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Lærervejledning 

 

  I debatten forud for gymnasiereformen blev spørgsmålet om Holocausts placering i 
undervisningen rejst af tidligere formand for Kristeligt Folkeparti, Jann Sjursen. Og i et svar fra 
daværende Undervisningsminister Ulla Tørnæs fik han at vide, at Holocaust jo netop var et meget 
velegnet emne til det nye ”fag” – Almen Studieforberedelse – specielt fordi emnet Holocaust 
allerede inden reformen ofte var blevet behandlet på tværs af de traditionelle gymnasiefag 

  Læser man STX-bekendtgørelsen fra august 2008 ser vi også, at der i formålsparagraffen for 
Almen Studieforberedelse står, at der skal arbejdes med ”almenmenneskelige spørgsmål, vigtige 
problemstillinger og centrale forestillinger fra fortid og nutid med anvendelse af teorier og metoder 
fra alle områder”. Og at ”faget” har ”til formål at udfordre elevernes kreative og innovative evner 
og deres kritiske sans i anvendelsen af faglig viden gennem fagligt samarbejde samt styrke deres 
evne til på et bredt fagligt og metodisk grundlag og i et fremtidsorienteret perspektiv at forholde 
sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden – ”. 

  Temaet for Auschwitz-dag 2010 – ”Farlige forestillinger” – lægger i høj grad op til sådant et 
emne. Nedenfor præsenteres et AT-forløb i biologi og historie, som ser på de forestillinger om 
menneskeracer, der dominerede meget af debatten op til 2. Verdenskrig – med Holocaust som den 
forfærdende konsekvens. 

  Projektet er delvist afprøvet på tre brobygningshold i efteråret 2008. Biologidelen kan derfor 
bruges, hvis man har biologi på c-niveau, og historiedelen er lavet, så der ikke forudsættes den 
store historiske baggrundsviden. Der er i starten en indføring i de to hovedområders metoder. 
Hvor meget vægt, der skal lægges på dette, vil naturligvis afhænge af placeringen af dette AT-
forløb – men vore erfaringer viser, at der under alle omstændigheder skal arbejdes med en 
introduktion til metoder og en debat om deres anvendelse under alle AT-forløbene. 

  Vi har brugt ”Primus 1” som vores grundbog – det skulle være nemt at finde de tilsvarende afsnit 
i andre bøger, der bruges til indføring i ”Almen Studieforberedelse”. I biologidelen er brugt Biologi 
til Tiden, men der henvises til slut til de afsnit, der kan bruges i Biologibogen. 

  Projektet er lavet, så det passer til 90 minutters moduler. Der er overskrifter og emner til 9 af de 
15 moduler, som et AT-projekt typisk vil bestå af, idet de sidste 6 moduler foreslås brugt til 
produktet – synopseskrivning, mundtlig fremlæggelse eller hvilket produktkrav, der ligger for det 
relevante AT-forløb. 

  I det 5. modul henviser vi til Frederik Kruses undervisningsforløb ”Racehygiejne i Tyskland og 
Danmark” og vi siger Frederik tak for tilladelsen.  

 

Thea Feld Nielsen (biologi) og Otto Rühl (historie) 
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AT-forløb i Historie og Biologi om ”Farlige forestillinger” 

 

1. modul:  Introduktion til Almen Studieforberedelse (AT) – introduktion til emnet. 
Debat om, hvorfor det med netop dette emne er nødvendigt at bruge flere fags 
metoder. 

 Lektie: Primus 1 s. 9-13: ”Hvad er almen studieforberedelse?” 

 K.C. Lammers: Vejen til Auschwitz, kilde 6: Streichers rabiate antisemitisme 

 NB: I dette modul medvirker begge lærere 

 

 

2. modul:  Introduktion til arbejdet med humanistiske/historiske metoder: ”Jamen – 
findes der forskellige racer?” 

 Lektie: Primus 1 s. 46-48 (”Hvad er humaniora?”) + 57 (Kildekritikken) 

 Salomonsens Konversationsleksikon om racer – bearbejdet af OR (bilag) 

 Opslag fra Den store danske Encyklopædi om ’race’ og ’menneskeracer’ (kan 
findes på nettet) 

 

 

3.modul:  Introduktion til naturvidenskabelige/biologiske metoder: Hvad er 
naturvidenskab – hvad karakteriserer faget? 

 Lektie: Primus 1 s. 69-73 (”Hvad er naturvidenskab”) og s. 86-87 (”Er 
naturvidenskaben neutral og værdifri?”) 

 

 Introduktion til kromosomer og DNA 

 Lektie: Biologi til tiden s. 101-104, 150-151 (eller Biologibogen s. 206, 216-18 + 227) 

 

4.modul: Genetiske grundbegreber (Étgens-udspaltning) 

 Lektie: Biologi til tiden s. 106-07 (eller Biologibogen s. 207-211) 
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 Her kan evt. arbejdes med opgaver til étgens-udspaltning 

 

 

5.modul:  Racehygiejne i Tyskland og Danmark – jævnfør Frederik Kruses 
undervisningsforløb (tilgængeligt på www.folkedrab.dk) 

 Lektie: Frederik Kruse: ”Hvad er racehygiejne?” (bilag) 

 K.K. Steincke: ”Fremtidens forsørgelsesvæsen” (1920) (bilag) 

 Adolf Hitler: Min Kamp s. 192-193). (1925) (bilag) 

 

 

6.modul: Indførelsen af arierparagraffen i april 1933 og Nürnberglovene i 1935 

 Lektie: K.C. Lammers: Vejen til Auschwitz kilde 3 + 4 

 

 I historie arbejdes med baggrunden for begge tekster og teksterne analyseres og 
diskuteres – i biologi bruges de naturvidenskabelige metoder på ”skemaet” til 
Nürnberglovene (s. 57 hos Lammers) 

