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Rasbiologi, begrepp som
»ovärdigt liv», eutanasiprogram
eller tvångssteriliseringar är
inga nazistiska påfund, utan
kan härledas från medicinsk ve-
tenskap decennier före nazis-
men. Den västerländska veten-
skapen och medicinen var för-
därvad och gav i Tyskland inspi-
ration till nazismen. Och idén
om att det finns mänskligt liv
som inte ska levas lever dessvär-
re kvar i andra medicinska sam-
manhang.

I Läkartidningen 32–33/97 ägnas
flera artiklar och ledaren åt den maka-
bra roll som delar av läkarkåren spelade
i Nazityskland. Sven-Erik Bergentz [1]
redogör förtjänstfullt för den tidsanda
som rådde. Han går tillbaka till nazis-
mens genombrott på 1920-talet och till
1929 då en nazistisk läkarförening bil-
dades. 

Bergentz framhåller hur Hitler vid-
tog rashygieniska åtgärder som »sedan
decennier diskuterats av tyska forska-
re». Just detta forskningens försteg be-
höver ytterligare betonas. 

Hitlers »rashygieniska» åsikter och
program kunde sannerligen genomfö-
ras i ett väl förberett klimat, och nazis-
mens människosyn inspirerades snarare
av en redan etablerad och utbredd rasis-
tisk människosyn.

Teoribyggaren Gobineau
En betydelsefull roll spelade Ri-

chard Wagners franske gode vän, tänka-
ren och diplomaten Joseph-Arthur
Gobineau. Dennes teorier om att civili-
sationernas öden var avhängiga rassam-
mansättningen, fick ett oerhört inflytan-

de kring sekelskiftet. Rasrenhet leder
till en högt stående kultur, menade Go-
bineau, medan rasblandning innebär
degeneration. 

När han utgav sin »Essai sur l’inega-
lité des races humaines» i fyra volymer
1853–55 mottogs den med tystnad. År
1897 översattes Gobineaus verk till tys-
ka. Vid denna tid hade rasbiologi och
rashygien vunnit burskap.

Aktivt dödande 
en förberedd lösning
Det finns inte utrymme att här gå in

på den fylliga redogörelse och rika do-
kumentation som till exempel Kai-
ser/Nowak/Schwartz [2], Schmuhl [3-
4], Friedlander [5], Koch [6], Broberg
och Tydén [7] presenterar. Emellertid
visas övertygande att det aktiva dödan-
det var en uttänkt lösning på vetenskap-
liga och medicinska problem innan na-
tionalsocialisterna fick makten genom
demokratiska val. 

Med Darwins utvecklingslära, Spen-
cers socialdarwinism och Galtons euge-
nik från slutet av 1800-talet gavs en na-
turvetenskaplig grund och status åt ras-
hygien. Länder som Danmark, Tysk-
land, Sverige och USA använde lagliga
medel för att söka bevara »folkstam-
mens renhet». 

Rashygieniska skäl ledde till ett otal
lagar med förbud mot sexuella kontak-
ter och äktenskap mellan raser. Tvångs-
sterilisering av »mindervärdiga» indivi-
der tillgreps. Under 1920-talet kom pa-
tienter i form av »psykopater, alkoho-
lister, epileptiker, senila, arteriosklero-
tiker, idioter, imbecilla och sinnessva-
ga» att ses som barlast. 

Under samma årtionde föreslog le-
dande jurister och läkare förintelse av
»ovärdigt liv». Allt för många unga fris-
ka män hade stupat under världskriget,
menade man. Folkstammen riskerades. 

Allt fler röster höjdes dessutom för
den samhällsekonomiska vinst som här
fanns att hämta. Det föreslogs att dö-
dandet av det ovärdiga livet skulle ske i
samförstånd med såväl anhöriga som
rättsliga företrädare.

»Liv utan värde»
År 1920 – således fem år innan Hit-

ler gav ut Mein Kampf och ett år innan

han blev ledare för det nazistiska parti-
et – publicerade de två framträdande
tyska vetenskapsmännen, psykiatern
Alfred Hoche och juristen Karl Bin-
ding, en i sammanhanget betydelsefull
skrift med titeln »Die Freigabe der Ver-
nichtung lebensunwerten Lebens» [8]. 

Boken blev mycket inflytelserik och
spridd. Med utgångspunkt i rätten till
självmord och till dödshjälp i bl a ro-
mersk rätt ställdes frågan om eutanasi
på sin spets – om det inte fanns männi-
skoliv, som förlorat allt värde såväl för
den som bär livet som för samhället. 

