Kortskaller og Langskaller -

Holocaust og raselære
N

azistaten bygget på forestillinger om rasehierarki og raserenhet, og så på jordkloden
som arena for evig rasekamp. Nazistisk rasepolitikk skulle styrke kvaliteten på
befolkningen i det nye germanske riket ved å øke den germansk-nordiske raseandelen. Alle
okkuperte land ble berørt av rasepolitikken, men på ulikt vis. Aller verst rammet ble deler av
Øst‑Europa, der krigføringen bar preg av en utryddelseskrig. Planen var å ta livet av rundt
30 millioner mennesker. Hvem som skulle drepes, ble blant annet avgjort på bakgrunn av
rasemålinger. Jøder og sigøynere ble imidlertid ikke rasemålt, da de på forhånd ble utpekt
av nazistene som rasebiologisk skadelige for det nye nazistiske imperiet.
Angrepet på 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
samtidig ivareta det verdifulle. Ifølge nazistisk raseforståelse fantes det ikke lenger rene
raser, men andelen germansk-nordisk rasemateriale var høy i Norge.

Nazistenes Rasemålinger

B

arn i de okkuperte områdene i øst utgjorde en
viktig komponent i det SS-ledete prosjektet
med å sikre det nazistene så på som verdifullt arve
materiale. Gjennom kidnapping og adopsjon skulle
barna «germaniseres». Slik mente SS at det tyske
folk ville få tilført det de kalte friskt blod. Samtidig
ville de kompensere for de store tapene som fulgte
av krigen. Store deler av befolkningen i de østlige
områdene ble imidlertid ansett som rasemessig
mindreverdige og skulle selekteres 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. Ansvarlig for denne registreringen var
RuSHA (SS Rase- og Bosettingskontor) – en avdeling av SS, som ble ledet av Heinrich Himmler.
Det ble gjennomført flere millioner målinger, og
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Rasepolitikken skulle i følge nazistene
forbedre rasekvaliteten i befolkningen.
Side 1

menneskene ble der delt inn i fire kategorier. De
to første klassifiserte RuSHA som overveiende
nordisk-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 overveiende
germansk‑nordiske skulle bidra til å styrke folket i

det nye germanske riket, mens de andre ble utnyttet til slavearbeid eller drept i konsentrasjons- og
uttryddelsesleirer. Titusener av barn som var klassifisert som rasemessige høyverdige, ble tvangsflyttet til tyske familier. Parallelt med at SS på denne
måten ønsket å styrke den germansk‑nordiske
raseandelen, ville man bidra til å svekke rase
grunnlaget i fiendtlige områder.

Mange av de som ble utsatt for rasemåling og plassert i kategori tre og fire, ble drept i utryddelsesleirene. Dette bildet er fra
den tidligere utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau. Foto: P. E. Nustad

Oppgaver:
1) Studer skjemaet for
rasemåling på neste side og
bildet av måleinstrumenter
på denne siden. Hva sier
disse to kildene om nazistisk
menneskesyn og verdensbilde?
2) Diskuter om det rent
prinsipielt er galt av en stat å
foreta denne type målinger av
innbyggerne.
3) Bildet på første side er fra
en kalender som presenterer
NSDAPs rasepolitikk. Hva
sier dette bildet om NSDAPs
rasepolitikk?
Måleinstrumenter for antropologisk forskning.
Slike instrumenter ble også brukt under Rase- og
Bosettingskontorets rasemålinger av mennesker i
Øst-Europa.
Holocaust og raselære. Undervisningshefte for VG3

Side 2

Skjema som ble brukt av SS til rasemålinger for å avgjøre hvilken rasekategori en person tilhørte. Under er skjemaet oversatt.
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

Holocaust og raselære. Undervisningshefte for VG3

Side 3

Lebensborn – kulturell og rasemessig germanisering

E

n annen gruppe barn som sto sentralt i
nazistenes rasepolitikk, var alle dem som ble
født som følge av forbindelser mellom tyske soldater og kvinner i de okkuperte områdene. Også
her foregikk det en rasebasert utvelgelse. Spesielt
barn født av kvinner fra Nederland og Norge var
viktige for SS på grunn en forestilling om at disse
kvinnene hadde høy andel nordisk‑germansk
arvemateriale.

