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Participation as Pedagogy – Imagined Race and the Exhibit of Swedish Peoples-Types.
This essay will analyse and give a deeper picture of the ”The Exhibit of Swedish People-Types” by
focusing on the pedagogical ideals that formed the exhibit as an participatory media. The exhibit was
led by the famous race-biologist Herman Lundborg and toured Sweden in 1919 displaying the racial
constitution of the Swedish population using material gathered by the public itself. The exhibit has
been described as an important tool in popularising eugenics in Swedish society during the early 20 th
century with the ambition of gaining funds to create the first race-biological institute and to influence
policy-making. Nevertheless there has not been a single study which has focused solely on the exhibit
and how the pedagogical ideals that permeated it affected the relation between the public and the media
itself nor the political implications of this relation. I will show that the interactive participation enacted
through the exhibit both defined a hierarchical relation between public and race-biological expertise,
as well as it articulated a new “imagined community”, i.e., an “imagined race”. This participatory
relation was not only key in creating the exhibit but also had implications on how the public should
position itself and act in relation to society at large regarding eugenic matters. This gives me an
opportunity to deepen our historical knowledge of the eugenics-movement and main-line racebiological networks in early 20th century Swedish society. This essay also contribute to the history of
participatory media and the popularisation of science.
Pedagogical Ideals of Participation, Participatory Media, Measurements, Popular Eugenics, RaceBiology, Exhibits, Travelling Exhibits, Genealogical surveys, Family tree, Imagined community, Masspublics, Herman Lundborg, Carl Magnus Fürst, Gaston Backman, 1919, People-Types, Race,
Sweden, Media, Non-Democratic Ideals, Myrdal, The Swedish Institute for Race-Biology
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Den svenska folktypsutställningen
Den här studien kommer att undersöka den pedagogiska utformningen hos den svenska
folktypsutställningen som presenterade ”det svenska folket och dess rasbeståndsdelar”. Denna sattes
upp i fem städer runt om i landet år 1919. Utställningen har behandlats inom historisk forskning vid
några tillfällen men ingen har gjort en mer avgränsad undersökning av utställningen.1
Folktypsutställningen var en del av ett långsiktigt strategiskt arbete som bedrevs av ett eugeniskt
nätverk som ringats in av Sven Widmalm och Maria Björkman i artikeln Selling Eugenics: The case
of Sweden.2 Detta arbete bestod till stor del av ett antal parallella mediestrategier och nätverket
centrerades kring bl.a. Herman Lundborg, Nils von Hofsten, och pr-mannen Robert Larsson.
Nätverket figurerar även i Björkmans bok Den anfrätta stammen som är en biografisk framställning
av von Hofstens liv men som framförallt analyserar hans roll i de svenska steriliseringsprocesserna.3
Larsson och nätverket arbetade på en bred front med olika tekniker vilka bl.a. inkluderade att
publicera artiklar i utvalda tidningar, låna auktoritet från etablerade vetenskapsmän, författa
pamfletter som beskrev rashygieniska metoder, samt föreläsa för olika yrkesgrupper. Nätverket
använde även populariserande utställningar och bedrev ett medvetet lobbyarbete riktat mot
riksdagsmedlemmar och grupper med kapital och politiskt inflytande. Syftet var att etablera en
samlande punkt för att utveckla rasforskningen och det talades om att uppföra allt ifrån ett museum
till en stiftelse för ändamålet.4 1922 skapades det svenska institutet för rasbiologi i Uppsala under
Lundborgs ledning och institutet blev centrum för den svenska rasbiologin under många år.5
Jag har valt att fokusera på en av de mediala strategier som Widmalm och Björkman har
identifierat och denna studie bör ses som en utveckling av detta forskningsläge snarare än en kritik
av den. I artikeln framkommer hur utställningen användes för att visa att det fanns en
överväldigande opinion som var positivt inställd till att rasbiologin skulle definiera hur vissa
samhällsangelägenheter hanterades. Detta var nödvändigt för att motivera att det rasbiologiska
1 Utställningen har även berörts av Gunnar Broberg i Statens institut för rasbiologi – tillkomståren från som var en del
av Vetenskapens trädgårdar – om institutioner och institutionaliseringar i vetenskaper och livet från 1988. Den
förekommer även kort i: Gunnar Broberg and Mattias Tydén, Oönskade i Folkhemmet : Rashygien Och Sterilisering
i Sverige (Stockholm: Gidlund, 1991). Utställningen har även berörts i mindre utsträckning av Tore Frängsmyr i
Svensk idéhistoria del II och nämns av Lennart Lundmark i Lappen är obekväm.
2 Maria Björkman and Sven Widmalm, “Selling Eugenics: The Case of Sweden,” Notes and Records of the Royal
Society 64, no. 4 (December 20, 2010): 379–400, doi:10.1098/rsnr.2010.0009.
3 Maria Björkman, Den Anfrätta Stammen : Nils von Hofsten, Eugeniken Och Steriliseringarna 1909-1963 (Lund:
Arkiv, 2011), http://www2.bibl.liu.se/liupubl/disp/disp2011/arts542s.pdf.
4 T.ex. propagerade David Lund för att man skulle använda de ”Nobelska medlen” till att upprätta ett institut.
Stockhoms-Tidningen 21/10 1919. Taget från Lundborgs klippsamling.
5 Det rasbiologiska institutet behandlas utförligt i: Gunnar Broberg, Statlig Rasforskning : En Historik Över
Rasbiologiska Institutet, Ugglan (Lund), 1102-4313 ; 4 (Lund: Avd. för idé- och lärdomshistoria, Univ., 1995). För
en mer övergripande beskrivning av rasbiologins och eugenikens utveckling både ur ett skandinaviskt och ett
internationellt perspektiv se: Alison Bashford and Philippa Levine, The Oxford Handbook of the History of Eugenics
(New York ;: Oxford University Press, 2010).
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institutet uppfördes med statliga medel samtidigt som det var ett sätt att förankra rasbiologin som en
trovärdig vetenskaplig disciplin. Detta är en intressant och mycket viktig del av
institutionaliseringen av rasbiologin i Sverige och visar hur utställningen var en integrerad del av
denna process. Mitt studieobjekt har dock en snävare avgränsning då jag studerar utställningens
utformning samt hur besökarna involverades i dess pedagogik. Denna mer avgränsade studie
möjliggör en fördjupad förståelse för hur de rasbiologiska nätverken arbetade för att popularisera
och förankra rasbiologin hos den svenska allmänheten. Jag kommer i den här undersökningen visa
hur utställningen förändrad besökarnas självförståelse genom att involvera dem i ett antal
pedagogiska tekniker samtidigt som en problembild formulerades med en given uppsättning
lösningar. Utställningen var även ett sätt att med pedagogiska medel etablera en hierarkisk ordning
mellan allmänhet och vetenskaplig expertis vilket ytterst hade politiska implikationer.

Delaktighet som pedagogik och val av studieobjekt.
Frans Lundgren har i sin studie ”The politics of participation: Francis Galton's Anthropometric
Laboratory and the making of Civic Selves” noterat att det uppstår en ny form av pedagogisk
rationalitet i utställningssammanhang under det senare 1800-talet. Denna beskriver han med
utgångspunkt från Galtons antropometriska laboratorium som var en del av världshälsoutställningen
i Storbritannien 1884.6 Lundgren studerar de sätt som utställningen utformades på för att involvera
besökarna som delaktiga parter i olika pedagogiska praktiker. Syftet med denna delaktighet var att
förändra besökarnas självförståelse och deras syn på sin egen plats i en större gemenskap. Detta
skedde genom att engagera dem i ett antal vetenskapliga observationstekniker och representationer
av sociala frågor. I den svenska folktypsutställningen engageras besökarna i en liknande pedagogisk
utställningsrationalitet. Skillnaden mellan utställningarna ligger dels i det kontextuella
sammanhanget men även i det sätt som besökarna gjordes till delaktiga parter i det pedagogiska
arbetet. I båda fallet får publiken rollen som den som bidrar med information och i båda fallen är
publiken involverade i aktiviteter som är menade att bilda ett arkiv över fysiska och psykiska
mätvärden. I Galtons utställning får detta pedagogiska ideal sitt konkreta uttryck i de sätt som
besökarna engagerades i utställningens olika stationer och montrar. Som jag kommer visa i den här
undersökningen involverades den svenska publiken framförallt i att producera det utställda
materialet men även genom att se till att utställningen uppfördes på nya orter. En annan skillnad
som finns mellan min och Lundgrens undersökning är att jag genom att fokusera på dessa aspekter
och det pedagogiska arbetet även kan belysa hur det rasbiologiska nätverket arbetade medialt för att
6 Frans Lundgren, “The Politics of Participation: Francis Galton’s Anthropometric Laboratory and the Making of
Civic Selves,” The British Journal for the History of Science FirstView (2011): 1–22,
doi:10.1017/S0007087411000859.
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driva sin politiska agenda. Denna koppling som saknas i Lundgrens undersökning vilket delvis
beror på skillnader i det empiriska materialet men även för att han specifikt fokuserar på den nya
pedagogiska rationalitet som uppstår i utställningssammanhang under det senare 1800-talet.
Den svenska folktypsutställningen inte enbart tänkt att sprida en viss uppfattning om sociala
frågor eller etablera en värdehierarki mellan folkgrupper vilket är bilden som framkommer av t.ex.
Frängsmyrs framställning i Svensk idéhistoria del II.7 Utställningen var snarare en del av en bredare
pedagogisk ansträngning att involvera så stora delar av befolkningen som möjligt i praktiker som
sträckte sig utanför utställningens tid och rum. I den bredare pedagogiska process som utställningen
var en del av skulle allmänheten vara en del av de vetenskapliga och samhällsreformerande
verksamheten samtidigt som det etablerades en tydlig gräns mellan publikens bidragande roll och
experten som definierade problemet och presenterade slutsatserna.8 Publiken skulle vara en aktiv
del av denna kunskapsproduktion men egentligen aldrig ta ställning utan enbart förhålla sig till den
problemformulering och de slutsatser som erbjöds. Detta är dock aldrig något som uttrycks explicit
utan är vad jag kallar ett diskret syfte som framkommer genom den historiska analysen vilket jag
kommer att förklara närmare i metodavsnittet. Denna nya positionering eller ansvarsfördelning
mellan vetenskaplig expertis och bidragande allmänhet gjorde också att insamlingsarbetet fick ett
sken av trovärdighet enligt de rådande objektivitetsidealen. På detta sätt undveks en subjektiv
påverkan på materialet från vetenskapsmännen genom att låta de som undersöktes bidra med denna
data själva.
Jag har valt att avgränsa min studie till en av de mediala strategier som Widmalm och
Björkman beskriver och fördjupar denna bild genom att, liksom Lundgren, analysera hur
utställningen utformats för att involvera besökarna i ett antal pedagogiska tekniker och
vetenskapliga observationssätt. Mitt val av empiriskt material gör att jag kan visa hur det
rasbiologiska nätverket arbetade för att vänja allmänheten vid att se sina släktband som relevanta
objekt för vetenskapliga undersökningar vilket var ett sätt att driva igenom det rasbiologiska
nätverkets politiska och vetenskapliga visioner.

Publikpositioner och medborgarideal
Den här undersökningen är inte bara ett försök att bidra till diskussionen om hur den svenska
rasbiologin institutionaliserades i det svenska samhället utan bidrar även till vetenskapernas
7 Tore Frängsmyr, Svensk Idéhistoria : Bildning Och Vetenskap Under Tusen År. D. 2, 1809-2000 (Stockholm: Natur
och kultur, 2000).
8 Under slutet av 1800- och början av 1900-talet var frågan om dikotomin mellan arv och miljö högaktuell (d.v.s. i hur
stor utsträckning en människas arv respektive miljömässiga förutsättningar påverkade hens välgång och möjligheten
till att påverka denna). Besökarna vid den svenska folktypsutställningen inbjöds dock aldrig till att ta ställning till
denna fråga utan den visades och förutsattes konsekvent som säkerställd av vetenskapen till arvets fördel.
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mediehistoria under mellankrigstiden. Därmed ställer den sig i raden av de historiska studier som
behandlar förhållandet mellan vetenskap och medier och hur vetenskapliga praktiker anpassats till
en medial situation och dess logik.9 Den svenska folktypsutställningen blir här ett utmärkt sätt att
studera gränsdragningar mellan den som producerar kunskap om ett område och den som skall
tillägna sig den. När besökarna involverades i insamlingen av material blev de på samma gång
kunskapsproducenter. Detta kunde de bli antingen genom att hjälpa till att samla in data innan
utställningen tog sin början eller genom att lämna in detta i foajén men de kunde också bidra genom
den inventerande släktforskningen. Samtidigt som besökarna blev en del av att producera det
material som presenterades etablerades det ett begränsat antal sätt att förhålla sig till hur detta
material skulle definieras och tolkas men framförallt av vem.
Jag har valt att använda det analytiska begreppet publikposition för att beskriva relationen
mellan utställning och besökare vilket är ett grepp jag lånar ifrån Petter Tistedt.10 När olika
uppmaningar, kritik, eller instruktioner riktas till en publik, eller när publiker tillskrivs olika
förmågor och uppgifter skapas samtidigt ett visst antal tillåtna positioner som fylls av besökare,
lyssnare, eller läsare. Detta skulle kunna beskrivas som en fördelning mellan olika roller men
begreppet position förtydligar att det är ett sätt att studera relationen mellan publiken, den
medierade kunskapen, och olika samhällsangelägenheter. Centrala frågor handlar om vad publiken
skulle göra med den kunskap som medierades och hur denna relation upprättades. Ytterst är det
relaterat till en diskussion om demokrati och hur allmänheten skulle förhålla sig till en expertgrupp.
I Visioner om medborgerliga publiker så beskriver Tistedt hur makarna Myrdal engarade
allmänheten i befolkningsfrågan genom att skapa arenor för att lära ut demokratiska praktiker och
förhållningssätt. Publiken skulle lära sig identifiera en fråga och konsultera experter men framförallt
göra ett demokratiskt val utifrån ett uppsättning givna premisser som premierade valfrihet framför
nödvändighet. Lundborg och det rasbiologiska nätverket involverade också allmänheten i
befolkningsfrågan men i deras fall handlar det inte om att öppna upp för några valmöjligheter eller
möjliggöra en arena där publiken skulle ta ställning. Frågan var redan avgjord och problembilden
definierades av en vetenskaplig expertis som även presenterade tänkbara lösningar. Själva
frågeställningen skulle inte alls diskuteras utan besökarna skulle lära sig betrakta vissa områden
som fallande inom vetenskapens ansvarsområde. Det var alltså ett pedagogiskt sätt att förändra
besökarnas självförståelse och hur de relaterade till en större gemenskap men det var också ett
medel för att träna besökarna att inta en specifik relation till den kunskap som producerades.
Besökarna skulle bidra till det rasbiologiska arbetet genom att samla in data angående sig själv och
9 Se bl.a.: Anders Ekström, Den Mediala Vetenskapen, SISTER Skrifter, 1651-873X ; 10 (Nora: Nya Doxa, 2004).
10 Petter Tistedt, Visioner Om Medborgerliga Publiker : Medier Och Socialreformism På 1930-talet (Höör:
Symposion, 2013), http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-197683.

8
sin släkt som sedan skulle lämnas över till den expertis som hade kompetens nog att tolka det.
Till skillnad från det fall som Tistedt behandlar så har jag har inte lokaliserat några
diskussioner om pedagogiska ideal i det historiska materialet. Däremot vet vi att Lundborgs mål var
att politiken skulle styras av en vetenskaplig expertis och biologisk elit och ett självklart mål för det
rasbiologiska nätverket var att befolkningsfrågan skulle definieras och styras efter rasbiologiska
principer.11 Publikidealet reproduceras även i t.ex. den rasbiologiska programförklaring som
anfördes i olika forum där Lundborg diskuterar hur allmänheten skulle engageras i vissa frågor.12 De
politiska implikationerna av de pedagogiska idealen blir tydligare om man tar med i beräkningen att
det fanns kopplingar mellan utställningen och de politiska intressen som var i direkt opposition till
den demokratiaktivism som fördes av makarna Myrda. Många donatorer och de andra aktörerna
som stöttade utställningen hade även direkta kopplingar till antidemokratiska strömningar.13 Därför
kan publikidealet som framträder i den svenska folktypsutställningen beskrivas som konkurrerande
med det som undersöks av Tistedt. Det är viktigt att poängtera att detta blir synligt när man studerar
hur publiken involverades i utställningen och diskuteras inte explicit i det historiska materialet.
Besökarna var alltså inbegripna i en pedagogisk övning som aldrig gav någon möjlighet att tolka
och ifrågasätta urvalet eller de slutsatser som levererades. Kritik var omöjlig därför att besökarna
aldrig inbjöds att diskutera sakfrågan utan enbart bidra med material och tillgodogöra sig en viss
information. Hur de tolkade denna information styrdes också i så stor utsträckning som det var
möjligt.
Den här analytiska ingången öppnar upp för frågan om hur medvetet det rasbiologiska
nätverket använde den pedagogiska utformningen av utställningen för att konstruera relationen
mellan besökare och expertgrupp, en fråga som kommer att gå obesvarad i den här undersökningen.
Det är dock tydligt att de sätt som publiken involverades i kunskapsproduktionen etablerade en
strikt hierarki mellan allmänheten och de som har rätt att bestämma hur vissa sociala frågor tolkas
och hanteras.

11 Detta framgår bl.a. i: Björkman and Widmalm, “Selling Eugenics.”.
12 Denna återfinns bl.a. i: Herman Lundborg, Rasfrågor i Modern Belysning, Med Särskild Hänsyn till Det Svenska
Folket : Populär Handledning (Stockholm, 1919). Men den presenterades även för många sällskap och publicerades
i pressen. I programmet lyfts det konsekvent fram att allmänheten skall utbildas i rasfrågor och lära sig vad
välborenhet menas. De skall även lära sig vilka som är de värdefulla delarna av folket och därmed behöver föda fler
barn samt lära sig känna igen det egentliga hotet mot den egna folkgemenskapen. Programmet diskuteras även i:
Broberg and Tydén, Oönskade i Folkhemmet.
13 Det visade sig senare att flera av nätverkets medlemmar hade nazistsympatier. Några av dessa inkludera Lundborg,
Herman Nilsson-Ehle och Torsten Sjögren (som var tänkt att efterträda Lundborg vid rasbiologiska institutet).
Utställningens donatorer inkluderade bl.a. Eric von Rosen (med kända nazisympatier), Werner von Heidenstam samt
Sven Hedin).

9

En föreställd gemenskap
När besökarna involverades i insamlingen av material så lärde de sig att vissa mätbara
karaktäristiska som t.ex. ögonfärg, hudton och skallform var angelägna undersökningsobjekt för
vetenskapen. Men dessa data relaterades även till varandra och definierade vad en äkta svensk var.
Utställningen var inte enbart en pedagogisk övning som lärde publiken hur svenskar såg ut,
viktigare var att visa att detta var en folkgemenskap som gick att mäta med vetenskapliga metoder.
Representationen av denna gemenskap framställdes med hjälp fotografiska tekniker för att särskilja
de åtråvärda delarna av befolkningen från de andra. Men i utställningen så formades även denna
gemenskap med hjälp av andra tekniker, som differentierad prispolitik och privata visningar.
Utställningen var utformad för att besökarna skulle etablera nya lojalitetsband till en rastypologiskt
definierad ”föreställd gemenskap” när de gick igenom salarna och tog till sig det utställda
materialet.14 Den föreställda gemenskapen är ett analytiskt begrepp ”i antropologisk anda” som
lanserades av Benedict Anderson för att förklara hur nationsgemenskapen konstruerats utan att
fastna i den traditionella historieskrivningens fällor.15 Det har blivit ett vanligt begrepp i forskningen
om nationalism och nationsformering men även inom andra fält. Men där han talar om hur en
föreställd politisk gemenskap växt fram genom ett antal tekniker så pekar jag på hur en rasligt
definierad gemenskap konstruerats, eller annorlunda uttryckt en ”föreställd ras”.16 Det är viktigt att
poängtera att Anderson inte är intresserad av att utreda om nationerna är äkta eller konstlade. Han
menar att alla större gemenskaper är föreställda och att det intressanta är att se hur dessa har
konstruerats. Anderson exemplifierar hur ett antal nationella gemenskaper i Sydostasien formats
genom tre definierande tekniker som inbegriper folkräkningar, konstruerandet av kartor, och den
politiskt styrda museologiseringen. Jag kommer på ett liknande sätt visa hur den svenska rasen
konstruerats som en föreställd gemenskap genom utställningens pedagogiska utformning och
genom att involvera besökarna i ett antal tekniker.
Anderson definierar den nationella tillhörigheten som en föreställd gemenskap vars
medlemmar kan känna igen varandra på vissa kännetecken och som både är suverän och begränsad.
Det är en gemenskap som präglas av ett utjämnande kamratskap eftersom alla medlemmar
definieras efter samma premisser. Den svenska rasen konstrueras som en föreställd gemenskap på
ett liknande sätt i den meningen att dess medlemmar inte har någon direkt kontakt med varandra
14 Se: Benedict Anderson and Sven-Erik Torhell, Den Föreställda Gemenskapen : Reflexioner Kring Nationalismens
Ursprung Och Spridning, Historia Och Samhällsvetenskap, 99-0903335-6 (Göteborg: Daidalos, 1993).
15 Ibid.
16 Anderson menar inte att det enbart var dessa tekniker som skapade de nationella gemenskaperna utan att dessa har
sin begynnelse i ett antal äldre gemenskaper som t.ex. de dynastiska rikena och den religiösa språkliga gemenskapen
och etablerades genom en historisk process som var beroende av vad han kallar ”tryck-kapitalismen”. Teknikerna
definierade denna gemenskap.
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men ändå framställs höra samman genom släktskap. Det är även en gemenskap vars medlemmar
kan känns igen varandra på vissa yttre markörer som hudfärg, käkvinkel, skallmått, hår, och
ögonfärg. Den är begränsad eftersom den enbart innesluter de som uppvisar de yttre markörerna och
som definieras med ett antal mätmetoder. Den är även suverän eftersom dess auktoritet t.o.m.
överstiger nationalstaten och bildar lojaliteter mellan människor över nationsgränser. Det är en
gemenskap som präglas av ett kamratskap grundat i genealogisk härledning från en uråldrig källa
som demonstrerades med arkeologiska och antropologiska metoder. Gemenskapen skapar även en
samtidighet mellan de som befolkat Sverige sen senaste istiden och de som befolkar området 1919.
Det är även en gemenskap som definierar alla sina framtida medlemmar efter exakt samma kriterier
som dess samtida. Att förnya ett förgånget och idealiserat samhälle byggt på gemensam
rastillhörighet var ett vanligt tema i de framväxande internationella eugeniska och rasbiologiska
nätverken, men jag kommer att visa denna föreställda rasgemenskap konstruerades när besökarna
vandrade genom utställningsrummen.17