 NB: Begge lærere medvirker i dette modul 

 

 

7.modul: Efter Nürnberglovene – konsekvensen af de ”farlige forestillinger” 

 Fortsat propaganda – ”Pogromnatten”/”Krystalnatten” – den forstærkede 
”udgrænsning” 

 Lektie: K.C. Lammers: Vejen til Auschwitz kilde 8 + 9 

 

 

8.modul: Menneskets opståen – evolutionsteorien 

 I dette modul indføres eleverne i evolutionsteorien samt teorier om menneskets 
opståen. Man kan diskutere det hensigtsmæssige i forskelle i udseende (fx hvilke 
fordele giver det at eskimoer er små og tætte, at afrikanere har mørk hud og at 
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europæere har lys hud?) Vha. procentsatserne i encyklopædien vises det, at 
mennesket næppe kan inddeles i racer.  

Lektie: Den store danske Encyklopædi, opslag om racer (igen) 

Lektie: ”Lamarck, Darwin og evolutionsteorien” (bilag) 

 

 

9.modul: Perspektivering: Hvilke videre konsekvenser fik de ”Farlige forestillinger” ? 

 Andre eksempler på farlige forestillinger?   

 Fosterdiagnostik – de etiske problemstillinger. 

 

Lektie: Biologi til tiden s. 114-116   

K.C. Lammers: Vejen til Auschwitz kilde 19 (Wannseekonferencen i januar 
1942) 

”Det perfekte menneske” Tema 2: Når dit barns egenskaber kan vælges – 
genetiske forandringer, Etisk Forum for Unge, Etisk Råd 2002, 
(www.etiskraad.dk/graphics/03_udgivelser/publikationer/ovrige_udgivelser/perf
ekte/kap02.htm) 

Tekster fra det tidligere Jugoslavien eller fra Rwanda: 

 Biljana Plavsic (www.folkedrab.dk/sw59071.asp) 

 Hutuer og Tutsier (www.folkedrab.dk/sw52510.asp) 

 NB: I dette modul medvirker begge lærere 

 

 

10.-15.modul: Afslutning af projektet 

 

 Til eleverne: I har nu arbejdet med ”Farlige forestillinger” i tre dage – de sidste to 
dage skal bruges til enten udarbejdelse af en synopsis eller til forberedelse og 
præsentation af et mundtligt oplæg. 

 Hvis det er en synopsis, I skal aflevere, skal I huske, at der først skal udarbejdes en 
problemformulering, hvor I skal have begge fag i spil. Det er altså ikke en historie- 
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eller biologiopgave – men en synopsis med en problemformulering, der skal give 
mulighed for at inddrage flere fag/hovedområder og give mulighed for at fremhæve 
det enkeltfaglige, det flerfaglige og det fællesfaglige – se Primus 1. 

 Herefter opstiller du en række spørgsmål – problemstillinger, hvor du igen sikrer 
dig, at begge fag er i spil – og disse problemformuleringer besvarer du i dine 
delkonklusioner, hvorefter du laver en endelig konklusion. 

 Meget centralt i Almen Studieforberedelse er arbejdet med metoder. Som der står i 
STX-bekendtgørelsen: ”Fokus i det enkelte emneforløb skal være klart formuleret og 
skal give anledning til både indholdsmæssige og metodiske problemstillinger.”  Du 
skal altså i din synopsis også redegøre for, hvilke metoder du har brugt og vil bruge 
i arbejdet med dette emne. 
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Bøger og artikler 

 

Christensen, Bent m.fl.: Dyrenes udvikling – fra flagellat til menneske. Gad 
1997 

Bog om de flercellede dyrs opståen 

 

Bremer, Jens: Levende organismer. Evolution, genetik og diversitet. Nucleus 
1997 

Grundbog til biologi på A-niveau om de levende organismers mangfoldighed og 
baggrunden for denne. 

 

Egebo, Lone Als: Biologi til tiden. 2. udg. Nucleus 2006 

Grundbog til biologiundervisningen, som er brugt til dette forløb 

 

Foss, Øjvind: Kampen mod de mindreværdige. Auschwitz, videnskabens og 
kirkens forræderi. Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 2006 

Bogen handler om den såkaldte eutanasi-aktion dvs. nazisternes drab på handikappede og 
psykisk syge.  

 

Frederiksen, Peter: Det tredie Rige, Fællesskab og forbrydelse. 2. udg. Systime 
2001 

Kap. 9 om jødeforfølgelse, 1933-39, kap. 14 om Holocaust 1942-45 samt kilderne 25, 27-
32 og 51-54 er specielt relevante for dette emne 

 

Føge, Peter og Bonnie Hegner: Primus 1. Almen studieforberedelse på 
grundforløbet.  Systime 2005 

Føge, Peter og Bonnie Hegner: Primus 2. Almen studieforberedelse på 
studieretningen.  Systime 2006 

En meget brugt indføring i Almen Studieforberedelse 
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Hansen, Niels Søren m.fl.: Biologibogen. Gads forlag 2001 

En grundbog til biologiundervisningen 

 

Walther Hofer: Nationalsocialismen – en dokumentarisk fremstilling. Gyldendal 
1978 

En kildesamling til mange emner, hvor især kilde 157 giver gode eksempler på ”Oplysning 
i racespørgsmålet” 

 

Koch, Lene: ”Dansk og tysk racehygiejne” i Den Jyske historiker nr. 72, 1995. s. 
56-69 

I artiklen gennemgår Lene Koch ligheder og forskelle mellem dansk og tysk racehygiejne. 
Derudover beskriver hun det omfattende samarbejde mellem danske og tyske 
racehygiejnikere og indførelsen af sterilisationslove i Danmark og Tyskland.  

