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Holocaust og raselære 

Kortskaller og Langskaller -

Nazistene mente at menneskene kunne deles inn i ulike raser, og at jordkloden var 
arena for en evig kamp mellom rasene. De førte en rasepolitikk som skulle styrke 
og bevare den såkalte germanske rasen på bekostning av andre raser. Under 2. 
verdenskrig ble alle de okkuperte landene berørt av rasepolitikken, men på ulikt vis.

Okkupasjonen av Norge hadde ikke direkte med rasepolitikk å gjøre. Likevel ble det 
iverksatt tiltak også her for å utrydde det nazistene mente var skadelig biologisk 
arvemateriale og ivareta det de så på som verdifullt. I følge nazistene fantes det mye 
verdifullt rasemateriale i Norge.   

Rasetenkningen i nazismen bygget delvis på etablert vitenskap, som i ettertid er 
tilbakevist vitenskapelig.

Den nazistiske rasepolitikken skulle forbedre 
kvaliteten på «tysk blod». 

Nazistenes Rasemålinger
 

Barna var viktige i nazistenes rasepolitikk. I de 
okkuperte områdene i Øst-Europa sorterte 

nazistene ut barn de mente var verdifulle, og flyttet 
dem til Tyskland. Gjennom kidnapping og adoptering 
skulle barna «tvangsgermaniseres» og det germanske 
folk tilføres «friskt blod». Samtidig ville man erstatte 
de store tapene som fulgte av krigen.  Store deler av 
befolkningen i de østlige områdene ble imidlertid 
ansett som rasemessig mindreverdige som måtte 
sorteres ut.

Allerede fra midten av 30-tallet hadde SS utviklet 
rasekriterier for registrering av SS-medlemmer og 
deres koner. Under 2. verdenskrig ble disse kriteriene 
brukt for sortering av mennesker i de tyskokkuperte 
områdene. Rase- og Bosettingskontoret, en avdeling 
av SS, utførte rasemålingene. Det ble gjennomført flere 
millioner målinger, og  menneskene ble delt inn i fire 
kategorier. De to første ble ansett som overveiende 
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å måle?

2) Se på det originale skjemaet: Hvor 
på skjemaet skulle det markeres 
hvilken av de fire rasekategoriene 
personen tilhørte i følge nazistene?  

3) Sammenlign skjemaet med bildet 
av ulike måleinstrumenter. Hvilke 
måleinstrumenter tror du ble brukt til å 
måle de ulike kategoriene i skjemaet? 

4) Hva sier skjemaet for rasemålinger 
om nazismen? 

5) Lag en fortelling. Tenk deg at 
du er en person som blir utsatt for 
rasemålinger. Skriv en fortelling 
med utgangspunkt i skjemaet for 
rasemåling. Start fortellingen slik: En 
dag kom det to personer fra Rase- og Måleinstrumenter som nazistene brukte til rasemålinger. 

Bosettingskontoret for å foreta rasemålinger av 
meg...

Oppgaver:

1) Studer skjemaet for rasemåling på neste side. 
Hvilke kroppsdeler var nazistene mest opptatt av 

Mange som ble utsatt for rasemåling og plassert i kategori tre og fire, ble drept i utryddelsesleirene sammen med jøder og 
sigøynere. Dette bildet er fra Auschwitz-Birkenau slik det ser ut i dag. Foto: P. E. Nustad

germanske og dermed høyverdige, og de andre 
to som mindreverdige. Jøder og sigøynere var det 
imidlertid ikke nødvendig å måle. De skulle drepes 
uansett.

De to gruppene som ble ansett som høyverdige, 
skulle bidra til å styrke det germanske folk, mens 

de andre ble utnyttet til slavearbeid eller drept i 
konsentrasjons- og uttryddelsesleirer. Titusener 
av såkalt rasemessige høyverdige barn ble 
tvangsflyttet til tyske familier. Parallelt med at 
nazistene på denne måten ønsket å styrke den 
germanske rasen i Tyskland, ville man bidra til å 
svekke rasegrunnlaget i fiendtlige områder. 
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Navn: Fornavn: Alder:

22 Kroppshøyde 1 svært høy 2 høy 3 middels høy 4 kort 5 svært kort

23 Kroppsform 1 Slank 2 Kraftig 3 Middels 4 Tettvokst 5 Tykk

24 Kroppsholdning 1 Rank 2 Rett 3 Normal 4 Giddeløs 5 Slapp

25 Benlengde 1 Svært lang 2 Lang 3 Middels 4 Kort 5 Svært kort

26 Hodeform 1 Svært lang 2 Lang 3 Medium 4 Kort 5 Svært kort

27 Bakhodeform 1 Utstikkende 2 Buet 3 Normal 4 Flat 5 Deformert

28 Ansiktsform 1 Lang 2 Oval 3 Bred oval 4 Rund 5 Trapes/Rombeformet

29 Neseform 1 Rett 2 Bølget 3 Svakt utoverbøyd 4 Sterkt utoverbøyd 5 Innoverbøyd

30 Nesehøyde 1 Svært høy 2 Høy 3 Middels 4 Liten 5 Svært liten

31 Nesebredde 1 Svært smal 2 Smal 3 Middels 4 Bred 5 Svært bred

32 Kinnbein 1 Umarkert 2 Svakt markert 3 Markert 4 Utstående 5 Svært utstående

33 Øyeposisjon 1 Svært dyp 2 Dyp 3 Middels 4 Flat 5 Utstående

34 Øyeåpning 1 Spindelformet 2 Bredt spindelformet 3 Mandelformet 4 Smal 5 Trang

35 Øyefoldform 1 Lett dekkfold 2 Tung dekkfold 3 Uten dekkfold 4 Epikantisk øyefold 5 Mongoloid øyefold