Försvunna mediesammanhang och metodologiska överväganden
Studieobjektet i den här undersökningen har en flyktig karaktär då jag dels studerar den
pedagogiska utformningen hos medium som inte längre existerar och samtidigt undersöker
relationen mellan publik och kunskapsproduktion. Detta kräver en ekumenisk syn på valet av källor
där karikatyrteckningar, journalfilmer, byster, kommentarer i dagspress och tackkort från
bidragsgivare är lika viktiga som publicerade verk. Den större delen av det källmaterial som är
relevant för den här undersökningen är dock de spår som lämnats i svensk dagspress av allt från
vanliga utställningsbesökare och recenserande journalister till rasbiologiska nätverket självt. Den
svenska folktypsutställningen måste alltså kartläggas genom ett myriad av parallella medier vars
ambulerande form och frånvaron av sparade utställningsplaner försvårar det empiriska arbetet.
Därför lånar jag en del av Pelle Snickars idéer om en kritisk mediearkeologi för hantera svårigheten
att återskapa vad besökarna upplevde när själva utställningen som mediearkiv inte längre
existerar.18. En stor del av utställningens innehåll reproducerades i publikationen Svenska folktyper
– ett rasbiologisk bildgalleri med en orienterande översikt som var en utförlig utgåva med
hundratals bilder.19 Verket är självklart en av de viktigare primärkällorna och utgör basen för en stor
del av min bildanalys men förmedlar inte utställningen exakt som den var samtidigt som den döljer
17 Se bl.a.: ”Transnational Themes In The History of Eugenics” i: Alison Bashford and Philippa Levine, The Oxford
Handbook of the History of Eugenics (New York ;: Oxford University Press, 2010).
18 Pelle Snickars, ”Mediearkeologi – Om utställningen som mediearkiv.”, 1897 : mediehistorier kring
Stockholmsutställningen (2006).
19 Herman Lundborg, Svenska Folktyper : Bildgalleri, Ordnat Efter Rasbiologiska Principer Och Försett Med En
Orienterande Översikt (Stockholm: Tullberg, 1919).
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det pedagogiska upplägget. Den visar inte heller vad publiken upplevde när de gick igenom
utställningsrummen.20 Dessutom färdigställdes inte hela verket förrän utställningen hade packats ner
i lådor och skickats tillbaka till Uppsala vilket framgår av att de sista delarna av verket har bilder
från det rasbiologiska institutet som bildades 1922. I ett försök att undvika meningsförskjutningen
mellan verket och utställningen så undersöker jag hur de olika didaktiska elementen samverkade
med salarnas utformning för att skapa en pedagogisk effekt. Genom att studera relationen mellan
elementen så går det att få fram hur utställningen upplevdes av besökarna.
Parallellt med utställningarna så hölls även ett antal föreläsningar som var lika stor del av
utställningens pedagogik som bilderna på väggarna. Dessa förtydligade sektionerna och gav en
riktad pedagogisk förståelse för det utställda materialet. Även utställningsrummens disposition
spelar här en avgörande roll samt hur fotografierna är spatialt fördelade i relation till byster och
bildtexter.21 För att nå studieobjektet i den här undersökningen måste jag alltså blottlägga ett
mediesammanhang snarare än kartlägga ett enda medium och detta sammanhang påverkas av
produktionsförhållandena bakom varje arkiv. Det betyder att allt material från utställningen inte har
sparats och att det som finns kvar har påverkats av både medvetna val men även av att
dokumentation som inte ansett vara viktig sållats bort. En del av det pressmaterial som används
kommer t.ex. från Lundborgs egen klippsamling som var en del av rasbiologiska institutets arkiv.
Detta är ett speciellt arkiv eftersom den sammanställts av Lundborg själv vilket betyder att det dels
ger en bild av vad Lundborg tyckte var viktigt i det samlade mediemyllret, samtidigt förutsätter det
att kritiska röster inte inkluderats.
Utställningen uppfördes på flera platser i landet vilket försvårar en korrekt beskrivning av
utställningen och dess avdelningar då de inte var permanenta. Jag har löst detta genom att
konstruera tematiska indelningar som beskriver en ideal utställning. För att exempelifiera så
beskriver jag en inventerande sektion istället för att lista varje avdelning som visade upp
folkgrupper, dessa förändrades nämligen mellan varje utställning. De tematiska indelningarna fanns
inte alltid med i den form som de beskrivs i den här uppsatsen utan de är en analytisk konstruktion
20 Publikationen var inte indelad på samma sätt som utställningen vilken separerade avdelningarna mellan bl.a. de
sociala skikten, yrkesfördelningen etc. Publikationen var enbart indelad efter en rasgrupper och de andra
indelningarna sköttes med andra tekniker. Dispositionen har även genomgått en förskjutning mellan utställningens
avdelningar och det publicerade verkets kapitel där vagabondernas och tattarnas ställning otvetydigt faller inom
samma kategori som kriminella ”och dylika”. Valet av bilder, produktionsförhållandena bakom de olika
fotografierna, dispositionen, utsträckningen av retuschering, bildtexter och kapitelindelning producerade en
konvergerande effekt. Dessa strategiska tekniker samt den inledande och avslutande texten tillät Lundborg att
kompensera för en del av den pedagogiska effekten som utställningsbesökarna fick genom en uppsättning parallella
medier.
21 Som det ser ut så överlever endast ett fotografi från utställningens interiör där man tydligt kan se hur delar av tre
avdelningsrum är arrangerade, bysterna tar en central plats i detta sammanhang. Denna publicerades i Hvar 8 Dag
och finns med i avsnittet ”En introduktion i skallformer och ras” i den här uppsatsen. Bysterna finns kvar på
etnografiska museets arkiv i Stockholm. Precis som i Snickars text så är denna enligt samtida bildkonvention helt
folktom, de andra fotografierna begränsar sig till att enbart skildra en känd släkttavla eller ett par markanta rastyper.
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med vars hjälp jag kan beskriva vad besökarna upplevde under sitt besök. Jag kommer att redovisa
det officiella syftet med utställningen som primärt fokuserade på att skapa en ansvarskänsla mellan
generationerna, skapa en opinion för ett rasbiologiskt forskningscenter, samt inventera släktlinjerna
hos det svenska folket. Men en viktigare del av den här uppsatsen hanterar syften som är av mer
diskret natur och aldrig omtalas öppet av de historiska aktörerna. De diskreta syftena är alltså
analytiska konstruktioner som jag använder för att belysa saker i materialet som inte uttalas explicit
men som jag kommer visa var en viktig del av utställningens funktion. Det var aldrig Lundborgs
uttalade syfte att etablera ett visst antal tillåtna publikpositioner genom insamlingsarbetet eller
omdefiniera den föreställda gemenskap som besökarna relaterade till. Han hade säkerligen gått med
på att han försökte ”förvetenskapliga” människors släktrelationer men hade inte uttryckt sig på det
sättet. Det finns inte heller något empiriskt material som visar att de diskuterade pedagogiska
överväganden utan dessa begrepp bör istället ses som analytiska hjälpmedel för att se vad som
faktiskt händer i det empiriska materialet.
För att komma åt de diskreta syftena och den pedagogiska funktionen hos varje avdelning
måste jag alltså gå utanför de publicerade verken och många gånger studera de konvergerande
effekterna av olika didaktiska element och deras rumsliga fördelning. Därför har det varit så viktigt
att gräva fram hela mediesammanhanget och även inbegripa föreläsningarna som en del av
utställningen. De diskreta syftena och den pedagogiska utformningen av utställningen går att
beskriva genom att analysera de historiska kvarlämningarna men däremot är de reella effekterna på
de politiska besluten och befolkningen i stort svårare att belysa vilket diskuteras i uppsatsens
avslutning.

Föreläsningarna
Jag kommer inte att detaljerat beskriva varje föreläsning utan kommer enbart beskriva dem där det
är befogat. Föreläsningarna låg i en sal parallellt med varje utställning och bör ses som en del av
den pedagogiska utformningen. De större orter som besöktes fick något fler föreläsningar och de
mindre städerna fick nöja sig med färre, dessa kompenserades dock med fler förklarande element.
Följande föreläsningarna publicerades i Rasfrågor i modern belysning – En populär handledning.
Under medverkan av fackmän som bl.a. såldes vid utställningens ingång.22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Svenska folkets tillkomst enligt fornfyndens vittnesbörd av prof. Oscar Almgren.
Det svenska folkets ursprung och rasbeskaffenhet enligt antropologiens vittnesbörd av dr Gaston Backman.
Finnar och lappar av Rolf Nordenstreng.
Om valloner och vallonättlingar i Sverige av pastor Erik Hillerström.
Judarna i Sverige av doktor Hugo Valentin.
Zigenare och tattare av Arthur Thesleff.
Ärftlighetsläran i nyare tiders ljus av doc. Nils von Hofsten.

22 Lundborg, Rasfrågor i Modern Belysning, Med Särskild Hänsyn till Det Svenska Folket.
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8.
9.

Rashygieniska idéer och strävanden i nutiden av Herman Lundborg.
Om rasblandningar och släktgiften ur biologisk synpunkt av Herman Lundborg.

Den främsta anledningen till att föreläsningarna varierade mellan städerna var att det var svårt att få
ihop alla föreläsare vid samma plats och tidpunkt. Att detta var problematiskt framgår av
korrespondens från Carl M Fürst till Lundborg. De nio ovanstående föreläsningarna kunde
besökarna alltid läsa och granska igen och de rekommenderades att läsa handledningen innan de ens
kom till utställningen. Den kan jämföras med uppsättningen som tillhörde den första utställningen
där föreläsningarna hölls i Musikaliska Akademiens stora sal i Stockholm som endast var sex till
antalet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doc. H. Lundborg: Svenska folkets utseende och rasbeståndsdelar.
Prof. Oscar Montelius: Svenska folkets tillkomst enligt de nyaste forskningsrönen.
Prof. Carl Magnus Fürst: De döda vittna. Med ljusbilder.
Doc. H. Lundborg: Ärftlighetläran i nyare tiders ljus.
Prof. V. Hultkrantz: Om rashygienens biologiska förutsättningar och allmänna grundtankar.
Prof. V. Hultkrantz: Praktisk rashygien med särskild hänsyn till Sverige.

Uppställningen från Stockholm visar att utställningskommitén försökte kompensera det
pedagogiska innehållet i de fall när en föreläsare inte kunde dyka upp.

Uppsatsens upplägg
I uppsatsens första huvudkapitel så kommer jag att visa hur besökarna involverades i att skapa
utställningen som ett ”användar-genererat media”. När besökarna blev en del av
utställningssammanhanget så etablerades även en hierarki mellan allmänhet och expertgrupp på
samma gång som de blev en del av kunskapsproduktionen. Kapitlet diskuterar även hur den publik
som representerades i utställningsrummet formades genom att premiera vissa grupper framför
andra.
Det andra huvudkapitlet beskriver hur utställningen var upplagd och vad besökarna
upplevde när de vandrade genom utställningens salar. Det förklarar även de pedagogiska syftena
bakom rummens didaktiska element och visar hur de olika grupperna representerades på väggar och
i montrar. Kapitlet tar sin början med att förklara hur det första rummets didaktiska element
konvergerade vilket fick besökarna att tolka det utställda material efter nya referensramar. Det
första rummet förmedlade inte enbart att allmänhetens släktband har relevansvärde för vetenskapen
utan det producerade även en ny föreställd gemenskap baserad på mätbara rasliga definitioner.
Kapitlet fortsätter sedan med en tematisk ”inventerande” del som beskriver hur de olika rasliga
kärntyperna särskiljdes från varandra och beskriver hur besökarna var menade att tolka dessa. Nästa
tematiska sektion visar hur yrkesfördelning och social ställning förklarades ha en biologisk grund
och följs av sektioner som behandlar ärftlighetsgången av de ”värdefulla dragen” respektive de
”patologiska dragen”. Besökarna skulle i de avslutande sektionerna tillägna sig en viss kunskap om
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ärftlighet men de var även menade att vända denna typ av förståelse mot sig själva.
I det tredje kapitlet beskrivs olika reaktioner på utställningen men även dess genomslag i
media. Här beskriver jag även hur Lundborgs terminologi och tendens att tolka social fenomen i
rastypernas ljus fick ett medialt eko i form av karikatyrteckningar.
I det fjärde och avslutande kapitlet så gör jag en sammanfattning av de pedagogiska tekniker vars
konvergerande effekt definierade en ny föreställd gemenskap. Jag beskriver även kopplingarna till
de inventerande praktikerna som lanserades parallellt via bl.a. släktforskningen vilka var ett sätt att
utöka den pedagogiska funktionen utanför utställningens tid och rum. Som avslutning kommer en
kort diskussion om uppsatsen men även ett erkännande till de som hjälpt mig skriva det här arbetet.
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1. Publikpositioner och utställningens tillkomst
Lundborg och hans medarbetare att samla material till den svenska folktypsutställningen ett år
innan utställningen tog sin början. Under våren 1918 skickade utställningskommittén ut
förfrågningar till enskilda intresseföreningar som tog på sig uppgiften att samla in så mycket
material som möjligt. De första föreningarna som blev tillfrågade var den kulturhistoriska
föreningen Urd, Uppsalas fotografiska förening och Norrländska studenters hembygdsförening.23
Fler hembygsföreningar och andra sällskap anslöt sig senare när utställningen fått mer
uppmärksamhet (exempelvis Dalarnes Hembygdsförbund). Utställningskommittén annonserade
även i pressen att de delar av allmänheten som kunde skulle skicka in material till en adress i
Stockholm eller på andra orter. De uppmanade kontinuerligt besökarna att det gick att lämna
material vid utställningsbesöket och det gavs även instruktioner för hur materialet skulle se ut. I en
artikel där svensk-finska bidrag efterlyses skriver journalisten: ”Docenten Lundborg bad oss påpeka
önskvärdheten av att man av samma person fick dels en profilbild, dels en sådan en face. För övrigt
är det ju onödigt att framhålla, att redan förefintliga fotografier, av den beskaffenhet att rastypen
tillräckligt tydligt framträder, mottages med tacksamhet”.24 Instruktionerna publicerades även med
exempelbilder som visade hur det hela skulle se ut. Vid en del av utställningarna uppfördes ateljéer
där de som inte hade några möjligheter att ta egna fotografier ändå kunde bidra. På utställningen
fanns sedan en chans att få se sig själv på en vägg som byggdes på så länge utställningen stannade
på den lokala orten, utställningskommittén fortsatte även att samla mer material under
utställningens gång. Detta kan exemplifieras av uppropet i en Stockholmstidning:
”Förlitande sig på det stora intresse som utställningen varit föremål för från publikens
sida och vilket man givetvis hoppas skall bli lika starkt i fortsättningen, vill styrelsen
därför rikta en vädjan till alla utställningsbesökare att ställa fotografier och konstnärliga
teckningar av sig själva till utställningens förfogande. Bland de på detta sätt erhållna
reproduktionerna ämnar utställningsstyrelsen göra ett lämpligt urval, som kommer att
införlivas med samlingarna […] Styrelsen förbehåller sig full äganderätt till alla
inlämnade fotografier, vilka på baksidan eller annat lämpligt sätt böra förses med
uppgifter på den porträtterades namn, ålder och födelseort.25
Det arrangerades även tävlingar som gav pris för bästa rastypologiska fotografi där pristagarna
presenterades i dagstidningar. Priserna bestod oftast av vetenskapliga verk rörande ämnen som gick
att relatera till utställningen och pristagarna presenterades även längst bak i utställningspamfletterna
tillsammans med de mer givmilda donatorerna. Tävlingarna var dock inte så centrala för att samla
in material som t.ex. Tore Frängsmyr får det att framstå i Svensk Idéhistoria del II utan det mesta av
materialet kom främst via upprop i media, via insamling i utställningslokalerna, via personliga
23 Detta framgår bl.a. av utställningspamfletten från Stockholm men nämns även i allt från dagspress till publiceringen
i Allers Familje-Magasin vilket behandlas senare i uppsatsen.
24 Aftonbladets veckoupplaga för Finland No 3, 21/10 1919. Taget från Lundborgs klippsamling.
25 Stockholms-Dagblad 12/3 1919, ”Porträtt till folktypsutställningen”.
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förfrågningar, och genom de tillfrågade föreningarna.26 De rasbiologiska tävlingarna hade faktiskt
inte ett så stort genomslag som utställningen själv och den största lockelsen för bidragsgivarna var
att bli medräknad i en föreställd gemenskap och göra ”den svenska generalmönstringen”
fullständig.
Att bidra med material var populärt hos många vilket både framgår av kommentarerna i
pressen men även av den stora mängd kort som skickades in tillsammans med materialet till
kommittén.27 Lundborg skickade även ut förfrågningar till erkända personer (som t.ex. Gustav
Retzius) som han ansåg behövde inkluderas. Han engagerade även t.ex. antropologen Fürst för att
samla material från framförallt akademiska släkter och fotografen Borg Mesch för att samla in
material från samer.28 Utställningen inkluderade även material från enskilda arkiv som t.ex.
Thesleffs samlingar, material från Etnografiska museet, Kungliga Biblioteket, Svenska
Turistföreningen, samt Nordiska Museet. Utställningskommittén fick tillgång till samlingarna
genom varje institutions styrelsemän.29 Fler och fler aktörer hjälpte till att bidra ju mer
uppmärksamhet utställningen fick och ganska snart kom även material från andra länder som t.ex.
från föreningar i Finland. Det officiella syftet med utställningen var att visa upp och popularisera
rasbiologin samtidigt som det förtydligades att det material som samlades in skulle användas för
framtida rasforskning inom bl.a. experimentalbiologin.30 De viktigaste funktionerna av
materialinsamlingen var dock pedagogiska och omtalades aldrig öppet. När publiken involverades i
inventeringsarbetet så vandes de vid att se sig själva och sin släkt som relevanta studieobjekt för
vetenskapen samtidigt som lärde de sig hur de skulle positionera sig i förhållande till den kunskap
som producerades. Insamlingsarbetet var inte enbart en pedagogisk övning utan utställningen blev
även en museal representation av det svenska folket som hade en klang av äkthet då den till stor del
var användar-genererad. Materialet som presenterades framstod på så sätt som mer objektiv då
själva materialinsamlingen flyttades från rasforskarnas händer till de som skulle mätas.31 Det
26 I Upsala den 24/4 1919 så presenterar man prisvinnarna från utställningen i Uppsala. Priserna består här främst av
olika vetenskapliga verk eller ett exemplar av Svenska folktyper. Aftonbladet skänker dock 100 kr till den
florentinska kommissionen i Finland som samlat in ett massivt material från svensk-finska bygder. Lundborg vinner
Sven Hedins gåva till utställningen vilken han själv hade hämtat från Hedin för att ha som pris. I Upsala den 2/4
1919 så presenterar man vinnaren av den rasbiologiska skönhetstävlingen med bild. Jag har valt att inte fokusera lika
mycket på tävlingarna som andra författare eftersom jag inte anser att de hade lika stor relevans för utställningen
som antytts i tidigare framställningar. För en mer genomgripande utredning av just skönhetstävlingarna så
rekommenderas Gunnar Brobergs: ”Statens institut för rasbiologi - tillkomståren” från Kunskapens Trädgårdar
(1988).
27 Dessa återfinns i Lundborgs samlade inkomna korrespondens som finns på Carolina Rediviva.
28 Detta framgår bl.a. i brev mellan Retzius och Lundborg som återfinnes i Lundborgs inkomna korrespondens som
finns arkiverad på Carolina Rediviva. Fürst roll i insamlingsarbetet behandlas senare i uppsatsen.
29 Detta framgår bl.a. i den inledande texten i utställningspamfletterna men är även någonting som upprepas i pressen.
30 Lundborg, Svenska Folktyper. ”Studiet av svenska folktyper – ett betydelsefullt led i släkt- och
hembygdsforskningen”.
31 Detta skulle ge ett sken av objektivitet eftersom vetenskapsmännen inte skötte materialinsamlingen och därmed gav
ansvaret för det första urvalet till någon som inte hade någon tidigare kunskap i ämnet. Detta kan jämföras med
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etablerade även en strikt kontroll över både problemformuleringen och definitionen av vilka
mätvärden som betingade den egna gemenskapen. Publiken skulle göras delaktig genom att lämna
in rastypiska fotografier och biometriska data såsom hårfärg, ögonfärg, födelseort, och längd. Detta
blev sedan den större delen av det utställda materialet men Lundborg kompletterade från arkiv och
enskilda samlingar för att fylla luckor i den bild han ville presentera.
När besökarna involverades i inventeringen eller när de besökte utställningen så blev de
även betygsatta av utställningskommittén utefter hur väl de hade engagerat sig i inventeringen och
fyllt tilldelade roll. Det är tydligt att utställningskommittén försökte få besökarna att känna att
insamlingen av rasmaterial var deras ansvar genom artiklar och uppmaningar i dagspress vilket
återkom vid alla utställningstillfällen. Om publiken tog sitt fulla ansvar så verkade de för att samla
in mer material från sin släkt men hjälpte även till att bidra för att göra rasarkivet fullständigt. Vid
varje utställning gick besökarna förbi en tom vägg som tillhörde den egna orten vilket påminde
besökarna om sin uppgift. Saknades det viktiga delar i det utställda materialet så berodde detta inte
på att utställningskommittén varit slarvig utan det framställdes som en brist hos besökarna. Genom
att visa upp det lokala resultatet kunde utställningskommittén betygsätta besökarna men även
jämföra hur involverade lokalbefolkningen hade varit och hur väl de hade utfört sin tilldelade
uppgift. Detta introducerande ett tävlingsmoment där vissa regioner lyftes fram som mer
ansvarstagande än andra och där de utställningsansvariga kunde presentera omdömen om olika
orters engagemang. Stockholmsutställningen lyftes fram som ett föredöme inte enbart för att antalet
besökare närmade sig 20 000 utan även för att Stockholmarna ansträngde sig för att fylla den egna
avdelningen. Gotlänningarna och Gävleborna hade involverat sig så mycket i utställningsarbetet att
de fick egna utställningar och var fortsatt intresserade av att kartlägga sin särart. Göteborgarna fick
ett lågt betyg eftersom de inte kunde prestera ett lika stort besökarantal som förväntat men de fick
också kritik för att de inte samlat in tillräckligt mycket lokala bidrag, den hårdaste kritiken fick de
för att de inte samlat in de bidrag de utställningsansvariga uttryckligen bett om. På så sätt blir själva
materialinsamlingen en form av disciplineringsteknik för att lära besökarna hur de skulle förhålla
sig till en expertgrupp men även den kunskap som producerades.

