
 

 

 

 

 

TAMPEREEN YLIOPISTO 

 

 

 

 

 

Marko Niemi 

 

 

”Wissenschaftliches Organ der Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene“: 

ARCHIV FÜR RASSEN- UND GESELLSCHAFTS-BIOLOGIE JA 

SAKSAN ROTUHYGIEENINEN LIIKE VUOSINA 1904–1932 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Yleisen historian pro gradu -tutkielma 

Tampere 2006



Tampereen yliopisto 
 

Historiatieteen laitos 
 

NIEMI MARKO: ”Wissenschaftliches Organ der Deutschen Gesellschaft für Rassen-
hygiene“: Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Biologie ja Saksan rotuhygieeninen 
liike vuosina 1904–1932 
 

Pro gradu -tutkielma, 126 s., 37 liites. 
 

Yleinen historia 
 

Elokuu 2006 
______________________________________________________________________ 
 
Saksan rotuhygieeninen liike syntyi 1800-luvun lopulla darvinismin käynnistämän tie-
teellisen ja yhteiskunnallisen ajattelun murroksen jälkimainingeissa. Saksalaisen rotu-
hygienian isä oli Alfred Ploetz, joka kehitti uutta perinnöllisyyden lainalaisuuksien yh-
teiskunnallista sovellusta kuvaamaan käsitteen ’Rassenhygiene’, rotuhygienia. Tieteelli-
sen rotuhygienian institutionalisoituminen käynnistyi Saksassa Ploetzin johdolla 1900-
luvun alkuvuosina. Saksan rotuhygieeninen yhdistys perustettiin vuonna 1905, mutta jo 
edellisenä vuonna 1904 oli aloittanut ilmestymisensä Ploetzin perustama alan tärkeim-
mäksi tieteelliseksi julkaisuksi kohonnut Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Biologie. 
Julkaisun ja rotuhygieenisen yhdistyksen side oli alusta lähtien saumaton. Vuodesta 
1922 lähtien Archiv oli nimiösivunsa mukaisesti yhdistyksen virallinen tieteellinen ääni. 
 
Tämän tutkielman kohteena ja aineistona on julkaisu Archiv für Rassen- und Gesell-
schafts-Biologie. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, millainen kuva Saksan rotuhy-
gieenisestä liikkeestä, rotuhygieenisestä ajattelusta ja logiikasta liikkeen taustalla sekä 
rotuhygieenisestä toiminnasta välittyy Archivin sivuilta ennen kansallissosialistien val-
taannousua vuonna 1932. Tutkimuskysymykseni ovat: Millainen julkaisu Archiv oli? 
Ketkä siihen kirjoittivat? Mistä ja miten julkaisussa kirjoitettiin? Nämä kysymykset 
peilautuvat tutkielmassa edelleen saksalaisen rotuhygienialiikkeen tarkasteluun. 
 
Ongelmia lähestytään sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen tutkimusotteen kautta. 
Archivista muodostetaan ensin yleiskuva määrällisin menetelmin, minkä jälkeen tulok-
sia syvennetään laadullisen analyysin keinoin. Siten myös työn rakenne jakautuu kah-
teen jaksoon: ensimmäisessä osassa käsitellään Archivin historiaa sekä tarkastellaan 
julkaisun kirjoittajia ja julkaistuja artikkeleita muun muassa tilastollisesti; toisessa osas-
sa tarkastellaan Archivin sisältöjä ja rotuhygieenistä keskustelua yhden artikkeliteeman, 
väestöpoliittisten kirjoitusten kautta. 
 
Ploetzin Archiville asettamat tavoitteet liittyivät ennen muuta rotuhygienian tieteellis-
tämiseen. Julkaistut artikkelit olivat luonteeltaan, kieleltään ja esitystavaltaan voimak-
kaan tieteellisiä. Valtaosa julkaisun kirjoittajista edusti Saksan akateemista eliittiä yli-
opistollisine oppiarvoineen ja asemineen – tosin julkaisun vaikutusvaltaisuus ulottui 
Saksan valtakunnan rajojen yli. Archiv oli siten ennen kaikkea rotuhygieenisen liikkeen 
ja sitä lähellä olevien tahojen sisäinen foorumi, ei tarkoitettu joidenkin populaarien jul-
kaisujen tavoin levittämään liikkeen ideologiaa laajemmalti yhteiskuntaan. 
 
Erityisesti Archivin alkuvaiheissa julkaistujen tekstien joukossa oli hyvin kirjavasti ar-
tikkeleita eri aloilta painopisteen pysytellessä kuitenkin lääketieteen, erityisesti perin-
nöllisyystieteen puolella. Niin ikään julkaistujen artikkeleiden kirjoittajista enemmistö 
oli lääketieteen tai siihen sidoksissa olevien alojen edustajia. Lääketieteen edustajien 
osuus Archivissa julkaistujen artikkeleiden kirjoittajista kasvoi entisestään ensimmäisen 



maailmansodan jälkeen, ja 1920-luvun alussa, jolloin myös rotuhygieeninen liike ajau-
tui lääketieteilijöiden hallintaan, julkaisun artikkelit olivat lähes yksinomaan lääketietei-
lijöiden kirjoittamia. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta Archivin kirjoittajat olivat 
miehiä. Artikkeleissa tämä näkyi muun muassa huomattavan maskuliinisina ja patriar-
kaalisina näkemyksinä suhtautumisessa naisten asemaan, rooliin ja tehtäviin yhteiskun-
nassa. 
 
Vuosina 1904–1932 Archivissa julkaistuista artikkeleista lukumääräisesti eniten käsitte-
li degeneraatiotematiikkaa, ja kutakuinkin yhtä paljon kirjoitettiin väestöpolitiikasta. 
Kun suurin osa kirjoituksista käsitteli havaittuja ongelmia, muun muassa hupenevan 
väestönkasvun uhkaa tai väestön laatuisuuden heikentymistä, jäi suoranaisten vastausten 
esittäminen havaittuihin ongelmiin artikkeleissa sangen vähäiseksi. Väestöpoliittisia 
artikkeleita julkaistiin yksittäisistä vuosikerroista eniten ensimmäisten sotavuosien ai-
kana, vuosien 1914–1915 niteessä. Selvä murros väestöpoliittisessa kirjoittelussa tapah-
tui juuri ensimmäisen maailmansodan vuosina: siihen asti hallinnut määrällinen väestö-
politiikka menetti asemansa laadulliselle, joka hallitsi väestöpoliittista kirjoittelua aina-
kin 1930-luvun alkuun saakka. 
 
Väestöpoliittinen huoli syntyvyyden alenemisesta osoittautui todelliseksi erityisesti 
1900-luvun alkuvuosina, kun aihetta alettiin tutkia entistä tarkemmin. Archivin sivuille 
voimakkaana kantautunut huuto lapsilukujen kasvattamisen puolesta ei kuitenkaan ollut 
ainoa tapa, jolla väestökysymykseen suhtauduttiin. Myös vastakkaiset näkemykset Sak-
san väestöpoliittisesta suunnasta löysivät paikkansa Archivin sivuilta, mutta ne eivät 
horjuttaneet rotuhygieenisiä diskursseja niiden hegemonisesta asemasta. 
 
Saksassa väestön määrän nostamisen tavoite liittyi kiinteästi kysymykseen väestön laa-
dusta. Kun Archivissa kirjoitettiin Saksan väestönkehityksestä tai väestöpoliittisesta 
tilanteesta, ei artikkeleissa useinkaan kyetty tai edes haluttu erottaa määrällistä ja laadul-
lista väestöpolitiikkaa toisistaan: väestön kokonaismäärää haluttiin nostaa, ja lisäyksen 
oli tapahduttava juuri hyvälaatuisena väestönä. Näytti nimittäin siltä, että ne väestön-
osat, joita pidettiin kansakunnan kannalta vähemmän arvokkaina, lisääntyivät eniten, 
kun taas perimäainekseltaan parhaat lisääntyivät vähemmän kuin vähempiarvoiset. 
 
Ensimmäinen maailmansota radikalisoi rotuhygieniaa. Sodan jälkeen rotuhygieenikot 
olivat vakuuttuneita sen kontraselektiivisestä vaikutuksesta: kun sodassa kalleimman 
uhrin olivat antaneet perimältään laadukkaimmat, hoivattiin kotirintamalla samanaikai-
sesti vähemmän laadukasta väestöä. Tämä heijastui laajalti tieteelliseen keskusteluun 
Archivissa, jonka väestöpoliittisten kirjoitusten sävyt tiukkenivat 1920-luvun kuluessa 
entisestään. Kun ainoastaan hyvälaatuisten lisääntymisen rohkaiseminen ei vaikuttanut 
tarpeeksi tehokkaalta, esitettiin, että perimältään vähempiarvoisia voitaisiin estää hank-
kimasta jälkeläisiä ja lisääntyä, jos tämä olisi koko kansakunnan edun mukaista. 
 
Rotuhygieenisen liikkeen on katsottu politisoituneen viimeistään 1920-luvun kuluessa. 
Vaikka rotuhygieenikoiden poliittinen tietoisuus olisikin lisääntynyt 1920-luvun vuosi-
na, ei se silti sellaisenaan merkitse suoraa vastausta kysymykseen, kuinka poliittisesti 
sävyttynyttä tiede tuolloin oli. Rotuhygienian kohdalla vaikutukset kulkivat suoraan 
poliittiselta vallalta tiedeyhteisöön varsin harvoin; pikemminkin ne levisit aaltona tie-
deyhteisön sisällä sekä tiedeyhteisöltä julkiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja lo-
pulta vasta vuosien kuluttua poliittisille päätöksentekijöille ja toimeenpanokoneistolle. 
Tämä on selvästi havaittavissa Archivissa käsitellyissä väestöpoliittisissa kysymyksissä 
tai keskustelussa vähempiarvoisten muodostamasta taakasta: teemat siirtyivät poliittisel-
le agendalle vasta, kun niistä oli tiedeyhteisön sisällä ehditty keskustella vuosia. 
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I JOHDANTO 

 
Kirjoitukset rotuhygienian historiasta käynnistyvät usein johdannolla ajattelun pitkään 

aatteelliseen taustaan ja historialliseen kehitykseen aina antiikin maailmasta kolmannen 

valtakunnan kauhuihin. Mahdollisuus säädellä lisääntymistä sekä vaikuttaa syntyneiden 

ja syntymättömien jälkeläisten määrään ja laatuun on kiehtonut ihmismieltä kauan. Län-

tisissä ihanneyhteiskuntien utopiakuvauksissa ainakin Platonista lähtien – aivan kuten 

ihanteiden varjopuolista varoittaneissa dystopioissa – juuri tämä on ollut eräs kantava 

teema.1

 

Platonin hahmottelemiin ajatuksiin, ihmisen mahdollisuuteen tai jopa velvollisuuteen 

puuttua luonnon säätelemiin mekanismeihin, viitattiin myös miltei sata vuotta sitten 

1900-luvun alun Saksassa. Aikakauden merkittävimmässä saksalaisessa rotuhygienian 

alan tieteellisessä julkaisussa, Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Biologiessa, kirjoi-

tettiin rotuhygieniasta ja antiikin filosofiasta ensimmäisen maailmansodan aattona. 
 
”Mikäli meidän siis onnistuu, tosin ei Platonin ideaalivaltion, vaan tieteen ja tarkoituk-
senmukaisten sosiaalisten uudistusten avulla vielä viime hetkellä estää rotumme lopul-
linen rappio, niin Platoninkaan osuus tähän ei olisi vähäinen; sillä me näemme tänään 
paremmin kuin koskaan aiemmin, että hänen työnsä on enemmän kuin historiallista. 
Hän tuntisi ylpeänä iloa, jos voisi nähdä, kuinka edistyksellisesti hänen ajatuksensa ny-
kyisin vaikuttavat, kuinka juuri ne miehet, jotka uraa uurtaen ovat olleet luomassa mo-
dernia rotuhygieniaa, ovat saaneet ratkaisevasti vaikutteensa juuri häneltä.“2

 
Syy yli kahden vuosituhannen takaisten tekstien esiin nostamiseen oli niiden uudenlai-

nen ajankohtaisuus uuden perinnöllisyyden tieteen ja edelleen muotoaan hakevan, tie-

teeseen pohjaavan rotuhygieenisen liikkeen myötä. Tämän tutkielman tarkoituksena on 

selvittää, millainen kuva rotuhygieenisestä liikkeestä, rotuhygieenisestä ajattelusta ja 

                                                 
1 Ks. esim. Weingart 1984, 173-187; Weingart, Kroll & Bayertz 1988, 27-36. 
2 ”Falls es uns also gelingen sollte, zwar nicht mit Hilfe des Platonischen Idealstaates, wohl aber mit Hilfe 
der Wissenschaft und zweckentsprechender sozialer Reformen noch in letzter Stunde den endgültigen 
Untergang unserer Rasse abzuwenden, so wäre auch Platons Anteil nicht gering daran; denn wir sehen 
heute mehr als je, daß sein Werk mehr als historisch ist. Er würde stolze Freude empfinden, wenn er se-
hen könnte, wie heute seine Gedanken fortwirken, wie gerade jene Männer, welche bahnbrechend die 
moderne Rassenhygiene geschaffen haben, entscheidend durch ihn beeinflußt worden sind.“ Lenz 1913 
(ARGB Bd. 10), 768. Vielä seuraavana vuonna julkaistiin artikkeli, jonka kohteena olivat nimenomaan 
Platonin rotuhygieeniset ajatukset. Platonin ajatusten ajankohtaisuus ei jäänyt tekstissä epäselväksi. Ar-
tikkeli loppuu: ”Fast jede rassenhygienische Arbeit unserer Tage dürfte in Platon ihren Leitsatz finden; 
seine Grundgedanken könnten im modernen Gewande noch heute als Programmschrift dienen. Und die 
rassenhygienische Lebensauffassung, die im Entstehen begriffen ist, wird auf Platon noch häufig zurück-
greifen müssen.“ von Hoffmann 1914-15b (ARGB Bd. 11), 183. Ellei lainauksen yhteydessä toisin ole 
mainittu, kaikki tekstissä esiintyvät lainaukset on kääntänyt Marko Niemi. 
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logiikasta liikkeen taustalla sekä rotuhygieenisestä toiminnasta välittyy tärkeimmän 

saksalaisen alan julkaisun, juuri mainitun Archivin sivuilta. 

 

 

I.1 Rotuhygienia: käsitteet ja kansalliset sovellukset 

 
Platoninkin teksteissä havaittu ilmentymä ihmisen ikivanhasta halusta jälkeläistensä 

laadun varmistamiseen konkretisoitui tieteeksi 1800-luvun lopulla. Charles Darwinin 

vuonna 1859 ilmestynyt kumouksellinen teos The Origin of Species mullisti, ei ainoas-

taan luonnontieteellisiä ja biologisia näkemyksiä, vaan myös ajan poliittista ja yhteis-

kunnallista ajattelua. Darwinin teoriaa on kutsuttu ”luonnontieteiden ja yhteiskuntatie-

teiden leikkauspisteeksi”, ja juuri hänen teoriansa lajien kehityksestä ja luonnonvalin-

nasta ohjasivat tieteellistä kiinnostusta entistä tarkemmin perinnöllisyyden mekanismien 

tutkimiseen.3

 

Varsinaisen perimän parantamiseen tähdänneen rotuhygieenisen toiminnan alkusysäyk-

sen antajana voidaan ainakin anglosaksisella alueella pitää Francis Galtonia. Serkultaan 

Darwinilta vaikutteita saanutta Galtonia kiinnosti erityisesti erilaisen kyvykkyyden pe-

riytyminen. Juuri Galton kutsui jälkeläisten laadun parantamiseen tähtäävää toimintaa 

nimellä eugeniikka, ’eugenics’. Hänen myöhemmän määrittelynsä mukaan eugeniikka 

oli tiede, joka ”tutkii tulevien sukupolvien […] rodullisiin ominaisuuksiin vaikuttavia 

yhteiskunnallisia voimia”. Eugeniikka-termiin näyttäisi lisäksi sisältyvän ajatus rodun-

jalostuksen tai ihmislajin parantamisen mahdollisuudesta.4

 

Saksankielisellä kulttuurialueella kehittyi osittain samanaikaisesti Galtonista riippuma-

ton sosiaalidarvinistinen rotuhygieeninen liike. Kun anglosaksisella alueella kantatermi 

oli eugeniikka, ainakin Euroopan saksankielisillä alueilla ja Pohjoismaissa käytettiin 

                                                 
3 Darwinin teoksen koko nimi oli On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preser-
vation of Favoured Races in the Struggle for Life. Isaksson & Jokisalo 1998, 154-162, 182; Jokisalo 
1999, 51-53; Mattila 1999, 11. Darwinista ja vaikutuksesta 1800-luvun lopun ennen kaikkea biologiseen 
ajatteluun, ks. esim. Allen 1985, 1-19. Lainaus Isaksson & Jokisalo. 
4 Galtonin ensimmäinen huomattavana pidetty teos oli vuonna 1869 julkaistu Hereditary Genius: An 
Inquiry into Its Laws and Consequences. Hänen tutkimansa ”nerous” oli jonkinasteista kyvykkyyttä tai 
lahjakkuutta – perinnöllistä joka tapauksessa. Eugeniikan perusajatuksen Galton esitti kuitenkin vasta 
vuonna 1883 teoksessaan Inquiries into Human Faculty and Its Development. Termin kreikankielinen 
kantasana ’eugenes’ merkitsee jotakuinkin syntymähyvää tai jaloa perimää. Ks. esim. Kevles 1985, ix. 
Lainaus Galtonilta Mattilan mukaan, Mattila 1999, 13. 
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rotuhygieenisestä ajattelusta ja toiminnasta termiä, jonka pohjalla oli saksalaisen rotu-

hygienian isän, Alfred Ploetzin luoma käsite ’Rassenhygiene’, rotuhygienia. Käsitteel-

lään Ploetz tarkoitti pyrkimyksiä säilyttää rotu terveenä ja täydellistää sen taipumuksia. 

Galtonin vaikutuksen vähäisyyden Ploetzin työhön voidaan tulkita näkyvän konkreetti-

sesti muun muassa hänen tekstiensä viittauksissa. Esitellessään rotuhygieenisen ajatte-

lunsa perusteet Ploetz viittasi Galtoniin ainoastaan kerran ja silloinkin vain yhtenä pe-

rinnöllisyyttä tutkineena tiedemiehenä. Galtonin rotuhygienian kannalta keskeisiä teok-

sia tai ajatuksia Ploetz ei maininnut. Sen sijaan Darwiniin hän viittasi lukuisia kertoja.5

 

Saksalaisten käyttämä käsite rotuhygienia oli sisällöltään jonkin verran eugeniikkaa 

laajempi. Varsinaisen perimän laadullisen parantamisen lisäksi siihen sisällytettiin myös 

kaikki keinot väestön absoluuttisen määrän lisäämiseksi. Käsitteiden välinen raja ei kui-

tenkaan ollut kovin selkeä, jos sitä käytännön tasolla ylipäänsä oli havaittavissa: vaikka 

saksalaiset rotuhygieenikot olisivat tarkoittaneet uudesta perinnöllisyysopista puhues-

saan sen rajoitetumpaa, eugeniikkaan viittaavaa sävyä, he käyttivät silti useimmiten 

termiä rotuhygienia. Vaikka näiden kahden käsitteen, niiden sisältämien ajatusten, aat-

teiden tai toiminnan välillä on havaittavissa eroja, ajatus lisääntymisen säätelystä sekä 

jälkeläisten laadun valvonnasta ja parantamisesta on niissä kuitenkin perustaltaan sa-

mankaltainen. Näin ollen aion työssäni pitäytyä saksalaisten, samoin Suomessa jo aika-

laisten käyttämässä termissä rotuhygienia.6

 

Teoreettisesti rotuhygienialla voidaan tarkoittaa lähinnä ihmisen perinnöllisyyden tut-

kimista ja sen tuloksien yhdistämistä yhteiskunnalliseen ajatteluun. Käytännöllisellä 

tasolla rotuhygienian kenttä ulottuu laajemmalle ja on tätä monimutkaisempi. Itse rotu-

hygieeninen toiminta voidaan jakaa kahteen osaan. Positiivisen rotuhygienian tarkoituk-

sena oli saada geneettisesti ja sosiaaliselta asemaltaan edulliset ihmiset lisääntymään, 

kun taas negatiivisen rotuhygienian pyrkimyksenä oli pysäyttää geneettisessä mielessä 

                                                 
5 Ploetz 1895, 1-14. Sanatarkasti käsite ’Rassenhygiene’ merkitsee rotujen hygieniaa. Ploetz esitti ajatuk-
sensa ja käsitteensä saksalaisen rotuhygienian perusteoksessaan Die Tüchtigkeit unserer Rasse und der 
Schutz der Schwachen vuodelta 1895. Vaikka teos ei saavuttanutkaan laajaa julkista suosiota, se kuitenkin 
nosti esiin joukon yhteiskunnallisia kysymyksiä, joihin juuri rotuhygienia kykenisi vastaamaan. Teoksen 
suurin arvo oli sen kysymyksenasettelun tuoreudessa. Mattila 1999, 13; Weiss 1990, 16-18. Ploetzin ja 
Galtonin töiden suhteesta, ks. Mattila 1999, 13n. Ploetzin elämästä ja urasta, ks. Becker 1988, 57-133. 
6 Mattila 1996b, 127; Weiss 1990, 8n. Termeistä yleensä, ks. esim. Mattila 1999, 13-15. 
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toivottomien, alimpiin sosiaalisiin kerroksiin kuuluvien yksilöiden liiallinen lisääntymi-

nen.7

 

Saksankielistä käsitettä arvosteltiin tuoreeltaan sen sisältämän ongelmallisen termin 

rotu vuoksi. Esimerkiksi Ploetzin ohella toisena saksalaisen rotuhygienian perustaja-

hahmona pidetty, ensimmäiset saksalaiset rotuhygieeniset tekstit kirjoittanut Wilhelm 

Schallmayer tulkitsi, että termillä saattoi olla kaksi merkitystä: ensinnäkin rodulla saa-

tettiin tarkoittaa ihmisten perittyjen taipumusten kokonaislaatua, toisaalta sillä saatettiin 

viitata suureen joukkoon yksilöitä, joilla oli yhteisen syntyperän vuoksi tiettyjä perittyjä 

tunnusmerkkejä, ja juuri nämä tunnusmerkit erottivat heidät yhdessä muista ihmispopu-

laatioista, saman lajin yhteisöistä.8

 

Ensimmäisessä tapauksessa rotu-käsitettä käytettiin osoittamaan laatuisuutta, jälkim-

mäisessä antropologisessa merkityksessään. Vaikka rotuhygienia tähtäsi nimenomaisesti 

laatuisuuden, niin sanotun vitaalirodun parantamiseen, oli pelättävissä sen sekoittumi-

nen erilaisiin antropologisiin rotuoppeihin ja teorioihin. Niin Schallmayer kuin Ploetz 

itsekin tunnustivat termin ongelmallisuuden. Huolimatta vilkkaasta keskustelusta ja 

lukuisista vaihtoehtoisista esityksistä saksalaiset pitäytyivät enimmäkseen Ploetzin kä-

sitteessä.9

 

                                                 
7 Lisäksi esim. Mattila jakaa käytännön rotuhygienian vielä antropologiseen ja varsinaiseen rotuhygieni-
aan riippuen siitä, mitä käsitteellä rotu ymmärrettiin. Jos se miellettiin antropologisessa merkityksessä 
(kuten ’neekerirotu’, ’valkoinen rotu’ tai ’arjalainen rotu’), voitiin rotuhygienia liittää nimenomaan antro-
pologisiin rotuoppeihin ja -teorioihin päämääränään puhdas rotu. Varsinainen rotuhygienia puolestaan 
voidaan jakaa edelleen lääketieteelliseen ja väestöpoliittiseen rotuhygieniaan, joiden toimia on perusteltu 
myös muilla kuin rotuhygieenisillä argumenteilla, esim. kansanterveystyöllä. Tällainen rotuhygienia ei 
välttämättä ollut rasistista, joskin se saattoi olla sitä potentiaalisesti. Mattila 1999, 15-18. Rotuhygienias-
ta, rodusta ja rasismista, ks. Mattila 1996b, 125-136. 
8 Mattila 1996b, 127. Molemmat saksalaisen rotuhygienian isähahmot työskentelivät miltei samanaikai-
sesti, ja ilmeisesti kummankin työ syntyi ainakin suurimmilta osin toisesta riippumatta. Weiss 1990, 14. 
9 Tämän lisäksi saksalaisten rotuhygieenikoiden rotu-käsitteen sijasta voitaisiin joissakin tapauksissa 
käyttää myös termiä väestö, ks. esim. Ploetz 1895, 2, 5. Graham 1981, 224-225; Mattila 1996b, 126-127; 
Proctor 1988, 21, 342n; Weingart, Kroll & Bayertz 1988, 91-92; Weiss 1987, 102. Ehdotuksia termeiksi 
olivat ainakin: ’Rassehygiene’, ’Vererbungshygiene’, ’Fortpflanzungshygiene’, ’Rassedienst’, ’Rassenp-
flege’, ’Entartungslehre’, ’Regenerationslehre’, ’Erbguthygiene’, ’Nationalhygiene’ ja ’Volkshygiene’. 
Käsitteiden moninaisuus kertoo, millaisia ulottuvuuksia uuden perinnöllisyystieteen ajateltiin saavan, 
mitä tehtäviä rotuhygienialla katsottiin olevan ja millaisia tavoitteita rotuhygienialle oltiin asettamassa. 
Debattia termeistä käytiin vielä pitkään 1900-luvun alussa. Archivin artikkeleista, ks. esim. Ploetz 1904 
(ARGB Bd. 1), 2-26; Galton 1905 (ARGB Bd. 2), 812-829; Ploetz 1906a (ARGB Bd. 3), 253-259; Ploetz 
1906b (ARGB Bd. 3), 864-867; Elster 1907 (ARGB Bd. 4), 80-89; Lenz 1914-15 (ARGB Bd. 11), 445-
448. 
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Rotukäsityksillä ja -ajattelulla itsellään on takanaan monivuosisatainen historia. 1700-

luvulla syntyneet tieteelliset rotuteoriat ja erityisesti ajatukset rotujen eriarvoisuudesta 

saivat merkittävän sysäyksen ranskalaisen Joseph Arthur Comte de Gobineaun klassi-

sen, 1800-luvun puolivälissä ilmestyneen esityksen myötä. Antropologiasta kehkeytyi 

ennen pitkää uudenlainen, muodikas tiede, joka nivoutui tehokkaasti ajan nationalisti-

siin virtauksiin. Saksassa ultra-nationalististen virtausten on tulkittu yhdistyneen haja-

naisten, mutta ideologialtaan yhtenäisten saksalaiskansallisten ’völkisch’-liikkeiden alle. 

Myös saksalainen rotuhygienia on nähty juuri tämän rotujen eriarvoisuuttakin korosta-

neen ajattelutavan tuotoksena.10

 

Aikakauden aatemaailma ei kuitenkaan konkretisoitunut pelkästään rotujen tai kansa-

kuntien väliseksi kilpailuksi vaan myös kansakunnan sisäiseksi ongelmaksi. Darwinin 

teorioiden pohjalta levinnyt darvinistinen ajattelutapa luonnonvalinnasta eli selektiosta 

ja toisaalta ajatukset degeneraatiosta eli perimän rappiosta tai taantumuksesta yhdistyi-

vät dynaamiseksi sosiaalidarvinistiseksi teoriaksi. Sen mukaan luonnonvalinta – armo-

tonkin – oli aina kansakunnan etu. Modernissa yhteiskunnassa valintaa kuitenkin vääris-

tivät muun muassa lääketiede, hyväntekeväisyys ja sosiaalilainsäädäntö. Luonnollinen 

olemassaolon kamppailu oli näiden vaikutuksesta muuttunut kontraselektiiviseksi pro-

sessiksi, joka degeneraation myötä saattoi johtaa kokonaisen rodun rappioon ja kulttuu-

rikansojen sammumiseen. Kiinnostuksen ohjaaminen väestön määrällisen ja laadullisen 

koostumuksen selvittämiseen osoitti, että modernin, teollistuneen ja kaupungistuneen 

yhteiskunnan kasvavat sosiaaliset ongelmat olivat suurelta osin seurausta ihmisen peri-

män degeneroitumisesta, lisäksi vallitsevat ongelmat syvensivät degeneraatiota vielä 

entisestään. Juuri näihin ongelmiin darvinismin käynnistämä tieteellisen ja poliittisen 

ajattelun vallankumous merkitsi aikalaisten mielissä uusia vastauksia.11

 

Degeneraatio käsitteenä merkitsee jotakuinkin rappiota, edistyksen ja kehityksen kään-

töpuolta. 1800-luvun edistysuskolle vastakkainen käsitys taantumuksesta levisi vuosisa-

dan lopulta lähtien tieteeseen, taiteeseen, yhteiskuntaan, ja kaikkialle yhteiskunnallisen 
                                                 
10 Isaksson & Jokisalo 1998, 113-127; Weindling 1989, 6; Weingart, Kroll & Bayertz 1988, 91-103; 
Weiss 1987, 2. 
11 Chamberlin & Gilman 1985, passim.; Isaksson & Jokisalo 1998, 181-184; Mattila 1994, 226-228. Sak-
sassa degeneraatiosta käytettiin ainakin kahta merkitykseltään lähellä toisiaan olevaa termiä: ’Degenerati-
on’ ja ’Entartung’. Degeneraatioteoria edellä kuvattuine uhkakuvineen esiteltiin likimain näin muun mu-
assa saksalaisessa rotuhygienian alan oppikirjassa, Erwin Baurin, Eugen Fischerin ja Fritz Lenzin teok-
sessa Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygiene. Ks. mm. Baur, Fischer & Lenz 1927, xi; Baur, 
Fischer & Lenz 1931, 11-12. 
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elämän alueille. Erityisen voimakkaasti degeneraatioteoriaa kehiteltiin Ranskassa. 1800-

luvun puolivälin jälkeen maassa oli havaittu useita sisäisiä ongelmia. Syntyvyysluvut 

olivat huolestuttavasti muiden eurooppalaisten valtioiden vastaavia matalampia, muu-

tamana vuonna kuolleisuusluvut jopa ylittivät vuotuisen syntyvyyden. Alkoholinkulutus 

keskimäärin asukasta kohden oli maassa Euroopan suurimpia, ja rikollisuuden havaittiin 

useiden tilastollisten muuttujien mukaan olevan jatkuvassa kasvussa. Mielisairaiden ja 

vajaamielisten määrä lisääntyi, tuberkuloosin ja sukupuolitautien kuten syfiliksen esiin-

tymisestä esitettiin huolestuneita havaintoja. Arveluttavat ilmiöt lisättiin viivyttelemättä 

kansakunnan terveydelle ja tulevaisuudelle haitallisten tekijöiden listaan yhdessä sa-

maan joukkoon niputettujen prostituution ja pornografian kanssa. Muun muassa nämä ja 

lukuisat muut ilmiöt nähtiin selvinä merkkeinä degeneraation etenemisestä.12

 

Lääketieteellisen degeneraatioajattelun luojana pidetään ranskalaista Bénédict August 

Morelia. Morel oli koulutukseltaan psykiatriaan erikoistunut lääketieteilijä, joka oli 

työskennellyt myös mielisairaalassa. Hänen degeneraatioteoriaa lääketieteeseen sovel-

taneet kirjoituksensa ilmestyivät vuosina 1857 ja 1860, viimeiset tekstit vielä vuonna 

1871. Morelin kaksi degeneraatioteoriaa koskevaa perussääntöä olivat, että degeneraatio 

oli perinnöllistä, ja se oli kasautuvaa. Tämä tarkoitti, että jokainen degeneroituneiden 

vanhempien tuottama uusi sukupolvi olisi aina edellistä yhä syvemmin degeneroitunut 

ja koko suku ennen pitkää täysin elinvoimaton ja -kyvytön. Lopulta degeneraatio saat-

taisi johtaa kokonaisten kansakuntien tuhoutumiseen. Degeneraatioteorian ydin oli nä-

kemyksissä perinnöllisyyden merkityksestä määräävänä tekijänä yksilön elämänkulun 

kannalta. Kun mahdollisten ongelmien lähteenä oli huono perimä, kääntyi huomio pois 

sosiaalisen ympäristön ongelmista. Vastauksien yhteiskuntaa piinaaviin lieveilmiöihin 

ei ajateltu tällöin löytyvän kaikille yhtäläisesti avoimesta koulutuksesta, taloudellisen 

hyvinvoinnin levittämisestä tai liberaaleista yhteiskuntapoliittisista uudistuksista.13  

 

Käsitykset biologian ja perinnöllisyyden kaikkivoipuudesta ulottuivat laajalle. Ensim-

mäisiä orgaanisen sairauden merkkien ja sosiaalisesti poikkeavan käyttäytymisen yhdis-

täjiä oli italialainen psykiatri Cesare Lombroso. Hän yhdisti tutkimuksissaan rikollisuu-

den ja degeneraation pyrkien osoittamaan, että taipumus rikollisuuteen oli perinnöllistä. 

