skett på någon plats i historien lett till 

kulturellt förfall: ”I Aten som i Sparta utmärkes undergången tydligt av att det nordiska blodet 

utsinar.”58 Faran var att individualismen fick utrymme på bekostnad av staten, ”staten fattad 

som en gemenskap av förgångna, levande och kommande släkten” 59. Räddningen tycktes stå i 

ett uppvaknat rasmedvetande hos nordiska folk, ”den nordiska tanken”. 60

 Det behöver väl knappast upplysas om att dessa tankegångar var helt centrala 

inom nazismen. Himmler inrättade inom SS en forskningsorganisation, Ahnenerbe, som sökte 

bevisa ariernas kulturella bidrag genom historien.61 Forskningsresor företogs till Bohuslän och 

Tibet.62 Här frodades de mest bisarra idéer, exempelvis om nordiska kolonister för en miljon 

(!) år sedan i Bolivia,63 sammanvävd med en lika märklig, som fysikaliskt omöjlig lära om 

kosmisk is.64 Man ville i Nazityskland återskapa den förmodade ursprungliga, rena nordis-

ka/ariska rasen genom rashygien. Man begår dock ett misstag om man ser den tyska rashygie-

nen blott och bart som motiverad av sådan new age-liknande pseudovetenskap som nämnts 

ovan. Det förekom också biologisk forskning som höll hög vetenskaplig standard i Tysk-

land,65 bland annat kring ärftliga sjukdomar,66 vilket också ansågs relevant för rashygienen. 

Rashygienen var dock inte en tysk uppfinning. I själva verket föddes denna tanke i England, 

men handlade där inte så mycket om rädslan för kulturell degenerering genom den nordiska 

rasens utdöende utan genom medelklassens. 

 

1.1.6 Rashygien 

I England oroade sig under slutet av 1800-talet Francis Galton (1822–1911) över att förmodat 

ärftligt intelligentare människor inom den driftiga medelklassen fick färre barn än människor 

som tycktes bidra mindre till samhällets väl och ve. Galton ansluter alltså till Malthus upp-

fattning om de fattigas allt för stora reproduktion. Som lösning på problemet ville Galton in-

föra stimulans av de begåvades reproduktion och hämning av mindre begåvades. Som namn 

på detta ideologiska program valde Galton ”eugenik”.67

 Naturligtvis blev den ärftliga variationens natur en central fråga för Galton, lik-

som den var för dennes kusin, Charles Darwin. Först år 1900 uppmärksammas Mendels för-

sök och det dröjer flera decennier tills genetiken och Darwins selektionsteori förenas i den 

”moderna syntesen”. Galton intresserade sig främst för egenskaper som visar en kvantitativ 
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variation, såsom intelligens. I anslutning till det eugeniska forskningsprojektet utvecklas 

många av de idag allmänt använda statistiska metoderna. Eugeniken är alltså i alla fall delvis 

sammanlänkad med forskning av mycket god kvalitet,68 även om detta förstås inte gör mål-

sättningen mer sympatisk eller riktig. 

Eugenikens förespråkare betraktade alltså underklassen som en genetiskt di-

stinkt population, reproduktivt separat från medelklassen; en särskild ras med andra ord. Trots 

att eugeniken hade sitt ursprung i Storbritannien legaliserades aldrig sterilisering på eugenisk 

grund där.69 I USA, däremot, blev eugenikrörelsen mer framgångsrik. Framför allt ville man 

skydda sig mot ”the feeble-minded”, ”de sinnesslöa”. ”Society must protect itself; as it claims 

the right to deprive the murderer of his life, so also it may annihilate the hideous serpent of 

hopelessly vicious protoplasm” proklamerade Charles Davenport 1910.70 Genom bland annat 

dennes studier vid Cold Spring Harbor producerades pedigrees där man tyckte sig se att alla 

möjliga psykiska och sociala egenskaper var genetiskt betingade,71 som exempelvis yrkesvalet 

”sjöofficer”.72 Till eugenikrörelsens framgångar i USA hör att man införde lagar som reglera-

de invandringen av icke-nordeuropéer,73 vilken antogs (i enlighet med ”den nordiska tanken”) 

kunna leda till att sämre genetiskt material flödade in i landet. En annan seger var tvångssteri-

lisering av inte mindre än runt 60 000 människor.74  

„An der Spitze marschiert Kalifornien mit 6787 Sterilisierungen“ påpekar år 

1931 Fritz Lenz i boken „Menschliche Auslese und Rassenhygiene (Eugenik)“75 Hans uppfatt-

ning rörande Tyskland står också klar: „Es würde zweifellos im Interesse unseres übervölker-

ten Vaterlandes liegen, wenn das untüchtigste Drittel der Bevölkerung keine Nachkommen 

haben würde.“76 (”Det skulle tveklöst ligga i vårt överbefolkade fäderneslands intresse om 

den odugligaste tredjedelen av befolkningen icke fick någon avkomma”). Tyskland införde 

också hårda rashygieniskt motiverade lagar under nazismen, som ledde till runt 400 000 

tvångssteriliseringar, vilket kompletterades med legalisering av eutanasi 1940,77 samt ett än 

mer omfattande inofficiellt dödande. Att tvångssterilisering fortfarande var del av amerikansk 

lagstiftning förklarar att det tyska steriliseringsprogrammet aldrig kom upp som åtalspunkt 

under Nürnbergrättegångarna.78

Eugenikrörelsens stora tilltro till att variationen i alla möjliga mänskliga egen-

skaper, alltså även klasstillhörighet, enkelt skulle kunna förklaras med mendelska ärftlighets-

lagar, är antagligen en orsak till det fullständiga avståndstagandet från mendelismen i Sovjet-

unionen på 1930-talet. Istället proklamerades här Lysenkos ”lamarckistiska” uppfattning om 

ärftligheten vara den korrekta.79 Inom vänstern trodde visserligen ingen att samhällsklasserna 
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hade någon genetisk bakgrund. Ändå förordade vissa (utanför Stalins maktsfär) en radikal 

eugenik,80 därför att man trots allt ansåg att det fanns en stor genetisk skillnad i begåvning 

människor emellan. 

Oavsett ideologiska och moraliska omdömen, så utsattes den eugeniska forsk-

ningen för kritik av genetiker, särskilt från och med slutet av 1920-talet. De pedigrees man 

uppvisade som grund för sina antaganden betraktades till slut som ”värdelösa”, de var allt för 

mycket baserade på fältarbetares subjektiva omdömen.81 De karaktärer som eugenikerna 

främst intresserade sig för tycktes, i den mån de alls var ärftliga, uppvisa mer komplicerade 

nedärvningsmönster än enkel mendelsk klyvning. Tysk forskning på området tycks ha hållit 

hög klass under 1920-talet och man övergav där exempelvis en hypotes om att schizofreni 

nedärves som en mendelsk recessiv. Istället började man göra ett slags sannolikhetskalkyler, 

”empirisk prognos” för sådana sjukdomars ärftlighet. Av de egenskaper som listades under 

1933 års steriliseringslag i Tyskland fanns bara en enda sjukdom med oomtvistligt mendelskt 

nedärvningsmönster, Huntingtons chorea.82  

Kritiker konstaterade också att det inte var sannolikt att steriliseringar skulle ge 

något märkbart resultat även om mendelsk nedärvning (av recessiver) var fallet. Redan 1917 

hade man beräknat att det skulle ta 22 generationer att genom sterilisering reducera sinnes-

slöheten från 1 % av befolkningen till 1 ‰, givet att denna som man förmodade orsakades av 

en recessiv gen (men det kontrades att om de sinnesslöa främst förökade sig inom sin egen 

grupp skulle denna pessimistiska beräkning inte gälla).83

Sedan ungefär tre decennier är det möjligt att identifiera heterozygota anlags-

bärare av recessiva alleler, en eugenisk dröm kan tyckas. Dessa metoders framväxt samman-

faller dock med eugenikens minskade politiska gångbarhet. Vidare utvecklas samtidigt meto-

der för fosterdiagnostik, så åtgärder mot föräldrars reproduktionsförmåga är också därför inte 

längre lika intressanta. Dessa metoder används dock knappast eugeniskt, utan här handlar det 

om den enskilde individens hälsa. Vidare har vi här att göra med svåra sjukdomar. De kvanti-

tativa skillnader i socialt gångbara mentala egenskaper, som Galton intresserade sig för, är 

inte aktuella i dessa sammanhang. I dagsläget, skulle några vilja inflika. En framtida eugenik, 

där föräldrar väljer bland in vitro-befruktade embryon, snarare än att samhället väljer ut för-

äldrar, är ett scenario som diskuterats, om inte annat som science fiction (se exempelvis fil-

men GATTACA).84 Slutligen har tanken att lösa problemen med befolkningsexplosionen ge-

nom åtgärder mot tredje världens befolknings reproduktion vissa kopplingar till eugenikrörel-

sen.85
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1.1.7 Rasblandning och ärftlighet 

Korsningar mellan vita och ”hottentotter” (egentligen Khoikhoin)86 ansågs vara så spektakulä-

ra att de ägnas en hel egen sida med fotografier i Baur, Fischer och Lenz bok „Menschliche 

Erblichkeitslehre“.87 Eugen Fischer hade själv studerat dessa bastarder i Tyska Sydvästafrika 

(Namibia), och kommit fram till man borde se till att de överlevde så länge man hade nytta av 

dem, men inte längre, eftersom de var av en underlägsen rasbeskaffenhet.88

Så snart den mendelska genetiken accepterats och den gamla uppfattningen om 

effekterna av rasblandning som skisserats ovan av Müntzing övergivits, motiverades faran 

med rasblandning på nytt sätt. Även en debattör som H. F. K. Günther hade insett de men-

delska lagarnas giltighet för människan. Olika egenskaper hade nu visat sig kontrolleras av 

olika oberoende anlag. Detta gav upphov till nya farhågor om rasblandningens effekter. Man 

resonerade att det naturliga urvalet borde ha sett till att varje ras, var och en för sig, hade alla 

kroppsdelar väl avpassade till varandra. Då motsvarande anlag vid bastarderingen kombineras 

på nya sätt kanske vi får människor där de olika delarna inte alls är väl avpassade till var-

andra, gick resonemanget vidare.89 En lika uppmärksammad som naiv studie av en norsk ras-

biolog, som studerat bastarder mellan samer och norrmän, tycktes på 1920-talet visa att dessa 

blev socialt missanpassade individer.90 Den mest omfattande studien rörde dock mulatter på 

Jamaica. Den enda statistiskt säkerställda negativa effekten ”påvisad” i denna studie var att 

korta armar ibland kombinerades med långa ben, vilket skulle kunna göra det svårare att 

plocka upp saker från marken. Kritiker invände dock att detta blott rörde sig om en centime-

ter!91  

Nazismens rasläror möttes under 1930-talet av ett totalt avståndstagande från 

flertalet genetiker och antropologer utomlands (med undantag av svensken Hermann Lund-

borg, som var nazist, se nedan). De flesta nöjde sig med att konstatera att man faktiskt inte 

visste något om effekterna av rasblandning.92

 Det hände att även inflytelserika tyska rashygienetiker uttalade sig skeptiskt om 

delar av den nazistiska rasläran. Lenz ansåg att både fascismen och nazismen passar den ras-

hygieniska idén väl.93 Dessa ideologier erkänner nämligen inte individen något större värde, 

utan värdesätter rasen, uppfattad som det eviga livet („daurnde Leben“) som drar sig fram 

genom kedjan av generationer; detta till skillnad från individualistiska ideologier som libera-

lism och socialdemokrati. Lenz påpekar att nazisterna sätter „die rassische Erneuerung“ 
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främst och att han tycker det är bra. Men han är lite bekymrad: „Den einseitigen ‚Antisemitis-

mus’ des Nationalsozialismus wird man natürlich bedauern müssen. Es scheint leider, daß die 

politischen Massen solche Anti-Gefühle brauchen, um zur Aktivität zu kommen.”94 (”Den en-

sidiga 'antisemitismen' hos nationalsocialismen kommer man naturligtvis att behöva beklaga. 

Det verkar tyvärr som om de politiska massorna behöver sådana anti-känslor, för att aktivera 

sig” ). 

 

1.1.8 Ett svenskt dilemma 

I ett känt radioanförande mot rasism 1965 sade Olof Palme om Sverige: ”Grumliga rasteorier 

har aldrig funnit fotfäste.”95 Fotfästet kan förstås tolkas på olika sätt men sanningen är i alla 

fall den att rasteorier under en period utgjorde ett centralt element i svensk debatt. Rasbiolo-

gins utveckling i Sverige har på senare tid diskuterats i flera skrifter och det följande finns 

beskrivet i stora drag i alla dessa.96 Jag nöjer mig här med att skissera huvuddragen. Traditio-

nen med antropologiska skallmätningar som startats av Anders Retzius fördes vidare av den-

nes son, Gustaf Retzius som under 1880 talet blir en ledande figur inom ”Svenska sällskapet 

för antropologi och geografi”. Detta utför en stor kartläggning av det svenska folket, vilken 

presenterades 1902 i verket Anthropologica suecia.97  

1926 utfördes en liknande undersökning, denna gång i regi av det 1922 grunda-

de Rasbiologiska institutet i Uppsala. Ledaren för detta var Herman Lundborg, vilken 1913 

hade gjort en stor undersökning av en svensk bondefamilj och kommit fram till att en viss 

form av epilepsi tycktes ärvas som en recessiv egenskap enligt Mendels lagar. Lundborg tog 

till sig de eugeniska argumenten om att folket hotades av försämring av ”rasbeskaffenheten” 

genom att fel sorts människor reproducerade sig rikligt. Institutet hade goda kontakter med de 

ovan nämnda Fritz Lenz och H. F. K. Günther. Lundborg efterträddes i mitten av 1930-talet, 

tydligen av i alla fall delvis politiska skäl,98 av Gunnar Dahlberg. Den senare hade kontakter 

med den socialdemokratiske ideologen Gunnar Myrdal och kom att kraftfullt opponera sig 

mot nazismens rasläror. Lundborg å sin sida, företrädde en tyskvänlig, antisemitisk och till 

slut öppet nazistisk linje.99 Under Dahlberg moderniseras verksamheten och får mer karaktär 

av humangenetik är rasbiologi. 1956 resulterar detta i att institutet byter namn till Institutio-

nen för medicinsk genetik vid Uppsala universitet. 

Även om Dahlberg tar avstånd från ”den nordiska tanken” och andra förenklade 

rasläror, delade han dock den eugeniska uppfattningen att steriliseringar av exempelvis sin-
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nesslöa var att föredra. Istället för rashygien blir nu arvshygien ett mer passande begrepp. 

Steriliseringspolitiken understöddes av Alva och Gunnar Myrdal bl. a. i boken ”Kris i befolk-

ningsfrågan”, vilket diskuterats flitigt på senare tid. Enligt paret Myrdal har samhällets tempo 

och krav på individen stegrats vilket fördjupat ”de icke toppvärdigas livsproblem”.100 Som en 

del av den profylaktiska socialpolitiken förespråkar de sterilisering, exempelvis av de sinnes-

slöa. Det är intressant att notera att makarna Myrdals argument är nästan ”socialdarwinist-

sikt”, medan andra steriliseringsförespråkare talade om ett motsatt problem: att det moderna 

samhället satt det naturliga urvalet ur spel och sålunda var raka motsatsen till för krävande för 

individen! Förutom den rashygieniska motiveringen till sterilisering förordar paret Myrdal 

också ett ”socialpedagogiskt motiv: hänsyn till uppfostringsmiljöns olämplighet”. I samman-

hanget kan det vara värt att påpeka att Gunnar Myrdal också är en av de mest inflytelserika 

”dekonstruktörerna” av förment biologiskt grundade rasfördomarna riktade mot svarta, genom 

boken ”An American Dilemma”: 
The biological ideology had to be utilized as an intellectual explanation of, and a moral 

apology for, slavery in a society, which went out emphatically to invoke as its highest principles the ide-

als of the inalienable rights of all men to freedom and equality of opportunity.101

Denna bok tycks också ha inspirerat Simone de Beauvoir,102 som ju står som en förgrunds-

gestalt för den moderna feminismens maktanalyser rörande biologistiska uppfattningar om 

skillnader mellan könen.  

 Den senaste tidens debatt kring de svenska steriliseringarna har framför allt lyft 

fram fall då sterilisering utförts på grundval av diagnoser som ger ett intryck av godtycklighet 

och trångsynt moralism: ”[…] kokett och behagsjuk, snäll och lättledd”. ”Modern lär ha varit 

aggressiv och besvärlig.” ”Två fastrar har visat asocialitet…”103 ”Faderns mor och faderns 

morfar lär ha snattat.” ”Fadern betecknas som en lömsk natur och ’rubbad’ Modern oresonlig 

och otillförlitlig.” ”Enligt grannarnas uppgifter skall hemmet vara tillhåll för diverse löst folk 

med den undersökta som lockande objekt…” ”Mörk, typiskt tattarutseende.” ”Blondin av tat-

tarextraktion…” ”[…] ha tattares vänliga, artiga sätt med en god portion inställsamhet. Glät-

tig.”104 Listan kan göras lång. Lägg märke till ”tattar”-begreppet. Detta användes om svenskar 

med annorlunda livsstil som antogs vara en blandras mellan nordisk ras och ”zigenare”, något 

som undersökningar vid det rasbiologiska institutet under Dahlbergs ledning tillbakavisade.  

 Sveriges första steriliseringslag kom 1935 och den omarbetades 1941. Sterilise-

ring var alltid formellt frivillig utom för dem som inte ansågs kapabla att förstå vad det hand-

lade om. Den kunde ske på tre indikationer: eugenisk, social (se ovan) och medicinsk (då mo-
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derns hälsa ansågs hotad av havandeskap). Eugenisk indikation förekommer ända till det sista 

året, 1975, men avtar stadigt från och med 50-talet. Mellan 1943 och 1949 steriliseras över 

tusen personer på denna indikation per år, medan det efter 1965 i medeltal rör sig om knappt 

14.105

 

1.1.9 The UNESCO statement on race 

Frågan om raser är med all tydlighet inte bara en akademisk fråga utan också, i än högre grad, 

en politisk och social fråga. ”Raser” må existera eller inte existera, men att rasfördomar och 

problem relaterade till dessa finns är ställt utom allt tvivel. Detta stod förstås särskilt klart 

efter andra världskriget då nazismen besegrats. UNESCO samlade en mängd ledande antropo-

loger och genetiker som tillsammans skrev ett par uttalanden om rasbegreppet i början av 

1950-talet. Skrifterna var naturligtvis politiskt motiverade, men reflekterar också det veten-

skapliga motståndet mot de nazistiska rasteorierna. I slutet sammanfattas dokumenten i punk-

ter:106

1. In matters of race, the only characteristics which anthropologists have so far been able 

to use effectively as a basis for classification are physical (anatomical and physiological). 

2. Available scientific knowledge provides no basis for believing that the groups of man-

kind differ in their innate capacity for intellectual and emotional development. 

3. Some biological differences between human beings within a single race may be as 

great as or greater than the same biological differences between races. 

4. Vast social changes have occurred that have not been connected in any way with 

changes in racial type. Historical and sociological studies thus support the view that genetic differences 

are of little significance in determining the social and cultural differences between different groups of 

men. 

5. There is no evidence that race mixture produces disadvantageous results from a bio-

logical point of view. The social results of race mixture, whether for good or ill, can generally be traced 

to social factors. 
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Figur 1. “Bastarder” mellan européer och “hottentotter” i Tyska Sydvästafrika, ur Baur, Lenz & Fi-
scher, 1927. Dessa tilldrar sig också svenska läroboksförfattares intresse, vilket visas i denna uppsats.
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1.1.10 Finns raser? 

Vid mitten av 1900-talet ifrågasattes rasbegreppet på populationsgenetisk grund. Det stod 

klart att olika populationer på jorden skiljer sig åt beträffande allelfrekvenser och att dessa 

gradvis förändras geografiskt. För detta introducerades begreppet kliner. Det tycktes också 

som att dessa kliner i många fall inte alls överlappade med varandra, vilket man borde för-

vänta sig om de reflekterade övergångar mellan genetiskt enhetliga raser. F. B. Livingstone 

skrev 1962 under rubriken ”On the Non-Existence of human races”: ”The theoretical analy-

sis of clines has barely begun but there seems to be no need for the concept of race in this 

analysis”.107 Rasbegreppet har vidare inte bara ifrågasatts för människan, utan över huvud 

taget. En annan viktig upptäckt var att den genetiska variationen mellan individer inom en 

population överstiger den mellan populationer. Richard Lewontin har illustrerat detta förhål-

lande med att om enbart Xhosa-folket fån Afrikas sydspets skulle finnas kvar, så skulle ändå 

80 % av mänsklighetens totala genetiska variation vara bevarad.108

I Hennigs ”Phylogenetic Systematics” från 1966 klargjordes hur systematiken 

måste förändras om man vill formulera hypoteser om släktskap.109 En viktig konsekvens är att 

grupperingarna inte skall förstås som kategorier baserade på organismernas olika egenska-

per.110 Organismer kan ju utvecklas till att avvika hur mycket som helst från varandra men 

ändå ha ett gemensamt ursprung. En annan konsekvens är att Linnés begrepp, som klass, ord-

ning, familj och släkte saknar teoretisk betydelse. Vad har då detta för betydelse för begreppet 

ras? Ett fylogenetiskt rasbegrepp har rätt nyligen föreslagits.111 Detta förutsätter att man i hi-

storien haft reproduktiva populationer av människor som splittras till (i stort sett) isolerade 

sådana populationer, vilket kan representeras i ett förgrenande fylogenetiskt träd. Problemet 

med detta är dock att de allra flesta populationer inte är isolerade på detta vis, så även om ett 

sådant rasbegrepp är tänkbart, tycks det inte motsvara verkliga förhållanden. Under senare tid 

har dock flera intressanta släktträd över mänskliga populationer publicerats. Dessa visar vis-

serligen på släktskap, men det kan vara missvisande att se detta som ett fylogenetiskt släkt-

skap. Istället kan det, beroende metod, reflektera graden av genetiskt utbyte mellan populatio-

nerna (se nedan). 

Fylogenetiska träd kan upprättas för enskilda DNA-segment. Av stort intresse är 

fylogenetiska studier av mitokondrie-DNA, eftersom mitokondrier endast nedärvs från mö-

dernet. 112 Studier av detta slag ligger till grund för talet om en ”Eva” i Afrika för mellan 100 
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000 och 200 000 år sedan.113 De äldsta fossila fynden av anatomiskt moderna människor är ca 

160 000 år gamla och från Etiopien.114 Y-kromosomen, som ju bara finns hos män, har an-

vänts i liknande studier. Som en motsvarighet till ”Eva” ovan talas det ibland om en ”Y-

kromosoms-Adam” som dock levde mycket mera nyligen.115 ”Y-kromosoms-Adam” och ”Mi-

tokondrie-Eva” träffades alltså aldrig. Det är förstås viktigt att ha klart för sig att dessa inte 

var den första mannen respektive första kvinnan; bland dem som levde vid deras respektive 

tidpunkter är dem de enda vars Y-kromosomer respektive mitokondrie-DNAn förts vidare 

ända till vår tid. Liksom fallet med mitokondrie-DNA stöder Y-kromosoms data ett afrikanskt 

ursprung för alla nu levande människor. Studier på andra gener stöder också denna hypotes. 

Det kan vara värt att påpeka att sådana överlapp inte är nödvändigheter; situationer där män 

invandrat i ett visst område, exempelvis, kan resultera i populationer där Y-kromosomerna har 

ett annat ursprung än mitokondrie-DNA. I Europa har man noterat sådana avvikelser.116 Det 

finns vanligen flera olika varianter av Y-kromosomer och mitokondrie-DNAn i en och samma 

population och samma varianter kan finnas i olika populationer, vilket reflekterar att popula-

tionerna inte varit fullständigt isolerade från varandra.117 Även om man alltså utan vidare kan 

rekonstruera fylogenier för mitokondrie-DNA och Y-kromosomer, eller andra gener är det 

alltså inte helt korrekt att tala om fylogenier för populationer, eftersom de inte är strikt repro-

duktivt isolerade från varandra. Träd som baseras på allelfrekvenser i populationer, snarare än 

direkta sekvensjämförelser, visar som sagt på släktskap i vid bemärkelse men inte helt säkert 

på verklig fylogenetisk förgrening.118 Detta är något som diskuteras i vetenskaplig litteratur, 

där man förstås är fullt medveten om detta. I populära framställningar kan sådana viktiga de-

taljer dock missas.  

