
Eugenik och eutanasi 
före och under andra 

världskriget 

Föredrag (zoom) för Äldrepsykiatriska föreningen

20-10-23

Marie Åsberg

Emeritus professor, Karolinska institutet

Varför?

• Dödshjälpsdebatten och ”the slippery slope” 

• Hur ser vi egentligen på svaghet i vårt 
välfärdssamhälle?

Tanken bakom 
steriliseringarna

• ”Välfärdsstaten sätter det naturliga urvalet ur spel” 

• Kris i befolkningsfrågan - skötsamma människor 
föder färre barn än misskötsamma 

• De misskötsamma kostar mer för samhället än de 
skötsamma

SIFR 
Statens institut för rasbiologi  

1922-1958

Herman Lundborg 
1868-1943 1934

Steriliseringslagar
Indiana, USA (senare flera stater) 1907 60 000

Kantonen Vaud i Schweiz 1928 3-400

Alberta, Kanada 1928 3 500

Danmark 1929 6 000

Tyskland 1933 350 000

Norge 1934 40 000

Sverige 1935, 1941 62 000

Finland 1935 58 000

Estland och Lettland 1937

Island 1938 450

Japan 1940, 1948 800  000

Siffrorna hämtade från Maciej Zaremba,  De rena och de andra, Forum 1999



Sterilisering på eugenisk indikation 
legal i Indiana, US 1907

Danmark 1928
Övr skandinaviska länder 1935

År 1934 berömde en ledare i New 
England Journal of Medicine det 
nazistiska Tysklands tvångslagar 
om sterilisering av psykiskt sjuka. 
“Germany is perhaps the most 
progressive nation in restricting 
fecundity among the unfit.” “The 
individual must give way before 
the greater good.”

Eugenik och steriliseringar

Eutanasiprogrammets bakgrund: 
Die Freigabe der Vernichtung 

lebensunwerten Lebens

Wiens medicinare hälsar sin nye 
dekanus, anatomiprofessorn 

Pernkopf (1938)

“Dort, wo man Bücher verbrennt, 
verbrennt man am Ende auch 
Menschen” (Heinrich Heine)

Berlin den 1 sept 1939

Reichsleiter Bouhler och 
Dr. med. Brandt

får under ansvar uppdraget 
att ge ytterligare ett antal 

namngivna läkare befogenhet att 
efter en ytterst kritisk bedömning 

av sjukdomsbilden bevilja 
barmhärtighetsdöd åt mänskligt att 

döma obotligt sjuka.

Adolf Hitler

Eutanasi i 
Nazityskland

Karl BrandtPhilipp Bouhler



Eutanasiprogrammet (T4)

Det psykiatriska sjukhuset Hadamar

Aktiv euthanasi 1939-41
Svält och vanvård 1941-45
Sannolikt flera hundratusen 

döda

T4 och därefter

Grafeneck, Brandenburg, Hartheim, Sonnenstein, Bernburg, Hadamar

Nürnberg 1947 en sjuksköterska som 
deltagit i eutanasi på barn:

Vad hände med de äldre?

• En tredjedel av eutanasioffren var över 65 år gamla 

• Dels människor med kronisk psykos, dels 
människor med demens

enligt Michael von Cranach, tidigare chefsläkare vid Kaufbeurensjukhuset utanför 
München

Läste ni Maciej Zaremba i 
DN 20-10-13?



The end

Aeneas bär sin far på ryggen ur det brinnande Troja (Federico Barocci, 1598)

Farhad Osman bär sin farmor på ryggen på flykt undan IS (foto Niclas Berglund, 2014) 