                                                 
12 Chamberlin & Gilman 1985, 60, 124; Weindling 1989, 81-82. 
13 Chamberlin & Gilman 1985, 121-122; Weindling 1989, 81-82. Degeneraatiokäsitteen ja -teorian aate-
historiallisesta taustasta sekä tieteellistymisestä, ks. esim. Weingart, Kroll & Bayertz 1988, 27-91. 
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Hänen suosittu ja Saksassa suurta huomiota osakseen saanut, ensin vuonna 1876 ilmes-

tynyt ja 1890-luvulla käännetty teoksensa käynnisti kokonaisen kriminaalibiologian 

suuntauksen, jossa syitä rikollisuuteen pyrittiin etsimään ja rikollisuutta estämään pi-

kemminkin biologisin kuin moraalisin tai muin, esimerkiksi koulutuksen keinoin.14

 

Teollisen yhteiskunnan kasvavat sosiaaliset ongelmat ja vallinnut näkemys ihmisten 

eriarvoisuudesta voimistivat rotuhygieenistä ajattelua kaikkialla läntisissä teollistuneissa 

maissa. Perinnöllisyyden voimien nähtiin ulottuvan laajalle, degeneraatioteorian leviä-

minen mahdollisti ja oikeutti yhteiskunnallisten ongelmien biologisoinnin. Käsitteet 

kuten vähempiarvoinen, asosiaalinen ja ali-ihminen yleistyivät ’korkeampiarvoisten’ 

kielessä.15 Lääketiede ja erityisesti uusi perinnöllisyysoppi nähtiin vastauksena sosiaali-

siin kysymyksiin tarvitsematta puuttua yhteiskunnan perusrakenteisiin. Koska ongelmat 

eivät suinkaan olleet kaikkialla samanlaisia, kehittyi rotuhygieenisen ajattelun piirissä 

erilaisia kansallisia sovelluksia.16

 

Useissa maissa degeneraation vastainen taistelu johti negatiivisen rotuhygienian mukai-

siin toimiin, äärimmillään kastraatioihin ja sterilointeihin.17 Erityisesti Yhdysvallat oli 

tämän suuntauksen kärjessä. Sen sijaan Euroopassa rotuhygienia useimmiten kiinnittyi 

havaittuun syntyvyyden laskuun. Ensimmäisenä huolenaiheena oli väestön kokonais-

syntyvyyden aleneminen, jonka nähtiin johtavan kansainvälisen aseman tai kilpailuky-

vyn menetykseen. Toiseksi oman kansakunnan sisällä oletettavasti parhainta perimää 

kantavat väestöryhmät lisääntyivät huomattavasti hitaammin ei-toivottuihin verrattuna. 

Tämä merkitsi väestön laadun jatkuvaa heikentymistä. Tavoitteena olikin paitsi saada 

väestön absoluuttinen määrä nousuun myös toimia siten, että suhteellinen lisäys tapah-

tuisi nimenomaan hyvälaatuisena väestönä. Tähän pyrittiin lähinnä positiivisen rotuhy-

gienian keinoin, esimerkiksi lainsäädäntöteitse ja valistustoiminnalla. Erityisesti Saksas-

                                                 
14 Chamberlin & Gilman 1985, 134-135; Weindling 1989, 82-83. Morelista ja Lombromosta lisää, ks. 
esim. Mattila 1999, 27-29. 
15 Tekstistä esiin nousevat laadulliset käsitykset (kuten hyvälaatuinen väestö, huono perimä, vähempiar-
voiset) eivät ole tämän työn tekijän näkemyksiä väestön laatuisuudesta. Termejä on kuitenkin käytetty 
sellaisenaan osoituksena niiden aikalaiskäytöstä. Tarkoitus ei ole arvottaa tai ottaa kantaa mainitunlaisten 
termien tai käsitysten oikeellisuuteen. 
16 Isaksson & Jokisalo 1998, 182-185. Kansallisista tyyleistä ja tutkimuksesta, ks. esim. Broberg & Roll-
Hansen 1996, passim.; Adams 1990a, passim.; Mattila 1996b, 124-125, 137-138n; Mattila 1999, 14, 20n. 
17 Kastraatiossa poistetaan sukupuolirauhaset, mikä estää paitsi jälkeläisten saamisen vaikuttaa myös 
hormonitoimintaan muuttaen näin potilaan henkisiä ja ruumiillisia ominaisuuksia. Steriloinnissa sen si-
jaan sukusoluja kuljettavat johtimet katkaistaan ja sidotaan, mikä johtaa yksinomaan kyvyttömyyteen 
tuottaa jälkeläisiä. 
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sa kansakunnan kyvykkyyden varmistamisen on nähty liittyvän kiinteästi paitsi väestön 

laadun, ennen kaikkea sen kokonaismäärän nostamiseen.18

 

Saksassa oletettiin degeneraation etenevän lähinnä kahdesta syystä: ensinnäkin luon-

nonvalinta oli vääristynyt kontraselektioksi, jossa myös luonnostaan lisääntymiskelvot-

tomat kykenivät tuottamaan jälkeläisiä; ja toiseksi, syntyvyys oli eriytynyt siten, että ei-

toivotut väestönosat lisääntyivät nopeammin kuin parhaan perimän omaavat. Etsimällä 

vastauksia näihin pelkoihin rotuhygieeninen liike sai entistä enemmän painoarvoa vaa-

teilleen niin Saksassa kuin lukemattomien muiden kansakuntien joukossa.19

 

Modernin rotuhygienian kehittymisen tieteeksi voidaan katsoa käynnistyneen 1860-

luvulla, kiihtyneen ja institutionalisoituneen 1900-luvun alussa ja saavuttaneen huip-

punsa 1900-luvun suursotien välisinä vuosina. Toisen maailmansodan jälkeen kolman-

nen valtakunnan varjo lankesi erityisen synkkänä rotuhygieenikkojen ylle. Samalla, kun 

saksalainen rotuhygienia yritettiin erottaa anglosaksien eugeniikasta voittajien oman 

pesän pitämiseksi puhtaana, sai toiminta hieman toisenlaisten julkisivujen takana kui-

tenkin jatkua jopa vuosikymmeniä. Maailmansodan kauhut ihmiskokeineen ovat värit-

täneet keskustelua myös oikeista termeistä. Omien käsien puhdistamiseksi anglosaksi-

sissa maissa haluttiin pitää eugeniikka ja rotuhygienia tietoisesti ja jyrkästi erillään toi-

sistaan.20

 

 

                                                 
18 Mattila 1996a, 15-16; Weindling 1989, 241-245; Weingart, Kroll & Bayertz 1988, 129-137. Weissin 
mukaan Saksan rotuhygienialiikkeen piirissä noudateltiin Lenzin määrittelemää periaatetta: ”The largest 
degree of fitness of the greatest possible number“. Lainaus Lenziltä Weissin mukaan, Weiss 1987, 146. 
19 Isaksson & Jokisalo 1998, 184; Proctor 1988, 14-15. 
20 Viime vuosisadan alun rotuhygienia näyttäytyy meille tätä taustaa vasten korkeintaan ”tieteen harhapo-
lulta”. Kuitenkin samalla oman aikamme 2000-lukulainen tiede saattaa sisältää elementtejä, joilta tulevai-
suudessa ehkä kielletään ’oikean ja toden’ tieteen status. ’Väärästä’ tieteestä ja ’oikean’ tieteen päämää-
ristä, ks. näkökulmaa esim. Mattila 1999, 12, 12n. Myös nykypäivän genetiikkaan sekä geeni- ja biotek-
nologiaan liittyy monia eettisesti arveluttavia kysymyksiä, jotka arvostelijat saattavat liittää rodunjalos-
tuksen uhkiin. Keskustelua sävyttävät yhtäältä mielikuvat luonnonvastaisesta toiminnasta – ihmisen aset-
tumisesta Luojansa asemaan ja puuttumisesta luonnon määräämään kehityskulkuun – sekä toisaalta vaa-
timukset yhä kasvavien tieteen ja tutkimuksen mahdollisuuksien hyödyntämisestä yksittäisten ihmisten, 
kansakunnan ja koko ihmiskunnan parhaaksi. Tätä keskustelua on käyty mm. ns. sikiöseulonnoista. Seu-
lonnan tarkoituksena on pyrkiä selvittämään, kantaako sikiö vakavaa sairautta, jolloin vanhemmilla olisi 
mahdollisuus raskauden keskeytykseen. Usein yksittäisiä tapauksia tarkastellaan vanhempien oikeutena 
kaikkeen saatavissa olevaan tietoon ja mahdollisuuteen toimia parhaan tahtonsa mukaan. Laajempana, 
kaikki syntymättömät jälkeläiset kattavana ilmiönä kyse voi kuitenkin olla läheltä eugeenisia utopioita 
kulkevasta toiminnasta. Kun seulonnoista voidaan rakentaa listoja, joissa toistuvat vaikkapa samat kehi-
tysvammat tms., saattaa sadan vuoden kuluttua asiaa tarkastelevalla tutkijalla olla suuri kiusaus määrittää 
tämän pohjalta 2000-luvun ei-toivotut ja ’vähempiarvoiset’ ominaisuudet. 
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I.2 Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Biologie ja tutkimuksen tausta 

 
Oma tutkimukseni keskittyy saksalaiseen rotuhygieniaan aikana ennen kansallissosialis-

tien valtaannousua ja kolmannen valtakunnan vuosia. Tarkoitukseni on pureutua Saksan 

rotuhygieeniseen liikkeeseen sen pää-äänenkannattajana pidetyn tieteellisen julkaisun, 

aikakauskirja Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Biologien21 kautta. Archiv aloitti 

ilmestymisensä vuonna 1904 ensimmäisenä rotuhygienian alan tieteellisenä julkaisuna 

maailmassa. Sen ilmestyminen lakkasi toisen maailmansodan lopulla, vuonna 1944. Jo 

julkaisun jatkuvuus keisarikunnan vuosista läpi Weimarin tasavallan aina kolmannen 

valtakunnan kukistumiseen viestittää sen poikkeuksellisesta luonteesta muihin rotuhy-

gienian alan tieteellisiin julkaisuihin verrattuna.22

 

Archivia ovat kuvanneet saksalaisten rotuhygieenikkojen voimakkaimmaksi äänitorvek-

si paitsi rotuhygienian historian tutkijat myös itse aikalaiset. Lehden tehtävä ja tavoite 

oli toimia jonkinlaisena tieteellisenä kanavana paitsi rotuhygieenisen yhdistyksen sisällä 

myös ajatuksien välittäjänä mahdollisuuksien rajoissa liikkeen ulkopuolella. Ennen 

muuta Archiv kuitenkin tarkoitettiin nimenomaan yhdistyksen, liikkeen ja muiden sa-

manmielisten sisäiseksi foorumiksi. Jo julkaisun ulkomuoto ja luonne sellaisenaan ker-

tovat tästä: verrattuna joihinkin muihin aikakauden tunnetusti populaareihin julkaisuihin 

Archivia ei voi pitää ilmeeltään populaarina. Pikemminkin kyseessä oli kirjaimellisesti 

kaikki muodolliset kriteerit täyttävä tieteellinen julkaisu, jonka mahdollisuudet saada 

laajamittaista huomiota olivat siten rajoitetut ja lukijakunnan kasvattaminen mahdollista 

vain tietyissä rajoissa.23

 

Julkaisun isä oli Saksan rotuhygieenisen liikkeen ja yhdistyksen perustajahahmo Alfred 

Ploetz, joka vastasi lehdestä ja sen toimituksesta ainakin jossain määrin miltei kuole-

maansa asti. Ploetzin tavoitteena oli tehdä rotuhygieniasta varteenotettava tieteenala, 

joka ponnistaisi yhtä hyvin lääketieteestä kuin yhteiskuntatieteistäkin. Tähän hän ei 

pyrkinyt niinkään olemalla aktiivinen alan tutkija, kirjoittamalla ja julkaisemalla, vaan 

vaikuttamalla käytännössä tieteen kehitykseen ja rotuhygienian institutionalisoitumi-
                                                 
21 Tästedes julkaisusta käytetään koko nimen sijaan lyhennettä ARGB tai Archiv. 
22 Weiss 1990, 22. Ks. Liite 1. 
23 ARGB 1904a (Bd. 1), III-VII. Tutkijoista ks. esim. Weiss 1987, 149, ”Germany’s major eugenics jour-
nal”. Aikalaisista ks. esim. Lenz 1930 (ARGB Bd. 24), VIII. Lenzin mukaan Archivista oli lausuttu mm.: 
”The most important scientific journal of the day so far as eugenics is concerned”; ”Indispensable to stu-
dent of eugenics”. 
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seen. Olennaisena osana Ploetzin suunnitelmaan kuului rotuhygienian alan tieteellisen 

yhdistyksen toiminnan käynnistämisen lisäksi kuukausittaisen rotuhygieenisen julkaisun 

perustaminen.24

 

Ploetzin asettamat tavoitteet julkaisulleen olivat ennen kaikkea tieteellisiä. Hänen tar-

koituksenaan oli houkutella kirjoittajiksi mahdollisimman laaja-alainen joukko arvoval-

taisia tiedemiehiä eri tieteenaloilta ja siten saada hankkeelleen laaja tuki kautta koko 

tiedeyhteisön. Julkaistut artikkelit sisälsivätkin alkuvaiheessa tutkimuksia muun muassa 

biologian, lääketieteen, antropologian, sosiologian, oikeustieteen sekä jopa historian ja 

kansantaloustieteen aloilta. Tekstien kirjo kertoo myös rotuhygienian tieteenalan vielä 

täsmentymättömästä luonteesta ja olemattomasta institutionalisoitumisesta. Pääasialli-

nen painopiste julkaisussa pitäytyikin jatkossa yhä enemmän lääketieteen, erityisesti 

perinnöllisyystieteen alalla. Ploetzin tavoittelema laaja kannattajakunta merkitsi kuiten-

kin edelleen, että hänen täytyi onnistua kiemurtelemaan ansiokkaasti eri intressiryhmien 

suosiossa ja neuvotella jatkuvasti kompromisseista kilpailevien ryhmittymien välillä.25

 

Ploetz oli ilmeisesti ottanut tietoisen riskin halutessaan julkaisun olevan luonteeltaan 

nimenomaan voimakkaasti tieteellinen. Suuri joukko saksalaisia rotuhygieenikkoja olisi 

mieluiten halunnut julkaisun olevan ilmeeltään populaari, jotta vasta asemaansa hake-

massa oleva uusi tiede saisi nopeasti osakseen kasvavaa kiinnostusta. Ploetz näki asian 

hieman toisin ja koki juuri tieteellisen julkaisun olevan paras keino uuden tieteen ase-

man vakiinnuttamiseen. Laajalle joukolle tai jopa suurelle yleisölle suunnatut julkaisut 

yrittivätkin kammeta Archivia sen nopeasti saavuttamasta johtoasemasta siinä kuiten-

kaan onnistumatta. 26

 

 

I.3 Tutkimuksen problematiikka ja kysymyksenasettelu 

 
Archivin asema Saksan rotuhygieenisen liikkeen yhteydessä on kiistaton. Julkaisu toimi 

ennen kaikkea tieteellisenä keskustelufoorumina liikkeen sisällä, mutta lisäksi välitti 
                                                 
24 Lenz 1930 (ARGB Bd. 24), VII-XV. Ploetzin muotoillessa käsitettään ’Rassenhygiene’ vuonna 1895 
hän samalla luonnosteli rotuhygieenistä ohjelmaansa, jonka välittämiseen hän pyrki myöhemmin käyttä-
mään myös Archivia. Weindling 1989, 126-128, 130; Weingart, Kroll & Bayertz 1988, 189, 196-197. 
25 ARGB 1904a (Bd. 1), III-VII; Weindling 1989, 129-138; Weingart, Kroll & Bayertz 1988, 199-200. 
26 Weindling 1989, 128-130, 135-136. 
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liikkeen kannalta ajankohtaisia kysymyksiä ja ideologiaa samanmielisille ja mahdolli-

sesti jossain määrin myös sen ulkopuolelle. Archivin synty ja kehitys tapahtuivat välit-

tömässä läheisyydessä ja elimellisessä yhteistyössä jokseenkin samaan aikaan peruste-

tun rotuhygieenisen yhdistyksen kanssa, niin ikään toimijoina olivat suurelta osin samat 

miehet. Vuodesta 1922 eteenpäin Archiv oli myös nimilehtensä mukaisesti yhdistyksen-

sä virallinen tieteellinen ääni. 

 

Ainakin ennen vuotta 1933 Archiv pitäytyi ilmeisesti erillään arjalaisen tai pohjoisen 

rodun arvoasemaa ajaneista liikkeistä ja niin sanotusta ’völkisch’-ideologiasta. Vaikka 

osa myös Archivin toimittajista – Ploetz itse muiden joukossa – tiettävästi tunsi sympa-

tiaa kyseisiä liikkeitä kohtaan, noudatti julkaisu kuitenkin ilmeisen uskollisesti perusta-

jansa määrittelemää tieteellistä linjaa. Ploetzin käsityksen mukaan liiallinen populari-

sointi ei saanut uhata rotuhygienian tieteellistä kehitystä, ja osittain tämän vuoksi hän 

1920-luvun rotuhygieenisen liikkeen kehityksessä ja yhdistyksen painopisteen siirtyessä 

Münchenistä Berliiniin ajautui tai paremminkin ajettiin järjestössään sivuraiteelle – sa-

manaikaisesti Archivin muutettua Müncheniin. Koska on ilmeistä, että Archivin asema 

Saksan rotuhygieenisen liikkeen piirissä oli huomattava, joskin hankalassa välikädessä 

eri intressiryhmien välissä ja jopa liikkeen sisällä, on perusteltua tutkia julkaisun sisäl-

töä ja sen kehitystä entistä tarkemmin.27

 

Tutkimuskysymykseni ovat: Millainen julkaisu Archiv für Rassen- und Gesellschafts-

Biologie oli? Ketkä siihen kirjoittivat? Mistä ja miten julkaisussa kirjoitettiin? Nämä 

tutkimuskysymykset peilautuvat edelleen saksalaisen rotuhygienialiikkeen tarkasteluun: 

Millainen kuva Saksan rotuhygieenisestä liikkeestä ja rotuhygieniasta tieteenä välittyy 
                                                 
27 Weiss 1987, 149-150. ”The Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Biologie, Germany’s major eugenics 
journal founded in 1904, was all but free of any völkisch articles, even after 1933.” Myös Weindling 
toteaa saman Archivin siirryttyä huomattavan ’völkisch’-kustantaja Lehmannin kustannustaloon: ”It con-
tinued to publish scientific papers, and avoided popularization. [...] He [Ploetz] kept aloof from Leh-
mann’s Nordic radicalism, despite his personal sympathies for Nordic physical culture.” Weindling 1989, 
314. Weindlingin mukaan Ploetz tuki yksityisesti arjalaisideologeja, mutta kritisoi heitä julkisuudessa. 
Ploetz ei ollut ainoa alan merkkihenkilöistä, joka tuntui julkisesti pitäytyvän erillään ja sanoutuvan irti 
muun muassa juutalaisvastaisuudesta ja muista usein rotuhygieniaan liitetyistä lieveilmiöistä, mutta joka 
virallisesta roolistaan huolimatta yksityisesti kuului pohjoisen rodun puolesta toimiviin sekä ainoastaan 
niiden arvon tunnustaneisiin liikkeisiin ja järjestöihin. Virallisesti ainakaan Ploetz ei halunnut yhteyksiään 
julistaa. Myös edustamiensa organisaatioiden, niin rotuhygieenisen yhdistyksen kuin Archivinkin suhteen 
hän halusi pitää pöydän puhtaana. Esimerkiksi rotuteoreettinen Gobineau-yhdistys ei saanut Archivissa 
koskaan osakseen minkäänlaista arvostusta. Vaikka Ploetz varoi julkisesti sympatisoimasta ’völkisch’-
ideologiaa tunnustaneita ryhmittymiä, hän kuului itsekin sellaiseen. Organisoipa hän myös rotuhygieeni-
sen yhdistyksen sisälle tämänkaltaisen salaisen jaoksen. ’Völkisch’-ídeologian ja muiden vastaavien aat-
teiden sekä rotuhygienian suhdetta on myös tutkittu. Ks. esim. Proctor 1988, 24-25, 343n-344n; Wein-
dling 1989, 136-137, 153-154; Weingart, Kroll & Bayertz 1988, 93, 96-97. 
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Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Biologien sivuilta? Ongelmakenttää voidaan lä-

hestyä joidenkin osakysymysten kautta: Keitä olivat rotuhygieenisen liikkeen ja sen 

taustojen aktiiviset toimijat, millaisia ajatuksia toimijat Archivin sivuilla esittivät, miten 

rotuhygieenisiä ajatuksia argumentoitiin ja mikä oli logiikka rotuhygieenisen ajattelun 

taustalla? 

 

Tarkoitus ei ole tutkia rotuhygienian käytännön toteutusta ja toimia, jotka rotuhygieni-

aan useimmiten yhdistetään – esimerkiksi sterilointeja tai eutanasiaa. Tarkoitus ei liioin 

ole tutkia Saksan rotuhygieenistä liikettä tai yhdistystä sellaisenaan, vaan nimenomaan 

pyrkiä pureutumaan rotuhygieeniseen liikkeeseen tutkittavan julkaisun kautta sekä tut-

kia rotuhygienian taustalla olevia ajatuksia, joilla esimerkiksi edellä mainittuja toimia 

myöhemmin perusteltiin. 

 

Ongelmia lähestytään sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen tutkimusotteen kautta. 

Archivista muodostetaan ensin yleiskuva määrällisin menetelmin, minkä jälkeen tulok-

sia syvennetään laadullisen analyysin keinoin. Siten myös työn rakenne jakautuu kah-

teen jaksoon: ensimmäisessä osassa käsitellään Archivin historiaa sekä tarkastellaan 

julkaisun kirjoittajia ja julkaistuja artikkeleita muun muassa tilastollisesti; toisessa osas-

sa tarkastellaan Archivin sisältöjä ja rotuhygieenistä keskustelua yhden artikkeliteeman, 

väestöpoliittisten kirjoitusten kautta. Tutkimus aloitetaan julkaisun ensimmäisestä nu-

merosta vuonna 1904 ja lopetetaan vuoteen 1932. Näin rajattuna Archivia sekä rotuhy-

gieenistä liikettä voidaan tarkastella ennen vuotta 1933 ja kansallissosialistien valtaan-

nousua. 

 

 

I.4 Tutkimuksen relevanssi ja saksalaisen rotuhygienian tutkimus 

 
Archiv saavutti kiistattoman aseman Saksan rotuhygieenisen liikkeen ja yhdistyksen 

äänenkannattajana. Siinä julkaistut tekstit ovat keskeinen lähde kaikille Saksan ja jopa 

muiden maiden rotuhygieenisiä liikkeitä ja niiden eri ulottuvuuksia tutkiville, niin ikään 

Archivin sisältöä kommentoidaan usein. Paitsi että Archiv on sopiva kohde tarkastelta-

essa Saksan rotuhygieenistä liikettä, se tarjoaa siihen myös erinomaisen materiaalin. 
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Itse julkaisua sellaisenaan ei silti liene tutkittu lainkaan, ainakaan yksikään tutkija ei 

liene julkaissut tutkimuksiaan Archivista. On jopa jossain määrin hämmentävää, että 

Archivia on tutkittu niinkin vähän. Kun rotuhygieenisten liikkeiden tutkijat ykskantaan, 

suoraan tai epäsuorasti, mainitsevat ja tunnustavat Archivin aseman Saksan liikkeen 

vaikutuskanavana, tämä ei voi olla herättämättä kysymystä, miksei julkaisu itse kuiten-

kaan ole ollut tutkimuksen arvoinen, ja ennen kaikkea, miten Archivin asemasta ja sen 

merkittävyydestä osana rotuhygieenistä liikettä on voitu oikeastaan todeta paljoakaan 

ilman asiaa käsittelevää tutkimusta. 

 

Rotuhygienia oli aikanaan tunnustettu tieteenala, jonka tutkimuksen keskeisin saksan-

kielisen kulttuurialueen julkaisukanava oli juuri Archiv. Kun vielä Archivissa toimivat 

lähes kokonaisuudessaan samat henkilöt, jotka perustivat Saksan rotuhygieenisen yhdis-

tyksen ja toimivat liikkeen vaikuttajina vuosikausia, oli silta liikkeen ja julkaisun välillä 

saumaton. Edellä kuvatusta perspektiivistä Saksan rotuhygieenistä liikettä on kuitenkin 

vaikea tarkastella ilman Archivia sen osana – ja toisaalta päinvastoin: koska Archivin 

asema osana liikettä on niin ilmeinen ja elimellinen, ei julkaisua voi kokonaan erottaa 

kontekstistaan ja ympäristöstä, jossa sitä kirjoitettiin ja toimitettiin, jossa se ilmestyi, ja 

jossa sitä luettiin. 

 

Saksalaisen rotuhygienian historiaa ja erityisesti sen historiankirjoitusta on sävyttänyt 

ennen muuta sen yhdistyminen rotukysymyksiin, ’völkisch’-aatteeseen, antisemitismiin 

ja viime kädessä holokaustiin. Saksalaisen rotuhygienian tutkimuksessa tämä on pitkään 

tarkoittanut, että saksalainen ’Sonderweg’ johti myös rotuhygienian kehityksessä aina 

vilhelmiiniläisen keisarikunnan uuden perinnöllisyystieteen synnystä Weimarin tasaval-

lan rotuhygienian institutionalisoitumisen kautta suoraviivaisesti kohti kansallissosialis-

tisen Saksan keskitysleirejä ja kaasukammioita. Uusi tutkimus on kuitenkin kyennyt 

löytämään myös vaihtoehtoisia tulkintoja saksalaisen rotuhygienialiikkeen synnylle ja 

kehitykselle. Näkökulmat, jotka osoittavat saksalaisen rotuhygieenisen tradition muo-

dostavan vain osan laajalti Eurooppaan ja muihin maanosiin levinneestä ajattelutavasta, 

tai jotka osoittavat liikkeen ideologiaan, taustalla piilevään ajatteluun ja logiikkaan si-

sältyvän paljon monimutkaisempia juonteita kuin pelkkä juutalaisvastaisuus, pohjoisen 

rodun sympatisointi tai arjalaisten valta-aseman ajaminen ja lujittaminen, ovat moni-
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puolistaneet tärkeällä tavalla kuvaa saksalaisen rotuhygienian muuten turhan yksinker-

taistetusta ja yksiselitteisestä historiasta.28

 

Saksalaisen rotuhygienian historiaa valottavasta tutkimuskirjallisuudesta29 mainittakoon 

tärkeimpinä kaksi teosta. Peter Weingartin, Jürgen Krollin ja Kurt Bayertzin laatima 

Rasse, Blut und Gene: Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland on 

keskeinen saksalainen perusteos. Toinen Saksaa käsittelevä yleisesitys on englantilaisen 

Paul Weindlingin Health, Race and German Politics between National Unification and 

Nazism, 1870–1945. Kummastakin teoksesta välittyy kuva pitkästä rotuhygieenisen 

toiminnan ja ajattelun jatkumosta, josta Hitlerin edustama kansallissosialistinen Saksa 

muodosti vain osan – tosin sen jyrkimmän ja selkeimmin havaittavan jäävuoren huipun. 

Näiden kahden keskeisimmän Saksan rotuhygieenisen liikkeen historiaa käsittelevän 

tutkimuksen lisäksi on julkaistu muun muassa joukko tutkimuksia, joissa rotuhygienian 

historiaa pyritään valottamaan keskeisten alan vaikuttajien elämän ja toiminnan kaut-

ta.30

 

Suomalaisesta rotuhygienian tutkimuksesta voitaneen mainita erityisesti Markku Matti-

lan kirjoitukset ja ennen kaikkea hänen väitöskirjansa Kansamme parhaaksi: rotuhygie-

nia Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti.31

 

                                                 
28 Rotuhygienian historian tutkimuksesta, ks. esim. Adams 1990b, 3-7; Adams 1990c, 217-231; Mattila 
1999, 19-22; Weiss 1987, 2-3, 160-161. 
29 Saksalaisesta tutkimuksesta sekä lähteistä, ks. Beck 1995. 
30 Weindling 1989; Weingart, Kroll & Bayertz 1988. Erit. Weindling, 9, korostaa vuonna 1933 tapahtu-
nutta murrosta kehityksessä. ”The Nazi takeover marked a fundamental change in the course of German 
eugenics.” 
31 Mattila 1999. 
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II ARCHIV FÜR RASSEN- UND GESELLSCHAFTS-BIOLOGIE: JULKAISUN 
HISTORIA, KIRJOITTAJAT JA ARTIKKELIT32

 

II.1 Archivin tausta ja perustaminen 

 
Ploetz tavoitteli määrätietoisesti rotuhygienialleen tunnustetun tieteenalan statusta. Kes-

keisenä osana tähän tavoitteeseen sisältyi alan tieteellisen julkaisun perustaminen. 

Ploetz etsi taustatukea hankkeelleen 1900-luvun vaihteen molemmin puolin useilta ta-

hoilta. Jo vuoden 1901 alkupuoliskolla hän pääsi sopimukseen huomattavan tieteellisen 

kustantajan, Gustav Fischerin kanssa kuukausittaisen rotuhygienian alan julkaisun pe-

rustamisesta. Kuten useasti aiemminkin, tuloksena oli pettymys. Ploetz kuitenkin alkoi 

viedä uudelleen suunnitelmaansa eteenpäin vuoden 1902 lopulla.33

 

Petyttyään Fischeriin Ploetz kääntyi lähipiirinsä puoleen ja alkoi etsiä sekä rahoitusta 

että akateemista tukea julkaisulleen. Tässä hänen henkilökohtainen verkostonsa osoit-

tautui korvaamattomaksi. Niin Ploetzin ystäväpiirissä kuin sukulaistenkin joukossa oli 

lukuisia huomattavia tai varakkuutensa avulla merkittävän aseman saavuttaneita tiede-

miehiä, jotka kukin osallistuivat henkilökohtaisten lahjoitusten turvin julkaisun perus-

tamiseen. Archiv-Gesellschaftin saamien lahjoitusten määrän kasvettua Ploetz saattoi 

vuoden 1903 lokakuussa ilmoittaa lehden perustetuksi. Kirjeessään biologi Ernst Ha-

eckelille Ploetz kertoi, että Archiv oli perustettu kampanjoimaan darvinismin ja moder-

nin maailmankatsomuksen puolesta. Julkaisun ensimmäinen numero ilmestyi tammi-

kuussa 1904.34

 

Archivin perustamisajankohtaa 1900-luvun ensimmäisinä vuosina ei voi juuri pitää sat-

tumanvaraisena; pikemminkin se oli tarkan ja suunnitelmallisen harkinnan seuraus. 