 

Koch, Lene: Racehygiejne i Danmark 1920-56, Gyldendal 1996.   

Bogen handler om den danske racehygiejne. Steinckes opfattelse af racehygiejnen 
beskrives på side 22-26. De danske sterilisationslove er gengivet på side 288-301.  

 

Kirkebæk, Birgit: ”Racehygiejnens fødsel” i Gén-vejen: biologien før og nu, Det 
Etiske Råd, 1992, s. 17-32  

Artiklen beskriver hvad racehygiejne er og hvordan de racehygiejniske teorier var udbredt 
i Europa og USA i starten af 1900-tallet.  

 

Lammers, Karl Christian: Vejen til Auschwitz. Det nazistiske Tysklands mord på 
Europas jøder. Gyldendal Uddannelse, København 2000. 

Kildehæfte om det nazistiske mord med en grundig introduktion og en række kilder, 
hvoraf mange er brugt i dette forløb. 
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Materiale på internettet  

 

Undervisningsside om Holocaust: http://www. holocaust-uddannelse.dk

Uddrag af nazisternes lov om sterilisation af handicappede og psykisk syge fra 1933: 
http://www.folkedrab.dk/sw67200.asp

Om sterilisation og eutanasi i Nazityskland : http://www.folkedrab.dk/sw51489.asp

Om den nazistiske raceideologi: http://www.folkedrab.dk/sw51405.asp  

Om den nazistiske ideologi, herunder racismen og antisemitismen: http://www.holocaust-
uddannelse.dk/baggrund/nazismensideologi.asp

Lektor Morten Kjeldgaards side om eugenik og racehygiejne. Handler især om Professor 
Helmut Nyborgs kontroversielle intelligensforskning: www.eugenik.dk    

Hjemmeside tilknyttet den flerfaglige bog Mellemkrigstiden til gymnasieskolen. Indeholder 
en god og omfattende beskrivelse af racehygiejne i 1930ernes Danmark som ikke findes i 
bogen: http://mellemkrigstiden.systime.dk/del-3-tredivernes-kriseaar/danmark-i-
1930erne.html
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Bilag: 

 

1) Uddrag fra Salmonsens Konversationsleksikon 
 
2) Undervisningsforløb af Frederik Kruse: ”Racehygiejne i 

Tyskland og Danmark” 
 

3) ”Lamarck, Darwin og evolutionsteorien” af Thea Feld 
Nielsen 
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I Salmonsens Konversationsleksikon bd. 16 fra 1924 skriver 
politilægen S. Hansen bl.a.: 

 

”Det antropologiske system, der for tiden anses for det bedste, er opstillet af den franske 
antropolog Deniker, som adskiller 29 menneskeracer i 6 større grupper. Dette betydelige antal kan 
vel reduceres noget ved at sammenfatte mindre rækker af disse menneskeracer efter deres 
geografiske udbredelse eller efter sprogforholdene, men holder man sig alene til de ydre 
forskelligheder, kan der ikke ret vel være tale om færre, og bortset fra nogle få omtvistelige 
enkeltheder giver systemet et godt billede af forholdene for de nulevende racers vedkommende. 

Den første af Denikers 6 grupper har krøllet eller kruset hår og omfatter 4 racer, nemlig 1) 
Buskmænd, 2) Dværgnegre, 3) Negre og 4) Melanesiere. 

Den anden gruppe har bølget hår og omfatter ligeledes 4 racer, nemlig 5) Æthiopiere, 6) 
Australiere, 7) Draviderne og 8) Assyroiderne. 

Til den tredje gruppe, der har bølget brunt eller sort hår og mørke øjne, hører 7 racer, nemlig 9) 
Indo-Afghanene, 10) Arabere eller Semitter, 11) Berbere, 12) Middelhavsracen og 13) Iberere, der 
alle har mørkladen hvid hudfarve og sort hår, de tre første med høj, den sidste med lav vækst 
samt 14) Vesteuropæerne og 15) Adriaterne med mat hvid hudfarve og brunt hår, den første med 
lille vækst, den anden med høj vækst. 

Til Denikers fjerde gruppe hører to lyse racer: 16) Nordeuropæerne og 17) Østeuropæerne, som 
begge har bølget eller glat blondt hår og lyse øjne. 

Den femte gruppe har sort glat eller bølget hår og mørke øjne og omfatter 18) Ainoerne i det 
nordlige Japan med lys brun hud og stærk behåring samt 19) Polyneserne, 20) Indonesierne og 
21) Sydamerikanerne med gul hud og svag behåring af legemet. 

Den sjette gruppe, som har glat hår, omfatter 22) Nordamerikanerne, 23) Centralamerikanernes, 
24) Patagonerne, 25) Eskimoerne, 26) Lapperne, 27) Ugrerne, 28) Tyrkerne og 29) Mongolerne, 
som alle har gul farve i forskellige afskygninger.” 

 

Bearbejdet af Otto Rühl 



Racehygiejne i Tyskland og Danmark 
Et undervisningsforløb til historiefaget 

Af Frederik Kruse, cand.mag. i historie og samfundsfag. 

 

 

Vejledning til læreren 

Racehygiejne og de forestillinger, der ligger bag, er et oplagt emne at arbejde med i 
historieundervisningen i gymnasiet. Både som et supplement til undervisning om Holocaust og til et 
AT-forløb kombineret med for eksempel biologi, dansk, filosofi eller samfundsfag. Dette materiale 
kan anvendes til begge dele.  

Det følgende består af en kort introduktion til racehygiejne, to kilder af henholdsvis den tidligere 
socialminister K.K. Steincke og Adolf Hitler, og nogle dertilhørende arbejdsspørgsmål. Til sidst er 
der henvisning til bøger og hjemmesider, som kan anbefales, hvis man ønsker at arbejde mere med 
emnet.     