Många genomgripande historiska förlopp, exempelvis expansionen av bantu-

talande jordbrukare i Afrika motsvaras av tydliga spår i förekomsten av både Y-kromosom- 

och mitokondrie-DNA-varianter.119 En uppmärksammad undersökning har visat att språkfa-

miljerna mycket väl överensstämmer med släktskapet mellan motsvarande ursprungsbefolk-

ningar.120 Ett undantag kan vara värt att nämna här, för det belyser en begreppsförvirring vi 

kommer att stöta på i en del av läroböckerna. Samerna står andra européer genetiskt nära, men 

talar ett uraliskt-yukaghiriskt språk, liksom samojederna. De senare står mongolerna genetiskt 

nära, vilka talar ett altaiskt språk. Ett genetiskt utbyte mellan samojeder och samer är förstås 

en möjlighet och klassisk rasbiologisk litteratur talade om ”lappar” som en ”nordisk-

mongolisk blandtyp”.121 Samer uppvisar intressant nog tydliga avvikelser i frekvenser av Y-

kromosom-varianter från etniska svenskar. Dock har man inte funnit något som tyder på ett 
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särpräglat mongoliskt inslag hos samer i detta avseende.122 Samerna står finländarna språkligt 

nära och det kan här vara värt att nämna att studiet av Y-kromosomer stöder en i arkeologiska 

fynd grundad hypotes om dubbelt, östligt respektive västligt, ursprung för finländare.123

 Vidare kan det vara intressant att studera varje varierande egenskaps historia för 

sig. Har blå ögon, exempelvis, uppkommit en eller flera gånger? Svaret på denna fråga tycks 

vara en gång.124 Det är alltid exakt samma position i DNA som skiljer blåögda från brunögda. 

De senare bevarar den ursprungliga basen i denna position som exempelvis också hästar, hun-

dar och råttor uppvisar (notera att brunögda kan ha allelen för blåögdhet i enkel uppsättning). 

Därför är det parsimoniskt att anta att blåögdhet uppkommit endast en gång och hos alla drab-

bade härstammar från en enda individ (som var brunögd heterozygot).  

 Studiet av människans biologiska variation och genetiska historia är intensivare 

än någonsin. Man har till och med lyckats studera inte mindre än en miljon baser DNA från 

Neanderthalare, vilka är genetiskt distinkta från moderna människor.125 En fråga som dock 

fortfarande diskuteras flitigt är om sådana ”arkaiska” människor i någon utsträckning korsat 

sig med moderna människor när dessa spred sig från Afrika och om detta lämnat några gene-

tiska spår.126 Som något av en fortsättning på HUGO-projektet bedrivs nu ”The Human Ge-

nome Diversity Project”. Detta har dock bromsats av vissa problem; projektet har delvis mo-

tiverats såsom medicinskt intressant, varför vissa ”ursprungsbefolkningar” uttryckt oro för att 

deras DNA skulle utnyttjas i kommersiella intressen, likt en kolonialistisk exploatering av 

också denna resurs.127  Ett liknande projekt har startats på initiativ av ”the National Geo-

graphic Society” kallat ”the Genographic project”, dock utan medicinska implikationer och 

med en något enklare teknisk approach.128

En inte ringa mängd artiklar diskuterar bristen av adekvat terminologi för att beskriva 

människans genetiska variation; det gamla rasbegreppet anses allmänt som oanvändbart.129
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2 Undersökningens syfte, material och 
metoder 

2.1 Syfte 

Jag presenterar i det följande en studie av läroböcker i geografi och biologi. Fokus ligger vid 

gymnasienivån, men några av de äldre böckerna är riktade till yngre elever.  

Syftet med studien är att 1) klargöra hur människans raser presenteras i dessa 

böcker och när eventuell förändring sker 2) klargöra hur rashygien (eugenik) behandlas i 

böckerna, om alls. Ämnen som har potentiella (men inte nödvändiga) beröringspunkter med 

eugenik, som befolkningsexplosionen och fosterdiagnostik kommer också att i viss mån be-

handlas, för att se om sådana beröringspunkter antyds eller diskuteras i böckerna. Iakttagna 

förändringar i läroböckernas innehåll diskuteras utifrån de historiska förhållanden som pre-

senterats under ”Inledning och bakgrund”. 

 

2.2 Metodologiska och teoretiska anmärkningar 

 

2.2.1 Material: urval och presentation 

Böcker har sökts i svenska bibliotekskataloger: DISA, Uppsala universitetsbibliotek, samt 

Libris. För vissa böcker har flera upplagor undersökts. I första hand har den första och den 

sista upplagan (eller i alla fall en tidig och en sen upplaga) undersökts. Om skillnader noterats 

som motiverat att ytterligare upplagor undersökts har ambitionen varit att inkludera även des-

sa (exempelvis förändringar i uppfattningar om raser som tycks sammanfalla med andra 

världskriget). Studien gör inga anspråk på att vara heltäckande, däremot torde de presenterade 

böckerna vara representativa. Det är deras tillgänglighet i biblioteken som varit avgörande för 

urvalet, inte deras innehåll (utom i de fall då biologin avhandlas i skilda böcker efter ämne; 
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äldre böcker i zoologi och botanik har inte heller undersökts närmare, då de vid en första 

genomgång inte tycks ha innehållit mycket av relevans för denna studie). 

 I det följande behandlas först läroböcker i geografi, därefter i biologi. Inom var-

je ämne följes någorlunda en kronologisk ordning, dock behandlas olika upplagor av samma 

bok, med något undantag, i ett svep. Citat kommer att återges i stor omfattning, detta ger läsa-

ren en direkt, otolkad, tillgång till böckernas text. 

 

2.2.2 Principer för analys och diskussion 

Böckernas innehåll diskuteras utifrån de historiska förhållanden som skisserats i inledningen. 

Skolböcker är uppenbart sekundärlitteratur. De återger de föreställningar som är gällande i 

samhället och bidrar till att befästa dessa föreställningar hos eleverna. Varför vissa före-

ställningar och teorier blivit accepterade inom det intellektuella etablissemanget vid en viss 

tid kommer i viss mån att diskuteras; i övrigt hänvisas till inledningen och referenser i denna. 

I vissa fall, som bedöms som särskilt intressanta, söks ursprunget till fram-

ställningar i böckerna i detalj. Härvid lag har dels direkta referenser i den behandlade litteratu-

ren utnyttjats. Annars antas överensstämmande resonemang, särskilt om formuleringar uppvi-

sar stor likhet, ha gemensamt ursprung (om inte argument mot detta antagande föreligger). 

Följande mening i en amerikansk universitetslärobok i genetik kan tjäna som exempel: ”The 

human hand is at the same time the organ of human labor and the evolutionary product of 

that labor”1. Den kan antas vara inspirerad av följande mening i Engels ”Dialectics of Na-

ture”: ”Thus the hand is not only the organ of labour, it is also the product of labour.”2 Det 

grundläggande antagandet är alltså att läroboksförfattarna hämtat sina uppfattningar från an-

nat håll och att överensstämmelse i innehåll och i än högre grad form, kan användas för att 

identifiera varifrån. 
                                                                 
1 Det rör sig om ett kapitel i populationsgenetik. Citatet föregås av dessa meningar som illustrerar det dialektiska förhållandet 

i naturen mellan organismer och deras omvärld i ett evolutionärt perspektiv: ”Environment is both the cause and the result of 

the evolution of organisms. Organisms are both the cause and the result of changes in the environment.” SUZUKI et al., 1989: 

An Introduction to Genetic Analysis, 4 ed. 694. 
2 ENGELS, 1976: Dialectics of Nature 172. 
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3 Resultat och diskussion 

3.1 Läroböcker i geografi 

3.1.1 EDVARD ERSLEV, 1873: Lärobok i Allmän Geografi för skolans högre klasser och 
till läsning i hemmet och J. P. VELANDER, 1880: Förberedande lärobok i geografi 
på grundvalen af Prof Ed. Erslevs läroböcker  

Vi har här att göra med en lärobok av Edvard Erslev från 1873 och en bok av J. P. Velander, 

från 1880, som är en sammanfattning av den förstnämnda. Här kommer de båda böckerna att 

avhandlas tillsammans. Edvard Erslev (1824–1892) var professor i Århus, Danmark och för-

fattade ett flertal läroböcker i geografi för olika nivåer i skolan.1

Velander, i sin förkortade version, börjar med att gå igenom diverse naturgeografiska 

grundbegrepp och kommer därefter in på ett avsnitt om människorna: 
Människorna på jorden anses uppgå till ett antal af 1400 millioner. Såväl i utseende som 

i odlingsgrad finnas stora olikheter mellan olika delar af människoslägtet. Efter utseendet plägar man in-

dela människorna i fem raser; man utgår därvid från hudfärgen.2

Därefter kommer en kortfattad genomgång av dessa raser, var de är utbredda och hur 

många människor de omfattar: den kaukasiska (550 milj.); den mongoliska (något talrikare); 

den malajiska (20 miljoner); negerrasen (200 miljoner); den amerikanska rasen (ingen 

mängduppgift). Sedan jämförs odlingsgraden: ” jägare- och fiskare-folken” anses stå lägst, 

därefter kommer nomader och högst står ”de åkerbrukande eller bofasta folken”. Även om 

man exemplifierar jägarfolken med indianer och eskimåer och nomader med samer (”lappar”) 

och ”många folk i Asien”, är det rätt tydligt att det är en kulturell utvecklingsstege man tänker 

sig och inte ett påstående om högre och lägre raser.  

Erslev diskuterar i slutet av boken rassystematik.3 Här presenteras först samma 

indelning som hos Velander (även om ”negerrasen” kallas ”den etiopiska”). Blumenbach an-

ges här som källa (se inledningen). Erslev går dock vidare med att säga att denna indelning är 

”behäftad med allt för stora brister” och konstaterar att det inte finns någon allmänt vederta-
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gen ”systematisk indelning af människoslägtet”. Med viss reservation föredras dock den i 

inledningen omnämnde Prichards indelning i sju raser. Därefter sägs: 
Vid indelningen af människoslägtet tar man icke hänsyn blott till kroppsliga kännemär-

ken […] utan äfven till språken. Ansigtsformen är långt ifrån densamma öfverallt, utan är än oval, än rut-

formig, än framskjutande. Språken, som antagas uppgå till 850, delas i tre grupper, nämligen de enstafvi-

ga, de flerstafviga och böjningsspråken. 

I följande förteckning äro de folk, som finnas på jorden, sammanförda i grupper efter de-

ras fysiska och språkliga slägtskap.4

Sedan följer en lista över 15 huvudsakliga folkgrupper, som närmast sammanfaller med 

språkgrupper. Det är värt att notera att ”nubafolket” och ”kopterne” klassificeras tillsammans 

med araber, judar och berber under ”semiterne”, trots att man efter de innan diskuterade ras-

systemen här sammanblandar de kaukasiska och etiopiska raserna. På liknande sätt samman-

förs i gruppen ”turanerne” utseendemässigt skilda grupper, som ”mantsjuerne”, ”mongoler-

ne”, ”turkarne” och ”finnarne” (inkluderande ester, ”lappar” och ”madjarer”, dvs. ungrare). 

Erslev presenterar samma indelning efter odlingsgrad som Velander. 

Vid genomgången av de olika världsdelarna sägs något om de folkslag som 

finns där. Rörande Afrika säger Velander att negerrasen indelas i två huvudgrupper:  
Sudannegrer och bantunegrer. De förra bo i Guinea och Sudan, och ha mörkast hudfärg: 

från dem ha i allmänhet negerslafvarne kommit. Bantunegrerne bo i Centralafrika och en stor del af Syd-

afrika, och bland dem äro kafferfolken mest kända.5

Velanders antydan att alla folk inte är väl kända är värd att ha i åtanke, fortfarande återstod 

mycket för den västerländska vetenskapen att undersöka härvid lag. Indelningen i Sudanneg-

rer och bantunegrer kommer vi att finna också i senare läroböcker. Erslev ägnar Afrikas folk 

ganska stort utrymme och går igenom många folk som kallas semitiska, följt av denna redo-

görelse: 
Den del af befolkningen, som ger Afrika dess egendomliga prägel, är den etiopiska racen 

eller negrerne (af våra förfäder kallade ”blåmän”). […] Den af oss allmännast kända negertypen (svart 

hud, ulligt hår, framstående underkäk och tjocka läppar) tillhör egentligen endast negern från Guinea, 

men det finnes flere negerfolk, som mycket afvika derifrån och mer eller mindre närma sig semiterne och 

indoeuropéerne. Negerracen omfattar en mängd folk. De mest kända bland dem äro fellatafolket i Sene-

gambien och Sudan, asjantierne i Guinea, suahelierne på en del af Afrikas östra kust, kaferne och betsju-

anerne i södra Afrika. I intelligens står fellatafolket jämförelsevis mycket högt; det har egentligen sitt 

hem i Senegambien, men har efter hand utbredt sig långt in i Sudan och underlagt sig stora riken. Dess 

makt är dock nu åter i aftagande, sedan de äldre inbyggarne rest sig emot det.  

Hottentotterne skilja sig i så många afseenden från negrerne, att de böra uppställas såsom 

en grupp för sig, fastän de endast utgöra några tusenden. De mest framstående bland denna grupps egen-
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domligheter äro den mörka, olivgula hyn, […] samt slutligen språket, der man beständigt hör ett eget 

smackande ljud. […] Efter all sannolikhet äro boshmännen landets [Kaplandets] äldste inbyggare, som af 

de högre stående hottentotterne blifvit undanträngde till landets sämsta trakter. […] Genom blandning af 

holländare och hottentotter ha uppkommit ett slags mulatter, grikas…6

Erslev ger här uttryck för en uppfattning att olika folk har olika grad av intelligens och 

detta tycks sammankopplas med förmågan att underkuva andra folk. Även ”hottentotternes” 

överlägsenhet över ”boshmännen” anses bestå i att de förra trängt undan de senare. Erslev 

påpekar att man inte kan sammanföra Afrikas alla olika mörkhyade folk under en förenklad 

sammanfattande term: ”neger”. Istället lyftes olika folkslag fram och deras särart påtalas. Min 

erfarenhet av dagens svenskar är att man i allmänhet inte har någon som helst uppfattning om 

vilka olika kulturer och språk det finns i Afrika. Holländarnas blandning med ”hottentotter” 

nämns, men inget sägs om att sådan rasblandning skulle vara skadlig (se inledning). I avsnittet 

om Amerika förklaras så begreppen mestis och mulatt och om urinvånarna säger Velander: 
Amerikas ursprunglige inbyggare höra till två olika raser, nämligen eskimåerne i polar-

trakterna och indianerne i de öfriga delarne af verldsdelen. Eskimåerne stå mycket lågt i odling och lefva 

överalt som jägare och fiskare. […] Många af indianerne äro kopparröda till färgen (”rödskinn”), men för 

öfrigt skiftar färgen mellan svart, gult, ja till och med hvitt.7  

När vi går vidare bland världsdelarna och stöter på Australiens befolkning sägs av Ve-

lander: ”Infödingarnes eller australnegrernes antal anslås till 50,000, men aftager för hvarje 

år: de stå lägst bland alla människor.”8 Uppfattningen att Australiens urinvånare skulle vara 

de lägst stående människorna kommer, som vi skall se, bli seglivad. Erslev säger om folksla-

gen i Australien och närliggande områden: ”Både papuas och alfuros äro mycket råe och i 

allmänhet ej mottaglige för kultur.”9 Man frågar sig om Velander i följande passus om oceani-

terna vill antyda en koppling mellan ljus hy och mottaglighet för europeisk kultur: ”Deras 

hudfärg är ofta nästan hvit, och de äro mycket mottaglige för europeisk odling samt redan till 

stor del kristnade.”10 Erslev har en liknande formulering och fortsätter: 
[Oceaniterna har] på många öar utbytt en stor del af sina egna seder och bruk mot de eu-

ropeiska. Kristne missionärer ha predikat evangelium, europeisk klädedrägt har undanträngt den ur-

sprungliga, och på Sandwichsöarna finnas nu tidningar, kaféer och biljarder, ja, dessa öar utgöra till och 

med ett konstitutionelt konungarike, der konungen afgör alla ärenden i samråd med sin ministér och sitt 

parlament.11

3.1.2 ERNST CARLSON, 1887–1916: Skolgeografi uti två kurser  

Ernst Carlson (1854–1909) var professor i historia vid Göteborgs högskola; vid tiden för den-

na boks författande var han dock verksam vid högre realläroverket i samma stad. Hans Skol-

geografi betecknas som ”mycket spridd” i nordisk familjebok.12 Carlsons geografibok ut-
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kommer med flera upplagor en bra bit in på 1900-talet och i versioner omarbetade av andra 

författare ända fram till 1940-talet, som vi skall se. Sidhänvisningar rör i det följande 1887 års 

utgåva. 1916 års tolfte upplaga liknar denna i stort och vissa jämförelser dem emellan kom-

mer att göras. 13

Den första beskrivningen av ett folkslag i detta verk rör samerna, som beskrivs till utse-

ende och som tillhörande en främmande ras, stadd i utdöende, vilket tål att jämföras med be-

skrivningen längre fram av undanträngandet av australnegrerna: 
[…] i Lapplands fjällbygder ströfva ännu några tusental lappar. Dessa äro landets urinvå-

nare, men de utträngas årligen alltmer af de svenska och finska invandrarne och aftaga i antal. Lapparne 

äro af mongolisk härkomst, småväxta, med breda ansigten, små, plirande ögon och svart, stripigt hår.14

Den mongoliska tillhörigheten för samerna har diskuterats i inledningen och anses ock-

så gälla finnarna och esterna: 
[Svenskar och norrmän] äro af germanisk härkomst och bilda, tillsammans med de i SV. 

boende danskarna, den skandinaviska folkstammen. De tre skandinaviska folken tala likartade språk, ha 

många historiska minnen gemensamma och hylla samma religion, den evangeliskt-lutherska. Endast lap-

par och finnar, som bo i halföns nordligaste trakter och äro ganska fåtaliga, tillhöra en helt annan stam, 

den mongoliska.15

En genomgång av Europas folk visar att man även räknar magyarer och turkar till mon-

golerna, medan resten av världsdelen sägs bebos av den ”kaukasiska rasen”: 
Denna utmärkes genom sin ljusa ansigtsfärg, sitt lockiga hår och sin räta ansigtsvinkel. 

Den delas efter språken i tre hufvudstammar: 1. Den germanska… […] 2. Den slaviska… […] 3. Den 

romanska …16

Den räta ansiktsvinkeln var central i Campers gradering av människoraserna, som 

nämndes i inledningen. Annars tycks Carlson, liksom ovan Erslev, inte bry sig om att skilja på 

språklig och rasmässig indelning av folken. Sammankopplingen mellan germanskt språk och 

ras å ena sidan och mongolisk ras och finsk-ugriskt språk å den andra hänger samman med 

tidens idéer om de långskalliga germanerna kontra de, likt mongolerna, kortskalliga samerna 

och finnarna. Att finnarna räknas som mongoler kan annars tyckas en smula märkligt med 

tanke på hur mongolernas utseende beskrivs under presentationen av Asiens befolkning: 
Asiens inbyggare förete större olikhet i afseende å språk, seder och härstamning än folken 

i andra världsdelar. Hvilken skilnad är det ej, t. e. x., mellan den högt bildade kinesen och den råe, i djur-

hudar klädde samojeden? Eller mellan den fromsinte hinduen och den tappre, eldige araben? De flesta af 

Asiens folk kunna dock hänföras till två stora raser: kaukasier och mongoler. 

 [Mongolerna] kännetecknas af gul hudfärg, rakt svart hår, klen skäggväxt, fram-

springande kindknotor och snedt stälda ögonbryn. 17
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Den kinesiska kulturen beskrivs med uppskattande ordalag och det påpekas att krutet, 

kompassen, boktryckarkonsten, papperet och porslinet uppfanns i Kina långt innan de nådde 

Europa. Något om dygder och fel sägs också: 
Kinesernas förnämsta dygder äro en ovanlig arbetsamhet, förnöjsamhet, sinne för ordning 

och punktlighet samt slägtkärlek och vördnad för ålderdomen. Deras fel åter äro feghet och opålitlighet 

samt ofta nog fallenhet för att berusa sig genom att röka opium.18

I 1916 års upplaga har till bristerna förts ”bristande renlighet” och dygderna kallas ”vackra 

egenskaper”, men i stort är beskrivningen ovan bibehållen.19 Afrikas svarta befolkning be-

skrivs mest i negativa ordalag: 
Negrerna utmärka sig i allmänhet genom mörkbrun eller svartaktig hudfärg, ulligt hår, 

klen skäggväxt, platt näsa och köttiga läppar. De sönderfalla i två stora afdelningar: Sudannegrerna N. om 

eqvatorn och Bantufolken S. därom. […] Men ehuru negerstammarna i allmänhet äro bofasta, stå de på en 

mycket låg grad af odling. […] Några varaktigare byggnadsverk, något skriftspråk eller några större far-

tyg för att befara hafven ha negrerna aldrig åstadkommit. De äro mycket barnsliga, lättsinniga, föga uthål-

liga människor och hafva högst ofullkomliga religiösa begrepp.20

Beskrivningen av Afrikas folk fortsätter så: 
Förutom negrerna, som sedan urminnes tider bebott Afrikas hetaste trakter, finnas uti 

sydligaste delen hottentotter och buschmän, qvarlefvor af ett särdeles lågt stående urfolk. Dessa utmärka 

sig för sin smutsgula, skrumpna hy, sitt i spridda tappar växande hår och sitt af smackljud uppfylda språk. 

Svaga till kroppsbyggnad och utan alla högre begrepp, hafva de numera blifvit tillbakaträngda till V. de-

len af Kalahariöknen och N. Kaplandet, där de ströfva omkring och lefva af jagt och vilda örter.21

Än mer nedlåtande än omdömena om afrikanerna är ändå de om Australiens urinvånare, 

vilka uppenbarligen anses vara en lägre stående ras som står aporna nära. Till och med ett så 

förträffligt vapen som bumerangen beskrivs i nedlåtande ordalag: 
Nya Holland har en urbefolkning af svarta vildar, de s. k. australnegrerna. Dessa äro 

svagt bygda varelser med långa magra armar, stora hufvuden och djurisk blick. Deras lemmar ha en apar-

tad klättringsfärdighet; deras syn och vädringsförmåga äro, såsom hos naturfolk i allmänhet, särdeles 

starkt utvecklade. Själsanlagen äro däremot ytterst ringa; australnegrerna räknas i detta afseende till jor-

dens allra lägst stående folk. […] Bland deras ofullkomliga redskap märkes bumarangen, ett krokigt kast-

träd, som de veta behandla med stor skicklighet, så att det efter kastet återvänder i den kastandes hand. I 

sitt styfmoderligt utrustade land föra de en usel tillvaro, lifnära sig af fiskar, ödlor, växtfrön, jagt på kän-

guru och äta gärna, då de komma åt, människokött. Alla försök att bibringa dem högre odling hafva visat 

sig fruktlösa. […] 

Af de engelska nybyggarne undanträngas vildarna ständigt allt mer från kusttrakterna och 

smälta hastigt tillsammans i antal. På Tasmania äro de redan utdöda…22

Tasmaniens invånare är utdöda och Australiens ”vildar” är britterna på väg att utrota. Efter-

som subjektiva omdömen förekommer på andra platser i boken, kan avsaknaden av kommen-
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tar om att detta skulle vara olämpligt eller sorgligt, lätt tolkas som att det anses vara i sin ord-

ning. Liksom i många andra här behandlade böcker är synen på Oceaniens mer ljushyade be-

folkning positivare: 
På de östliga ögrupperna, äfvensom på Sandwichöarna och Nya Seeland, äro infödingar-

ne däremot malajer af ljusbrun hudfärg och vacker kroppsbyggnad. De hade redan före européernas an-

komst nått en viss grad af odling. […] Malajerna ha ock, i motsats till australnegrer och papuas, visat stor 

lätthet att tillegna sig europeiska seder och kristendomen. De lefva nu i ordnade samhällen, ha egna kyr-

kor, skolor, handelsfartyg o. s. v. 