Vastikään pidetyn Kruppin kirjoituskilpailun jälkeen oli nähtävissä, että yhteiskunnalli-

                                                 
32 Ellei muihin lähteisiin viitata, kaikki tässä luvussa esitetyt taulukot ja kuviot on koottu ARGB:n tieto-
jen perusteella vuosilta 1904–1932. 
33 Weindling 1989, 127-128. Weindlingin mukaan Ploetz nimitti Fischeriä tapauksen johdosta ”juutalais-
takin pahemmaksi”. 
34 Weindling 1989, 127-130. Merkittävin tuki Ploetzin takana oli hänen lankonsa Anastasius Nordenholz, 
joka oli lähtöisin ilmeisen varakkaasta perheestä ja siten myös tukemassa taloudellisesti julkaisun perus-
tamista. Archivin kymmenennen vuosikerran ilmestyessä Ploetz itse vahvisti tämän todeten, että kiitokset 
julkaisun perustamisesta ansaitsee yksi henkilö, Anastasius Nordenholzin isä, konsuli Friedrich Wilhelm 
Nordenholz. Ploetz 1913a (ARGB Bd. 10), III. 
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selle kysymyksenasettelulle, joka ponnisti perinnöllisyystieteellisistä lähtökohdista, 

saattoi olla suurtakin kiinnostusta. Kilpailun laaja osanottajakunta ja huomio osoittivat, 

että rotuhygieeniselle keskustelulle saattaisi olla avoin tarve päästä esille esimerkiksi 

säännöllisesti ilmestyvässä aikakauslehdessä. Tämä noteerattiin myös Archivin ensim-

mäisen numeron esipuheessa. Juuri kasvanut huomio biologisia kysymyksiä kohtaan 

erityisesti silloin, kun ne leikkasivat yhteiskunnallisia kysymyksiä, oli saanut aikaan 

valtavan määrän uutta tutkimusta, joka tarvitsi tuoreita julkaisukanavia.35

 

Ploetzin suurena pelkona oli, että rotuhygieenisen ajattelun popularisointi ohittaisi rotu-

hygienian tieteellisen kehityksen. Huolimatta rotuhygienian ja sen käsittelemien ongel-

mien ensiarvoisesta merkityksestä kansakunnan tulevaisuuden kannalta vaarana oli, että 

se saattoi Ploetzin mukaan silti lähetä jopa jonkinlaista pseudotiedettä. Tämän vuoksi 

oli tärkeätä pyrkiä vahvistamaan erityisesti sen tieteellisyyttä. Tämä tapahtuisi muun 

muassa siten, että tutkimuksien julkaisukanava olisi luonteeltaan voimakkaasti tieteelli-

nen julkaisu. Siten ei liene sattumaa, että Ploetzin aikeet julkaisunsa perustamiseksi 

vauhdittuivat erityisen voimakkaasti vuoden 1902 lopulla. Loppuvuodesta 1902 aloitti 

nimittäin ilmestymisensä sosiaaliantropologi Ludwig Woltmannin toimittama Politisch-

Antropologischen Revue, joka oli luonteeltaan populaari ja siten ainakin Ploetzin ja tä-

män kanssa saman linjan valinneiden mielestä vaarassa johdattaa rotuhygieenisen liik-

keen kokonaan väärille urille. 36

 

Archivin suhteen Ploetz halusi valita toisenlaisen linjan. Julkaisun ensimmäisessä nu-

merossa Ploetz kirjoitti, ettei Archiv aikoisi tunnustaa vain yhtä tiettyä tieteellistä, yh-

teiskunnallista tai rotukysymyksiin tietyllä tavalla suhtautuvaa linjausta. Sen sijaan 
                                                 
35 ARGB 1904a (Bd. 1), III. Kyseessä oli Euroopan johtavan teräs- ja asetehtailijan sekä Saksan keisari-
kunnan kenties merkittävimmän liike- ja teollisuusmiehen Friedrich Albert Kruppin vuonna 1900 asetta-
ma kansainvälinen kirjoituskilpailu. Kirjoituksien oli tarkoitus käsitellä evoluution lainalaisuuksien sovel-
tamista yhteiskuntaan, ja kilpailun aiheena oli: ”Mitä voimme oppia evoluutioteorian kautta valtioiden 
sisäisestä poliittisesta kehityksestä ja lainsäädännöstä?” Kilpailu huomattavine rahapalkintoineen houkut-
teli 60 osallistujaa, joiden ”maailmanlaajuisuutta” saattoi rajoittaa se tosiseikka, että kirjoitukset oli laa-
dittava saksan kielellä. Kahdeksan palkittua kirjoitusta julkaistiin paitsi itsenäisinä laitoksina myös osana 
Natur und Staat: Beiträge zur naturwissenschaftlichen Gesellschaftslehre -sarjaa, jota oli julkaissut jo 
vuosien ajan arvostettu jenalainen tieteellinen kustantaja Gustav Fischer Verlag. Wilhelm Schallmayerille 
vuonna 1903 voiton tuonut 381-sivuinen tutkielma oli nimeltään Vererbung und Auslese im Lebenslauf 
der Völker. Weindling 1989, 112-118; Weingart, Kroll & Bayertz 1988, 200; Weiss 1987, 64-89. 
36 Weindling 1989, 129-131, 135-136; Weingart, Kroll & Bayertz 1988, 200. Ilmeisesti pelkoa tunnettiin 
myös toisen suunnan kannattajien keskuudessa. Schallmayerin voitettua Kruppin kilpailun ensimmäisen 
palkinnon Woltmann kannattajineen huolestui, että rotujen eriarvoisuutta vähäisemmin painottaneesta 
suuntauksesta tulisi hallitseva sosiaalidarvinismin haara. Erityisesti ihmetystä herätti se, että palkinnon 
luovuttivat kaksi Saksan johtavaa biologia, Ernst Haeckel ja Heinrich Ernst Ziegler, joista etenkin Ha-
eckelin tiedettiin sympatisoineen näkemyksiä arjalaisen rodun hegemoniasta. Weiss 1987, 99. 
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kaikki näkemykset olisivat julkaisun sivuille tervetulleita, kunhan ne olisivat perustal-

taan tieteellisiä. Käytännössä tämä tarkoitti, että Ploetz halusi sivuuttaa ja hylätä miltei 

kokonaan ’völkisch’-ajatteluun pohjaavan, luonteeltaan rasistisen materiaalin. Tähän 

hän sai ainakin toisen saksalaisen rotuhygienian merkkihenkilön, Wilhelm Schall-

mayerin tuen.37

 

Archivin sisältö rakentui laajan tieteellisen perustan varaan. Siinä julkaistiin kirjoituksia 

lukuisilta eri tieteenaloilta, mutta Ploetzin määritelmän mukaan niissä käsitellyillä on-

gelmilla tuli kuitenkin olla merkitystä julkaisun keskeisimmän alan, rotuhygienian kan-

nalta. Ploetz oli ilmeisesti osittain pakotettu valitsemaan julkaisulleen avoimesti yhteis-

kuntatieteitä lähellä olevan linjan varmistaakseen taloudellisen tuen julkaisulleen.38

 
”Lukuisia kelpo tutkimuksia on lähellä teemaamme, mutta niistä puuttuu joko selkeästi 
esitetty yhteys tai viimeisin kokeellinen tai looginen jäsennys, joka sallisi tutkimuksen 
suoran hyödyntämisen rotu- ja yhteiskuntabiologian kannalta.“39

 

                                                 
37 ARGB 1904a (Bd. 1), III-VII; Weindling 1989, 129-131, 135-136; Weingart, Kroll & Bayertz 1988, 
200. Myös käytännön osoituksena Archivin pyrkimyksestä pidättäytyä neutraalina eri linjausten suhteen 
oli jo julkaisun ensimmäinen numero, joka oli omistettu yhdessä kahdelle biologille, August Weismannil-
le ja Ernst Haeckelille. Molemmat olivat tunnettuja perinnöllisyyden lainalaisuuksien tutkijoita, joiden 
näkemykset kuitenkin erosivat toisistaan. Tästä huolimatta Ploetz katsoi, että Archivissa voitaisiin tuoda 
esiin laajasti myös toistensa kanssa kilpailevia näkemyksiä. ARGB 1904b (Bd. 1), 1. Woltmannin Revuen 
tarkastelu Ploetzin Archivin rinnalla on kiinnostavaa juuri niiden välisten yhteyksien ja toisaalta erojen 
vuoksi. Kun Woltmannin julkaisu oli kenties keskeisin pohjoisen rodun valta-asemaa ajanut julkaisu, 
pitäytyi Ploetz tiukasti erillään tämänkaltaisesta materiaalista. Kuitenkin molempien julkaisujen kirjoitta-
jien joukossa oli samoja Saksan eturivin rotuhygieenikkoja, ja molempien julkaisulleen asettamat tavoit-
teet asettuivat yksiin Saksan rotuhygieenisen yhdistyksen tavoitteiden kanssa. Proctor 1988, 26. 
38 Ploetz oletti, että varmistaakseen tuen langoltaan Anastasius Nordenholzilta (ja tämän varakkaalta su-
vulta) olisi julkaisun oltava luonteeltaan lavean yhteiskuntatieteellinen. Weindling 1989, 224. 
39 ”Zahlreiche tüchtige Untersuchungen […] kommer zwar mit unserem Thema in nahe Berühnung, aber 
es fehlt ihnen entweder die bewußt ausgesprochene Beziehung darauf, oder sie entbehren einiger letzter 
experimenteller oder logischer Zwischenglieder, um die direkte Verwertung für Rassen- und Gesell-
schafts-Biologie zu erlauben.“ ARGB 1904a (Bd. 1), III. Ensimmäisen numeron esipuheessa on määritel-
ty myös keskeisimpiä julkaisun alaan kuuluvia ongelmia. Näitä ovat mm.: ”Abstammungslehre und die 
mit ihr zusammenhängenden Fragen (Variabilität, Vererbung, Selektion, Lamarckismus, die Lehre 
Weismanns, Vitalismus usw.); Geburten- und Sterbeziffer, Aus-, Ein-, sowie Binnen-Wanderung und 
daraus resultirende quantitative und qualitative Veränderungen der Rasse, Fortpflanzung, Variabilität und 
Vererbung (Genealogie), Kampf ums Dasein, Auslese und Panmixie, wahllose Vernichtung und kontrase-
lektorische Vorgänge (Kriege, Schutz der Schwachen), direkte Umwandlung durch Umgebungseinflüsse 
wie Klima, Bodenbeschaffenheit, Ernährung, soziale und wirtschaftliche Einflüsse usw., über die Un-
gleichheit der versciedenen Rassen in bezug auf Entwicklungshöhe, über ihren Kampf ums dasein gegen-
einander, die aus allen Faktoren sich ergebenden Konsequenzen für die Erhaltung und Entwicklung einer 
Rasse; biologischen Prinzipien der Gesellschaftsbildung überhaupt, gegenseitige Verhältnis der individu-
ellen Elemente zur Gesamtgesellschaft und zu derem eigentümlichen Organ, dem Staat, die Technik des 
innergesellschaftlichen Zusammenspiels, die Reibungen und Konflikte innerhalb des gesellschaftlichen 
Organismus; Verwertung der biologisch-evolutionistischen Erkenntnisse für die praktischen Bedürfnisse 
von Gesellschaft und Staat; Sozial- und Nationalekonomie; Rechts-, Staats- und Verwaltungswissen-
schaft, allgemeine politische und Kulturgeschichte; Moral-Philosophie.“ ARGB 1904a (Bd. 1), III-VI. 
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Kun pohjaksi otetaan Ploetzin Archivin ensi numerossa määrittelemä kenttä, jolta kont-

ribuutioita rotuhygienian alaan oli odotettavissa, ja kysymykset, joihin vastauksia odo-

tettiin, voidaan Archivin alkujaan turhankin hajanaiselta vaikuttaneita kohderyhmiä 

tulkita uudelleen. Hyvin useilla tieteenaloilla voitiin asettaa kysymyksiä, joilla oli mer-

kitystä myös rotuhygieenisestä näkökulmasta. Lisäksi voidaan todeta, ettei rotuhygieni-

aa itsenäisenä ja tunnustettuna sekä siten rajattuna tieteenalana vielä Archivin alkuvuo-

sina voida katsoa olleen olemassa. 

 

Aikakauslehteä julkaisi alkujaan Verlag der Archiv-Gesellschaft. Vuoden kuluttua pe-

rustamisestaan Archivin tulevaisuus vaikutti turvatulta, kun julkaisun kustantamisen 

tueksi ja lopulta siitä vastaamaan saatiin arvostettu Teubner Verlag. Merkityksellisen 

tästä vuodesta teki kuitenkin ennen kaikkea Berliiniin perustettu rotuhygieeninen yhdis-

tys, jonka elimelliseksi osaksi Archiv muotoutui. Saman asian voisi ilmaista myös toi-

sin: rotuhygieeninen yhdistys rakentui Archivin ympärille muodostuneelle pohjalle, sen 

taustaorganisaatioksi.40

 

Saksan rotuhygieeninen yhdistys ponnisti miltei kokonaisuudessaan Archivin luoman 

perustan pohjalta. Perustajajäsenet olivat suurelta osin samoja kuin Archivin luoneet ja 

mahdollistaneet sekä sitä toimittaneet henkilöt. Yhdistyksen ensimmäinen kokous pidet-

tiin Berliinissä kesäkuussa 1905. Perustajajäseniä olivat Alfred Ploetzin lisäksi psykiatri 

Ernst Rüdin, antropologi Richard Thurnwald sekä juristi Anastasius Nordenholz, joka 

oli Ploetzin lanko. Biologi Ludwig Plate liittyi viidentenä mukaan vielä saman kesän 

aikana. Kaikki olivat sitoutuneet myös Archiviin. Vuoden loppuun mennessä jäseniä oli 

yhteensä 28.41

 

Verlag von B. G. Teubner vastasi Archivin kustantamisesta lopulta vuosina 1909–1921. 

Vuodesta 1922 eteenpäin kustantajana toimi J. F. Lehmanns Verlag, joka tuotti huomat-

                                                 
40 Weindling 1989, 128-130. Weindling mainitsee, että Teubnerin kustannustalo olisi tullut Archivin 
taakse jo alkuvuodesta 1905. Archivin sivuilla yhtiön nimi mainitaan kuitenkin vasta vuodesta 1909 lähti-
en. 
41 Vuonna 1905 perustettu yhdistys, Gesellschaft für Rassenhygiene, oli yksi sittemmin monista paikalli-
sista yhdistyksistä. Vuonna 1907 Ploetzin muuttaessa Müncheniin emoyhdistyksestä muodostui Berliinin 
paikallisyhdistys, ja liikkeen ydin siirtyi Ploetzin mukana Müncheniin. Paikallisten yhdistysten levittäyty-
essä päätettiin vuonna 1910 perustaa lopulta näille kattojärjestö, Deutsche Gesellschaft für Rassenhygie-
ne, jota dominoivat vahvasti järjestön müncheniläiset jäsenet. Järjestöllä oli tavoitteita myös kansainväli-
syyden suhteen, mutta sen vaikutus näytti jäävän ennen kaikkea saksankieliselle kulttuurialueelle. Wein-
dling 1989, 127-128, 141-145; Weingart, Kroll & Bayertz 1988, 191, 201-205; Weiss 1990, 33-37. Myös 
Rüdin oli Ploetzin lankomies, tämän ensimmäisestä avioliitosta.  
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tavan määrän muutakin rotuhygieeniseen liikkeeseen ja saksalaiskansalliseen ’völ-

kisch’-ajatteluun liittyvää materiaalia. Viimeisen kustantajavaihdoksen myötä Archivin 

koti muutti Müncheniin. Lehmannin kustannustaloon siirryttyään toimitus esitti kiitok-

sensa myös edelliselle kustantajalle.42

 
”Tämän numeron myötä meidän Archivimme siirtyy Müncheniin J. F. Lehmannin kus-
tannustalon lääketieteellis-luonnontieteelliselle osastolle. Kiitämme tässä yhteydessä 
sydämellisesti aikaisempaa kustantajaamme B. G. Teubneria Leibzigissa useiden vuo-
sien aikana osoitetusta tuesta aikakauslehdellemme.”43

 
Syistä, jotka johtivat Archivin siirtymiseen Lehmannin kustannettavaksi, on joitakin 

viitteitä. Siirto oli raskaiden sotavuosien jälkeen ainakin osittain taloudellisten syiden 

pakottama, joskin myös muita tekijöitä Lehmanniin tukeutumisen taustalla voi varmasti 

pohtia. Julius Friedrich Lehmann itse oli kenties huomattavin yksittäinen ’völkisch’-

ideologian levittäjä ja hänen kustannustalonsa tunnettu materiaalista, joka yhtäältä oli 

luonteeltaan hyvin tieteellistä, mutta jonka toisaalta koettiin kantavan sisällään jonkin-

laista ’völkisch’-kaikua. Konkreettisia perusteita tulkinnalle, että kustantajan vaihdos 

olisi ilmentänyt suunnanmuutosta myös Ploetzin ajattelussa, ei juuri ole. Voi toki olla, 

että 1920-luvulle tultaessa rotuhygienia oli Ploetzin mielestä jo saavuttanut tarpeeksi 

vankan tieteellisen aseman, jotta sen ajatuksia voitaisiin välittää myös entistä laajemmil-

le joukoille ja ehkä jopa aiempaa populaarimpaan sävyyn. Tähän Lehmannin suuri kus-

tannustalo tarjosi erinomaiset puitteet. Lisäksi huomattava on, että Lehmann oli suuri ja 

arvostettu kustantaja myös muiden kuin jyrkimpien ajatusten esittäjien mielestä.44

 

Archivin asema tunnusomaisesti tieteellisenä julkaisuna Woltmannin Revuen ja muiden 

populaarien julkaisujen rinnalla vahvistui ainakin näennäisesti ensimmäisen maailman-

sodan jälkeen. Viimeistään tässä vaiheessa myös julkaisun side rotuhygieeniseen yhdis-

                                                 
42 Samanaikaisesti rotuhygieeninen yhdistys muutti Münchenistä Berliiniin. Yhdistyksen sisällä oli nähtä-
vissä selviä jännitteitä akselilla Berliini-München. Lähinnä nämä liittyivät juuri yhtäältä rotuhygienian 
tieteellisyyteen ja sen tavoitteisiin sosiaalisen hyvinvoinnin parantajana, toisaalta sen suhteissa erilaisiin 
rotuoppeihin ja -ideologioihin. Berliinissä orientaatio oli pikemminkin kansanterveydellinen, kun taas 
Münchenissä nähtävissä oli myös toisenlaisia, tätä radikaalimpia piirteitä. Paikallisyhdistyksen johdossa 
oli hygienian professori Max von Gruber ja varapuheenjohtajana Ernst Rüdin, sihteereinä toimivat maan 
eturivin rotuhygieenikko Fritz Lenz ja kustantaja Julius Friedrich Lehmann. Weindling 1989, 315-320, 
471; Weiss 1990, 33-37. 
43 ”Mit diesem Heft geht unser Archiv in die medizinisch-naturwissenschaftliche Abteilung des Verlages 
J. F. Lehmann in München über. Wir danken bei dieser Gelegenheit dem früheren Verlage B. G. Teubner 
in Leipzig herzlich für die während mancher Jahre bewiesene Förderung unserer Zeitschrift.“ ARGB 
1922-23 (Bd. 14), 128. 
44 Proctor 1988, 26-28; Weindling 1989, 471-474. Proctor tosin mainitsee, että Archivin siirtyminen 
Lehmannin kustannustaloon (Proctorin mukaan vuonna 1918) merkitsi ratkaisevaa käännöstä Saksan 
rotuhygieenisen liikkeen politisoitumisessa, mutta ei perustele väitettään tämän syvemmin. 
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tykseen muuttui näkyväksi. Vuodesta 1908 julkaisua seurannut alaotsikko ”perinnölli-

syysteoreettinen aikakauslehti” sai väistyä, ja vuodesta 1922 eteenpäin Archiv julistet-

tiin virallisesti ”Saksan rotuhygieenisen yhdistyksen tieteelliseksi elimeksi”.45

 

Ploetz itse vetäytyi ensimmäisen maailmansodan jälkeen rotuhygieenisestä yhdistykses-

tä keskittyäkseen ”tieteelliseen kutsumukseensa”. Hän varmisti itselleen täydellisen 

kontrollin Archivin sisällä ostaen ulos lähimmät kumppaninsa Nordenholzin ja Thurn-

waldin. Huolimatta julkaisun siirtymisestä 1920-luvulla Lehmannin kustannustaloon 

Ploetz pyrki edelleen säilyttämään Archivin ilmeen ennallaan ja pitämään sen erillään 

pohjoisen rodun liikkeistä. Samaan aikaan koko rotuhygieeninen liike oli kuitenkin poli-

tisoitumassa, ja Ploetz eristi itsensä ainakin niiden rotuhygieenikkojen joukosta, jotka 

yhä voimakkaammin ajoivat uuden tieteen soveltamista yhteiskuntaan ja hyvinvointi-

valtion rakenteisiin.46

 

Ploetzin lisäksi myös muut Archivin toimituskunnassa mukana olleet henkilöt säilyivät 

paljolti samoina aina julkaisun perustamisesta 1930-luvulle. Ploetz itse säilytti aseman-

sa julkaisussaan – ainakin nimellisesti – kuolemaansa asti. Nordenholz ja Plate olivat 

niin ikään mukana ainakin vuoteen 1933 saakka, sen sijaan vain ensimmäistä ja toista 

numeroa toimittamassa ollut juristi ja Kruppin kilpailussa palkittu Hermann Friedmann 

ei jatkanut toimessaan enää myöhemmin. Thurnwald aloitti Archivissa hänen tilallaan 

heti seuraavana vuonna, ja hänen jaksonsa päättyi vuoteen 1925. Rüdin liittyi joukkoon 

samaten vuonna 1905 mutta jatkoi ainakin vuoteen 1933. Ploetz, Nordenholz, Plate, 

Thurnwald ja Rüdin vastasivat julkaisusta aina vuoteen 1913, jolloin mukaan houkutel-

tiin eturivin rotuhygieenikoihin luettava Fritz Lenz, myöhemmin maan ensimmäisen 

rotuhygienian alan oppituolin haltija. Archivin siirryttyä Lehmannin kustannustaloon 

mukaan toimituskuntaan tuli myös hygienian professori ja rotuhygieenisen yhdistyksen 

Münchenin osaston puheenjohtaja Max von Gruber, joka kuitenkin menehtyi vuoden 

1927 aikana. Aiemmin samana vuonna julkaisu koki toisenkin muutokseen, kun jouk-

koon liittyi liikkeen harvoja näkyviä naishahmoja, Agnes Bluhm. Vuonna 1929 Grube-

rin tilalle lisättiin antropologi Eugen Fischer, joka toimi myös aikakauden huomatta-

                                                 
45 Woltmannin Revue oli itse asiassa menettänyt arvovaltaansa jo ennen ensimmäistä maailmansotaa, 
vaikkakin sen ilmestyminen jatkui aina 1920-luvulle saakka. Weindling 1989, 130; Weingart, Kroll & 
Bayertz 1988, 200. Archivin alaotsikot olivat ”Eine deszendenztheoretische Zeitschrift” ja ”Ein wissen-
schaftliches Organ der Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene”. 
46 Weindling 1989, 314. 
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vimman perinnöllisyystieteen, myös rotuhygienian alan tutkimuslaitoksen, Kaiser Wil-

helm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik, johtajana. Vuodes-

ta 1933 julkaisu siirtyi peruuttamattoman tuntuisesti kolmannen valtakunnan hallintaan 

ja sen toimituksen nimilista koki useita muutoksia.47

 

Kuvio 1. Archivin toimituskunnan jäsenet vuosina 1904–1932. 

toimituskunnan jäsen

Fischer

von Gruber

Bluhm
Lenz

Thurnwald

Rüdin
Ploetz

Plate
Nordenholz

Friedmann

vu
os

i

1940

1930

1920

1910

1900

 
 

Kansallissosialistien valtaannousun jälkeen Archiv ja tätä populaarimpi Volk und Rasse 

tunnustettiin ikään kuin yhdistyksen, aatteen ja yhteiskunnan virallisiksi julkaisuiksi. 

Ploetz säilytti edelleen asemansa Archivissa jatkuvuuden turvaamiseksi mutta sai vas-

taanottaa ”avustajia” valtakunnan virastoista. Kun Archiv oli alistettu valtion kontrolliin 

sen julkaisemat artikkelit eivät saaneet enää sisältää mitään rotu- tai väestöpolitiikkaan 

liittyvää materiaalia; julkaisun toimintakenttä ja näkökulma oli rajattu tiukasti tietee-

seen, vieläpä ihmisgenetiikkaan ja perinnöllisyystieteeseen. Kaikkialle yhteiskuntaan 

sovellettu yhdenmukaistaminen, ’Gleichschaltung’, ulotettiin myös rotuhygieniaan. 48

                                                 
47 Friedmannin vetäytymiseen saattoi hyvinkin vaikuttaa, että Ploetzin oli ilmeisesti vaikea suhtautua 
häneen saatuaan tietoonsa, että tämä oli juutalainen. Weindling 1989, 129. KWI:n historiasta, ks. esim. 
Kröner 1998, passim.; Weindling 1985, passim; Weingart, Kroll & Bayertz 1988, 239-246. Lenz nimitet-
tiin vuonna 1923 maan ensimmäiseksi rotuhygienian professoriksi Münchenin yliopistoon. Tasan kym-
menen vuotta myöhemmin hänet kutsuttiin professoriksi Saksan arvostetuimpaan ja merkittävimpään 
yliopistoon Berliiniin. Tämä nimitys heijastelee myös laajemmin asenteiden muuttumista Saksassa. En-
nen Lenzin nimittämistä Berliinin professuuri oli ollut sosiaalihygienian professuuri ja kuulunut kuin 
luonnostaan sosiaalihygieenikoille kuten Alfred Grotjahn. Sen korvaaminen uudella rotuhygienian alan 
viralla merkitsi selvää muutosta Weimarin tiedepolitiikkaan. Proctor 1988, 49-50. 
48 Weindling 1989, 499-501. 
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II.2 Archivin ilmestyminen ja sisältö 

 
Archivia voi sisältönsä rakenteen, yleisilmeensä ja ilmestymisensä puolesta verrata epä-

röimättä useimpiin koti- tai ulkomaisiin tieteellisiin aikakauslehtiin. Lehti ilmestyi vuo-

den sadosta riippuen pääsääntöisesti neljästä kuuteen kertaan vuodessa. Alkuvuosina 

niin yksittäisten lehtien laajuus kuin vuoden aikana ilmestyneiden lehtien lukumäärä 

vaihtelivat jonkin verran. Lehtiä ilmestyi myös kaksoisnumeroina ja julkaisun ilme 

muuttui hienokseltaan vuosikerrasta toiseen. Ennen julkaisun aseman ja ilmeen lopullis-

ta vakiintumista se ehti kokea koviakin aikoja. Ensimmäisen maailmansodan riehuessa 

Euroopassa ja välittömästi sotaa seuranneina vuosina Archiv ilmestyi ainoastaan kahden 

niteen verran: yhdestoista vuosikerta sisälsi materiaalin vuosilta 1914–1915 ja kahdes-

toista materiaalin vuosilta 1916–1918. Suursodan vuosina toimitus välitti lukijoilleen 

viestin. 
 
”Sotaolosuhteet tekevät valitettavasti välttämättömäksi rajoittaa Archivin laajuutta. Vi-
rallisten määräysten ja valmistuskustannusten voimakkaan nousun takia kustannustalo 
ei kykene enää toimittamaan numeroita nykyisessä laajuudessaan. [...] Kiitämme luki-
joita kärsivällisyydestä, jota he ovat osoittaneet sodan aikana Archivin epäsäännöllises-
tä ja viivästyneestä ilmestymisestä huolimatta, ja toivomme, että lukijamme vaalivat 
myös tulevina vuosina vanhaa uskollisuuttaan ja pitävät pintansa yhdessä kanssam-
me.“49

 
Archivin toimitus uskoi kuitenkin parempaan tulevaisuuteen. Sota-ajan supistukset ja 

epäsäännöllisyydet oli määrä saada hallintaan jo aivan lähitulevaisuudessa, ja siten tar-

koitus oli saattaa Archivin ilmestyminen samalle tasolle ja laajuuteen kuin ennen en-

simmäistä maailmansotaa. Tavoitteiden toteutumisen tärkein edellytys oli kuitenkin 

sodan päättyminen; vasta tämän jälkeen Archiv voisi tarjota lukijoilleen julkaisuja 

säännöllisesti ja jatkuvasti. Sodassa nähtiin kaikesta huolimatta myös jotakin hyvää: 

rotuhygienia saattaisi sen vuoksi osoittautua entistä arvokkaammaksi ja sen kysymyk-

senasettelut voisivat siten saavuttaa laajempaa tietoisuutta kuin aiemmin.50

 

Kehitys ei kuitenkaan tapahtunut yhtä nopeasti ja sujuvasti kuin oli toivottu ja suunni-

teltu. Sodan päätyttyä seuraavaa vuosikertaa saatiin odottaa aina vuoteen 1921, ja edel-

                                                 
49 ”Die Kriegsverhältnisse machen es leider notwendig, im Umfang des Archivs eine Einschränkung 
eintreten zu lassen. Auf Grund behördlicher Verordnung und starker Steigerung der Herstellungskosten 
ist der Verlag nicht mehr in der Lage, die Hefte in dem bisherigen Umfange zu liefern. […] Wir danken 
den Lesern für die Geduld, welche sie trotz des unregelmäßigen und verzögerten Erscheinens des Archivs 
während des Krieges gezeigt haben, und hoffen, daß unsere Leser auch im nächsten Jahre dem Archiv die 
alte Anhänglichkeit bewahren und mit uns durchhalten werden.“ ARGB 1916-18 (Bd. 12), 416. 
50 Ibid. 
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leen vuosien 1922–1923 materiaali mahtui yksien kansien väliin. Ensimmäisen maail-

mansodan jälkeisinä vuosina vasta vuodesta 1924 lähtien voidaan sanoa Archivin il-

meen sementoituneen. Tästä eteenpäin yksittäisten lehtien sivumäärä likimain vakioitui 

ja samalla ilmestymistiheydeksi vakiintui neljä kertaa vuodessa. Ilmeisesti lukijoita jul-

kaisulla riitti epäsäännöllisyyksistä ja vaikeuksista huolimatta. 
 
”Vihdoin, kahden vuoden tauon jälkeen Archiv voi jälleen aloittaa ilmestymisensä. 
Lukijakunnalta saamiemme kirjeiden ja kyselyiden monilukuisuus on osoittanut, että 
kiinnostus aikakauslehteämme kohtaan ei ole hädän hetkellä kärsinyt vaan että nykyi-
sin pikemminkin koetaan tarvetta sitoutumattomalle tieteelliselle aikakauslehdelle ro-
tuhygienian alalta. Käytännöllinen rotuhygienia on tänä päivänä tarpeellisempaa kuin 
koskaan, ja käytäntö tarvitsee teorian ohjausta.“51

 
Selvittyään sotavuosien rasituksista Archivin toimitus saattoi huokaista edes hitusen 

helpotuksesta. Julkaisun siirtymisen Lehmannin kustannustaloon vuonna 1922 voidaan 

tulkita merkinneen sen pelastusta, ainakin taloudellisesti. Useat epävarmuuden leimaa-

mat peräkkäiset vuodet olivat asettaneet sen tulevaisuuden vaakalaudalle, mutta vaihdos 

ison ja julkaisun alaan keskittyneen talon katon alle merkitsi varmasti helpotusta niin 

Ploetzille kuin muillekin Archiviin vihkiytyneille. Kustantajan vaihdoksen myötä Ar-

chivin sisältö ja ilmestyminen vakiintuivat, tosin kokonaissivumäärältään julkaisu jäi 

huomattavasti alkuvuosiaan alhaisemmalle tasolle. Tämä saattoi olla seurausta ennen 

kaikkea sen julkaiseman sisällön vakiintumisesta sekä siitä, ettei alkuvuosien tapaan 

mahdollisimman laajaa kirjoittajakuntaa enää ollut välttämätöntä houkutella mukaan 

vaan Archiv saattoi keskittyä nimenomaan itse ydinsisällökseen katsomiin kirjoituksiin. 