Etter krigen ble kvinnene som fikk barn med tyske
soldater omtalt som «tyskertøser» og mange
opplevde å bli utstøtt av samfunnet.
Oppgaver:
1) Les vedtektene til Lebensborn på neste side.
Hvordan begrunnes Lebensborn-prosjektet?
Drøft hva nazistene kan ha ment med at det er et
allmennyttig tilbud.

SS organisasjonen Lebensborn
ble opprettet i 1935. Lebensborn
betyr livskilde, og organisasjonen
hadde som fremste formål å
styrke den germansk-nordiske
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.

2) Les evalueringsskjemaet på
neste side. Hvilke punkter viser at
dette er produsert av en nazistisk
organisasjon? Drøft om noen av
punktene spiller en rolle ved vurdering i arbeidslivet i dag.

I oktober 1940 tok SS og Himmler
initiativ til å etablere organisa
sjonen i Norge. Nazistene antok
at en del tyske soldater og norske
kvinner kom til å få barn, og
Motto for Lebensborn: «For
mente at disse barna ville være
oss skal hver mor av godt
rasemessig verdifulle. Derfor
blod være hellig.»
ville de ha kontroll over disse
barna.Samtidig representerte
Lebensborn en sosial trygghet
Tegning fra
for kvinnene. I det norske samfunnet for øvrig
en brosjyre
opplevde de ofte å bli sosialt utestengt. Under
om Leboppholdet fikk kvinnene opplæring i husstell,
ensborn.
barnepleie og matlaging. I tillegg hadde de fag
Lebensborn
var et velferdsom tysk språk og tysk ideologi, det vil si nazisstilbud til
tisk propaganda i regi av SS. Kvinnene måtte
«germansk-
komme med opplysninger om sin egen og
nordiske»
barnefarens familie for å dokumentere gerkvinner i
mansk-nordisk avstamming. Kvinner med samisk
okkuperte
slekt var blant dem som ikke fikk innpass.
land som fikk
Norge var det landet utenfor Tyskland som
hadde flest Lebensbornhjem. Det er blitt anslått
at over 8000 barn ble født i slike hjem 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.
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3) Mottoet for Lebensborn var:
«For oss skal hver mor av godt
blod være hellig» (se illustrasjon
til venstre). Sammenlign blods
tenkningen i mottoet med andre
ideologier og tenkemåter, for
eksempel kommunisme, liberalisme og nasjonalisme.
4) Hvilke kulturelle og biologiske
idealer kommer til uttrykk i tegningen under?

barn med
tyske soldater. Kvinner
med annen
«rasemessig
avstamning»
hadde ikke
adgang.
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Lebensbornhjemmet i
Hurdal.
Foto: ukjent

Vedtekter for Lebensborn

Evalueringsskjema for ansatte

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

Etternavn:
Fornavn:
Fødselsted og –dato:		
Yrkesfaglig kompetanse:		
Stilling i hjemmet:		
Gift: 				
Barnas alder:

§ 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
verdifulle 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 foreningen
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.
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Trosretning:
Nåværende yrke:
Siden:
Barn:			

Generell ytre vurdering:
1. Rasemessig sammensetning:
2. Samsvarer fremtoningen med utvalgsprinsippet 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 (weltanschauliche) 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

D

en mest solgte boka om raseforskning i NaziTyskland het «Den lille rasevitenskapen om
det tyske folk». I første kapittel skriver forfatteren
Hans F. K. Günther om forskjeller på kortskaller og
langskaller. Forskjellen på kortskaller og langskaller
ble ett av flere målekriterier for rasemåling utført
av nazistene. Men utviklingen av målekriteriene
bygget på veletablert tysk, svensk, norsk og amerikansk rasevitenskap forut for nazismen.
Inndelingen i «kortskaller» og «langskaller» ble
innført av den svenske professoren Anders Retzius
rundt 1840, og i 1909 sa hans sønn og arvtager
Gustaf at de germansk-nordiske langskallene var
eventyrlystne, aktive, tapre og intelligente. De
kortskallede sentraleuropeerne derimot var flittige,
sparsomme og fornøyelige, men manglet krigerske talenter, driftighet og talent. Både far og sønn
Retzius ble berømte vitenskapsmenn. Gustaf var
nominert til Nobelprisen 23 ganger, men fikk den
aldri.