Med udgangspunkt i de to kilder er det oplagt at diskutere følgende spørgsmål: Hvad var det for et 
fjendebillede, der fandtes i racehygiejnen? Og hvilke ligheder og forskelle var der på den danske 
socialdemokrat og den tyske diktators forestillinger om en trussel? Og hvilke forholdsregler mente 
de, man burde tage over for denne trussel?  

De overordnede temaer, som emnet kan åbne op for, er fjendebilleder, folkedrab, socialdarwinisme 
og etiske spørgsmål omkring eutanasi og genetik. 
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Hvad er racehygiejne?  

Racehygiejne eller eugenik, som det også bliver kaldt, var en udbredt teori i starten af 1900-tallet. 
Mange videnskabsmænd og politikere mente, at racehygiejnen kunne løse en lang række sociale 
problemer såsom kriminalitet, fattigdom, alkoholisme og prostitution. Racehygiejne handler ikke 
nødvendigvis om forskellige racer, men mere om gode og dårlige arveanlæg. Den grundlæggende 
tanke i racehygiejnen er, at personer med dårlige arveanlæg får flere børn end dem med gode 
arveanlæg. Tesen var, at dette medførte, at den samlede kvalitet befolkningen af var faldende og 
dette blev anset som en alvorlig trussel mod samfundet. Det var især dem, man kaldte de åndssvage, 
man mente fik mange børn - og man mente, at deres børn blev kriminelle eller fattige på grund af 
deres nedarvede lave intelligens. Målet for racehygiejnen var derfor at sørge for, at dem med de 
dårlige gener fik færre børn og dem, der havde gode gener, fik flere børn. Dette kunne man blandt 
andet opnå ved sterilisation af dem, man opfattede som mindreværdige. I Danmark indførte man på 
baggrund af de racehygiejniske tanker en sterilisationslov i 1929. Frem til 1967 blev omkring 6000 
mennesker tvangssteriliseret i Danmark, fordi man anså dem for at være en trussel mod samfundet. 
I Nazi-Tyskland udviklede racehygiejnen sig endnu mere brutalt. Nazisterne indførte også en 
sterilisationslov, da de kom til magten i 1933, senere udførte de systematiske drab på handikappede 
og det endte som bekendt med Holocaust, folkedrabet på 6 millioner jøder. 

Racehygiejne i Danmark og Tyskland 

Både i Danmark og i Tyskland var de racehygiejniske tanker vidt udbredt. Den socialdemokratiske 
socialminister K.K. Steincke, som stod bag socialreformen i 1933, støttede den racehygiejniske ide. 
Det samme gjorde den nazistiske diktator Adolf Hitler. I Danmark handlede racehygiejnen primært 
om de såkaldt åndssvage. I Tyskland handlede racehygiejnen meget om forskellige racer. Især den 
jødiske race anså nazisterne for at være mindreværdig og en trussel mod den ariske race.  

 

Nazistisk propagandaplakat fra 1938. Teksten: Kvalitetsforringelse i befolkningen ved de værdifuldes svage 
forplantning. Sådan ville det ende, hvis mindreværdige fik 4 børn og de mere værdifulde fik 2 børn. 
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K.K. Steincke. Fremtidens Forsørgelsesvæsen (1920).  

Kapitel 22: Raceforbedring(Racehygiejne, Eugenik) s. 237‐238. 
 
 ”Ethvert menneskeligt væsen skal have ret til den lykkeligst mulige tilværelse, og skal om 
fornødent, beskyttes og plejes. Kun i én henseende må samfundet være på sin post. Med hensyn til 
forplantningen […] Hvis et menneskeligt Væsen, der er belastet med arvelige anlæg, nu engang er 
født, skal han have lov til at glæde sig ved tilværelsen, så vidt han og hans medmenneskers velfærd 
tillader det, men en ret skal han miste - en mulighed skal ham berøves, nemlig at overføre sine 
mangler til sine efterkommere og på den måde at forevige og mangedoble ulykken. […] 
 
Hvad nytter den stigende Humanisering, den stadigt voksende offentlige Forsorg? Den mangeartede 
Omsorg, de store Tilskud til Børneforsorgen, dels ved kontante Tilskud, Velgørenhed og allehaande 
Indsamlinger, dels ved Oprettelse af Børnehjem, Sanatorier, Vuggestuer[…] osv. fører kun, takket 
være Lægevidenskabens og Sygeplejens stærke Udvikling, til at svække Slægten ved at holde Liv i 
Tusinder, som Samfundet var bedst tjent med bukkede under.  
 
Ja, hvad værre er, ved at holde Liv i disse Tusinder, siger man, giver vi dem Mulighed for at sætte 
Titusinder af endnu daarligere udrustede og paa forskellig Vis arvelig belastede Efterkommere i 
Verden, og vi naar efterhaanden […] de samme Forhold, som har bragt alle tidligere Civilisationer 
til at gaa til Grunde, nemlig at Børneantallet med den stigende Civilisation indskrænkes mere og 
mere i Befolkningens Overklasse og i Middelstanden, medens de aller laveste Lag, derunder 
Forbrydere og Undermaalere af enhver Art, formerer sig langt stærkere. […] 
 
Hvis vi derfor ikke vil risikere den moderne europæiske Civilisations gradvise Tilbagegang og 
endelige Undergang maa vi ind paa en systematisk Modvirken af de nævnte uheldige Følger af 
Civilisationen og tillige tilstræbe en Forædling af Racen, den saakaldte Eugenik, i Tyskland og 
Norden særlig benævnet Racehygieine eller Raceforbedring. 
 