Den resande utställningen
Den första utställningen hade sitt uppförande på Kungliga konstakademien i Stockholm och den var
en av de mest välbesökta utställningarna i sin samtid.32 Inför denna utställning hade material från
andra ansträngningar inom vetenskapen som t.ex. självregistrerande maskiner och fenomenet att anställa outbildad
laboratoriepersonal. Se bl.a.: kapitlet ”Mechanical objectivity” i Lorraine Daston and Peter Gailson, Objectivity
(New York: Zone Books, 2007), http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0720/2007023997.html.
32 Stockholms-Dagblad, 1/4 1919, ”Folktypsutställningen facit”.
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många källor samlats in men framförallt ombads allmänheten att bidra med detta via annonser och
artiklar:
En idé, som även tycks ha slagit an, är den uppmaning till de besökande, som
utställningskommittén för ett par dagar sedan lät utgå genom pressen, att vid besök å
utställningen medföra och avlämna sin egen bild. Genom att till sitt förfogande få ett
större antal fotografier och teckningar kommer utställningen nämligen att kunna
anordna en särskild Stockholmsavdelning. En hel del bilder har redan lämnats, men man
hoppas på betydligt flera, för att denna specialavdelning skall kunna bli så rikhaltig och
värdefull som möjligt. På de eventuellt avlämnade korten ha kommitterade även begärt,
att få vederbörandes namn, ålder och födelseort antecknade […] till fromma för en
vetenskap, av vilken framtiden väntar sig mycket.33
Källor från utställningen beskriver en livlig utställningssal fylld av energiska samtal och på
premiärdagen vistades besökarna i samma rum som prins Eugen, men även ”såväl medlemmar av
regerings- och riksdagskretsar som den vetenskapliga världen samt kända män inom konst och
litteratur”.34 De celebra gästerna gjorde också att utställningskommittén fick en tydlig legitimitet
både från kungliga kretsar och det övre politiska skiktet och det finns många kommentarer i
samtidens dagspress som visar hur utställningen användes som en plats för konversation, eller som
en möjlighet att få syn på kändisar. Även om man inte ville att utställningen skulle framstå som
simpel förströelse för den sensations och underhållningstörstige människan så behövde man
använda underhållningen som medel för att locka den massiva publikskara som faktiskt kom. På
samma sätt försökte man skapa ett sensationsvärde genom att inkludera fotografier på kända
kulturpersonligheter som Selma Lagerlöf, August Strindberg, och Jenny Lind.
Stockholmsutställningen drog till sig besökare från hela landet och fick det absolut största
genomslaget i regional, rikstäckande, och internationell press.
Efter premiären i huvudstaden så flyttades utställningen till studentstaden Uppsala där den
från början var tänkt att stanna. Utställningen i Uppsala var ingen liten affär utan inrymdes i det
anrika Gustavianum och fyllde två stora salar på den övre delen av huset samt en mindre sal på den
mellersta våningen. Det var en händelse som drog till sig mycket uppmärksamhet i pressen och man
ansträngde sig för att få ihop så mycket material från akademiska släkter som möjligt för att stärka
kopplingen till vetenskapen.35 Uppsättningen på Gustavianum lockade visserligen inte till sig
kungligheter likt den i Stockholm men likväl landshövding Hammarskjöld, ärkebiskop Nathan
Söderblom (som även fanns avbildad på utställningen), en mängd lärare, samt Uppsala Universitets
rektor professor Stavenow.36 Utställningen kunde skryta med att ha besökts av nära 40% av den
vuxna befolkningen och inkluderade material från Åland och Svensk-Finland som inte fanns med i
33
34
35
36

Stockholms-Tidningen 1919, 15:e Mars, ”Folktypsutställningen en succés”.
Stockholms-Dagblad, 1919 10:e Mars, ”Svenska folkets rasrenhet. Ytterst livligt besök på Folktypsutställningen”.
Detta framgår av korrespondens mellan Fürst och Retzius som diskuteras i nästa kapitel.
Upsala, 5/4 1919, ”Folktypsutställningen i Gustavianum öppnad idag”.
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Stockholm. Till en början var utställningen planerad att plockas ned efter sin tur i Uppsala men den
stora publikskaran och efterlysningar i pressen gjorde att man tänkte annorlunda.
Efter Uppsala flyttade skådespelet till Gävle vilket öppnande upp för möjligheten att täcka in
de delar av Gästrikland som fattades och var den första utställning som kom till p.g.a. genomslaget i
massmedia. Aktörer från olika delar av landet anmälde sitt intresse i Stockholmstidningarna av att
uppföra en egen utställning och att de dessutom var beredda att skjuta till med pengar, logi, och
material. Läkaren Helga Frick såg till att Lundborgs projekt nådde den gamla industristaden som
anordnades i stadshuset i en något mindre form än i Uppsala och Stockholm.37 Gävles lokaler rymde
mindre material därför utökades de instruktiva och förklarande delarna och det lades även till en
grafisk framställning av ärftlighetslagarna. Varje gång utställningen flyttades så lyckades
utställningskommittén behålla utställningen i rampljuset och genom den förlängda närvaron så
kunde de få till fler utställningar och därmed samla in mer material. Utställningens ambulerande
karaktär gav givetvis större möjlighet till att forma utställningen efter dess lokala förutsättningar. De
mest markanta publikmagneterna i Gävle var ett antal byster i marmor tillverkade av den kände
skulptrisen Ida Matton. Marmorbysterna skapade en lokal förankring för Gävleborna och de
engagerade sig för att samla material och representera sin landsända i så stor utsträckning som
möjligt.
Stockholmsutställningen följdes av en hel del upprörda känslor hos Gotlänningarna då de
ansåg att gutarna var bristfälligt representerade. Huvudstadens utställning hade man givetvis följt
med stort intresse och många gånger även besökt och öbornas reservationer kan exemplifieras med
Lundborgs svar på en arg insändare i Stockholms-Dagblad:
Det är givet en brist, att material från Gottland och Öland icke kunnat utställas, säger
docenten Lundborg, men felet ligger nog förnämligast hos gottlänningarna själva, som
icke på minsta vis hjälpt till att införskaffa sådant. Ty i regel ha ei några enskilda
fotografer anmodats att deltaga, utan de ha av egen drift samlat och insändt bilder […]
Det är sålunda ej av brist på förståelse från utställarnas sida, som Gottland och Öland
blivit styvmoderligt behandlade. Hade intresset bland gottländska och öländska
studenter, fotografer o. a. varit livligare, så hade vi nog fått den glädjen att få se typer
från dessa intressanta öar.38
37 Gefle Dagblad 3/5 1919, ”Svenska folktypsutställningen öppnas idag i Gefle”. Fick var den person som hade sett till
att utställningen fick lokaler och blev av men hade samlat in ekonomiska medel från lokala intressenter, bl.a.: Birger
Fogelberg, F. Ahlgrens tekniska fabrik, Emil A. Matton, Erik Kronberg, Isaac Westergren. Vid Gävleutställningen
hade man enbart tre föreläsningar. Det var: Lundborgs ”Svenska folk- och rastyper”, von Hofstens ”Ärftligheten och
rashygienen” och Thesleffs ”Zigenare och Tattare”. Resten av föreläsningarna fanns dock tillgängliga i publicerad
form.
38 Stockholms-Tidningen 1919, 14:e Mars, ”Gottland och folktypsutställningen”. Här ljuger uppenbarligen Lundborg
då en betydande del av det utställda och publicerade materialet var insamlat av enstaka personer och många gånger
på direkt uppdrag av Lundborg att samla in fotografiskt material. Mycket annat material kommer från
kriminalregister eller redan färdiga samlingar, många av släkttavlorna och bilder på kända personer erhölls efter
förfrågan av Lundborg. Man lyckades dock väldigt effektivt att väcka det intresse man var ute efter. Vid citatets
tidpunkt var inte Visbyutställningen planerad.
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Detta ledde till att Visby fick en egen utställning och utspelen i pressen lyckades så bra att den
lokala landshövdingen bidrog med logi och samlade in kapital för att säkra införskaffandet av det
rastypologiska materialet.39 Öbornas engagemang fick Lundborg att föreslå att genomföra en total
rasbiologisk, antropologisk, och statistisk kartläggning av Gotland utefter häraden med tillsatta
förtroendemän.40 Inför Visbys utställning så försökte man att samla in så mycket material från de
isolerade öborna som möjligt då det material som fanns tillgängligt var av både bristande kvalitet
och kvantitet. Man ställde ut gamla samlingar på typiska gotlänningar men pekade på att materialet
inte var tillräckligt. Öbornas relativa isolation var även något som man lyfte som högintressant
vilket var ett motiv som användes för att göra öborna delaktiga i utställnings- och
kartläggningsprojektet. Gottlänningen skriver:
Gotland är ännu ej så fullödigt representerat som önskat varit framhåller vår ciceron.
Detta bör dock avhjälpas! Docenten Lundborg hoppas dels på frivilliga bidrag från
befolkningens sida, dels är det hans avsikt att med hjälp av ett par gottländska studenter
i en provisoriskt ordnad ateljé upptaga typer bland besökande som äro lämpade och
därtill villiga. Dessa kommer sedermera att förvaras i Uppsala för forskningar.41
Efter Gotlandsvistelsen så avslutades utställningsserien i de storslagna salarna på Börsen i
Göteborg. Utställningskommittén ville skapa ett permanent museum men funderade även på att
uppföra utställningen på fler orter vilket aldrig blev av.42 Till en början försökte de få lokaler i
Röhsska museet men fick avslag och använde polarforskaren Otto Nordenskjöld för att hitta nya
lokaler och ordna med ekonomin.43 Det annonserades i god tid för att besökarna skulle få en chans
att samla in och bidra med material och det poängterades att det främsta intresset låg hos bidrag från
kustområdena, öarna, och skären.44 De efterfrågades eftersom de utgjorde ett intressant
undersökningsmaterial för rasbiologin men man ville även förmedla bilder av genuina Göteborgare.
Mot utställningens slut klagade kommittén på Göteborgarnas insats eftersom de fick fotografera
många av skärgårdsborna själva, man var inte heller nöjd över att man inte fått vetskap om en
39 Gottlänningen 26/5 1919, ”Folktypsutställning i Visby i midsommar”.
40 Gottlänningen 17/3 1919, ”Gotläningarnas rasbiologi – En storstilad undersökning”. Även: Stockholms-Dagblad
16/3 1919, ”Gottläningarnas rasbiologi – Ett storartat företag planeras av doc. Lundborg – Gottland ett enastående
undersökningsfält för vetenskapen”. Gotland anses vara ett väldigt intressant undersökningsområde p.g.a. den höga
frekvensen av kusingiften, den relativa isolationen från fastlandet, de låga födelsetalen, och att öbornas
raskonstituering snart kunde komma att ändras efter som kommunikationerna ökade. För att genomföra detta kallade
man ett möte med läkare, militärer, domare, m.fl.
41 Gottlänningen 20/6 1919.
42 Göteborgs-Posten 17/9 1919. I artikeln framgår att man efter Göteborgssessionen packade ihop och åkte hem till
Uppsala men att man förhandlade om vilken ort som skulle få nästa uppsättning. Dr Mjöen erbjöd sig också att ta
utställningen till Norge under sitt beskydd.
43 Stockolms-Daglblad 1/4 1919, ”Folktypsutställningens facit – Lokalfrågan i Göteborg stöter på svårigheter”. I
pressen framställer många gånger att utställningen aldrig hade blivit av om det inte vore för att Nordenskjöld ”med
kraft verkat för saken” (Ny Tidning 22/8 1919). Troligtvis ville man från utställningens håll väldigt gärna bli
sammanknippad med ledaren för den första svenska antarktisexpeditionen.
44 Se bl.a.: Ny Tidning 22/8 1919, ”Folktypsutställningen i Göteborg”.
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mindre spansk befolkning i Fjällbackatrakten. Från dem fanns det inte ett enda fotografi vilket
allmänheten ombads korrigera så fort som möjligt.45 I Göteborg fick besökarna den mest utförliga
presentationen av de regionala särarterna där de kunde spåra de svenska rasdragens utbredning i
varje landskap men den visade även hur ”mörka typen” hade gjort små insteg i specifika
landsändar.46 Föreläsningarna hölls i Högskolans aula och var så populära att man övervägde att
upprepa föreläsningsserien för att en del av publiken hade fått vända i dörren.47 Föreläsningarna
hade också fått tillskott från den norske rasbiologen Alfred Mjöen som utvecklade temat om den
ärftliga begåvningen i ”Hvordan uppstaar geniet” men saknade Hugo Valentins samt Viktor
Hultkrantz föredrag.48 Då framförallt Stockholms- och Göteborgsutställningen blev spektakulära
händelser som fick ett kolossalt genomslag i media så kunde man även locka till sig material från
svenska grupper utanför Sveriges gränser. Intresset från Finland var stort och genom att placera
förfrågningar samt ge exempel på hur en rastypisk bild togs ville man få in så mycket användbart
material som möjligt.49 Bland annat försökte föreningen ”öst-svensk samling” anordna en svensk
folktypsutställning i Helsingfors.50
När utställningskommittén samlade in material från det svenska folket så spelade de på
lokalpatriotiska känslor och att använde tekniker som exempelvis betygsättning av olika orter för att
disciplinera besökarna till att bli ansvarsfulla materialinsamlare. Om några delar av det svenska
folket inte fanns att beskåda på utställningen och därmed inte presenterades som en legitim del av
den rasbiologiska ”floran” så var det knappast Lundborgs fel. Det var besökaren som inte hade tagit
sitt fulla ansvar och bidragit till vetenskapen. Detta kunde ju i all hast däremot ordnas om bara
människorna själva tog initiativ till det. På så sätt så försökte utställningskommittén inte bara göra
publiken delaktig i att samla in material och se till att utställningen uppfördes i andra delar av
Sverige, utan samtidigt lärde publiken sig den korrekta relationen mellan publik,
45 Göteborgs Posten, 17/9 1919.
46 I Bohus-Posten (20/9 1919) listar man dels den nordiska typens alla karaktärsdrag och sedan varje landskap där de
människor som är begåvade med alla dessa är vanligast förekommande. Sedan listar man de landskap där de längsta
delarna av befolkningen bor men nämner även att en mörk typ är vanligt förekommande i Norr tack vare finska
inslag och att: ”Särskildt Gästrikland har varit ingångsporten för de invasioner af finnar, som då och då i vår historia
äga rum”. I artikeln beskrivs även hur det övergripande budskapet är att arvet trumfar miljön och att detta går att se
med en mängd fotografiska exempel och det ges även en utförlig beskrivning vilka folkgruppers blandningar som
var önskvärda och inte. En del grupper som helt saknats från utställningen kom till i Göteborg som t.ex.
hallandstyperna som man hämtade från ett folkseminarium i Göteborg (Hallands Posten, 19/9 1919).
47 Göteborgs-Posten 3/9 1919, ”Folktypsutställningens föreläsningsserie upprepas?”.
48 Taget från Göteborgspamfletten. Pamfletten var den enda pamflett som layoutmässigt skiljde sig från de övriga
genom att vara satt i tysk frakturstil till skillnad från de andras mer sparsmakade. Beskrivningarna av avdelningarna
var också utförligare med löpande och mer genomarbetad text.
49 I Aftonbladets Veckoupplaga för Finland No 3 (25/1 1919) beskriver man hur man under lång tid försökt få svenskfinland fullständigt representerad och fortsätter att uppmuntra dem till att skicka in fler bidrag. Man ger även ett
typexempel på hur en effektiv rastypisk bild tas (d.v.s. främst bröstbilder i profil och en face).
50 Svenska Dagbladet 1919 2/10, ”En svensk folktypsutställning förberedes i Helsingfors”. Taget från H. Lundborgs
klippsamling.
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kunskapsproduktion, och expertgrupp. Av vad det framgår i dagspress så var det aldrig tänkt att man
skulle ställa ut samlingen på fler orter än just i Stockholm och Uppsala men efter en inledande
succé och många upprop från intresserade i media så fick man dock upp ögonen för potentialen hos
den ambulerande formen. I pressen talade man om att små varianter av utställningen möjligen
kunde spridas ut på mindre orter i landet och att de större städerna skulle få ett självklart besök.51 Så
långt som till Malmö kom man aldrig men genom att använda det mediala genomslaget så hann
man med Gävle, Visby, och Göteborg. Utställningens ambulerande form tillät riktade annonser till
bidragsgivare och specifika områden men bidrog även till att bibehålla den mediala närvaron. Det är
tydligt att utställningskommittén inte enbart ville inventera rätt delar av landet utan att de även ville
ha bidrag från rätt sociala skikt, därför behövde man inte bara locka rätt landsändar utan även locka
till sig rätt sorts publik.

Den rätta publiken
Det är tydligt att man sökte en speciell besökare och att det material som presenterades inte var en
avspegling av det material som lämnats in. Framförallt representeras svensken framförallt av
människor från allmogen och medelklassen. För att samla dessa så användes som omnämnts t.ex.
hembygdsföreningar men även olika studentorganisationer för att samla in material. Studerar man
fotografierna som visar rena svenskar så ser man även att dessa är förberedda och retuscherade
ateljébilder. De människor som bedöms vara rasblandade är också fotograferade på ett annat sätt än
de människor man ville inkludera i gemenskapen. De är inte förberedda, uppklädda, och
retuscherade på samma sätt. Många gånger har fotografen inte ens brytt sig om att ställa in rätt
fokus på linsen. De personer som definieras som tattare eller ”socialt lågt stående” är många gånger
uppenbarligen tagna från kriminalregister och avbildar obekväma människor med ett ovårdat yttre
och en irriterad uppsyn. Även om utställningskommittén officiellt gav ett intryck av att vara
intresserad av alla besökares bidrag och kontinuerligt uppmanade alla som kunde att lämna in
material så skedde ett strikt urval innan det presenterades på utställningens väggar. Men man
försökte även forma publiken som tog del av bilderna i utställningssalarna.
För att forma publiken i utställningsrummen så använde man olika tekniker för att se till att
rätt publik infann sig och bidrog. Teknikerna inkluderade bl.a. en differentierad prispolitik, riktade
efterlysningar, privata rundvisningar, och slutna föreläsningar för enskilda sällskap (som t.ex.
frisinnade klubben).52 Skolungdomen ansågs som den allra viktigaste besökargruppen då de redan
51 Dagens Nyheter (30:e Mars 1919): ”Folktypsutställningen flyttar. – Först ambulerande och sedan permanent?”.Det
är inte bara i Stockholm som utställningens målsmän vunnit resonans för sina idéer, utan landet runt. Helt nyligen
skickade en hovfotograf en aktningsvärd samling porträtt av smålänningar […] Det skulle ju lätt kunna hända att
liknande gästfrihet kommer att visas från andra av våra större städer, exempelvis Malmö eller Göteborg.
52 Man riktade även sina efterlysningar för att kunna fånga upp specifika grupper, såsom t.ex. Runösvenskarna eller de
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tidigt skulle lära sig om rasbiologin och det lovande resultatet av en aktivt implementerad
rashygien.53 För att locka så många skolungdomar som möjligt till
utställningen erbjöds de egna gruppvisningar vid föranmälda tider och även
ett rabatterat pris, eftersökningar riktades också till specifika samhälls- och
yrkesgrupper. Lundborg sökte själv upp olika intressen som han ville
involvera i utställningsarbetet i syfte att visa dem hur just de kunde bidra till
rasbiologins utveckling, och i sin tur hur rasbiologin kunde bidra till att
utveckla deras fält. Inbjudningar med privata rundvisningar anordnades
bland annat för personhistoriska samfundet, medlemmar ur poliskåren,

Människor som
definierades som
läkarsällskapet, grupper av lärare, och psykologer. Speciellt inom
rasblandade avbildades inte
psykiatrin såg man en lovande potential hos de rashygieniska metoderna för på samma sätt som de
”rena” svenskarna. Taget
att bryta den negativa statistik som belastade disciplinen. Rasbiologin erbjöd från Svenska folktyper.
54

både ett nytt sätt att diagnostisera patienter men även en metod att göra en reell skillnad genom att
attackera sinnessjukdomens ärftliga orsaker.55 Lundborg exempelifierade med fallandesjukan som
han menar har bevisats bero på dåliga ärftliga anlag som kunde hanteras på lång sikt med en
utvecklad rashygien. Poliskåren såg potentialen i att utreda kriminalitetens ärftliga orsaker och
möjligtvis angripa problemet med medicinska medel istället för rent polisiära.56
Forminnesforskningen hade självklara fördelar av rasbiologin då den kunde förtydliga fynd som
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delar av de svensktalande som fortfarande levde i Finland och Estland. Genom att engagera olika
hembygdsföreningar och andra intressegrupper kunde man även kartlägga utvalda delar i större utsträckning än
andra (t.ex. Dalarna). Tattarnas fotografier kunde man få tillgång till genom att uppsöka brottsregister så man
behövde aldrig göra dem delaktiga i det insamlande arbetet. De var menade att stå som varnande exempel snarare än
som representant för en grupp. Tattarnas plågade uttryck hade alltså en pedagogisk funktion för att uppfostra den del
av befolkningen som var ansåg ha värdefulla rasanlag, d.v.s. de nordiska särdragen. Zigenarna skulle fotas i grupp
mot en ringa betalning som man gärna skulle undvika och skulle stå som exempel på primitivitet och något radikalt
annorlunda. Zigenarna var heller aldrig en särskilt viktigt grupp för Lundborg utan agerade i utställningen främst
som skiljegörande exempel gentemot de rena svenskarna.
I Gefle-Posten (1919, 6:e maj) skriver man: ”Den Svenska Folktypsutställningen – För den äldre skolungdomen”
skriver man: ”Denna utställning har synnerligen mycket av värde för livet att lära särskilt ungdomen, som en gång
blir de, som styra och ställa i vårt land. I skolorna undervisas ännu allt för litet rörande de för varje kulturfolk vitala
frågor, som i ord och bild belysas på utställningen. Må skolungdomen därför beredas tillfälle att här inhämta något,
medan det ännu är tid!”
Detta framgår bl.a. i Aftontidningen (29/3 1919) och upprepades i alla städer.
Därför var de nya rönen om rasblandning och ärftliga orsaker ett sådant attraktivt undersökningsområde som kunde
användas som en resurs av andra discipliner och yrkesgrupper, t.ex. hoppas man att rashygienen skulle kunna bryta
dödläget inom psykiatrin. Rasforskningen kunde även bidra med argument för att få ökade ekonomiska medel till
specifika institutioner eller laboratorier eftersom forskningen de sysslade med hade politisk och samhällsnyttig
relevans. Det här även ett fenomen som har paralleller i Tyskland vilket beskrivs utförligt av Sheila Faith Weiss i
The Nazi Symbiosis : Human Genetics and Politics in the Third Reich (Chicago; London: The University of Chicago
Press).
I ett klipp från Lundborgs klippsamling (som är noterad Svenska Dagbladet våren 1919) refereras att det finska
Genealogiska samfundet har nappat på idén och vill sammanställa ett arkiv med: ”brottsliga, vanartade. Eller
andesvaga individer”. Med detta ville man utreda brottslighetens ärftliga orsaker, förändra ansvarsbördan vid
rättegångar, och skydda samhället från kriminalitet. Samfundet anmälde sig genom artikeln som frivilliga för att
ordna med insamling och arkivering av det nödvändiga materialet.
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tidigare framstått som olösbara, hjälpa till att förklara den äldsta historien, och gav fornforskning
ökad relevans i ett modernt samhälle. Det person-historiska samfundet hade dock den tydligaste
fördelen av Lundborgs erbjudande då hela utställningens upplägg premierade en fortsatt personhistorisk och hembygdscentrerad forskning. På detta sätt var det tänkt att man skulle kunna fortsätta
kartlägga den svenska rasen genom större grupper och över tid. Kopplingen till släktforskningen
betonades konsekvent genom utställningen men framkom tydligast i det avslutande kapitlet ”Studiet
av svenska folktyper – ett betydelsefullt led i släkt- och hembygdsforskningen” i Svenska folktyper.
Lyckades Lundborg genomdriva sitt projekt så skulle föreningens arbete omedelbart bli värdefullt
för hela svenska folkets framtid.
De föreningar och intressegrupper kommittèn sökte visar att den publik man försökte nå
kom från samma sociala skikt: d.v.s. framförallt medelklassen, allmogen, och de översta lagren av
arbetarklassen. Alltså samma grupper som uppvärderades i utställningen och i publikationerna.
Utställningens viktigaste funktion var att göra besökarna till delaktiga parter i utställningsarbetet
men denna delaktighet hade främst pedagogiska syften. Den slutgiltiga analysen, urvalet, och hur
detta presenterades tillföll alltid Lundborg och utställningskommittén vilket förtydligar
rollfördelningen mellan publik och expertgrupp.
Säkerligen skall denna vädjan ej förklinga ohörd. Styrelsen hoppas också att dess idé
skall finna stor anslutning bland allmänheten särskilt då man tar i betraktande, att var
och en utställningsbesökare, som avlämnar sitt fotografi, därmed tjänar ett i hög grad
behjärtansvärt vetenskapligt intresse. För att inte tala om utsikterna till att för all framtid
få sitt konterfei bevarat åt eftervärlden. Bara det bör vara tillräckligt lockade!57

57 Stockholms-Dagblad 1919, 12:e Mars, ”Porträtt till folktypsutställningen”.
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2. Utställningens pedagogik och den föreställda rasen
Den resande utställningen var menad att göra publiken delaktig i att forma ett ”användar-genererat”
medium. När publiken engagerades att bidra till insamlingsarbetet så blev de delaktiga i en
pedagogisk aktivitet som fortsatte när de besökte utställningen. Besökarna involverades i olika
definierande praktiker som förändrade deras förståelse för sig själva och sin position i ett större
sammanhang. Detta var menat att väcka en viss ansvarskänsla mellan generationerna och till den
”den svenska rasen” samtidigt som rasbiologin blev otroligt central för samhällsutvecklingen.
Psykiatrikern Harald Fröderström kommenterade utställningen med:”Ju mer delaktiga de bredare
folklagren bliva i det sociala omdaningsarbetet, desto större måste man tänka sig deras förståelse för
vikten av en rasförädling inom alla samhällsklasser”.58
Som intendent försökte Lundborg forma publikens förståelse av innehållet genom att agera
ciceron då materialets innebörd kunde vara svårgreppbart för en lekman. Det var dock inte viktigt
att besökarna förstod alla detaljer, däremot var det av yttersta vikt att besökarna uppfattade
materialet och mätmetoderna som vetenskapliga.59 Lundborg kunde inte styra rummens utformning
helt efter sina egna önskemål eftersom det var ett media som kontinuerligt utvecklades. Detta
berodde både på att man varken kunde välja ort eller lokal efter eget tycke när utställningen väl blev
ambulerande och på att utställningskommittén faktiskt var beroende av de besökandes insats.
Därmed förändrades utställningen allteftersom den byggdes ut med mer material men den fick
också anpassas till lokalernas förutsättningar vid varje ort. Men trots att utställningen genomgick
vissa förändringar så följer de en övergripande tematisk plan vid varje enskilt nedslag.60 Sista
gången den uppfördes var i Göteborg och där hade man också det kvantitativt sett mest utförliga
materialet. Men det finns även en kvalitativ skillnad då den pedagogiska utformningen skärptes
under resans gång. Eftersom Göteborgsutställningen var mest utförlig så är det främst den som jag
kommer att utgå ifrån men där skillnaderna är relevanta kommer de att beskrivas.61 Därför kommer
58 Stockholms-Dagblad 10:e Mars 1919. Fröderström var specialist i rättspsykiatri och experimentell psykologi samt
var en pionjär i Sverige inom militärpsykiatrin. Se: Harald A Fröderström, urn:sbl:14546, Svenskt biografiskt
lexikon (art av Lars Öberg), hämtad 2013-06-11.
59 Därför försökte man använda så många medel som möjligt för att guida besökaren så att de skulle få en chans att ta
till sig den massiva mängd information som väggar, montrar och piedestaler erbjöd. Lundborg var inte ensamt
ansvarig för detta utan delade uppgiften med utställningskommissarier och andra medhjälpare.
Utställningskommissarien i Stockholm och Uppsala var kandidat Nils Moosberg som senare blev bibliotekarie vid
Carolina Rediviva. Samma ansvar hade löjtnant Ryno Magnusson gällande utställningen i Gävle, Visby och
Göteborg. Man använde även andra medhjälpare för att kunna ha guidade turer så ofta som möjligt. I Göteborg hade
man t.ex. rektor Cronholm och kandidat Fröberg.
60 I sin ursprungliga utformning så var utställningen indelad i sju avdelningar vilka fungerade som en grundstomme för
varje uppsättning. De skiftande orterna och lokalerna för utställningen gjorde dock att man vid vissa tillfällen fick ha
två avdelningar i samma rum, och vid andra tillfällen kunde ha så många som 9 mindre rum. Det fanns även
variationer som berodde på den lokala publikens acceptans för specifika uttryck eller att visst material enbart kunde
visas vid enskilda tillfällen p.g.a. lokalförankring, fallet Gävle är ett exempel på detta. Avdelningarnas pedagogiska
upplägg förändrades också mer markant efter de två första utställningstillfällena i Stockholm och Uppsala.
61 Den sista utställningen betraktades inte som en grand finale i sin samtid och var därmed inte planerad som slutgiltig.
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jag inte presentera alla avdelningar eller rum då dessa skiftar mellan varje nedslag. Istället kommer
jag att beskriva en övergripande tematisk uppdelning som kommer hjälpa mig att att förtydliga de
skillnader som är relevanta och undvika andra. Så vad hade de olika tematiska sektionerna för
pedagogiskt syfte och hur såg de ut? Vad upplevde besökarna när de gick igenom de olika salarna?