Supistuksiin ei silti ainakaan taloudellisten ongelmien vuoksi ollut ilmeisesti tarvetta. 

Ilmoittaessaan lukijoilleen kustannustalon vaihtumisesta toimitus kommentoi myös toi-

voakseen taaksejääneitä vaikeuksia. 
 
”Valmistuskustannusten noustessa jatkuvasti Archivin on täytynyt viime vuosina supis-
tua ja muuttua kalliimmaksi. Koska taloudelliset vaikeudet kasvavat kuukausi kuukau-
delta, on lisähinnannosto välttämättä tarpeen. [...] Archiv pyrkii täyttämään tehtävänsä 
tunnollisesti heikentyneistä olosuhteista huolimatta, siten toivomme, että lukijamme 
säilyttävät siihen vanhan luottamuksensa myös näinä epäedullisina aikoina.“52

                                                 
51 ”Endlich kann das Archiv nach zweijähriger Pause sein Erscheinen wieder aufnehmen. Eine große Zahl 
von Zuschriften und Anfragen aus dem Leserkreise hat uns gezeigt, daß das Interesse für unsere Zeit-
schrift trotz der Not der Zeit nicht gelitten hat, daß vielmehr gegenwärtig ganz besonders das Bedürfnis 
nach einer unparteiischen wissenschaftlichen Zeitschrift auf dem Gebiete der Rassenhygiene empfunden 
wird. Praktische Rassenhygiene ist heute nötiger als jemals, und die Praxis bedarf der Leitung durch die 
Theorie.“ ARGB 1921 (Bd. 13), 256. 
52 ”Bei den ständig anwachsenden Herstellungskosten mußte das Archiv in den letzten Jahren kleiner und 
teurer werden. Da die wirtschaftlichen Schwierigkeiten von Monat zu Monat steigen, ist eine weitere 
Preiserhöhung unumgänglich notwendig geworden. […] Das Archiv wird sich bemühen, trotz dieser 
erschwerten Bedingungen seine Aufgabe gewissenhaft zu erfüllen, so daß wir hoffen, daß unsere Leser 
auch in diesen widrigen Zeitläuften ihm die alte Treue bewahren werden.“ ARGB 1922-23 (Bd. 14), 128. 
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Kuvio 2. ARGB:n vuosikerrat ja vuosikertojen kokonaissivumäärät 1904–1932. 
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* Vuosikerrat 1927, 1930 ja 1931 julkaistiin kahdessa niteessä. Vuoden 1930 toinen 
nide oli Alfred Ploetzin 70-vuotispäivän juhlajulkaisu. Vuosien 1927 ja 1931 tuplail-
mestymisen syystä ei ole tietoa. Ehkä materiaalia julkaistavaksi oli yksinkertaisesti 
runsaasti. Sen sijaan sotavuosina ja vielä 1920-luvun alussa useiden vuosien materiaali 
mahtui yksien kansien väliin. Välittömästi sodan jälkeen Archivin ilmestyminen pysäh-
tyi toviksi kokonaan. 

 

Archivin sisältö53 rakentui useimpien nykyisten tieteellisten aikakauslehtien tapaan. 

Keskeisin anti sijoittui lehden artikkeliosuuteen (Abhandlungen, Artikel, Kleinere Mit-

teilungen). Sivumäärältään tämä osuus muodosti yleensä karkeasti arvioiden noin puolet 

yksittäisestä numerosta. Toinen laaja osuus sisälsi kirjaesittelyjä, referaatteja ja arvioin-

teja (Kritische Besprechungen und Referate). Suuri enemmistö kohteena olevista teok-

sista oli julkaisun alaan kuuluvia, mutta lisäksi joukkoon kelpuutettiin satunnaisesti 

myös kirjallisuutta, joka ei välttämättä ollut tieteellistä (Aus verwandten Gebieten und 

aus der nichtwissenschaftlichen Literatur). Tieteenalan sisäisiä keskusteluja ja kom-

mentteja kirjoituksiin julkaistiin omassa osiossaan (Diskussionen und Erklärungen), ja 

katsauksia rotuhygieeniseen liikkeeseen, sen saksalaisen yhdistyksen järjestäytymiseen 

ja ajankohtaisiin tapahtumiin maailmalla käsiteltiin lyhyesti kunkin lehden lopuksi (No-

tizen). Myöhemmin tätä varten rakennettiin aivan oma osionsa (Aus der Deutschen Ge-

sellschaft für Rassenhygiene (Eugenik) / Aus der Gesellschaften für Rassenhygiene). 

Vuoden 1932 jälkeen Archivin rakenne säilyi pääpiirteissään muuttumattomana mutta 

koki joitakin, vähäisinä pidettäviä muutoksia. 

                                                 
53 Ks. osa tyypillisen vuosikerran sisällysluettelosta, Liite 2. 
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Archivia saattoi ostaa irtonumerona kaikista, tai ainakin useimmista kirjakaupoista tai 

tilata suoraan kustantajalta. Vuoden tilaus maksoi aloitusvuonna 1904 20 markkaa, yk-

sittäisen vihon saattoi ostaa ohjeiden mukaan neljällä markalla. Hinnat olivat edelleen 

samalla tasolla aina viimeisimpiä 1940-luvulla ilmestyneitä numeroita koskien.54

 

Tietoa Archivin levikistä ei ole ollut saatavilla, mikä tekee osittain vaikeaksi pohdinnan 

julkaisun merkittävyydestä.55 Voidaan kuitenkin – juuri sen tieteellisen luonteen vuoksi 

– myös pohtia, kuinka suuri merkitys levikin laajuudella loppujen lopuksi tämäntyyp-

pistä julkaisua arvioitaessa on. Archivin asema aikakautensa merkittävänä saksankieli-

senä tieteellisen rotuhygienian foorumina on huomattavissa myös muita kriteerejä kuin 

ainoastaan levikkiä tarkastelemalla: siihen muun muassa kirjoittivat lähestulkoon kaikki 

ajan keskeisimmät rotuhygieenikot niin Saksasta kuin ulkomailtakin. Tuorein ja terävin 

tieteellinen keskustelu alalla käytiin siis tosiasiassa sen lehdillä. On kokonaan toinen 

asia, miten tämä keskustelu levisi tiedeyhteisöstä yhteiskuntaan, mutta tämän tehtävän 

täyttämistä luonteeltaan tieteelliseltä julkaisulta voisi tuskin suoranaisesti odottaakaan.56

 

 

                                                 
54 ARGB 1904 (Bd. 1). 
55 Tietoja Archivin levikistä ei painetussa muodossa vaikuttaisi löytyvän mistään. Tiedustelin asiasta 
Saksan rotuhygieenisen liikkeen tutkijalta Paul Weindlingilta, joka on tutkimuksissaan käyttänyt menes-
tyksekkäästi muun muassa Ploetziltä sekä kustantaja Lehmannilta jälkeenjääneitä papereita. Weindlingin 
mukaan arkistoista ei hänen tutkimuksissaan löytynyt henkilökohtaisten papereiden lisäksi mitään, mikä 
voisi viitata kaivattuihin asiatietoihin Archivia koskien. Weindling, Paul, sähköpostiviestit tekijälle 
18.7.2005, tekijän hallussa. Myöskään tiedustelu Max Planck Institut für Psychiatrien arkistoon Ploetzin 
papereista ei tuottanut tulosta. Vaikuttaisi siis, ettei tietoja Archivin painosmääristä, levikistä tms. ole 
säilynyt, tai ainakaan niiden olemassaolosta ei ole tietoa. Sen sijaan tiedossa on, että vuonna 1902 perus-
tetulla kilpailevalla julkaisulla, Woltmannin Revuella mainitaan olleen ensimmäisen julkaisuvuotensa 
loppuun mentäessä noin 2000 tilaajaa. Weindling 1989, 129. 
56 Weiss 1990, 22. Archivissa käydyn tieteellisen keskustelun yhteiskunnallisen vaikuttavuuden selvittä-
minen ei myöskään ole tämän tutkimuksen ensisijainen tehtävä: aikakauden keskustelua niin tutkimuskir-
jallisuuden perusteella kuin Archivia tarkastelemalla voidaan todeta julkaisun merkitys aikanaan rotuhy-
gieenisen liikkeen kannalta; sen sijaan huomattavan lisätutkimuksen kohde olisi selvittää, miten ajatukset 
ja ideat, joita rotuhygieenisen liikkeen ja rotuhygienian tieteenalan piirissä esitettiin, ilmenivät käytännös-
sä, siis mikä niiden vaikutus oli yhteiskunnassa. Mielenkiintoista olisi myös pohtia vaikkapa Archivin 
levikin kehitystä suhteutettuna niin Saksan kuin kansainvälisenkin rotuhygieenisen yhdistyksen jäsenmää-
rän kehitykseen. Yhdistyksien jäsenmääristä, ks. esim. Fischer 1930 (ARGB Bd. 24), 1-5; Weindling 
1989, 141-149. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Saksan rotuhygieeninen yhdistys käynnisteli toi-
mintaansa yhtenevässä aikataulussa Archivin kanssa. Yhdistyksen ensimmäinen yleiskokous pidettiin 
vuonna 1922, mutta sen jäsenmäärä ei ollut enää sotaa edeltäneiden vuosien tasolla. Rahat olivat vähissä 
ja talous kuralla, ja ennen sotaa lisääntyvässä määrin runsaslukuisesti yleisöä keränneitä tapaamisia ja 
tapahtumia järjestettiin epäsäännöllisesti, eivätkä ne enää houkutelleet läsnäolijoita ja kuulijoita totutulla 
tavalla. Elpymisen merkkejä oli kuitenkin havaittavissa. Weindling 1989, 315-318. 
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II.3 Artikkeleiden kirjoittajat 

 
Jotta Archivin luonteesta tieteellisenä julkaisuna ja rotuhygieenisen liikkeen äänenä 

voidaan luoda kokonainen kuva, on tärkeätä tarkastella tekstien kirjoittajia, heidän taus-

tojaan ja suhdettaan rotuhygieeniseen liikkeeseen. Seuraavassa tarkastelussa on otettu 

huomioon ainoastaan varsinaiset artikkelikirjoitukset. Tekstin luokittelu artikkeliksi on 

tapahtunut sille Archivissa annetun statuksen mukaan. Jos kirjoitus on julkaistu artikke-

liosioissa, sitä on myös tarkastelussa sellaisena käsitelty. Kirjoittajista poimittuja tietoja 

ovat sukupuoli, kansallisuus tai oleskelupaikka kirjoituksen julkaisuhetken mukaan, 

sekä tieteellinen tausta ja asema. 

 

Kirjoittajia koskevat tiedot ovat Archivissa ilmoitettuja – jos julkaisussa kirjoittajan 

tiedoista ylipäänsä on jotakin ilmoitettu – eikä julkaistuja tietoja välttämättä ole enää 

erikseen tarkastettu. Yksittäisen kirjoittajan kohdalta puuttuvia tietoja on etsitty, jos se 

on ollut tarpeen ja kohtuullisella vaivalla mahdollista tehdä. Tarkoituskaan ei ole ollut 

onkia tietoon aivan jokaista yksittäistä kirjoittajaa koskevaa vihjettä, olkoonkin, että 

puuttuvia tietoja on ollut paljon ja niiden etsimiseen on käytetty paljon aikaa ja vaivaa. 

Joidenkin kirjoittajien osalta tietoja ei tästä huolimatta ole löydetty. 

 

Maantieteellisin perustein kirjoittajat on jaettu kolmeen luokkaan: Saksa, muu saksan-

kielinen kulttuurialue ja saksankielisen kulttuurialueen ulkopuoliset, siis muut alueet. 

Lisäksi Skandinavia on erotettu omaksi ryhmäkseen muiden alueiden luokan sisällä. 

Kirjoituksessa ilmoitettu paikkakunta on sijoitettu kartalle tekstin julkaisuajankohdan 

mukaan, näin ollen siis muun muassa Stettin (nykyisin Szczecin), Breslau (Wroclaw) ja 

Liegnitz (Legnica) on luettu kuuluvaksi Saksaan, vaikkakin toisen maailmansodan jäl-

keen kaupungit siirtyivät Puolan alueelle ja sen hallintaan. Myös esimerkiksi Danzigin 

vapaakaupunki (Gdansk) on luettu Saksaan. Vastaavanlaisia tapauksia on useita. 

 

Saksankielisellä kulttuurialueella on tarkoitettu selvyyden vuoksi muita selvästi saksan-

kielisiä alueita, kuten Sveitsiä ja Itävaltaa. Myös nykyisen Tsekin tasavallan alueet, täs-

sä tapauksessa lähinnä Praha, on luettu tähän luokkaan. Näin on menetelty siksi, että 

ennen vuotta 1918 Tsekki oli osa Itävalta-Unkarin keisarikuntaa, ja myös tutkittavan 

ajanjakson loppuvuosina sen voidaan katsoa olleen erityisen vahvasti sidoksissa juuri 
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saksankieliseen kulttuurialueeseen. Myös tiede oli näillä alueilla kiinteästi sidoksissa 

Saksaan, ja tieteen kieli oli useimmiten saksa. 

 

Sen sijaan muut jossain määrin saksalaiseen kulttuurialueeseen sidoksissa olleet alueet, 

esimerkiksi Alankomaat, on luokiteltu selvyyden vuoksi luokkaan muut alueet. Näin 

ollen esimerkiksi vanhastaan puolalainen Krakova (Krakau/Krakow), Itävalta-Unkaria 

sekin, on luettu saksankielisten alueiden ulkopuolelle, aivan samoin kuin siten esimer-

kiksi Bozen (Bolzano), jossa saksankielinen vähemmistö on ollut läsnä läpi sen histori-

an, on luettu kuuluvaksi Italiaan ja siten luokkaan muut. Suomea on tarkasteltu tässä 

osana Skandinaviaa. Näin kulttuuriensa ja yhteiskuntiensa suhteen läheisesti yhtenevät 

Pohjoismaat, joiden rotuhygieenisiä liikkeitä on niin ikään usein tarkasteltu rinnakkain, 

voivat muodostaa oman ryhmänsä. Useimpien muiden maiden tapaan myös Pohjois-

maissa rotuhygienia sai omat kansalliset sovelluksensa. Näin ollen Skandinavian – tai 

minkä muun tahansa valitun alueen – erottaminen omaksi ryhmäkseen kirjoittajien taus-

toja tarkasteltaessa on tässäkin mielessä perusteltua.57

 

Jaottelu Saksaan, muuhun saksankieliseen kulttuurialueeseen ja sen ulkopuolisiin aluei-

siin on jo 1900-luvun alkupuoliskoa koskien hieman ongelmallinen. Liikkuvuus ainakin 

tiedeyhteisön suhteen näyttäisi jo tuolloin olleen kulttuurialueen sisällä varsin suurta – 

esimerkiksi Baltian saksalaisista vielä puhumattakaan. Niinpä monet saksalaiset hank-

kivat koulutuksensa esimerkiksi Zürichin tai Wienin arvostetuissa yliopistoissa, ja vas-

taavasti Sveitsin ja Itävallan alueilta liikuttiin Saksaa kohti. Myös useat Saksan rotuhy-

gieenisen liikkeen aktiivit olivat alkujaan lähtöisin Saksan ulkopuolelta. Esimerkiksi 

liikkeen kantaviin voimiin lukeutunut Rüdin oli sveitsiläinen aivan kuten toinenkin psy-

kiatrian professori, August Forel. Vastaavasti Gruber, Thurnwald, hygienian professori 

Ignaz Kaup sekä antropologian professori Felix von Luschan olivat itävaltalaisia. Jopa 

Ploetz oli hetken aikaa Sveitsin kansalainen. Saksan kansalaisuuden hän hankki takaisin 

vasta vuonna 1913.58

 

                                                 
57 Huomattavaa on, ettei rotuhygienia suinkaan levinnyt ainoastaan saksankielisellä kulttuurialueella, sen 
vaikutuspiirissä ja anglosaksien keskuudessa. Kansallisia sovelluksia löytyi lähes kaikkialta, ja tämä nä-
kyi myös Archivissa julkaistuissa artikkeleissa. Rotuhygieniasta Pohjoismaissa, ks. esim. Broberg & 
Roll-Hansen 1996; sekä Saksassa, Ranskassa, Brasiliassa ja Venäjällä, ks. Adams 1990a. 
58 Weindling 1989, 150. 
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Kirjoittajien maantieteellinen jaottelu on tässä tehty henkilön tiedossa olleen kansalli-

suuden mukaan. Jos on voitu perustellusti olettaa, ettei tekstin yhteydessä kirjoittajan 

tiedoissa mainittu oleskelupaikka ole viitannut kirjoittajan kansallisuuteen, on merkintä 

korvattu paremmalla tietämyksellä. Esimerkkeinä tästä käyvät vaikkapa jotkut emämaan 

ulkopuolella siirtomaissa oleskelleet artikkeleiden kirjoittajat sekä vaikkapa Palestiinan 

alueella pitkiäkin aikoja viettänyt Elias Auerbach. Tämänkaltaisissa tapauksissa kirjoit-

tajan kansallisuuden sijoittaminen oleskelupaikan mukaan olisi ollut jopa harhaanjohta-

vaa. Koti- tai oleskelupaikka onkin ollut tiedon lähteenä ainoastaan tätä paremman tie-

don puuttuessa.59  

 

Taustan osalta kirjoittajat on jaoteltu Weindlingin tapaan:60 ensiksi lääke- tai biotietei-

den aloja edustavat tai niihin jollakin tavoin sidoksissa olevat sekä toisaalta muut. En-

simmäiseen ryhmään on luettu näin ollen muun muassa eri tavoin lääkärin tointa har-

joittavat, hammaslääkärit ja apteekkarit, alan professorit ja muut akateemisen maailman 

edustajat, lääketieteen opiskelijat tai alan harjoittelijat, kasvi- ja eläintieteilijät sekä ant-

ropologit ja kansatieteilijät. Jos tausta ei ole selvinnyt kirjoittajan koulutuksen, tutkin-

non, virkanimikkeen tai vastaavan perusteella, on kirjoittaja saatettu joissakin harvoissa 

selvissä tapauksissa poikkeuksellisesti sijoittaa luokkaan edustamansa organisaation 

mukaan. Asemasta on kirjattu ylös lähinnä akateeminen tausta, oliko kyseessä oppi-

tuolin haltija tai muulla tavoin aktiivinen tiedeyhteisön jäsen ja oliko henkilö väitellyt 

tohtori. Mainittakoon tässä yhteydessä, että Saksan ulkopuolelta saapuneista kirjoituk-

sista kyseisiä arvoja ei useinkaan tekijän tietoihin Archivissa merkitty. 

 

Tutkitun ajanjakson 1904–1932 aikana Archivissa julkaistiin yhteensä 686 artikkelia, 

joilla oli 334 eri kirjoittajaa. Artikkeleista oli kaksiosaisia 26 kappaletta, kolmiosaisia 

viisi kappaletta ja neliosaisia kolme kappaletta. Kaikkiaan kahteen artikkeliin yksittäistä 

kirjoittajaa ei ollut merkitty. Nämä artikkelit julkaistiin toimituksen nimissä ja on luo-

kittelussa laskettu yhteen Ploetzin artikkeleiden kanssa. Yhteensä 18 artikkelilla oli kak-

si kirjoittajaa ja yhdellä artikkelilla kolme kirjoittajaa. Noin kolmekymmentä vuotta 

                                                 
59 Tosin juuri Auerbachin suhteen käytännön perusteltavuudesta ei ole täyttä varmuutta: hänen juurensa 
nimittäin kaiketi vievät juuri mainituille alueille. Weindling 1989, 482. 
60 Ks. Weindling 1989, 148-149. Weindling on luokitellut Saksan rotuhygieenisen yhdistyksen jäseniä 
näiden ammatin mukaan luokkiin ’medically related occupations’ ja ’non-medical academics’ (lisäksi 
olivat luokat ’writers and artists’, ’miscellanious’ ja ’occupations unspecified’, joita kaikkia ei kuitenkaan 
tässä erikseen tarkasteltu). 
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kestäneen tarkastelujakson aikana Archiviin voitaisiin siten laskea ilmaantuneen joka 

vuosi keskimäärin kymmenkunta uutta kirjoittajaa. 

 

Kaikkiaan 235 kirjoittajaa kirjoitti Archiviin ainoastaan yhden artikkelin, joka lopulta 

julkaistiin tarkastellun ajanjakson puitteissa. Näin ollen joukko, joka vastasi valtaosasta 

kirjoituksia, ei lopulta ollut kovinkaan suuri. Tutkittava ajanjakso käsitti miltei kolme-

kymmentä vuotta, eikä keskeisimpien kirjoittajien nimissä tuona aikana tapahtunut suu-

ria muutoksia. Useat Archiviin sen ilmestymisen alusta tai varhaisvaiheista lähtien kir-

joittaneet henkilöt olivat läsnä sivuilla myös tarkastellun aikajänteen loppupuolella, ell-

eivät sitten olleet menehtyneet aiemmin.61

 

Kuvio 3. Eniten ARGB:n artikkeleita kirjoittaneiden artikkeleiden jakautuminen julkai-

suvuosittain vuoteen 1932. 
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Kirjoittajien varsin vähäisen vaihtuvuuden voitaneen tulkita kulkevan sopusoinnussa 

koko rotuhygieenisen liikkeen kehityksen kanssa. Julkaisun, aivan kuten liikkeen ja 

yhdistyksenkin, syntyessä ja hakiessa muotoaan sen miehittivät asiasta kiinnostuneet, 

vielä kokemukseltaan alkutaipaleella olevat ja ainakin akateemiselta iältään nuoret mie-

het. Huomattavan suuri joukko kirjoittajista, joiden tarkoista henkilötiedoista on ollut 

mahdollista päästä selville, edustivat samaa 1800-luvun lopulla, vieläpä 1870-luvun 

                                                 
61 Archivissa julkaistiin artikkeleita myös useimpien rotuhygieenisen liikkeen merkkihenkilöiden muistol-
le. Ks. esim. von Gruber 1922-23 (ARGB Bd. 14), 52-56. 
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tienoilla ja vuosikymmenen vaihteen molemmin puolin syntynyttä ikäpolvea. Ajan ku-

luessa nämä samat henkilöt asettuivat rotuhygieenisessä liikkeessä johtavaan asemaan. 

Näiden pioneerien tai saksalaisen rotuhygienian kantaisien tekstejä on siten ymmärret-

tävästi myös julkaistujen tekstien joukossa eniten. 

 

Spekulatiiviseksi sen sijaan jää seikka, oliko tosiasiassa niin, että tarkastellun ajanjak-

son loppuun saakka rotuhygienia oli oikeastaan pienen elitistisen joukon harrastusta 

samaisen joukon vaihdellessa ajatuksiaan ainakin keskenään arvovaltaisena pitämänsä 

julkaisun sivuilla. Tätä väitettä ei kuitenkaan täysin tue tarkastelu, jonka mukaan eri 

kirjoittajien vaihtelu kasvoi ajan kuluessa kohti 1930-lukua – toisin sanoen kuhunkin 

vuosikertaan kirjoittaneiden joukko lisääntyi hiljalleen ajan myötä. Tämä toki on osa 

uuden tieteenalan luonnollista kehitystä. Tieteellisen rotuhygienian kehittymisen ja laa-

jentumisen myötä myös alan asiantuntijoiden sekä aiheesta kiinnostuneiden muiden 

alojen asiantuntijoiden määrä oletettavasti kasvoi.62

 

Eniten Archiviin artikkeleita kirjoittaneiden joukossa on lukuisa joukko tuttuja nimiä 

rotuhygieenisen liikkeen historiasta ja sen sisäpiiristä. Suurin osa näistä on taustaltaan 

lääketieteilijöitä, mutta eivät aivan kaikki. Joukkoon mahtuu myös asiantuntijoita muun 

muassa biologian, antropologian ja filosofian aloilta. Rotuhygienian ja siten myös Ar-

chivin alaan kuuluneet ongelmat olivatkin usein luonteeltaan senkaltaisia, että ne leik-

kasivat useita tieteenaloja ja saattoivat sopia kysymyksenasetteluiltaan useiden tieteen-

alojen kenttään. Esimerkeiksi voidaan ottaa vaikkapa seksuaalisuuteen ja avioliittoon 

liittyvät moraalikäsitykset, joita voitaisiin käsitellä yhtä hyvin niin filosofisina kuin ro-

tuhygieenisinä ongelmina. Juuri nämä kysymykset kiinnostivat Archiviin kirjoittaneista 

muun muassa filosofian professori Christian von Ehrenfelsiä sekä suomalaisen sosiolo-

gian perustajaa Edvard Westermarckia. Ehrenfelsiä ei voitane kohdella aivan perintei-
                                                 
62 Tämän syvemmälle vieviä päätelmiä tehtäessä olisi syytä vertailla Archivia muihin aikakauden julkai-
suihin tai miksei nykypäivän tieteellisiin aikakauslehtiin – toki pitäen mielessä, ettei tiedeyhteisön laajuus 
vastaa kokonaisuudessaan nykyisenkaltaista tiedejärjestelmää verkostoineen, ellei sitten vertailevan tar-
kastelun kohteeksi otettaisi juuri jotakin toista vasta muodostuvaa ja muotoutuvaa tieteenalaa ja tämän 
tieteellistä julkaisua. Weindling mainitsee rotuhygienian keskittyneen alkuvaiheistaan ainakin 1920-
luvulle asti lähinnä harvalukuisten elitististen ryhmien terveyteen ja asemaan, kunnes liike ensimmäisen 
maailmansodan jälkeen ja erityisesti 1920-luvulla jakautui ensinnä hyvinvointiorientoitunutta väestöpoli-
tiikkaa ajaneeseen osaan ja toisaalta ehkä tätä vetoavampaan, populaarimpaan ja radikaalimpaan ’völ-
kisch’-ajatteluun, ajan nationalistisiin virtauksiin sekä muun muassa käsityksiin arjalaisuudesta ja pohjoi-
sesta rodusta tukeutuneeseen suuntaukseen. Alkuajoista lähtien rotuhygieenisen liikkeen sisällä oli käyty 
jonkinlaista kamppailua liikkeen ilmeestä. Kuitenkin 1920-luvulla ja erityisesti vuosikymmenen alussa 
yhdistyksen jäsenmäärien laskiessa sen akateemiselitistisen luonteen voisi olettaa korostuneen vielä enti-
sestään. Ks. esim. Weindling 1989, 298-299, 314-317. 
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sesti rotuhygieenikkona taustansa vuoksi, vaikka hän liikkuikin näiden piirien lähetty-

villä ja kirjoitti paljon myös Archiviin. Vielä vähemmän näin voitaisiin menetellä Wes-

termarckin kohdalla, vaikka tämänkin nimi löytyy Archivin kirjoittajien joukosta.63

  

Taulukko 1. Eniten ARGB:n artikkeleita kirjoittaneita, julkaistujen artikkeleiden luku-

määrä ja kirjoittajien tausta. 

 
kirjoittaja julkaistujen 

artikkeleiden 
lukumäärä 

tausta 

   

Lenz, Fritz 
(1887–1976) 

48 Lääketieteen tohtori, ensimmäisen rotuhy-
gienian alan professuurin haltija, aikakauden 
merkittävimmän rotuhygienian alan oppikir-
jan kirjoittaja, yhdistyksen Freiburgin osas-
ton perustaja. 
 

Weinberg, Wilhelm 
(1862–1937) 

34 Lääketieteen tohtori, tilastotieteilijä, terve-
ysneuvos, yhdistyksen Stuttgartin osaston 
perustaja. 
 

Claassen, Walter 
(1872-?) 

16 Tohtori, tilastotieteilijä. 
 
 

Ploetz, Alfred 
(1860–1940) 

14* Lääketieteen tohtori, saksalaisen rotuhy-
gienialiikkeen, yhdistyksen ja Archivin 
perustaja. 
 

Graßl, J. 
(?-?) 

13 Lääketieteen tohtori, lääkintöneuvos. 
 
 

Plate, Ludwig 
(1862–1937) 

12 Tohtori, biologian professori. 
 
 

Scheidt, Walter 
(1895–1976) 

12 Tohtori, antropologian professori. 
 
 

Tohtori, ei muita tietoja. Weißenberg, S. 
(?-?) 

12 
 
 

Bluhm, Agnes 
(1862–1943) 

11 Lääketieteen tohtori – kaikkiaan kolmas 
nainen Saksassa, harvoja naisia rotuhygiee-
nisen liikkeen sisällä, Ploetzin läheinen 
ystävä ja entinen rakastettu. 
 

Fetscher, Rainer 
(1895–1945) 

10 Lääketieteen tohtori, hygienian professori. 
 
 

Nordenholz, Anastasius 
(1862-?) 

9 Tohtori, juristi, yksi Archivin perustajista, 
Ploetzin lanko. 
 

Auerbach, Elias 
(1882–1972) 

8 Lääketieteen tohtori. 
 
 

Schallmayer, Wilhelm 
(1857–1919) 

8 Lääketieteen tohtori, Ploetzin ohella toinen 
saksalaisen rotuhygienian perustaja. 
 

Ehrenfels, Christian von 
(1859–1932) 

8 Tohtori, filosofian professori. 
 
 

*Ploetzin nimiin on luettu myös kaksi toimituksen nimissä julkaistua artikkelia. 

                                                 
63 Ks. esim. von Ehrenfels 1907 (ARGB Bd. 4), 615-651, 803-830; Westermarck 1908 (ARGB Bd. 5), 
221-234. 
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II.3.1 Sukupuoli 

 
Edellä kuvattujen eniten artikkeleita kirjoittaneiden henkilöiden joukkoon mahtui vain 

yksi nainen. Sukupuolten välinen suhde säilyi kutakuinkin samanlaisena koko ajanjak-

solla myös kaikkia kirjoittajia tarkasteltaessa. Kaikista Archiviin kirjoittaneista valtaosa 

eli 280 henkilöä, noin 84 %, oli miehiä. Naisten osuus kaikista 334 kirjoittajasta oli vain 

noin 4 %, toisin sanoen 14 henkilöä. Osan kohdalta sukupuoli jäi epäselväksi, mutta on 

perusteltua olettaa, että näidenkin kirjoittajien osalta huomattava enemmistö oli miehiä, 

eikä kokonaiskuva näin ollen muutu ainakaan naisten eduksi. 

 

Kuvio 4. ARGB:n artikkeleiden kirjoittajien sukupuoli. 

ei tiedossa

nainen

mies

 
 

Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta Archivissa julkaistut tekstit edustivat siten 

vahvasti miesnäkökulmaa. Vuosisadan alun satunnaisten naisten kirjoittamien artikke-

leiden jälkeen naisten osuus kirjoittajista alkoi hieman nousta ja muuttua edes jollakin 

tapaa säännölliseksi vasta 1920-luvulla, etenkin sen viimeisinä vuosina ja 1930-luvun 

alussa, jolloin naisten kirjoittamien artikkeleiden osuus yksittäisten vuosikertojen artik-

keleista saattoi kohota jo noin 10 %:n tietämille. 