I Virkeligheden er Tanken om Raceforbedring meget nærliggende! Enhver Dyreopdrætter, enhver 
Gartner, ja selv den læge Landbruger gaar jo ud fra, at han kun kan forvente et sundt Afkom eller en 
normal Afgrøde, naar han skyder de slette Eksemplarer af Racen ud og kun til Avlen anvender de 
kraftigste, de med de mest ønskværdige Egenskaber udrustede Individer. ”  
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Adolf Hitler. Min Kamp (1925). Kapitel 11: Folk og race. S. 192‐193 
 
”Der findes sandheder, som ligger så snublende nær, at de just af den grund ikke ses eller i det 
mindste ikke erkendes af verden i al almindelighed. […] Således vandrer menneskene rundt i 
naturens have, bilder sig ind at kende og vide næsten alt og går dog, på enkelte undtagelser nær, 
som blinde forbi en af de mest iøjnefaldende grundsætninger for dens virke: at samtlige levende 
væsener på jorden slutter sig hver til sin art. Selv den mest overfladiske betragtning viser som et 
næsten jernhårdt princip for alle de forskellige udtryksformer for naturens livsvilje dens 
artsbegrænsede forplantningsform. Ethvert dyr parrer sig kun med et af samme slags. Mejse går til 
mejse, finke til finke, markmus til markmus, ulv til ulvinde osv. […] 
 
Det er kun alt for naturligt: Enhver krydsning mellem to ikke lige højtstående væsner resulterer i en 
mellemting mellem de to forældre. Det vil altså sige: afkommet kommer til at stå på et højere 
niveau end den racemæssigt laverestående halvdel af forældreparret, men ikke så højt som den 
højeststående. Følgelig vil dette afkom senere hen bukke under i kampen mod de højeststående.    
En sådan parring strider mod naturens vilje til avlens forbedring. Forudsætningen derfor ligger ikke 
i at forblinde det højeste og laveste, men i at det første ubetinget sejrer. Den stærkeste skal herske 
og ikke smelte sammen med den svage, så at den derved ofrer sin egen storhed. Kun den fødte 
svækling opfatter dette som grusomhed, thi han er jo også kun et svagt og indskrænket menneske; 
men hvis denne lov ikke herskede, ville enhver forbedring af alle organiske levende væsner være 
utænkelig.  
 
Følgen af denne i naturen almengyldige trang til racerenhed er ikke blot den skarpe afgrænsning af 
de enkelte racer udadtil, men også deres ensartede væsen indadtil. Ræven er altid en ræv, gåsen en 
gås, tigeren er en tiger osv., og forskellen kan højst ligge i et forskelligt mål af kraft, klogskab, 
behændighed, udholdenhed osv. hos de enkelte eksempler. Man vil derimod aldrig finde en ræv, 
som ifølge sit indre sindelag nærer humane følelser over for en gås, ligesom der ikke findes nogen 
kat med venlige tilbøjeligheder for en mus.  
 
Derfor opstår de indbyrdes kampe også mindre på grund af indre afsky end af sult og kærlighed. I 
begge tilfælde er naturen en rolig og tilfreds tilskuer. Kampen for det daglige brød får alle de svage 
og sygelige samt de mindre beslutsomme til at bukke under, mens hannernes kamp om hunnen kun 
giver den sundeste forplantningsretten eller muligheden derfor. Kampen er altid et middel til at 
fremme artens sundhed og modstandskraft, altså en årsag til dens udvikling til det bedre. 
 
Hvis det gik anderledes til, ville al videre og højere udvikling høre op og det modsatte indtræde. Da 
nemlig det underlødige altid talmæssigt overgår det bedste, ville det dårligere under samme 
livsvilkår og forplantningsmuligheder formere sig så meget, at det gode nødtvunget måtte træde i 
baggrunden. Der må altså foretages en ændring til gunst for det bedste. Men det besørger naturen, 
idet den udsætter den svagere del for så hårde livsbetingelser, at antallet derved indskrænkes; og 
resten får ikke lov til frit at formere sig, da naturen også her foretager en ny, hensynsløs udvælgelse 
efter styrke og sundhed. Lige så lidt som den ønsker, at svagere enkeltvæsner skal parre sig med 
stærkere, så lidt ønsker den, at den højere race skal smeltes sammen med en lavere, da dens øvrige, 
måske årtusindlange arbejde på raceforbedringen ellers med et slag ville blive ødelagt.” 
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Arbejdsspørgsmål til Steincke og Hitlers tekster om racehygiejne  
 

1. Redegør for Steincke og Hitlers syn på racehygiejne. Hvorfor anser de arveligt belastede 
personer for at være en trussel? Og hvad mener de, man bør gøre for at imødegå denne 
trussel? 

2. Sammenlign de to tekster. Find forskelle og ligheder. Er der forskel på, hvordan de 
beskriver de personer, som de anser som mindreværdige?  

3. Diskutér, hvorfor disse tanker endte med folkedrab i Nazi-Tyskland og ikke i Danmark.   

 

K.K. Steincke (1880‐1963)  

 

Dansk socialdemokratisk politiker. Steincke var socialminister i Danmark i perioden 1929-35 og 
var ansvarlig for den store socialreform i 1933, som mange ser som grundlaget for den moderne 
velfærdsstat. Socialreformen byggede i høj grad på bogen Fremtidens forsørgelsesvæsen som 
Steincke udgav i 1920. Kapitel 22 handler om racehygiejne, som Steincke mente var en 
forudsætning for sociale reformer.  