En introduktion i skallformer och ras
Den introducerande avdelningen fungerade som en pedagogiskt vägledning för resten av
utställningen. Det är det enda rum som är stabilt över alla utställningstillfällen och upprepas i
oförändrat skick som första avdelning och alltid i en enskild sal.62 Det var i introduktionen som
besökaren lärde sig betrakta kända fenomen och ansikten utifrån andra referenspunkter och lärde sig
känna igen en föreställd gemenskap baserad på rasliga kännetecken. Det första intryck som mötte
besökaren var det valspråk som Lundborg placerat centralt i rummet. Plakatet sammanfattar i sig en
stor del av utställningens budskap men är också en parafras på Arthur Hazelius valspråk och vision
om folkgemenskapen: ”Känn dig själv, din släkt och ditt folk!”.63 Dagens Nyheter beskriver
avdelningens karaktär i sin artikel baserad på pressens förhandsvisning:
Utställningen är så väl ordnad att man redan omedelbart efter inträdet i lokalen kan
erhålla ett lämpligt helhetsintryck av det vetenskapliga arbetet som ligger till grund för
detta storstilade företag. Mitt för ingången meddelas nämligen i pregnant förstoring ett
representativt urval av svenska folk- och rastypsbilder, och till denna avdelning höra
även statistiska diagram och antropologiska kartor – till exempel över fördelningen av
olika ögonfärger – samt vidare den märkliga samling byster som gjutits av d:r Backman
i vetenskapligt syfte.64
Journalisten fortsätter artikeln med att beskriva hur det första rummet gav en orienterande överblick
för den som vill utföra specialstudier kring enskilda fenomen eller utvalda grupper i de andra
avdelningarna. Sveriges vanligaste typer listas i pamfletterna till utställningarna som: ”den rena
svenska typen, vallontypen med sina karaktäristiska drag, den finska typen med den starka bredden
över underkäksvinklarne, som ger ansiktet ett fyrkantigt utseende, den lappska typen med sitt mörka
hår, utstående okbågar och sitt smala underkäksparti, typer med finskt och lappskt blod samt en del

Det fanns planer på att genomföra fler resor och upprepa utställningen med mer material men varken denna idé eller
planerna på att inrätta ett permanent museum förverkligades.
62 Publikationen Svenska folktyper inleds med en översikt över de ”Svenska folk- och rastyperna”. Denna förklarande
del motsvarar den information som besökaren lärde sig i avdelning I men i ett kraftigt nedskuret utförande. Detta
gav Lundborg mindre plats för de didaktiska elementen men gav honom samtidigt ett mycket effektivare styrmedel
och mindre utrymme till alternativa tolkningar.
63 Hazelius vision om folkgemenskapen realiserades genom uppförandet av Skansen och förklaras utförligt i: Mattias
Bäckström, “Loading Guns with Patriotic Love : Arthur Hazelius’s Attempts at Skansen to Remake Swedish
Society,” in National Museums : New Studies from Around the World, vol. s. 69–87 (National museums : new studies
from around the world / 2011., n.d.). Hazelius valspråk var: ”Känns dig själv!”. Många källor i pressen tar även upp
att den svenska folktypsutställningen liknar Hazelius vision vilket även Broberg tar upp i sin text: Statens institut för
Rasbiologi – tillkomståren.
64 Dagens Nyheter, 1919 5:e Mars, ”Folktypsutställningen öppnas här på lördagen. Ett storstilat företag”.
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Hvar 8 Dag 23/3 1919. Bilden visar dels det första rummet men ger även en skymt av två andra avdelningar. Till
vänster om diagrammen är en bild på Jenny Lindh. Gastons byster är de som är i mitten av bilden. T.v. en byst som
representerar en samisk kärntyp bredvid ett antal fotografier på samer. T.h. En byst föreställande Johan Thuuri.
Båda av skulptören Christian Eriksson.

mera främmande rastyper som: judar, zigenare”.65 Lundborg hade i detta urval tagit representativa
exempel som var tänkta att framhäva en specifik poäng om hur man skulle förstå de olika
rasgrupperna. Bilderna skulle dock inte betraktas i sin enskildhet utan ses och förstås i samband
med de andra didaktiska elementen och rummet fick inte samma betydelse utan denna spatiala
relation.
Det första urvalet av folkgrupper skall förstås som ett sätt att träna den besökande att
sammankoppla det som diagrammen och kartorna framställde med någonting igenkännbart, men
urvalet etablerade även ett antal kärntyper som varje grupp kunde avvika ifrån. Urvalet skulle bidra
till att rastypernas spridning fick konkreta människor och ansikten att relatera till men även
tydliggöra den divergens som man menade fanns mellan kärntyperna och deras blandningar.
Placerade i mitten av de rastypiska fotografierna och precis under Lundborgs valspråk presenterades
de rasbundna elementens utbredning över Sverige med hjälp av antropologiska kartor, tabeller, och
diagram. Kartorna som användes var hämtade ifrån Retzius och Fürsts antropologiska verk från
1902 och visade en statistisk fördelning av olika rasmarkörer; den rena nordiska typen, den högresta
delen av befolkningen, den äkta långskalligheten, den mörka och mörkt blandade typen.66 Dessa
baserades främst på äldre antropologiska undersökningar av ögonfärg, hårfärg och skallformer.67
65 Citatet är taget från pamfletten tillhörande Göteborgsutställningen.
66 Retzius and Fürst, Anthropologia Suecica. De fyra kartorna var ett urval från det uppmärksammade verket som
publicerades 1902 och det är även härifrån som mycket av informationen är tagen. Tabellerna visar skallformernas
fördelning satt i procent och tillhörde den introducerande delen som publicerades i Svenska folktyper. Bilderna i det
här avsnittet som visar de olika didaktiska elementen är alla baserade på information från Anthropologia Suecica och
är tagna från Svenska folktyper.
67 Mätningarna som låg till grund för dessa baserades på uppgifter från ett urval av 45.000 mönstrade soldater som
mättes strax före sekelskiftet 1900 vilka fick stå som representativt urval för fördelningen av befolkningen över hela
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Kartorna satte dels de mätbara kroppsliga elementen i ett samband med varandra som relevanta för
att definiera rastyper och åskådliggjorde vilken av dessa besökaren tillhörde. Mellan kartorna och
det stora plakatet med Lundborgs valspråk fanns en
uppsättning diagram som visade fördelningen av ögonfärg i
Sverige satt i procent, dessa kunde sedan jämföras med
diagram som representerade tre andra Europeiska länder. Det
Europeiska jämförelsematerialet var där för att man skulle se
att den långskalliga, blåögda och högresta rasen hade sin
största koncentration i Sverige. Dessa kompletterades med en
uppsättning mer avgränsade diagram som visade på samma
fenomen men nu över svenskar i Värmland, finnar i
Norrbotten, och svenska nomadlappar.68 Diagrammen i
kombination med kartorna visade att särdragen som var
knutna till svenskar vattnades ur i områden där grupper med
olika härkomst levde sida vid sida. Denna
kunskapsförmedling var en viktig del av kartornas placering
men en lika central funktion för kartorna var att de
antropologiska undersökningarna gav rasteorierna ett sken av
vetenskaplighet.69 Den rena nordiska typen definierades som
resligt byggd, ca 170cm lång, blond, ljusögd (d.v.s. blå- eller
grönögd), med oval ansiktsform, och långskallig huvudform
(d.v.s. hade en Dolikocefal skallform vilket Retzius hade
kommit fram till var det kännetecknande germanska
rasdraget).70 Denna idealtyp hade sin största koncentration i
framförallt de mellersta delarna av landet med en viss

En av de fyra antropologiska kartor som
visades på utställningen. Hämtad från
Svenska folktyper.

landet. Antalet var egentligen inte tillräckligt stort för att göra en tillförlitlig kartläggning vilket var ett av
argumenten för att det behövdes en ytterligare och mer omfattande kartläggning.
68 Dessa var fler och utförligare än de som presenterades i publikationen ”Svenska folktyper” där enbart den rena
nordiska typens fördelning fanns med i kartform, även diagrammen var nedskurna och man kan inte här göra några
jämförelser med andra länder. De mer avgränsade diagrammens syfte var att visa på hur olika former av
rasblandning påverkade olika fysiska variabler som t.ex. ögonfärg.
69 Dels använde man antropologernas material för att visa att en utförligare inventering var nödvändig men framförallt
använde man dem för att ge sig själv en vetenskaplig legitimitet vilket antropologerna redan hade tillskansat sig. En
av de viktigaste syftena med kartorna var dock att i samklang med de övriga didaktiska elementen styra besökarnas
förståelse för hur man skulle tolka resten av utställningen. Därför var det också av stor vikt att de olika delarna
studerades i samband med varandra eftersom det tänkta budskapet föll platt utan denna relation.
70 Retzius har också kommit fram till att den långskalliga huvudformen inte bara var den vackraste utan även tydde på
att hjärnan hade nått ett högre utvecklingsstadium. Se ”Obegripliga resultat” i Lennart Lundmark, “Lappen Är
Ombytlig, Ostadig Och Obekväm-” : Svenska Statens Samepolitik i Rasismens Tidevarv, Kulturens Frontlinjer, 14028506 ; 41 (Bjurholm: Norrlands universitetsförl., 2002).
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dragning mot den norska gränsen. Koncentrationen av
den rena nordiska typen formade ett bälte över
Sveriges landskap vilket tydligt visade att
rasblandningen hade sin allra högsta frekvens i de
norra och de södra delarna av landet samt även i de
östra kustområdena.71 Att rasblandning i många fall
hade dåliga konsekvenser gick inte att undgå om man

Ett av diagrammen som var med i utställningen.
Denna är hämtad från Svenska folktyper.

hade besökt någon av föreläsningarna eller följt med en guidad tur. Men det var även ett budskap
som gick löpande genom alla fotografier, dispositionen av dessa, och bildtexterna. En del av
utställningens pedagogiska uppgift var just att lära de
besökande vilka folkgrupper som betingade vilka
resultat och att valet av partner påverkade de ärvda
egenskaper som följde med i nästa generation.
Lundborg varnade för att en ogenomtänkt
industrialisering och ohämmad ökning av
kommunikationen inom och utifrån landet orsakade
en okontrollerad rasblandning vilket framförallt
Två tabeller som visar förekomsten av den rena
nordiska typen. Den vänstra ställer hårdare krav än
den högra som även räknar med de som har
mesocephal skallform. Mesocephalerna var de som
nästan räknades till långskallarna. Hämtad från
Svenska folktyper.

syntes i de lägre arbetarskikten. Det är också tydligt i
bildmaterialet att den rena nordiska typen inte
frodades i storstadsregioner där rasblandningen var
långt mer utbredd än på landsbygden. Denna

rasblandning menade man ledde till en urvattning av släktets ackumulerade egenskaper och
rastypiska särdrag.
En av de mer omtalade delarna av det första rummets didaktiska element var de rasbiologiska
byster som gjutits av Dr Gaston Backman och dessa utgjorde en central del av det första rummets
pedagogiska utformning.72 Bysterna placerades på montrar som löpte under arrangemanget av
bilder, kartor, och diagram. De rastypiska representationerna var framtagna med en teknik delvis
uppfunnen av skulptören själv vilken tillät gipsavgjutningar på levande modell som skulle vara så
71 Jämtland, Härjedalen, Dalarna, Dalsland, Bohuslän, Värmland, Västmanland, Västergötland, Närke, Öland och
Södermanland räknades som de ”renaste” svenska landskapen. Kartorna visar även att den största procenten
rasblandade fanns i de norra delarna av landet där svenskarna har fått barn med samer och finnar. De södra delarna
antas vara blandade p.g.a. kontakten med tyskar och danskar, en mycket senare införlivning i nationen, och att vissa
delar befolkats av trälar som vikingarna frigivit. Dessa var inte nordbor. Att många människor från Dalarna visade
sig vara ”svartmuskiga” betonade man var en kvarleva från vikinga-räder nere i Baltikum då nordborna gifte sig
innan de kom hem. De räknades ändå som några av de renaste delarna av Sverige. Stockholm räknades även som
rasblandad vilket man menade var en generell tendens i storstadsmiljöer.
72 Dessa finns kvar i etnografiska museets samlingar men dessa är i skrivande stund omöjliga att nå då arkivet är stängt
under en längre tid p.g.a. av en brand och översvämning.
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naturtrogna som möjligt.73 De beställdes av Lundborg från Backman enligt noggranna instruktioner
och skulle representera den långskalliga och den kortskalliga huvudformen men även en
mellanform (Dolikocefal, Brakycefal och Mesocefal skallform).74 De rasbiologiska bysterna
uppmärksammades i pressen bl.a. för dess tekniska nymodighet och var en uppskattad del av
helhetsupplevelsen. Broberg beskriver dessa i sin text om utställningen som exempel på
”kraftkarlar” som var individuella representanter för släktets potens, detta menar jag är helt
missvisande.75 De var inte heller där för att bidra med ett underhållningsvärde utan hade en specifik
pedagogisk uppgift i relation till de övriga didaktiska elementen. Denna bestod i att visa besökarna
skallformernas tredimensionella utseende på ett mer handfast sätt än som var möjligt genom det
fotografiska mediet men de skulle även visa hur detta skallindex förändrades när olika kärngrupper
blandades. Det fanns fler byster på utställningen och kanske är det dessa Broberg tänker på men
Backmans var de enda som ansågs visa skallformerna på ett trovärdigt och objektivt sätt.76 Oavsett
om besökarna lyckades lära sig något vetenskapligt om de olika skallformerna så fick de i vilket fall
lära sig hur de såg ut, att de gick att mäta, och att de var relevanta för vetenskapliga studier. Genom
målningar och fotografier så lärde sig besökarna urskilja typernas utseende. Att skallens form var
viktig och att den gick att fastställa med mättekniker fick de däremot lära sig genom kartor och
byster. Det skallindex man lärde ut till publiken hade alltså främst ett syfte av att göra rasdragen
vetenskapliga och få besökarna att förstå att detta har en bäring på både dem och deras anhöriga.
Besökaren kunde med hjälp av bysterna och de antropologiska kartorna få en bild av hur olika raser
var spridda i landet men även att de att de olika rasgruppernas blandningar kunde ge vitt skilda och
mätbara resultat. Även om de konstnärliga bysterna föredrogs så var det Backmans byster som
tydliggjorde det vetenskapliga värdet. Svenska Dagbladet noterar under sin förhandsvisning:
73 Dagens Nyheter, 19/11 1918, ”En svensk folktypsutställning i Uppsala och Stockholm”: ”Han är läkare –
psykiatriker – liksom fallet är med en annan av dem som som mest aktivt har deltagit i förberedelse till
utställningen, d:r Gaston Backman, vilken bland annat utfört en märklig samling gipsavgjutningar, bröstbilder av
antropologiskt karaktäristiska modeller, därvid följande en delvis av honom själv uppfunnen metod.”
74 Backman var inte bara antropolog utan även anatom och läkare. Bysterna var framtagna just för att visa på de olika
skallformernas utförande och hur rasblandningar påverkade skallformen framgår av korrespondens mellan Backman
och Lundborg. Backman fick hjälp med att välja ut lämpliga typer att gjuta av: ”Med uppsyningsman Morén har jag
börjat utvälja lämpliga typer. Naturligtvis undviker jag sådana, där sinnessjukdomen satt allt för tydliga spår i
anletsdragen. I övrigt söka jag få de olika kombinationerna så fullständiga som möjligt”. I brevet framgår också att
Backman har hjälpt till med majoriteten av de olika glasmontrar och piedestaler som behövdes till utställningen
genom att fungera som en mellanlänk mellan Lundborg och C.V. Hartman (Hartman skänkte mellan 12 och 15
glasmontrar vilket framgår av samma brev). ”Herman Lundborgs ingående korrespondens”, Backman Gaston,
Upsala 8/7 1918.
75 Gunnar Broberg et al., Kunskapens Trädgårdar : Om Institutioner Och Institutionaliseringar i Vetenskapen Och
Livet (Stockholm: Atlantis, 1988).
76 Backmans byster var inte de enda bysterna som fanns med i utställningen men intog en särställning i sammanhanget.
De övriga bysterna var tillverkade av Christian Eriksson och Carl Milles men det fanns även marmorbyster av Ida
Matton som enbart lånades in till utställningen i Gävle. Alla byster förutom Backmans placerades utanför den första
avdelningen och definierades som konstnärliga bidrag. Även om dessa inte gav samma klang av vetenskaplighet så
fungerade de ändå som pedagogiskt hjälpmedel för att visa antropologiska skillnader.

31
Slutligen får man också se de av dr Gaston Backman efter naturen gjutna bysterna av
stockholmare, om vilka tidigare berättats i Svenska Dagbladet, och om man inte precis
kan imponeras av typvalet vilket […] betraktats som ett kosmetiskt vågspel så måste
metoden inge betraktaren mycken respekt då den möjliggör fixerande av alla dessa
dimensioner och mått på huvudet och dess detaljer, som antropologien har att laborera
med.77

Antropologins vittnesmål och det första rummet
De olika diagrammen och mätmetoderna var för många besökare en aning svårbegripliga och
utställningskommittén försökte för att råda bot på förvirringen genom att erbjuda ett antal
hjälpmedel. En förklarande introduktion fanns i de publikationer som såldes i samband med
utställningen men besökaren kunde även få en övergripande beskrivning i form av
utställningspamfletter (a 15 öre) vid ingången.78 Det gick att boka en guidad tur som även hölls
dagligen för öppna grupper som
hjälpte till att förtydliga materialet och
de olika sammanhangen. För de allra
flesta var det dock nödvändigt att
besöka föreläsningarna för att kunna få
en tydlig förståelse av den massiva
mängden fotografier, tabeller, och
byster. Psykiatrikern Fröderström
kommenterade i Stockholms-Dagblad:
Bysterna användes vid flera tillfällen än just till den svenska
folktypsutställningen. Den användes även i en etnografisk och
arkeologisk utställning som sattes upp 1920 och visas här på bild. Där
fick de representera den svenska populationen jämte samma
antropologiska kartor som fanns med på svenska folktypsutställningen. I
denna utställning kunde man även jämföra de svenska bysterna med
grupper av Nordamerikansk ursprungsbefolkning, Inuiter,
Västgrönlänningar, olika grupper från Kongo, och Centralamerika.