 

Naisten todella vähäinen osuus kirjoittajien joukossa ei sinänsä ole yllättävää. Myös 

rotuhygieenisen liikkeen piirissä naisten, erityisesti merkittävässä asemassa olevien, 

osuus oli niukka. Muutamia aktiivisia naisia lukuun ottamatta liike oli vahvasti miesten 



 33

käsissä – olkoonkin, että jäsenmäärissä naisten osuus saattoi joinakin aikoina olla jopa 

neljännes rotuhygieenisen yhdistyksen kokonaisjäsenmäärästä. Naisten jossakin määrin 

jopa yllättävän suuri osuus yhdistyksen jäsenistöstä selittyy kuitenkin suurelta osin sillä, 

että he edustivat usein ”varsinaisen” jäsenen puolisoa tai tytärtä. Kun miehille kirjoitet-

tiin rekisteriin heidän ammattinsa tai muu vastaava titteli, ei naisille useinkaan tämän-

kaltaista asemaa merkitty. Vuonna 1913 rotuhygieenisen yhdistyksen 111 naisjäsenen 

joukossa olikin vain seitsemän lääketieteilijää. Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli 

tuolloin 425. Toisaalta, vuosisadan alkupuolella naisten vähäinen näkyvyys ei välttä-

mättä ollut kovin poikkeuksellista millään tieteenalalla, varsinkaan lääketieteen suhteen. 

Agnes Bluhm, joka oli ensimmäinen ja harvoja näkyviä naishahmoja rotuhygieenisen 

liikkeen piirissä ja näkyi myös Archivin sivuilla, oli kaikkiaan vasta kolmas loppuun 

asti koulutettu naislääkäri ja lääketieteen tohtori Saksassa.64

 

 

II.3.2 Kansallisuus 

 
Kirjoittajista noin kaksi kolmesta oli saksalaisia. Saksankielisen kulttuurialueen sisä-

puolelta (poislukien Saksa) kirjoittajia oli kutakuinkin yhtä paljon kuin saksankielisen 

kulttuurialueen ulkopuolelta. Saksankielisen kulttuurialueen ulkopuolisiin alueisiin lue-

tusta Skandinaviasta, siis Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta, kirjoittajia oli 

parisenkymmentä. Muutamien kirjoittajien osalta kansallisuus jäi kokonaan epäselväksi. 

 

Ulkomaalaisista kirjoittajista tekstejä Archiviin saatiin houkuteltua merkittävimmiltä 

alan kansainvälisiltä vaikuttajilta. Kirjoittajien joukosta löytyvätkin muun muassa Gal-

tonin oppilas ja aikansa huomattavimpiin tilastotieteilijöihin kuulunut brittieugeenikko 

Karl Pearson, Yhdysvaltain rotuhygieenisen liikkeen näkyvimmät edustajat, kuten alan 

sikäläisen tutkimuslaitoksen perustaja Charles B. Davenport ja samaisen laitoksen joh-

tajiin lukeutunut Harry H. Laughlin sekä kolmas huomattava hahmo Paul Popenoe, joi-

                                                 
64 Bluhm oli kolmas naislääkäri Berliinissä; ensimmäiset kuusi opiskelivat kaikki Zürichissä. Weindling 
1989, 74-75, 145-146. Naisten emansipaatio ja naisasialiike olivat 1900-luvun alkupuolella vielä monessa 
suhteessa alkutaipaleellaan, joskin kehitys saattoi olla sangen vauhdikasta. Tapahtuneet muutokset kir-
voittivat kommentteja myös Archivissa, nähtiinhän naisen aseman muuttumisen, lähinnä siis siirtymisen 
pois kotoa lasten kasvatukseen ja kodinhoitoon liittyvistä tehtävistä työelämään, olevan kiinteästi yhtey-
dessä myös valtakunnalliseen väestöpolitiikkaan, syntyvyyteen ja siten kansakunnan elinvoimaan ja kil-
pailukykyyn. Ks. tarkemmin esim. tämän tutkielman luku III. 
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den tekstit julkaistiin luonnollisesti saksaksi käännettyinä. Ploetz pyrki itse aktiivisesti 

hankkimaan julkaisuunsa arvovaltaisia kirjoittajia. Jopa itse Francis Galton kirjoitti yh-

den artikkelin, joka julkaistiin Archivissa – asianmukaisesti ilmeisesti itsensä Ploetzin 

kääntämänä. Ploetz kirjoittikin Galtonille vuonna 1905: ”Seuraamme mitä suurimmalla 

mielenkiinnolla arvostettua ja tärkeää eugeniikkaanne.” Ploetzin tarkoituksena oli to-

dennäköisesti samalla hakea Galtonilta tukea kansainväliselle rotuhygieeniselle yhdis-

tykselle, joka kuitenkin otti ensimmäisiä yhteistyöaskeleitaan sangen hitaasti.65  

 

Kuvio 5. ARGB:n artikkeleiden kirjoittajien kansallisuus. 
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Saksan rotuhygieenisellä liikkeellä oli muiden saksankielisten alueiden lisäksi sangen 

kiinteät suhteet myös Pohjoismaihin. Muun muassa Ruotsin ja Saksan suhteet olivat 

niin läheiset, että Ruotsin rotuhygieeninen seura liittyi heti perustamisensa jälkeen sak-

salaisten organisoiman kansainvälisen yhdistyksen ensimmäiseksi ulkomaiseksi jäse-

neksi. Myös suomalaisen rotuhygieenisen ajattelun mallit ja vaikutteet haettiin pääasias-

sa Saksasta. Saksan asema maailman lääketieteen huipulla oli tähän ensimmäinen luon-

nollinen syy, toinen oli seikka, että juuri saksalaisen huippulääketieteen vetovoima 

suomalaisiin opiskelijoihin oli suuri. Suomalaisten lääketieteilijöiden tärkeimmät opis-

kelu- ja harjoittelupaikat löytyivätkin 1900-luvun alussa Saksasta ja muualta saksankie-

lisestä Euroopasta. Vastaavasti Ploetzille ja monille muille saksalaisille Skandinavia oli 

                                                 
65 Weindling 1989, 130, 151-153. ”We take the highest interest in your eminent and important Eugenics.” 
Lainaus Ploetziltä Weindlingin mukaan. 
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tärkeä ennen kaikkea siksi, että sen katsottiin olleen germaanien ja pohjoisen rodun al-

kukoti. Osittain tästä syystä Pohjoismaihin suunnattiin saksalaisten rotuhygieenikkojen 

toimesta jopa jonkinasteista suunnitelmallista ”lähetystyötä”. Esimerkiksi Rüdin mat-

kusti vuosina 1907 ja 1909 Norjassa ja Ruotsissa värväten matkoillaan Saksan rotuhygi-

eeniseen yhdistykseen kymmeniä jäseniä.66

 

Archivin pohjoismaisten kirjoittajien joukosta voitaneen mainita muutama huomattavin, 

muun muassa Norjan johtava rotuhygieenikko Jon Alfred Mjøen sekä Ruotsin vastaavat 

Gunnar Dahlberg ja Herman Lundborg. Myös muutama suomalaisten kirjoittajien teksti 

julkaistiin. Suomen johtava geneetikko ja alan vaikuttaja Harry Federley sai joitakin 

tekstejä julkaisuun, kävihän hän myös enemmän tai vähemmän aktiivista kirjeenvaihtoa 

Archivin toimituskuntaan kuuluneen ja liikkeen näkyvimpiin hahmoihin lukeutuneen 

Fritz Lenzin kanssa. Vielä Lenziäkin tärkeämpi linkki Federleyn ja saksalaisten rotuhy-

gieniapiirien välillä oli silti Ludvig Plate. Näiden kahden välinen yhteisistä tutkimusin-

tresseistä alkunsa saanut tuttavuus syveni sittemmin henkilökohtaiseksi ystävyydeksi. 

Federleyn kirjoitukset syntyivät ja julkaistiin ilmeisesti Platen myötävaikutuksella, jos-

kin hän osallistui saksalaisen rotuhygienialiikkeen toimintaan varsin aktiivisesti myös 

itse. Federleyn lisäksi mielenkiintoinen kirjoittaja oli myös suomalaisen sosiologian 

perustaja Edvard Westermarck.67

 

 

II.3.3 Tieteellinen tausta ja asema 

 
Aivan poikkeuksellisia kirjoittajia Westermarckin kaltaiset yhteiskuntatieteilijät eivät 

Archivissa olleet, olihan sen ilmeen tarkoitus kokonaisuudessaankin olla jossain määrin 

yhteiskuntatieteellinen. Kuitenkin noin 60 % Archiviin kirjoittaneista edusti taustansa ja 

tieteenalansa mukaan joko suoraan lääketiedettä, muita biotieteitä tai niihin sidoksissa 

olevia tieteenaloja. Noin joka viides kirjoittaja tuli näiden alojen ulkopuolelta, samoin 

                                                 
66 Fischer 1930 (ARGB Bd. 24), 2-3; Mattila 1999, 151-152; Weindling 1989, 146, 150-151. Ruotsalai-
nen yhdistys, Svenskt sälskap för rashygien, perustettiin tammikuussa 1910 Uppsalan yliopiston professo-
ri Johan Wilhelm Hultkranzin toimesta, ja se saavutti hetkessä kymmeniä jäseniä. 
67 Ks. esim. Mattila 1999, 45-47, 289-290, 334, 346. Westermarck tutki erityisesti avioliittoa sekä moraa-
likäsityksiä. Hän muun muassa pyrki osoittamaan, että sekä avioliiton muodot että moraalikäsitykset ovat 
eriytyneet kehityksen myötä ja kehittyvät edelleen luonnollisen valinnan tuloksena elinkelpoisuutensa 
perusteella. Avioliitosta ja moraalista Westermarck kirjoitti myös Archivissa. Ks. Westermarck 1908 
(ARGB Bd. 5), 221-234. 
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joka viidennen osalta tämä tieto jäi epäselväksi. Tämä tuskin muuttaisi suurestikaan eri 

alojen välisiä suhteita ainakaan siten, että bio- ja lääketieteiden osuus pienenisi mainit-

tavasti nykyisestä. 

 

Kuvio 6. ARGB:n artikkeleiden kirjoittajien tausta. 

ei tiedossa

muu ala bio- ja lääketieteet

 
 

Lääkäreiden ja muiden lääketieteen edustajien suuri osuus kirjoittajien joukosta ei si-

nänsä ole yllättävää. Muun muassa bakteriologian alalla saavutettujen menestysten jäl-

keen ja erityisesti Saksassa lääketieteelle asetettujen odotusten vuoksi lääketieteilijöillä 

oli vahva asema yhteiskunnassa ja tieteessä. Lääketieteen ammattilaiset olivat arvostet-

tuja hahmoja yhteiskunnassa, ja myös rotuhygieeninen liike oli vahvasti juuri bio- ja 

lääketieteilijöiden käsissä. Lääkäreiltä odotettiin vastauksia useisiin ajan huomattaviin 

ongelmiin, myös yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Ammattikunta pyrki luonnollisesti 

vastaamaan kuulemaansa huutoon. Sen voimakas myötätuuli lisäsi varmasti myös lää-

kärien omaa halukkuutta puuttua yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun.68

 

Archivin kirjoittajat edustivat kauttaaltaan tieteen eturiviä. Ainoastaan noin 50 kirjoitta-

jan osalta ei päästy selvyyteen, olivatko nämä saavuttaneet jossakin vaiheessa uraansa 

tohtorin arvon. Kaikki loput kirjoittajat, siis huomattava osa, olivat ilmoitettujen tai 

muilla tavoin etsittyjen tietojen mukaan tohtoreita ja edustivat siten aikansa tieteen eliit-
                                                 
68 Mattila 1996a, 17-18; Weindling 1989, 148-149, 317. Kenties tärkeimpinä monista edistysaskeleista 
voitaneen mainita saksalaisen Robert Kochin tekemät löydöt, muun muassa tuberkuloosibakteerin löytä-
minen. Bakteriologiasta, ks. esim. Weindling 1989, 158-163. 
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tiä ja huippua omilla aloillaan. Tohtorinhatuttomista suuri osa oli vielä alansa opiskeli-

joita, lääketieteen muita harjoittajia, opettajia tai ulkomaalaisia, joiden osalta tietoa ei 

ilmoitettu eikä sitä muillakaan keinoin saatu selvitettyä. 

 

Jotta voitaisiin ymmärtää, miksi yhteiskunnallisiin ongelmiin vastauksia etsinyt rotuhy-

gienia oli hyvin vahvasti lääketieteeseen ja biologiaan sidoksissa, ja toisaalta, miten 

varhaisille rotuhygieenikoille tuntui olevan kovin luontevaa esittää poliittisiin ja sosiaa-

lisiin ongelmiin lääketieteellistä ratkaisua, on syytä valottaa hieman lääketieteen ammat-

tilaisten, erityisesti lääkärin profession perinteitä ja traditiota Saksassa. Tämä on tärkeää 

ennen kaikkea siksi, että valtaosa varhaisista ja myös myöhemmistä rotuhygieenikoista 

oli koulutukseltaan lääketieteilijöitä. Muiden yliopistossa koulutettujen luokkatove-

reidensa kanssa he olivat osa kansakunnan intellektuellia eliittiä ja jakoivat useimmiten 

saman sangen konservatiivisen näkökulman yhteiskuntaan. Lääkäreinä tai muina alan 

ammattilaisina he näin ollen eivät ainoastaan jakaneet ammattikuntansa ja muun koulu-

tetun keskiluokan, ’Bildungsbürgertumin’ asenteita ja ennakkoluuloja, vaan olivat myös 

hyvin perillä perinnöllisyyden ratkaisevasta merkityksestä niin yksilön kuin kansakun-

nankin kannalta ja olivat ennen kaikkea sisäistäneet lääkärin tehtävän kansakunnan ter-

veyden ja hyvinvoinnin vaalijana.69

 

Lääkäreiden kokemus itsestään kansakunnan elinvoiman varjelijoina periytyi pitkän 

aikavälin historiallisesta kehityksestä. Sen juurien voidaan nähdä johtavan ainakin 

1800-luvun puolivälin, vuosien 1848–1849 vallankumouksen niin sanotun terveysre-

formiliikkeen aikoihin. Vastaavan ranskalaisliikkeen esikuvan mukaisesti liikkeen sak-

salaiset lääkärivaikuttajat Rudolf Virchowin ja Salomon Neumannin johdolla etsivät 

kiistattomia osoituksia köyhyyden ja kurjuuden sekä sairauksien ja tautien yhteydestä. 

Koska liikkeen edustajien mielestä terveys oli suuresti ja suoranaisesti riippuvainen eri-

laisista sosiaalisista tekijöistä, kuten huono ruokavalio tai aliravitsemus, huono tai toi-

mimaton hygienia, huono elintaso ja elinolosuhteet, lääkärit kokivat välttämättömäksi 

ulottaa keinonsa perinteisiä lääketieteellisiä menetelmiä pidemmälle turvatakseen yh-

teiskuntansa ja yhteisönsä hyvinvoinnin ja terveyden. Tällöin erityisesti sosiaalisten 

olosuhteiden parantaminen ja niihin puuttuminen oli suuren huomion kohteena. Toisaal-
                                                 
69 Weiss 1987, 14-15; Weiss 1990, 12-13. Esim. Wilhelm Schallmayerin vuonna 1891 julkaistu ensim-
mäinen rotuhygieniaa käsitellyt kirjanen oli nimeltään Über die drohende körperliche Entartung der 
Culturmenschheit und die Verstaatlichung des ärztlichen Standes, joka käsitteli juuri lääkäreiden ja yh-
teiskunnan roolia degeneraation vastaisessa taistelussa. Teoksesta, ks. esim. Weiss 1987, 42-63. 
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ta 1800-luvun loppupuoliskon lääketieteen edistysaskeleet kasvattivat aina valtakunnan 

yhdistymisestä lukien tieteellisen terveydenhuollon ja erityisesti yliopistokoulutettujen 

lääkäreiden arvostusta ja siten niin ryhmän sosiaalista itsetuntoa kuin poliittista arvoval-

taakin. Monet ammatilliset yhdistykset ja järjestöt kokosivat tuolloin suurimman osan 

lääkärin ammatin harjoittajista samojen seinien sisäpuolelle ja olivat omiaan sosiaalis-

tamaan heidät osaksi ammattikuntaansa. Mitkä tahansa rikkomukset lääketieteen profes-

sion kunniaa, ’Standesehre’, vastaan käsiteltiin erityisissä lautakunnissa, jotka pitivät 

huolen, että lääkärit pysyisivät ammattinsa arvoisina.70

 

Otetut lääketieteen edistysaskeleet ohjasivat lääkäreiden kiinnostusta kohti bakteriologi-

aa, serologiaa ja immunologiaa. Monet uskoivat, että mihin tahansa tunnettuun sairau-

teen voitaisiin löytää sen aiheuttanut bakteeri. Jotkut taas, kuten sosiaalihygieenikko 

Alfred Grotjahn, päättivät seurata jo Virchowin viitoittamaa tietä ja tutkia sosiaalisten 

tekijöiden vaikutusta terveyteen. Ja lopulta, useat alan nuoret asiantuntijat valitsivat 

tuolloin kasvavaa kiinnostusta herättäneen uuden lääketieteen osa-alueen, perinnölli-

syyden tutkimuksen omimmaksi alueekseen. Vakaumus useiden eri terveyden ongelmi-

en, kuten mielisairauden ja vajaamielisyyden, epilepsian, hysterian, alkoholismin sekä 

taipumuksen tuberkuloosiin ja jopa rikollisuuteen olevan perinnöllisiä johti muun muas-

sa neurologian ja psykiatrian aloilla nopeasti rotuhygienian kasvavaan kannatukseen. 

Näin oli erityisesti siksi, että neurologian ja psykiatrian tunnistamiin ongelmiin vaikutti 

olevan vain vähän tai ei ollenkaan hyötyä jo otetuista muista lääketieteen edistysaske-

leista. Perinnöllinen taakka, ’erbliche Belastung’, muodostui ajan muoti-ilmaukseksi 

tutkittaessa perinnöllisyyden vaikutuksia. Kokonaisen kansakunnan terveyden vaalimi-

seksi keskeistä oli yhteiskunnan jokaisen jäsenen perimän laatu. Juuri siihen voitiin vai-

kuttaa rotuhygieenisellä ohjelmalla.71

 

Rotuhygieenisen liikkeen perustajat olivat taustaltaan suurelta osin lääketieteilijöitä. 

Pääpiirteissään näiden osuus liikkeen aktiiveista ainoastaan vahvistui ajan kuluessa. 

Artikkeleiden kirjoittajien taustojen tarkastelussa vuosikerroittain havaitaan, että en-

simmäisen maailmansodan vuosista aina 1920-luvulle tultaessa muiden alojen edustaji-

en artikkelikirjoitusten osuus putosi huomattavasti. Tämä noudattelee kehitystä myös 

rotuhygieenisen yhdistyksen piirissä, joka 1920-luvulla ajautui yhä tiukemmin lääketie-

                                                 
70 Weiss 1987, 15-20; Weiss 1990, 12-13. 
71 Weiss 1990, 12-13. 
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teilijöiden ja biologien haltuun. Niin ikään Ploetz ajautui noina vuosina yhdistyksessään 

sivuraiteille. Onkin kiinnostavaa pohtia, eikö Ploetz havainnut käynnissä olevaa kehi-

tystä, eikö hän kyennyt tai halunnut vaikuttaa kehitykseen esimerkiksi nostamalla esiin 

ja pitämällä pinnalla muiden alojen edustajia myös julkaisussaan; vai oliko tämä juuri 

Ploetzin niin kovin haluamaa rotuhygienian tieteellistymistä ja sen oman, lääketiedettä 

lähellä olevan tieteellisen identiteetin muotoutumista, johon ei oikeastaan ollut syytä 

puuttua. Toisaalta 1920-luvun loppua kohden havaittava muiden alojen edustajien kir-

joittamien artikkeleiden osuuden kohoaminen uudelleen 1920-lukua edeltäviin lukuihin 

voidaan myös nähdä jonkinlaisena vastareaktiona ensimmäisen maailmansodan jälkeen 

tapahtuneelle kehitykselle, vaikkakin samanaikaisesti myös lääketieteen ammattilaisten 

kokonaislukumäärä kasvoi kaiken aikaa.72

 

Kuvio 7. ARGB:n artikkeleiden kirjoittajien tausta vuosikerroittain. 
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* Tarkastelussa on otettu huomioon ainoastaan artikkelit, joiden kirjoittajien tausta oli 
tiedossa. 

 

Toinen ja lääketieteellistymisen kanssa rinnakkainen 1920-luvun rotuhygieeniseen liik-

keeseen yhdistettävä kehityspiirre liittyy sen sekä saksalaiskansallisen ja -nationalistisen 

’völkisch’-ideologian suhteeseen. On esitetty, ettei tämänkaltainen ajattelu olisi ollut 

niinkään vallalla lääketieteilijöiden keskuudessa – joita rotuhygieenikot siis suurelta 

osin olivat – vaan pikemminkin esimerkiksi saksalaisten kulttuurintutkijoiden, antropo-

logien ja kansatieteilijöiden sekä asiasta kiinnostuneiden maallikoiden keskuudessa. 
                                                 
72 Weinding 1989, 317, 349. 
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Vielä jonkin aikaa ensimmäisen maailmansodan jälkeenkin nämä kaksi eri suuntausta, 

siis lääketieteellinen rotuhygienia ja ei-lääketieteellisen pohjoisen rodun liikkeet, pitäy-

tyivät erillään. Kun rotuhygieenikot varoittivat degeneraatiosta ja väestöpoliittisista vaa-

roista, oli toisaalla pelkona pohjoisen rodun valta-aseman katoaminen.73

 

On kiinnostavaa, että Ploetz pyrki edelleen 1920-luvulla Archivin Lehmannin kustan-

nustaloon siirtymisen jälkeen pitämään kiinni asettamistaan tieteellisistä tavoitteista 

julkaisun suhteen. Juuri Archivin siirtymistä Lehmannin kustannustaloon on kuitenkin 

pidetty keskeisimpänä osoituksena koko rotuhygieenisen liikkeen politisoitumisesta ja 

liukumisesta oikealle, pohjoisen rodun liikkeiden yhteyteen. Lehmann oli tunnettu tä-

mänsuuntaisen materiaalin julkaisemisesta, itse asiassa kustantaja saattoi hyvin julkaista 

enemmän rotuteorioihin ja rotuhygieniaan liittyviä niteitä kuin muut yksittäiset kustan-

tajat yhteensä. On kuitenkin todennäköistä, että kustantajanvaihdokseen Ploetzin pakot-

tivat ennen kaikkea taloudelliset syyt, ei avoin käännös aatemaailmassa. Sotavuodet 

olivat kuluttaneet Archivia ja aiempia kustantajia raskaasti, ja voi hyvin olla, että ilman 

Lehmannin väliintuloa Archiv ei olisi kyennyt jatkamaan ilmestymistään.74

 

 

II.4 Artikkeleiden luku- ja sivumäärät 

 
Artikkeleiden lukumääräisessä kehityksessä vuosikerroittain tapahtui huomattava not-

kahdus vakiintuneisiin määriin ensimmäisen maailmansodan vuosina ja välittömästi 

sotaa seuranneena ajanjaksona. Tämä oli luonnollinen tulos ennen kaikkea vaikeasta 

taloudellisesta tilanteesta aiheutuneesta koko julkaisun laajuutta kohdanneesta supistus-

tarpeesta. Vasta 1920-luvun puolivälissä artikkeleiden lukumäärä per vuosikerta oli ko-

honnut sotatalouden puristuksesta selviytyneen julkaisutoiminnan elpymisen seuraukse-

na sotaa edeltävälle tasolle. 

 

Maailmansodan rasitukset ja haitat tieteelle, tutkimukselle ja tutkijoille erityisesti rotu-

hygienian alan suhteen jäävät tämänkaltaisen tarkastelun ulottumattomiin, sillä Archi-

viin kokonaisuudessaan toimitettuihin käsikirjoituksiin ei ole mahdollista päästä käsiksi. 

                                                 
73 Proctor 1988, 24-25, 343n-344n. 
74 Proctor 1988, 26-29; Weindling 1989, 314. 
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Ilmeisesti materiaalia julkaistavaksi kuitenkin riitti. Sodasta seurannutta epäsäännölli-

syyttä pahoitellessaan ja Archivin siirtymisestä Lehmannin kustannustaloon ilmoittaes-

saan toimitus nimittäin mainitsi julkaistaviksi tarjottujen kirjoitusten käsittelyn teettävän 

huomattavan suuren määrän työtä. Vastaavasti artikkeleiden lukumäärän kehityksestä 

1930-luvulla on vaikea tehdä pitkälle vietyjä johtopäätöksiä, niin paljon määrät vaihte-

livat tarkastellun muutaman vuoden aikana.75

 

Kuvio 8. ARGB:n artikkeleiden lukumäärän kehitys vuosikerroittain. 

vuosikerta

19
32

19
31

*
19

30
*

19
29

19
28

19
27

*
19

26
19

25
19

24
19

22
-2

3
19

21
19

16
-1

8
19

14
-1

5
19

13
19

12
19

11
19

10
19

09
19

08
19

07
19

06
19

05
19

04

lu
ku

m
ää

rä

60

50

40

30

20

10

0

18

4950

18

27

41

29
25

21
19

16
20

42

29
3231

292929
31

29

24

48

 
* Vuosina 1927, 1930 ja 1931 Archiv ilmestyi kaikkiaan kahden niteen verran. Vuoden 
1930 toinen nide oli juhlajulkaisu Alfred Ploetzin 70-vuotispäivän kunniaksi ja sisälsi 
ainoastaan artikkeleita. Vuosien 1927 ja 1931 niteissä ei tämänkaltaista poikkeuksellis-
ta luonnetta ollut. Nämäkin niteet ovat tosin hieman ongelmallisia, nimittäin molem-
missa yksittäiset lehdet on nimetty erstes Heft, zweites Heft… jne., ja uudelleen erstes 
Heft, zweites Heft… On mahdollista, että näin on menetelty, kun yksittäiset numerot 
on jälkeenpäin nidottu vuosikerraksi. 
 

 

Tarkasteltaessa vuosikerroittaista kehitystä artikkeleiden lukumäärän sijaan artikkelei-

den sivumäärän suhteen ei kuvio näytä aivan edellisen kaltaiselta. Sivumäärät laskivat 

tasaisesti julkaisun ilmestymisen alusta lähtien aina ensimmäisen maailmansodan vuo-

siin ja nousivat uudelleen vuoden 1921 pohjalukemista hiljalleen laajemmiksi. Edelleen 

vuosien 1927, 1930 ja 1931 laajuutta selittää Archivin ilmestyminen näinä vuosina kak-

sinkertaisesti normaalivuoteen verrattuna. 

 

                                                 
75 ARGB 1921 (Bd. 13), 256; ARGB 1922-23 (Bd. 14), 128. 
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Kuvio 9. ARGB:n artikkeleiden lukumäärän ja sivumäärän kehitys vuosikerroittain. 
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II.5 Artikkeleiden teemat 

 
Viimeisenä kvantitatiivisena kohteena on tarkasteltu Archivin tekstien teemoja ja niiden 

käsittelemiä aihepiirejä. Aivan kuten edellä, tässäkin tarkastelun kohteeksi on valittu 

ainoastaan julkaisun artikkeliosion tekstit. Perusteluna valinnalle on ollut niiden laajin 

sisältö ja suurin merkitys lehden linjan osoittajana: artikkelit olivat lehden ydin. Jonkin-

laisen lisätarkastelun kohteeksi olisi toki voitu asettaa esimerkiksi julkaistut kirja-

arvostelut ja referaatit, samoin laadullisesti merkittävänkin tarkastelukohteen olisivat 

tarjonneet muun muassa julkaisun keskusteluosiot. Tämän tutkimuksen rajauksien ja 

lisätarkastelun vaatiman työn laajuuden vuoksi tässä on keskitytty kuitenkin ainoastaan 

artikkeleihin. Artikkeleiden sisältö luokiteltiin kuvion 10 mukaisesti. 
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Kuvio 10. ARGB:n artikkeleiden luokittelu. 
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Kaikki artikkelit, yhteensä siis 686 kappaletta, on jaettu ensin kahteen pääluokkaan. 

Tämän jälkeen teemaltaan perinnöllisyyttä käsitelleet artikkelit on jaettu jälleen kahteen 

luokkaan. Jaottelu on tehty artikkeleiden kysymyksenasettelun perusteella. Lähes kaikki 

artikkelit lukeutuivat suoraan julkaisun alaan käsitellen perinnöllisyyttä tai siihen vai-

kuttavia yhteiskunnallisia voimia tai lainalaisuuksia.  

 

Ensimmäisen luokan muodostivat niin sanotusti puhtaasti perinnöllisyystieteelliset ar-

tikkelit. Näistä valtaosa käsitteli perinnöllisyyden mekanismeja ja lainalaisuuksia, usein 

kasvi- tai eläintieteen näkökulmasta. Myös darvinismia, evoluutioteoriaa ja sen periaat-

teita käsitelleet artikkelit on luokiteltu perinnöllisyystieteen luokkaan. Yleisesti ottaen 

perinnöllisyyden mekanismeja ja lainalaisuuksia tutkittiin ihmisiäkin koskevissa kirjoi-

tuksissa hyvin kirjavista näkökulmista: artikkeleiden joukossa oli kirjoituksia hymy-

kuoppien periytymisestä kaljuuntumisen kautta aina perinnöllisiin tai sellaisina pidet-

tyihin sairauksiin. Tämä kertoo varmastikin osaltaan perinnöllisyystieteen tieteenalan 

nuoresta iästä vielä pitkään vuosisadan alkupuolella. Uutta tietoa pyrittiin tuottamaan 

kaikilta mahdollisilta alueilta, jotta kyettäisiin vahventamaan, täydentämään ja taas 

muodostamaan uutta perinnöllisyyden mekanismeja ja lainalaisuuksia koskevaa tietoa. 

Kirjoituksien sisällön kehitystä arvioitaessa voitaisiinkin tällöin pohtia vaikkapa tie-

teenalan sisäistä kehitystä sekä perinnöllisyyttä ja perinnöllisyyden mekanismeja kos-

kevan tiedon lisääntymistä tarkastellun ajanjakson kuluessa.76

 

Kun pohditaan artikkeleiden sisältöä ja niiden luokittelua eri ryhmiin, ei voida unohtaa 

tarkastelun kohteena olevan julkaisun nimeä ja sen tunnusomaista tarkoitusta. Archiv 

määritteli nimiösivullaan itsensä julkaisuksi, jonka tehtävänä oli olla ”aikakauslehti ro-

dun ja yhteiskunnan olemuksen sekä niiden vastavuoroisten suhteiden, niiden säilyttä-

misen ja kehityksen biologisten edellytysten, sekä perustavanlaatuisten kehitysopin on-

gelmien tutkimiseksi.” Tästä syystä puhtaasti perinnöllisyystieteellisiksi tai muihin ar-

                                                 
76 Muun muassa Wilhelm Schallmayer kirjoitti ensimmäisessä, vuoden 1891 teoksessaan, kuinka ongel-
mallista oli, että toistaiseksi tiedettiin kovin vähän perinnöllisyyden lainalaisuuksista. ”It is deplorable 
that so little of certainty is known regarding this very important and interesting question. One speaks 
about the laws of heredity. Certainly these do exist since all natural processes are subject to invariable 
laws. Accident occurs in the subjective, not in the objective world. The apparent irregularity of the heredi-
tary process gives the impression that chance is operating. In reality there exists, even for these natural 
events, inviolable regularity. But these laws of heredity, which we must accept a priori as existing, are not 
yet known to us. We possess only hypotheses and guesses.” Jos haluttiin pyrkiä siihen, että perinnölli-
syystiede voisi saavuttaa sille havitellun tieteellisen statuksen, oli ensiarvoisen tärkeää, että sen alalta 
hankittaisiin kiivaasti uutta, tutkittua tieteellistä tietoa. Lainaus Weissin mukaan, Weiss 1987, 51. 
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tikkeleihin onkin luettu suuri joukko artikkeleita, joiden tarkoituksena selvästi oli toimia 

nimenomaan julkaisun yhteiskuntabiologisessa ulottuvuudessa. Esimerkiksi artikkelit, 

joissa esitellään muurahaisyhdyskunnan rakenteita ja sen sisäistä tehtävän- ja luokkaja-

koa tai vastaavasti nisäkkäiden perinnöllisyyttä esimerkiksi alkoholille tai kofeiinille 

altistettujen hiirien välityksellä, uskottavasti kuvasivat ja toimivat lisävalaistuksena ni-

menomaan inhimillisen yhteiskunnan ilmiöille. Hyvä esimerkki omissa tutkimuksissaan 

tämänkaltaisia hyppäyksiä eläinmaailmasta ihmiskuntaan ja ihmisen perinnöllisten omi-

naisuuksien tutkimukseen tai päinvastoin tehneestä henkilöstä on Fritz Lenz. Hän kir-

joitti Archiviin muun muassa kaniinien karvoituksen värin periytymisestä ja siirtyi siitä 

ihmisen ihokarvoituksen, albinismin sekä hiusten ja kaljuuntumisen kautta inhimillisiin 

ominaisuuksiin. Tällaiset siirtymät ovat ymmärrettäviä sikäli, että samankaltaiset perin-

nöllisyyden lainalaisuudet koskevat kaikkia eläviä luontokappaleita. Tämänkaltaisten 

kirjoitusten ei kuitenkaan ole katsottu suoraan edustavan rotuhygieenistä perinnettä.77

 

Tämän lisäksi muiden artikkeleiden luokkaan lukeutui joukko artikkeleita, joiden oike-

ampi julkaisufoorumi olisi ollut kokonaan toinen tieteellinen julkaisu, jos kyseessä ol-

leella tieteenalalla sellainen jo oli. Näissäkin artikkeleissa saatettiin käsitellä rotuhygi-

eeniseltä kannalta keskeisiä kysymyksiä, mutta kuitenkin niin voimakkaasti toisen tie-

teenalan lähtökohdista käsin, ettei niiden välttämättä katsottu suoraan edustaneen rotu-

hygieenistä perinnettä. 