[…] Sandwichöarna, där man inrättat samhället alldeles efter europeiskt mönster med 

konung, ansvariga ministrar och parlament. I hufvudstaden Honolu'lu har man t. o. m. boktryckerier, ka-

féer och tidningar.23

När Sydamerika avhandlas förklaras begreppen mulatter, mestizer, zambos och kreoler. 

Indianerna sägs tillhöra den mongoliska rasen och deras utseende beskrivs. För jämförelse 

med senare upplagor kan det vara värt att citera följande avsnitt: 
Somliga, såsom botokuderna på Brasiliens kust, sticka stora träbitar genom läppar och 

öron. Andra kläda sig i djurskinn och lefva endast av fisk och kräldjur, såsom fallet är med de särdeles 

lågt stående eldsländarne.24

Nordamerikas folk avhandlas därpå och en viss respekt för indianernas religiösa liv kan 

noteras, antagligen tycker man sig se vissa likheter med kristendomen, som kan motivera det-

ta: 
Eskimåerna äro ett småväxt, snuskigt polarfolk med mörk hy, små, pliriga ögon och 

svart, stripigt hår. […] 

Indianerna stå i andligt liksom i kroppsligt afseende mycket öfver eskimåerna. De äro ett 

välväxt, stolt folk, kända för sitt ordknappa, lugna väsen och sin genom lifvet i skog och mark starkt ut-

vecklade syn- och hörselförmåga. Öfverallt har man hos dem funnit tron på ett lif efter detta och på ett 

högsta väsen, som de kalla ”den store anden”. Denna tro är dock mycket uppblandad med vidskepelse, 

och indianens gudsdyrkan består mest i besvärjelser.25

Första kursen avslutas med bland annat en kortfattad genomgång av människoraserna, i stort 

sett repetition av det som ovan sagts. Några bilder finns dock med (se figur 2). 
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Figur 2. Människoraserna efter Ernst Carlson, 1887.26
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3.1.3 FRIDTJUV BERG, 1900: Mindre Lärobok i Geografi för Folkskolan 

Fridtjuv Berg (1851–1916) är en känd och inflytelserik skolman i Sverige, som förutom läro-

boksförfattande ägnade sig åt skolpolitik. Han var ecklesiastikminister i Staaffs första och 

andra regeringar.27

Det första folkslag som beskrivs i den här boken är samerna, eller ”lapparne”: ”De äro 

småväxta samt hafva brun hud, knotigt ansikte, smala ögon, bred mun och mörkt, stripigt 

hår.”28 Ungefär en sida ägnas åt hur olika grupper av dessa lever och rennäring, kåtor och pul-

kor beskrivs. Inget sägs om sinnelag och temperament eller liknande. Danmark, Norge och 

Island beskrivs därefter, men folken där diskuteras inte i detalj. Däremot ägnas finnarna mer 

uppmärksamhet: 
I väster bo tavaster, i öster kareler, i midten savolaksare. Tavasterna äro något buttra och 

tröga men sega och envisa; karelerna äro vänligare och lifligare men mindre uthålliga; savolaksarne utgö-

ra en blandning af båda.29

Boken går vidare med övriga europeiska länder och något kortfattat sägs om befolkningarna, 

som att ”Bäjrarne äro de största öldrickarne i världen”30. Ibland fälls värdeomdömen, som att 

fransmännens ”värsta fel äro fåfänga och ostadighet”31, eller att italienarna ”äro ett vackert 

och lifligt folk”, må vara ”hetsiga och hämndlystna”32. Montenegrinerna sägs uppvisa ”vildhet 

och grymhet”33. Det påpekas att Irerna är förtryckta av engelsmännen,34 hävdas att även de 

fattigaste spanjorer beter sig som adelsmän och om zigenare sägs att de tigger och snattar.35 

Om grekerna påpekas att man i forntiden kunde uppvisa flera ”snillrika” personer och: ”Under 

de senare århundradena hafva de blifvit starkt uppblandade med andra folk.”36 En sådan 

kommentar kan möjligen ansluta till uppfattningar om att den antika grekiska kulturen var ett 

resultat av en annan ras, förslagsvis den nordiska, än den som idag befolkar trakten. Neder-

ländarna beskrivs också i detalj: 
Nederländarne äro i allmänhet välfödda och trygga, utmärkta för seghet och arbetsamhet 

samt för den yttersta renlighet och prydlighet. Det är hos dem en sed att hvarje lördag skura, borsta och 

blanka allt i huset; i städerna skuras då t. o. m. gångbanorna på gatan. Nederländarne äro dessutom af 

gammalt kända för sin kärlek till frihet och upplysning.37

Sedan följer de utomeuropeiska länderna och folken, först afrikanerna: 
Dessa hafva mörk hud, hos somliga nästan blåsvart, hos andra kaffebrun. Näsan är flat, 

käkarna utstående, läpparna tjocka, håret ulligt. Negrerna äro i allmänhet barnsliga och ombytliga, jub-

lande glada, när det går dem väl, förtvifladt sorgsna när det går dem illa, godsinta mot vänner och grym-

ma mot fiender, ytterst begifna på efterhärmning samt på grannlåter och nöjen.38  
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Om södra Afrikas ”buskmän” och ”hottentotter” sägs: ”Båda höra till de fulaste och råaste 

folkslag på jorden.”39 En rätt charmig bild (boken är full av sådana) visar ”buskmän på struts-

jakt” iklädda riktiga strutsmunderingar. Det första asiatiska folkslag att beskrivas i detalj är 

kineserna : 
Kineserna äro till utseende och seder mycket olika européerna. De hafva gul hy, utståen-

de kindknotor och sneda ögonöppningar, rakad hjässa och hårpiska; de äta med pinnar, hälsa genom att 

betäcka huvudet, […] och européerna betrakta de såsom fula och ohyfsade (”rödhåriga barbarer”). Länge 

hafva de därför sökt utestänga alla främlingar från sitt rike…40

Om japanerna sägs att de liknar kineserna, men ”öfverträffa dem i smak, renlighet och lärak-

tighet”.41 Det påpekas också att japanerna tagit till sig västerländsk teknologi och samhällsor-

ganisation och att de därigenom kommit att bli mäktiga. Om malajer sägs: ”Inbyggarne äro af 

malajsk stam och hafva lockigt hår, ljusbrun hy och reslig växt samt äro ganska lifliga och 

begåfvade.”42 Liksom Carlson tar Berg också upp australiernas utdöende och klätterförmåga: 
AUSTRAL-LANDETS urinbyggare, australierna, hafva ulligt hår, brun hud och spenslig 

kroppsbyggnad. De äro viga klättrare och skickliga jägare. Deras mest berömda vapen är kast-trädet 

(”bumerangen”)… Australierna gå nästan nakna, sakna fasta bostäder och äro människoätare. Numera be-

finna de sig i utdöende, sedan hela Australlandet blifvit taget i besittning af ENGLAND.43

Amerikas indianer beskrivs till utseendet och som grymma : 
Dess urinbyggare äro indianer. Dessa hafva i allmänhet rödbrun hud (”rödskinn”), svart 

och sträft hår, bakåtlutande panna, hög näsa och utstående kindknotor. De bo i tält, kläda sig i hudar, 

smycka sig med fjädrar och tatueringar och äro utmärkta för sin stridslystnad och grymhet.44

Om Sydamerika sägs en del om olika befolkningsgrupper. Det talas om kreoler, 

mestiser och indianer, vilka sägs föredra de milda områdena. Negrer och mulatter däremot, 

sägs föredra de heta45 Olika folkgrupper har också olika roller i samhället: 
De flesta jordägarne äro portugisiska kreoler, men till arbete användas negrer och mulat-

ter. Vid guld- och diamantvaskningen blifva arbetare strängt bevakade af väpnade män, för att de ej skola 

gömma undan något af hvad de finna.46

Européers liksom utomeuropeiska folk beskrivs svepande och ibland genom mindre 

smickrande omdömen om grymhet och liknande. Det är intressant att kinesernas syn på väs-

terlänningar tas upp, även om man inte låter det ligga till grund för någon sedelärande reflek-

tion i stil med att eftersom andra folk har märkliga fördomar om oss, så bör vi vara försiktiga 

med våra egna fördomar. Det vore verkligen intressant att veta om man alls gjorde denna re-

flektion, eller helt enkelt såg kinesernas hållning som okunnig. Även om de utomeuropeiska 

folkens (och samernas) utseende och sedvänjor beskrivs i ett svep behöver man inte nödvän-

digtvis tolka detta som att man ser sedvänjorna som i särskilt hög grad bestämda av rasegen-
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skaper. ”Negerns” påstådda barnslighet eller indianens grymhet behöver heller alltså inte 

nödvändigtvis vara mer rasegenskaper än holländarens städmani eller fransmannens fåfänga 

(men vi skall se att också sådana kulturella skillnader snart uttryckligen kommer att tolkas 

som raskaraktärer). Man kan kalla framställningen tidstypiskt fördomsfull och rasistisk, men 

något inflytande av något som skulle kunna motsvara rasbiologiska tankegångar kan knappast 

styrkas. Berg talar heller inte om ”högtstående” eller ”lågtstående” folk.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Figur 3. Bilder ur Fridtjuv Bergs ”Mindre Lärobok i Geografi för Folkskolan”. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3.1.4 CARLSON–RÖNNHOLM–MOBERG, 1928–1946: Skolgeografi i två kurser 

De här böckerna bygger på och tycks betraktas som senare upplagor av den bok från 1887 av 

Carlson († 1909), som behandlats ovan. Verket är uppdelat på två böcker. Nedanstående sid-

hänvisningar syftar på 23: e upplagan från 1946 för första kursen och för andra kursen 19: e 

upplagan från 1944. Utgåvan från 1928, som också undersökts, har i allt väsentligt ett likartat 

innehåll.  

Norrmännen presenteras som närbesläktade med svenskarna, men annars sägs 

inte så mycket om de nordiska folkens egenskaper förutom beträffande finnarna: 
Finlands befolkning utgöres till sin huvudmassa av finnar, som äro delade i flera stam-

mar, av vilka karelerna Ö. ut och tavasterna S. ut äro de viktigaste. De förra äro mörklagda samt glada 

och livliga, de senare åter ljuslätta samt mera trumpna och tvära till sinnelaget. Finnarna äro kända som 

ett segt och ihärdigt släkte, vant att tåla mödor och försakelser.47

I 1928 års utgåva finns ett längre stycke om finlandssvenskarna, där det slås fast:  
Svenskarna i Finland ha följaktligen samma utseende som vi, tala samma språk som vi 

[…] samt äga våra mest utmärkande egenskaper: levande frihetskärlek, varm känsla för lagbunden sam-

hällsordning samt vaket sinne för naturen och livlig håg för dess utforskning.48

35 



Beskrivningen av Holländarna överensstämmer i stort med Bergs beskrivning av Nederlän-

darna ovan: 
Holländarna […] äro ock kända för stor arbetsamhet, ordningssinne och renlighet. I 

mindre samhällen låter husmodern var lördag skura ej blott golv och bohag inomhus utan även gångbanan 

utanför huset.49

Annars är den här typen av beskrivningar av européers olika sinnelag rätt sparsamt förekom-

mande och kan exemplifieras med påståendena att ”Spanjorerna äro kända för sin livlighet 

och sitt stolta men häftiga lynne”,50 samt att albanerna är ”ett tappert men grymt folk”51 och 

slutligen följande beskrivning av italienarna: 
Italienarna äro kända för sin älskvärdhet, konstnärlighet och lidelsefullhet. […] de be-

gagna olivolja ist.f.smör, dricka vin i st.f.öl och förtära grönsaker och mjölrätter (”makaro'ner”) mera än 

kött.52

Portugals befolkning påstås vara ”av i hög grad blandad härstamning”. ”Den är starkt upp-

blandad med även utomeuropeiska folk, framför allt negrer, kineser och indianer.”53 En sam-

manfattande genomgång av Europa följer på behandlingen av de enskilda länderna: 
Befolkningen består av flera raser, vilkas ursprung och inbördes förhållanden icke kunnat 

klarläggas. Dessa raser äro starkt blandade om varandra, så att intet av världsdelens många folk har fullt 

enhetlig härstamning. Flertalet svenskar hör till den nordiska rasen, som utmärker sig genom reslig växt, 

långsträckt skalle, smalt ansikte med framträdande haka, smal näsa med hög rot, mjukt, slätt eller vågigt 

blont hår, blå eller grå ögon samt ljus, rosig hy.54

Motsvarande beskrivningar finner vi också av utomeuropeiska folk: ”Eskimåerna äro ett 

småväxt folk med platt ansikte, gulbrun hy, pliriga ögon och svart, stripigt hår.”55 En passus 

nära nog identisk med den i 1887 års utgåva av Carlson (se ovan) om skillnaden mellan olika 

asiatiska folk (bildade kinesen, eldige araben) finns ännu kvar 1946.56 Ett av de mer iögonfal-

lande uttalandena om asiatiska folk är följande: 
Armenierna […] äro duktiga i jordbruk men framför allt i handel, skickligare däri än ju-

dar och till och med greker. Därför ha de blivit hatade och föremål för svåra förföljelser. […] I utrot-

ningskriget mot armenierna ha turkarna haft villiga hjälpare i de rovlystna, mohammedanska kurder-

na…57

Kineserna beskrivs enligt nedan. Det faktum att den kinesiska kulturen beskrivs i ett an-

nat avsnitt i boken förstärker den möjliga tolkningen att det här är rasmässiga egenskaper som 

avses också beträffande sinnelaget: ”Kineserna äro mongoler, med svart och strävt hår, brett 

och platt ansikte samt utstående kindknotor. De äro uthålliga i arbetet, och i flit och förnöj-

samhet ha de ej sina likar i världen.”58 Det är i ljuset av detta påstående intressant att notera 

hur man kommenterar USA: s rasbaserade immigrationspolitik beträffande japaner och kine-
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ser: ”Deras invandring söker man hindra, emedan de genom sitt billiga arbete hota att uttränga 

de vita.”59

De mörkhyade folken i Oceanien behandlas på liknande sätt som i de övriga böckerna, 

exempelvis så kallas Filipinernas negritoer för ”svarthyllta vildar” och om Australiens urinvå-

nare sägs följande: 
Australiens urinvånare äro de s. k. australnegrerna. De ha liksom negrerna mörk hudfärg, 

bred och platt näsa samt tjocka läppar men ha i motsats till dem lockigt eller strävt hår och riklig skägg-

växt samt böra betraktas som en särskild människoras. 

Australnegrerna höra till jordens lägst stående människor. De driva ej åkerbruk eller bo-

skapsskötsel i någon form; deras enda husdjur är en halvvild hund, dingon. Männen äro jägare, kvinnorna 

samla ätliga rötter, larver, ormar och ödlor, m.m.; kannibalism förekommer. Fast bostad och kläder äro 

dem så gott som obekanta…60

Liksom i tidigare böcker framstår uppfattningen om polynesier som positiv: 
Dessa äro högväxta, smärta människor med vackra anletsdrag och ädel hållning. Hudfär-

gen är ljusgul eller ljusbrun. De simma och dyka skickligare än något annat folk på jorden, och i sina ut-

riggarebåtar våga de sig ut på den vida oceanen. […]  

Ett tygstycke kring nedre delen av bålen är allt, vad de behöva i klädväg, men istället tatuera de 

sig med stor konst samt smycka sig gärna med snäckor och blommor. Ej underligt, att de europeiska sjö-

männen funnit Polynesien med dess glada, gästfria befolkning vara ett ”jordens paradis”.  

Beröringen med européer har emellertid varit ödesdiger för polynesierna. Allehanda smittosamma 

sjukdomar samt ett förändrat levnadssätt ha starkt minskat deras antal. Det torde ej dröja länge, innan ra-

sen helt dött ut eller genom blandning med inflyttade européer och asiater förlorat sin särprägel.61

Det är intressant att notera att man här inte lika förbehållslöst hyllar européernas infly-

tande över dessa folk, som exempelvis Erslev och Berg gjorde, utan betecknar beröringen 

med européer som ”ödesdiger” för ett folk som visat prov på skicklighet, ”stor konst”, gästfri-

het och som skapat ett ”paradis”. Detta tål att jämföra med beskrivningen av indianfolket bo-

tokuder: 
Botokuderna, som höra till de minst utvecklade folk, man känner, äro till det yttre 

mycket fula [kursiv original]: pannan är låg, läpparna tjocka, kindknotorna utstående. Och de bli ej vack-

rare genom det sätt, varpå de söka försköna sitt utseende; redan som barn få de underläppen och öronen 

genomborrade… […] Dessa människor ha ej ens hunnit till stenålderns ståndpunkt…62

Slår man upp botokuder i Nationalencyklopedin finner man att namnet härrör från por-

tugisiskans botoque (träpinne: efter användandet av läpp-plattor) samt att folket i slutet av 

1930-talet i det närmaste utrotats av de vita kolonisatörerna. Botokuderna hade alltså ett minst 

lika ödesdigert möte med européerna som polynesierna. Deras iögonfallande ”piercingar” 

uppfattades av Carlsson–Rönnholm–Moberg inte som stor konst, som fallet var med poly-
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nesiernas tatueringar och medan det ena folket betraktas som vackert betraktas det andra som 

fult.  

Om Nordamerikas ursprungsbefolkning sägs detta: 
Nordamerikas indianer, som av gammalt även kallas ”rödskinn”, äro delade i en mängd 

stammar… […] Numera finnes i ”den fjärran Västern” blott en ringa återstod av vilda indianer… […] På 

andra ställen inom Förenta staternas område har civilisationen trängt indianerna in på livet, och de ha bli-

vit Boftsa och kristnade.63

Många av 1880-talets uppfattningar finns ännu kvar när Afrikas befolkning beskrivs. De 

förändringar som skett har snarast förstärkt den fördomsfulla tonen och presentationen liknar 

närmast en uppvisning i rasism. Den är så anmärkningsvärd att den bör återges i långa styck-

en:64

Befolkningen i Sudan tillhör till största delen negerrasen som anses här förekomma 

minst uppblandad. Sudannegrerna ha brun till svart hudfärg, kort och ulligt hår, låg panna, platt och bred 

näsa, framskjutande käkar och tjocka läppar. På grund av avsöndring från hudkörtlarna jämte bristande 

renlighet sprider negern en för europeisk näsa mindre behaglig doft. 

Kläder har negern föga behov av… […] Beröringen med européer och araber medför 

dock hastigt förändringar i detta… […] ty utmärkande för negern är stor efterhärmningslust. 

– – – 

Bland många negerfolk finnas skickliga hantverkare, smeder, vävare, korgmakare. Deras 

alster salubjudas på marknader, vilka äro av de pratsjuka negrerna mycket omtyckta tillställningar. 

– – – 

Sudannegrerna stå i andligt avseende tämligen lågt. Uppfostrade tillsammans med euro-

peiska barn visa de sig visserligen kunna tillgodogöra sig skolundervisningen lika bra som dessa till 14–

15-års åldern, men sedan är det i allmänhet slut med deras andliga utveckling, och de äro som barn i hela 

sitt liv.  

Negrerna ha starkt minne, livlig fantasi och god berättarförmåga, men de äro varken om-

tänksamma eller uthålliga. Några varaktigare byggnader, något eget skriftspråk eller några större fartyg 

för att befara haven ha de aldrig åstadkommit. […] 

Negrerna äro grovt vidskepliga. De tro, att i föremålen omkring dem, t. ex. en flod, ett 

stort träd, ett berg, en underligt formad sten o. d., bo andar, onda eller goda, som ingripa i människornas 

liv. […] 

Från kusterna tränger europeisk kultur inåt, de inhemska rikena duka under, och befolk-

ningen lär känna europeiska varor, som den fort nog får behov av. Detta har den viktiga följden, att ne-

gern, som av naturen är lättjefull, tvingas att ställa sina produkter och sin arbetskraft till européernas för-

fogande. 

Därefter beskrivs bantunegrer, men synen på Afrikas befolkning torde ur det 

långa citatet ovan ha framgått tillräckligt väl. Det är också tydligt att man här anser sig tala 

om rasmässiga egenskaper, inte om kulturella tillfälligheter. Detta understryks av påståendena 
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om hur långt det är möjligt att få afrikanerna att utvecklas om de uppfostras tillsammans med 

vita och av påståendet att ”negern” skulle vara ”av naturen lättjefull”. Framställningen påmin-

ner om den i Carlsons bok från 1887, vissa formuleringar är även likartade. Föraktet för afri-

kaner är av gammalt datum och det finns här inte möjlighet att klargöra varifrån det kommer. 

En överraskande beskrivning av afrikanska dvärgfolk följer, som närmast för 

tanken till 1700-talets förvirrade uppfattning om pygméerna (se inledningen). Dessa är visser-

ligen korta (vanligen runt 140–150 cm)65 och lever i regnskogen, men här framställs de sna-

rast som en sorts apmänniskor (uppgiften om behåring är bisarr): 
I de otillgängligaste skogarna har man påträffat små horder av dvärgfolk, vilka nå en längd av 

ungefär 1 meter, ha gulaktig hudfärg och starkt hårig kropp. De synas leva nästan uteslutande av vilda 

frukter, rötter o.d. samt av det villebråd, som de med sina förgiftade pilar lyckas nedlägga. De anses vara 

rester av en urbefolkning, äldre än negrerna.66

I del två förklaras rasbegreppet, under rubriken ”Det mänskliga kulturlivet”:67  
Under den tidrymd, som förgått, sedan de först framträdde på jorden, ha människorna i hög grad 

förändrats till utseende, levnadssätt och bildningsgrad. 

Hos större eller mindre grupper av människor ha emellertid vissa kroppsegenskaper, s. k. 

rasmärken, under inflytande av likartade yttre förhållanden, såsom klimat, levnadssätt m. m., förblivit 

gemensamma. Sådana grupper kallar man raser. Viktiga rasmärken äro hårets beskaffenhet… […] hjärn-

skålens form (långskalle och kortskalle) [förklaras i fotnot: latinska termerna nämns], ansiktets och an-

siktsdelarnas proportioner… […] hudens, hårets och ögonens färg. 

En fullt enhetlig rasindelning, byggd på ett eller flera av dessa rasmärken, har man ej 

kunnat uppställa och detta så mycket mindre, som de möjligen en gång rena raserna blandats och alltjämt 

blanda sig med varandra, varigenom övergångsformer uppstått. 

Ehuru olikheten i hudfärg långt ifrån synes vara den biologiskt sett viktigaste skiljaktig-

heten mellan olika människoraser, brukar man dock sedan gammalt med detta rasmärke som indelnings-

grund särskilja tre stora rasgrupper… […] 

Frånsett en del dravidastammar stå de svarta raserna lågt i kultur och synas knappast 

kunna utveckla högre odling. De ha aldrig visat benägenhet att som erövrare övergå till främmande 

världsdelar, men mot sin vilja ha Afrikas negrer i massor måst lämna sin hembygd för att som slavar 

överföras till andra länder… […] 

Den gula rasens folk förete med avseende på bildningsgraden stora olikheter. […] 

Den vita rasen har sedan urminnes tider bebott Europa, Nordafrika och Främre Asien. 