”För en besökande utan förkunskaper
torde stora delar av utställningen
medföra endast kuriositetsintresse av
samma art som en konstutställning för
den i konsthistoria oerfarne. Av stor
betydelse äro fördenskull de

vägledande föredrag, som dagligen hållas av utställningens anordnare”79 När en inbjuden grupp
77 Svenska Dagbladet, 1919 8:e Mars, ”Svenska folktypsutställningen öppnas idag. Förevisning på fredagen för
pressen och inbjudna”. Att skribenten inte var särskilt imponerad av typvalet beror på att det är vanliga
Stockholmare som visas vilka har valts ut p.g.a. sin specifika skallform eller blandning av skallformer. Till skillnad
från de övriga bysterna var de alltså inte utvalda för att vara estetiskt tilltalande eller för att representera en
respekterad eller framstående person. Bysterna visade istället vilken potential det fanns för antropologin att befrukta
rasvetenskapen.
78 Pamfletterna genomgick en markant förändring mellan utställningstillfällena och blev alltmer utförliga, därmed
fungerade de i större utsträckning som en vägledning för besökaren i de senare utställningarna än i de tidigare. De
medföljande beskrivningarna av avdelningarna var både mer utförliga i den meningen att de innehöll mer men de
artikulerade även det rasbiologiska budskapet tydligare. Göteborgspamfletten liknar mer en vägledande guide för att
förstå utställningen än den från Uppsala som i större utsträckning påminner om en innehållsförteckning.
79 Stockholms-Dagblad 10/3 1919
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besökte utställningen så började ofta deras kväll med en föreläsning och diskussion för att sedan
fortsätta med en guidad tur genom avdelningarna där temat utvecklades med ett brett
jämförelsematerial.80
Fürsts föreläsning ”De döda vittna” upprepades ett antal gånger och gav en del
fingervisningar till publiken om vilka redskap antropologin erbjöd och varför de olika mätningarna
var så viktiga.81 Fürst tydliggjorde hur de rasbiologiska bysterna skulle förstås genom att visa hur
människors längd och huvudets skallindex skulle tolkas och hur man med vetenskapliga metoder
kunde förklara svenskarnas äldsta historia. Genom att använda arkeologiska och antropologiska
mätmetoder möjliggjordes en djup historieskrivning som kunde definiera det svenska folkets rasliga
men även geografiska tillhörighet, och detta med vad man menade var objektiva metoder. Den
sammanhängande pedagogiska framställningen lärde besökarna att deras skallform och mätvärdena
hade vetenskaplig relevans och att slutsatserna var trovärdiga. Det var alltså inte viktigt att varje
enskild besökare lärde sig; tolka specifika skallmått, utläsa olika släktdrag, rent praktiskt genomföra
mätningar.82 Enbart Backmans byster kunde ses som anatomiskt korrekta och de olika
mätmetoderna kunde för det första skifta mellan länder och för det andra bygga på en hel del
anatomiska förkunskaper som de flesta saknade.83 Publiken lärde sig att det fanns tre betydande
grupper som mänskligheten kunde delas in i och som hade en reell motsvarighet i deras omedelbara
närhet. Svenskarna tillhörde långskallarna som var annorlunda än kortskallarna. Den senare
gruppen representerades tydligast innanför Sveriges gränser av samerna och av denna anledning
fanns ett antal exemplar av den samiska skallformen i en annan del av utställningen för att agera
jämförelsematerial. Utställningen och föreläsningarna visade alltså att den nationellt betingade
gemenskapen inte enbart kunde definieras kulturellt utan kunde med hjälp av vetenskapen skymtas
ända in på benen. Det fanns en rent antropologisk och biologisk gemenskap, en objektivt definierad
80 Göteborgars Handelstidning 1919 11/9, ”Aktuella svenska rasfrågor”. Exemplet gäller en privat föreläsning för
Göteborgs läkarsällskap och Göteborgs psykologiska-filosofiska förening.
81 Stockholms-Dagblad, måndag 17.e Mars 1919, ”Våra förfäder skalpjägare – En föreläsning om de dödas vittnesmål
av prof. Fürst”.
82 Dessa är självklart mätningar som den besökande på lek kunde utföra hemma, nedteckna och försöka tolka. Det var
dock endast den specialiserade vetenskapsmannen som kunde veta vad som var vetenskapligt relevant och ur
skallarnas former ”låta de döda vittna” på riktigt. Det fanns dock många populariserande handböcker som lärde ut
till allmänheten hur skallarnas former kunde tolkas men även beskrev ansiktsdragens och ögonfärgerna betydelse
samt hur man via fysiska karaktärsdrag kunde sluta sig till en människas begåvning eller brist på moral. Se bl.a.
Allers Familj-Journal (n:r 5 1926) ”Hur kan man av en människas yttre sluta sig till hennes karaktär? Små strövtåg
på fysionomikens och karaktärologiens område”.
83 Det handlar alltså inte främst om att föra över en viss kunskap till en bredare publik och därmed utbilda
rasbiologiskt inklinerade skallmätare en masse. Det fanns en stor uppsjö av sätt att mäta skallindex på varav många
var väldigt avancerade och vissa krävde att den som mättes var död. Retzius skallindex som var det som Lundborg
använde var däremot väldigt enkelt och utgick från endast tre mätpunkter som sedan multiplicerades för att skapa ett
indextal. Exempel på andra index var Virchows näsrotsvinkel, Campers ansiktsvinkel och Huxleys
kranieansisktsvinkel. Se bl.a. kapitlet ”Osäkra resultat” i Lennart Lundmark, “Lappen Är Ombytlig, Ostadig Och
Obekväm-” : Svenska Statens Samepolitik i Rasismens Tidevarv (Bjurholm: Norrlands universitetsförl., 2002).
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samhörighet som också var mätbar.84 Utställningskommittén tog alltså hjälp av antropologin som
vetenskaplig resurs på samma sätt som de vid andra tillfällen använde arkeologin vid de tillfällen
Fürst inte kunde medverka. Stockholms-Dagblad skriver om sitt intryck från föreläsningen:
Så som människorna i det dagliga livet lära sig känna igen varandra på vissa
karaktäristiska drag, så lär sig antropologen, som länge sysslar med hänsovna
människors kranier och skelettdelar att känna igen vissa typer […] Genom en rad
tabeller visade professor Fürst hur man ur de indextal som beräknats på i jorden funna
skallar, kan tillnärmelsevis utläsa rassammansättningen hos vårt folk i olika tidsperioder
och han antydde sin teori om att vid Skandinaviens befolkning en långskallig ras
sydväst ifrån trängt fram över en i Danmark och Sydsverige boende kortskallig ras.85
Den långskalliga rasen som omnämns i texten ansågs vara vad som kallades den rena nordiska
typen vilket utställningen visade var själva kärntypen av en rastypologiskt definierad svensk. Den
kortskalliga rasen ska i citatets sammanhang tolkas som Sveriges ursprungsbefolkning som trängts
ut eftersom de inte var lika högt utvecklade. Denna ursprungsbefolkning antogs vara samerna som
nu befolkade de norra delarna av landet och sanningsvärdet i de rasbiologiska implikationerna fick
politiska associationer som var högaktuella i sin samtid. Rasbiologin visade sig alltså vara relevant i
det moderniserande Sverige som en alternativ vetenskaplig lösning på dagsaktuella problem som
samefrågan.86
Samerna utgjorde en utmärkt kontrollgrupp som möjliggjorde studier av ärftlighetsgången
hos rastypiska drag vid blandningar av grupper samtidigt som studieobjektet gjorde att rasbiologin
förblev högaktuell i den politiska och samhälleliga diskursen.87 Av samma anledning inleddes
publikationen Svenska folktyper med en exposé av den samiska urtypen i sin naturliga miljö för att
sedan jämföra dessa med; finnar, finsk-svenskar, blandsvenskar, den rena nordiska typen.88 Även
om publiken inte fick lära sig hur antropologiska skallmätningar utfördes rent praktiskt så lärde de
sig vilken skallform som var deras och tillsammans med resten av utställningen så förstod
besökaren att detta hade bäring på valet av partner. Detta hade även implikationer på vilken sorts
hållning svenskarna borde ha gentemot folkgrupper med radikalt annorlunda skallform än den
ideala (långskallen). Den centrala funktionen hos den första sektionen var den som bysterna längs
montrarna, föreläsningarna, diagrammen, tabeller och kartorna, samt förstoringarna på rastypiska
exemplar tillsammans utgjorde. Detta fick en konvergerande effekt som förtydligade den
84 Att mäta den nationella särarten för att göra en politisk poäng var inte helt ovanligt. Exempelvis använde
norrmännen i världsutställningen i Paris år 1900 antropologiska metoder för att visa på att det med antropologiska
metoder gick att mäta en etnisk skillnad mellan dem och svenskar. Se ”La Salle Bertillon” i: Jim Bennett, 1900: The
New Age : a Guide to the Exhibition (Cambridge: Whipple Museum of the History of Science, 1994).
85 Stockholms-Dagblad, 1919 17:e Mars, ”Våra förfäder – Skalpjägare. De dödas vittnesmål av prof. Fürst”.
86 Lundmark, Lappen Är Ombytlig, Ostadig Och Obekväm-.
87 Det går även att argumentera för att rasbiologin hade incitament att legitimera ”lapp ska vara lapp”-politiken för att
det säkrade ett undersökningsmaterial som gav möjlighet att analysera hur ärftliga drag påverkades av rasblandning.
88 Detta var också den enda del som man hade sett till att ha färdig vid utställningens uppförande, resten av bildverket
fick man prenumerera på.
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vetenskapliga relevansen hos vissa fysiska markörer och drag samt etablerade en ny referensram
och föreställd gemenskap, en gemenskap som baserades på rastypologi.

En inventering av folktyperna
Majoriteten av bilderna som ingick i den inventerande sektionen blev senare inkluderade i Svenska
folktyper och är den del som förändrades mest under utställningens resa. Det var den inventerande
delen som besökarna som bidragit med fotografier hoppades på att bli en del av och i den
presenterades en folkgemenskap som synliggjordes med vetenskapliga metoder.
Premiärutställningen i Kungliga Konstakademien hade färre grupper representerade än utställningen
i Göteborg. Eftersom det inte finns några fotografier kvar som avbildar sektionen (med undantag för
några få delar delar) och eftersom den dessutom förändrades kontinuerligt så går det inte att
beskriva bilddispositionen i exakt detalj. Däremot går det att dra slutsatser ifrån pamfletterna som
beskrev varje utställning och sedan jämföra dessa med beskrivningarna från pressen och Svenska
folktyper. Publikationen hade dock helt andra kapitelindelningar och var mer bearbetad än
utställningen men visar nästa steg i den pedagogiska utformningen av samma budskap. Besökaren
fick utställningen förtydligad genom föreläsningar och guidade turer vilket läsaren naturligtvis
saknade. Lundborg försökte råda bot på detta genom att överföra samma information genom
separata publikationer, en serie med föreläsningarna i tryckt form, och den inledande och avslutande
texten i Svenska folktyper.89 Det är samma bilder som används men budskapet från utställningen
levereras i en mer avgränsad och tydlig form, på dessa premisser ger publikationen en del
fingervisningar om upplägget i utställningen.
Den inventerande delen av utställningen var de avdelningar som visade upp majoriteten av
rasfotografierna men inkluderade även en del målade porträtt och byster. Sektionen lärde besökarna
att använda den kunskap de tillskansat sig i den första avdelningen genom att fästa blicken på
specifika yttre rasmarkörer när de studerade det svenska folket. Framförallt så gav det besökarna
möjlighet att jämföra den inventerande delen med de representativa typerna och se hur mycket
raserna divergerade från sitt typideal. På så sätt lärde sig besökarna även vad som händer med
typdragen när grupperna korsar varandras avgränsningar.

89 Lundborg, Rasfrågor i Modern Belysning, Med Särskild Hänsyn till Det Svenska Folket. Den såldes vid ingången
tillsammans med första delen av Svenska folktyper.
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Samer
Samernas fotografier framställdes i en ”ram av landskapsbilder” som skulle förstärka intrycket av
en naturlig förbindelse med omgivningen och nomadens livsföring.90 Samerna hade fotograferats
när de agerade i naturen, åkte släde eller skidor, bedrev
renskötsel, eller tog hand om slädhundar framför snövita och
utsträckta vidder.91 Bildarrangemangen tydliggjorde skillnaden
mellan dem och de bofasta svenskarna. De avbildas i
majoriteten av fallen utomhus för att ge intryck av en rotlös
tillvaro vilket ansågs vara kännetecknet för en äkta same, eller
ståendes utanför kåtor för att betona de annorlunda
levnadsförhållandena. I utställningen ställdes de fotografiska
serierna i spatial relation till förstoringar av den samisk-norske
författaren Thuuri och hans brorson vilket förmedlade den
samiske blandtypens rasdrag. Förstoringarna inleder även
kapitlet ”Lappar” i Svenska folktyper. utställningen var de
placerade på montrar framför fotografierna så att de kunde

Bilderna på samerna visade att en äkta

jämföras med de rastypiska byster som också föreställde Thuuri samisk livsföring bestod i att bedriva
och en samisk kärntyp. Bysterna och förstoringarna satta i

renskötsel och att bo i kåtor. Taget från
Svenska folktyper.

relation till varandra framhävde hur rastillhörigheten bestämde huvudets form men visade även hur
denna påverkades av rasblandning. Bysterna markerade skillnaden som Lundborg menade fanns
mellan svenskar och samer men även att denna skillnad var betydligt mindre mellan svensken och
vallonen. Dessa tredimensionella rasexemplar kunde sedan jämföras med Backmans varianter i
föregående avdelning vilket visade diskrepanserna mellan den samiska skallformen, blandade
former från olika folkgrupper, och den ”genuint svenska” skallformen.92 De konstnärliga bysterna
bidrog alltså med en viktig pedagogisk funktion som representant för kortskallen och den samiska
typen vilken kontrasterades med germanernas förmodade långskallighet. Kapitlet ”Lappar” i
90 Detta finns beskrivet i pamfletterna tillhörande utställningarna och kan skymtas på fotografier i pressen. Bilderna
och delar av arrangemanget kvarstår i publikationen och det är dessa som jag analyserar.
91 Liknande utomhusscener med samer som åker släde och gör utomhusaktiviteter finns med på samma journalfilm
som folktypsutställningen och följer direkt efter sekvensen avslut. http://smdb.kb.se/catalog/id/002619699#1
92 Bysterna var utförda av skulptören Christian Eriksson och var i utställningssammanhanget menade att representera
den samiske kortskallen. Bysterna bestod dels i en samisk kärntyp och dels av en avbildning av Johan Thuuri.
Thuuri avbildades även i fotografisk förstoring som hade bildtexten: ”Johan Thuuri. Nomadiserande lapp,
författaren med lapskt och nordiskt (norskt) blod.” Han betraktas som den förste samiske författaren. De samiska
bysterna klassades dock som konstnärliga. Backmans gavs en högre vetenskaplig relevans än Erikssons men källor
från pressen påpekar dock att Eriksson exemplar ändå äger ett visst rastypologiskt och historiskt värde. Att de inte
klassades som vetenskapligt objektiva tog inte bort deras funktion som raskännemärke då de hade en tydlig etnisk
prägel, men de sågs inte som lika gångbara i en antropologisk mening. De byster som förekommer flest gånger i
dagspressen är Erikssons framställningar och inte Backmans.
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publikationen avslutas med exempel på vad som kallades ”bofasta lappar” vilka är de enda samer
som porträtteras med liknande kläder som svenskarna, d.v.s. utan traditionell klädsel och utanför sin
naturliga miljö, men som ändå inte räknas som en blandad sort.93 Dessa tre fotografier avspeglar att
samerna riskerar att tappa sina utmärkande särdrag när de placeras i miljöer de inte var evolutionärt
utformade för och att deras biologiska särart på sikt skulle gå under om de anpassades till något
annat.94
Finnar
De finska grupper som räknades till den svenska befolkningen blev främst representerade av
Norrbottensfinnarna. Att just Norrbottensfinnarna fick ett eget kapitel i publikationen berodde
delvis på att Lundborg ansåg att rena finska typen var vanligast i de norra delarna av landet men det
fanns även strategiska skäl med att de fick representera den finska typen. Framförallt öppnade de
upp för möjligheten att ställa finnar sida vid sida med nybyggande svenskar och samer.
Norrbottenfinnarna agerade alltså som ett tvärsnitt mellan ”nordens tre huvudraser” (vilket var
svenskar, samer, och finnar som exemplifierades med en gemensam förstoring) vilket gav
besökarna ett tillfälle att studera hur kännetecknande drag förmedlas mellan de tre grupperna.95 Det
kännetecknande draget för en finne var ett rakt och markerat käkparti (som kallas fyrkantig
käkvinkel) vilket inte enbart beskrivs i pamfletterna och föreläsningar utan också exemplifierar med
fotografier.96 Finnarna fick i det mediala sammanhanget fungera som testgrupp för att studera
olikartade konsekvenser av typernas blandning vilket påminner om hur samerna används.
Skillnaden är att de inte framställs som så radikalt annorlunda från svenskarna och den
gemensamma avkomman visas inte få samma avvikande resultat.97 I avsnittet Svenska folktyper
93 Fotografierna avbildar: ”Bofasta lappar i Norrbotten. Far och son”. Fadern har arbetskläder i modernt snitt och keps,
sonen har rock och väst och de sitter framför en eldstad. Det andra exemplet är en bild på: ”Bofast lapp i Norrbotten.
Småskolärare” i profil och en face. Alla de andra porträtten på samer som har skjorta eller arbetskläder av modern
typ har något inslag från en annan folkgrupp.
94 Lundborg menade att den samiske särarten var anpassad efter nomadiska och icke-bofasta former och därför skulle
försvagas och dö ut om de tog upp en annan form av livsföring. Han menar å andra sidan att de svenska nybyggarna
oundvikligen skulle tränga ut samerna i Norrbotten p.g.a. malmfyndigheterna men han såg en fara i att grupperna
blandades. Se även: Herman Lundborg, “Befolkningsstrukturen i Norrbotten Och Nordliga Lappland : Särskilt i
Några Fjällbyar i Närheten Av Torne Sjö,” in Ord & Bild, vol. 1919 (28), s. 641–648 (Ord & bild 1892-, 1919).
95 De tre ”huvudraserna” representerades av tre lappska flickor som har drag av varsin typ och avbildades på en stor
fotografisk förstoring. Förstoringen finns även med som fyrfärgstryck i publikationen och inleder kapitlet
”Norrbottensfinnar”. Bildtexten lyder: ”Nordens tre huvudraser: Tre lapska flickor – Finsk typ t.v.; övervägande
svensk typ i mitten; lapsk typ t.h.”. Även om flickorna bedöms vara lappar så representerar de ändå tre olika typer
baserat på mått och utseende.
96 En av de två förstoringar som inleder den finska delen i publikationen och utställningen avbildade en ung flicka från
Norrbotten med ett bistert uttryck som får representera just den finska käkvinkeln. Den här förstoringen finns också
med i publikationen men trycktes i svartvitt. Bildtexten lyder: ”Norrbottensflicka. - Finskt typ, ljus, med nästan
fyrkantigt ansikte. Profilbilden återfinnes på sid. 60”.
97 Kapitlet i publikationen hade namnet ”Norrbottensfinnar – och finska typer bland svensk befolkning i Sverige och
Svensk-Finland”. Mängden fotografier var något mindre än samernas men väldigt mycket mindre än svenskarnas (i
publikationen täcker den finska delen 28 sidor), man verkar inte heller ha ansträngt sig i samma utsträckning för att
täcka in denna grupp.
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finns det med få undantag en brist på rena och ”typiska finnar” då de flesta består av blandad
härkomst med inslag från både samiskt och svenskt håll. Finnarna beskrivs i pamfletter och i andra
texter som grovt byggda, arbetsamma, och envisa men inte särskilt främmande då de mer eller
mindre ”upptagits i den svenska folkstocken”. De avbildas också oftast iförda arbetskläder men
ibland lite mer uppklätt, sällan på en fin position i samhället men aldrig urartade eller ”starkt
rasblandade” vilket visades förekomma hos andra grupperingar. Finnarna ansågs som regel vara en
utblandad grupp som i de flesta fallen under historiens gång gått upp i majoritetsbefolkningen och
de beskrivs genom fotografierna snarare som en del av det svenska folket som bör inkluderas i
gemenskapen än stötas bort.98 I föreläsningarna framgår det också att Lundborg bevisat att den
finska rasen inte är av mongoliskt ursprung som tidigare rön antytt och Finnarna delades upp i
stammar som fick olika betyg då de hade plockat upp varierande rasanlag.99
Avdelningen visade att finnarna var mer lika svenskarna än samerna och de framställdes i
sin helhet som näraliggande den nordiska typen. Utställningen lärde alltså besökarna att de var
lättare att sammanfoga med folkgemenskapen utan risken för rasförsämring. Den pedagogiska
utformningen lärde svenskarna att de rasbundna dragen hade vetenskaplig bäring men de lärde sig
även att utvärdera rasegenskaper hos olika grupper för att sedan jämföra de med sina egna. Vilka
egenskaper var värdiga att tillgodogöra den egna stammen och vilka var det inte? Vem hade
kompetensen att avgöra detta?
Svenskar och svenska blandtyper
Avdelningen som avbildade de rena svenskarna och de svenska blandtyperna var den tveklöst
största delen av den inventerande sektionen och förärades 76 sidor i Svenska folktyper. Det var den
del av utställningen som besökarna skulle göras delaktiga i att fylla i så stor utsträckning som
möjligt och utökades successivt. De svenska grupperna togs framförallt från de landskap som
utställningen besökte och de som delar av Sverige vars hembygdsföreningar hade förmåtts
engageras i kartläggningsarbetet. Andra intresseföreningar hade även samlat material från Finland,
Åland, och Runö. Avdelningen och kapitlet i Svenska folktyper inleds med två förstoringar som
avbildar den rena nordiska typen exemplifierat av en ung sörmländsk flicka och professor Oscar
98 Detta beskrivs i Svenska folktyper men förtydligas i Nordenstrengs föreläsning ”Finnar och lappar” som fanns med i
Rasbiologi i modern belysning. Nordenstreng skriver att finnarna under historiens gång har förlorat sin nationella
särart då de gått upp i olika slaviska grupper eller som i det här fallet svenskarna. Detta gör man för att peka på faran
med att en särart kan förvanskas på fler sätt än ett, inte bara kan den degenerera och dö ut, den kan även späs ut.
Detta gör man också för att visa på att den finska gruppen i stort har uppgått i den svenska, och bör räknas till det
svenska folket. Den ideala finnen var ”kortväxt, satt och grovt byggd […] blond, i regel ljusögd, håret är rakt och
strävt, hyn ljus. Ofta något grådaskig; huvudet kort och tämligen brett liksom ansiktet. Detta får ett fyrkantigt
utseende”. Man menar även att de enda rena finska inslagen i Sverige finns i Norrbotten då de övriga finska
grupperna blandats ut, några undantag från de gamla finnmarkerna tas med som exempel.
99 Lundborg, Rasfrågor i Modern Belysning, Med Särskild Hänsyn till Det Svenska Folket., Rolf Nordenstreng ”III Finnar och Lappar”.
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Montelius. Därefter avbildades svenskar utefter regional tillhörighet vilket bekräftar den fördelning
av raselement som framkommer i Anthropologia Suecica.100 Svenskarna inleds med en lång serie av
rena nordiska typer för att sedan inkludera fler och fler rasblandade individer. De svenska
allmogetyper var tänkta att ge en känsla av svensk genuinitet och de hade alla dominerande eller
rena nordiska drag. Det är även så att deras deras
regionala tillhörighet motsvarade det bälte av
renrasighet som presenterades i kartorna. Bilderna
visar Värmlandsflickor i folkdräkt, lekande barn i
svensk natur, en klar överrepresentation av ”äkta
dalkarlar” och leksandskullor, bondkvinnor från
Åland, kraftiga odalmän, och lantbrukare.
Fotografierna som avbildar de åtråvärda delarna av
Den nordiska typen framställdes med förskönande bilder.
Tagen från Svenska folktyper.

befolkningen var ofta egna bidrag och studiobilder.
De fotografier som visar upp människor med en

stark eller måttlig rasblandning exemplifieras med bilder från främst Skåne, Uppland, Gottland och
Norrbotten. Dessa bilder är oftast tillskrivna andra personer än de som faktiskt fotograferas och de
människor som definieras vara kriminella eller ”starkt rasblandade” kommer oftast från Lundborg
själv. Fotografierna visar också att den rena nordiska typen var vanligare i vissa samhällsskikt och
bland människor av medel eller hög status. I regel var de svenska bidragen utförligt arrangerade och
människorna som avbildats förberedda och uppklädda, ett mindre subtilt sätt att förmedla vilken
rasgrupp som var den ideala. Den svenska avdelningens avslutning presenterade socialt lågt stående
och ett genomgående tema för de människor som representerar ”de lägre stående” är att de
framställs med helt olikartade fotografiska tekniker än de som definieras som äkta eller ”rena”
svenskar. Oftast ser de ut som fotografier från rena kriminalregister.
Svenskarna beskrivs i Backmans föreläsning ”Det svenska folkets rasbeskaffenhet” som
resliga, blonda, ljusögda, till ca 87% långskalliga, med ovala ansikten och av ovanligt företagsam
sort.101 I föreläsningen framkom även att de särpräglade svenska dragen och långskalligheten var
recessiva och ”överflyglas av den mera lågvuxna, kortskalliga och brunetta typen med det rundade
ansiktet, d.v.s. den alpina rasen i söder samt av de lågvuxna och kortskalliga finsk-ugriska folken i