Adolf Hitler (1889‐1945) 

 

Tysk nazistisk diktator. Hitler var diktator i Tyskland i perioden 1933-1945 og var den øverst 
ansvarlige for nazisterne folkedrab på jøder, handikappede, sigøjnere og andre grupper, som 
nazisterne anså som mindreværdige. I 1925 udgav Hitler bogen Min Kamp, som han havde skrevet i 
fængslet efter et mislykket kupforsøg. Kapitel 11 handler om race, som var en vigtig del af den 
nazistiske ideologi.    
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Bøger og artikler 

Lene Koch, ”Dansk og tysk racehygiejne” i Den jyske historiker nr. 72, 1995. side 56-69 

I artiklen gennemgår Lene Koch ligheder og forskelle mellem dansk og tysk racehygiejne. 
Derudover beskriver hun det omfattende samarbejde mellem danske og tyske racehygiejnikere og 
indførelsen af sterilisationslove i Danmark og Tyskland.  

Lene Koch, Racehygiejne i Danmark 1920-56, 1996.   

Bogen handler om den danske racehygiejne. Steinckes opfattelse af racehygiejnen beskrives på side 
22-26. De danske sterilisationslove er gengivet på side 288-301. 

Birgit Kirkebæk, ”Racehygiejnens fødsel” i Gén-vejen: biologien før og nu, Det Etiske Råd, 
1992. side 17-32  

Artiklen beskriver hvad racehygiejne er og hvordan de racehygiejniske teorier var udbredt i Europa 
og USA i starten af 1900-tallet.  

Øyvind Foss, Kampen mod de mindreværdige, 2006.  

Bogen handler om den såkaldte eutanasi aktion dvs. nazisternes drab på handikappede og psykisk 
syge.  

Materiale på internettet  

Uddrag af nazisternes lov om sterilisation af handicappede og psykisk syge fra 1933: 
http://www.folkedrab.dk/sw67200.asp

Om sterilisation og eutanasi i Nazi-Tyskland : http://www.folkedrab.dk/sw51489.asp

Om den nazistiske raceideologi: http://www.folkedrab.dk/sw51405.asp  

Om den nazistiske ideologi, herunder racismen og antisemitismen: http://www.holocaust-
uddannelse.dk/baggrund/nazismensideologi.asp

Lektor Morten Kjeldgaards side om eugenik og racehygiejne. Handler især om Professor Helmut 
Nyborgs kontroversielle intelligensforskning:www.eugenik.dk    

Hjemmesiden er tilknyttet den flerfaglige bog Mellemkrigstiden til gymnasieskolen. Indeholder en 
god og omfattende beskrivelse af racehygiejne i 1930´ernes Danmark som ikke findes i bogen: 
http://mellemkrigstiden.systime.dk/del-3-tredivernes-kriseaar/danmark-i-1930erne.html
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Lamarck, Darwin og evolutionsteorien 
 
For 200 år siden opstod ideen om, at den levende natur ikke er uforanderlig. Før denne tid, var man 
sikker på, at Gud havde skabt verden fuldt færdig én gang for alle. Baggrunden for ideerne om 
foranderlighed, skal ses i lyset af de store ændringer, der skete politisk, ideologisk og 
naturvidenskabeligt i disse år. Den franske revolution og den amerikanske forfatning var et brud på 
opfattelsen af samfundets uforanderlighed, og danner den ideologiske baggrund for opfattelsen af at 
ikke kun samfundet, men også naturen kan ændre sig. Samtidig gjorde nye opdagelser indenfor 
biologien og geologien (fx fund af fossiler) deres til, at ideerne om en evolution blev mere 
underbyggede og derved mere sandsynlige.  
 
Den franske naturforsker Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) udformede omkring år 1800, som 
den første en egentlig evolutionsteori. Hans argumenter byggede på de forbavsende perfekte 
tilpasninger man ser mellem arterne og deres omgivelser samt på studier af fossiler fra Paris 
undergrund, der viste en jævn forandring af typerne gennem jordlagene. Da dyr som pattedyr og 
fugle ikke forekom i de yngre lag, tolkede Lamarck disse som et resultat af en udvikling – de højere 
former måtte være udviklet fra de lavere! 
Lamarck opfattede udviklingen af arter lineært. Den enkelte art opstod spontant og ændrede sig så 
efter de forhold den levede under. Han mente, artsudviklingen fandt sted pga. arternes ”trang til” 
eller ”ønske om” udvikling mod noget højere – en egenskab, som ifølge Lamarck, findes hos alt 
levende.   
 
Lamarcks forklaring på mekanismerne bag evolutionen viste sig ikke at holde stik, men i 1859 
fremsatte den engelske naturforsker Charles Darwin (1809-1882) sin evolutionsteori i sit værk 
Arternes Oprindelse (On the Origin of Species). Darwins evolutionsteori er en selektionsteori – en 
teori om udvælgelse. Inspirationen til teorien fik han bl.a. på en jordomsejling med skibet Beagle i 
årene 1831-1839. 
Darwins teori bygger på 
iagttagelsen af at der er 
variation indenfor alle 
arter. Da der fødes flere 
individer end miljøet kan 
bære, er det de bedst 
tilpassede individer, der 
har den største chance for 
at overleve, så de selv 
kan formere sig og 
derved føre deres gener 
videre – der sker en 
naturlig selektion, der i 
løbet af et antal 
generationer fører til en 
evolution. Det ud fra 
Darwins teorier, at 
vendingen: ”survival of 
the fittest” er opstået. 

Figur 1: Illustration af Lamarcks og Darwins evolutionsteorier. Lamarck: De 
oprindeligt korthalsede giraffer strækker sig efter træernes blade, og pga. deres indre 
ønske om at blive højere bliver halsen gradvist længere. Darwin: De oprindelige 
giraffer har varierende halslængde. Naturlig selektion favoriserer længere hals, derfor 
bukker de korthalsede giraffer under, mens karakteren ”lang hals” føres videre til 
næste generation. 
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Livets opståen og dets påvirkning af Jorden 
 
Jorden er helt anderledes end andre planeter. Fra verdensrummet har Jorden farve efter det blå hav 
og de grønne planter. Grunden til Jordens særstatus er LIVET, der er helt enestående for vores 
planet. De levende organismer, der har været på Jorden i 3,5 milliarder år, har været med til at 
forme Jorden til det vi kender i dag. 
 