Den kännetecknas av ljus hudfärg, mjukt, ofta lockigt hår, kraftigt utvecklad näsa och föga framskjutande 

käkar. Emellertid innehåller den flera skilda rastyper, spridda om varandra inom hela rasområdet med 

övervikt för en typ här, en annan där. [nordisk, mediterran, östbaltisk, alpin och dinarisk ras beskrivs 

utseendemässigt och avbildas] 

Till den vita rasen höra de förnämsta kulturfolken, hos vilka de högsta formerna av när-

ingsliv och bildning utvecklat sig. 
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En påfallande skillnad mellan genomgången här och den motsvarande hos Swedberg 

(1930), se nedan, är att inga själsegenskaper, eller för all del härskaregenskaper, tillskrivs de 

olika vita ”underraserna”. Det tycks dock som underförstått att de förnämaste kulturfolken, till 

vilka de svarta tydligen inte hör, ägnar sig åt erövring av andra kontinenter. 

3.1.5 HELGE NELSON & JOSEF WESTIN, 1938: Geografi för realskolan, kommunala 
mellanskolan och gymnasiets första ring 

Först tar den här boken upp de nordiska länderna.68 Det påpekas att ”Svenskarna ha spelat en 

viktig roll i Finlands kultur”: 
Finnarna synas ha kommit till Finland lika tidigt som svenskarna. Till utseendet äro fin-

narna inbördes mycket olika. Särskilt urskiljas två stammar: ta’vaster i västra och kareler i östra och nor-

ra Finland. Tavasten är blond och kraftigt byggd, huvudet är brett och kantigt. Karelen är längre och 

mindre grovt byggd än tavasten, håret är vanligen brunt; han är i mycket en motsats till tavasten. Finnarna 

tillhöra den vita rasen.69  

Anspråk på att vara ättlingar till de första inbyggarna i ett land har traditionellt utgjort 

nationalistiska argument för besittningsrätt. Därför är det intressant att man betonar svenskar-

nas bidrag till den finska kulturen, samt menar att svenskar och finnar varit i landet lika länge. 

Att man finner det nödvändigt att påpeka att finnarna tillhör den vita rasen kan förklaras med 

de äldre böcker (se ovan) där man räknat finnarna till den mongoliska rasen.  

Om folken i Östeuropa sägs inte mycket, men om Tyskarna sägs en hel del: 
Tyskarna äro germaner liksom vi. I norra Tyskland väster om Elbe äro de mest av nor-

disk typ med ljust hår och blå ögon. Öster om Elbe har ett vidsträckt område först under det sista årtusen-

det erövrats från slaviska stammar. I södra Tyskland bodde vid germanernas erövring av Sydtyskland kel-

ter och folken blandades med varandra. Den slaviska och keltiska inblandningen i öster och söder visar 

sig i mörkare hår och ögon. Även lynnet är olika. Sydtysken är livligare än nordtysken. Tyskarna äro ett 

flitigt och arbetsamt folk, som älskar sång och musik.70

Holländare sägs i ”utseende och lynne” likna flamländare. Vallonerna, däremot, ”äro 

mörkhåriga och livliga till lynnet”71 Frankrikes, Spaniens, Portugals och Jugoslaviens brokiga 

historia vad folkslag beträffar avhandlas men de beskrivs inte närmare. Italienarna diskuteras 

dock mer ingående: ”Italienarna äro ett livligt, begåvat folk”. Man påpekar att italienarna vis-

serligen är romaner, men ”norditalienarna ha mycket germanskt och keltiskt blod i sina åd-

ror”.72 Greker sägs vara uppblandade ättlingar av forntidens hellener och man hävdar att ”Al-

banerna äro ett indo-europeiskt folk, tappra och stridbara”.73 Om Afrika sägs att den ”vita 

rasen” bor i norr och den ”svarta rasen (negrerna)” i söder.74 Här förklaras ordet ras i en fot-
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not: ”En ras skiljer sig från en annan ras genom kroppsliga olikheter.” Sudans befolkning 

beskrivs så:  
De förnämsta jordbrukarna äro sudannegrer. De ha svartbrun hudfärg, ulligt hår, fram-

skjutande käkar och tjocka läppar. […] Hantverket står stundom rätt högt. […] De äro även mycket skick-

liga i att göra flätverk, lädervaror och smidesarbeten. Sudan har duktiga smeder. Araberna, som behärska 

de stora marknaderna, äro goda köpmän.75  

För bantunegrerna gäller dock, enligt boken, att de ”i olikhet med sudannegrerna ej 

kunnat skapa större politiska samhällen” (min kursiv).76 I övrigt nämns kortfattat Afrikas olika 

dvärgfolk, hottentotter och buschmän. Om Kongo sägs: ”Här och var bo dvärgfolk. De leva av 

att samla matnyttiga produkter och äro duktiga jägare, som skjuta sitt villebråd med förgiftade 

pilar.”77 Denna beskrivning tål att jämföras med den i Carlson–Rönnholm–Moberg, ovan. En 

intressant formulering i en annan bok med Nelson som författare förekommer i samband med 

att motsvarande region diskuteras: ”Inte ens negrerna tåla riktigt det mördande klimatet med 

dess farliga sjukdomar…”78  

Nelson & Westin beskriver förstås även Asien och dess folk. Ett intressant 

stycke rör förhållandet mellan kurder och armenier: ”Mellan de båda folken ha rått ständiga 

fejder, som lett till förintande eller utvandring av större delen av det armeniska folket”.79 Av 

alla asiatiska folk beskrivs kineserna mest ingående och den gula faran förklaras: 
Kineserna äro mongoler. De ha rund skalle, svart, stripigt hår och ringa skäggväxt, fram-

trädande kindben, platt näsa och snedställda ögonspringor. Nordkineserna äro mera högväxta och ljus-

hyllta än sydkineserna. Kineserna äro laglydiga, visa vördnad för förfäder och lydnad mot föräldrar. De 

äro fredliga, arbetsamma och mycket förnöjsamma. Dessa egenskaper ha gjort dem till svåra konkurrenter 

för de vita i allt arbete (”gula faran”).80

I övrigt behandlas Asiens folkslag mycket kortfattat, man går igenom vissa kulturella 

särdrag som religion och presenterar ibland utseendebeskrivningar liknande dem ovan. Några 

lika iögonfallande värdeomdömen, som i en del av de övriga diskuterade böckerna, finner jag 

inte. Om Australiens urinvånare sägs exempelvis endast detta: ”Den vite mannens kultur har 

ännu ej erövrat det inre, men Australiens från de rikare områdena bortjagade urinvånare, au-

stralnegrerna, föra här en bekymmersam tillvaro.”81  

På de amerikanska kontinenterna konstateras förekomsten av vita, negrer, indianer och 

eskimåer, hur de kommit dit och blandats med varandra (begrepp som mulatt, mestis och sam-

bo förklaras). Indianens utseende beskrivs, men annars sägs inte så mycket om raskaraktär-

istika. USA: s immigrationspolitik diskuteras ingående och man berättar att syd- och öst-

européernas invandring inskränkts, eftersom: ”Dessa stå ej lika högt som germanerna i arbets-
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duglighet och folkbildning”.82 Man påpekar också att invandringen av japaner och kineser 

starkt begränsats, men går inte närmare in på varför. I Carlson–Rönnholm–Moberg förklara-

des detta dock med de ostasiatiska folkens flit, den ”gula fara” som också nyss omnämnts av 

Nelson och Westin. Begränsningen av invandring av ostasiater, respektive syd- och östeuro-

péer motiveras alltså med argument som utgör varandras motsatser. Man tar upp hur man i 

USA behandlar ”negrer”: 
De behandlas bättre där [i nordstaterna] än i sydstaterna, där de ofta ej få bo i samma 

stadsdelar som de vita. De mottagas i sydstaterna ej på samma hotell som dessa, de måste vårdas på andra 

sjukhus, måste åka i särskild avdelning i spårvagnarna o. s. v. Negerfrågan är den mest svårlösta sam-

hällsfrågan i Förenta staterna.83

Det sista folk som avhandlas är svenskarna och man hävdar: 
De flesta svenskar tillhöra den nordiska rasen. Vi tala ett germanskt språk. Genom in-

vandring ha flera främmande raselement tillförts landet. I norra Sverige finnas omkr. 6 500 lappar och 

omkr. 35 000 finnar, de senare bo särskilt i Tornedalen.84

Det är anmärkningsvärt att de europeiska folkens lynnen diskuteras i någorlunda detalj i 

denna bok, men att man säger rätt lite om utomeuropeiska folks lynne eller själsliga förmågor 

(förutom beträffande kineserna). Vidare sägs inget om att de skillnader i kultur man diskuterar 

skall ses som beroende på rasskillnader. Förhållandet mellan ras och kultur diskuteras detalje-

rat i ett åtta sidor långt kapitel kallat ”kulturgeografi”.85 Man gör här klart att de afrikanska 

folkens indelning i Sudan- och bantunegrer, hamiter och semiter är en språklig indelning och 

man säger att ”Språk och ras måste skarpt skiljas åt”.86 Man definierar också ett folk på språk-

basis: ”De som tala samma språk, känna sig vanligen som ett folk”.87 Om raser konstateras att 

”Någon enighet har ej uppnåtts om hur många raser det finns”.88 Om svenskarna sägs i detta 

avsnitt:  
Svenskarna tillhöra den vita rasen och den nordiska underrasen, som omfattar huvudsak-

ligen folken runt Östersjöns och Nordsjöns kuster. Denna underras utmärkes av hög växt, långskallighet 

[förklaras i fotnot], blå eller grå ögon samt blont hår.89

Därefter gås andra europeiska underraser igenom (medelhavsrasen, de östbaltiska, alpina och 

dinariska raserna) och det anges huruvida de är lång- eller kortskalliga. Man diskuterar hur väl 

de olika raserna (vita, gula och svarta) anses ha lyckats etablera sig i olika klimat på grund av 

kroppsliga egenskaper, men inget sägs om psykiska egenskaper. Man talar dock om olika 

”kulturhöjd” och menar då skillnaden mellan ”naturfolk”, vad vi numera skulle kalla ”jägare 

och samlare” och ”kulturfolk”, vilket bokstavligt tolkas som åkerbrukare. Jag finner i denna 

bok förutom antydan om ”bantunegrerna” ovan, ingenting uttalat om att vissa raser skulle 

vara oförmögna att (för att använda bokens terminologi) ”stiga” kulturellt. 
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3.1.6 SVEN SWEDBERG, 1930–1945: Geografi för det differentierade gymnasiet 

Geografi för det differentierade gymnasiet av Sven Swedberg (1888–1972), utkom med fyra 

upplagor mellan 1930/1931 (första delen/andra delen) och 1945/1952 (första delen/andra de-

len).90 Tillsammans med Axel Wennberg har Sven Swedberg också författat en senare läro-

bok: ”Geografi för gymnasiet” i tre delar från det sena 1950-talet. Del ett utkom i en upplaga 

1957 och en 1959, del 2 och 3 utkom 1958 respektive 1959. Dessa diskuteras under nästa ru-

brik. 

1930 års bok inleds med en diskussion om Europa. Bergrund, vattendrag, hav 

och klimat diskuteras ingående med illustrativa kartor. Mellan denna naturgeografiska inled-

ning och en kulturgeografisk inledning (vilken börjar med språkgrupper) finns ett avsnitt kal-

lat ”Europas människoraser”.91 Här klargörs först den centrala begreppsapparaten: 
Raser, språk- och folkgrupper förväxlas ofta i dagligt tal med varandra. ”En ras är 

en människogrupp, som genom en för densamma utmärkande förening av kroppsliga kännetecken och 

själsliga egenskaper skiljer sig från varje annan människogrupp och som alltjämt endast alstrar individer 

av sitt speciella slag.” Det talas ofta om germansk, romansk och slavisk ras. Men inom de områden, där 

germanskt, respektive slaviskt eller romanskt språk talas, råder en brokig blandning av folktyper. En gång 

i tiden torde urgermanerna representerat en enhetlig ras, och det är naturligtvis på denna man hänsyftar 

vid beteckningen germansk ras, men lämpligast är att fasthålla vid att det är språket, som är det gemen-

samma för germaner, respektive romaner och slaver. Dessa benämningar angiva språkgrupper. Tysk ras, 

fransk ras, italiensk ras o. s. v. äro även vanliga uttryck, men tyskar, fransmän, italienare o. s. v. utgöra ej 

heller några kroppsligt och själsligt enhetiga grupper, utan de beteckna människor, vilka tillhöra samma 

stat; de utgöra nationaliteter, ”folk”.92

Författare som Fridtjuv Berg eller Edvard Erslev, ovan, brydde sig inte om att göra en 

sådan tydlig distinktion mellan begreppen språkgrupper, folk och raser. Därför är det heller 

inte klart var gränsen för beskrivandet av ”rasegenskaper” kontra kulturbeskrivningar går hos 

dessa. Erslev talade vidare om en klassifikation på grundval av utseende och språk. Här, där-

emot, kan vi förvänta oss en tydligare distinktion mellan etnografiska och rasbiologiska utsa-

gor. Rasdefinitionen är mycket tydlig och det står klart att den är problematisk av skäl som 

diskuterats i inledningen: rasen ses inte enbart som en genetiskt isolerad population utan ock-

så som bärare av vissa karaktäriserande egenskaper. 

Swedberg tar upp Anders Retzius bidrag till hur man kan ”undersöka kroppens 

mätbara enskildheter” och påpekar: ”Vida svårare är det att finna de själsliga egenskaper, som 

känneteckna en ras och som skilja den från andra”.93 Skall- och ansiktsmätningens metodik 

och begrepp ägnas ungefär en och en halv sida och illustreras med en bild som återfinns i H. 

F. K. Günthers ”Europas raser”.94 Man påpekar att undersökningen bör utföras på just 
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dödskallar. Nästa bild visar de olika europeiska raser man anser sig kunna identifiera. En kar-

ta ”efter Günther” visar dessa rasers utbredning. Följande stycke är ytterst informativt rörande 

hur man såg på raserna: 
De fem europeiska raserna äro: nordiska, västliga (medelhavsrasen), ostliga (alpina 

rasen), dinariska och ostbaltiska rasen. De flesta europeiska folk uppvisa en blandning av alla fem ra-

serna eller åtminstone av två eller tre av dem. Det som ur rassynpunkt skiljer de olika folken åt, är endast 

proportionerna i rasblandningen.95

Här ansluter sig Swedberg till H. F. K. Günthers terminologi, med de alternativa nam-

nen inom parentes. 96 Man tänker sig alltså att det ursprungligen funnits så att säga rena raser, 

där människorna sett väldigt likartade ut. Att de olika folken uppvisar en blandning av utse-

endemässiga (och enligt författaren också själsliga) egenskaper anses alltså bero på att bland-

ning mellan rastyper skett. Visserligen kan man väl tänka sig att man ursprungligen haft mer 

isolerade folkgrupper och att dessa på senare tid åter kommit att blandas i högre grad (på en 

global skala är ju detta uppenbarligen fallet). Att detta bidragit till ”folkens” fördelning av 

utseenden är också rimligt. Men här går man ett steg längre. Utifrån de utseendemässiga skill-

nader man noterar mellan människor från olika regioner skapar man sig rastyper, där alla de 

för regionen vanligaste utseendemässiga kännemärkena sammanförts. När andra egenskaper 

hos ett ”folk” finns än de som motsvarar denna rastyp tolkas detta som att en blandning med 

en annan rastyp har skett. ”Rasen” får alltså en mer fundamental innebörd än en beskrivning 

av en populations genetiska konstitution: en enskild människa manifesterar så att säga i olika 

grad den ena eller andra rasens egenskaper. Varje karaktär tycks antas ”tillhöra” en viss ras. 

Låt oss se vad som anses karaktärisera den nordiska rasen: 
Den nordiska rasen har stor kroppslängd tack vare de långa benen. I medeltal äro män-

nen 174 cm långa. Såväl kroppsbyggnaden i sin helhet som lemmar, händer, fötter och hals äro smala 

men kraftiga. Huvudet är långskalligt och ansiktet smalt med markerad haka, smal underkäk och smal 

näsa med hög näsrot. Läpparna äro vanligen tunna, ögonöppningarna vågräta eller ha en dragning nedåt 

vid den yttre ögonvrån. Ögonfärgen är blå, blågrå eller grå. Huden är rödlätt och låter blodet skimra ige-

nom. Det guldblonda håret är blankt och slätt eller vågigt –hos barnen ofta lockigt. Barnen äro blondare 

än de äldre. Skäggväxten är riklig, skägget är blont eller rödblont, lockigt eller krusigt. Bland de själsliga 

egenskaper, som utmärka den nordiska rasen, framhålles omdömesförmåga, sanningskärlek, utpräglat 

pliktbegrepp och handlingskraft. Människorna av denna ras utmärkas vidare av en viss brist på människo-

kännedom, visa sig i umgänget med andra tillbakadragna och ge ej gärna spontant uttryck för sina känslor 

i ord och åtbörder. Den nordiska rasens ledaregenskaper ha visat sig på många områden såväl i krigiska 

värv och på statslivets område som i senare tider inom industrien. Framför allt torde det vara just dessa 

egenskaper, som så mäktigt dragit den nordiska rasens människor till städerna. De ha även ett utpräglat 
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sinne för naturen, vilket kommit den vetenskapliga forskningen till godo, där denna ras gjort den största 

insatsen på naturvetenskapernas område.97

Även om blå ögon och många av de andra kroppsliga egenskaperna nog är vanligare i 

Norden än på andra platser, finns det ingen anledning att tro att Norden i en forntid befolkats 

enbart av människor med långa ben, blankt guldblont hår och blå till grå ögon. Det har säker-

ligen alltid funnits människor med exempelvis brunt hår och bruna ögon i de populationer där 

blont hår och blå ögon varit vanliga och detta inte på grund av ”rasblandning”. Swedberg gör 

faktiskt ett påpekande om de mendelska ärftlighetslagarnas betydelse i detta sammanhang: 
De ärftlighetslagar, vilka upptäcktes av augustinermunken Gregor Mendel, gälla 

även för människorna. Det har visat sig, att då olika människoraser blandas med varandra, kommer av-

komman ej att företräda något medeltal mellan dessa raser beträffande kroppslängd, skalltyp, ansiktsform, 

hud- och ögonfärg eller andra kroppsliga egenskaper; det blir alltså ingen ”blandras” utan en brokig före-

ning av de olika rasegenskaperna. Så förenas hos en individ den ena rasens kroppslängd med den andras 

huvudform, den ena rasens krushårighet med den andra rasens ljusa hudfärg, nordisk rödlätt hudfärg med 

ostligt bruna ögon o. s. v. Det förekommer även mellanformer och –färger, och dessutom uppstå ständigt 

individer, som stå mycket nära den ena eller den andra av de i blandningen ingående raserna. Blandning-

en kan endast skapa nya kombinationer, utan att de ursprungliga egenskaperna försvinna. Men genom ur-

val kunna de nya kombinationerna sovras, så att alla bärare av vissa egenskaper försvinna och samtliga 

individer komma att förete vissa nya kombinationer. Detta förutsätter isolering av en grupp under en 

längre tidrymd. På så sätt kan man förklara uppkomsten av människoraser i förhistorisk tid.98

Det som saknas i det visserligen i stort riktiga resonemanget är begreppet mutation. Den 

genetiska variationens uppkomst var länge ett stort mysterium och runt tiden för denna boks 

författande var relationerna mellan Mendels lagar, naturligt urval och mutation fortfarande 

rätt oklara. Vissa biologer förklarade också all variations uppkomst med just hybridisering.99 

Detta kan möjligen förklara tankegångarna om rasblandning mellan ”typer” som orsak till 

variationens uppkomst. I inledningen konstaterade vi satt blåögdhet uppkommit genom muta-

tion och att den förste anlagsbäraren bör ha varit brunögd heterozygot. Här verkar man, om 

jag här tillåter mig formulera ett exempel efter egen tolkning, resonera enligt principen att den 

första brunögda heterozygoten uppkom genom en raskorsning mellan en blåögd och en brun-

ögd person. Också H. F. K. Günther går igenom Mendels lagar, med delvis identiska formule-

ringar som Swedberg ovan, men nämner inte heller mutationer. Günther hänvisar I detta 

sammanhang till Eugen Fischers studier av bastarder mellan hottentotter och européer som 

grund för att Mendels ärftlighetslagar gäller också människor.100 Lenz, som visserligen tar upp 

mutationerna, diskuterar om raskorsningar har negativ verkan på psyket. I samband med detta 

förs ett avslöjande resonemang; en ”sprängning” („sprengung“) av de ”tillsammanshörande” 
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(„zusammenhörigen“) hår- och ögonfärgerna bland svenska anstaltspatienter verkar inte ha ett 

samband med den psykiska hälsan!101  

Innan Swedberg presenterar mendelismen har han hunnit med att beskriva alla 

de olika europeiska rasernas kännetecken. Det finns ingen anledning att här gå in närmare på 

dessa, i alla fall vad kroppskännemärken beträffar; stilmässigt liknar de beskrivningen av den 

nordiska rasen, även om de är mer kortfattade. Det kan däremot vara värt att redogöra för vad 

Swedberg har att säga om de olika rasernas själsliga egenskaper:102

Ett utmärkande lynnesdrag [för den västliga rasen] är lidelsefullhet och rörlighet. Männi-

skorna inom denna ras ha på statslivets område visat föga intresse för lag och ordning och önska gärna 

ändringar av förhållandena. Arbetsamheten är ej på långt när så framträdande som lusten att njuta av livet. 

Människor av dinarisk ras äro kända för grovhuggen kraft och rättframhet, tapperhet och 

självmedvetande. De äro godmodiga och sällskapliga men därtill kända för att plötsligt brusa upp av vre-

de och stridslust. Liksom den nordiska rasen utmärkes den dinariska av varm naturkänsla. Den dinariska 

begåvningen är ej som den nordiska inriktad på ledarskap men utmärkes av god människokännedom. 

[Den ostliga] rasen utmärkes av förvärvssinne, sparsamhet, tålamod, ihärdighet och för-

siktighet. Den sparade slanten efter ett strävsamt liv är ett äkta lyckoideal inom denna ras. Den ostliga ra-

sens människor sluta sig inom familjen och sakna mera framträdande ledaregenskaper och krigiska böjel-

ser. De äro i regel stillsamma undersåtar. 

Människor av ostbaltisk ras verka på främlingar slutna, grubblande, misstrogna och för-

tegna, tyckas nöjda med litet och framhärda i en sammanbiten arbetsamhet. Men trots den stora idogheten 

saknar ostbalten större framgång i förvärvsarbetet på grund av oförmåga att fatta beslut och brist på verk-

lighetssinne. Han blir lätt en förvirrad drömmare. Den nordiska rasens skaparkraft fattas. Omkastning i 

sinnesstämning är ett utmärkande drag, ögonblicket efter gränslös vrede kan ostbalten visa största iver att 

försonas och frossa i ädla känslor. Han är i behov av ledning och kan som tjänare visa den fullständigaste 

underkastelse. 

Rasbeskrivningarna i denna bok, själsliga såväl som kroppsliga, är helt i överens-

stämmelse med dem man finner i H. F. K. Günthers ”Europas raser”.103 Vissa formuleringar är 

nära nog identiska. Detta är, som inledningsvis redan diskuterats, uppfattningar som snart 

kom att utvecklas vidare i Nazityskland. Det är därför av största intresse att jämföra 1931 års 

utgåva med 1945 års upplagor av denna lärobok. I den senare är den inledande presentationen 

i allt väsentligt oförändrad, så väl den europeiska rasindelningen, som Günthers raskarta finns 

kvar, liksom bilderna på de olika raserna. Vidare är den kroppsliga beskrivningen av de olika 

raserna i allt väsentligt likadan. Däremot finner vi en del mycket intressanta skillnader i be-

skrivningarna av de själsliga egenskaperna:104

Människorna av denna ras [den nordiska] visa sig i umgänget med andra tillbakadragna 

och ge ej gärna spontant uttryck för sina känslor i ord och åtbörder. Inom den nordiska rasens nutida ut-
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bredningsområde i Europa finnas stenkolstillgångar, som givit upphov till den stora europeiska industri-

regionen. Detta är kanske den främsta orsaken till att den nordiska rasens människor i stor utsträckning 

hopats i städerna. […] 

Ett utmärkande lynnesdrag [för medelhavsrasen] är lidelsefullhet och rörlighet. […] 

Människor av dinarisk ras äro kända för grovhuggen kraft, rättframhet och självmed-

vetande. De äro godmodiga och sällskapliga men därtill kända för att plötsligt brusa upp av vrede och 

stridslust. […] 

[Den alpina] rasen utmärkes av sparsamhet, tålamod, ihärdighet och försiktighet. Den 

sparade slanten efter ett strävsamt liv är ett äkta lyckoideal inom denna ras. […] 

Människor av ostbaltisk ras verka på främlingar slutna, grubblande, misstrogna och för-

tegna, tyckas nöjda med litet och framhärda i en sammanbiten arbetsamhet. 