36 Lepper 1 Tynne 2 Moderat fyldige 3 Fyldige 4 Tykke 5 Svulmende

37 Hake 1 Utstående 2 Utpreget 3 Svakt utpreget 4 Tilbakeliggende 5 Innsunket

38 Hårform 1 Rett 2 Lett krøllet 3 Tett krøllet 4 Kruset 5 Tynt

39 Kroppshårvekst 1 Svak 2 Moderat 3 Sterk 4 Svært sterk 5 Manglende

40 Hårfarge 1 Lys blond 2 Rødlig -> Mørk Blond 3 Lys brun 4 Brun 5 Svart

41 Øyefarge 1 Blå 2 Blågrå 3 Grågrønn 4 Brun 5 Mørkebrun

42 Hudfarge 1 Rødlig-hvit 2 Gustenhvit - gråhvit 3 Gulaktig 4 Brunaktig 5 Brun - Mørkebrun

Skjema som ble brukt av SS til rasemålinger for å avgjøre hvilken rasekategori en person tilhørte. Under er skjemaet oversatt.
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Mange barn ble født som følge av forbindelser 
mellom tyske soldater og kvinner i okkuperte 

land. Disse barna ble også inkludert i nazistenes 
rasepolitikk. Spesielt barn født av kvinner fra 
Nederland og Norge var viktige på grunn av 
forestillingen om at de tilhørte en høyverdig rase. 

Lebensborn – kontroll over rasemessig verdifulle barn

I oktober 1940 ble 
organisasjonen 
Lebensborn etablert i 
Norge. Lebensborn var 
et hjem for kvinner med 
barn. Formålet var «å 
styrke den germanske 
rase». Organisasjonen 
skulle ta seg av ugifte 
gravide kvinner og slik 
hindre at de tok abort. 
Den tok også imot 
kidnappede barn fra de 
okkuperte områdene.  
Nazistene antok at en 
del tyske soldater og 
norske kvinner kom til 
å få barn, og mente at 
disse barna ville være 
rasemessig verdifulle. 
Derfor ville de ha kontroll 
over disse barna. For å få 
plass på hjemmene måtte 
kvinnene bevise at de 
var av riktig rasemessig 
avstamming. Kvinner med samisk slekt var blant dem 
som ikke fikk innpass. 

Under oppholdet fikk kvinnene opplæring i husstell, 
barnepleie og matlaging. I tillegg fikk de opplæring 
i tysk språk og «tysk ideologi», det vil si nazistisk 
propaganda i regi av SS. 

Norge var det landet utenfor Tyskland som hadde 
flest Lebensbornhjem. Over 8000 barn ble født 
i disse hjemmene her i landet. Omkring 250 av 
barna ble adoptert bort og sendt til Tyskland. Her 
ble de «germanisert» og fikk tysk navn og tyske 
identitetspapirer. Etter krigen ble kvinnene som fikk 
barn med tyske soldater omtalt som «tyskertøser». 
Mange opplevde å bli utstøtt av samfunnet.  

Tegning fra en brosjyre om Lebensborn. Kvin-
ner med feil «rasemessig avstamning»hadde 
ikke adgang til Lebensborn-hjem.  

Oppgaver:

1) Nedenfor er en oversikt over norsk-tyske barn 
født i Norge i perioden 1940 –  46. Hvor mange 
norsk-tyske barn ble født i ditt fylke? Hvor ble det 
født flest per innbygger? 
 

2) Studer tegningen 
til venstre. Hva sier 
den om det nazistiske 
kvinneidealet?

3) Les vedtektene til 
Lebensborn på neste side. 
Hvordan kommer den 
nazistiske rasismen til 
uttrykk i vedtektene? 

4) Les «evalueringsskjema 
for ansatte» på neste side. 
Diskuter hvilke punkter 
som viser at dette er 
produsert av en nazistisk 
organisasjon.  

5) Lag en fortelling med 
utgangspunkt i bildet fra 
Lebensbornhjemmet i 
Hurdal på neste side.
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Lebensborn-
hjemmet i 
Hurdal. 
Foto: ukjent

Vedtekter for Lebensborn 

§ 1 Foreningen bærer navnet «Lebensborn» og 
har sete i München. Som sådan  er den oppført i 
Münchens foreningsregister. 