Livet opstod i havet og har udviklet sig her siden (dvs. 
3.500.000.000 år). Først for ca. 800 millioner (800.000.000) år siden 
”indtog” de første levende organismer landjorden. Udviklingen af 
nye arter tilpasset livet på land har således kun fundet stede i ¼ af 
den tid, der har været liv på Jorden. Alligevel ses et utal af arter, der 
har ændret landjorden – de fleste steder fra gold stenørken til frodige 
områder. Dette er en proces, der kan følges, når der dannes ny 
undergrund fx ved vulkan udbrud. Den nydannede grund indtages af 
pionerplanter, der kan vokse under meget sparsomme forhold (se 
figur 2). Disse planter eroderer lavaen og der aflejres organisk 
materiale. Herved dannes jord, som andre planter kan vokse i og som 
jordbundsorganismer som fx svampe og regnorme kan leve i.  

Figur 2: Lavakaktus. Endemisk kaktus 
på Galapagosøerne, der er 
pionerplante på lavaområder. 

 
De levende organismer har ændret Jorden både fysisk, men også miljømæssigt. Fysisk kan nævnes, 
at koralrevene er de største bygningsværker udført af levende organismer og miljømæssigt er der 
masser af vidnesbyrd om de levende organismers indflydelse.  
Den måske største ændring, som de levende organismer har fremkaldt, er, at de har givet Jorden en 
helt speciel atmosfære. Jordens oprindelige atmosfære indeholdt kuldioxid, CO2. Denne CO2 gav en 
drivhuseffekt, da den ikke absorberer solens lys, men til gengæld holder på varmestrålingen fra 
Jorden pga. denne strålings højere bølgelængde. Da planterne begyndte at lave fotosyntese, blev 
meget CO2 bundet i organisk stof, drivhuseffekten blev langsomt mindre, og der blev koldere på 
Jorden. Fotosyntesen bevirkede også, at der blev frigivet ilt til atmosfæren 
Jorden er således den eneste planet med et indhold af hele 21% frit ilt i atmosfæren. Denne ilt er 
grunden til, at Jorden er omgivet af et ozonlag (ozon: O3), der beskytter de levende organismer mod 
solens farlige ultraviolette stråler. 
 
 
Økosystemer og nicher 
 
De levende organismer danner økosystemer. Jo mere ideelle de 
abiotiske (dvs. ikke-levende fx fugtighed, temperatur og 
næringsioner) forhold er for plante- og dyrelivet, jo mere 
frodigt og komplekst er økosystemet. Komplekse økosystemer 
giver mulighed for mange specialiseringer og indeholder derfor 
mange arter – man siger, at artsdiversiteten er stor. Et 
eksempel på et økosystem med stor artsdiversitet er den 

tropiske regnskov, hvor en meget stor del af Jordens mellem 5 
og 35 millioner arter lever (se figur 3).  

Figur 3: Artsdiversiteten er stor i Ecuadors 
regnskov, der er en del af Amazonas. 

Hver art lever i et afgrænset område og får næring på en 
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bestemt måde – dette kalder man, at arten udfylder en bestemt niche. Når nye nicher opstår eller 
hvis en art uddør, og derved efterlader en åben niche, vil allerede eksisterende arter tilpasse sig den 
nye niche, og derved vil de udvikle sig til nye arter. På denne måde er der hele tiden mulighed for 
udvikling af nye arter. 
I dag ser vi et fald i Jordens artsdiversitet, da en del dyre- og plantearter uddør. Dette skyldes en 
helt speciel dyreart, som har en fantastisk tilpasningsevne samt evne til at ændre sit omgivende 
miljø. Denne arts opståen skal vi se nærmere på i det følgende afsnit. 
 
 
Menneskets opståen 
 
Menneskets nærmeste nulevende slægtninge er menneskeaberne, og af disse er chimpansen den 
allernærmeste. Opsplitningen af de to linier, der fører til menneske og chimpanse skete fra en fælles 
stamform, der levede for mellem 6 og 7 millioner år siden i Afrika. Den fælles stamform lignede 
sandsynligvis chimpansen meget både i kropsbygning og levevis.  
For 6-7 mio. år siden blev det i Afrika koldere pga. en istid, og regnskoven fik derfor en mindre 
udbredelse. I Østafrika var der desuden opstået en flere tusind kilometer lang sprækkedal. Denne 
dal var med til, at gøre klimaet tørrere i Østafrika, og den opdelte desuden menneske/chimpanse-
stamformen geografisk. Den del af populationen, der levede sig vest for sprækkedalen i 
regnskovsområderne udviklede sig til chimpansen, mens udviklingen øst for dalen i 
savanneområderne blev stamformen til mennesket. 
 
De ældste fossile fund, der kan henføres til menneskelinien, er mere end 5,6 mio. år gamle, men de 
mere komplette fund er mellem tre og fire mio. år gamle og henføres til arten Australopithecus 
afarensis.  
A. afarensis brede bækken, rygsøjlens form, lemmernes 
og især håndens og fodens udformning samt 
nakkehullets placering langt inde under hovedet viser, 
at A. afarensis havde en ren bipedal gang (gik oprejst 
på to ben). Dette er en tilpasning til livet på savannen, 
hvor oprejst gang giver hurtighed og overblik og 
desuden frigør forbenene, der nu kaldes arme, til anden 
aktivitet. Armene hos A. afarensis var længere end det 
ses hos nulevende mennesker, men betydelig kortere 
end det ses hos chimpansen. Tænderne viser derimod 
store ligheder med chimpansens tandsæt med bl.a. store 
hjørnetænder og også hjernerumfanget (380-450cm3), 
højden (1-1,2m) og en stor forskel på hanner og hunner 
(kønsdimorfi) ligner det, vi ser hos chimpansen. A. 
afarensis udviklede sig for 3-1 mio. år siden til den 
mere graciøse Australopithecus africanus, der var 
højere (1,2-1,4m), havde lidt større hjerne, mindre 
fremspringende ansigt og mindre kønsdimorfi. 