100Med raselement menar man t.ex.: pigmentering (mörk, ljus, grådaskig, gulaktig), de olika ansiktsformerna(såsom
oval, rund, fyrkantig), och skallformer (lång, övervägande lång, kort och rund).
101Denna publicerades i Lundborg, Rasfrågor i Modern Belysning, Med Särskild Hänsyn till Det Svenska Folket. Den
gick även parallellt med utställningarna. Även om svenskarna till största del var mer eller mindre långskallig var den
äkta långskalligheten däremot i minoritet. Detta beskrivs bl.a. i den tabell som presenterats som bilaga och var en
del av det första rummets didaktiska element.
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norr”.102 Detta är en beskrivning som i omsattes i fotografisk form genom bildarrangemangen.
Avdelningen som visade upp svenskarna i utställningen gav ett konkret utseende till den föreställda
gemenskap som producerades genom utställningen. De rastypologiska fotografierna visade inte
enbart hur den ideala svensken såg ut utan formulerade även en hotbild mot både de svenska
rasdragen men även det svenska utseendet. Besökarnas uppgift var att lära sig definiera hur en äkta
svensk såg ut men de skulle även lära sig hur de olika folkgrupperna förändrade svenskarnas
rasdrag och i hur stor grad.
Valloner
Vallonerna beskrivs konsekvent i utställningen och publikationerna som en rasgrupp som redan
inkluderats i den svenska befolkningen. I den parallella föreläsningen ”Om valloner och
vallonättlingar i Sverige” av pastor Erik Hillerström så beskrivs hur vallonerna flydde till Sverige
under 1600-talet eftersom de utsatts för religiöst förtryck. En större inflyttning skedde senare för att
hjälpa till vid de svenska järnbruken och de hade därmed haft en etablerad plats i det svenska riket
sedan lång tid. Även om fotografierna visar ett mindre antal rena vallonska typer så är de flesta
redan uppblandade med svenskar och fotografierna visar att detta inte orsakat några större problem,
vallonerna räknades nämligen till ett av de högt stående kulturfolken precis som svenskarna.
Utställningen visade också att några av de framstående släkterna i Sverige härstammar från den
vallonska immigrationsvågen som t.ex. ”den svenska industrins fader” Louis de Geer. Hillerström
menade att Sverige fått ekonomiska och materiella vinster av vallonernas inflyttning men han
lägger även ner stor möda på att beskriva rastypens ärftliga drag som väldigt eftersträvansvärda.
Vallonerna fotograferades i välarrangerade bilder med kostym eller liknande klädsel oavsett
socialt skikt. De flesta av männen har någon form av metall- eller bruksarbete vilket passar de
rasdrag som beskrevs i föreläsningen men vissa har även finare yrken som provinsialläkare, kirurg,
och biskop. Ingen av vallonerna används som exempel på urartning och Hillerström menar att det
svenska folket tvärtom borde tacka dem. Besökarna vid Gävleutställningen fick vid vallonernas
avdelning även se ett antal marmorbyster utförda av den kände skulptrisen Ida Matton som var
bosatt och verksam i Paris men härstammande från just Gävle. Bysterna avbildade hennes bror
konsuln Emil A. Matton och den avlidne fadern fabrikör L. A. Matton.103 De var inte bara ett inslag
som skulle locka fler besökare genom den lokala förankringen utan bysterna fick även en
pedagogisk innebörd. Släkten Matton var nämligen av fransk-vallonsk-svensk härkomst precis som
102Ibid. Backman visar också med tabeller hur långskallarna blivit färre procentuellt sett mellan stenåldern och nutid.
Detta menar han beror på en successiv inflyttning av folkslag med mörkare pigmentering, andra ansiktsdrag och en
främmande skallform.
103Emil A. Matton var även med om att finansiera Gävleutställningen. Enligt Brobergs Statlig Rasforskning så fortsatte
han att finansiera de svenska rasbiologiska ansträngningarna med en ansenlig summa pengar.
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Louis de Geer vars byst var en del av utställningens resande innehåll. Fadern Matton placerades
också jämsides de Geers byst vilket gjorde att besökarna kunde göra en rastypologisk jämförelse av
bysternas skallform och ansiktsdrag. Jämförelsen visade som Gefleposten uttryckte det att:
”ansiktslinjerna visade en påtaglig frändskap”.104 Publiken lärde sig att rastillhörigheten gick att
spåra genom ansiktsdragen och även mätas med utgångspunkt från typiska kännetecken
exemplifierat med kulturpersonligheter de kände igen. På samma gång lärde de sig att vissa
välförankrade rasgruppers inverkan faktiskt kunde ha positiva effekter på den svenska ärftligheten.
Hillerström menade att vallonerna hade tillskansat sig värdefulla egenskaper från flera
storslagna folkslag under sina vandringar i Europa och beskrevs dem som en vitamininjektion för
den svenska befolkningen. Samtidigt beskrevs sammanföringen av svenskar och valloner som en
vinst för den senare gruppens rasliga kvalitet. Han lägger dock till att ”en påspädning av germanskt
blod icke vara utan sitt goda” och både fotografierna och föreläsningarna pekade på att de hade en
annan ansiktsform än svenskarna och hade en mörkare ton. Vallonerna var även av en alpinsk ras
vilken Backman i sin föreläsning visat höll på att konkurrera ut den germanska, detta riskerade att
förändra folkets utseende.105 Vallonerna bedömdes alltså vara en resurs för svenskarna men det
fanns en uppenbar risk med att tillåta fler av dem.
Judar
Judarna som grupp var i utställningen porträtterade under borgerliga och förberedda former vilket
säkert delvis beror på att det är egna bidrag som visas men sättet de svenska judarna är
representerade i fotografierna visade också att utställningskommittén ansåg att de var en högt
stående folkgrupp. Den största skillnaden som finns mellan svenskarna och judarna i
representationssätt i Svenska folktyper är att de judiska föräldrarna kallades stamfader och
stammoder men precis som svenskarna används till störst del ateljébilder.106 Hugo Valentin höll i det
föredrag som fördjupade avdelningen genom att berätta om de svenska judarnas emancipation och
historiska utveckling.107 Valentin undvek debatten om de svenska judarnas biologiska egenskaper
och i den tryckta versionen av föreläsningen står det notat att forskarnas uppfattningar går isär i
frågan.108 I föreläsningen berättade han om judarnas kamp för att bli en del av det svenska samhället
104 Gefleposten, 12:e Maj 1919, ”Ett par porträttbyster i marmor”.
105Lundborg, Rasfrågor i Modern Belysning, Med Särskild Hänsyn till Det Svenska Folket., Pastor Erik Hillerström ”Om valloner och vallonättlingar i Sverige”.
106 Däremot en stor skillnad mellan de svenska judarna och ”östjudar”. Kvinnorna skiljer sig mer från svenskarna än
männen p.g.a. deras klädesdräkt.
107Lundborg, Rasfrågor i Modern Belysning, Med Särskild Hänsyn till Det Svenska Folket., Hugo Valentin - ”Judarna i
Sverige”.
108De forskare som omnämns anser att judarna antingen är en utpräglad rasgrupp eller alltför assimilerad i
majoritetsbefolkningarna där de bor för att räknas ras överhuvudtaget, d.v.s. att judendomen snarare är en religion än
en folkgrupp.
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men han beskriver även en förändring hos det judiska i sig till en specifik svensk judiskhet.
Valentin avslutade sin föreläsning med att förklara att han menar att en total
sammanslagning av svenskar och judar inte var en fördel för någon av rasgrupperna, men han
åberopar inte en tänkt rasförsämring. Snarare menar han att uniformitet inte är en fördel för det
svenskarna och riskerade dessutom att utrota judarnas särart. Trots detta bör Valentins föreläsning
ses som ett sätt att försöka skriva in de svenska judarna som just svenska och därmed få en ”stamp
of approval”, eller med andra ord att bli en legitim del av den svenska folkgemenskapen. En
betydande del av föreläsningen i dess tryckta form är också en uppräkning av judiska familjer,
socknar och städer som de judiska familjerna bosatt sig i. Genom att spela på denna önskan att bli
del av en gemenskap så fick även utställningen tillgång till bidrag från hela judiska familjelinjer
som familjen Lamm och Josephson.
Romani
Romerna beskrivs i pamfletter och föreläsningar som en överlag renrasig grupp som höll hårt på sin
egen särart vilket betydde att blandningsproblemet var inte var akut. Däremot var den gängse teorin
att tattarna som grupp var en blandning mellan svenskar och romer vilket var en blandning som i
gängse mening var olycklig. Detta återspeglas i det fotografiska materialet och till skillnad från
svenskarna så beskrivs romerna nästan aldrig som individer utefter yrke och regional tillhörighet
utan enbart efter typ som zigenare.109 Detta var inte heller en grupp som utställningskommittén
försökte göra delaktig utan allt material kom från enskilda samlingar eller var tagna av andra
fotografer. De porträtt där Romerna avbildas någorlunda respektfullt var inskickade av en tävlande
fotograf vid namn Anna Carlsson, de som porträtterar romerna som kriminella eller rasblandade
hämtades från Thesleffs samlingar.110 Thesleff hjälpte även Lundborg med att skaffa fram material
från romer och var den som hänvisade rasbiologen till sina samlingar. Av förslagen framgår att
”zigenarforskaren” och botanikern inte hade en speciellt sympatisk syn på romerna. Han skriver till
Lundborg:
Några råd: Lofva ej pengar. Säg dem endast: Ni får se huru goda vackra bilder ni få af
mig. Och bli de riktigt vackra, skall jag skänka er en bild. Den kan ni sedan visa för
andra, ni kan låta kopiera den och sälja för tio kronor stycket, eller mera […] Efter ett
sådan samtal ha de i regel låtit fotografera sig. Alla vilja bli fotograferade. Då visar man
109Romerna som finns med i kapitlet ”Zigenare” i Svenska folktyper i bildtext enbart typer: t.ex. ”Zigenare”,
”Zigenarhustru”, ”Zigenarhövding”, ”Zigenare med finska inslag” eller ”Zigenare. Kriminell”. De beskrivs som ett
stamfolk vilka agerar som grupp styrda av en hövding vilket markerar en skillnad mellan dem och de andra
grupperna som beskrivs utefter yrke och regional härkomst. Romerna kapitel endast är på 12 sidor vilket t.o.m. är
mindre än tattarnas kapitel.
110Detta framgår av källbeskrivningen under varje porträtt. Thesleff var djupt involverad i Europeisk forskning kring
Romer, deras språk och historia. Det mesta av materialet som representerade ”Zigenare” var även taget från hans
samlingar som finns kvar på Kungliga Biblioteket. Se: Rickard Carlsson, “Arthur Thesleff - Kungliga biblioteket,”
text, accessed June 11, 2013, http://www.kb.se/samlingarna/---DS---forfattare-och-verk---/Thesleff-Arthur-/.
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sig rätt likgiltig och säger kanske gör jag mig mödan att också komma i morgon. Och så
kommer man. Och har några stycken 50 öringar i fickan, som ges åt den första
individen, och man säger: Stå de andra lika bra framför apparaten, så få de också hvar
sin 50 öring. Så har jag gått tillväga.111
Zigenarexperten var även den som föreläste om romerna och han beskrev dem i ”Zigenare och
tattare” som en parasitär och ständigt vandrande folkstam, ”en vrångbild av ett folk” som levde på
bekostnad av högt stående kulturfolk.112 Han berättade hur romerna utsatts för ett ohyggligt förtryck
så länge de bott i Europa men inte i några förlåtande ordalag. Det var en grupp som hade svarta
lysande ögon, var hemlös och ”utan gud, utan sedliga begrepp, utan heder och utan tradition”. Han
menade också att de svenska romerna ursprungligen kom från Finland vilket bilderna i
publikationen styrkte då de enda inslagen från andra folkgrupper som redovisas är just finska.
Tattare, vagabonder, och zigenare delade avdelning i de flesta av utställningarna men i
publikationen får ”Zigenare” ett eget kapitel vilket tydliggjorde att de ansågs vara rasligt homogena.
Tattare
Tattarna förlades i kapitlet ”Tattare, kriminella, vagabonder, och dylika” i Svenska folktyper, en
indelning som inte fanns med i utställningen men detta förtydligades med andra medel. Tattarna
beskrevs konsekvent som kringflackande och kriminella vilket var en poäng som gick fram till
besökarna. Nationalikonen Nilsson-Ehle skrev i Svenska Dagbladet att: ”Det senare visas av
folktypsutställningen på ett slående sätt, när det gäller korsning mellan germaner och zigenare;
ingen lär kunna betvivla, att denna rasblandning är avgjort dålig”.113 Utställningen tydliggjorde att
det var just rasblandningen som orsakade kriminella tendenser och att den grupp som benämndes
tattare dels var kriminella, men även var det för att de hade ett dåligt arv. Rasbiologerna separerade
”äkta zigenare” och tattare vilket var en skillnad som även Thesleff markerade i den tidigare
nämnda föreläsningen.
Materialet som presenterades hade knappast skickats in av tattarna själva utan kom från
enskilda samlingar (utgående från hur tattarna porträtteras och kommentarerna i pressen
härstammar dessa troligen från brottsregister), den Thesleffska samlingen eller togs av Nils
Moosberg som var utställningskommissarie i Stockholm och Uppsala.114 Pressen beskrev
undantagslöst tattarna som exempel på riskerna för raslig urartning när två alltför olika folkgrupper
blandades. I pamfletterna tillhörande de senare utställningarna beskrevs det hur: ”Den starka
111Brev från Thesleff till Lundborg daterat: 28/5 1919. Taget från Inkommen korrespondens i rasbiologiska institutets
arkiv på Carolina Rediviva.
112Lundborg, Rasfrågor i Modern Belysning, Med Särskild Hänsyn till Det Svenska Folket. Thesleff - ”Zigenare och
Tattare”..
113Svenska-Dagbladet 1/4 1919.
114En del av dessa benämns i publikationen Svenska folktyper tillhöra det rasbiologiska institutets arkiv. Troligtvis är
dessa också hämtade från brottsregister. Några av fotografierna är också tagna från den svenska turistföreningen.
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rasblandningen försämrande inflytande får sin hemska belysning i
de kriminella typerna, där man exempelvis bland kvinnorna ser
typer, som påminna om lågt stående vilda folkslag. Den moraliska
urartningen är ofta åtföljd av en rent fysisk”.115 Bildexemplen visar
hur besökarna lärde sig att en ogenomtänkt rasblandning riskerade
att producera urartade människor med kriminella läggningar, men
det fanns även en risk för en rubbad könstillhörighet där manliga
karaktärsdrag uppstår hos kvinnor och kvinnliga hos män.116
Thesleff beskriver i sin föreläsning ”Zigenare och tattare” hur
”sluga och beräknande tattare” blandade sig med den ena svenska
släkten efter den andra och att de
skapade slitningar inom familj
och samhälle. Utställningen

En vagabond och en starkt rasblandad
kriminell individ. Tagna från Svenska
folktyper.

visade även att dessa otillåtna föreningar skapade slitningar mellan
könsgränserna och anlag för kriminalitet. Tattarna är även den
enda grupp i hela bildmaterialet som inkluderade bilder på
människor med uppenbara utvecklingsskador och andra drag som
förknippades med degeneration, såsom skelögdhet. Det är också
den enda avdelningen där en överväldigande majoritet stämplas
som kriminella och det är knappast en grupp som
117

utställningskommittén försöker göra till en del av gemenskapen.
Lundborg menade att tattarnas
arvsuppsättning skapade slitningar
inom individen. Detta kunde resultera Gefle-Posten kommenterar: ”Det är med beklämning och vemod
i att manliga karaktärsdrag uppstod som man skådar dragen av dessa starkt rasblandade och olyckliga
hos kvinnor och tvärtom. Tagna från
Svenska folktyper.
människor, som ofta ha sin härstamning att tacka för sin sorgliga
tillvaro”.118

Den samling av fotografier på människor erbjöd de besökande en exposé över det egna som
115Göteborgspamfletten, ”Avdelning 2 och 3”.
116Lundborg, Svenska Folktyper. ”Vagabonder, tattare, kriminella och dylika”. Mellan sidorna 200-202 har man 12
bilder som föreställer socialt lågt stående kvinnor och män i profil och en face som i bildtext beskrivs ha
karaktärsdrag från det motsatta könet i olika grad. Att den kvinnliga och manliga specialiseringen hos de
västeuropeiska befolkningarna var i fara p.g.a. emancipatoriska ideal och rasurartning var ett vedertaget tema inom
den rasbiologiska diskursen.
117En kategori som aldrig var med i utställningen men som tar en plats i publikationen som avslutande bilaga är det
kapitel som behandlar kriminella och utvisade utlänningar och följde direkt på tattarnas kapitel. Kapitlet hade titeln:
”Utlänningar som vistats mer eller mindre lång tid i Sverige men på grund av lösdriveri eller brottslighet dömts eller
utvisats (En del av dem har i landet efterlämnat avkomlingar)”. Här placerar man bl.a. de ryska judar som
deporterats vilka man tydligt särskiljer från de svenska judarna. Dessa typer visar man inte bara upp för att
förtydliga skillnaden mellan dem och de ljusa svenskarna utan även för att varna för att dessa människor i många
fall har lämnat genetiska spår i landet vilket aktualiserar hårdare immigrationsregleringar.
118Gefle-posten, 29/4 1919.
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i pressen framhöll som väldigt underhållande, men det huvudsakliga syftet var pedagogiskt.
Besökarna skulle lära sig känna igen en ny föreställd gemenskap baserad på rastypologiska
markörer som de lärde sig i den första avdelningen och sedan använda denna kunskap för att få ett
förändrat perspektiv när de betraktade resten av utställningen. Genom denna förförståelse skulle
besökarna studera det presenterade rasmaterialet och sedan analysera sig själv, sin släkt, och
släktens plats i ett större sammanhang. Göteborgs Handelstidning skriver:
Under en vandring genom dessa lokaler, under en än då flyktig granskning av alla dessa
ansikten och typer – män och kvinnor, barn och åldringar, ädelt skurna tänkarprofiler,
jovialiskt grinande bondgubbar, bistra tattarhuvuden, lappar, zigenerskor, kriminella
pariastyper med rasblandningens alla särmärken bredvid stolta svenska typer av hög och
ren ras – arbetare, bönder, professorer och ämbetsmän - inför allt detta kan man likväl
icke undgå att förnimma den känsla, som sticker och eggar på samma gång, när man
skall ställa den vetenskapliga diagnosen på sig själv.119

Predestination och de sociala skikten
Vad jag har valt att kalla den predestinerade sektionen gav besökarna tillfälle att studera olika
rassammansättningar inom det svenska folkets yrkesgrupper och sociala skikt.120 Syftet var inte att
ge en bild av hur rassammansättningen faktiskt var fördelad utan snarare visade materialet att
arvskombinationerna just predestinerade yrkesfördelning och social ställning. Försök till att
motverka denna tendens framställdes som förödande både för den enskilde men även samhället i sin
helhet eftersom klasserna och yrkesfördelningen i slutändan var format av det biologiska arvet. En
journalist från Dagens Nyheter kommenterar avdelningen med: ”Man kan ju av flera skäl tala om en
militärisk, en vetenskaplig, en byråkratisk typ o.s.v. men till övervägande del är likväl denna
typbildning undangjord före själva yrkesrekryteringen. Det är således olika typer som välja olika
yrken”.121
I Svenska folktyper delar fotografierna som visar yrkesfördelning och social tillhörighet
samma kapitel som de som tillhörde den inventerande sektionen i utställningen, publikationen är
enbart indelad i rasgrupper men det samma bilder som används. Studerar man fotografierna som
avbildade svenskarna så framgår det ganska tydligt vad Lundborg menade när han sa att
rassammansättning predestinerar en viss yrkestyp. De rena nordiska dragen och människorna som
kategoriseras som utpräglade svenska typer är alla från en bemedlad medelklass, ett övre
arbetarskikt, eller från den svenska allmogen.122 Det är också tydligt att de nordiska dragen är
förhärskande hos grupper som har väldigt hög status som exempelvis kända politiker, biskopar,
119Göteborgs Handelstidning 8/3 1919. Det är Stockholmsutställningen som man beskriver och inte den i Göteborg.
120Detta var i Uppsala och Stockholm en egen avdelning men fördelas senare upp på ett annat sätt. Avdelningens
pedagogiska funktion finns däremot kvar i alla utställningar.
121Dagens Nyheter, 1919 5:e Mars, ”Folktypsutställningen öppnas här på lördagen. Ett storstilat företag”.
122Medelklassen var välrepresenterad i form av lärare, journalister, nämndemän, präster, en hel del studenter och
seminarister och läkare.
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artister, och vetenskapsmän. Detta exemplifieras med flera kända svenskar som många gånger har
kopplingar till rasvetenskaperna som t.ex. Montelius, H. Nilsson Ehle, Retzius, och Fürst. Genom
att använda etablerade vetenskapsmän och kulturpersonligheter så fick utställningskommittén stöd
för sin tes att genialitet och begåvning hade en biologisk grund. Med i utställningen fanns också en
mängd fotografier på militärtyper som till en klart övervägande del är rena eller övervägande
nordiska typer.123 De kvinnor som var sophiasystrar eller sjuksköterskor är också alla av nordisk typ
vilket visar att rasgrupper som var högt utvecklade och
renodlade utvecklade utpräglat manliga och kvinnliga
typer vilka sedan valde yrkesbanor som var
omhändertagande eller krigiska. Det är tydligt att
bilderna var arrangerade för att visa att de lägre
samhällsklasser var rasblandade i högre grad än
mellanskikten. De lägre klasserna domineras av de
personer som kategoriseras som blandtyper vilket visar I utställningen framkom det tydligt att social

ställning och livsföring var beroende av arvsmässiga

att rasblandningen blir allt mer markant längre ner på faktorer. På detta fotografi visar Lundborg hur den
klasskalan. De personer som framställs som

avbildade kvinnans låga ställning orsakats av hennes
undermåliga arv. Taget från Svenska folktyper.

lösdrivande eller kriminella är många gånger inte ens av blandtyp utan benämns som ”starkt
rasblandade” eller bara ”rasblandade”.
Ett betydande antal av de mest framträdande personer som fanns med på bild bestod dock
av blandade typer. I pamfletterna till utställningen så framgår det att sektionens budskap var att
rasblandning kunde ”innebära en förädling av folkmaterialet, om korsningar sker mellan högt
stående raser”. Men det var också viktigt att tydligt visa att ”men ej sällan kan man iaktaga en
försämring, om den sker mellan en högt stående och en lågt stående stam”.124 I Svenska folktyper
finns det enbart en same beskriven med yrke men däremot är de fattigaste samerna till övervägande
del av blandad typ.125 Slås alla grupper från Norrland ihop så framkommer samma bild av
fenomenet som Lundborg beskriver i sin publikation Befolkningsstrukturen i Norrbotten och
Nordliga Lappland som publicerades samma år.126 Där beskriver Lundborg att en rasskiktning
etablerats i de byar som uppstått i Norrlands fjälltrakter. Denna rasskiktning resulterade i att samer
och blandsamer blev de fattigaste i byn, finnar etablerade mellanskiktet, och svenskar samt svensk123I kapitlet i Svenska folktyper finns ett stort uppslag med närbilder på officerare varav alla är av övervägande nordisk
typ och en gruppbild på en svensk general och hans söner. Familjebilden finns med på s. 129 och har bildtexten:
”General och hans söner. Svenska militärtyper”. Bilden visar hur de nordiska och militära typdragen går i arv inom
familjen.
124Taget från pamfletten tillhörande Göteborgsutställningen ”Avdelning 4 och 5”.
125 Den enda same som beskrivs som vagabond är blandras.
126Lundborg, “Befolkningsstrukturen i Norrbotten Och Nordliga Lappland.” (Iduns förlag 1919).