 

Ajoittain rajanveto rotuhygieenisten, ”puhtaan” perinnöllisyystieteellisten tai jopa mui-

den artikkeleiden luokan artikkeleiden välillä on ollut sangen pulmallista. Jos esimer-

kiksi kirjoituksessa käsiteltiin perinnöllisiä sairauksia, saattaisi olettaa artikkelin lukeu-

tuneen selvästikin rotuhygienian alaan kuuluvaksi. Näin ei kuitenkaan ole tässä tarkaste-

lussa aivan poikkeuksetta menetelty. Jos artikkelissa käsiteltiin sairauksia perinnölli-

syyden mekanismien kautta tai käytettiin perinnöllisiä sairauksia välineenä juuri perin-

nöllisyyden mekanismien selvittämiseen, on katsottu kyseessä olleen puhtaasti perinnöl-

lisyystieteellinen artikkeli. 

 

                                                 
77 ”Zeitschrift für die Erforschung des Wesens von Rasse und Gesellschaft und ihres gegenseitigen Ver-
hältnisses, für die biologischen Bedingungen ihrer Erhaltung und Entwicklung, sowie für die grundlegen-
den Probleme der Entwicklungslehre”. 
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Toisen luokan muodostivat artikkelit, jotka edustivat havaittavasti nimenomaan rotuhy-

gieenistä perinnettä, ja siten sisälsivät jossakin muodossa tausta-ajatuksen ihmisten li-

sääntymisen säätelystä tai jälkeläisten laatuun vaikuttamisesta. Rotuhygieenisen perin-

teen määrittely on siten tehty aikakauden omista käsitteistä käsin. Näin ollen, jos aiem-

man perinnöllisten sairauksien esimerkin mukaisesti perinnöllisiä sairauksia käsiteltiin 

kirjoituksessa esimerkiksi ”laatuisuuden”, degeneraation tai vaikkapa perinnöllisyyden 

ja huonon perimän muodostaman taakan kautta, on artikkeli luettu kuuluvaksi rotuhy-

gienian alaan. 

 

Edelleen rotuhygieeniseen perinteeseen kuuluneet artikkelit on jaettu pienempiin ryh-

miin. Ryhmään perinnöllisyyden taakka ja degeneraatioteoria on luettu edellä mainitun 

kaltaiset kirjoitukset perinnöllisistä sairauksista, degeneraatioteoriasta, degeneraation 

tunnusmerkeistä, tunnusomaisista olosuhteista ja etenemisestä sekä kirjoitukset genea-

logian merkityksestä perinnöllisyystieteen aputieteenä ja tätä kuvaavat sukututkimukset. 

Määrällisen ja laadullisen väestöpolitiikan ryhmään on luettu kirjoitukset, joissa käsitel-

tiin väestöä joko sen määrän tai laadun kautta sekä vielä omana ryhmänään kirjoitukset 

siirtolaisuudesta ja väestön liikkeistä. Positiivisen ja negatiivisen rotuhygienian ryhmiin 

on luettu ainoastaan kirjoitukset, joiden pääasiallisena tarkoituksena ja merkityksenä oli 

kuvata tai ehdottaa erilaisia vastauksia yhteiskunnassa havaittuihin sosiaalisiin ongel-

miin. Vastauksia etsittiin toki myös lukuisassa joukossa muita kirjoituksia, mutta ne 

eivät olleet välttämättä näiden tekstien pääasiallinen tai näkyvin osuus. Näin ollen artik-

kelit, joissa on esimerkiksi yleisesti ottaen kuvattu vaikkapa syntyvyyden alenemista ja 

pidetty lisääntymisen varmistamista elintärkeänä kansakunnan tulevaisuuden kannalta, 

on luokiteltu väestöpolitiikan luokkaan; vain artikkelit, joissa esitettiin suoria vastauksia 

vaikkapa kuvattuun syntyvyyden alenemisen ongelmaan, on luokiteltu esimerkiksi posi-

tiivisen rotuhygienian ryhmään. 

 

Antropologisiin rotukäsityksiin, antropometriaan ja biometriaan tai muuhun inhimilli-

seen mittaamiseen viittaavat artikkelit on jaettu niin ikään omiin ryhmiinsä, ja lisäksi 

oman ryhmänsä muodostivat kirjoitukset, joissa käsiteltiin yksinomaan juutalaisia.78 

                                                 
78 Huomattavaa on, että antropologiaan viittaavilla kirjoituksilla ei missään tapauksessa tarvitse tarkoittaa 
rasistisia (hyvin kapeassa merkityksessään) kirjoituksia. Käsitys ihmisen eri roduista oli pitkään 1900-
luvulla vallitseva tieteellinen paradigma, jonka omaksuivat lukuisien rotuhygieenikoiden lisäksi myös 
useimmat muut eurooppalaiset tiedemiehet. Rasistisia kirjoitukset toki olivat, jos sana mielletään sille 
nykyisin varatussa merkityksessä. Muistaa voi myös, että esimerkiksi puhtaan perinnöllisyystieteen luok-
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Viimeisen varsinaisen ryhmän muodostivat artikkelit, joissa käsiteltiin rotuhygieenistä 

liikettä tai rotuhygieniaa tieteenä. Näissä artikkeleissa kirjoitettiin esimerkiksi alan kä-

sitteistä, opetus-, koulutus- ja tutkimustarpeista, rotuhygienian perusteista ja sen tar-

peesta yhteiskunnassa sekä rotuhygieenisten liikkeiden kehityksestä ja vaiheista Saksas-

sa ja ulkomailla. Tähän ryhmään on luettu myös joukko kirjoituksia, joissa yhteiskuntaa 

ja jotakin sen ilmiöitä tarkasteltiin ennen kaikkea rotuhygienian näkökulmasta. Ylimää-

räisenä kaatoryhmänä on erotettu lisäksi vielä muut rotuhygieenistä perinnettä edustavat 

kirjoitukset. Tähän ryhmään luetut artikkelit eivät suoranaisesti kuuluneet mihinkään 

edellä mainituista ryhmistä, mutta edustivat kuitenkin perinnettä, jonka mukaan tuleviin 

sukupolviin ja niiden laatuisuuteen voitiin ja piti vaikuttaa. Esimerkiksi näissä artikke-

leissa saatettiin käsitellä vaikkapa Platonin tai Nietzschen oppeja rotuhygieenisestä nä-

kökulmasta. 

 

Kukin artikkeli on luettu ainoastaan yhteen luokkaan kuuluvaksi. Ajoittain rajanveto 

kahden luokan välillä on ollut hankalaa, mutta tästä periaatteesta ei ole yhdessäkään 

tapauksessa tingitty.79 Tarkastelun myötä syntyneet luokat edustavat rotuhygieenisen 

perinteen tärkeimpiä ulottuvuuksia. Niitä voisi luonnollisesti jakaa edelleen lukuisiin 

pienempiin osiin, mutta tässä tarkastelussa on pitäydytty ainoastaan mainituissa luokis-

sa. On kuitenkin syytä korostaa, että artikkeleiden luokittelu on syntynyt vahvasti ai-

neistosta käsin – artikkeleja ei siis ole pakotettu jo valmiiksi määritellyn kaavion luok-

kiin ehdoitta, sopivat ne niihin tai eivät. 

 

Luokittelun mukaan eniten kirjoitettiin artikkeleita, jotka kuuluivat perinnöllisyyden 

taakan ja degeneraation luokkaan, sekä artikkeleita, jotka kuuluivat väestöpolitiikan 

luokkaan. Yli sata artikkelia kuului myös antropologiaa ja rotukäsityksiä sekä inhimilli-

sen mittaamisen muotoja käsitelleiden kirjoitusten luokkaan. Puhtaasti perinnöllisyys-

tieteellisten artikkeleiden luokkaan kuuluneita artikkeleita esiintyi niitäkin jonkin ver-

ran, samoin rotuhygieenistä liikettä ja rotuhygieniaa tieteenä käsitelleitä artikkeleita. 

                                                                                                                                               
kaan luettiin kirjoituksia, joiden teemana saattoi olla vaikkapa hiusten tai silmien värin periytyminen 
tietyssä ihmisryhmässä. Usein tällaisten kirjoitusten tarkoitus saattoi olla tehdä näkyväksi tietyn ryhmän 
rodullisia ominaisuuksia ja siten osoittaa ryhmän kuuluminen nimenomaan tiettyyn rotuun. Rotuteorioista 
ja tieteestä, ks. esim. Isaksson & Jokisalo 1998, passim; Isaksson & Jokisalo 1999, passim; Jokisalo 1999, 
33-54. 
79 Esimerkiksi muutama juutalaisia käsitellyt artikkeli on luokiteltu ensisijaisesti toiseen luokkaan kuin 
nimenomaisesti näitä kirjoituksia varten muotoiltuun ryhmään. Näin meneteltiin siksi, että pääasiallinen 
painopiste kirjoituksessa oli toisaalla kuin pelkästään juutalaisten kuvaamisessa sinänsä. 
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Nämä luokat jäivät kuitenkin vain noin reilun kolmanneksen osuuteen tiheimmin esiin-

tyneisiin degeneraatioon ja väestöpolitiikkaan verrattuina. 

 

Kuvio 11. ARGB:n artikkeleiden lukumäärä teemoittain. 
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Artikkeleiden pituuden, siis sivumäärän tarkastelu samojen teemojen mukaisesti noudat-

telee artikkeleiden lukumäärien kaltaista jakaumaa. Puhtaasti perinnöllisyystieteellisten 

artikkeleiden painoarvo kasvoi tämänkaltaisessa tarkastelussa hieman muihin artikke-

leihin verrattuna. Tähän luokkaan kuuluneet artikkelit käsittivät siis hieman enemmän 

sivuja ja olivat laajoja suhteessa muiden luokkien artikkeleihin. Toinen muutos oli väes-

töpolitiikkaa käsitelleiden artikkeleiden nousu perinnöllisyyden taakkaa ja degeneraatio-

ta käsitelleiden artikkeleiden ohi suurimmaksi luokaksi. Ero artikkeleiden lukumäärän 

mukaiseen tarkasteluun ei kuitenkaan ollut huomattava. 

 

Jonkin verran yllättävänäkin voidaan pitää yhteiskunnassa vallitseviin ongelmiin esitet-

tyjen suorien vastausten vähäisyyttä artikkeleissa. Kaikista artikkeleista laskettuna vain 

noin joka kahdeskymmenes kuului luokkaan, jonka artikkelit käsittelivät suoraan joko 

positiivista tai negatiivista rotuhygieniaa. Vaikuttaisikin, että ainakin tarkastellun ajan-

jakson aikana artikkeleissa pyrittiin pikemmin esittämään avoimia kysymyksiä ja kuvai-

lemaan vallitsevia ongelmia kuin etsimään niihin aktiivisesti vastauksia ja ratkaisuja. 

Ehkäpä näiden aika oli vasta myöhemmin, kunhan ongelmat ja niiden tila oli ensin ko-

konaan kartoitettu ja tiedostettu. 
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Vaikka mahdollisia vastauksia saatettiin esittää myös Archivissa, oli koneisto ratkaisu-

jen läpiviemiseksi ja toteuttamiseksi kuitenkin lopulta toisaalla, ei lehtien sivuilla. Insti-

tutionalisoitunut lääketiede ja rotuhygieeninen liike kulkivat ainakin osittain käsi kädes-

sä ja kykenivät tarvittaessa edesauttamaan tai ajamaan haluamiansa tai parhaaksi katso-

miansa uudistuksia lainsäädäntö- ja toimeenpanokoneistoissa – kansakunnan parhaaksi. 

Huomattava joukko positiivista ja negatiivista rotuhygieniaa sekä rotuhygieniaa tieteenä 

ja rotuhygieenisiä liikkeitä käsitelleistä artikkeleista sisälsikin kirjoituksia, joissa kuvat-

tiin rotuhygieniaa, sen tavoitteita ja toteutusta muissa yhteiskunnissa. Kirjoitukset, jois-

sa kuvattiin esimerkiksi ihmisen perinnöllisyyteen erikoistuneiden tutkimuslaitosten 

perustamista tai sterilointilainsäädännön etenemistä, oli hyvin mahdollisesti tarkoitettu 

ennen kaikkea malliksi, jonka mukaan myös omassa yhteiskunnassa voitaisiin ja pitäisi 

edetä. Vastauksia siis toki yritettiin etsiä, mutta samaan aikaan edellytyksenä oli ongel-

mien yhä parempi tiedostaminen.80

 

Muun muassa tässä mielessä kiinnostavaa on tarkastella teemojen esiintymisen kehitys-

tä ajan kuluessa. Archivin vuosikerrat on seuraavassa tarkastelussa jaettu kolmeen jak-

soon: ensimmäinen käsittää vuosikerrat 1904–1913; toinen vuosikerrat 1914-15–1923 ja 

kolmas vuosikerrat 1924–1932. Vaikka mainitut ajanjaksot ovat lähestulkoon yhtä pit-

kiä – ensimmäinen ja toinen kymmenen; kolmas yhdeksän vuotta –, julkaistiin niiden 

aikana hyvin eri määrä artikkeleita: ensimmäinen ja kolmas jakso olivat tässä suhteessa 

kutakuinkin kolme kertaa toista laajempia. Tämä ero artikkeleiden lukumäärässä ei kui-

tenkaan ole vaikuttanut oheiseen tarkasteluun, sillä kunkin teeman alle luokiteltuja ar-

tikkeleita on tarkasteltu prosentuaalisina osuuksina kunkin ajanjakson aikana julkaistu-

jen artikkeleiden kokonaismäärästä. 

 

                                                 
80 Mattila jakaa suomalaisen rotuhygienian historiallisena ilmiönä kahteen osaan: aikaan ennen vuoden 
1935 sterilointilakia sekä aikaan sterilointilain jälkeen. Aikaa ennen voimassaolevaa lainsäädäntöä voi-
daan luonnehtia eräänlaisena rotuhygienian varhaisjaksona, jolloin ajattelu ja toiminta olivat eräänlaisessa 
’villissä’ tilassa, toisin sanoen ilman vallitsevaa lainsäädäntöä voitiin esittää minkälaisia vaateita tahansa 
tai jopa toimia omavaltaisesti. Lain säätäminen sementoi tilanteen. ”Sen jälkeen oli olemassa mittakeppi, 
standardi, johon vaatimuksia verrata, lainsäädäntö, jonka mukaan toimia, jota arvostella tai kiittää.” Tämä 
on ohjannut ja määrännyt myös suomalaisen rotuhygienian tutkimuksen luonnetta. Mattila 1999, 22-23. 
Samankaltaista näkökulmaa voitaneen soveltaa myös tässä yhteydessä. Saksassa sterilointilaki säädettiin 
kesällä 1933. Mahdollisesti vallitsevan tilanteen kuvaukset ja lainsäädännön toimivuus, kritiikki, paran-
nusehdotukset sekä kiitokset sijoittuvat vasta aikaan tämän ”mittakepin” jälkeen. Jotta kysymykseen 
voitaisiin syventyä tarkemmin, olisi Archivin artikkeleita ja niiden sisältöjä kuitenkin tutkittava aina vuo-
desta 1933 eteenpäin. 



 50

Kuvio 12. ARGB:n artikkeleiden teemojen kehitys prosentteina aikajaksoittain julkais-

tuista artikkeleista. 
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Tämänkaltaisesta tarkastelusta havaitaan puhtaasti perinnöllisyystieteellisten artikkelei-

den osuuden selvä notkahdus heti ensimmäisen maailmansodan vuosina ja tämän jäl-

keen. Vastaavasti väestöpoliittisten artikkeleiden huippu näyttäisi osuvan juuri keskim-

mäisen jaksoon, siis ensimmäiseen maailmansotaan ja tätä seuranneisiin vuosiin. Dege-

neraatiota ja perinnöllisyyden painolastia eri tavoin käsitelleiden kirjoitusten osuus on 

koko tarkastellun jakson ajan hienoisessa nousussa, sen sijaan positiivisen tai negatiivi-

sen rotuhygienian tarjoamia suoria vastauksia käsitelleiden artikkeleiden osuus kasvoi 

ajan kuluessa huomattavastikin. Perinnöllisyyden ulkopuolelle jäävien muiden alojen 

artikkeleiden osuus vastaavasti katosi kokonaan tarkastelujakson loppua kohti edettäes-

sä. Ainakin Archivin alkuvuosina Ploetz joutui etsimään tukea julkaisulleen mahdolli-

simman laajalta rintamalta; ehkä tähän ei enää julkaisun aseman ja tieteellisen rotuhy-

gienian vakiinnuttua ollut tarvetta. 

 

Teemojen tarkastelu sivumäärittäin ei osoittautunut juuri poikkeavan edellä esitetystä 

tarkastelusta, jossa kohteena oli artikkeleiden lukumäärä teemoittain esitettynä. Tarkas-

telua voidaan toki jatkaa muutoinkin, vaikkapa pilkkomalla tarkasteltuja jaksoja entistä 

lyhyempiin osiin. Tällöin voidaan havaita tapahtunut kehitys ainakin hieman aiempaa 

yksityiskohtaisemmin. 
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Seuraavassa tarkastelussa Archivin vuosikerrat on jaettu kuuteen ajanjaksoon, jotka 

viimeistä lukuun ottamatta ovat ajallisesti yhtä pitkiä. Jälleen kunkin teeman alle luoki-

teltuja artikkeleita on tarkasteltu prosentuaalisina osuuksina kunkin ajanjakson aikana 

julkaistujen artikkeleiden kokonaismäärästä, aivan kuten edellä. 

 

Kuvio 13. ARGB:n artikkeleiden teemojen kehitys prosentteina aikajaksoittain julkais-

tuista artikkeleista. 
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Archivin artikkeleista puhtaasti perinnöllisyystiedettä käsitelleiden kirjoitusten osuus 

laski miltei tasaisesti aina 1930-luvun kynnykselle asti. Mainittavaa kuitenkin lienee, 

ettei ensimmäisen maailmansodan vuosina julkaistu yhtään tähän luokkaan luettua ar-

tikkelia, ja itse asiassa aivan viimeisinä tarkastelun vuosina perinnöllisyystieteellisten 

artikkeleiden osuus kääntyi uudelleen jopa hienoiseen, toki tuskin mainittavaan nou-

suun. Vastaavasti degeneraatiota ja perinnöllisyyden painolastia käsitelleiden kirjoitus-

ten osuus oli huipussaan välittömästi ensimmäisen maailmansodan jälkeen laskien sitten 

tasaisesti sotaa edeltäneelle tasolle. Väestöpolitiikkaa käsitelleiden kirjoitusten suhteen 

on havaittavissa kaksi nousevaa trendiä: ensimmäinen voimakas ensimmäistä maail-

mansotaa edeltävinä vuosina ja toinen hieman tätä loivempi kohti 1930-lukua edettäes-

sä. Antropologiaan viittaavien artikkeleiden osuus putosi ensimmäisen maailmansodan 

jälkeen suurimman painoarvon siirtyessä toisaalle kuitenkin palatakseen ennalleen 

1920-luvun puolivälissä. Positiivista tai negatiivista rotuhygieniaa käsitelleiden artikke-

leiden osuus alkoi vastaavasti kasvaa uudelleen 1920-luvun loppupuoliskolla. Näiden 
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artikkeleiden osuus kasvoi voimakkaasti jo maailmansodan aikana, mutta putosi – eh-

käpä jopa yllättäen – tyystin välittömästi sotaa seuranneina vuosina. 

 

Teemoittain tarkasteltuna bio- ja lääketieteiden edustajat tai näihin sidoksissa olleet kir-

joittivat suhteessa eniten puhtaasti perinnöllisyystieteellisiksi luokiteltuja artikkeleita, 

joiden joukossa heidän osuutensa oli noin 87 %. Lukumääräisesti eniten tämän ryhmän 

edustajien kirjoittamia artikkeleita oli kuitenkin perinnöllisyyden taakkaa ja degeneraa-

tiota käsitelleessä luokassa. Vastaavasti muiden alojen edustajien osuus oli suurempi 

artikkeleissa, jotka käsittelivät suoraan positiivista tai negatiivista rotuhygieniaa, noin 

28 %, kuin näiden kirjoittamien artikkeleiden osuudet muissa tärkeimmissä luokissa.81 

Bio- ja lääketieteilijöiden osuus oli silti näistäkin artikkeleista kutakuinkin kaksinkertai-

nen. Lukumääräisesti eniten muiden alojen edustajat kirjoittivat väestöpolitiikasta. Lää-

ketieteilijät olivat kuitenkin suhteellisesti hallitseva ryhmä kaikilla temaattisilla alueilla. 

 

Kun aiemmin mainittujen ahkerimmin Archivissa julkaisseiden82 kirjoittamia artikkelei-

ta tarkastellaan edellä esitettyjen teemojen mukaan, hajonta eri henkilöiden välillä on 

suuri. Useimpien kohdalla vaikuttaa siltä, että valtaosa artikkeleista oli kirjoitettu tietyn 

aihepiirin tiimoilta, toisin sanoen useimmilla kirjoittajilla vaikuttaisi olleen jonkinlainen 

suosikkiteema, josta kirjoittivat enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Esimerkiksi 

unkarilainen konsuli Géza von Hoffmann, joka vietti pitkiä toveja paitsi Berliinissä, 

ennen kaikkea New Yorkissa, oli innokas yhdysvaltalaisen rotuhygienialiikkeen kom-

mentoija ja kuvaaja. Niinpä noin puolet hänen kirjoittamistaan artikkeleista käsitteli 

positiivista tai negatiivista rotuhygieniaa, muun muassa täkäläisen sterilointilainsäädän-

nön tilaa ja kehitystä. Vastaavasti antropologian professori Walter Scheidtin artikkeleis-

ta noin puolet luokiteltiin antropologiaan viittaavien artikkeleiden joukkoon ja eläintie-

teilijä Ludwig Platen artikkeleista kaksi kolmesta puhtaasti perinnöllisyystieteellisten 

artikkeleiden joukkoon. Sen sijaan liikkeen ehkä näkyvimmät aktiivit, Fritz Lenz ja Al-

fred Ploetz, kirjoittivat tasaisesti useista eri aihepiireistä, Ploetz kuitenkin ainoana kir-

joitti huomattavan osuuden artikkeleistaan rotuhygieniasta tieteenä ja rotuhygieenisestä 

liikkeestä sekä näiden aatteellisista taustoista itsestään.83

                                                 
81 Muiden alojen edustajien suhteellinen osuus oli kuitenkin vielä suurempi muiden rotuhygieenisten 
artikkeleiden sekä muiden artikkeleiden luokissa, joissa näiden alojen osuus oli noin kaksi viidestä ja 
kolme viidestä. 
82 Ks. eniten Archivissa artikkeleita julkaisseet, taulukko 1., s. 31. 
83 Ks. artikkeleista tarkemmin, Liite 4. 
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Teemojen kehitystä vuosikerroittain voidaan tarkastella myös luokkien sisään muodos-

tetuissa ryhmissä, joita on tarkasteltu aiemmin esitettyyn tapaan kolmen ajanjakson mu-

kaan. Tällöin luokkien sisäiset ryhmät on esitetty osuuksina kaikista ajanjakson aikana 

julkaistuista artikkeleista. Luokkien sisäisten ryhmien sisältämien artikkeleiden kehitys-

tä on hahmotettu myös vertailemalla näiden ryhmien suhteellisia osuuksia luokkansa 

sisällä. Lisäksi on esitetty artikkeleiden jakautuminen ryhmiin myös lukumääräisesti.84

 

Perinnöllisyyden taakkaa ja degeneraatiota käsitelleistä artikkeleista eniten sijoittui pe-

rinnöllisten sairauksien ryhmään, toiseksi eniten kirjoitettiin degeneraatiosta. Kun tar-

kastellaan näiden artikkeleiden osuuksia kaikista tiettynä ajanjaksona julkaistuista artik-

keleista, oli perinnöllisiä sairauksia käsitelleiden kirjoitusten osuus nouseva ajan kulu-

essa, kun taas degeneraatiota käsitelleiden artikkeleiden osuus laski yhtä tasaisesti. Näi-

den kahden ryhmän suhde myös kaikista luokan sisälle sijoitetuista artikkeleista on hy-

vin samankaltainen.85

 

Väestöpoliittisista artikkeleista väestön määrästä kirjoitettiin miltei yhtä paljon kuin sen 

laadustakin. Väestön määrää käsitelleiden artikkeleiden osuus kaikista artikkeleista kui-

tenkin puolittui 1920-luvulla, kun samaan aikaan kiinnostus väestön laatua kohtaan kas-

voi tasaisesti. Näin ollen väestön laatu ylitti väestön määrää tarkastelleiden artikkelei-

den osuuden tämän luokan sisällä 1920-luvun lopulla.86

 

Suoria rotuhygieenisiä vastauksia havaittuihin ongelmiin ei esitetty Archivin sivuilla 

kovinkaan paljon, tai ainakaan ne eivät useimmiten olleet yksittäisten artikkeleiden hal-

litsevin osuus. Negatiivisesta rotuhygieniasta kirjoitettiin kuitenkin miltei kaksi kertaa 

niin paljon kuin positiivisesta. Ensimmäisen maailmansodan vuosina ja tätä seurannee-

na ajanjaksona positiivista rotuhygieniaa käsitelleet artikkelit olivat tämän luokan sisällä 

hallitsevia, sen sijaan ennen suursotaa ja 1920-luvun loppua kohden edettäessä negatii-

vinen rotuhygienia kasvatti asemaansa.87

                                                 
84 Luokittelua tai ryhmittelyä nyt tehdyn sisällä voitaisiin jatkaa miltei loputtomiin. Esim. väestöpolitiikka 
on nyt jaettu väestön määrää, väestön laatua sekä väestön liikkeitä käsitelleisiin osiin. Edelleen jakoa 
voitaisiin jatkaa esimerkiksi väestön määrän suhteen tarkastelemalla vaikkapa syntyvyyden alenemista, 
imeväiskuolleisuutta, väestönkasvua jne. omina erillisinä osinaan. Tässä tarkastelussa tämänkaltainen 
jako yhä kapeampiin temaattisiin kokonaisuuksiin ei ole ollut työn rajauksen vuoksi järkevää. 
85 Ks. Liite 3., kuviot 15, 19 ja 23. 
86 Ks. Liite 3., kuviot 16, 20 ja 24. 
87 Ks. Liite 3., kuviot 17, 21 ja 25. 
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Antropologiaa ja muita siihen viittaavia artikkeleita julkaistiin Archivissa niitäkin jon-

kin verran. Luokan sisäisten ryhmien osuudet kaikista artikkeleista vaihtelivat kuitenkin 

ajan kuluessa huomattavastikin. Yksityiskohtainen huomio lienee, että juutalaisia käsi-

telleiden artikkeleiden osuus katosi häviävän pieneksi 1930-lukua kohti edettäessä.88

 

                                                 
88 Ks. Liite 3., kuviot 18, 22 ja 26. 
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III VÄHENEVÄ VÄESTÖ – HEIKENTYVÄ LAATU: VÄESTÖPOLITIIKKA JA 
ROTUHYGIENIA ARCHIVIN SIVUILLA 

 
Archivin sisältöä teemoineen on edellä olevassa luvussa tarkasteltu määrällisesti koko 

tutkitulta ajanjaksolta, vuosilta 1904–1932. Jotta Archiviin, rotuhygieeniseen liikkee-

seen, sen taustalla olleisiin ajatuksiin ja logiikkaan kyettäisiin pureutumaan tätä tar-

kemmin, on syytä tarkastella Archivissa julkaistujen artikkeleiden sisältöjä myös laadul-

lisesti. Erityisen kiinnostaviksi ja potentiaalisesti hedelmällisiksi tarkastelun kohteiksi 

osoittautuivat väestöpolitiikkaa käsitelleet kirjoitukset, ja joitakin juuri tämän luokan 

artikkeleista on valittu lisätarkastelun kohteeksi tässä luvussa.89

 

Väestöpolitiikka oli rotuhygienian keskiössä, ja sillä oli tärkeä asema liikkeen ohjelmas-

sa. Määrällinen väestöpolitiikka, väestön määrän turvaaminen, sekä laadullinen väestö-

politiikka, väestön laadun varmistaminen, yhdistyivät saksalaisessa rotuhygieniassa 

kiinteästi toisiinsa. Molemmat väestöpoliittiset teemat olivat niin ikään läsnä Archivin 

sivuilla. Degeneraatiotematiikan ohella Archiviin kirjoitettiinkin tarkastellulla ajanjak-

solla eniten juuri väestöpolitiikasta. Liikkeen alkutaipaleella, rotuhygieenisen ajattelun 

hakiessa vielä muotoaan ja vahvistuessa, väestöpolitiikka nousi esille paitsi rotuhy-

gieniapiireissä myös ajan edetessä laajalti koko saksalaisessa yhteiskunnallisessa kes-

kustelussa. Archivissakin myös lääketieteen ulkopuolella toimineet tahot kirjoittivat 

paljon juuri tästä teemasta.90

 

Tarkasteltavat artikkelit on pyritty valitsemaan siten, että ne edustaisivat kattavasti tai 

kuvaisivat mahdollisimman osuvasti ajattelua ja logiikkaa rotuhygieenisen liikkeen 

taustalla tai läheisyydessä ja juuri mainitussa väestöpolitiikan tematiikassa. Artikkeleja 

ei ole valittu satunnaisotannalla kaikkien tutkittuna ajanjaksona tarkasteltujen artikke-

leiden joukosta; käytännössä artikkelit on valittu siten, että Archivissa julkaistuista ar-
                                                 
89 Useampien kuin yhden teeman käsittely tai systemaattisesti koko ajanjakson kattaminen myös laadulli-
sessa tarkastelussa olisi tätä laajemman tutkimuksen tehtävä. Näin ollen tässä on keskitytty ainoastaan 
yhteen teemaan ja sitä koskevien artikkeleiden käsittelyyn. 
90 Väestön määrän ja laadun erottaminen toisistaan tämänkaltaisessa tarkastelussa on jossain määrin on-
gelmallista, sillä etenkin Saksassa väestöpoliittinen pyrkimys, ’Volkserneuerung’, liittyi kiinteästi paitsi 
väestön määrän nostamiseen myös sen laatuisuuteen ja päinvastoin. Huoli oman kansakunnan väestön 
lisääntymisen vähäisyydestä suhteessa naapureihin johti pyrkimykseen lisätä väestönkasvua, mutta kui-
tenkin siten, että lisäys tapahtuisi nimenomaan hyvälaatuisena väestönä. Ongelmallista on myös erottelu 
artikkeleiden luokittelun suhteen, sillä useimmiten kirjoituksissa käsiteltiin yhdessä molempia, määrää ja 
laatua. Ongelmallisissa tapauksissa erottelu on tehty sen mukaan, mihin suuntaan tekstin painopiste näi-
den kahden väestöpoliittisen ulottuvuuden suhteen kääntyi. 
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tikkeleista ja niiden kirjoittajista tehdyn tilastollisen analyysin, sen edellyttämän koko-

naistarkastelun sekä tutkimuskirjallisuuden avulla tehdyn kontekstoinnin perusteella on 

ensin muodostettu kokonaiskuva rotuhygieniasta ja Saksan rotuhygieenisestä liikkeestä 

tutkittavana ajanjaksona. Tämän avulla on pyritty havaitsemaan keskeisimmät, merkit-

tävimmät tai muulla tavoin kiinnostavimmat henkilöt, tahot ja intressiryhmät, aikakau-

den debatit, keskustelut ja vastakkainasettelut sekä huomattavimmat virstanpylväät. 