Vi ser här att den nordiska rasens tidigare påstådda ledaregenskaper inte alls lyfts fram, 

inte heller hur ostbalter och den alpina (östliga) rasen ansågs lämpa sig som undersåtar. De 

minst smickrande omdömena (föga intresse för lag och ordning, oförmåga att fatta beslut 

osv.) är också borttagna. Industrialismen och urbaniseringen förklaras vidare inte längre med 

den nordiska rasens ledaregenskaper, utan genom att det råkat finnas kol inom dess utbred-

ningsområde. Denna förändring i texten kan mycket väl hänga samman med nazismens 

frammarsch och det andra världskriget. Idealiserandet av den nordiska rasen hade 1945 fått en 

dagspolitisk aktualitet som inte var lika tydlig 1930. Ingenting om nazismen nämns dock. 

I både 1930 och 1945 års upplagor diskuteras på ungefär en och en halv sida de 

olika rasernas utbredning i Europa närmare, med påståenden som att på de brittsiska öarna lär 

dinarisk ras kunna spåras i Cumberland och kring Forthviken. Inslagen av ”icke-europeiska” 

raser diskuteras också. Följande citat är ur 1930 års upplaga: 
Utom nu nämnda europeiska raser ha givetvis under tidernas lopp främmande ra-

ser inkommit i vår världsdel. Sedan gammalt finnes i Medelhavsländerna ett inslag av negerblod. Re-

dan under romartiden infördes negrer som slavar. […] I våra dagar är det ej ovanligt, att negrer inflytta 

från kolonierna till Frankrike. I holländska städer lär det förekomma blandfolk med malajer från koloni-

erna. […] inslag [av innerasiatisk härstamning] torde även finnas hos våra lappar. Från Kaukasus och 

Mindre Asien ha Balkanländerna mottagit tillskott från den med den dinariska rasen starkt besläktade 

främre-asiatiska rasen, och mångenstädes i Sydeuropa är den från Arabien härstammande orientaliska ra-

sen, som mycket erinrar om den västliga rasen, starkt företrädd. Judarna, som ej tillhöra någon enhetlig 

ras, visa bl. a. inslag av de två senast nämnda främmande raserna.105

Att det ”lär finnas” folk från kolonierna i holländska städer illustrerar hur främmande 

färgade människor var för européer och kanske särskilt svenskar på 1930-talet. Det tål vidare 

att påpeka att Swedberg här talar om negerblod, vilket är relaterat till förmendelska upp-
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fattningar om ärftlighet. Vidare talar han om uttunnat nordiskt blod i nästa stycke från 1930 

års upplaga: 
Under tidernas lopp ha de olika raserna starkt blandat sig med varandra. Ej minst 

gäller detta den nordiska rasen, vars krigiska läggning, äventyrslust och ledaregenskaper lockat den till 

vidsträckta strövtåg. Den har varit en utpräglad härskarras [kursiv original], som underkuvat andra raser 

och upprättat riken långt utanför sitt huvudsakliga utbredningsområde. Urhemmet synes av de arkeologis-

ka fynden att döma ha varit området kring södra Östersjön och Sydskandinavien. […] Vanskligt torde det 

vara att bevisa, vad en del rasforskare göra gällande, att ej blott romares och helleners utan även persiska 

och indiska välden upprättats av den nordiska rasen. Kelternas och germanernas folkvandringar represen-

tera de senaste av den nordiska rasens folkböljor, och även Nordamerikas kolonisering under senare tid 

får i stort sett uppfattas som en den nordiska rasens erövring. Longobarder och goter ha givit det italiens-

ka folket värdefulla tillskott, västgoter och sveber ha haft motsvarande betydelse för portugiser och span-

jorer samt goter, burgunder, franker och normander för det franska folket. Även Ryssland har utvecklats 

ur en erövring, gjord av den nordiska rasen. Så småningom har emellertid det nordiska blodet tunnats ut. 

Ej minst torde rasens krigiska läggning och härskarnatur bidragit till förintelsen genom förluster på slag-

fältet. I våra dagar äro födelsetalen lägre hos den nordiska rasen än hos andra raser. Folk med starkt in-

slag av nordisk ras, såsom det svenska, börja närma sig det stadium, då folkminskning kan väntas inträ-

da.106

Här refererar Swedberg, låt vara med tydlig reservation, till H. F. K. Günthers idéer om 

de antika civilisationernas ursprung i den nordiska rasen. Men att den nordiska rasen, där den 

dragit fram, bidragit med friskt och värdefullt, kulturhöjande blod är ett tydligt budskap. Och 

all denna, ännu pågående erövring startade från oss, här i Skandinavien! Detta stycke återfinns 

i modifierad form ännu i 1945 års upplaga. En tydlig skillnad är hur den nordiska rasens 

spridning presenteras 1945: ”Ej minst gäller detta den nordiska rasen, som företagit omfattan-

de folkvandringar.”107 Talet om härskarrasens krigiska underkuvande är borta. Att ha kvar 

detta skulle antagligen ha setts som pronazistisk propaganda. I övrigt är texten dock i stort den 

samma år1930 och 1945. Mot slutet finns en förändring till följande: ”Så småningom har 

emellertid det nordiska blodet tunnats ut. Ej minst torde förluster på slagfälten bidragit här-

till.” Den krigiska läggningen och härskarnaturen är borta. Trots sådana viktiga och tydliga 

förändringar är grundstommen i texten som sagt densamma och denna är trots allt fortfarande 

inspirerad av H. F. K. Günthers läror. Nazismen är dock en rimlig förklaring till de föränd-

ringar som utförts mellan de båda upplagorna. 1945 hittar vi också denna korta, icke förklara-

de kommentar: ”År 1931 utgjorde judarna omkring 10 % av Polens befolkning, men liksom i 

Tyskland utgöra de numer endast en ringa del av folkmängden.”108 Både 1935 och 1940 års 

upplagor av första delen överensstämmer i allt väsentligt vad här diskuterade förändringar 

beträffar med den första upplagan från 1930 och inte med den fjärde upplagan från 1945. En 
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egenhet som kan vara värd att notera i 1930 och1935 års upplaga är att judarnas andel av be-

folkningen i Polen här uppges till ”ej mindre än 16 % ”,109 medan senare upplagor anger att de 

1931 uppgick till ca 10 %.110

Den diskuterade första delen av Swedbergs bok behandlar främst Europa. Den 

andra delen behandlar övriga världen. Den inleds med ett stycke kallat ”Människoraser”. Där 

talas om hur ”redan 1700-talets stora naturforskare uppställde olika människoraser”, däribland 

”Karl von Linné” (sic!).111 Uppdelningen i de vita, gula och svarta raserna tillskrivs Cuvier (se 

inledningen). En intressant mening är denna: ”Rasforskarna ansluta sig vanligen till den s. k. 

monogenetiska uppfattningen, enligt vilken alla raser härstamma från en art, men en del fors-

kare ha gjort gällande, att människosläktet härstammar från olika arter."112

På ungefär fem sidor beskrivs de olika rasernas utseenden noggrant, med angi-

velser om form på och avstånd mellan näsor och läppar osv. ”Lapparna” anses tillhöra till den 

gula rasen, men misstänks vara så starkt uppblandade, så att det inte är så framträdande. En 

särskild ras med mongolögon men med smalt, långt ansikte, hög panna och böjd näsa påstås 

vara vanlig bland exempelvis Japans adel och ha haft stor betydelse för den ostasiatiska kul-

turens utveckling.113 Detta och mycket annat är identiskt mellan den första och den fjärde och 

sista upplagan, som av del två utkom 1952.114 Några viktiga skillnader finns dock: ”Främre-

asiater äro goda människokännare och ha stor affärsbegåvning” finns med i 1931 års upplaga 

men ej 1952.115  

Följande meningar: ”Negrerna stå högre i kulturhänseende än de s. k. primitiva 

folken. Sannolikt beror detta på att negrerna i sig upptagit högre folkelement, bl. a. från de till 

de vita raserna hörande hamiterna” har ersatts med ”Det är sannolikt att negrerna i sig uppta-

git andra folkelement, bl. a. från de till de vita raserna hörande hamiterna”.116 En beskrivning 

av ”negrer” avslutas 1931 med ”[…] och de tjocka läpparna karakterisera negrerna som primi-

tiva människor”,117 men 1952 konstateras bara ”[…] tjocka läpparna karakterisera de flesta 

negerfolken…”.118 Långa utläggningar finns också om ”negrernas” personlighetsdrag 1931, 

men de saknas i 1952 års upplaga. De överensstämmer i stort med de uppfattningar om ”neg-

rer” vi finner i andra här diskuterade böcker. En intressant skillnad finns; Swedberg säger att 

negrerna ”sakna skapande kraft och fantasi”,119 medan vi ovan kunnat läsa hur Carlson–

Rönnholm–Moberg tillskrev negrerna ”livlig fantasi” (som passar med deras påståenden om 

negerns barnslighet och vidskeplighet). Det förs vidare ett resonemang, liknande det om ha-

miternas kulturhöjande bidrag; Swedberg säger att det bland Amerikas ”negrer” ”framträtt 

kulturellt betydande personligheter, vilka dock torde varit av blandras”.120 Det påstås också att 
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”negerstater”, som Liberia och Haiti, visar att utan stöd från vita återgår ”negrerna” till enkla 

förhållanden.121 Men allt detta är alltså borta 1952! Också den australiska urbefolkningen be-

handlas annorlunda, 1931 sägs: ”De bilda en primitiv människotyp och ha stannat på den äldre 

stenålderns kulturstadium.”122 1952 heter det: ”De befunno sig på den äldre stenålderns kul-

turstadium, då de på 1700-talet kommo i beröring med de vita invandrarna.”123

Vad de diskuterade förändringarna i den andra delen beträffar har dessa införts i 

1952 års fjärde upplaga och finns inte i 1936 och 1945 års andra respektive tredje upplagor av 

denna del, vilka alltså ansluter till första upplagan. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 
 

Figur 4 (ovan). Bild ur Swedberg (1930) som visar på begreppen långskalle och kortskalle, samt an-
siktsmått. Bilderna återfinns också i H. F. K. Günthers ”Europas raser”.124
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Figur 5 (ovan). Karta ur Swedberg (1930) som visar de europeiska rastypernas utbredningsområden. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3.1.7 SVEN SWEDBERG & AXEL WENNBERG, 1957–1959: Geografi för gymnasiet 

”Geografi för gymnasiet” från 1957–1959 skiljer sig markant från läroböcker från tidigare 

decennier, också de av Sven Swedberg, i det att människoraserna i praktiken inte får något 

utrymme över huvud taget. Swedbergs tidigare böcker drog sig ju inte för att föra fram rasens 

fundamentala betydelse för länders kulturella, vetenskapliga och ekonomiska utveckling. Fo-

kus är helt på naturresurserna och hur de utnyttjas. Några rubriker: ”Sovjetunionen; Industrins 

energiförsörjning.” ”Angloamerika; Energi- och råvaruläget.” 125 ”De egentliga produktions-

faktorerna.”126 ”Den yttre rationaliseringens bakgrund.”127 Boken inleds dock med ett problem 

som i viss mån relaterar till de frågor vi intresserar oss för här, nämligen den explosionsartade 

befolkningsökningen.  

I del två finns ett avsnitt: ”Indien jämfört med tidigare industrialiserade länder.” 

Skillnaden mellan Indien och Sverige är här bara att det Sverige industrialiserats tidigare än 

Indien. Inga påståenden, som i Swedbergs tidigare läroböcker, om den nordiska rasens för-

träffliga handlingskraft. I del ett heter det sista kapitlet ”Det internationella samarbetet” och 

där förklaras FN-organens roll i den nya världen:  
Fackorganisationerna ger direkt en lindring i de olika slag av nöd, som hemsöker många 

folk, och indirekt ökar deras arbete känslan av gemenskap mellan folken på vår ”krympande” jord. Ur 

FN: s synpunkt är det också en mycket väsentlig biprodukt av fackorganisationernas verksamhet, att en 

mera saklig upplysning om folken sipprar ut via handböcker, tidskrifter o.d. Denna upplysnings-
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verksamhet samt de ökade möjligheterna till personlig kontakt för vetenskapsmän, journalister, lärare, m. 

fl., som FN:s organisationer ger, kan bidra till att göra samlevnaden på jorden lugnare och mänskligare.128  

 

3.1.8 LARS-OLOF KARLSSON & ULF WAGNER, 1994: Geografi. Natur och Samhälle 

”Människoraser” behandlas inte alls i denna bok, 129 men väl befolkningsökningen och Malt-

hus teori om denna. Den sägs ha fått stor attitydmässig betydelse ända fram i våra dagar, men 

vara motbevisad flera gånger i historien. Livsmedelsproduktionen ökar och i i-länderna har 

befolkningsökningen avtagit, påpekar man. Man diskuterar att Kinas effektiva befolknings-

politik involverat påtryckningsmedel, som steriliseringar. Inget om eugenik sägs dock. 

 

3.1.9 PETER ÖSTMAN m.fl., 1994: Geografi. Människan, Resurserna, Miljön 

Denna bok tar liksom den förra upp överbefolkningen, presenterar Malthus och kritik mot 

denne i termer om att resursutnyttjandet visst kan öka när folkmängden ökar.130 Raser diskute-

ras inte, men väl förhållandet mellan etniska grupper och nationsgränser. En intressant karta 

visar på den mycket stora mängd etniska grupper som finns i Afrika och att nationsgränserna, 

med sitt ursprung i kolonialismen, inte alls överensstämmer med dessa.131 Även språkfamiljer 

diskuteras i denna bok och Sudan- och bantuspråken (motsvarande de i det tidiga 1900-talets 

geografiböcker så omtalade ”Sudan- och bantunegrerna”) finns här presenterade som en 

språkfamilj.132

 

3.1.10 HANS HOLMÉN m. fl., 1993: Geografi för gymnasiet 

I denna bok heter ett långt kapitel ”Befolkning och bosättning”133. Här behandlas egentligen 

”människoraserna” inte alls. En bildtext är ändå intressant i ljuset av vad som sagts i läro-

böckerna från 1900-talets första hälft: 
Amazonområdet är glest befolkat men ändå ett utsatt område. Indianbefolkningen har 

minskat kraftigt och deras existens är hotad. Behandlingen av dem kan i vissa fall betecknas som rena 

folkmordet. Men indianerna i Sydamerika är inte den enda urbefolkning som utsatts för sådan behandling; 

sak samma gäller bl a Australiens urbefolkning. På bilden ser vi Bakairi-indianernas hövding Gilson Kau-

to. Han fruktar för stammens framtid, även om ett nytt reservat har gjort tillvaron något lättare.134

På bilden ser vi Gilson i röda sportshorts, en fru i blommig klänning och familjens fyra barn. 

Man skulle kunna se samma typ av bild på en svensk familj, tagen en sommardag (och något i 

den stilen finns faktiskt på nästa uppslag). Det exotiserande inslaget är borta och vad som är 
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än viktigare: ”indianen” har ett namn, är en person och får komma till tals. Ett centralt tema 

är, som ovan, befolkningsökningen och under rubriken ”Teorier om befolkningstillväxt” sägs: 
Sambanden mellan sociala och ekonomiska förhållanden å ena sidan och befolknings-

utvecklingen å den andra, har varit en omstridd fråga. […] Vi ska nu diskutera två olika sätt att uppfatta 

problemen på, nämligen den ny-malthusianska och den ny-marxistiska.135

Malthus teori förklaras men det påpekas att mycket som skedde på 1800-talet tycks motsäga 

denna och att många tagit avstånd från idéerna. Man påpekar att det på grund av nativitets-

nedgången i rika länder propagerats för ökat barnafödande: 
I Hitler-Tyskland propagerades intensivt för att skänka världen fler germanska barn. 

Bortser vi från maktpolitiska och ideologiska skäl, kan vi ändå lära en del av vad som skedde i Tyskland 

på 1930-talet. Grundprinciperna i det nazistiska befolkningsprogrammet var stränga straff för aborter, 

ingen upplysning om preventivmedel, särskild skatt för ogifta vuxna, lån till människor som gift sig av-

skrevs när de fick första barnet…136

Man konstaterar att födslotalet först steg, men att detta snarast berodde på att folk skaf-

fade barn tidigare och att barnkullarna faktiskt inte ökade. Märkligt nog nämner boken ingen-

ting i detta sammanhang om nazisternas eugeniska program, men idén om renrasighet nämns 

kort. 
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3.2 Rasbiologin och svenska läroböcker i biologi 

3.2.1 SVEN EKMAN & IVAR SEFVE, 1928: Utvecklingslära och ärftlighetslära för de 
allmänna läroverken 

Denna bok behandlar först utvecklingsläran, inledningsvis med en detaljerad redogörelse för 

dess historia. 1 Det naturliga urvalet förklaras och paleontologins och den jämförande ana-

tomins grunder presenteras. Man tar upp människans evolution och där förekommer vissa 

uttalanden om ”ursprungliga människoraser”, som syftar på nu levande människor: 
Ursprungliga människoraser klättra t. ex. uppför palmstammar på det sättet, att de sätta 

fotens insida mot stammen. […] Studerar man kranier av ursprungliga människoraser och av de äldsta 

kända fossila människoarterna, skall man finna, att de alla sakna de för aporna utmärkande stora hörntän-

derna.2

Man visar en bild på en klättrande brasiliansk urinvånare. ”Ursprungliga människoraser” kan 

förstås tolkas på olika sätt, men det tycks utifrån sammanhangen som om man faktiskt menar 

ungefär ”biologiskt outvecklade”. Samtidigt visar de båda exemplen på sådant som förstås är 

gemensamt för alla nutida människor och som tydligt skiljer dem från aporna. Någon syste-

matisk genomgång över raserna eller liknande finns inte. 

Efter det att utvecklingsläran presenterats kommer man in på ärftlighetsläran, 

där Mendels lagar och kromosomteorin presenteras. C:a två och en halv sida ägnas sedan åt 

”Tillämpningar på människan”: 
Det ligger också i öppen dag, att den erfarenhet man numera äger om ärftlighetslagarna 

bör kunna spela en viktig roll, då det gäller att motarbeta spridandet av ärftliga sjukdomsanlag och hålla 

rasen sund, alltså då det gäller vad man kallar rashygien. […] 

Det är alltså viktigt att känna de anlag, som dölja sig inom den släkt, med vilken man 

eventuellt ämnar förena sig genom äktenskap.3

Den sista meningen är en del av ett stycke som markerats med ”Den enskildes intresse” 

i marginalen. Därefter kommer en motsvarande sektion ”Statens intresse”. 
Det ligger ju i statens och samhällets intresse, att de kommande generationerna icke re-

kryteras från personer med anlag till ärftliga sjukdomar, utan i högsta möjliga grad från de i anlagstypiskt 

hänseende bäst utrustade. Om dessa sistnämndas fruktsamhet är svagare än de mindrevärdigas, kommer 

folkets kvalitet att försämras. Naturligtvis gäller detta lika väl beträffande de andliga som de kroppsliga 

egenskaperna. Starka skäl tala för den åsikten, att de gamla kulturfolkens undergång berodde på ett över-

handtagande av de mindrevärdiga elementen genom inflyttning utifrån och genom sjunkande nativitet hos 

de bättre utrustade. Såsom medel för statens ingripande härvid har man diskuterat olika möjligheter, så-
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som skattelindring för familjeförsörjare i proportion till familjens storlek, m. m., men frågan är mycket 

invecklad och även av delikat natur, bl. a. med hänsyn till den individuella friheten. Dock bör man inte 

blunda för den synnerligen stora betydelse denna fråga äger för samhället. Den är säkerligen en av dess 

största livsfrågor.4

Uppfattningen om att kulturfolkens undergång skulle bero på inflyttning av ”minder-

värdiga element” är i linje med H. F. K. Günthers lära. Att sådana ogrundade idéer behandlas 

i direkt samband med möjliga åtgärder mot genetiska sjukdomar, om vilken kunskapen är 

välgrundad, bidrar till att ge ett sken av vederhäftighet. Det förslag om skattelättnader som 

presenteras är dock mycket milda om man jämför med de åtgärder som decennierna efter 

denna boks författande kom att vidtas i Sverige och i än högre grad, förstås, i Tyskland. Ändå 

talar man om ”hänsyn till den individuella friheten”. Man fortsätter sedan med att diskutera de 

sociala reformernas effekter ur ett rasbiologiskt perspektiv: 
Hittills ha statens åtgärder icke nämnvärt inriktats på anlagstypiska förbättringar eller på 

att förhindra anlagstypiska försämringar. Vad som gjorts i socialt hänseende har gällt levnadsvillkorens 

förbättrande… […] Sådant är mycket nyttigt även i rasbiologiskt hänseende, ty det har, framför allt då det 

bidragit till de fattigaste folkklassernas höjande, möjliggjort för dessa folkklassers bättre arvsanlag att 

göra sig gällande mer än de annars skulle kunnat. Dessa ha kanske därigenom kunnat i större mängd 

övergå på senare släktled. Medelbart kunna alltså förbättringar av miljön i vissa fall bidraga till att för-

bättra de anlagstypiska betingelserna. Men i första hand ha de att göra med utformningstypen. En god 

uppfostran, lämplig föda, andliga och kroppsliga idrotter sätta individen bättre i stånd att utföra sitt arbete 

för samhället, i enstaka fall kanske ett arbete just till anlagstypens fromma, men på annat sätt har detta 

goda intet att göra med rasens och folkets framtida förkovran, vad de inre och väsentliga egenskaperna 

beträffar. Och vad höjandet av den s. k. levnadsstandarden beträffar, kan denna icke överskrida en viss 

gräns utan att bli ödesdiger för statens framtid. Här komma den enskildes egoistiska intressen lätt i kon-

flikt med samhällets framtidsintressen. 

Vi kunna avsluta detta kapitel med följande korta och träffande uttryck av en känd rasbio-

log: ”Den fråga, som avgör ett folks framtid, är i första rummet icke vilka som uppfostra det nya släktet, 

utan vilka som föda det.”5

Den rasbiologiska slutklämmen är rätt tydlig, men annars måste detta avsnitt om de so-

ciala reformernas rasbiologiska nytta betecknas som svårbegripligt. Man skulle kunna tolka 

det hela å ena sidan som någon form av vacklande lamarckistiskt resonemang å andra sidan 

inte. I bokens allra sista avsnitt, ”ärftlighetsläran och härstamningsläran”, förklarar man att 

teorin om förvärvade egenskapers ärftlighet (lamarckism) saknar experimentellt och teoretiskt 

stöd och att den är ”numera ganska allmänt övergiven av biologerna”.6
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3.2.2 LARS GABRIEL ANDERSSON, 1947: ALMQUIST & LAGERSTEDT; Lärobok i 
naturkunnighet 1:2. Läran om djuren (Zoologi) för femklassiga realskolor 

Detta är en bok där djurrikets systematik gås igenom detaljerat. Här behandlas människo-

aporna (alltså orangutang, schimpans och gorilla) utförligt och detta avsnitt avslutas med en 

anmärkningsvärd kommentar: 
Egendomligt nog äro Afrikas människolika apor svarta som negrerna, under det att oran-

gutangen är gulbrun som malajerna.7

Någon spekulation kring varför så är fallet presenteras inte, men författaren syftar för-

stås på att å ena sidan lever orangutangen och malajen i samma område, liksom å andra sidan 

”negern” och de afrikanska aporna. Är det möjligen Klaatsch polygenetiska evolutionsteori 

om rasernas uppkomst som författaren ger en antydan om? Ytterligare ledtrådar ges ej, även 

om människans släktskap med aporna diskuteras, liksom sökandet efter den ”felande länken”. 