C

arl Arbo var en av de mest
kjente norske antropologer og
raseforskere. I 1895 ble han ridder
av 1. klasse av St. Olavs Orden.
Arbo påstod blant annet at det
fantes minst tre ulike raser i Norge:
Lyse langskaller, lyse kortskaller og
mørke kortskaller. Kystområdene
var overveiende befolket av
kortskaller, mens det bodde flest
langskaller i innlandet.

I

artikkelen «Kortskaller og langskaller» fra 1909 skriver Dr.
Steensby (senere professor) blant
annet at kortskaller er følelsesmennesker, mens langskaller preges
av saklig intelligens. Videre skriver
Steensby at visse «medfødte
rasemessige eiendommeligheter»
henviser enkelte «raser» til en
«lavkastetilværelse». Som eksempel viste han blant annet til svarte
i USA.
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Fra «Den lille rasevitenskapen om det tyske folk» av Hans F.
K. Günther. Tegningene viser langskaller og kortskaller sett
forfra og ovenfra. Boka ble trykt i 420 000 eksemplarer.

Denne artikkelen er ikke skrevet av
en ekstremist, men av en moderat vitenskapsmann. I dag vet vi
at det ikke fantes vitenskapelig
belegg for påstandene, men på
begynnelsen av 1900-tallet stilte få
mennesker spørsmål ved rasevitenskapen.
Samtidig fantes det kritiske røster
også før 1945. I 1939 skriver Encyclopaedia Britannica at til nå har
alle metoder anvendt for å definere rase vært betenkelige, og de
provisoriske funn man har gjort,
må betraktes med all mulig forsiktighet.

Faksimile fra artikkelen «Kortskaller og langskaller» av Dr. Steensby fra 1909. Artikkelen
stod på trykk i Maaneds-magasinet.
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William
Ripleys
oversikt over
kortskaller og
langskaller fra
1899. I de lyse
områdene var
langskaller
i flertall,
mens flest
kortskaller
befolket
de mørke
områdene.

D

en nazistiske rase- og massedrapspolitikken
hadde som målsetting å redde den langskallede germansk-nordiske rasen, som i følge
nazistene var under sterkt press fra andre raser i
den evige rasekampen. For å hindre en mulig utryddelse av den allerede svekkede og utblandede
germansk-nordiske rasen, var alle midler nødvendige og legitime.

sterilisere enkelte personer. Da Stortinget innførte
Lov om tvangssterilisering i 1934, sa saksordfører
Erling Bjørnson (1868–1959) fra Bondepartiet
følgende:

1) Diskuter hvilken sammenheng det er mellom
Ripleys oversikt over kortskaller og langskaller
fra 1899, og nazistenes forestilling om at den
«germansk-nordiske rasen» var utrydningstruet og
måtte bevares med alle midler.

Det er naturlig at valget til å fremme denne proposisjon er falt på en bonde. For ingen ser bedre enn
gårdbrukerne den uhyre fordel en gjennomført
rasehygiene har for gårdsdriften og dermed for det
hele land. Dette gjelder ikke bare buskapen, men
også alle nyttevekster som landbruket er avhengig
av. På den ene siden går våre bestrebelser ut på å
sikre en kraftig, avlsdyktig og ytende stamme, på den
andre siden å befri den for snyltedyr og ukrutt. Bare
ugresset koster landbruket mange millioner i året.

B

2) Diskuter hvilket menneskesyn som fremkommer
i sitatet over.

åde i USA, Norge, Sverige og Tyskland var
det rundt 1930 politisk stemning for å
beskytte befolkningen mot de aller dårligste
raseelementene. Beskyttelsen skulle foretas gjennom tvangssterilisering. Nazi-Tyskland anla en
langt mer ekstrem linje enn andre land i disse
spørsmålene, men alle de tre øvrige landene
innførte lover som gjorde det mulig å tvangs
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3) Diskuter hva vi i dag kan lære av å undersøke
hvilke oppfatninger vitenskapen bidro med innenfor rasespørsmålet i tiårene før 2. Verdenskrig.
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