Tämän kuvan pohjalta on kaikista Archivin artikkeleista valikoitu joitakin käsiteltäviksi 

jatkossa. Valikoitujen artikkeleiden avulla pyritään rakentamaan kuvaus väestöpoliitti-

sesta kirjoittelusta Archivissa ja laadullisen tarkastelun keinoin pureutumaan laajaa mut-

ta tarkentumatonta yleiskuvaa syvemmälle Archivin sisältöihin sekä sitä kautta logiik-

kaan tai ihmisiin rotuhygieenisen liikkeen taustalla. On silti huomioitava, että yksin 

muutamien artikkeleiden kautta ei tietenkään kyetä luomaan aukotonta, kokonaisuudes-

saan kattavaa tai systemaattista kokonaiskuvaa Archivista tai vielä vähemmän koko 

rotuhygieenisestä liikkeestä. 

 

Valikoitujen artikkeleiden voidaan edellä kuvatun kontekstoinnin sekä Archivista teh-

dyn kokonaistarkastelun perusteella olettaa edustavan läheisesti Archivissa julkaistujen 

artikkeleiden yleisiä linjoja, jos tämänkaltainen yleistys pitäisi jotenkin kyetä tekemään. 

Artikkeleiden kirjoittajat ovat yksittäisiä esimerkkejä henkilöistä, jotka rotuhygieenisen 

liikkeen piirissä tai sitä lähellä olevissa intressiryhmissä joskus hankalassakin välikä-

dessä toimivat. Asiat ja teemat, joita artikkeleissa käsitellään, ovat kullekin ajanjaksolle 

tavalla tai toisella ominaisia. Tapa, jolla asiat artikkeleissa käsitetään tai joilla kirjoittaja 

esittää käsityksensä lukijoille, on harkittu ja tunnistettavissa. Laadullisin keinoin voi-

daan siten kuvata joitakin tapoja, joilla mainituista teemoista Archivin sivuilla kirjoitet-

tiin – kuka kirjoitti ja kenelle, mitä kirjoitettiin ja miten, mitä saatiin kirjoittaa ja mitä ei, 

mikä ehkä jätettiin Archivin sivuille kirjoittamatta. Näin voidaan tavoitella rotuhygiee-

nistä ajattelua myös yksittäisten artikkeleiden ja kirjoittajien takana, ja kyetään tuomaan 

esiin joitakin olennaisimpia piirteitä, jotka liittyvät tarkasteltuun ajanjaksoon, Archiviin 

sekä koko rotuhygieeniseen liikkeeseen Saksassa 1900-luvun ensimmäisen kolmannek-

sen aikana. 

 

Nyt valitut artikkelit sijoittuvat ajallisesti lähelle ensimmäistä maailmansotaa ja sen mo-

lemmin puolin. Tänä aikana väestöpoliittisten artikkeleiden osuus kaikista Archivissa 

julkaistuista artikkeleista oli suurimmillaan. Väestöpoliittisen keskustelun kehityksen 
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voi Archivissa jakaa karkeasti kahteen jaksoon, joiden välillä vedenjakajana toimi mai-

nittu suursota. Väestöpoliittisia artikkeleita julkaistiin lukumääräisesti eniten yksittäisis-

tä vuosikerroista ensimmäisten sotavuosien aikana, vuosien 1914–1915 niteessä. Kun 

tarkastellaan määrällistä ja laadullista väestöpolitiikkaa koskevien kirjoitusten jakautu-

mista aikajaksoittain, havaitaan selvä muutos välittömästi ensimmäisen maailmansodan 

jälkeen: siihen asti kasvavasti vallalla olleiden väestön määrää käsitelleiden kirjoitusten 

osuus putosi jyrkästi, ja väestön laatua käsitelleet kirjoitukset nousivat hallitseviksi. 

1920-luvun kuluessa huomio kiinnittyi yhä voimakkaammin määrän sijasta väestön 

laatuun, joka hallitsi väestöpoliittista kirjoittelua ainakin 1930-luvun alkuun saakka. 

Seuraava tarkastelu painottuu tähän määrällisen ja laadullisen väestöpolitiikan kahtiaja-

koon suursodan molemmin puolin. 

 

Kuvio 14. Väestön määrää ja laatua käsitelleiden ARGB:n artikkeleiden suhteellinen 

jakautuminen aikajaksoittain. 
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III.1 Rotuhygienia ja väestöpolitiikka ennen ensimmäistä maailmansotaa 

 

III.1.1 Väestö ja kansakunnan elinvoima 

 
Ensimmäinen väestöpoliittisen keskustelun aalto löi rantaan jo runsas sata vuotta ennen 

rotuhygieenisen liikkeen kehitystä, 1700- ja 1800-lukujen vaihteen tienoilla. Tuolloin 

vallalla olleiden merkantilististen ja kameralististen oppien mukaisesti valtion väestöä 

pidettiin yhtenä sen huomattavimmista taloudellisista voimavaroista. Tästä syystä oli 

luonnollista, että väestön koostumusta alettiin selvittää yhä tarkemmin. Erityisesti huo-

miota kiinnitettiin syntyvyyteen ja kuolleisuuslukuihin sekä näiden suhteeseen.91

 

Väestökysymys nousi yleiseurooppalaiseen keskusteluun uudella tavalla 1800-luvun 

lopulla saaden todellista huomiota osakseen viimeistään 1900-luvun alussa. Tutkimuk-

set, joissa havaittiin kauttaaltaan länsimaita koskettavina kehitystrendeinä syntyvyyden 

lasku yleisesti sekä vähäisempi syntyvyys yhteiskunnan ylimmissä sosiaalisissa kerrok-

sissa alimpiin kerroksiin verrattuna, herättivät pelkoa hautautumisesta väkirikkaampien, 

tavallisesti slaavien tai Kaukoidän kansojen alle. Toinen yhtä tärkeänä pidetty huomio 

koski vallitsevien väestösuhteiden ja sosiaalisen järjestyksen muuttumista ja murentu-

mista.92

 

Perheet, joissa lapsia syntyi paljon, mutta joissa useat vastasyntyneet menehtyivät ennen 

kuin elämänsä ehti kunnolla päästä alkuun, olivat monien maiden tavoin tyypillisiä 

myös Saksassa aina 1890-luvulle saakka. 1900-luvun lähetessä vastasyntyneiden kuol-

leisuuden kanssa miltei samaa tahtia alkoi laskea myös syntyvyys. Vastoin nykyisiä 

näkemyksiä, joissa tämänkaltaiset muutospiirteet saatetaan liittää yhteen muun muassa 

teollistumisen ja kaupungistumisen aiheuttaman luontevan kehityskulun sekä yhteis-

kunnan modernisaation ja taloudellisen kehityksen kanssa, aikalaiset näkivät syntyvyy-

den alenemisen ennen muuta kansakunnan elinvoimaisuuden ja sitä myöten kilpailuky-

vyn laskuna sekä osoituksena degeneraatiosta – uhkana tulevaisuudelle. Uskonnolliset 

                                                 
91 Weingart, Kroll & Bayertz 1988, 17. 
92 Mattila 1999, 55. Mattila mainitsee Euroopan hallitsijoiden olleen kiinnostuneita väestöstään ainakin 
1600-luvulta lähtien. Miksi sitten väestöpoliittinen mielenkiinto heräsi uudelleen ja niinkin voimakkaana 
juuri 1900-luvun alkuvuosina, liittynee yleiseen kansakuntien väliseen kilpailuun ja varustelukierteeseen. 
Jos väestö nähtiin edelleenkin kansakunnan elinvoiman kannalta keskeisenä tekijänä, oli huolestuttavaa 
seurata taantuvaa kehitystä oman yhteiskunnan sisällä. 
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ryhmät tulkitsivat kehityksen olevan peräisin materialistista elämänasennetta seuran-

neesta moraalisesta rappiotilasta. Sosiaalihygieenikoiden kasvava joukko asettui yhtei-

seen rintamaan feministien kanssa, jotka vaativat parannettua terveydenhuoltoa ja hy-

vinvointia äideille vastasyntyneineen ja lapsineen. Erilaiset poliittiset ryhmittymät puo-

lestaan huolestuivat havaitusta kehityksestä, koska katsoivat sen aiheuttavan uhan val-

takunnan turvallisuudelle sotilaallisessa mielessä tai taloudellisen kilpailukyvyn suh-

teen. Nationalistiset virtaukset voimistivat useilta suunnilta kaikunutta huutoa suurem-

pien lapsilukujen ja perheiden puolesta. Syntyvyyden ja lapsiluvun nostaminen nähtiin 

koko kansakunnan kohtalonkysymyksenä. Lääketieteen edustajat olivat monesti ensiar-

voisessa asemassa näiden ongelmien kanssa kamppailtaessa, mutta kiinnostus väestöpo-

litiikkaa kohtaan oli laajaa myös yhteiskuntatieteilijöiden keskuudessa.93

 

Syntyvyyden aleneminen ei ollut yksin saksalaisten ongelma. Oman valtakunnan sisäis-

tä tilannetta tarkastelevien kirjoitusten lisäksi aihetta oli tavallista tarkastella myös laa-

jemmassa perspektiivissä. Tällöin väestökysymystä käsiteltiin muissa yhteiskunnissa tai 

jopa koko ihmiskunnan laajuisena ilmiönä. Tutkimuksissa havaittiin samankaltaisten 

väestönkehityksen piirteiden koskettavan useimpia läntisiä sivistysvaltioita. Muutamien 

väestön määrällistä kehitystä tutkimuksillaan selvittäneiden pioneerien joukkoon kuului 

tanskalainen tilastotieteilijä Harald Westergaard. Hänen 1900-luvun alun väestökysy-

myksiä käsitellyt artikkelinsa julkaistiin Archivissa vuonna 1906.94

 

Westergaardin selvityksen mukaan väestö kasvoi vielä 1700- ja 1800-lukujen aikana 

voimakkaasti kaikkialla läntisessä maailmassa. Tunnusomaisia kehitykselle olivat suh-

teellisen stabiilit syntyvyysluvut, sen sijaan kuolleisuus vaikutti vaihtelevan verrattain 

suuresti. 1800-luvun kuluessa kuolleisuusluvut kuitenkin tasoittuivat ja kääntyivät mo-

nin paikoin laskusuuntaan. Kun syntyvyys säilyi suurelta osin ennallaan, oli seuraukse-

na vakaa väestönkasvu. Tämä johtaisi Westergaardin päätelmien mukaan myös lisään-

tyneeseen hyvinvointiin, olihan 1900-luvun yhteiskunnassa myös jaettavaksi huomatta-

vasti enemmän vaurautta kuin vielä sata vuotta aiemmin.95

                                                 
93 Weindling 1989, 241-245; Weiss 1987, 127-129. 
94 Westergaard 1906 (ARGB Bd. 3), 359-372. Westergaard oli muutamien muiden tutkijoiden tavoin 
selvittänyt väestönkehitystä jo 1890-luvulla, mutta tietoisuus havaitusta kehityksestä saavutti laajoja jouk-
koja vasta 1900-luvun kuluessa. Weiss 1987, 128. 
95 Esimerkiksi Euroopassa väkiluku oli kasvanut vuoden 1800 187 miljoonasta vuoden 1850 266 miljoo-
naan, ja edelleen vuonna 1900 väestön laajuudeksi saatiin jo 400 miljoonaa. Uudella mantereella, Yhdys-
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Hyvinvoinnin ja elinvoiman kasvu ei kuitenkaan ilmeisesti jatkuisi entisellään. Wester-

gaardin mukaan länsimaiden väestönkehityksessä oli alkamassa uusi epookki. Viimei-

simpien tutkimusten mukaan syntyvyys oli joissakin maissa jo kääntynyt, joissakin vii-

meistään lähitulevaisuudessa kääntymässä laskuun. Vuosittainen syntyvyyden ylijäämä 

– syntyneiden määrä, joka ylitti vuotuisen kuolleisuuden – oli tasaisesti kiihtyvässä las-

kussa, eikä väestö kyennyt näin ollen kunnolla uusiutumaan. Niin Westergaardin kuin 

monien muidenkin esimerkkimaa epäedullisesta kehityssuunnasta oli Ranska, jossa huo-

lestuttava ilmiö oli havaittu ensimmäisenä. Tanskassa tämänsuuntainen väestönkehitys 

oli Westergaardin mukaan havaittavissa ainakin 1880-luvulta lähtien.96

 

Selvityksiä yleisestä väestönkehityksestä syvennettiin tarkkailemalla kehitystä yksittäis-

ten kansakuntien sisällä. Syntyvyyslukujen ja muun muassa solmittujen avioliittojen 

lukumäärien ohessa mielenkiintoisen vertailukohdan muodosti eri yhteiskuntaluokkien 

välisten erojen tarkastelu syntyvyyden suhteen. Westergaardkin tarkasteli syntyvyyslu-

kuja paitsi siviilisäädyn myös yhteiskuntaluokan mukaan. Hänen jakamistaan viidestä 

väestön luokasta keskimäärin eniten lapsia sai alin työväestön luokka. Eroa jälkeläisten 

määrässä tämän ja ylempien luokkien välillä kuitenkin tasoitti ylimpien luokkien vau-

raudesta seurannut pieni imeväis- ja lapsikuolleisuus.97

 
”On mielenkiintoinen ilmiö, että vähäisemmän lapsikuolleisuuden seurauksena muu-
toin samanlaisten olosuhteiden vallitessa varakkaammat saivat todellisuudessa suhteel-
lisesti enemmän elossa selvinneitä lapsia kuin työläiset. Heidän ’nettohedelmällisyy-
tensä’ oli siten suurempi kuin ryhmän viisi [työväestö], vaikka ’bruttohedelmällisyys’ 
olikin hieman pienempi.“98

 
Westergaard perusti selvityksensä vuoden 1880 Kööpenhaminan väestönlaskentatietoi-

hin, toisin sanoen havainnot syntyvyyden eriytymisestä olivat vielä jokseenkin tuoreita. 

Sen sijaan vuoden 1901 koko maata koskeviin väestönlaskentatietoihin perustuneet tut-

                                                                                                                                               
valloissa kasvu oli ollut vielä hurjempaa: vuonna 1800 väestöksi laskettiin 5 miljoonaa, vuonna 1850 23 
miljoonaa ja lopulta vuonna 1900 76 miljoonaa. Westergaard 1906 (ARGB Bd. 3), 359-360. 
96 Westergaard 1906 (ARGB Bd. 3), 360-365. 
97 Westergaardin muotoilemat viisi luokkaa olivat: 1) vapaat ammatinharjoittajat, kapitalistit tms. (liberale 
Berufsarten, Kapitalisten u. dgl.); 2) pikkuporvarit (Kleinbürger); 3) toimisto- ja kauppa-apulaiset (Kon-
tor- und Geschäftsgehilfen); 4) lähetit, kotiapulaiset jne. (Boten, Hausgesinde usw.); 5) varsinaiset työläi-
set (eigentliche Arbeiter). Westergaard 1906 (ARGB Bd. 3), 365-366. 
98 ”Es ist eine interessante Erscheinung, daß infolge der geringeren Kindersterblichkeit die Wohlhabenden 
tatsächlich unter sonst gleichen Umständen verhältnismäßig mehr Kinder am Leben hatten als die Arbei-
ter, ihre ‚Nettofruchtbarkeit’ war größer als die Gruppe 5, wenngleich die ‚Bruttofruchtbarkeit’ ein wenig 
kleiner war.“ Westergaard 1906 (ARGB Bd.3), 366. Westergaardin käyttämät taloustieteeseen viittaavat 
termit netto- ja bruttohedelmällisyydestä eivät olleet aiheeseen liittyvässä keskustelussa lainkaan outoja. 
Ihmisten pitäminen kansakunnan pääomana sopi mainiosti aikakauden diskurssiin aivan kuten keskustelu 
lapsirikkaista tai lapsiköyhistä perheistä. 
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kimukset vaikuttivat jo hälyttäviltä: erot keskimääräisissä lapsiluvuissa luokkien välillä 

olivat huomattavan suuria vieläpä siten, että suurehkoja eroja havaittiin myös kaupunki-

en ja maaseudun välillä pääkaupungin jäädessä vertailussa auttamatta hännille. Erityisen 

suuria perheet näyttivät olevan edelleen kaikkein huonoiten palkatun työväestön kes-

kuudessa. Enää eroja ei Westergaardin mukaan tasoittanut vuoden 1880 tavoin edes 

ylimpien luokkien vauraudellaan hankkima suurempi hyvinvointi ja parempi terveyden-

huolto sekä niiden vähentämä imeväis- ja lapsikuolleisuus. Westergaard viittasi kirjoi-

tuksessaan samankaltaisiin kehityspiirteisiin monien muiden läntisten kansakuntien ta-

voin myös Saksassa. Sen sijaan vanhan kulttuurin ulkopuolella lisääntymisluvut vaikut-

tivat edelleen kauttaaltaan suurilta. Erot kansakuntien välillä sekä erojen syyt kaipasivat 

Westergaardin mukaan kipeästi lisää tutkimusta.99

 

Kun pelko, ettei oma kansakunta havaitun kehityksen vuoksi kykenisi säilyttämään ta-

loudellista voimaansa, valtasi alaa, lisääntyivät samalla vaateet joiden mukaan valtion 

tulisi puuttua perheiden aleneviin lapsilukuihin. Erityisen huolestuttavaa koulutetun 

keskiluokan mielissä oli havaittu tosiseikka, että lapsiluvut olivat romahtamassa juuri 

edullisimpiin väestönosiin kuuluneissa perheissä. Lääketieteilijöiden lisäksi kysymys 

kiinnosti myös yhteiskuntatieteilijöitä ja muiden tieteenalojen edustajia. Laadun ja mää-

rän näkeminen erillisinä mutta toisiinsa läheisesti yhteydessä olevina suureina johti kan-

sainvälisen mallin mukaisiin tutkimuksiin, joissa tarkasteltiin yhä enemmän sosiaalisten 

olosuhteiden vaikutusta lisääntymiskäyttäytymiseen. Saadut tulokset vahvistivat jo en-

nalta esitettyjä pelkoja: alimmat, kyvyiltään vähäisimmät luokat lisääntyivät huomatta-

vasti enemmän kuin yhteiskunnan korkeimmat kerrokset, parhaat luokat.100

 

Ensimmäiset tulokset johdattivat tutkijat kasvavin joukoin aiheen pariin. Tutkimuksia 

tehtiin lähinnä kahdesta eri näkökulmasta: ensinnäkin rakennettiin empiirisiä demogra-

fisia analyysejä yhteiskunnan eri sektoreista; toiseksi pyrittiin selvittämään tekijöitä, 

jotka johtivat toisaalta yksittäiset perheet rajoittamaan kokoaan, toisaalta toisaalla suu-

reen perhekokoon tai jopa sen kasvuun.101

 

                                                 
99 Westergaard 1906 (ARGB Bd.3), 366-372. 
100 Weindling 1989, 241-245. 
101 Weindling 1989, 244. 
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Tutkimukset, joissa yhteiskuntaa tarkasteltiin jaettuna erillisiin sektoreihin tai luokkiin, 

heijastelivat ennen muuta huolta eriytyneen syntyvyyden seurauksista ja siten koulute-

tun eliitin epävarmuutta omasta asemastaan. Kiinnostavasti pelko kansakunnan eliitin 

kuihtumisesta yhdistyi tutkimuksiin juutalaisten elinvoimasta. Tällä saralla tutkijana 

mainetta niitti muun muassa tilastotieteilijä Felix Aron Theilhaber, joka julkaisi vuonna 

1911 tutkimuksensa Der Untergang der deutschen Juden: eine volkswirtschaftliche Stu-

die. Hänen keskeinen argumenttinsa oli, että Länsi-Euroopan juutalaisten pyrkimys per-

hekokonsa rajoittamiseen oli lopulta johtanut koko kansanosan ajautumiseen kuihtumi-

sen partaalle. Juutalaisia alettiinkin pitää arkkityyppinä Saksan koulutetuille ja taloudel-

lisesti hyvinvoiville luokille, joita ennen pitkää uhkaisi samankaltainen kohtalo.102

 

Theilhaber jatkoi aiheen tarkastelua edelleen. Hänen toinen, maan pääkaupungin demo-

grafisia trendejä tarkastellut työnsä oli otsikoitu sensaatiohakuisesti Sterile Berlin – ste-

riili Berliini. Hän oli käyttänyt jo aiemmin osaa työstä osallistuessaan rotuhygieenisen 

yhdistyksen julistamaan kirjoituskilpailuun alenneista syntyvyysluvuista. Kilpailun teh-

tävänasettelu johdatteli osallistujia selvittämään, millaisia vaikutuksia taloudellisten ja 

sosiaalisten olosuhteiden kohentumisella olisi perheille, erityisesti rotuhygieenisessä 

mielessä. Theilhaberin kirjoitus pureutui ongelmaan Berliinin juutalaisten näkökulmas-

ta, ja se ilmestyi Archivissa lopulta vuonna 1913.103

 

Theilhaberin tutkimuksien mukaan vuosittaisen kuolleisuuden laskua seurasi 1800- ja 

1900-lukujen vaihteessa syntyvyyden aleneminen, joka jopa ylitti kuolleisuuden aletes-

saan säästämät luvut. Toisin sanoen vuosittaisten syntyvyyden ja kuolleisuuden käyrien 

risteytyessä väestö alkoi hiljalleen vähetä. Tosiasiassa ja Theilhaberinkin laskelmien 

mukaan väestön lukumäärän asteittainen hiipuminen alkaisi tapahtua jo ennen tätä. Syn-

tyvyys olisi saatava uudelleen nousuun perhekokoja kasvattamalla.104

 

Seurauksena perheiden pienestä koosta oli, ettei Theilhaberin tarkastelema Berliini ky-

ennyt uusintamaan itseään omalla väestöllään. Väestö vanheni ja nuoren, työtä tekevän 

ja tuottavan joukon osuus väestöstä väheni. Ilman muuttoliikettä maaseudulta valtakun-

nan pääkaupunkiin sen koulut ja tuotantolaitokset seisoivat ennen pitkää tyhjillään. On-
                                                 
102 Weindling 1989, 245. 
103 Kilpailun tehtävä kuului: ”Bringt das materielle und soziale Aufsteigen den Familien Gefahren in 
rassenhygienischer Beziehung?“ Theilhaber 1913 (ARGB Bd. 10), 67-92; Weindling 1989, 245. 
104 Theilhaber 1913 (ARGB Bd. 10), 67-92. 
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gelma oli peilattavissa sellaisenaan useimpiin kaupunkeihin ja toisaalta koko yhteiskun-

taan. Tärkein syy yksittäisten perheiden päätökselle olla hankkimatta rotuhygieenisessä 

mielessä riittävää määrää jälkeläisiä oli Theilhaberin mukaan erilaisissa taloudellisissa 

tekijöissä. Rotuhygieenisestä perspektiivistä ja koko kansakunnan kannalta tarkasteltuna 

kehitys vaikutti vaaralliselta.105

 
”Vallitsevissa sosiaalisissa olosuhteissamme materiaaliset ja sosiaaliset pyrkimykset, 
tai intensiiviset toiveet taloudellisista varoista ja yhteiskunnallisesta asemasta, asettavat 
tähän osalliset perheet raskaimmin riskialttiiksi rotuhygieenisessä mielessä.“106

 
Tutkimukset syntyvyyden alenemisesta tarkastelivat ongelmaa useimmiten joko talou-

dellis-yhteiskunnallisesta tai lääketieteellisestä perspektiivistä. Theilhaberin edustama 

suuntaus sosioekonomisine näkökulmineen alkoi jäädä tutkimuksissa hiljalleen paitsi-

oon, kun entistä useammin keskityttiin lääketieteellisiin syihin ongelmien taustalla. Tu-

berkuloosin, sukupuolitautien leviämisen tai erilaisten kehon ulkopuolisten rodulle hai-

tallisten aineiden kuten alkoholin osuutta kehitykseen painotettiin, ja yhteiskunnallisten 

ongelmien taustalla olevat rakenteet häivytettiin useimmiten merkitykseltään marginaa-

lisiksi. Kun sosiaalitieteet sellaisenaan sivuutettiin, alkoi vastaavasti lääketieteellinen 

keskustelu omaksua entistä enemmän sosiaalisia näkökulmia. Sairauksien levinneisyyttä 

alettiin tarkastella sosiaalisten kerrostumien mukaan, niiden taloudellisia kustannuksia 

laskettiin, modernin elämäntyylin psykologiaa selvitettiin, kaupungistumisen ja teollis-

tumisen ongelmien vaikutuksia degeneraation taustalla tutkittiin. Tämänkaltainen siir-

tymä keskustelussa merkitsi, että lääketieteilijöiden asiantuntemuksen merkitys ja lääke-

tieteen asiantuntijoiden merkittävyys ongelmien ratkaisijoina kasvoi entisestään. 107

 

Lääkärit jakautuivat väestöpoliittisessa kysymyksessä lähinnä kahteen leiriin: ensim-

mäinen pyrki liittoutumaan valtion koneiston kanssa hakien lääkärikunnalle yhä suu-

rempaa vastuuta ja kontrollia väestöongelman ratkaisussa; toinen näki lisääntymisky-

symysten olevan ennen kaikkea yksilön yksityinen asia, joka kuitenkin parhaiten voitai-

siin ratkaista lääkärikunnan asiantuntemuksen ja avun varassa, useimmiten tavalla tai 

                                                 
105 Ibid. Kiinnostavasti näitä näkemyksiä voidaan peilata myös 2000-luvun suomalaiseen yhteiskuntaan, 
jossa huolehditaan demografisesta kehityksestä ja hallituksen johdolla huudetaan synnytystalkoita, jotta 
uhkaava eläkepommi ja huoltosuhteen räjähtäminen saataisiin vaimennettua. Samanaikaisesti lisätyövoi-
man tarvetta myös ulkomailta pidetään tulevaisuuden kilpailukykyisen yhteiskunnan säilyttämisen kan-
nalta välttämättömänä. 
106 ”Unter unsern heutigen sozialen Verhältnissen bringt das materielle und soziale Aufsteigen bzw. der 
intensive Wunsch nach ökonomischen Mitteln und gesellschaftlicher Stellung den beteiligten Familien 
schwerste Gefahren in rassenhygienischer Bedeutung.“ Theilhaber 1913 (ARGB Bd.10), 92. 
107 Weindling 1989, 245-248. 
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toisella lääkärin vastaanotolla. Molemmat ryhmittymät ajoivat lääkärikunnalle entistä 

suurempia valtuuksia perhe-elämään puuttumisen tueksi, mutta erilaiset lähestymistavat 

ongelmaan ajoivat lääkäreitä myös ristiriitoihin keskenään. Tämä hajautti rivejä lääke-

tieteilijöiden käsissä olevan rotuhygieenisen liikkeen piirissä ja erityisesti sen suhteissa 

joihinkin rotuhygieenisiä näkemyksiä lähellä oleviin tahoihin. Kuitenkin juuri rotuhy-

gienia saattoi monien mielissä olla väline, jolla demografisten tutkimusten havaitsemiin 

väestön kehityspiirteisiin voitiin puuttua kontrolloidusti ja suunnitelmallisesti.108

 

 

III.1.2 Syntyvyyden aleneminen 

 
Valtiollisella tasolla, poliittisten päätöksentekijöiden ja toimeenpanokoneiston muodos-

sa Saksassa alettiin toden teolla kiinnostua valtakunnan väestöpoliittisesta tilasta vasta 

ensimmäistä maailmansotaa edeltäneinä vuosina. Ensimmäisiä merkkejä tästä oli vuosi-

na 1911–1912 teetetty selvitys syntyvyydestä ja sen kehityksestä Preussissa. Kuultuaan 

ensin erilaisia lääketieteellisiä instansseja seuraavan vuoden keväällä myös poliittiset 

päätöksentekijät reagoivat tuloksiin. Viimeistään tällöin voidaan katsoa väestökysy-

myksen siirtyneen myös osaksi poliittista agendaa. Impulssi avoimeen julkiseen keskus-

teluun väestöpolitiikasta oli lähtöisin alkujaan tiedeyhteisöltä. Ennen kuin keskustelu oli 

siirtynyt poliittiselle agendalle, oli ongelmaa tutkittu tieteen piirissä useita vuosia.109

 

Samaan ajankohtaan väestöpoliittisen keskustelun kiihtymisen ja laajentumisen kanssa 

ajoittui myös rotuhygieenisen yhdistyksen leviäminen. Alkuvuosinaan yhdistyksen jä-

senmäärän kehitys oli hidasta, kunnes suuri harppaus tapahtui 1910-luvun kynnyksellä. 

Ilmeisesti yhdistyksen ja rotuhygieenisen liikkeen tärkeinä pitämillä teemoilla alkoi 

samaan aikaan olla kasvavaa yhteiskunnallista merkitystä. On toki vaikeaa arvioida, 

kuinka paljon tässä merkityksellisyyden kasvussa oli kyse yleisesti tietoisuuden kasvus-

ta esimerkiksi väestöpoliittisten kysymysten suhteen, toisin sanoen kuinka paljon juuri 

rotuhygieenisellä liikkeellä ja vaikkapa Archivilla sen ajatusten välittäjänä oli vaikutus-

                                                 
108 Ibid. 
109 Weingart, Kroll & Bayertz 1988, 216-220. ”1911 legte die Preußische Regierung ihrer ‚Königlich 
Preußischen Deputation für das Medizinalwesen’ die Frage vor, ob Anzeichen dafür vorhanden seien, daß 
bei der ständigen Abnahme der Geburtenziffer in Preußen und Deutschland die Verminderung der Fort-
pflanzungsfähigkeit als Ursache wirke, und wenn ja, welche Maßnahmen dagegen zu ergreifen seien.“ 
Ks. myös Weindling 1989, 263-266. 
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ta tietoisuuden lisääntymiseen, joka myöhemmin saattoi johtaa myös hakeutumiseen 

rotuhygieenisen yhdistyksen jäseneksi.110

 

Väestöpoliittista keskustelua oli tiedemaailmassa käyty jo hyvän aikaa ennen sen laajen-

tumista avoimen yhteiskunnalliseksi. Preussissa suoritetun syntyvyystutkimuksen aikoi-

hin aiheesta ilmestyi kuitenkin lukuisia uusia tutkimuksia, joilla oli mahdollisuus saa-

vuttaa julkisuutta myös tiedeyhteisön ulkopuolella. Yksi näistä syntyvyyden alenemisen 

ajankohtaista aihepiiriä käsitelleistä kirjoituksista oli Max Hirschin vuonna 1911 Archi-

vissa julkaistu artikkeli. Hirsch oli berliiniläinen lääkäri, joka oli kiinnostunut synty-

vyyskysymyksistä erityisesti naisten näkökulmasta. Hän oli myös Saksan johtavia 

aborttien taustalla olevien sosiaalisten syiden tutkijoita, ja kannattikin lääketieteilijöiden 

laillisesti tekemää aborttia rotuhygieenisin perustein.111

 

Hirschin ytimekkäästi nimeämä artikkeli Der Geburtenrückgang – syntyvyyden alene-

minen – tarkasteli tekijöitä syntyvyyden alenemisen taustalla sekä keinoja, joilla huoles-

tuttavana pidettyä ilmiötä vastaan voitaisiin kamppailla. Aikalaistensa tapaan Hirsch 

liitti syntyvyyden alenemisen nimenomaan kulttuurikansojen ongelmaksi. Mielenkiin-

toista olikin hänen mukaansa niiden valtioiden tarkastelu, joissa samoissa olosuhteissa 

eli rinnan useiden kansojen edustajia tai erilaisista kulttuuritaustoista tulevia ihmisiä. 