Någon utförlig genomgång av människoraserna finns inte heller. 

 

3.2.3 OLOF HAMMARSTEN, TORSTEN PEHRSON, IVAR SEFVE, 1953: Utvecklings och 
ärftlighetslära för det differentierade gymnasiet 

Dessa författare skrev en serie läroböcker i biologi, som var och en tog upp skilda ämnen. I 

”Cellen och människokroppen jämte hälsolära” från 1941,8 finner vi visserligen ett mycket 

brett hälsoperspektiv. Man varnar för tillfälliga könsförbindelser, liksom för ”brådmognad” så 

att ”fantasilivet ej uppeggas” av ”romaner, teater, biografdramer o. s. v.”, eftersom det kan 

leda till kronisk nervsjukdom. Dock finner jag inget om arvs- eller rashygien. 

I boken i ”Utvecklings- och ärftlighetslära” finns dock ett avsnitt om ”Ärftlig-

hetslagarna och människan”.9 Här diskuteras problemen med att göra genetiska studier på 

människan. Förutom denna sakliga diskussion, som i stort håller än idag, finns ett tämligen 

spekulativt påstående: 
På motsvarande sätt har man anledning antaga, att även fördelaktiga egenskaper är ärft-

ligt betingade. Förekomsten av särskilt många och högt begåvade människor inom vissa släkter visar det-

ta. Mycket påfallande är t. ex. förekomsten av framstående musikalisk begåvning inom familjerna Bach 

(genom fem generationer), Beethoven och Mozart och av hög vetenskaplig begåvning inom Darwins 

släkt. 10

 

Sedan presenteras en syn på raser som skiljer sig markant från det vi hittat i bara något äldre 

geografiböcker och som överensstämmer väl med uppfattningen bland forskare vid denna tid: 
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Forskningen rörande människans ärftlighetsförhållanden brukar man kalla rasbiologi. 

Ibland begränsar man dock denna term till att gälla blott den gren av biologien, som sysslar med de olika 

människoraserna. På grund av redan skildrade förhållanden är emellertid raserna så blandade med var-

andra, att man ej kan på tillfredställande sätt karakterisera de för dem utmärkande egenskaperna och ännu 

mindre särskilja de anlag, som betingar deras inbördes olikhet. De uttalanden, som ofta görs om främ-

mande rasers mer eller mindre dåliga anlag, faran av korsning mellan olika raser osv., måste därför anses 

i regel vara blott subjektiva omdömen.11

Medan den klassiska rasbiologin sålunda kritiserats rätt hårt, följer nu en mycket utför-

lig redogörelse för varför Sverige har en steriliseringspolitik i ett långt avsnitt kallat ”Arvshy-

gien”:  
[…] man borde använda [kännedomen om människans ärftlighetsförhållanden] till att 

söka förbättra den ärftliga sammansättningen av folkets arvsmassa (=summan av arvsanlagen) eller åt-

minstone söka skydda den från försämringar. Dessa strävanden brukar man sammanfatta under begreppet 

arvshygien… […] 

Uppenbart är, att man ej utan vidare på människan kan tillämpa de metoder, som prakti-

seras vid växt- och djurförädling… […] Man har då i första hand inriktat sig på att söka minska sprid-

ningen av dåliga anlag. I flera länder steriliserar man personer med ur samhällelig synpunkt uppenbart 

olämpliga anlag… […] Detta kan ske utan att man förorsakar dem något allvarligare personligt obehag. 

Man måste dock gå fram med den största försiktighet. […] [Man måste] vara fullt säker på att [åtgärder-

na] är nödvändiga och ändamålsenliga. Även i vårt land har lagar stiftats med detta syftemål. En sinnes-

sjuk eller sinnesslö människa får ej ingå äktenskap. Om en person lider av sådan sinnessjukdom, sinnes-

slöhet eller annan rubbning av själsverksamheten, att han på grund härav är ur stånd att vårda sina barn el-

ler kan beräknas genom sina arvsanlag överföra sin åkomma på sina avkomlingar, skall han steriliseras, 

även när han på grund av sitt tillstånd inte kan själv lämna sitt samtycke till denna åtgärd.12

 

Efter denna redogörelse för svensk steriliseringspolitik följer en halv sida som tar upp sterili-

seringens begränsade effektivitet mot recessiva anlag (se inledningen). Man påpekar att det tar 

tusentals år innan steriliseringar på homozygota recessiver får någon betydande effekt på an-

lagens frekvens i befolkningen och fortsätter: 
När man genom bortgallring kommit så långt att antalet sjukdomsbärare (homozygoter) 

blivit mycket lågt, kommer man praktiskt taget ej längre. De recessiva anlagsbärarna är alltjämt relativt 

talrika, men oåtkomliga. Man har därför på många håll misströstat om steriliseringens värde. Man måste 

dock komma ihåg, att även om man genom sterilisering ej helt kan utrota recessivt dåligt anlag [sic!], kan 

man dock i avsevärd grad bidra till att minska antalet anlagsbärare. Vidare måste man tänka på risken för 

avkomman i det enskilda fallet. Så t. ex. beräknar man att ungefär 1/3 av de barn som föds av sinnesslöa, 

också blir sinnesslöa. 

Många av de åtgärder, som samhället redan nu av andra anledningar vidtager, verkar i 

arvsskyddande riktning. I sinnessjukhus, alkoholisthem, fängelser m. m. omhändertages mindervärdiga 
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individer, som där vårdas på allmän bekostnad. Under den tid, som de på detta sätt är isolerade från för-

bindelser med andra människor, är de förhindrade att fortplanta sina sjukliga anlag.13

Steriliseringspolitiken försvaras trots den eugeniska ineffektiviteten. Man lyfter då fram 

det enskilda fallet, ett argument som egentligen skiljer sig från det ursprungliga målet att för-

bättra den ärftliga sammansättningen av folkets arvsmassa. Detta långa avsnitt om arvshygien 

framstår som en politisk partsinlaga. Efter att så ha avhandlat steriliseringen av de ”minder-

värdiga” tas frågan om positiv arvshygien upp. 
[Man har] också på många håll diskuterat möjligheterna till en positiv arvshygien, som 

kunde befordra nedärvningen av de goda anlagen.  

Man kan fråga, om detta verkligen är behövligt. […] På den frågan måste man nog svara 

ett obetingat ja […] Av utvecklingsläran har vi lärt oss, att urvalet är av största betydelse för utvecklingen 

av en art. […] I det moderna samhället har det emellertid dels fått en ändrad inriktning, dels neutralise-

rats. Som exempel […] kan närsyntheten anföras… […] Överhuvudtaget är lindrigare brytningsfel i ögat 

numera ur urvalssynpunkt av underordnad betydelse, då man ganska bra kan neutralisera dem med olika 

glasögon. 

Svaga och undermåliga människor blev i forna tider hänsynslöst utgallrade. Kunde de ej 

skaffa sig sitt uppehälle, fick de duka under. På många håll, t. ex. här i Norden, granskades de nyfödda 

barnen av husfadern. Fann han dem ej tillräckligt kraftiga och välskapade, sattes de ut för att dö. Dessa 

förhållanden har helt och hållet ändrats. Även mycket svaga barn räddas numera till livet tack vare den 

medicinska vetenskapens utveckling… […] och det moderna samhället söker framför allt hjälpa dem, 

som har svårt att draga sig fram. […] Uppenbart är att detta är vår enkla skyldighet. Vi måste dock ha 

klart för oss, att vi härigenom sätter det naturliga urvalet ur spel och kan bidraga till en försämring av fol-

ket, om vi ej ersätter det med något annat.14

Vi finner att författarna ger uttryck för den vanliga uppfattningen att samhället satt det 

naturliga urvalet ”ur spel”. Det tidigare resonemanget om att exempelvis glasögon gjort när-

synthet till mindre av ett handikapp och att selektionen mot närsynthet därför kan antas ha 

minskat är visserligen inte felaktigt i sig. Det är rimligt att anta att urvalet förändrats genom 

att samhället förändrats. Det är dock missvisande att kalla ett visst urval för mer ”naturligt” än 

något annat. Uppfattningen att vi ”satt det naturliga urvalet ur spel” kan lätt tolkas som att vi 

nu har ett ”onaturligt” och därför ”felaktigt” urval. 

Det ”nutida samhället” är uppenbarligen betraktat som problematiskt därför att ”vissa 

krafter verkar i sådan riktning, att värdefulla arvsanlag förstörs”.15 Liksom inom ”den nordis-

ka tanken” (som man inte refererar till) ges städerna skulden. Hit flyttar ”duktiga och före-

tagsamma människor” och problemet är att ”folkmaterialet i de större städerna av flera orsa-

ker förödes i stor utsträckning”.16 Man uttrycker också bekymmer över att de som skaffar sig 

en längre utbildning, vilket tycks likställas med god genetisk utrustning, dröjer med familje-
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bildande och att detta minskar ”utsikterna till nedärvning av de goda anlagen”. Vidare disku-

teras den minskade nativiteten i samhället, en fråga som också debatterats i makarna Myrdals 

bok ”Kris i befolkningsfrågan”17 och de effekter detta har på landets demografiska profil. 

Denna diskussion framstår som en smula föråldrad 1953, men man påpekar också att: 
Visserligen har under de senaste åren en ökning av nativiteten inträtt, men om denna är 

av tillfällig art eller ej, vet man ännu inte. Angeläget är emellertid, att man i sina strävanden att öka föds-

larnas antal ej använder medel, som kan bidraga till en försämring av folkets arvsbeskaffenhet.

 […] genom de för hela folket under de senaste decennierna förbättrade levnadsförhållandena har 

många mindervärdiga anlag hämmats och goda anlag gynnats i sin utveckling. Ty egenskaperna är ju re-

sultaten ej blott av anlagen utan även av de yttre förhållandena. Man kan också vid en undersökning lätt 

finna, att vårt svenska folk blivit allt kraftigare och sundare. […] Vi måste dock ha klart för oss, att dessa 

gynnsamma förändringar i vår folkhälsa är resultaten i förbättringar av miljön och icke av själva arvsmas-

san och därför kan under ogynnsamma förhållanden t. ex. efter ett olyckligt krig, mycket snabbt försvin-

na.18

Miljöns betydelse för hur människors egenskaper utvecklas lyfts fram. De moderna so-

ciala framstegen får ett erkännande, men boken avslutas med en varning om att värre tider kan 

komma och budskapet är tydligt: vår arvsmassa måste vara beredd på att det moderna samhäl-

let med sin livsuppehållande läkarvetenskap och sina sociala reformer kan komma att gå un-

der. Som påpekats ovan ter sig denna boks avsnitt om arvshygien snarast som en politisk pro-

gramskrift, vilket är minst sagt anmärkningsvärt för en lärobok. Dock är avståndstagandet 

från uppfattningar om människorasernas olika goda egenskaper värd att åter påpekas. 

 

3.2.4 UNO HOLMGREN, UNO & ERIK SKYE, 1967: Biologi För gymnasiet, årskurs2, Na; 
Biologi För fackskolan, årskurs 1, So 

Innehållet i kapitlet ”Humangenetik” är i stort överensstämmande i boken för Na-gymnasiet 

och den för fackskolan, även om det hela är något mer utförligt beskrivet i den förra. Kapitlet 

inleds med en diskussion kring frågan ”arv och miljö”.19 ”Genom de resultat, som förut-

sättningslöst arbetande ärftlighetsforskare kommit fram till vet vi numera att genotypen, dvs. 

arvsanlagen, spelar en absolut avgörande roll för utformningen av oss som individer. […] Den 

själsliga utrustningen går också i arv, t. ex. musikalitet och andra konstnärliga anlag”. Man 

påpekar dock att miljön förstås påverkar oss ”även om detta endast kan ske inom i vissa fall 

rätt snäva gränser”. Under rubriken ”Medicinsk genetik” diskuteras kortfattat ärftliga sjukdo-

mar. Man konstaterar att missbildningar kan åtgärdas genom kirurgi och att diet kan anpassas 

till eventuella ämnesomsättningsstörningar. Som en optimistisk avslutning på avsnittet ”Me-
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dicinsk genetik” sägs att ”En gång i framtiden kan man kanske bota eller lindra alla typer av 

ärftliga sjukdomar genom medicinering.”20 Detta är onekligen ett annat sätt att närma sig den 

medicinska genetiken än arvshygienens. 

Nästa kapitel bär emellertid titeln ”Arvshygien”. På kapitlets första uppslag slås man 

av två saker.21 För det första ett porträtt av Francis Galton för det andra en bild som förekom-

mer i Müntzings ”Ärftlighetsforskning” under kapitlet om arvshygien.22 En mycket likartad 

illustration finns också i Lenz „Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygine”23 Bilden 

beskriver hur fort en delpopulation som förökar sig snabbare kan ta över och tränga undan en 

som förökar sig långsammare. Bilden är förstås matematiskt oantastlig, men frågan är vilka 

grupper som förmodas ha olika reproduktionshastighet. Lenz har innan bilden behandlat ”neg-

rernas” större fruktsamhet än de vita och i direkt anslutning till bilden hävdar han att individer 

som uppvisar „Minderbegabung“, alltså mindre begåvade, för tillfället reproducerar sig mer 

än de begåvade. I Skye och Holmgrens bok nöjer man sig med att säga att: ”Som fig. s 203 

visar kan en mänsklig population mycket snabbt ändras, om en grupp människor gifter sig 

unga och/eller får många barn, medan en annan grupp inom samma population gifter sig något 

senare och/eller får färre barn.” Vilka grupper som eventuellt kan åsyftas uttalas inte, detta får 

eleverna fundera kring själva.  
[…] samhället får betala stora summor pengar för vården av dessa [de sinnesslöa] i många 

fall helt arbetsoförmögna och hjälplösa människor. Vi har ju dessbättre den uppfattningen i detta land att 

även de på detta sätt sjuka medborgarna skall så långt resurserna räcker ha den allra bästa vård och om-

sorg.24

Här kan man skönja ett resonemang av karaktären: vi är och bör vara goda humanister och ta 

hand om de svaga, men eftersom detta är dyrt, bör vi se till att de svaga inte föds. Det är up-

penbart att det har börjat ske en viss debatt om arvshygienen, med jämförelser av det slag som 

ofta förs fram som argument i debatten idag: 
Händelserna under det andra världskriget har medfört att somliga människor reagerar 

mycket starkt mot allt tal om arvshygien. Samtidigt måste man dock hålla i minnet att de åtgärder som 

vidtas eller bör vidtas enbart syftar till att begränsa spridningen av svåra personliga lidanden.25

Det senare är ett relevant argument, men är inte till fullo i linje med resonemanget ovan 

om hur mycket dessa svaga kostar, även om detta nämndes i förbigående i ett lika humanitärt 

orienterat resonemang. Man fortsätter därefter med att diskutera strålningsrisker och kemiska 

risker för arvsmassan och påpekar att ”krig innebär stora försämringar av arvsmassan genom 

att många av de fysiskt och psykiskt bäst utrustade individerna dödas”.26 Lenz ägnar ett helt 

kapitel åt detta problem: „Die Auslesewirkung des Krieges“. Visserligen säger han att det mo-
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derna kriget leder till utrotning av de krigiska raselementen. Pacifister skulle kanske bejaka 

detta, men det betyder också försvinnandet av de heroiska människorna, menar Lenz; 27  helt i 

linje med Skye och Holmgrens resonemang, med andra ord. Lenz är dock i slutändan tveksam 

till om krig verkligen är så särskilt dåligt ur ett rashygieniskt perspektiv, eftersom de hög-

begåvade och andligt („geistig”) ledande familjerna var stadda i utdöende redan innan (första) 

världskriget: „Der Weltkrieg hat daher die Tüchtigkeit der Rasse nicht schlimmer verwüstet 

als einige Jahrzehnte moderner abendländischer Zivilisation.“28 (”Världskriget har därigenom 

inte ödelagt rasens duglighet värre än några årtionden av modern, västerländsk, civilisation.”) 

Nästa uppslag i Holmgren & Skye domineras helt av två stora bilder på ett 

kvinnligt respektive manligt underliv i genomskärning med saxar markerade vid äggledare 

respektive sädesledare.29 I bildtexten till den manliga steriliseringen påpekas  
Motståndet mot sterilisering beror nog till stor del på att man förväxlar ingreppet med ka-

strering. Vid kastrering avlägsnas könskörtlarna, varvid könsdriften går förlorad. Sexualförbrytare kan 

botas från sin sjukliga böjelse genom att låta kastrera sig.30

I boken för fackskolan påpekas vid motsvarande bild att ”Inte heller kastrering får företas utan 

att patienten gett sitt samtycke”.31 Man förklarar:  
En viktig åtgärd i detta sammanhang [bekämpningen av skadliga arvsanlag] är arvshygi-

enisk rådgivning… […] En följd av den arvshygieniska rådgivningen kan bli att någon av makarna låter 

sterilisera sig. Sterilisering kan således företas om risk föreligger för att barnen skall få i arv sinnesslöhet 

eller svårartade sjukdomar eller lyten. Slutligen kan sterilisering beviljas om kvinnan på grund av t. ex. 

sjukdom utsätts för allvarliga risker till liv och hälsa genom ett havandeskap.  

Sterilisering är frivillig. Ingen mentalt frisk människa kan steriliseras utan att ha gett sitt 

medgivande härtill. För personer som på grund av mentalsjukdom är oförmögna att ge besked gäller dock 

särskilda bestämmelser.  

Sterilisering är ett effektivt medel att hindra att t. ex. ärftlig sinnesslöhet sprider sig. Sin-

nesslöa kvinnor får nämligen ofta många barn, och det första kommer vanligen tidigt. Ca hälften av de 

steriliseringar som företagits i vårt land gäller sinnesslöa. I fråga om ärftliga sinnessjukdomar är bilden 

mer komplicerad. Det visar sig nämligen att såväl mycket hög begåvning som ärftliga sinnessjukdomar 

stundom uppträder i samma släkt. Att steriliseringar som vapen [min kursiv] i sådant fall måste användas 

med största försiktighet är självklart, om man samtidigt tar i betraktande de nya och förbättrade behand-

lingsmetoder som framkommit inom mentalsjukvården.32

Därefter diskuteras mycket kort att det är lättare att selektera bort en dominant gen än en 

recessiv och man går vidare kortfattat in på äktenskapshinder, abort och ”frivillig befrukt-

ningskontroll”. Om den senare sägs att : 
Den frivilliga befruktningskontrollen kan betyda räddningen undan svält och lidande för 

hela mänskligheten. Flera av utvecklingsländerna är intresserade av familjeplaneringsfrågor, och från 
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svenskt håll har man gjort en hel del för att hjälpa till i detta arbete. Svårigheterna är emellertid många 

och man måste ta hänsyn till religion samt seder och bruk i de olika länderna.33

 Då är vi plötsligt inne på kontrollen av befolkningsexplosionen. Detta är alltså betraktat som 

ett till arvshygienen närliggande område. 

I boken för fackskolan följs motsvarigheten till det ovan diskuterade avsnittet 

omedelbart av ett med titeln ”Människans rasproblem”.34 Vi får se några svarta polismän, an-

tagligen i USA, som gripit en vit person som döljer sitt ansikte. Bildtexten talar om raskraval-

ler. Det beskrivs hur tyskarna under Hitler upprättade utrotningsläger för judar, att förövarna 

av dessa ”avskyvärda brott” avrättats eller på annat sätt straffats, men att många fortfarande 

går fria, ”några innehar t.o.m. viktiga befattningar i de båda tyska statsbildningarna”. Efter-

krigstidens betydelse för Afrika efter koloniernas avskaffande berörs och Sydafrikas rasåt-

skillnadslagar nämns. 
I de nyblivna fria staterna i Afrika växer hatet mot den vita rasen. Detta spirande rashat 

underblåses av politikerna i vissa länder, som försöker utnyttja det för att bygga upp sin egen maktställ-

ning bland de afroasiatiska länderna.35

Jag misstänker att det är Sovjetblocket som avses. En redogörelse för hur man inom den 

europeiska kulturen i allmänhet betraktat svarta (inte minst uppenbart i de äldre böckerna dis-

kuterade här) kanske skulle hjälpa till med att förklara de svartas påstådda hat mot de vita. 

Någon sådan finns dock inte. Motsättningarna mellan judar och palestinier i Israel berörs. 

”Negrernas” kamp för likaberättigande i USA nämns och det påpekas: ”Så sent som i mitten 

av år 1965 undertecknade president Johnson en lag som garanterar dem rösträtt”.36 Denna 

politiska rapport (anmärkningsvärd i en biologibok, kan möjligen tyckas) följs av en diskus-

sion om vad en ras är och varför de kommit att värderas olika: 
På många håll i världen står således folk av olika ras mot varandra, och man har nu och 

då velat göra gällande att den ena rasen har egenskaper som är ”värdefullare” än den andras. Ofta har ras-

hatet bottnat i okunnighet om och rädsla för det främmande hos det andra folkslaget. Intolerans mot det 

som är annorlunda är också en viktig komponent i rashatet. […] Det är här viktigt att komma ihåg, att de 

stora skillnader som man kan iaktta mellan olika raser och populationer i t. ex. språkligt eller kulturellt 

avseende inte motsvaras av ärftlighetsmässiga skillnader av samma storleksordning37

Man fortsätter så: 
Många människor, bland dem många ledande inom t. ex. politik och litteratur, vill över-

huvud taget inte tala om människoraser. Detta är självfallet en överdrift, även om det ur ärftlighetsmässig 

synpunkt ej existerar något som man kan kalla ren ras.38

Detta citat uttrycker en motvilja att låta ideologiska hänsyn, som kan tänkas vara politi-

kers och författares bevekelsegrunder, förvränga naturvetenskapliga sakförhållanden. Märk-
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ligt nog sägs ju ändå de naturvetenskapliga sakförhållandena säga nära nog samma sak, men 

kanske relativt en annan fråga. Det som sägs finnas är gradvisa genetiska skillnader mellan 

människor från olika delar av jorden, snarare än distinkta raser. Det man vänder sig emot är 

snarast påståenden om att genetiska skillnader mellan grupper av människor inte alls skulle 

finnas. Detta belyser det viktiga i att specificera vad man menar, om man hävdar att det inte 

finns några människoraser! Som boken fortsätter: ”I många fall sker missförstånd genom sam-

manblandning av begrepp." Man förklarar vidare att många rasegenskaper är adaptiva, att det 

svarta pigmentet skyddar mot ultraviolett ljus, exempelvis. ”Det felaktiga är att till existeran-

de skillnader knyta positiva och negativa värderingar” menar man vidare och fortsätter: ”Både 

den kristna moraluppfattningen och andra moraluppfattningar hävdar alla människors lika 

värde och likaberättigande oavsett ras, språk eller kultur”. Efter att så ha konstaterat att alla 

människor tillhör samma art upprepas åter att olika genetisk konstitution uppstått som anpass-

ning till miljön, ”från de arktiska isöknarna till de tropiska regnskogarna”. Sedan följer en 

intressant uppfattning om ras relaterat till primitiv kultur. I det följande konstateras att det inte 

är rasen som avgör hur primitiv en kultur är, ett relativt begrepp för övrigt:  
Somliga miljöer har varit generösare och låtit folk att leva på en ur vår synpunkt primiti-

vare nivå, t. ex. dvärgfolken i Afrika. Att ur biologiska data dra den slutsatsen att en ras generellt står 

högre än en annan låter sig knappast göra. Men det är å andra sidan mänskligt att varje ras anser sig stå 

högre än alla andra.39

Den sista meningen stämmer med uppfattningar som Claude Lévi-Strauss uttalat i ”Ras 

och historia”.40 Sedan förklaras vad en ras är populationsgenetiskt: 
Ur genetisk synpunkt är en ras en stor population, inom vilken vissa anlag uppträder tal-

rikare än inom andra storpopulationer. Vi kan urskilja 5 sådana storpopulationer, den vita rasen, den gula 

rasen, den svarta rasen, Amerikas indianer och de s. k. australnegrerna.41

 Därefter diskuteras blodgruppernas fördelning, vilka sägs motsvara dessa raser. 