Författarna använde begrepp »liv
utan värde» och »onyttiga liv» samti-
digt som de betonade rätten att välja. De
kategorier av människor Binding och
Hoche föreslog till förintelse var de på
grund av sjukdom och skador »ohjälp-
ligt förlorade» (unrettbar Verlorenen)
och de »obotligt svagsinta» (unheilbar
Blödsinnigen).

Långt före nazismen
Rasbiologi med begrepp som »ovär-

digt liv» och omfattande eutanasipro-
gram är således inte nazistiska påfund,
utan kan härledas från vetenskap och
samhälle under decennierna före nazis-
men. Det av Bergentz refererade euta-
nasiprogrammet från 1939 för »elimi-
nation av människor som levde ett män-
niskoovärdigt liv» är i själva verket slut-
fasen i en av nazismen fullföljd ström-
ning som inleddes långt innan nazismen
formulerades. 

Det faktum att både Hoche och Bin-
ding var professorer är ett också tydligt
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’’Det finns god dokumen-
tation för att hävda att det-
ta skedde utan direkta in-
struktioner från Hitler och
delvis utan hans vetskap.
Ledarna för nazistpartiet
behövde inte beordra detta,
utan det skedde på initiativ
av auktoriteter inom de me-
dicinska professionerna.’’



exempel som visar att idéerna ingalun-
da var en tillfällig förblindelse hos det
tyska folket. Det var inte nazismen, som
fördärvade vetenskapen och medicinen.
Den västerländska vetenskapen och
medicinen var fördärvad och gav i
Tyskland inspiration till nazismen.

En annan trend som är klart urskilj-
bar är den överdrivna betydelsen av
ärftlighet för utveckling av psykiatriska
sjukdomar. Här spelade bl a den
schweiziske psykiatriprofessorn Ernst
Reudin en central roll. Denne var en av
arkitekterna bakom den omfattande ste-
riliseringslag som trädde i kraft i Tysk-
land 1933.

Delvis utan Hitlers vetskap
Detta är betydelsefulla bakgrunds-

fakta till de cyniska experiment, mass-
avrättningar och eutanasiprogram som
genomfördes i Nazityskland. Samma
ledande psykiatrer låg bakom motiven
till det mycket extensivt tillämpade eu-
tanasiprogrammet för psykiskt sjuka,
som tillämpades fullt ut mellan 1939
och 1945, men som av allt att döma pla-
nerats långt tidigare. 

Det finns god dokumentation för att
hävda att detta skedde utan direkta in-
struktioner från Hitler och delvis utan
hans vetskap. Ledarna för nazistpartiet
behövde inte beordra detta, utan det
skedde på initiativ av auktoriteter inom
de medicinska professionerna. 

Det handlar om 100 000-tals mord
som skedde på då rådande och inom
dessa kretsar accepterade medicinska
eller psykiatriskt medicinska kriterier.
Detta har mycket väl dokumenterats
och presenterats av flera författare [2-5,
9].

Jämför med abortdebatten!
Övergrepp utförda av läkare är, vil-

ket intervjun med Sten W Jakobsson
[10] illustrerar, inte en företeelse som
enbart kan förknippas med nazitiden.
Inte heller idén, om att det finns mänsk-
ligt liv som inte ska levas, utrotades med
Nürnbergrättegången. Tvärtom är det
en idé som i andra medicinska sam-
manhang lever kvar. 

Göran Hermerén belyser något av
detta i sin artikel [11], där han nämner
pre-implantatorisk fosterdiagnostik
som ett etiskt dilemma. I själva verket är
all utsorterande fosterdiagnostik tragis-
ka exempel på att tanken att det finns liv
som inte ska levas, liv som är av någon
sorts »otillräcklig kvalitet», fortfarande
har legitimitet. 

Även i abortdebatten förekommer
argument till försvar för en liberal
abortsyn med innebörden att alla barn
ska vara »välkomna». Vad är det annat
än ett uttryck för att det finns liv som, på
grund av omgivningens attityd, inte an-
ses ha något verkligt värde? 

I eutanasidebatten hörs också argu-
ment av samma typ, i vars förlängning
också – inte sällan med ekonomiska 
aspekter – det finns en risk att gamla
särbehandlas negativt. Ett av andra for-
mulerat livskvalitetsbegrepp tillämpas
allt vidare och gör att allt fler uppfattas
som: »de kan lika gärna dö», »deras liv
har så litet värde».

Demokrati kräver också förnuft
Naturligtvis är det så, som Sten W

Jakobsson framhåller [9], att demokrati
är ett utomordentligt verksamt instru-
ment för att förebygga »att historien
upprepar sig». Samtidigt är demokratin
alls ingen garant mot övergrepp från lä-
kare och andra. 

