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Den italienske läkaren Cesare
Lombroso (1835–1909), profes-

sor i Turin, blev kriminologins och
rättspsykiatrins fader. Italien var
ännu inte enat, stora motsättningar
fanns mellan de norra och de södra
delarna av landet; södra Italien an-
sågs efterblivet, norra Italien stod för
den nya tiden. 

Det kan vara en bakgrund till
Lombrosos uppfattning, nämligen
att den kriminelle är ett tillbakasteg i
den biologiska utvecklingen, en ata-
vism i darwinsk mening. 

Fängelseläkare och obducent
Lombroso var från början fängel-

seläkare och rättsobducent. Vid ett
tillfälle då han obducerade en fånge
fann han att denne hade en försänk-
ning i skallgropen, ett kännetecken
som återfinns endast hos fåglar. Det-
ta bekräftade hans tes, liksom det
faktum att denne fånge hade kraftiga
okben, långa hängande armar och

stora öron. Han såg ut som den bild
vi ännu ser i tecknade serier då en
brottsling skall illustreras. Man kan
säga att Lombroso lanserade själva
typen för den kriminelle, en schablon
som existerar än idag. 

Brottslingen i centrum
En annan iakttagelse, nämligen

att de kriminella ofta är tatuerade,
gav ytterligare stöd för hans uppfatt-
ning. Varför? Jo, enligt Lombroso, på
grund av att folken i underutvecklade
länder också bär tatueringar. Detta
blev i hans ögon ännu ett bevis för att
den kriminelle representerar ett till-
bakaslag i utvecklingen: De som be-
går brott kan inte förstå lagen, och de
kan därför inte heller rätta sig efter
den. 

Lombrosos syn var ny: den inne-
bar ett avsteg från en »moralisk» syn
till ett försök att tillämpa en förståen-
de och förklarande syn på ett krimi-
nellt beteende. Brottslingar var födda
förbrytare, de var primitiva, outveck-
lade och impulsiva. 

Liksom Olof Kinberg, Sveriges
förste professor i rättspsykiatri med
stort internationellt inflytande, satte
Lombroso brottslingen, inte brottet, i
centrum. Lombrosos bok »L’uomo
delinquente», förbrytarmänniskan,
blev en bestseller. Lombroso blev en

världskändis; han påverkade många
författare, bl a August Strindberg.

Kinberg skrev: 
»Han har ställt brottslingsproble-

men på en naturvetenskaplig och so-
cial bas, under det att den äldre
åskådningen betraktade dem huvud-
sakligen från teologisk och rättsfilo-
sofisk, för att icke säga mytologisk
synpunkt.» 

Lombroso hade därmed lagt grun-
den till den »empiriska kliniska kri-
minologin».

Priset till Olof Kinberg
Olof Kinberg menade emellertid

att Lombroso hade begått ett misstag
då han förmodade att »förbrytarmän-
niskan» skulle utgöra en enhetlig
sorts människa. Så är ingalunda fal-
let. Biologiskt finns det ett obegrän-
sat antal varianter av människor. Tan-
ken att en viss naturbestämd biolo-
gisk beskaffenhet skulle vara karak-
teristisk för dem som begår hand-
lingar som betecknas som brottsliga
är därför oriktig, menade Kinberg.

År 1935 belönades Olof Kinberg
med Lombrosopriset. 
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Lombroso gav en ny syn på rättspsykiatrin:

Brottslingen, inte brottet, i centrum

Lombrosopriset tillägnades 1935 Olof Kinberg. Plaketten illustrerar de plågade, outvecklade
människorna till vänster på bilden och de lyckliga, socialt utvecklade människorna till höger.

Plaketten finns vid Medicinhistoriska museet i Stockholm. 