§ 2 Foreningen tjener utelukkende allmennyttige og 
veldedige hensikter med formål:
a. å støtte barnerike familier som er rasemessig og 
arvebiologisk verdifulle,
b. å ta hånd om rasemessig og arvebiologisk verdi-
fulle vordende mødre, der foreningen etter grundige 
undersøkelser av opphavets familie antar at like 
verdifulle barn kommer til verden,
c. å sørge for barna,
d. å sørge for mødrene
e. å overta formynderiet i den utstrekning ressursene 
og forholdene tillater det, i henhold til § 47 RJGW. 
 
Forutsetningen for å ta hånd om disse mødrene er 
at de oppfyller alle de rasemessige og arvebiologiske 
betingelser som gjelder for SS i fellesskap.

§ 3 De ideologiske retningslinjene mottar forenin-
gen fra Reichsfürer SS Rase- og Bosettingskontoret 
[RuSHA].

§ 4 For å utføre disse oppgavene kan foreningen 
fatte alle nødvendige tiltak. Den kan overta eller 
innlede samarbeid med andre foreninger som følger 
lignende målsetninger. 

Evalueringsskjema for ansatte

Etternavn:
Fornavn:
Fødselsted og –dato:  Trosretning:
Yrkesfaglig kompetanse:  Nåværende yrke:
Stilling i hjemmet:  Siden:
Gift:     Barn:   
Barnas alder:

Generell ytre vurdering: 

1. Rasemessig sammensetning:
2. Samsvarer fremtoningen med sorteringsprinsippet 
til SS:
3. Personlig holdning:
4. Opptreden og oppførsel innenfor og utenfor 
tjeneste:
5. Pengemessige forhold:
6. Familiære forhold:

Karaktermessig og yrkesmessig vurdering:

1. Oppfatningsevne, kunnskap, dannelse, motivasjon 
og innsatsvilje:
2. Yrkesmessige evner:
3. Arbeidskapasitet og oppfattelsesevne:
4. Forhold til mødrene:
5. Forhold til overordnede:
6. Forhold til underordnede:
7. Ideologisk innstilling:
8. Oppførsel for øvrig, særskilte fortrinn og evner, og 
særskilte mangler og svakheter:
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Norsk, svensk, tysk og amerikansk raseforskning forut for nazismen

Fra «Den lille rasevitenskapen om det tyske folk» av Hans F. K. Günther. 
Langskaller (til v.) og kortskaller er tegnet  forfra og ovenfra. Boka ble trykt i 
420 000 eksemplarer.

Den mest solgte boka om 
raseforskning i Nazi-Tyskland 

het «Den lille rasevitenskapen om 
det tyske folk». I første kapittel 
skriver forfatteren Hans Günther 
om forskjeller på kortskaller og 
langskaller. Inndeling i kortskaller 
og langskaller ble viktig for 
nazistenes rasepolitikk. Men det 
var en svensk professor som først 
delte mennesker inn i kortskaller 
og langskaller. Det skjedde så 
tidlig som i 1840. Rundt 1900 var 
skallemålinger på mennesker en 
etablert vitenskap, også i Norge.

På begynnelsen av 1900-tallet 
var det flere norske, svenske, 
amerikanse og tyske raseforskere 
som mente at de germansk-
nordiske langskallene var 
eventyrlystne, aktive, tapre og 
intelligente. De kortskallede 
sentraleuropeerne derimot var 
flittige, sparsomme og fornøyelige, 
men manglet krigerske kvaliteter, 
driftighet og talent.  

Oppgaver:

1) Hva var forskjellene på 
langskaller og kortskaller i følge 
tegningene til Hans Günther? 

2) Kjenner du til lignende måter å 
dele inn mennesker på i dag?

Skallemåling av et tysk barn i 1932. Målingen var del av en 
omfattende antropologisk undersøkelse igangsatt i 1932, 
altså året før nazistene kom til makten. Bilde fra USHMM. 
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Carl Arbo var en av de mest kjente norske 
raseforskerne. Arbeidet hans ble sett på som 

viktig for samfunnet, og derfor ble han utnevnt til 
ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1895. Arbo 
påstod blant annet at det fantes minst tre ulike 
raser i Norge: Lyse langskaller, lyse kortskaller og 
mørke kortskaller. 

Kartet over Sør-Norge viser oversikt over 
skallemålinger som Carl Arbo foretok rundt 1890. 
Kartforklaringene nederst viser  hvor på kartet det 
fantes flest langskaller, og hvor det fantes flest 
kortskaller. Lavt tall betyr langskalle, mens høyt tall 
betyr kortskalle. Tallene ble kalt skalleindeks. 

Oppgaver:

3) I hvilke områder i Sør-Norge fantes det flest 
langskaller, og i hvilke områder fantes det flest 
kortskaller i følge Arbos forskning?

4) Det var vanlig å mene at langskaller var en 
bedre rase enn kortskaller. Hvordan kan kartet 
forklare hvorfor nazistene rundt 50 år senere 
mente at mennesker i de norske dalene var 
rasebiologisk viktige?   

Carl Arbos oversikt over 
utbredelse av kortskaller 
og langskaller i Sør-Norge. 
Målingene er foretatt rundt 1890.