Man kan erinra om den stora upp-
slutningen bakom Hoches och Bindings
principer bland tyska läkare, hur euta-
nasiprogrammet i Tyskland till stor del
genomfördes utan initiativ från led-

ningen och hur lätt demokratiska insti-
tutioner kommer på efterkälken vid
snabb utveckling av t ex genteknik. De-
mokratin bär också med sig en risk för
flertalets förtryck av minoriteter. 

Demokratin måste användas med
förnuft, och etiska grundvärden måste
vara fasta oaktat politiska majoriteter
och eventuella politiska beslut. Inte
minst för den enskilde läkaren måste
etiska grundvärden, livets okränkbar-
het, den personliga integriteten, hänsyn
till patienten och över huvud taget
mänskliga fri- och rättigheter vara över-
ordnade demokratin. 

Det handlar alltså minst lika mycket
om att stå fast vid det absoluta männi-
skovärdet som att stå fast vid demokra-
tin, för att förhindra att den medicinska
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»Det var inte nazismen som fördärvade
vetenskapen och medicinen. Den
västerländska vetenskapen och
medicinen var fördärvad och gav i
Tyskland inspiration till nazismen.»



professionen blir ett instrument för dö-
dande och förtryck. 
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Läkarna behövde
inte kommenderas
I intervjun angående läkarrättegång-

en i Nürnberg (Läkartidningen; 94:
2696) framhåller docent Sten W Ja-
kobsson att kritiska tyska läkare inte
hade något annat val än att tiga för att
inte själva bli offer för Gestapo. Det kan
nog vara riktigt.

Problemet är emellertid att det tycks
ha funnits så få som var kritiska, och så
skrämmande många som okritiskt och
aktivt stödde nazisterna. Många gjorde
det redan innan Hitler tog makten, när
det ännu var ofarligt.

Läkare tog initiativ
Under Hitlerregimen behövde inte

läkare kommenderas till koncentra-
tionslägren, det fanns tillräckligt många
som sökte sig dit, vilket klart framgår av
»Deutsches Ärtzeblatt» från dessa år.
Läkare tog initiativ till direkt livsfarliga
experiment, forskningsanslag bevilja-
des av kommittéer där ledande läkare
deltog, och resultaten redovisades i vis-
sa fall öppet på kongresser.

Läkare medverkade villigt i T4-pro-
grammet för att eliminera människor
som levde »ett människoovärdigt» liv.
När detta stoppades 1941 var det inte ef-
ter protester från läkare utan från all-
mänheten som fått kännedom om verk-
samheten trots stora ansträngningar att
hemlighålla den.

Under flera decennier efter nazis-
mens fall fortsatte många av dem som
förbrutit sig att verka som läkare, ofta i
ledande befattning. De som reagerade
mot detta »brännmärktes» som illojala
och okollegiala!

Ta reda på vad som känt
Vi i det skyddade Sverige skall inte

sätta oss till doms över tyska läkare.

Som docent Jakobsson framhåller är det
sannolikt så idag, då sanningen uppen-
barats, att tyska läkare är mer benägna
än andra att skydda utsatta och diskri-
minerade minoriteter i samhället. Men
det är fruktansvärt viktigt att ta reda på
hur det som hände kunde hända och vad
vi kan göra för att det aldrig skall hända
någonstans igen. Ty, som chefsåklagare
Robert Jackson framhöll vid Nürnberg-
rättegångarna:

»The wrongs which we seek to con-
demn and punish have been so calcu-
lated, so malignant and so devastating
that civilization cannot tolerate their
being ignored, because it cannot sur-
vive their being repeated».

Sven-Erik Bergentz
professor emeritus,
Malmö

REHABI-
LITERING

Rehabilitering betyder i
vanligt språkbruk återan-
passning till ett normalt liv.
Ofta används dock be-
greppet i den snävare be-
tydelsen återanpassning
till yrkeslivet.
Det finns ingen skarp
gräns mellan att behandla
och rehabilitera. Allt kli-
niskt arbete syftar ytterst
till att främja ett normalt
och självständigt liv.
En rad olika aspekter på
rehabilitering i vid bemär-
kelse redovisades i Läkar-
tidningen under 1993–
1994. De 27 artiklarna har
nu samlats i ett 96-sidigt
häfte med färgomslag.
Det kan beställas med ku-
pongen nedan.
Pris 85 kronor. Vid 11–50
ex 77 kronor, vid högre
upplagor 73 kronor/exem-
plar.

Särtryck av en serie i
Läkartidningen 1993–94
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