46
finländare hamnade i det översta och styrande skiktet. Han menade att ”Orsaken till denna
olikartade folkstruktur är otvivelaktigen att söka i dessa rasers olikvärdighet resp. kulturella
duglighet”.127 Om samerna däremot höll sig till sin traditionella näring så kunde de skapa ett visst
välstånd men så fort de försökte leva på samma premisser som de bofasta nordborna riskerade de att
gå under. De vallonska männen är till majoriteten förmän eller arbetande vid bruken och det finns
exempel på metallarbetare och en konstsmed. Denna yrkesuppdelning passade de rasbundna
egenskaper som föreläsningen om vallonerna beskrev som den bakomliggande orsaken till den stora
emigrationsvågen till Sverige under 1600-talet. De personer som har en högre position i samhället
såsom biskop, kirurg eller läkare beskrivs alla uteslutande som ”Vallonättlingar” med nordiska
inslag och står som exempel på lyckade blandningar. Hos den svensk-judiska grupperingen så finns
endast borgerliga yrken med hög status representerade.128 De utpräglade eller ”rena” judiska
männen är företrädesvis affärsmän vilket stämmer överens med de rasteorier som menade att
judarna hade utvecklat anlag för att sköta affärer och andra borgerliga yrken. Zigenarna beskrivs
aldrig med yrke utan endast utefter typ men däremot kan blandtyper med romska inslag ha ett yrke.
Det är då alltid ett yrke med väldigt låg status. Tattarna beskrivs med väldigt få undantag utan
yrkesbenämningar och en stor majoritet beskrivs i bildtext som kriminella eller ”social lågt
stående”. Tattarnas låga ställning beskrevs konsekvent genom utställningen och sammanhörande
publikationer som orsakad av dåliga arvsval och inte som ett socialt problem. Tattarnas biologiska
arv förutbestämmer helt enkelt en kriminell eller parasitär levnadsbana på samhällets botten.129 I en
intervju Göteborgsutställningens premiär förtydligar Lundborg detta för pressen:
Se i våra förbrytaralbum […] Varför har de blivit brottslingar? De kunna på grund av
den starka rasblandningen inte hålla sig uppe gå utför och utför – och komma in på
brottsliga vägar. De däremot som har lyckade arvskombinationer, komma upp, gå
framåt oavsett vilken samhällsklass de tillhöra. Men personer med olyckliga
arvskombinationer – starkt rasblandade – gå ohjälpligt under.130

Begåvade släkter och de värdefulla egenskapernas ärftlighet
Efter de sociala skikten så kom avdelningen för ”kulturellt betydande släkter” som primärt innehöll
parallellt placerade ättetavlor med tillhörande information och några enskilda porträtt. Släktträden
var tänkta att visa på hur de goda anlagen ärvs genom släktleden och hur de ”goda anlagen”
förstärktes av en bra avelsstrategi. Genom att visa upp den genealogiska praktik som framgångsrika
127Ibid., s. 646.
128Som t.ex. läkare, lärare, vetenskapsmän och godsägare men inte en enda från arbetarklassen. Det enda exemplet på
en socialt lågt stående jude finns med i kapitlet ”Vagabonder, tattare, kriminella, och dylika” och avbildar en ung
man med bildtexten:”Blandjude. Kriminell” och representerar en dålig blandning.
129Av publikationens 52 avbildade människor i kapitlet ”Vagabonder, tattare, kriminella, och dylika” finns endast två
med yrke. Den ena var benämnd ”Måleriarbetare. Kvinnlig typ” och den andra ”Arbetare. Starkt rasblandad med
finska inslag”.
130Ny Tidning 30/8 1919, ”Inför svenska folktypsutställningens öppnande”. Taget från Lundborgs klippsamling.
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familjer omedvetet satt i system så försökte utställningskommittén överföra en medvetenhet om hur
karaktärsdrag ärvs till framtida generationer. Genom denna övning så försökte man lära besökarna
att en minutiös kartläggning av släktförbindelser över tid var nödvändig hos de grupper som
fortfarande hade rena rasanlag kvar. Lundborg engagerade främst Fürst för att genomföra
insamlingen och han ansträngde sig för att täcka så många akademiska familjer som möjligt, men
Lundborg skickade även personliga förfrågningar till specifika familjer.131 I en av
utställningspamfletterna står: ”På dessa släkttavlor ges det rika tillfällen att studera både fysiska och
andliga egenskapers ärftlighet. Rummet ger ett starkt intryck av ärftlighetens bestämmande makt
vid livsödenas gestaltning”.132 Detta lärde besökarna att de ärftliga betingelserna hade större
betydelse än miljöfaktorerna.
Utställningskommittén hade självfallet fler anledningar till att ha med vetenskapligt och
kulturellt förankrade släkter än pedagogiska, de bidrog med en viss legitimitet till utställningen men
även till det rasbiologiska projektet i sin helhet och de prominenta familjerna skrev i gengäld in sig i
ett sammanhang. Släktträd från framstående vetenskapsmän visade också hur genialitet och
begåvning ärvdes i praktiken men även att de förstärktes eller vattnades ur beroende på
arvskombinationerna. Det fanns även andra anledningar till att de släkter som fanns med på
utställningen gavs en plats. Exempelvis kunde den kände judiske släkten Josephson effektivt sopa
bort varje misstanke om en antisemitisk hållning samtidigt som de exemplifierade att de svenska
judarna skulle betraktas som en högt stående folkgrupp. Besökarna uppskattade att kunna studera
släkter de kände igen och att jämföra parallella serier av familjegrupper fungerade även som en
sorts underhållning. Svenska Dagbladet skrev:
för övrigt fängslas alltid ögat av likheter och olikheter inom serier och grupper. Särskilt
är det av största intresse att följa de olika förhärskande dragen på de stora släkttavlorna:
Friesarna, De Geerarna. Forsellarna, Josephsönerna o.s.v. illustrerad […] vad som
frapperar är att man ofta genom placeringen på grund av omgivningen, genom den för
tillfället, iakttagna individens sammanhang med bildmiljön, finner kommentarer som
liksom kasta nytt ljus över gamla kända ansikten.133
Att ”kasta nytt ljus över gamla kända ansikten” var en del av utställningens diskreta syfte i den
meningen att den förändrade hur besökarna betraktade sin egen släkt. Genom att placera släkterna i
131Även om Lundborg hade fått en del av dessa släktuppställningar genom upprop i media så bad han också explicit
många av de han ville inkludera i utställningen att bidra. Detta framgår bl.a. i brev i Herman Lundborgs ingående
korrespondens – Fürst till Lundborg (6/1 1919). Han skickar även med sin egen släkts porträtt och
födelseinformation vilken han fyller på allt eftersom. I övriga brev framgår det att Fürst har varit mycket aktiv med
att samla in porträtt och släktträd till utställningen. Han ägnade bl.a. stor tid till att täcka in alla viktiga akademiska
släkter och hjälpte även Retzius som var mycket sjuk att göra samma sak. I brev så framgår det att Fürst har satt upp
hela den stora ättartavla med släkter som figurerar på utställningen och han bad om hjälp med att fylla på denna av
de som arbetade med utställningen i Uppsala.
132Taget från pamfletten tillhörande Gävleutställningen. Meningen upprepas fast i en annan formulering i pamfletterna
tillhörande Visby och Göteborg men inte i någon av de tidigare utställningarna i Stockholm och Uppsala.
133Svenska Dagbladet, 1919 8:e Mars, ”Svenska folktypsutställningen öppnas idag. Förevisning på fredagen för
pressen och inbjudna”.
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snyggt utförda och fallande släktskapsträd kunde besökarna följa enskilda ansikts- och
karaktärsdrag genom generationerna. När sedan olika släktlinjer ställdes bredvid varandra så kunde
besökarna dels studera likheterna mellan de utmärkande fysiska och karaktärsdragen hos olika
familjer men även hur se hur dessa drag förstärktes eller förminskades genom släktskapsföreningar.
Ättetavlorna blev praktiska exempel på hur en genealogisk kartläggning genomfördes vilket
även var någonting som besökarna uppmuntrades till i andra delar av utställningen och genom de
parallella publikationerna. Det var en uppskattad avdelning men fick en viss kritik av psykiatrikern
Fröderström för att den inte visade hur karaktäristika som hängde ihop sjukliga anlag ärvs och även
förvärras via ofördelaktiga rasblandningar.134 Detta är dock någonting som förändrades efter artikeln
publicerats och från Gävleutställningen och framåt så finns en ny avdelning med som behandlade de
patologiska dragen, avdelningen placerades alltid sist i utställningen.

Patologiska drag, degeneration, och att analysera sig själv
Den avslutande avdelningen behandlade de kriminella, patologiska, och degenererande
ärftlighetsanlagen. Syftet med avdelningen var att visa att sociala problem och sjukdomsbilder
främst orsakades av misslyckade ärftlighetskombinationer inte den omgivande miljön. I pamfletten
som vägledde besökarna i Göteborg förklarades:
Ingen fråga är av större betydelse för rasbiologen och rashygienen än ärftlighetsfrågan.
Å några enkla och överskådliga tabeller kan man avläsa, hur en sjukdom nedärves
genom åtta släktled, dels då sjukdomsanlaget är härskande (dominant), dels då det är
vikande (recessivt). Lägg märke till det sjukliga arvets tillväxt vid upprepade
släktgiften!135
Denna avdelning är benämnd som rum 9 i Visby, rum 7 i Gävle och avdelning 7 i Göteborg men
hade alltid den avslutande placeringen i utställningen. Avdelningen separerades från de kända och
välmående släktena så att besökaren lämnade utställningen med en viss uppfattning om ärftlighet
och en känsla av ansvar. Framförallt var det viktigt att förtydliga för besökarna vad som var hotat
och av vad. Den föreställda gemenskapen var hotad inte så mycket av en numerär nedgång eller ett
yttre hot som av ett inre kvalitativt hot, de patologiska ärftlighetslinjerna.
I Göteborgsvarianten delade denna och föregående avdelning på den lilla Börssalen vilket
möjliggjorde för besökarna att gå mellan dessa och göra jämförelser. Detta förstärkte sambanden
mellan de ärftliga dragen och lärde besökarna hur dessa accentuerades vid giftermål mellan
människor arvsuppsättningar som liknade varandra. Hade en släkt dåliga rasanlag så var nära
korsningar fatala men de kunde också vara till en fördel, exempelvis kunde kusingiften enbart öka
de rådande rasanlagens styrka eller svaghet. Detta betydde att om två personer med rena och starka
134Stockholms-Dagblad 10/3 1919, ”Folktypsutställningen”.
135Taget från Göteborgspamfletten ”Avdelning 7”.
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anlag bildade familj blev de goda rasegenskaperna mer renodlade men bar båda parterna på sämre
anlag så blev de förtappade anlagen starkare vid varje förening. I de senare utställningarna blev det
allt tydligare hur de lyckade och misslyckade anlagens ärftlighetsgång skulle tolkas. Genom dessa
uppställningar visades inte enbart att allmänhetens genealogi var angelägna föremål för
vetenskapliga studier, besökarna lärde sig även att mänskliga karaktärsdrag, begåvning, moralisk
förmåga, och social position, var grundade i ärftliga faktorer. Den första avdelningen i rummet
visades släkter som genom selektiv om än oinformerad avel lyckats skapat och renodlat lyckade
kombinationer. I samma rum men i en separerad avdelning kunde besökarna sedan studera de
kriminella och patologiska anlagens ärftlighetsgång och se hur de urartade och nervösa dragen hade
sin bas i andra rasgruppskombinationer.
På lång sikt ville det rasbiologiska nätverket att befolkningen skulle sålla ut de sjukliga
ärftlighetslinjerna genom att förändra grundvalarna för hur beslut fattades angående bland annat
barnalstring men det gällde även bredare frågor. Därför var det viktigt att göra besökarna delaktiga i
utställnings- och forskningsarbetet, inte för att bidra i en reell mening, utan för att delaktigheten
hade pedagogiska funktioner. Besökarna lockades att hjälpa till med att inventera det svenska folket
och skapa ett arkiv för framtida forskning men deras inflytande över hur detta tolkades låg helt i den
rasbiologiska expertisens händer. Det huvudsakliga syftet med utställningen var att förvetenskapliga
släktdragen i det allmänna medvetandet genom ett antal pedagogiska tekniker och därmed skapa en
ansvarskänsla mot en föreställd gemenskap som definierades med rasliga termer. Att delaktiggöra
publiken genom en inventerande praktik var en del av detta.
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3. Utställningens genomslag i media
Utställningen hade ett stort genomslag i både regional och nationellt täckande press och framhölls
som världens första rasbiologiska bildgalleri.136 Den reproducerades i ett antal nationellt täckande
tidskrifter och med en kort sekvens i en journalfilm.
Genomslaget var så pass stort att den breda familjemagasinet
Allers Familj-journal publicerade en artikel med stort uppslag
som presenterade Stockholmsutställningen.137
Bildarrangemanget i artikeln visar dels upp den rasbaserade
gemenskap som framställdes genom utställningen men texten
förtydligar även hur besökarna involverades i själva
utställningsarbetet. Förutom den stora uppståndelse som
utställningen omgavs med i svenska media
uppmärksammades den även internationellt som en
nymodighet av rang. Utställningen och dess ambition att
kartlägga och beskriva den svenska populationen framhölls
som ett föredöme i dansk, norsk, och tysk press.138 Intresset

Uppslaget från Allers Familj-Journal.

för utställningen var massivt vilket framgår av det höga besökarantalet som totalt närmade sig 40
000 besökare, men framgår framförallt av den stora mängd artiklar som cirkulerade i pressen under
det tidiga 1900-talet. Många gånger fick utställningen och de svenska rasteorierna lovord just för att
de undvek de ras- och folkfientliga tongångarna till förmån för en vetenskapligt färgad och rationell
analysmetod. Under utställningens genomförande så framstod de rashygieniska idéerna som både
politiskt och socialt gränsöverskridande. Dagens Nyheter skriver angående
Stockholmsutställningen:
Vaktmästarna på Konstakademien försäkrade att ingen föregående utställning i dessa
lokaler varit ena tillnärmelsevis så livligt besökt. […] Särskilt på söndagarna har det
varit verklig köbildning vid biljettförsäljningarna och det har varit folk av mycket olika
sorter som strömmat till: så gott som alla sociala grupper och lager, alla åsiktsriktningar
anses ha varit representerade, och detta allmänna intresse för saken, oberoende av varje
136Stockholms-Dagblad 1919, 8:e Mars.
137Allers Familj-journal, 1919 Nr. 15, s. 17, ”Känn dig själv, din släkt och ditt folk!”. Texten beskriver den nordiska
typens raskaraktäristika och presenterar sedan representanter för typen i fotografier. Dessa kontrasteras sedan med
överklasstyper och vagabonder och kriminella typer. Sedan visas representativa bilder från Sveriges olika landsändar
vilket visar hur rasfördelningen var fördelat över de svenska landskapen. Bildarrangemanget tydligt hur kriminellt
beteende hade ärftlig natur och att dess frekvens var beroende av dåliga eller bra avelsval och att tattarna var en
blandsort mellan svenskar och romer. Arrangemanget visar även hur alla de olika fysiska och psykiska
konstitutionerna var tätt sammanbundna med rastyperna, t.ex. är den skånska kärntypen ”lugn och trygg”.
138Se bl.a. Kristiania 2/5 1919 ”En folketype-utstilling” och Dansk Geografisk Tidskrift h. III ”Svensk Folktypeudstilling” (skriven av Robert Larsson) men även de tyska exempel som finns i rasbiologiska institutets
klippsamling.
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politisk eller religiös färg, har även kunna förmärkas i pressens hållning.139
Många besökare verkar ha tagit de presenterade slutsatserna som giltiga men det finns få
indikationer på hur långt publiken tolkat konsekvenserna av detta. Vissa slutsatser är dock fullt
möjliga att dra av det samlade pressmaterialet, de röster som tog avstånd från utställningen och dess
innehåll var väldigt få och oftast framkom endast mindre kritik av som till exempel mot bildernas
användningen som bevis i vetenskapligt syfte.140 Desto fler människor syns i pressen som
propagerade för att Lundborgs antaganden borde tas på djupaste allvar. Många gav också sitt
uttryckliga stöd till idén om att uppföra ett permanent museum för att främja den nykläckta
vetenskapen och skapa ett center för en patriotisk utbildning.

De kompletterande folktyperna
Utställningens bild av rasbiologin fick ett stort genomslag i sin samtid men ibland kunde Lundborgs
sätt att använda rastyperna för att kommentera olika sociala problem ha ett medialt eko som
fortplantades på ett sätt som rasbiologen knappast kunnat förutse. Detta exemplifieras av de
karikatyrteckningar som använde utställningens språkbruk och kategoriseringar men lanserade egna
alternativa folktyper som utställarna ”missat”. De alternativa folktyperna blir här ett exempel på hur
pressen kunde raljera med utställningens försök att styra tolkningen av arvsproblemet och betrakta
alla sociala problem som enbart ärftligt grundade. I Stockholms-Dagblads avdelning ”Stort och
Smått” raljerar tecknaren ”Singel” friskt med den svenska folktypsutställningens sätt att beskriva
olika sociala frågor genom rastypernas förståelselins. Detta skulle kunna förstås som en ironisk eller
sarkastisk kommentar till Lundborg och den svenska folktypsutställningens budskap. Jag tolkar
snarare teckningarna som ett skämtsamt sätt att kritisera de fenomen och karaktärer som beskrivs i
dem än som en vässad kritik mot utställningen, de bör inte heller förstås som ett försök att kritisera
hur befolkningsfrågan hanterades.
Med jämna mellanrum så lanserades i vilket fall olika ”utrotningshotade folktyper” med en
ackompanjerande satirteckning, rastypologisk beskrivning, samt tillhörande latinska benämning.
Rastyperna blev på så sätt ett tillfälle att debattera angelägna frågor som i exemplet: ”Bland de mera
utpräglade och tidstypiska i detta avseende torde man få räkna Hembrännaren (Homo aquam vitae
destillans)”. Just denna rastyp blev ett sätt att kritisera alkoholrestriktionerna och förbudspolitiken
139Dagens Nyheter 1919, 30:e Mars, ”Folktypsutställningen flyttar – Först ambulerande och sedan permanent?”.
140Dagens Nyheter 1919 3:e April, ”Kameran ingen sanningssägare – Dr Goodwin om bildframställningens
helhetsfodran.” Artikeln underkänner dock inte fotografiet som vetenskapligt verktyg för rasforskning utan kritiserar
att man själv har beskurit bilderna. För att fotografierna enligt Dr Goodwin skall fungera som giltigt
rasforskningsmaterial så får man helt enkelt inte påverka det fotografiska materialet överhuvud, och detta gäller
speciellt beskärningar utefter fotografens önskan. Detta kan man tolka i ljuset av rådande objektivitetsideal som
Lorraine Daston och Peter Galison kallar ”mechanical objectivity” där vetenskapsmannen skulle eliminera sin egen
påverkan i så stor utsträckning som möjligt. D:r Goodwin är även en av e personer som Lundborg anställer för att ta
rastypologiska fotografier till utställningen.
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som lanserades på bred front 1917 i.o.m. Brattsystemet (Hembrännaren hade egentligen existerat i
någon mening ända sedan assyriernas tid når nämligen inte sin fulla form utan restriktioner.).141 En
annan rastyp som däremot förlorade sin relevans efter första världskrigets avslut var
Gulaschbaronen (Homo gulaschis vulgaris) som beskrivs som en
väldigt kortlivad men framträdande rastyp som främst haft sin hemvist
vid Tegelviksgatan i Stockholm. Baronen hade sin uppkomst 1916 men
dog ut redan 1918 (livsbanan avslutade med att han sålde ut sina pälsar
p.g.a. ändrad livsföring).142 Hemmabolsjeviken (Homo bolschevistus
var. domesticus) är ett annat exempel som ”Singel” menar ”tyvärr ej
kan sägas […] tillhöra en utdöende rastyp. Tvärtom visar han sig just
nu alldeles särskilt pigg och livskraftig företeende alla ett däggdjurs
kännetecken på hög vitalitet”. Tecknaren menar att rastypen är en
tamkattsvariant av den östeuropeiska ärkebolsjeviken (Homo
III. Hemmabolsjeviken.

bolschevistus ferox) samtidigt som den faktiskt liknar och möjligtvis

kunde vara besläktad med människan (Homo Sapiens). Det finns dock en en markant skillnad:
Hemmabolsjeviken saknar t.ex. människans (även den lågt ståendes) medfödda begrepp
om mitt och ditt, om egendomsberättigande. I likhet med rovdjuren så anser
hemmabolsjeviken, att vad som helst tillhör honom, blott han fattat begär till det […]
Hemmabolsjeviken däremot är trots sin livaktighet i en del avseenden redan nu så starkt
degenererad, att han ytterst sällan vågar anfalla vare sig människor eller djur och, i varje
fall aldrig framifrån och på dagen.143
Den stora skillnaden mellan den ryska och den svenska varianten var alltså att den inhemska
rastypen var ofarlig men lät mycket och ofta. Rastypen blir i det här fallet ett sätt att raljera med den
svenska socialistiska och kommunistiska rörelsen genom att beskriva
den som tandlös till skillnad från sin ryske kusin. Andra rastyper som
presenterades och som enligt Stockholms-Dagblad hade förbigåtts av
utställningen var: Bioflickan (vilken tidningens representanter
beskriver som hysterisk och svår att stå ut med). Denna nykläckta
rastyp betvivlas behöva någon rösträtt eftersom denna tveklöst skulle
tillfalla tjusiga och kända skådespelare. Rastypen blir till ett sätt att
kritisera de allt högre kraven på kvinnors tillgång till den politiska
rösten. Därefter presenteras Nattskäktaren (ett nattdjur som svårligen
fångas av ”vanliga polisen” eller Custos vulgaris som är dåtidens
motsvarighet till vad vi skulle kalla en svarttaxi) vilka under den här

IV. Bioflickan

141Stockholms-Dagblad 1919, 12:e Mars, ”Kompletterande Svenska Folktyper n. Hembrännarn”.
142Stockholms-Dagblad 1919, 9:e Mars, ”Kompletterande Svenska Folktyper I. Gulaschbaronen”.
143Stockholms-Dagblad 1919, 15:e Mars, ”Kompletterande Svenska Folktyper III. Hemmabolsjeviken”.
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tiden hade blivit vanliga. Ytterligare en rastyp som blir till ett exempel på samtidskritik är
Kommissionsherrn (Homo commissionarius) som stoppar undan kaffe och andra varor från
ransoneringen, för att sedan sälja dessa lager dyrt på svarta marknaden. På detta sätt kan gick det att
kritisera den gigantiska svarta marknad som växt fram parallellt med ransoneringssystemet utan att
riskera att bli allt för explicit. Till slut bör en annan karaktär som ges mycket utrymme till att göra
sig lustig över: Modernisten (Homo modernistus, var. expressionistus, futuristus, cubisius,
doliriitrementis). Egentligen kan denna rastyp stå som en summering av det övergripande temat för
tidningsspalten vilket var att kritisera olika delar av den moderniserade samtiden. Modernisten
liknas vid en kameleont som ständigt byter skepnad. Rastypen gör sig ständigt märkvärdig och
markerar avstånd från det förgångna enbart för sakens skull. Samtidigt beskrivs rastypen som
begåvad och med en otroligt seg livskraft. Den dör aldrig ut utan uppstår endast i nya former.144
De alternativa rastyperna används i pressen för att
kommentera dagsaktuella frågor på ett sätt som gick utanför
utställarnas intentioner. Utställningen reproducerades helt enkelt med
en egen medial logik som gick utanför de ramar som Lundborg
stakat ut. Utställningen hade också ett samspel med de dagsaktuella
stridsfrågorna vilket delvis var ett sätt att försäkra den mediala
närvaron men även ett sätt att visa att rasbiologin hade politisk
relevans. När Stockholms-Dagblad lanserar egna folktyper så drar
tidningen uppmärksamhet till utställningen utan att egentligen rikta
någon kritik mot den. Skämttecknaren formulerar nya folktyper på
ett liknande sätt som utställningen vilket skapar ett utrymme för en

VII. Modernisten.

egen samtidskritik tolkat genom rastyper.145 De kompletterande folktyperna skall alltså inte ses som
en kritik mot det rasbiologiska budskapet men kan ses som en indikation på att att utställningens
mediala genomslag var betydande.