Figur 4: Der kendes efterhånden mange fossiler af 
arten Australopithecus afarensis. Et af de bedste 
fund, et pigeskelet, går under navnet Lucy efter 
Beatlessangen ”Lucy in the Sky with Diamonds”. 
Lucy har været over en meter høj og hendes vægt er 
anslået til 31 kg. Lucy har måske set ud som vist på 
billedet. 

 
De ældste fossiler, der henføres til slægten Homo, er 2,4 mio. år gamle og tilhører arten Homo 
habilis. Størrelsesmæssigt ligner H. habilis A. africanus, men der ses en spinklere kæbebygning 
med mindre tænder (tyder på blandet kost) og en meget større hjerne (600-700cm3). På dette 
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tidspunkt i menneskets udvikling er arten fuldstændig afhængig af brugen af redskaber, og H. 
habilis er de første til at fremstille stenredskaber (habilis betyder duelig). 
For ca. 1,7 mio. år siden udvikledes Homo erectus. Denne 
art var ligesom sine forfædre muskuløs og med kraftige 
knogler, men holdningen var mindre bastant med kortere 
arme. Dette har gjort H. erectus velegnede til løb, hvilket 
har haft stor betydning bl.a. i forbindelse med jagt.  
H. erectus afviger kun i uvæsentlige detaljer fra det 
moderne menneske. Højden er den samme som hos 
nulevende mennesker, mens der ses en vigende hage, 
kraftig kæbe og kraftige øjenbrynsbuer (se figur 5). 
Hjernen varierer i størrelse mellem 750-1200cm3, hvor de 
mindste hjerner ses hos de ældste fund og de største hjerner 
ses hos eksemplarer, der er lidt over 250.000 år gamle. 
Nulevende menneskers hjerner er 1200-1400cm3. 
H. erectus brugte forholdsvis avancerede stenredskaber og 
brugen af ild har også været kendt af disse mennesker. 
Desuden havde H. erectus en mere kompleks social 
struktur og flere fund viser, at arten i nogle tilfælde levede i 
klippehuler. Nogle forskere mener desuden, at det er med 
H. erectus, at sproget er opstået. Arten var meget succesrig 
og bredte sig over det meste af Afrika. For ca. en million år 
siden spredtes arten desuden til Asien – der kendes fund fra 
Mellemøsten, Sydøstasien og Kina.  

Figur 5: Kranier af Homo erectus og Homo 
sapiens. Bemærk den kraftigere kæbe og de 
kraftige øjenbrynsbuer, der danner en 
sammenhængende kam hos H. erectus 

 
Fossile mennesker fra de seneste 250.000 år henføres alle 
til arten Homo sapiens (det tænkende menneske). H. 
sapiens opstod fra grupper af H. erectus i Afrika for ca. 
500.000 år siden og kendes på en anden kranieform med et større hjernevolumen og ikke så 
fremtrædende øjenbrynsbuer (se figur 5). Homo sapiens bredte sig over det meste af Afrika og til 
Mellemøsten, og hvor de kom frem fortrængte de Homo erectus. Arten bredte sig desuden til det 
sydlige Europa og blev derved de første mennesker her. 
 

Det nordlige Europa var på dette tidspunkt dækket af is og i 
det kølige klima syd for de store gletschere udvikledes en 
underart af H. sapiens, der var tilpasset kulden og som for 
en stor del levede af storvildtjagt på rensdyr, mammut, 
bison, uldhåret næsehorn og heste. Disse mennesker kaldes 
neanderthalere, Homo sapiens neaderthalensis, efter den dal 
i Tyskland (Neanderthal), hvor de første fund blev gjort i 
1856.  
Arten, der levede for 130.000-35.000 år siden, havde 
kraftige knogler og muskler, korte lemmer og lav pande 
(mindre varmeafgivelse), kraftige øjenbrynsbuer og kæbe, 

vigende hage og et meget stort hjernevolumen (1500cm3). 
Neanderthalerne levede i klippehuler eller skindtelte, og de 
er de første mennesker man med sikkerhed ved udførte 
rituelle begravelser. 

Figur 6: Homo sapiens neanderthalensis 
levede for 130.000-35.000 år siden, de var 
kraftigere bygget end nutidsmennesket, 
men ligner meget.  
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I en del af Afrika udviklede en gruppe tidlige H. sapiens sig for 150.000-100.000 år siden til 
menneskeformer, der ikke adskiller sig meget fra nutidsmennesket. Disse henføres ligesom os selv 
til Homo sapiens sapiens, og de bredte sig til hele Afrika, Mellemøsten, Kina, Sydøstasien og for 
40.000 år siden nåede de Australien. På nogenlunde samme tid nåede Homo sapiens sapiens til 
Europa, hvor de fortrængte neanderthalerne. De nye mennesker havde mere avanceret teknologi og 
en anden kultur med bl.a. med kunst som fx udsmykning af redskaber. 
Menneskets udvikling i fremtiden kan der selvfølgelig kun spås om, men pga. de moderne 
transportmidler vil gen-flowet (blandingen af gener) mellem forskellige befolkningsgrupper 
givetvis blive større, og da industrien udbredes mere og mere, vil selektionstrykket blive mindre 
geografisk varieret. Dette vil sandsynligvis føre til en mere ensartet menneskepopulation. 
 
 

Thea Feld Nielsen 
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