En titt på den bifogade kartan över blodgrupp B visar dock att endast bland de ”raser” som 

(nästan) helt saknar denna (australier och Amerikas indianer) finns det ett enkelt sådant sam-

band i för denna allel.  

Man går så över till att fråga om det kan finnas själsliga olikheter mellan raser: 

”Det är sannolikt att det kan existera även vissa nedärvda psykiska skillnader mellan raser och 

populationer. Man bör dock vara ytterst försiktig med att karaktärisera raser och populationer 

i termer som beskriver egenskaper.”42 Frågan om blandraser tas sedan upp: 
Ordet blandras innebär för många en negativ värdering. Den sociala anpassningen för 

t.ex. färgade barn i en vit befolkning är omvittnat svår. Raskorsningen torde dock inte i sig själv vara or-

saken härtill utan snarare omgivningens reaktion. Detta är realiteter att räkna med. Raskorsningar anses 
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av många ärftlighetsforskare innebära väsentliga fördelar genom nykombination av värdefulla anlag. Des-

sa fördelar motverkas av den sämre sociala anpassning som i vissa länder och samhällen kan bli en följd 

av motstånd mot raskorsning.43

Man verkar antyda att i realiteten är inte raskorsning tillrådligt, men följer UNESCO: s upp-

fattning i frågan (se inledning): problemen anses (med viss försiktighet) bero på sociala, sna-

rare än genetiska, effekter. Slutligen kommer åter en appell till den kristna moralen:  
Oberoende av vår inställning till religionen kan regeln ”Allt vad I viljen att människorna 

skolen göra Eder, det gören I ock dem” tjäna som ett rättesnöre människor emellan.  

Människoraserna behandlas på ytterligare en plats i boken för fackskolan, nämligen då 

människans evolution avhandlas. De allmänna resonemangen är i stort desamma som de ovan. 

En talande formulering är denna: ”Hudfärgens samband med klimatet kan lätt studeras hos 

den rastyp vi tillhör (den kaukasiska).”44 Att någon av främmande rastillhörighet skulle läsa 

boken finns inte med som möjlighet! Ett par decennier senare skulle en sådan mening vara 

fullkomligt omöjlig. Detta förklarar förstås också hur man under tidigare decennier kunnat 

uttala sig vitt och brett om den ena eller andra rasens egenskaper: det var inte så sannolikt att 

en ”Sudanneger” skulle komma att protestera.  
Det är omöjligt att hävda att en ras är intellektuellt eller moraliskt överlägsen en annan 

ras, eftersom sådana egenskaper inte bevisligen nedärvs. Några sådana rasskillnader existerar bevisligen 

inte.45

Det är värt att notera att den första meningen lyder ”inte bevisligen”, vilket är en försik-

tig formulering, medan den andra meningen är tvärsäker (om man inte lägger tonvikten vid 

bevisligen). Det är uppenbart att det stora utrymme dessa frågor får i boken, där samma bud-

skap meddelas om och om igen i olika formuleringar, reflekterar en inte oproblematisk upp-

görelse med de tidigare uppfattningarna om raserna. Författaren tycks också vilja å ena sidan 

försvara ett biologiskt perspektiv på raserna och å den andra ta avstånd från rasism. Vi har 

ovan sett att denna omsvängning startar redan 1945, men mer i form av tystnad. I denna läro-

bok från 1967 kommer frågorna tydligare upp till ytan. 

 

 

 

 

 

 

 

67 



 

 

 

 

 
Figur 6 (ovan). Denna illustration visar hur snabbt en delpopulation som har en snabbare föröknings-
takt kan ta över. A. Anger en skillnad på 3 resp. 4 barn. B anger en skillnad på 33 resp. 25 års skillnad 

mellan generationerna. Bilden är hämtad ur Holmgren & Skye, 1967.  

 

 
 

Figur 7 (ovan). Med dessa bilder visade Holmgren & Skye principerna för kvinnlig respektive manlig 
sterilisering. 
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3.2.5 BERNHARDSSON–BJÖRSE–MÜNTZING, 1981 & 1982: Biologi för gymnasieskolan 

Detta verk är uppdelat på två böcker varav den ena behandlar: ”Genetik; Tillväxt och diffe-

rentiering; Evolution; Etologi” och den andra: "Ekologi; människan i miljön; människans 

ekologiska situation; växt- och djurvärlden.”46 Olika kapitel har olika författare och det är 

genomgående kända namn inom respektive område det rör sig om. Sten Lindroth har exem-

pelvis skrivit inledningen till evolutionsavsnittet, en idéhistorisk återblick, Sverre Sjölander 

har skrivit om etologi och Arne Müntzing om genetik, tillväxt och differentiering, samt evolu-

tion. 

Genetikavsnittet är alltså skrivet av samme Müntzing som författat ”Ärftlighets-

forskning”. Som kan förväntas med denne författare är kapitlet på hög nivå och dessutom rätt 

omfattande (hela 72 sidor och då avhandlas ändå exempelvis den genetiska koden i nästa ka-

pitel ”tillväxt och differentiering”). Det första omnämnandet av sådant som direkt rör männi-

skan är den relativa betydelsen av arv och miljö. Presentationen sammanfattas väl i följande 

mening: ”Även om dessa tvillingundersökningar ofta på ett nästan skrämmande sätt visar mil-

jöns relativa oförmåga i jämförelse med genotypen, kan man dock konstatera att överens-

stämmelsen mellan enäggstvillingarna i sådana fall är långt ifrån fullständig.”47 En bild och 

tillhörande bildtext berättar en intressant anekdot där den ene enäggstvillingen, uppvuxen  

”under primitiva förhållanden” blivit ”närmast lösdrivare” och den andre med fosterföräldrar 

som haft ”gynnsamt inflytande” blivit ingenjör med högre IQ.  

Ett kapitel kallat ”Humangenetik”48 och i synnerhet avsnittet ”Raser och popula-

tioner” intresserar oss här.49 Det inleds: 
Förekomsten av en oändlig mängd individuella skillnader mellan människor utesluter inte 

vissa genomsnittliga olikheter mellan grupper av människor. När dessa är tillräckligt omfattande kan man 

urskilja olika raser. Att skilja mellan en vit och en neger är inte svårt och man talar i sådana fall om raser 

av första ordningen. De olika rastyper som förekommer t ex i Europa är däremot mindre väl skilda, och i 

det enskilda fallet är det ofta omöjligt att med säkerhet avgöra vilken rastyp det är fråga om. 

Anledningen till dessa svårigheter är att alla de västerländska kulturfolken i rashänseende 

är mycket starkt blandade.50

Sedan går Müntzing igenom den europida rasens olika rastyper: den nordiska, alpina, 

ostbaltiska, dinariska och mediterrana. Vi finner alltså exakt samma indelning som i Swed-

berg år 1930. Müntzing presenterar dock inte några gamla rasbiologiska bilder, utan ett kolla-

ge med moderna bilder på de olika typerna. Här är ostbaltisk ras ersatt med ”samisk ras”. In-

tressant nog preciserar inte Müntzing vilken bild som representerar vilken rastyp. Den samis-
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ka är lättast att identifiera (på mössan), men sanningen att säga är det faktiskt inte särskilt 

svårt att identifiera de olika rastyperna. Som en detalj kan nämnas att både den mediterrane 

och den dinariske mannen tycks vara upptagna med arbete i någon form av verkstad. 

Müntzing avhandlar kort den mongolida (uppdelad i nordlig och sydöstlig vari-

ant) och negroida (inkluderande asiatiska och oceaniska mörkhyade människor) rasen. Däref-

ter förekommer ett förvånansvärt långt och försiktigt resonemang om att alla människor på 

jorden tillhör samma art: 
Hos människan är visserligen erfarenheterna rörande hybridisering mellan vitt skilda ra-

ser ganska begränsade, men enligt tillgängliga data har blandäktenskapen i sådana fall genomgående re-

sulterat i fullt fertil avkomma. Detta gäller även för så skilda raser som mellan vita och hottentotter och 

för komplicerade korsningar där t ex representanter för olika asiatiska folkslag gift sig med mulatter (vit 

X neger). Under sådana omständigheter måste man anse att alla människor på vår jord tillhör samma art 

och att vi alltså ur biologisk synpunkt är varandra mycket närstående.51

De uppseendeväckande hottentottkorsningarna omnämns, som synes. Müntzing fort-

sätter med att säga att när ”rasskillnaderna” mellan grupper är mycket små kan man inte läng-

re tala om raser utan om populationer. Detta begrepp säger han för människan är synonymt 

med folkgrupp. Sedan talas om att populationer kan skilja sig åt i genfrekvenser (egentligen 

allelfrekvenser), att detta är ett område för populationsgenetiken och att människans blod-

grupper utgör ett utmärkt arbetsfält för populationsgenetiken. AB0-systemet presenteras så 

och frekvenserna av olika blodgrupper i olika folkgrupper presenteras. Hur samiska och fins-

ka inslag i Sverige reflekteras i blodgruppsfrekvenser ägnas en hel del utrymme. Müntzing ser 

i blodgrupperna goda indikatorer på släktskap mellan folk, vilket äger sin riktighet även om 

dessa data i sig är otillräckliga; släktskapen som påvisas är i praktiken dem som redan anses 

kända och icke närbesläktade folk visar ofta också likheter. Müntzing presenterar också möj-

ligheten att visa på olika blodproteinalleler genom elektroforetisk separation. Det märkliga i 

avsnittet är att Müntzing inledningsvis fortfarande håller fast vid resonemang om blandning 

av rastyper, snarare än att konsekvent använda de populationsgenetiska termer han berör sena-

re.  

Efter att så ha avhandlat raserna går humangenetikavsnittet vidare med ärftliga 

mentalsjukdomar, till vilka Müntzing räknar schizofreni och mano-depressiv psykos. Ett för-

hållandevis långt avsnitt ägnas åt ”klinisk cytogenetik”, alltså kromosomavvikelser, t.ex. 

Downs syndrom, här även kallad mongolism, könskromosomavvikelser och Cri-du-chat-

syndromet, med bilder på drabbade. Det sista avsnittet behandlar ”medicinsk-genetisk rådgiv-

ning”. Sterilisering nämns här inte alls, steriliseringslagstiftningen är ju också avskaffad. Var-
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ken begreppen eugenik eller arvshygien nämns och det finns heller inte några resonemang om 

det samhälleliga behovet av kontroll över folkets arvsmassa eller dylikt. Vad som sägs är 

istället något om generella riskbedömningar samt följande: 
I varje enskilt fall får sedan övervägas om det kan vara försvarligt att producera avkom-

ma eller ej, ett val som ofta är svårt men som dock underlättas genom de besked en kunnig arvsbiolog är i 

stånd att ge. Behovet av sådan rådgivning är stort eftersom den genomsnittliga risken för att ett barn skall 

födas med en ärftlig defekt av något slag är så stor som ett värde någonstans mellan 1 fall på 40 eller 1 

fall på 50.52

Slutligen påpekas att kromosomavvikelser ofta inte rör ärftlighet i vanlig bemärkelse, 

utan förändringar som uppkommer vid bildandet av den enskilda könscellen.  

Den andra boken i verket (med andra författare) behandlar ekologi, miljöfrågor, 

samt växt- och djurvärlden. Inom kapitlet ”Människan i miljön” finns ett avsnitt, skrivet av 

Nils-Erik Landell, kallat ”Födelse- och dödstalen förändras”.53 Det handlar om befolknings-

ökningens orsaker och följder. 
Malthus’ budskap gick framför allt ut på att den fattiga befolkningen inte borde föröka 

sig så snabbt. Han menade att socialhjälpen på lång sikt skulle avvecklas. Istället skulle mindre barnaska-

ror minska försörjningsbördan och samtidigt höja den mänskliga arbetskraftens värde. Med den här meto-

den skulle proletariatets välstånd öka. Barnbegränsningen skulle ske genom återhållsamhet inom äkten-

skapen och kyskhet före.54

Det påpekas att nymalthusianismen var gångbar under senare delen av 1800-talet i Väst-

europa. Ingenting om eugenikrörelsen nämns dock. Däremot kan den väl sägas vara inbegri-

pen i det som diskuteras i följande ordalag: 
Befolkningsexplosionen ger skrämmande perspektiv. Hur kommer människans framtid 

att te sig? År 1859 hade man i England och Europa fått en ordentlig tankeställare då Charles Darwin lade 

fram ”On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the 

struggle for life”. Här kunde man se människan som en djurart bland många –en art i en kamp för tillva-

ron där den bäst rustade stod med segern. Människan har betvingat många andra arter –men kan hon i det 

långa loppet behärska sin egen?55

”Man tyckte det var bekvämt att skylla fattigdomen på folkökningen”, säger Landell 

och fortsätter ”Karl Marx hade en helt annan åsikt i ’Das Kapital’, band 1, som publicerades 

år 1867”.56 Marx syn på fattigdomens orsaker behandlas kortfattat. Makarna Myrdals bok 

”Kris i befolkningsfrågan” lyfts fram som en ”våldsam kontrast” till nymalthusianismen.57 

Detta förstås för att det var en hotande befolkningsminskning som diskuterades av makarna 

Myrdal. Detta påpekas också, liksom att detta kunde förklaras med att ”barnafödandet bara 

hade skjutits upp några år under 1930-talets depression”. Lärobokens budskap om den rådan-

de globala befolkningsökningen lyder: 
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Ett framgångsrikt familjeplaneringsprogram för u-länderna förutsätter en höj-

ning av den materiella standarden och av kunskapsnivån. Först då kan motivation skapas hos 

den enskilda familjen att bringa ned födelsetalen.58

Resten av kapitlet handlar om konkreta miljöhot, vilket faller utanför ämnet för 

den diskussion vi för här. Läroboken ligger ingalunda efter den allmänna samhällsdebatten, 

växthuseffekten som resultat av koldioxidutsläpp diskuteras ingående. 

Kapitel 3, ”Människans ekologiska situation” författat av Håkan Hallander, är 

intressant i så motto att det betecknas som ”diskussionskapitel”. Denna skillnad gentemot de 

tidigare kapitlen markeras genom att det är satt i ett annat skrivmaskinsliknande typsnitt. Det 

börjar med intagandet av något av en biologisk försvarsposition: 
Man kan diskutera i vilken mån det är arv eller miljö 

som bestämmer människans situation och sociala struktur. Biolo-

gin, och speciellt sociobiologin, har beskyllts för att alltför 

mycket tro på att ”arvet från stenåldersmänniskan” skulle be-

stämma vårt handlande. Enligt dessa beskyllningar skulle biolo-

gerna förespråka någon form av ”djungelns lag” där de starkare 

skulle ha rätt att slå ut de svagare.59

Hallander påpekar att de flesta biologer idag anser att social tradition är en viktig faktor i be-

stämningen av ”människans liv, sociala struktur etc”. "Självklart kan en del av det vi förmed-

lar också vara en humanistisk uppfattning, dvs att vi har plikter gentemot de svaga i samhäl-

let." Det ges också en sociobiologisk förklaring till varför den humanistiska inställningen kan 

tänkas existera: ”En sådan egenskap är av klart överlevnadsvärde, bl a genom att äldre, svaga 

individer med hög erfarenhet under längre tid då skulle kunna förmedla sin kunskap till fler 

individer av en yngre generation.”60

Sedan går författaren vidare med att kortfattat diskutera vår arts ursprung och at-

tackerar en uppfattning vi stött på i de äldre geografiböckerna, ovan: ”Det är en mycket ut-

bredd uppfattning att 1900-talets människa står intellektuellt och emotionellt över de männi-

skor som levde t ex under stenåldern.”61 Hallander pekar på att på den korta tid det moderna 

samhället utvecklats har det knappast hunnit ske mycket biologisk evolution. Han menar att 

de ”primitiva” folken har nog så välutvecklade språk, redskap och sedvänjor.  
Våra förfäder hade troligen ett nästan lika rikt ordförråd som 

vi har idag, men orden behandlade andra ämnen… […] Bara som ett 

exempel: Hawaiianskan hade 30 olika ord för blå färg på hav när 

européerna ”upptäckte” Hawaii.62  
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I ett historiskt perspektiv är ”upprättelsen” av Hawaiis urbefolkning inte så sär-

skilt radikal. Vi har ju sett att även i de geografiböcker där attityden gentemot primitiva folk 

varit som mest föraktfull, var just polynesier behandlade med stor respekt. Slutligen misstän-

ker Hallander att stenåldersmänniskorna var bättre på samarbete, eftersom tekniken var enkla-

re. Om den moderna människan sägs, däremot: ”Relationerna mellan människor är nu störda 

och ganska oharmoniska, t ex inom storstadsbefolkningar.”63 Sedan följer en diskussion kring 

vad som närmast kan sägas vara ”gröna” politiska frågor: det industriella jordbruket, vegetari-

anism, valfångst, skogsbruket, kärnkraften, kärnvapenkriget, resursslöseri och slutligen åter-

igen en diskussion om koldioxidutsläppen, den globala uppvärmningen och havsytans höj-

ning. 

 

3.2.6 NYHOLM–SUNESON–ÖSTERLIND, 1963–1991: Gymnasiebiologi 

Från 1963 fram till 1990-talet utkom biologiböcker av Karl-Georg Nyholm, Svante Suneson, 

Sven Österlind, med flera författare. 64 Under det tidiga 60-talet är de olika avsnitten uppdela-

de på olika små häften, likt fallet med Hammarsten–Person–Sefve-böckerna diskuterade ovan. 

Boken ”Biologi, fjärde delen. Ärftlighets- och utvecklingslära” av Svante Suneson från 1963 

intresserar oss här, särskilt avsnittet ”Människans ärftlighet”65. Suneson redogör först för hur 

ärftlighetsforskning på människan bedrivs och påpekar att ärftligheten av abnormiteter och 

markanta sjukdomar är bättre känd än ärftligheten av ”mera normala” egenskaper. Släktun-

dersökningar beskrivs och det förklaras hur tvillingforskningen kan hjälpa till med att avgöra 

arvets respektive miljöns betydelse. Man konstaterar att för ”psykisk efterblivenhet (olika 

grader av bristande intelligens)” spelar ärftlighet en stor roll (men förlossningsskador nämns 

som ett exempel på miljöfaktor) och författaren tar upp exempelvis ”mongolism”. Som en 

slutkläm på sektionen om psykisk efterblivenhet påpekas att:  
Inom vissa släkter är hög begåvning vanlig, t. ex. musikalisk eller vetenskaplig begåv-

ning. Att dessa egenskaper är ärftliga kan inte betvivlas. Det vore då egendomligt, om inte också den 

mera normala begåvningen vore ärftligt betingad.66

Detta är förstås ett väl tvärsäkert uttalande. För det första var och är inte genialitetens 

ärftlighet så säkerställd att den inte kan betvivlas. För det andra behöver inte förekomsten av 

extrema skillnader i ärftliga egenskaper betyda att också den normala variationen i egen-

skapen till stor del är ärftligt betingad.  

Därefter behandlas sinnessjukdomar, närmare bestämt den mano-depressiva sin-

nessjukdomen, som sägs inte sällan förekomma hos människor med hög begåvning, samt 
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Schizofreni. Ärftliga faktorer antas för dessa sjukdomar spela en avgörande roll, även om mil-

jöfaktorer sägs vara av betydelse för eventuellt utbrott. Schizofreni sägs antagligen bero på 

recessiva anlag och antalet friska anlagsbärare förmodas vara stort. Det är intressant att dessa 

sjukdomar tas upp i samband med ett avsnitt om just genetik, då den ärftliga komponenten 

egentligen inte alls var närmare känd. Skälet till omnämnandet är alltså inte i första rummet 

genetiskt. Snarare torde orsaken vara att psykiska sjukdomar tillhörde dem som man särskilt 

intresserat sig för ur ett eugeniskt perspektiv. Påpekandena om hög begåvning och antagligen 

också den rika förekomsten av heterozygoter för schizofreni är förstås avgörande för lämplig-

heten av eugeniska åtgärder mot sjukdomarna. Detta är också något som diskuteras i boken, 

under rubriken ”Befolkningsgenetik”. Först sägs dock något om ”Människoraserna”. 