144Stockholms-Dagblad 1919, 20:e Mars, ”Kompletterande Svenska Folktyper IV. Bioflickan”.
Stockholms-Dagblad 1919, 28:e Mars, ”Kompletterande Svenska Folktyper Nattskäktaren”.
Stockholms-Dagblad 1919, 26:e Mars, ”Kompletterande Svenska Folktyper V. Kommissionsherrn”.
Stockholms-Dagblad 1919, 4:e April, ”Kompletterande Svenska Folktyper VII. Modernisten”.
145Fenomenet att använda ärftlighet för att tolka sociala frågor spred sig i medierna och det framkommer t.ex. i en
artikel från Aftonbladet - Finsk veckoupplaga (28/6 1919) vid namn ”De två folken. Svensk gärning och Finsk”. Här
argumenterar man för att rasuppdelningen påverkade de politiska valen i sig. I artikeln försöker man konkret visa på
skillnad i tillhörighet genom att mäta enbart längden i olika bygder för att på så vis veta om en bygd var av svensk,
finsk, eller av blandad ras. Den rasliga fördelningen blir sedan en förklaring till hur de olika bygderna ställt sig till
den ryska ockupationen och därmed blivit del av ”de vita” eller ”de röda”. Tidningsklippet är taget från Lundborgs
klippsamling.
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4. En perspektivförändring genom pedagogiska tekniker
De mediala strategier och pedagogiska tekniker som aktualiserades med utställningen syftade till att
förändra det sätt som besökarna relaterade till sig själva och hur de passade in i en större
gemenskap. Jag har beskrivit hur det rasbiologiska nätverket använde utställningen för att med
pedagogiska medel konstruera en föreställd gemenskap. Genom att engagera besökarna i en
uppsättning pedagogiska tekniker så ville nätverket få besökarna att relatera till en gemenskap som
definierades utefter rasliga kriterier som prioriterades framför andra gemenskaper som religion,
politisk riktning, eller nationellt medborgarskap. Nätverket publicerade artiklar i dagstidningar från
erkända auktoriteter som H Nilsson-Ehle som försäkrade publiken att den rasbiologiska frågan inte
bara var vetenskapligt förankrad utan att den var en av tidens mest akuta frågor.146 När besökarna
bjöds in för att delta i insamlingen till utställningen så blev de även involverade i en
kunskapsproduktion som etablerade en tydlig gräns mellan expertis och allmänhet när det gällde
vissa frågor. Det är också en tillhörighet som placerar rasbiologerna väldigt högt i den interna
hierarkien, dels upphöjs de för sin otroligt viktiga kunskap om ärftlighet, men de besitter även
denna begåvning eftersom de är av god härstamning. Via en mängd föreläsningar och artiklar men
även genom det fotografiska materialet fick besökaren lära sig de att de nordiska anlagen var de
mest värdefulla och var i behov av att skyddas av allt från medicinska till ekonomiska och
vetenskapliga skäl.147
Den introducerande avdelningen etablerade först ett antal rasligt definierade kärntyper som
varje människa kunde avvika ifrån och genom denna uppställning och det inventerande arbetet så
lärde sig publiken vilka yttre och inre kännetecken som definierade en svensk. En uppsättning
diagram lärde sedan besökarna hur de olika rasdragen var fördelade i avgränsade områden i
Sverige. Samma diagram lärde dem även hur de rastypiska dragen vattnades ur när olika
folkgrupper blandades och vilka grupper som orsakade en negativ utveckling för det svenska folket.
De rasbiologiska bysterna lärde besökarna att den gemensamma tillhörigheten gick att mäta med
objektiva och vetenskapliga metoder samtidigt som de representerade skallformerna på ett
146 Svenska-Dagbladet 1/4 1919, H. Nilsson-Ehle ”Behovet av ett svenskt rasbiologiskt institut”.
147Den nordiska typen beskrevs inte bara som den mest driftiga, krigs- och handlingsdugliga, intellektuella, och
intuitiva, utan hade också en större motståndskraft mot sjukdomar och spädbarnsdöd. Den rena nordiska typen
framställs också som det rådande idealet genom negativa exempel, bl.a. lade sig alltid svenskarna över de som
kategoriserats som främmande rasslag i alla sociala skiktningar och yrkesfördelningar. Svenskarna framställs genom
fotografier som till en till helheten sund rasgrupp och genom att exemplifiera de mest urartade rastyperna som
blandningar mellan folkgrupper som till utseendet skiljer sig så mycket från svenskarna som möjligt. I Lundborgs
föredrag ”Om rasblandningar och släktgiften ur biologisk synpunkt” så framgår det samtidigt att varje folk behövde
en stadig sammanblandning med likvärdiga folkslag för att inte bli inavlade men denna förändring fick inte vara för
snabb eller i för stor skala. För att skydda de nordiska dragen så behövde man alltså utreda vilka folkgrupper som
var lämpliga att införliva i det svenska folket, det är därför man lägger ner så mycket tid på att utreda
rasblandningarnas konsekvenser.
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handgripligt sätt. Mätmetoderna verifierades genom förankras i de antropologiska och arkeologiska
vetenskaperna som även visade på raskategoriernas uråldrighet.148 Mätningarna visade även den
historiska kopplingen mellan samtidens svenskar och de människor som befolkat Skandinavien sen
den senaste istiden (men även till kungar som Magnus Ladulås). På så sätt skapades en samtidighet
mellan människorna som levde nu och de som levt här under historisk och förhistorisk tid
(jämförelser av skallformerna gav t.o.m. indikationen att de hade samma utseende). Antropologiska
kartor lärde besökarna hur den äkta svenska skallformen var fördelad över Sverige. Parallella
tabeller tydliggjorde sedan att det fanns en skillnad mellan ”äkta långskallar” och övervägande
”långskallar” samt visade hur dessa var fördelade. Samma tabeller samverkade med föreläsningarna
av Backman och Montelius vilka indikerade att långskallen (som motsvarade germanen) var på
nedgång i hela Europa. Diagram visade sedan hur rastypiska särdrag förändrades när olika grupper
levde sida vid sida men även att den ”nordiska typen” fortfarande hade sin allra största
koncentration i Sverige. Väldigt många av de nordiska dragen var recessiva och den sanna svenska
skallformen var i minoritet vilket gjorde att det svenska folket behövde tänka både en och två
gånger innan främmande rasgrupper införlivades med den egna typen. Inte enbart det blonda håret
och de blå ögonen hotades av felaktig rasblandning utan även den svenska skallformen! Genom
typologiska beskrivningar i både text och fotografisk form fick besökarna lära sig hur de skulle
särskilja sin egna från ”de andra” genom yttre markörer såsom; käkvinkeln, hudens ton, längden,
näsvinkeln, formen på ögonen, ögonfärg, hårfärg, hårtyp. I de inventerande avdelningarna fick
besökarna sedan lära sig hur de skulle kunna urskilja de yttre markörerna i praktiken genom
fotografier arrangerade i profil och en face. Samma avdelningar ger även praktiska exempel på hur
kombinationer mellan folkgrupper förändrade de rastypiska dragen. En undersökande avdelning
visade besökarna att yrkesfördelning, intellektuell begåvning, fysisk förmåga, och den rådande
klassfördelningen egentligen hade en biologisk grund. De sociala skiktningarna var alltså
legitimerade i arvsmässiga skillnader. Ett antal släktträd med fotografier och information ställdes
upp bredvid varandra för att lära besökarna att vissa utmärkande och spårbara drag ärvs mellan
generationerna, att varje släktförening förstärker eller förminskar detta arv, och att resultatet av
detta går att förutspå genom en minutiös inventering av släktleden. Olika uppställda genealogier
beskrev hur de sjukliga, kriminella, och degenererade dragen gick i arv och förstärktes över
generationerna. Detta förmedlade att det inte bara var de yttre markörerna som gick i arv utan även
de inre förmågorna och att arvet trumfade miljöbetingelserna vilket både kompletterade den
148Oscar Almgrens föreläsning ”Svenska folkets tillkomst enligt fornfyndens vittnesbörd” som såldes i publicerad form
vid utställningen beskrev även hur arkeologin gett vetenskaplig bäring till påståendet att Sverige är svenskarnas
”sanna härkomst” och att folkgruppen formats av den skandinaviska miljön. Lundborg, Rasfrågor i Modern
Belysning, Med Särskild Hänsyn till Det Svenska Folket.
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föregående avdelningen och formulerade en hotbild.
Genom att inbegripa publiken i inventerande praktiker så vandes publiken vid att registrera
uppgifter rörande olika mått, hår och ögonfärg, släktskap, födelseplats, och annan biometrisk
information. Inventeringen satte dessa parametrar i ett samband och definierade därmed den
föreställda gemenskapen men det vande även besökaren vid att betrakta liknande data som relevanta
för vetenskapliga studier. Publiken vandes även vid att registrera och relatera till uppgifter av mer
känslig natur som dödsorsaker och psykisk ohälsa och även ta konsekvenserna av en sådan
utvärdering. Publikens delaktighet användes som en pedagogisk teknik både definierade nya
relationer men även etablerade en hierarkisk ordning mellan publik och expertgrupp. Genom att
bidra med biometrisk information, genealogier, släktträd, mått, och rastypologiska fotografier så var
besökarna indragna i en pedagogisk övning redan innan utställningen tagit form. De inventerande
praktikerna förankrades även på olika sätt hos allmänheten utanför utställningen varav de mest
intressanta försöket för den här framställningen är släktforskningen.

De inventerande praktikerna
En sammanhållande tråd i de sätt som besökarna involverades i men även utanför utställningen är
de inventerande praktikerna. Tanken var att besökarna skulle fortsätta vara delaktiga i denna
verksamhet genom att börja släktforska och sköta en noggrann bokföring av den egna familjen. Den
publicerade versionen av utställningen Svenska folktyper avslutades med ett kapitel kallat: ”Studiet i
svenska folktyper – ett betydelsefullt led i släkt- och hembygdsforskningen” vilket speglar hur
publiken gjordes delaktig i det fortsatta arbetet med att kartlägga sin egen särart.149 Framförallt visar
kapitlet för läsaren att släktlinjerna från vanliga människor hade ras- och medicinvetenskaplig
relevans och att det var av yttersta vikt att de bidrog till den egna släkt och hembygdsforskningen.
Detta etablerade samma publikpositioner mellan kunskapen som producerades, den bidragande
allmänheten och den rasbiologiska expertisen som det inventerande arbetet inför uppförandet av
utställningen.
Genom att engagera så många människor som möjligt ville Lundborg att publiken skulle
hjälpa vetenskapen att ”lära känna icke blott olika individer, deras utseende och typer, utan också
släkterna själva, deras liv och strider och de drivande krafterna till utveckling i den ena eller andra
riktningen”och notera ”släkternas konstitution, deras anlag, sociala värde och duglighet m.m.”.150
149Kapitlet beskriver hur utställningen enbart är ett första försök att kartlägga det svenska folket och att kraftsamlingen
visade på nödvändigheten att göra detta i en mer detaljerad och genomgripande omfattning. Man beskriver också
hur man försökt och lyckats engagera hembygdsföreningar att fortsätta med folktypsforskningen på flera ställen i
landet och i Finland. Genom insamlingarna från utställningen hade man gjort en del av att kartlägga typerna men nu
såg man gärna att det publicerades enskilda verk med noggranna undersökningar för varje landskap.
150Lundborg, Svenska Folktyper.
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Viljan att förankra den inventerande praktiken hos allmänheten var även anledningen till att det
fästes så stor vikt vid att knyta personhistoriska föreningen till utställningen genom privata
föreläsningar och rundvisningar. På så vis spreds en medvetenhet om de ärftliga anlagen och en
vana vid att registrera dem i genealogier. Det här var även någonting som det nätverk som beskrivs
av Widmalm och Björkman försökte uppnå utanför utställningens ramar med parallella
publikationer och handledningar.151 Tidiga exempel förekom i ”Om släkt och familjeforskning” från
Lundborg Rasbiologi Och Rashygien : Små Populärvetenskapliga Skisser (1914), där betonar
rasbiologen släktforskningens betydelse för att lösa de sociala frågorna.152 I den här publikationen
används även den undersökning som gjort Lundborg internationellt omtalad genom att kartlägga
ärftlighetsgången hos en familj från Blekinge. Familjen som beskrivs härstammade från ”en kraftig
bondestam” som degenererade inom loppet av 200 år. Detta hade sin orsak i en ofördelaktig
rasblandning med ”de mörka kortskallar” som var
”relativt vanliga i södra Sverige” som sedan
förstärktes genom släktgiften. På detta sätt bidrar
han inte bara med ett exempel på hur en
livskraftig och högvärdig stam kan degenerera när
alltför olika raser blandades utan han visar
samtidigt hur han har kommit fram till dessa
resultat genom släktforskning.153 På många sätt

Ett exempel på ett registerkort som följde med i
Släktforskning och familjeregistrering från 1926.

bör även festskriften till Lundborgs 50-årsdag ses som ett skolexempel på hur det var tänkt att
besökarna skulle bedriva sin genealogiska kartläggning. I festskriften porträtteras Lundborgs
närmsta släktled med fotografier på släktgården med omgivande natur. Publikationen avslutas med
en massiv genealogisk kartläggning som detaljerat beskriver alla Lundborgs släktförgreningar.154
I ”Släktforskning och familjeregistrering : En för Sverige mycket betydelsefull kulturell uppgift”
(publicerad 1926) så betonas släktforskningens möjligheter för att stärka fosterlandskärleken.155
151Björkman and Widmalm, “Selling Eugenics.”
152Herman Lundborg, Rasbiologi Och Rashygien : Små Populärvetenskapliga Skisser (Stockholm: Norstedt, 1914).
153Släktens utbredning och beskrivs utförligt med diagram och tabeller redovisar förekomsten av alkoholism,
tuberkulos, och Parkinson som man sedan jämför med frekvensen av ingiften. Huvudpoängen i kapitlet är att den
arvet bestämmer en släkts framtid och att människor av högvärdig ras blir starkare av ingiften samtidigt som
familjer av dålig raskvalitet blir sämre. Därför menade Lundborg att en kartläggning av släktlinjer var livsviktig. Det
var denna undersökning som gjorde Lundborg till ett namn i Europeiska kretsar och etablerade hans trovärdighet
som vetenskapsman. I en artikel som publicerades i Svenska Dagbladet skriven av Bengt Olle Bengtsson (professor
i genetik vid Lunds universitet) så framkommer det dock att hela undersökningen var baserad på en felbedömning
av underlaget. Artikeln visar att Lundborg inte enbart tillskansat sig legitimitet på falska grunder utan i samma
process stigmatiserat en hel släkt. “Hel Släkt Offer För Missbrukad Vetenskap,” SvD.se, accessed May 31, 2013,
http://www.svd.se/kultur/understrecket/hel-slakt-offer-for-missbrukad-vetenskap_7685882.svd.
154Herman Södersteen et al., Genealogia Lundborgiana : Utg. till Docenten Herman Lundborgs 50-årsdag Den 7 April
1918 På Uppdrag Av Släkt Och Vänner (Askersund: Askersunds boktr. a.-b. i 200 ex., 1918).
155Herman Lundborg, Släktforskning Och Familjeregistrering : En För Sverige Mycket Betydelsefull Uppgift
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Släktforskning som praktik hade den stora fördelen att den var lätt att lära ut samtidigt som den var
underhållande och i texten förklaras även hur privilegierade svenskarna var som kunde utgå ifrån
kyrkböckerna vilka gavs en utförlig handledning. I häftet så inkluderades även ett registerkort på
vilken släktforskaren skulle nedteckna sin familjs födelseplats, rastillhörighet, civilstånd, dödsorsak,
och andra uppgifter. Genom att skapa ett arkiv med hjälp av handledningen och registerkortet kunde
läsaren på så sätt spåra de olika karaktärsdragens genom sina egna släktled, samtidigt bidrog de till
det vetenskapliga arbetet. Läsarna uppmanades även att fortsätta med att registrera släktlinjer på sin
lokala ort vilket gjorde att släktforskningen övergick till hembygdsforskning.156 Det Rasbiologiska
institutet publicerade även en handledning 1924 som beskrev hur genealogiska tabeller och antavlor
konstruerades på ett korrekt sätt och även i den fanns färdiga talonger för att underlätta en
registrering av hela släktlinjer.157
I artikeln ”Svensk ärftlighetsvetenskap och rasbiologi” beskriver R. Larsson doc. Lundborgs
genealogiska gärningar som vetenskapliga milstolpar och framhäver vikten av en bred
släktforskande praktik samtidigt som han gör reklam för Svenska sällskapet för rashygien. Han
skriver: ”Samhörighetskänslan mellan nu levande släktmedlemmar ökas härigenom och detta i sin
tur stärker fosterlandskärleken. På så sätt kan man och bör man betrakta släktforskningen som en
fosterländsk gärning”.158 Larsson försökte stimulera ett fortsatt engagemang och jämförde
släktforskning med att utföra en patriotisk handling genom att visa ansvar inför efterföljande
generationer. En delaktighet som var menad att förändra deltagarnas sätt att relatera till sig själva
och sin plats i en större föreställd gemenskap. Göteborgsförfattaren Tua Ström skrev i Politiken:
Att leta ut sin härstamning, att spåra egna karaktärsdrag hos de längesedan döda, det
ligger en säregen tjusning däri. Av spänning och igenkännande. Också har den moderna
rasforskningen givit oss den vetenskapliga bekräftelsen på våra nära väsengemenskap
med gångna släktled, vårt både fysiska och psykiska beroende av den genom släktarvet,
de ärvda anlagen, bandet som binder led till led. Med sin teori om ärftlighetens
betydelse och lagbundenhet har vetenskapen i själva verket givit oss åter
predestinationsläran, väl så sträng som den teologiska. Med den stora skillnaden, att vår
(Göteborg, 1926).
156I texten upprepas valspråket ”Lär känna dig själv, din släkt och ditt folk!” och man lägger ned stor möda på att
uppvärdera hembygdsforskningen med argumentet att släktforskningen inte når sin fulla potential förrän den
omfattar alla individer på en ort. Läsaren fick en utförlig handledning över hur man skall hantera registerkorten för
att registrera alla släktlinjer i sin hembygd. Man ger även tips på hur man skall undvika felaktiga uppgifter genom
att jämföra källor och hur man ska ordna och kategorisera korten i efter hand för att få en objektiv bild över bygdens
utveckling. Sedan hade man möjlighet att ge materialet till en rasbiolog för att få en analys över byns
rassammansättning och för att utreda de normala och sjukliga egenskapernas ärftlighetsgång. Man hyllar även
medarbetare som tagit på sig uppgiften att kartlägga de samiska delarna av landet på detta sätt och avslutar med:
”Må deras exempel mana till efterföljd!”.Registerkortet visas här på bild och är hämtad från publikationen.
157Släktboken. (Stockholm, 1924).
158Taget från Lundborgs klippsamling: Arbetarebladet 30/4 1919, ”Svensk ärftlighetsvetenskap och rasbiologi” av
Robert Larsson. I artikeln listar han även det svenska sällskapet för rashygiens programpunkter och ger en mängd
exempel på publikationer som fortsätter den inventering som folktypsutställningen inledde men inom statistiken och
antropologin.
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tids bottnar i lag istället för i gudomligt godtycke.159

159Politiken 1919, 23/4, ”Ärftlighetsfrågor – Referat och reflexioner”. Citatet refererar till de effekter som författaren
hoppas att den svenska folktypsutställningen kan få.
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5. Avslutande diskussion
Jag har i den här uppsatsen argumenterat för att utställningens primära funktion var pedagogisk och
syftade till att lära besökarna att se sina familjerelationer som naturliga föremål för vetenskapliga
studier. Samtidigt etablerades en gemenskapskänsla baserad på raskategorier och genealogi vilket
påverkade besökarnas relation till livsavgörande beslut som exempelvis val av partner, bildandet av
familj, och vem som skulle konsulteras vid politiska beslut angående befolkningsfrågan.
Utställningen hade alltså flera funktioner varav den ena delen har en officiell karaktär som
uttalas explicit i det historiska materialet och den andra en diskret karaktär som framkommer genom
min analys. Utställningens officiella syfte var förutom att skapa utställningen att popularisera
rasbiologin som kunskapsområde samtidigt som insamlingen skapade forskningsmaterial för
ärftlighetsforskningen och experimentalbiologin.160 Detta var även ett led i ett lobbyarbete för att
motivera nödvändigheten av att uppföra ett rasbiologiskt forskningscenter. Den här framställningen
har dock fokuserat på de diskreta pedagogiska syften som visar hur utställningen förändrade
förståelsen för den egna gemenskapen samtidigt som materialinsamlingen enbart tillät en viss
publikposition. Allmänheten skulle samla in information om sina egna släktförbindelser och
sammanfatta dessa på premisser som definierades av rasbiologerna. De skulle sedan lämna över
denna information till den rasbiologiska och medicinska expertisen som skulle dra slutsatser av
detta och bestämma eventuella åtgärder. Detta var inte enbart en relation som upprättades inför
utställningen utan som gick att applicera på samhällslivet i stort. Jag menar att det publikideal som
blottläggs i den här uppsatsen går att tolka som ett konkurrerande medborgarideal till det
publikideal som Tistedt visar i Visioner om medborgerliga publiker att makarna Myrdal använde för
att utbilda allmänheten i en demokratisk praktik. Myrdalarnas behandling av befolkningsfrågan var
ytterst ett sätt att öppna upp arenor för att lära allmänheten hur de skulle agera som medborgare i en
demokrati. Att just befolkningsfrågan valdes som en av de arenor där allmänheten skulle lära sig ta
ställning var nog delvis för att de reagerade på det publikideal och den antidemokratiska retorik som
förknippades med Lundborg och det rasbiologiska nätverket. Ytterligare stöd för denna tes
framkommer av det faktum att Lundborgs efterträdare vid det rasbiologiska institutet var den socialdemokratiskt inspirerade Gunnar Dahlberg som hade använt sina kontakter med makarna Myrdal
för att få sin position (till Lundborgs förtret). Dahlbergs tillsättning var som Broberg beskriver:
”politisk och ska ses i samband med den stora befolkningspolitiska diskussion som bland annat
Myrdalarna förde”.161 Som ledare för institutet ändrade Dahlberg även den styrande
forskningsinriktningen radikalt och gjorde på många sätt upp med de gamla rasdiskurserna.
160Lundborg, Svenska Folktyper. Detta framgår tydligt i det första och sista kapitlet i publikationen.
161Broberg, Statlig Rasforskning.

61
Den här uppsatsen öppnar upp för nya undersökningar som mer fokuserat undersöker
publikidealen hos de rasbiologiska nätverket och inte bara med utgångspunkt från den svenska
folktypsutställningen. Cirkulerade det explicita diskussioner om pedagogiska ideal i
antidemokratiska eller rasbiologiska kretsar och var detta var någonting som diskuterades på
internationell nivå? Det skulle vara intressant att få se vad för relevans materialet som samlades in
fick för det rasbiologiska institutets arbete. Resulterade det i några forskningsresultat av vikt för
institutet eller förblev inventeringen en pedagogisk övning som producerade en större mängd
fotografier och en hög data som enbart arkiverades? Hade utställningen några reella effekter på hur
den svenska allmänheten förstod befolkningsfrågan och tolkade rasbegreppet? Förändrade
rasbegreppet deras förståelse för den egna gemenskapen? Fick utställningen några andra effekter i
den samhälleliga diskursen eller påverkade den hur ansvarsroller fördelades vid lösningar av
relaterade politiska problem? Skulle dessa effekter kunna spåras även efter att det rasbiologiska
institutet bytte till en reform-eugenisk inriktning under ett social-demokratiskt styre och så
småningom bytte namn? Det här är studier som jag efterlyser då många ärftlighetsfrågor i slutändan
accepterandes under mellan och efterkrigstiden som tillhörande den medicinvetenskapliga
expertisens ansvarsområde (även om det knappast skedde på premisser som hade tillfredsställt
Lundborgs mer hårdragna linje).162 En del av det som fick mig intresserad av ämnet var hur ras som
vedertagen kategori stabiliserades i Sverige men jag har även intresserat mig för hur
ansvarsområden fördelas mellan de som bestämmer hur vetenskapliga frågor med bäring på
samhällslivet skall tolkas och hur detta möjliggörs i praktiken. Jag menar att den här
undersökningen är relevant för vår egen samtid och inte enbart när det gäller retorik kring ärftlighet
och sociala frågor utan även gällande gränsdragningar mellan expertis och allmänhet i ett
demokratiskt samhälle. Det finns även strukturella likheter i det budskap som förmedlas genom
utställningen och de problemformuleringar och lösningar som cirkulerar i den allmänna debatten
idag, samma sak skulle även kunna sägas om många aktuella forskningsfrågor.163 Om detta bör
historien kunna lära oss någonting.

162För att läsa mer om detta se bl.a.: Björkman, Den Anfrätta Stammen.
163Jag tänker t.ex. på debatter gällande nativiteten hos sociala grupper
(http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0011/09/baby2.html 2012|11|05). Homogenisering av ”rasliga” eller etniska
förhållanden (Förs bl.a. av Sverigedemokraterna men även t.ex. av Ingrid Carqvist som representant för
tryckfrihetsgruppen: http://www.tryckfrihet.com/i_want_my_country_back (2012|11|05). Det finns även ny
forskning som letar efter och menar sig ha funnit ett samband mellan genuppsättningar, utbildningsnivå, och politisk
riktning. Se: “Genvarianter kopplas till utbildningsnivå,” text, accessed June 18, 2013,
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=164770&l=sv.
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