Suneson konstaterar att alla människor tillhör samma art: ”Ett bevis för detta är, 

att det i förbindelser mellan representanter t. o. m. för de mest skilda raser, t. ex. mellan vita 

och hottentoter, uppstår bastarder och att dessa i sin tur kan fortplanta sig.” Vi ser att ”hotten-

toterna” återigen anses stå särskilt långt från vita. Diskussionen om raser fortsätter:  
Likväl kan man påvisa vissa genomsnittliga gruppolikheter mellan människor och på 

grundval av dessa urskilja olika raser. De stora rasgrupperna, vita, negrer och mongoler, är lätta att karak-

terisera. Svårare är det att urskilja olika raser i t. ex. Europas kulturländer. Orsaken härtill är, att de väster-

ländska folken är starkt blandade med varandra. Att söka efter rena raser är meningslöst. I denna ras-

blandning ingår de nordiska, alpina, ostbaltiska, dinariska och mediterrana rastyperna, vilka kan urskiljas 

på grundval av skillnader i fråga om vissa yttre egenskaper, såsom skallform, ansiktsform, hårfärg och 

ögonfärg. I de olika ländernas befolkningar är den ena eller andra rastypen mer eller mindre starkt fram-

trädande… […] Om man jämför t. ex. tyskar, fransmän och engelsmän, är den genomsnittliga rasolikhe-

ten mellan dem relativt liten. Individer inom ett och samma folk är faktiskt ofta mycket mera olika var-

andra än den genomsnittliga rasskillnaden mellan folken. Olikheterna i språk, historia, traditioner, upp-

fostran etc. är däremot ofta stora.67

Tre stora rasgrupper, samt de europeiska rastyperna listas alltså till namnet, men deras 

egenskaper beskrivs inte, detta anses uppenbarligen inte vara centralt. Det viktigaste är att 

reda ut begreppen kring ras, inte att lära ut något om de olika raserna. De kulturella skillna-

derna mellan folken lyfts fram som viktigare än eventuella rasolikheter, vilket följs av en dis-

kussion om hur raser värderas: 
Diskussioner om olika rasers företräden framför andra är vanliga. I allmänhet rör man sig 

härvid på mycket osäker mark. Dels är vår kunskap om de olika rasernas genmassa synnerligen bristfällig, 

dels kan det råda delade meningar om värdet av olika egenskaper. Diskussionerna blir dessutom ofta 

mycket subjektivt färgade, eftersom man är benägen att betrakta den egna rasen som särskilt värdefull. Ett 

skrämmande exempel på ett sådant ensidigt betraktelsesätt utgör den nazistiska rasläran i Hitlers Tysk-

land.68
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Det talas här inte uttalat om psykiska skillnader mellan raserna, men man kan anta att 

”företräden” syftar främst på detta. Hur som helst är det en närmast agnostisk ståndpunkt som 

presenteras, vidare påpekas att förekomsten av skillnader är en sak, värderandet av dem en 

annan. Detta är också det första tydliga omnämnandet av nazismen i detta sammanhang. Su-

neson fortsätter:  
Vid diskussioner om de olika rasernas värde kommer man lätt in på frågan om rasbland-

ningar, dvs. raskorsningar. Rasblandning har ofta ansetts medföra ödesdigra verkningar. Med ärftlighets-

läran som grund kan man numera bedöma frågan mera fördomsfritt än tidigare. I många fall kan säkerli-

gen goda anlag från olika håll sammanföras i värdefulla nykombinationer, men även mindre goda kombi-

nationer kan naturligtvis uppstå i bastardernas avkomma. Bastarderingen kan vidare tänkas medföra en 

viss samkorsningseffekt, som är jämförlig med den vitalitetsstegring man i liknande fall finner hos växter 

och djur. Uppkomsten av flera av de antika kulturerna tycks enligt historieforskningen stå i samband med 

föregående rasblandningar.69

Den ”historieforskning” som avses är sannolikt den idé om kulturell blomstring som 

följd av raskorsning, vilken i Müntzings ”Ärftlighetsforskning” från 1953 tillskrivs professor 

Martin P. Nilsson.70 Vi har här att göra med en ytterst produktiv specialist på antiken. Bland 

titlarna märks en från 1920-talet, om rasblandningarnas betydelse i det romerska kejsarriket.71

Vi kommer så in på avsnittet om ”befolkningsgenetik”. Ett av de första problem 

som här tas upp rör joniserande strålning. De uteblivna missbildningarna efter ”atombomb-

ningen av de båda japanska städerna” förmodas bero på att mutationerna är recessiva: ”Man 

måste därför hoppas, att alla krafter samordnas för att förhindra, att den joniserande strål-

ningen på vår jord ökas”.72 Efter denna förhoppning kommer så en diskussion liknande den vi 

stött på hos Hammarsten–Person–Sefve om hur det naturliga urvalet satts ur spel: 
Hur önskvärd denna utveckling än kan synas ha varit, har den dock en avigsida. I vår 

moderna kultur är det naturliga urvalet satt ur spel. Även personer med svåra ärftliga sjukdomar kan nu, 

tack vare läkarvetenskapens framsteg, ofta uppnå fortplantningsduglig ålder. Härigenom kan sjukdomsan-

lagen få en större spridning bland befolkningen.73  

Förutom detta påpekas att befolkningsgruppers olika relativa förökning kan påverka ”ett 

folks arvsmassa”; detta var ju också själva grunden för Galtons eugenik, något som dock inte 

nämns. Sedan hävdas att ”en långt driven inavel även hos människan [kan] leda till en viss 

degeneration, vilket man sett exempel på i isolerade områden av vårt land”.74 Denna isolering 

sägs dock ha blivit bruten och det påpekas att ”från rasbiologiskt håll har man framkastat tan-

ken, att den i vårt land fortgående ökningen av den genomsnittliga kroppslängden skulle kun-

na vara en yttring av en sådan samkorsningseffekt”.75 Detta är den enda förekomsten av ordet 

”rasbiologi” och det förklaras inte närmare. Dock följer en och en halv sida under titeln 
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”Arvshygien”. Inledningsvis kommer resonemang kring sociala reformer, som kanske inte i 

första hand för tankarna till arvshygien för en nutida läsare: 
Bland åtgärder som ur positivt arvshygienisk synpunkt är önskvärda kan nämnas förbätt-

ring av den studerande ungdomens utbildningsförhållanden och ekonomiska villkor för att möjliggöra en 

relativt tidig äktenskapsbildning. Att få till stånd en lösning av det brännande bostadsproblemet torde 

också ha betydelse i detta sammanhang.76

Den negativa arvshygienen sägs omfatta äktenskapslagar (mot ”sinnessjukdom, sinnes-

slöhet och vissa slag av fallandesjuka”), anstaltsvård/internering (mot ”uppenbart samhällsfar-

liga individer och återfallsförbrytare”), samt sterilisering. Om Sveriges steriliseringslagstift-

ning sägs: ”Steriliseringen är frivillig, men personer som på grund av psykisk rubbning inte 

kan lämna giltigt samtycke därtill kan likväl steriliseras”.77 Det påpekas också att kategorin 

”medicinsk indikation beträffande kvinnan” blivit den vanligaste steriliseringsgrunden.78 Det 

sägs vidare att vid sterilisering av personer med sinnessjukdomar, så måste man gå försiktigt 

fram. Som skäl anges, liksom av flera andra författare, antagandet att det i släkter med sådana 

ofta också finns hög begåvning. Vidare påpekas att ”Den arvshygieniska effekten av sterilise-

ring får inte överdrivas”, ty ”I fråga om mindervärdighet som beror på recessiva anlag är dock 

steriliseringen föga effektiv”.79 Slutligen talas det om vikten av arvshygienisk rådgivning. 

Detta kan få ”kontrahenter” som kan tänkas vara bärare av sjukdomsanlag, att underlåta att 

sätta barn till världen, även om de inte är föremål för sterilisering. Också i denna bok presen-

teras alltså steriliseringspolitiken tydligt. 

Som sagt utges Nyholm, Sunesons och Österlinds biologiböcker ända fram till 

1990-talet. I utgåvan från 1967 är texten likartad i det huvudsakliga innehållet. Mycket är 

nyskrivet, men vissa formuleringar kvarstår. Utgåvan från 1974 är mycket lik den från 1967, 

men förstås moderniserad; exempelvis kallas nu mongolism för Downs syndrom. I fråga om 

människoraserna är formuleringarna närmast identiska med dem från 1963. Hänvisningen till 

korsningen mellan vita och hottentotter finns kvar. Jämförelsen mellan engelsmän, tyskar och 

fransmän är struken, antagligen av utrymmesskäl, men annars är stycket motsvarande citatet 

ovan nära nog identiskt formulerat 1967 och i allt väsentligt likartat även 1974. Detsamma 

gäller det citerade stycket om hur raser värderats. 1974 har dock tillkommit ett stycke: 
Psykiska rasskillnader är svårare att konstatera än fysiska, men eftersom även psykiska 

egenskaper till en del är genetiskt betingade, måste man räkna med att det kan föreligga vissa skillnader 

mellan raser också i sådana egenskaper. Vi måste dock ha klart för oss att de psykiska egenskaperna i stor 

utsträckning påverkas av olika miljöfaktorer…80
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Det kanske mest anmärkningsvärda är att det minst sagt spekulativa påståendet om de 

antika kulturernas samband med raskorsningar finns kvar ännu 1974. Detsamma gäller om-

nämnande av uppfattningen att kroppslängden ökat genom brytande av den svenska inaveln, 

dock utan hänvisning till rasbiologin. 

Liksom 1963 diskuteras strålningens betydelse både 1967 och 1974 och man ta-

lar om faran för okontrollerade reaktorexplosioner. Vidare uttrycks 1974 oro för mutagena 

kemikalier från industrin, samt kemiska bekämpningsmedel. Uppfattningen om att det natur-

liga urvalet hos kulturmänniskan satts ur spel på ett inte önskvärt sätt finns kvar ännu 1974. 

Dessutom har i 1967 och 1974 års upplagor tillkommit en illustration till hur en mer repro-

duktiv befolkningsgrupp kan ta över populationen jämfört med en mindre reproduktiv om de 

inte blandar sig med varandra. Intressant nog är detta samma figur som återfinns hos Lenz och 

som vi även stött på ovan (se figur 6). 1967 är man noga med att sätta ”svart” och ”vit” inom 

citationstecken, kanske för att markera att det inte är någon negerfara man talar om. 1974 talar 

man, möjligen för ytterligare tydlighets skull, istället om ”grå” och ”grön”. 1967 sägs i sam-

band med denna bild: 
I vårt land, liksom i många andra länder, är fruktsamheten olika stor inom olika social-

klasser. I den mån den sociala skiktningen beror på genomsnittsskillnader i ärftlig konstitution kan denna 

olikhet i fruktsamheten leda till förskjutningar i genmassan.81

Denna formulering har samma andemening som Lenz diskussion kring samma bild. 

Den återfinns inte 1974, utan det förs då ett mer principiellt resonemang: ”Naturligtvis är det 

önskvärt att en sådan selektion inte går ut över grupper med en värdefull genuppsättning, t. 

ex. de mest begåvade inom samhället.”82 I avsnittet ”Arvshygien” meddelas dock att ”Tidiga-

re var sen familjebildning ofta mycket framträdande i akademiska yrken, men under senare år 

har detta förhållande ändrats”.83 Det har nämligen förekommit positivt arvshygieniska åtgär-

der: ”förbättring av utbildningsförhållanden och ekonomiska villkor för begåvad ungdom för 

att möjliggöra en relativt tidig familjebildning”. 

Avsnittet om arvshygien är också i övrigt förändrat både 1967 och 1974. I stort 

liknar diskussionen 1967 den 1963, med ett viktigt undantag att abort tillkommit som arvshy-

gienisk metod: ”Är kvinnan bärare av arvsanlaget, skall sterilisering också ske i samband med 

aborten.”84 Detta är inte kvar 1974, då man också meddelar att 1973 års liberala äktenskapsla-

gar nu tagit bort förbud mot äktenskap på arvshygienisk grund. Steriliseringslagen finns fort-

farande kvar, man konstaterar dess problem men ser en möjlighet till framsteg genom nya 

tekniker: 
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Den effekt som sterilisering skulle kunna tänkas ha på en befolknings genomsnittliga 

genuppsättning är mycket liten. Särskilt gäller detta om recessiva gener. Om man kunde avgöra vilka per-

soner som är heterozygota anlagsbärare skulle situationen vara en annan. 

På senare år har man funnit att en sådan heterozygotdiagnostik är möjlig vid flera recessi-

va sjukdomar, främst sådana som gäller enzymdefekter. […] Den omnämnda heterozygotdiagnostiken bör 

bli av stort värde för den arvshygieniska rådgivningen.85

I 1984 års upplaga har mycket förändrats. Vissa likheter finns i de inledande, allmänna, 

delarna av humangenetikavsnittet. Rubriken ”Befolkningsgenetik” finns kvar men behandlar 

nästan enbart generella populationsgenetiska principer. Under rubriken ”genetisk rådgivning” 

talas om att ”rådvilla personer kan vända sig till en genetiskt kunnig läkare för genetisk råd-

givning”. Det handlar dock inte om att underlåta att skaffa barn. Nu finns nämligen fostervat-

tenprov och provtagning från placentan som kan visa om fostret har en oönskad genetisk de-

fekt eller sjukdom. Detta rekommenderas om kromosomavvikelse kan misstänkas. ”Om prov 

visar att fostret har sådan avvikelse får kvinnan ta ställning till om hon vill få graviditeten 

avbruten av denna orsak.”86 1990 är detta avsnitt flyttat till ett helt annat kapitel än det om 

genetik. Under rubriken ”Fosterdiagnostik” presenteras ultraljud, fostervattensprov, placenta-

prov, analys av alfa-fetoprotein i moderns blod eller DNA-analys på fostret.87 Med dessa me-

toder tycks genetisk rådgivning överflödig. Några ”arvshygieniska” skäl nämns inte heller. 

Ingenting om tidigare uppfattningar i sådana frågor nämns och denna bok publiceras ju bara 

ett år innan 1990-talets diskussion om sådana frågor kom igång.88 Förändringen i behandling-

en av dessa frågor är uppenbarligen grundad på teknologiska framsteg, men också en fråga 

om värderingar. Abort har blivit både lagligt och i allmänhetens ögon moraliskt accepterat. 

Myndighetskontrollerad mänsklig evolution framstår däremot som mer av en dystopisk, än en 

utopisk, vision. 

1984 följs avsnittet om befolkningsgenetik direkt med ett om människoraserna, 

ett avsnitt som inte finns kvar alls år 1990. Anmärkningsvärt är att ordet ”neger” fortfarande 

används 1984. Vidare listas även de europeiska rastyperna och diskuteras med delvis samma 

formuleringar som 1963. Rasmotsättningar nämns, liksom Hitler. Slutklämmen är: 
Det finns ingen anledning att förneka att skillnader mellan raserna finns, lika litet som att 

vi alla är genetiskt olika. Men varken rasen eller den enskilda människan kan värderas med denna ut-

gångspunkt. Ett samhälle utan individuella variationer skulle inte fungera.89
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3.3 Sammanfattning 

3.3.1 Sammanfattning av resultat 

1. Under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet diskuteras olika folkslag ingående med 

både yttre kännemärken och kulturella särdrag blandade. Det görs ingen tydlig åtskill-

nad mellan ras och kultur. 

2. Viss förvirring råder under denna period rörande huruvida samer och finländare tillhör 

den mongoliska eller den vita rasen. 

3. Runt 1930 markerar man tydligare skillnaden mellan ras och folk, dvs. mellan biologi 

och kultur. Kulturskillnader förklaras dock i hög grad i termer av ras och raser, även 

europeiska rastyper, tillskrivs vidare olika psykiska karaktäristika. 

4. Beskrivningen av afrikaner och australiska urinvånare är genomgående föraktfull, me-

dan polynesier betraktas med stor respekt. Östasiater betraktas som ett potentiellt hot 

för den vita rasen, på grund av rasegenskaper som gör dem till flitiga arbetare. 

5. En läroboksförfattare ansluter sig 1930 till tanken på den nordiska rasens över-

lägsenhet, och denna kallas en härskarras, i enlighet med den i det nazistiska Tysk-

land gångbara H. F. K. Günthers läror. Detta har dock kraftigt nedtonats i en senare 

upplaga av boken från 1945. 

6. På 1950-talet har intresset för raser svalnat i geografiböckerna och ett avståndstagande 

från rasläror märks också i biologiböckerna. 

7. Rashygieniska/eugeniska argument har varit nära nog propagandistiskt förespråkade i 

biologiböcker från det sena 1920-talet till 1970-talet. 

8. Mentalsjukdomar tas upp i en genetisk kontext som tycks vara mer motiverad av eu-

genik än av sjukdomarnas karaktär i sig (den genetiska grunden var dåligt klarlagd). 

9.  Steriliseringspolitiken har redogjorts för öppet under hela den tid då denna praktisera-

des. Problemen med steriliseringens effektivitet har också redovisats.  

10. Klassisk rasindelning, inklusive de europeiska rastyperna, finns kvar in på 1980-talet. 

11. Från och med 1960-talet innehåller biologiböckerna ett aktivt ställningstagande mot 

rasism, men rasblandning är ett diskussionsämne in i 1980-talet. 
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12.  Överbefolkningsproblematiken diskuteras i geografiböcker både från 1950 och 1990-

talen (där Malthus problematiseras), liksom i biologiböcker från och med 1960-talet 

(där ett samband med eugenik i ett fall antyds).  

13. Det eugeniska (samhällsnyttiga) perspektivet är borta då abort i samband fosterdia-

gnostik diskuteras, det personliga etiska övervägandet lyfts istället fram. 

 

3.3.2 Sammanfattande diskussion, framtida studier 

Denna studie spänner över ett brett område, från etnografi och historia till befolkningsexplo-

sionen och medicinsk genetik. Detta är motiverat av att den rasbiologiska teoribyggnaden 

hade förgreningar inom alla dessa områden. Detta innebär förstås att vart och ett av dessa om-

råden i sig inte har kunnat behandlas mer ingående. Denna studie är av översiktlig karaktär 

och flera likartade studier skulle bidra till en fullständigare bild av läromedlens historiska för-

ändring.  

En intressant fråga är hur synen på kulturell utveckling förändrats. Vi ser i de äldre 

böckerna en tydlig tendens till att dela in kulturerna efter utvecklingsstadier, där olika kulturer 

beskrivs som om de hunnit olika långt. Hur resonemangen kring sådant förändras bör under-

sökas också i historieböcker. Historieböcker är naturligtvis också intressanta utifrån tankar om 

den nordiska rasens betydelse i världshistorien, vilket ju ägnats en hel del utrymme i vissa av 

geografiböckerna. 

Behandlingen av finländare och samer är särskilt intressant ur ett historiskt perspek-

tiv, i synnerhet när det gäller frågor om Sveriges besittningsrätt av Finland och liknande. Det-

ta är ett område som faller utanför det huvudsakliga syftet med denna uppsats, men det kan 

vara intressant att se hur rasbiologiska argument eventuellt använts i en diskurs av detta slag. 

 Vidare finner vi att från 1980-talet har marxistiska tankegångar rörande befolk-

ningsökningens samband med välstånd och resursfördelning fått utrymme. Det är förstås in-

tressant att närmare studera marxismens inflytande i läromedel. Tydligt är, att i de äldre böck-

erna finns inga spår av marxistiskt tankegods. 

 Vi ser också en förändring i synen på lärobokens funktion. 1982 fann vi ett dis-

kussionskapitel där man tydligt signalerade till eleverna att stoffet rörde sådant som det kan 

råda delade meningar om. I biologiböckernas behandling av frågorna kring arvshygien har 

man istället utnyttjat lärobokens auktoritet för att föra fram en viss ideologisk ståndpunkt. Att 

detta sker i en naturvetenskaplig bok kan antas ytterligare bidra till åsikternas sken av ”objek-
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tiv sanning”. Läroböckernas funktion som ideologiska propagandainstrument är förstås ett 

högintressant område som förtjänar att undersökas grundligt. I vilken mån representerar de 

åsikter som framförs en officiellt sanktionerad indoktrinering (uttryckt exempelvis i läropla-

ners värdegrunder etc.) och i vilken mån utgör de författarnas egen plattform? Vi har här för-

utom rasfrågor och eugenik, även tangerat miljöfrågor och resursfördelningsfrågor, men listan 

på ämnesområden som bör undersökas ur detta perspektiv kan göras lång. 
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4  Slutord 

Det är lätt att finna de äldre läroböckernas beskrivningar av människoraser upprörande eller 

kanske skrattretande. Men man bör kanske akta sig för att istället för etnisk chauvinism ge 

uttryck för historisk chauvinism eller historielöshet. Att det finns människor med exempelvis 

afrikansk eller asiatisk härstamning är en självklarhet i dagens Sverige. Det är därför också en 

självklarhet att många av den här uppsatsens läsare inte skulle ha klassificerats som tillhöran-

de ”den nordiska rasen” av en rasbiolog. Att läsaren skulle vara av samma ras var dock något 

som de äldre läroboksförfattarna tog, och på sätt och vis också kunde ta, för givet. 

Så sent som på 40-talet tyckte man sig vara nödgad att förklara för eleverna vad maka'roner 

var för något, denna mjölprodukt som italienarna äter istället för fläsk och potatis. Det illu-

strerar hur främmande andra länders befolkningar faktiskt var för de flesta svenskar. Detta 

motiverar å ena sidan det stora utrymmet i böckerna för olika folkslags utseenden, seder och 

bruk, å den andra förklarar det väl den ibland frapperande graden av fördomsfullhet i beskriv-

ningarna. Trots denna fördomsfullhet är självfallet inte allt i beskrivningarna osakligt.  

Claude Lévi-Strauss påpekade 1952 att det normala är att se just den egna kulturen 

som de riktiga människorna, medan folk från andra kulturer generellt betraktas som något 

väsensskilt annat.1 Det är inte svårt att förklara de europeiska attityderna mot exempelvis afri-

kaner, som framgått i litteraturen, på detta sätt. Men detta är alltså inte något utpräglat europe-

isk kännetecken. Lévi-Strauss påpekar att just kulturrelativismen på ett paradoxalt sätt innebär 

en större olikhet gentemot andra kulturer, än kulturchauvinismen. Tiden då Lévi-Strauss skrev 

detta kännetecknas av modernismen. I enlighet med Lévi-Strauss påpekande tycks denna pe-

riod kännetecknas en strävan bort från fördomsfullhet, men också från det traditionstyngda. 

En helt ny kultur, som inte var förknippad med något speciellt lands traditioner tycktes ta 

form efter andra världskriget. 1950-talets ”Geografi för gymnasiet” representerar i mycket 

modernismens zeitgeist: trilogin avslutas med inte mindre än tre bilder som visar skisser och 

modeller av ”det nyplanerade nedre Norrmalm”, med tunnelbana, 20-våningshus och Klara-

bergsgatan som gör en ”elegant sväng”.2 Vi ser den arkitektur som också gett oss Palast der 

Republik i Östberlin och Kenyatta center i Nairobi. Kanske var denna modernism ändå bara 

en annan form av kulturimperialism: ett försök att inlemma andra kulturer i den europeiska? 
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Har inte historien visat att också hela den biologiska vetenskapen är genomsyrad av ett 

eurocentriskt tänkande? Kim TallBear ger uttryck för liknande tankegångar i en artikel som 

kritiserar ”the Genographic project”: ”The main critique is to make clear the colonial as-

sumptions and practices that continue to inform science”3 Många av formuleringarna i den 

populariserande kontext genom vilket detta forskningsprojekt delvis finansieras inbjuder för-

stås till attack: ”We are all africans under the skin” ”Who we really are”.4  Frågor kring detta 

mystiska, vilka vi ”egentligen” är tycks ha en oemotståndlig attraktionskraft. Det finns också 

naiva förhoppningar om att biologin skulle kunna svara på sådana meningslösa (felaktigt 

ställda) frågor. Att i marknadsföringssyften spinna på sådana föreställningar är begripligt, 

men ur ett pedagogiskt perspektiv är det olyckligt. Frånsett detta, ligger det verkligen något 

kolonialt i att vetenskapsmän ”talar om” för olika folkgrupper varifrån de härstammar? Svaret 

måste bli nej. Trots allt utmanar den moderna biologin traditionella europeiska föreställningar 

om människans uppkomst och historia, rotade i kristendom och nationalistiska myter, lika 

mycket som kreationistiska föreställningar hos amerikanska indianer som säger att de alltid 

levat i sitt land.5 Vissa teorier beskriver den mänskliga utvecklingen och genetiska diversite-

ten bättre än andra, den mänskliga genetiska diversiteten avgör vilken. IPCB (the Indigenous 

Peoples Council on Biocolonialism) citeras av TallBear: 
Scientists expect to reconstruct the history of the world’s populations by studying genetic 

variation to determine patterns of human migration. In North America, this research will likely result in 

the validation of the Bering Strait theory. It’s possible that these new ”scientific findings” concerning our 

origins can be used to challenge aboriginal rights to territory, resources and self-determination.  

Frågor om genetisk variation kan naturvetenskapen ge svar på. Den kan dock inte be-

svara frågan om hur vi bör inrätta vårt samhälle. (Annat än i termer av den ena eller andra 

verksamhetens konsekvenser: växthuseffektens existens är en vetenskaplig fråga, om den är 

önskvärd eller inte är en moralisk och politisk). Även om den i citatet ovan uttryckta miss-

tänksamheten är begriplig i historiens ljus (inte minst efter att ha läst de här behandlade geo-

grafiböckerna) så är sådana slutsatser om rättigheter till landområden på intet sätt en nödvän-

dig följd av den ena eller andra vetenskapliga teorin.  

Om Spencer trodde sig ha identifierat hur samhället styrdes av vissa evolutionsprinci-

per och hävdade att vi bara genom att låta dessa utvecklingsprinciper råda ostört objektivt sett 

gör det enda rätta och riktiga begick han ett filosofiskt misstag.6 Genom historien har anspråk 

gjorts på att den ena eller andra levnadsläran inte är en produkt av människans vilja, utan av 

viljan hos den som bestämmer över Universum. Det är en villfarelse att tro att vetenskapen 
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skulle kunna leverera något liknande. Det kan vara värt att citera Darwins bulldog, T. H. Hux-

ley: 
Tjuven och mördaren följa naturen lika mycket som filantropen. Världsutvecklingen kan 

lära oss, huru människans goda och onda böjelser ha uppstått, men i och för sig är den oförmögen att ge 

något bättre skäl, än vad vi hade förut, varför det som vi kalla gott är att föredraga framför det vi kalla 

ont.7

                                                                 
1 LÉVI-STRAUSS, 1999: Ras och historia. 
2 SWEDBERG & WENNBERG, 1959: Geografi för gymnasiet Del 3 112–115. 
3 TALLBEAR, 2007: "Narratives of race and indigeneity in the Genographic Project", J Law Med Ethics 35. 
4 Citat som diskuteras av Ibid. 
5 De populärvetenskapliga metaforerna mitokondire-DNA-Eva och Y-kromosoms-Adam avslöjar förstås den kulturella till-

hörigheten hos dem som, med ett postmodernt språkbruk, dominerar diskursen, men är irrelevanta för teoribyggnaden i sig. 
6 Detta oberoende av giltigheten i hans evolutionsteori, som visserligen avviker avsevärt från den som idag accepteras inom 

vetenskapen. 
7 HUXLEY, 1982: "Evolution och etik –Evolution and Ethics (1893)", 293. 
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