Tästä esimerkiksi sopi vaikkapa tilanne Itävalta-Unkarin kansojen sulatusuunissa.112

 
”Hyvän esimerkin tästä tarjoaa Itävalta-Unkari, jossa slaavilaisen väestön lisääntymis-
voima on selvästi suurempi kuin saksalaisen. Vaikka slaavilaisen väestön kuolleisuus 
on suurempi kuin saksalaisen, ovat syntyvyysluvut kuitenkin niin korkeat, että ylijäämä 
slaavilaisilla alueilla on huomattavasti suurempi kuin saksalaisilla alueilla.“113

                                                 
110 Weindling 1989, 142-145. 
111 Hirsch 1911 (ARGB Bd. 8), 628-654. Hirsch muun muassa ehdotti termiä ’Eugenetik’ käytettäväksi 
eugeniikan tai rotuhygienian sijaan, sanassa oli hänen perustelunsa mukaan tieteellisempi kaiku kuin 
kilpailijoissaan. Lisäksi hän perusti aikakauslehden Archiv für Frauenkunde omien näkemystensä fooru-
miksi. Julkaisun takaa löytyi myös muutamia rotuhygieenisen liikkeen piiristä tuttuja nimiä, muun muas-
sa Alfred Grotjahn sekä Wilhelm Schallmayer. Weindling mainitsee juuri Hirschin toimineen jonkinlai-
sena välittäjänä etupäässä Münchenin jyrkemmän linjan rotuhygieenikkojen ja näiden ympärille ryhmit-
tyneen rotuhygieenisen liikkeen sekä toisaalta Berliinin sosiaalihygieenikkojen välillä. Hirsch oli juuta-
laistaustainen aivan kuten joukko muitakin rotuhygieenikoita. Näihin lukeutui muun muassa yhdistyksen 
Stuttgartin osaston perustaja, lääke- ja tilastotieteilijä Wilhelm Weinberg, joka kirjoitti Archiviin Lenzin 
jälkeen toiseksi eniten julkaistuja artikkeleita tutkitulla ajanjaksolla. Weindling 1989, 247, 257, 333, 482-
483; Weingart, Kroll & Bayertz 1988, 217-218. 
112 Hirsch 1911 (ARGB Bd. 8), 628-629. 
113 ”Ein gutes Beispiel hierfür liefern die im österreichischen Reichsrate vertretenen Königreiche und 
Länder. In ihnen ist die Reproduktionskraft der slawischen Bevölkerung weit größer als die der deut-
schen. Zwar ist die Sterblichkeit in den slawischen Teilen höher als die in den deutschen, die Geburten-
zahl aber in ihnen ist so groß, daß ein weit größerer Überschuß in den slawischen als in den deutschen 
Gebieten resultiert.“ Hirsch 1911 (ARGB Bd. 8), 629. 
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Saksaa tarkastellessaan Hirsch vertaili lukuja syntyvyyden kehityksestä aina 1800-luvun 

viimeiseltä neljännekseltä 1900-luvun alkuvuosiin. Muutos oli huomattava: Hirschin 

mukaan vuosittain syntyneiden määrä oli kohonnut vuoden 1871 vajaasta 1,5 miljoonas-

ta vuoden 1901 yli kahteen miljoonaan ja kääntynyt tämän jälkeen hitaaseen laskuun. 

Näytti kuitenkin, että naisten hedelmällisyysluvut olivat alkaneet laskea jo paljon ai-

emmin. Kun Hirsch tarkasteli hedelmällisessä iässä olevien naisten synnytyslukuja lä-

hes 30 vuoden ajalta, hän huomasi erityisesti, että samaan aikaan, kun maaseudulla syn-

nytysluvut tuhatta naista kohti eivät olleet laskeneet miltei lainkaan, oli kehitys kaupun-

geissa ollut varsin selvästi laskusuunnassa. Erityisen paljon synnytyksien suhteellinen 

määrä oli laskenut suurimmissa kaupungeissa. Pääkaupunki Berliinissä hedelmällisessä 

iässä olevia tuhatta naista kohti syntyneiden lasten määrä oli laskenut selvästi eniten: 

vuoden 1876 luvut olivat vuoteen 1905 mennessä miltei puolittuneet.114

 

Hirsch halusi kuitenkin väestönlaskentatietoihin nojaten muistuttaa väestön absoluutti-

sen määrän Saksassakin lisääntyneen huomattavasti. Viittaukset näihin lukuihin saattoi-

vat silti olla ongelmallisia, sillä väestönkasvu oli Hirschin mukaan ensisijaisesti seura-

usta juuri kuolleisuuden vähenemisestä ja normaalista väestönkasvusta – perhekoon 

kasvusta tai hedelmällisyyden lisääntymisestä ei hänen mukaansa ollut kyse. Myös po-

liitikot olivat Hirschin mukaan hiljalleen heräämässä todellisuuteen. Tilanteen korjaa-

minen edellytti kuitenkin pikaista puuttumista havaittuun kehitykseen ja aktiivisia toi-

mia. Ellei hedelmällisyyttä saataisi nousuun, ei väestö kykenisi uusiutumaan ja alkaisi 

sen hiljattainen kuihtuminen.115

 

Oli varsin tavallista, että syntyvyyslukuja tarkasteltiin erikseen avioliitossa syntyneiden 

ja avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten suhteen. Tämä erottelu tarkastelussa oli 

Hirschin mukaan ensiarvoisen tärkeää, mikäli haluttiin todella päästä selville alenneen 

syntyvyyden syistä. Miltei kaikissa Saksan osavaltioissa erityisesti aviottomien lasten 

syntyvyys oli 1900-luvun alkuvuosina kasvussa, joissakin jopa huomattavan jyrkästi. 

Eräs Hirschin esittämä taustatekijä avioliiton ulkopuolella syntyneiden jälkeläisten kas-

vavalle osuudelle vastasyntyneistä oli hitaasti mutta vakaasti kohonnut avioitumisikä. 

                                                 
114 Hirsch 1911 (ARGB Bd. 8), 628-629. Maaseudun ja kaupunkien erillinen tarkastelu ja ennen kaikkea 
urbaanin ympäristön haitallisten vaikutusten tutkiminen liittyi kiinteästi moniin rotuhygieenisen liikkeen 
piirissä keskeisiksi koettuihin ongelmiin. Sosiaaliset ongelmat, erilaiset yhteiskunnan lieveilmiöt koettiin 
tällöin seuraukseksi juuri haitallisesta kehityksestä tässä suhteessa. 
115 Hirsch 1911 (ARGB Bd. 8), 630-631. 
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Hirsch muun muassa havaitsi, että hedelmällisessä iässä olevista naisista nimenomaan 

naimattomien naisten osuus oli kasvanut voimakkaasti. Kun korkea avioitumisikä mer-

kitsi kohonnutta riskiä avioliiton ulkopuoliselle raskaudelle, tarkoitti se samalla kääntä-

en avioliitossa syntyvien jälkeläisten syntymismahdollisuuden kapenemista. Ensinnäkin 

nimittäin aika jälkeläisten hankkimiseen aviollisessa suhteessa lyheni aivan konkreetti-

sesti, toiseksi avioliittoa edeltävän epäsäännöllisen sukupuolielämän jakson pidentymi-

nen aiheutti merkittävän riskin sairastua erilaisiin sukupuolitauteihin tai altistua infekti-

oille, mikä saattaisi pahimmillaan johtaa steriiliyteen ja miehien kohdalla impotenssiin. 

Sukupuolitautien leviäminen ja taudeista mahdollisesti aiheutunut kyvyttömyys jälke-

läisten hankkimiseen oli siten merkittävä yksittäinen este lisääntymiselle myös aviolii-

tossa. Hirschin mukaan lapsettoman avioliiton syy löytyi kuitenkin useammin naisesta 

kuin miehestä. Naisten kohdalla esimerkiksi abortti saattoi johtaa hedelmättömyy-

teen.116

 

Hirsch käytti huomattavan osan artikkelistaan omimpaan alaansa, raskauden keskeytyk-

sien lisääntymisen tarkasteluun, siihen johtaneiden syiden esittelyyn ja analysointiin 

sekä vallitsevan lainsäädännön kritiikkiin. Hirschin luettelemia aborttitilastoja oli kerät-

ty Saksan lisäksi ainakin Ranskassa, Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Itävallassa. Kaikkien 

näiden mukaan aborttiluvut olivat kasvaneet voimakkaasti 1800-luvulta uudelle vuosi-

sadalle tultaessa. Hirsch piti aborttia ennen kaikkea väestön köyhimpien osien keinona 

hillitä lisääntymistään, kun taas yhteiskunnan hyväosaiset käyttivät tähän ehkäisyväli-

neitä.117

 
”Raskaudenkeskeytysten valtava lisääntyminen on luonnollisesti suurelta osin syynä 
Saksan vähäisiin ja vuosi vuodelta laskeviin syntyvyyslukuihin. Samalla on myös 
muistettava laittomien aborttien etiologinen merkitys naisten steriiliyden kannalta.“118

 
Vaikka esimerkiksi sukupuolitaudit ja abortit muodostivat merkittävän tekijän lapsetto-

muuden tai vähälapsisuuden taustalla, oli vanhempien tahdosta riippumaton steriiliys 

silti suhteellisen vähäpätöinen tekijä lapsiluvun vähenemisen syynä. Huomattavin syy 

                                                 
116 Hirsch 1911 (ARGB Bd. 8), 631-632, 634-636. 
117 Hirsch 1911 (ARGB Bd. 8), 636-639; Weindling 1989, 247. 
118 ”Diese enorme Ausbreitung der Fruchtabtreibungen trägt naturgemäß einen großen Teil der Schuld an 
der geringen und von Jahr zu Jahr sinkenden Geburtenzahl in Deutschland. Dabei sei nochmals an die 
ätiologische Bedeutung des kriminellen Abortus für die weibliche Sterilität erinnert.“ Hirsch 1911 
(ARGB Bd. 8), 639. 
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lapsilukujen pienenemiseen avioliitoissa oli Hirschin mukaan vanhempien vapaaehtoi-

nen, omasta tahdostaan harjoittama syntyvyyden säännöstely.119

 
”Merkittävimpänä syynä aviollisten synnytysten vähenemiseen voidaan havaita valin-
nainen hedelmättömyys. Vain häviävän harvoissa tapauksissa avioliitoissa steriiliys on 
ehdotonta, pikemminkin kyseessä on tarkoituksellinen raskauden ehkäisy, joka toteu-
tuu useimmiten ensimmäisen lapsen ja ehdottomasti toisen tai kolmannen lapsen saa-
misen jälkeen.“120

 
Vanhemmat halusivat toisin sanoen itse valita, hankkivatko lapsia vai eivät, ja ennen 

kaikkea he myös kykenivät tällaisen valinnan tekemään. Esimerkiksi ehkäisyvälineiden 

kehittymisen, lisääntymiseen liittyvän tietoisuuden kasvun, sekä yleisten yhteiskunnal-

listen kehityspiirteiden seurauksena lapsiluvun rajoittaminen oli muuttunut vanhempien 

itsensä tietoisesti tekemäksi päätökseksi. Usein kyseessä oli valinta, johon saattoi vai-

kuttaa vaikkapa perheen taloudellinen tilanne ja kyky kasvattaa suurta lapsikatrasta.121

 

Yhteen syntyvyyden alenemiseen johtaneen kehityskulun kanssa kuului myös naisten 

työssäkäynnin lisääntyminen. Itse asiassa naisten ansiotyöllä oli selvä yhteys havaittuun 

kehitykseen. 
 
”Viimeisimmässä työssäkäyntiä ja elinkeinoja koskevassa laskennassa kävi ilmi, että 
Saksassa on 9 500 000 työssäkäyvää naista. [...] Näistä 9 1/2 miljoonasta työssäkäyväs-
tä naisesta noin lähes puolet on naimisissa ja siten luonnostaan, enemmän tai vähem-
män, poissa perhe-elämästä. Heille jokainen raskaus ja synnytys merkitsee hankaluuk-
sia työssäkäynnille, ansionmenetyksiä sekä kodin velvollisuuksista seuraavia vaikeuk-
sia työnteolle. Naimisissa olevalle, työssä käyvälle naiselle lapsiluvun rajoittaminen on 
suorastaan välttämättömyys [...].“122

 
Hirsch havaitsi, että 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä – siis kaikkein hedelmällisimpinä 

ikävuosina – naisten kuolleisuus oli merkittävästi korkeampi kuin miesten. Tämä oli 

yhtäältä seurausta mahdollisista raskausajan tai synnytyskomplikaatioista tai synnytystä 

seuranneista ongelmista, jotka saattoivat kytkeytyä liian aikaiseen paluuseen työelä-

                                                 
119 Hirsch 1911 (ARGB Bd. 8), 636. 
120 ”Als bedeutsamste Ursache des Rückganges der ehelichen Geburten aber ist wohl die fakultative Steri-
lität zu betrachten. Die durch absichtliche Verhütung der Schwängerung seitens der Eheleute herbeige-
führte Sterilität ist nur in verschwindend seltenen Fällen eine absolute, sondern tritt meist erst nach dem 
ersten Kinde und definitiv nach dem zweiten oder dritten in Wirksamkeit.“ Ibid. 
121 Weindling 1989, 248-252. 
122 ”Die letzte Berufs- und Gewerbezählung im Deutschen Reiche hat 9 500 000 berufstätiger Frauen 
ergeben. […] Von diesen 91/2 Millionen erwerbstätigen Frauen ist nahezu die Hälfte verheiratet und wird 
naturgemäß dem Familienleben mehr oder weniger entzogen. Für sie ist jede Schwangerschaft und Ge-
burt eine Erschwerung der Erwerbstätigkeit, ein Verlust des Verdienstes und eine Erschwerung der Arbeit 
durch die häuslingen Pflichten. Für die verheiratete Arbeiterin ist die Einschränkung der Kinderzahl gera-
dezu eine Notwendigkeit […].“ Hirsch 1911 (ARGB Bd. 8), 632. 
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mään. Toisaalta taas tämänkaltaiset komplikaatiot ja ongelmat saattoivat johtaa, jos ei-

vät suoraan naisen menehtymiseen, mahdollisesti hedelmättömyyteen.123

 

Naisten lisääntyneellä ansiotyöllä oli yhteys Hirschin havaitsemiin komplikaatioihin. 

Hän viittasi muun muassa ranskalaisiin ja englantilaisiin tutkimuksiin, joiden mukaan 

raskaudenaikainen ansiotyö saattoi johtaa keskossynnytyksiin, peräti sikiön epämuodos-

tumiin ja elinvoimansa menettäneiden jälkeläisten syntymiseen. Vastaavantyyppisiä 

havaintoja oli tehty myös Saksassa. Keisarillinen tilastokeskus oli muun muassa ha-

vainnut, että keskenmenot olivat seitsemän kertaa yleisempiä raskauden aikana työssä 

käyneillä äideillä kuin odotuksen ajaksi työnteon keskeyttäneillä. Vastaavasti keskos-

synnytyksiä havaittiin näillä kuusinkertaisesti ja raskaudenaikaisia tai synnytyksiin liit-

tyviä komplikaatioita lähes kolminkertaisesti. Myös muut raskauteen ja synnytyksiin 

liittyvät ongelmat olivat huomattavasti yleisempiä työskenteleville naisille kokonaan 

kotona odottaneisiin verrattuna.124

 

Hirsch näki toisaalta viitteitä lapsiluvun rajoittamiseen myös, mikäli työtä ei ollut tarjol-

la. Lapsiluvun kasvu näytti siis noudattelevan äidin ansiotyöstä hankkimia tuloja – jäl-

keläisiä ei aina ollut varaa hankkia, ellei tulotaso antanut tähän myöten.125

 

Hirschin analyysi syntyvyyden alenemisen tutkimuksesta voitaisiin laajentaa kuvaa-

maan jopa koko rotuhygieenistä liikettä. Hänen mukaansa syntyvyys oli todellakin ha-

vaintojen perusteella laskussa, ja lisäksi oltiin jo varsin hyvin perillä, millaisilla tekijöil-

lä syntyvyyden alenemista voitiin selittää. Sen sijaan toistaiseksi selvittämistä vaille oli 

jäänyt, mitkä syyt todella olivat johtaneet tekijöihin syntyvyyden alenemisen taustal-

la.126

 
”Olemme edellä mainittujen ilmiöiden myötä havainneet, miten syntyvyyden alenemi-
nen on selitettävissä Saksassa. Vielä on kuitenkin tutkittava, mitkä ovat syyt näiden il-
miöiden taustalla. Sen tosiasian johdosta, että kaikki kuvaillut tapahtumat palvelevat 
samaa tarkoitusta ja johtavat samaan päämäärään, nimittäin laskevat lasten lukumäärää, 
olisi ajateltavissa, että niiden kaikkien taustalla ovat pohjimmiltaan samaiset syyt.“127

                                                 
123 Hirsch 1911 (ARGB Bd. 8), 633-634. 
124 Ibid. 
125 Hirsch 1911 (ARGB Bd. 8), 632-633. 
126 Hirsch 1911 (ARGB Bd. 8), 639-640. 
127 ”Wir haben im Vorstehenden Erscheinungen kennen gelernt, welche den Geburtenrückgang in 
Deutschland zu erklären geeignet sind. Es bleibt nunmehr zu untersuchen, welche Ursachen diesen Er-
scheinungen zugrunde liegen. Durch die Tatsache, daß alle die geschilderten Vorgänge dem gleichen 
Zwecke dienen und zum gleichen Ziele führen, nämlich die Zahle der Kinder einzuschränken, wird der 
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Samankaltainen tulokulma voidaan ottaa koko rotuhygieenisen ajattelun tarkasteluun: 

rotuhygienian voidaan katsoa tarjonneen vastauksia monenlaisiin ongelmiin, joita yh-

teiskunnassa havaittiin. Perimmäisiä syitä ongelmien taustalla ei kuitenkaan välttämättä 

haluttu selvittää tai niihin ei koettu tarpeelliseksi puuttua. Hirschinkin mukaan yhteis-

kunnan huono-osaisten aseman parantamisella oli rajansa. Sen sijaan juuri oikeanlaisel-

la väestöpolitiikalla voitiin vaikuttaa edullisesti kansakunnan tilaan ja elinvoimaan. 

Elinvoimaa merkitsivät tässä tapauksessa ennen muuta terveet ja hyvälaatuiset tulevat 

sukupolvet.128

 

 

III.1.3 Uusmalthuslaisuus 

 
Aivan yksioikoista suhtautuminen havaittuun syntyvyyden laskuun ja valtakunnan väes-

töpolitiikkaan ei ollut. Väestöpoliittista keskustelua käytiin nimittäin myös sukupuoli- ja 

seksuaalikysymyksiin liittyen. Erityisesti niin kutsuttujen uusmalthuslaisten kannattama 

lapsimäärän tietoinen rajoittaminen ja ehkäisyvälineiden käyttö yhdistyivät kiinnosta-

valla tavalla naisasialiikkeen näkemyksiin, joiden mukaan ehkäisy merkitsi naisen oike-

utta päättää itse omasta ruumistaan ja siten myös mahdollisista raskauksistaan.129

 

Väestönkehityksen muutos 1800-luvulta uudelle vuosisadalle tultaessa oli raju mones-

sakin mielessä. Koko 1800-luvun ajan Saksaa pidettiin ylikansoitettuna. Näkemys pe-

rustui niin sanotun malthuslaisen liikkeen oppeihin, joiden juuret olivat brittiläisen pa-

pin, Thomas Malthusin väestöteoriassa vuodelta 1798. Malthusin keskeinen esitys oli, 

että jatkuessaan kiihtyvänä väestönkasvu ylittäisi ennen pitkää taloudellisten resurssien 

rajat. Ennen kaikkea ravinnontuotannon jäädessä jälkeen väestönkasvun vauhdista ih-

misten toimeentulomahdollisuudet heikkenisivät ratkaisevasti, kunnes muun muassa 

sodat, nälänhädät ja kulkutaudit kitkisivät liikaväestön säälimättä pois. Liikaväestön 

syntyminen voitiin Malthusin mukaan kuitenkin ehkäistä lisääntymistä rajoittamalla. 

                                                                                                                                               
Gedanke nahegelegt, daß sie alle derselben Ursache ihre Entstehung verdanken.“ Hirsch 1911 (ARGB 
Bd. 8), 639. 
128 Hirsch 1911 (ARGB Bd. 8), 654. Archivin tarkastelussa aina vuoteen 1932 asti keskeisimmällä sijalla 
oli vallitsevan tilanteen ja ongelmien kuvailu; aktiivinen keinojen etsintä ongelmien ratkaisemiseksi posi-
tiivisen tai negatiivisen rotuhygienian muodossa ei noussut artikkeleissa merkittävällä tavalla esiin aina-
kaan ennen vuotta 1933. Ks. tämän tutkielman luku II.5. 
129 Mattila 1999, 55; Weindling 1989, 248-252; Weiss 1987, 134-140. 
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Esimerkiksi myöhemmällä iällä solmitut avioliitot, kohtuudella harjoitettu seksuaa-

lielämä ja naimattomien täydellinen pidättäytyminen seksuaalisesta kanssakäymisestä 

olivat Malthusin mukaan keskeisimpiä väestön lisääntymisen rajoituskeinoja.130

 

Malthusin ajatuksia jalostettiin edelleen 1800-luvun kuluessa. Tämän niin sanotun uus-

malthuslaisen liikkeen vaikutukset levisivät Englannista käsin nopeasti ja laajalle. Syn-

tyvyyden vähentämiseksi alettiin vaatia ehkäisyvälineiden käyttöönottoa, jota myö-

hemmin alettiin pitää keskeisenä välineenä myös degeneraation vastaisessa taistelussa. 

Huolimatta näennäisestä levinneisyydestään uusmalthuslainen liike jäi Saksassa varsin 

hajanaiseksi. Elämään jäi silti käsitys liikakansoituksesta köyhyyden perimmäisenä 

taustatekijänä. Kun sosiaalisesti korkeimmat luokat kykenivät elättämään perheensä, 

eivät köyhät, joiden lisääntymisluvut olivat näitä suurempia, tähän kyenneet.131

 

Uusmalthuslaisuuden ja rotuhygienian välillä voidaan nähdä tietty yhteys, joka liittyi 

yhteiskunnallisiin ongelmiin ja väestön sekä sen koostumuksen merkitykseen kansa-

kunnan elinvoiman perustana. Näiden jakamasta näkökulmasta huolimatta niiden välille 

muodostui kuitenkin selvästi havaittava juopa. Saksassa rotuhygieenisen liikkeen kes-

keisimpiä tavoitteita oli nimittäin väestön laadun lisäksi myös väestön määrän lisäämi-

nen. Useat rotuhygieenikot kuitenkin suhtautuivat uusmalthuslaisuuteen jopa suoranai-

sena syynä syntyvyyden laskun taustalla tai ainakin välillisesti sitä edistävänä tekijänä. 

Lisäksi sen saatettiin katsoa aiheuttavan havaittua syntyvyyden jakautumista eri sosiaa-

lisiin kerrostumiin, sillä uusmalthuslaista syntyvyyden säännöstelyä ajateltiin harjoitet-

tavan juuri sivistyneissä, siis paremmissa piireissä. Wilhelm Schallmayerin huomion 

mukaan rotuhygieenisestä perspektiivistä käsin oli pelättävissä, että ”uusmalthuslainen 

syntyvyyden säännöstelyä koskeva propaganda tavoittaisi menestyksekkäästi kelvolli-

                                                 
130 Mattila 1999, 55, 59; Weindling 1989, 242, 248. Malthusin teoria on useimmiten esitetty siten, että 
taloudellinen hyvinvointi, ennen kaikkea ravinnon tuotanto, kasvoi yhteiskunnissa lineaarisen sarjan (1, 2, 
3, 4, 5, …) mukaan, kun sen sijaan väestö lisääntyi geometrisesti (1, 2, 4, 8, 16, …). Ennen pitkää väes-
tönkasvu kurjistaisi koko ihmiskunnan, joka ei kykenisi ylläpitämään elinvoimaansa ja hyvinvointiaan. 
1800-luvun alussa juuri Malthusin oppien vaikutuksesta väestönkasvu yhdistettiin muun muassa köyhyy-
teen ja erilaisiin vaivoihin. Käsitteellä ylijäämä- tai liikaväestö kuvattiin kansanosaa, joka koettiin vaaral-
liseksi ja kontrollia kaipaavaksi. Tällaisiksi luokiteltiin ainakin köyhälistö, irtolaiset, rikolliset ja prostitu-
oidut. Rotuhygieeninen liike voidaan nähdä osana tämän väestöpoliittisen ongelman ratkaisuyritystä. 
131 Schallmayer 1909b (ARGB Bd. 6), 534; Mattila 1999, 59; Weindling 1989, 242, 248; Weingart, Kroll 
& Bayertz 1988, 132-133. 
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semmat, arvokkaat kansanosat, mutta ei vähempiarvoisia”. Tämä taas tarkoitti suoraan, 

että sillä olisi haitallinen vaikutus koko kansakunnan perimäainekseen.132

 

Schallmayerin kommentti oli vastaus Johannes Rutgersin puheenvuoroon aiemmin 

vuonna 1909 Archivissa ilmestyneeseen Schallmayerin artikkeliin viitaten. Rutgers oli 

hollantilainen lääkäri ja tunnettu hahmo syntyvyydensäännöstelyliikkeen piirissä. 

Schallmayer oli edellisvuonna arvostellut tuoreeltaan Rutgersin saksannetun teoksen 

Archiviin. Kirjan saksankielinen käännös aiheutti kiivasta keskustelua, ja Rutgers sekä 

Schallmayer jatkoivat kiistaansa julkaisun sivuilla rotuhygieenisesti oikeanlaisesta väes-

töpolitiikasta ja sen toteuttamisesta aina seuraavaan vuoteen asti. Rutgers oli kirjallaan 

osunut uusmalthuslaisuuden ja rotuhygienian suhteen keskiöön – lapsimäärän keinote-

koisen rajoittamisen ja vapaaehtoisen hedelmättömänä pidättäytymisen kysymys seu-

rauksineen oli näiden välillä ratkaiseva ongelma.133

 

Aivan kuten Schallmayerinkin kommentista käy ilmi, rotuhygieenikoiden keskeisin 

pelko liittyi käsitykseen, että ehkäisymenetelmät olivat tosiasiassa kontraselektiivisiä, 

toisin sanoen ne toimivat luonnonvalinnan vastaisesti ja siten ainoastaan edistivät dege-

neraatiota. Väitteensä tueksi rotuhygieenikot käyttivät ainakin kahta perustetta. Ensin-

näkin ehkäisykeinot rajoittivat vapaata sikiämistä ja lisääntymistä sekä puuttuivat siten 

vapaaseen luonnonvalintaan. Toiseksi oletettiin, että ehkäisykeinoja käytti ja vapaaeh-

toisesti lisääntymistään rajoitti vain kansan vastuuntuntoinen ja kelvollinen, laatuisa 

aines, ja näin ollen ehkäisy vielä entisestään edisti muutoinkin eriytynyttä syntyvyyttä. 

Rutgersin näkemys oli kuitenkin tyystin päinvastainen. Hän nimittäin nimenomaan esit-

ti, että lasten määrän vähenemisen ei itsessään tarvinnut aiheuttaa kontraselektorista 

vaikutusta, sillä kun vain toivotut jälkeläiset syntyivät, heille kyettiin myös takaamaan 

parhaat elinehdot ja hoito, ja siten mahdollistettiin lapsille myös parhaat mahdolliset 

kasvuolosuhteet. Väitteeseen, jonka mukaan vain vastuuntuntoiset käyttivät ehkäisyä, 

                                                 
132 Mattila 1999, 59; Weindling 1989, 242, 248. ”[…] Diese [neomalthusianische] Propaganda der 
Fruchtbarkeitsbeschränkung wohl bei den tüchtigeren, wertwollen Elementen der unteren Stände erfolg-
reich wäre, nicht aber bei den minderwertigen.“ Schallmayer 1909b (ARGB Bd. 6), 534. 
133 Rutgersin teos oli nimeltään Rassenverbesserung, Malthusianismus und Neomalthusianismus. Ks. 
Schallmayer 1908b (ARGB Bd. 5), 827-835. Mattilan käsityksen mukaan Schallmayerin ”teilauksen 
takana saattoi olla myös se, että pääasiallisena oppaanaan ihmissuvun jalostamisen teoriaan Rutgers käytti 
juuri Schallmayerin kirjaa Vererbung und Auslese im Lebenslauf der Völker, jota vastaan myös polemisoi 
voimakkaasti”. Rutgers itse todella uskoi, että uusmalthuslaisella syntyvyyden säännöstelyllä olisi rotu-
hygienian näkökulmasta myönteistä merkitystä, ja oli siksi erityisen pettynyt, että Saksan johtava rotuhy-
gieenikko Schallmayer ei jakanut hänen näkemyksiään. Rutgersin teos julkaistiin myös Suomessa vuonna 
1910 nimellä Ihmissuvun jalostaminen. Mattila 1999, 76-77; Weiss 1987, 137. 
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Rutgers vastasi, että myös köyhät ja tyhmät oli toki mahdollista valistuksen keinoin 

saada käyttämään ehkäisyä, jos se koettaisiin yhteiskunnan kannalta hyödylliseksi.134

 

Rutgersin ja Schallmayerin välisen kiistan taustalla voidaan tunnistaa myös näkemysero 

perinnöllisyyden kaikkivoipuudesta ja toisaalta ympäristötekijöiden vaikutuksesta yksi-

lön ominaisuuksiin. Schallmayerin yhdessä useimpien muiden rotuhygieenikkojen 

kanssa jakama biologinen determinismi, jonka mukaan yksilön niin psyykkiset kuin 

fyysisetkin ominaisuudet määräytyivät hedelmöityshetkellä eikä niihin enää sen jälkeen 

voinut vaikuttaa, ei sopinut Rutgersille, joka painotti erityisesti psyykkisten ominai-

suuksien kohdalla lapsen saaman hoidon, ympäristön ja oppimisen merkitystä. Kun tul-

kinnat perinnöllisyyden merkityksestä olivat pohjimmiltaan tyystin erilaiset, lienee 

myös jokseenkin ymmärrettävää, miksi näiden kahden argumentit oman asiansa puoles-

ta ja toista vastaan kulkivat kovin kaukana toisistaan.135

 

Sokean luonnonvalinnan ja deterministisen kehityskulun tilalle Rutgers halusi asettaa 

ihmisten itsensä ohjaaman inhimillisen valinnan. Syntyvyyden säännöstelyllä ja lapsi-

määrän rajoittamisella pyrittiin ensi kädessä pysäyttämään perimän huonontuminen ja 

huonon perimän siirtyminen. Lopulta perhesuunnittelu, entistä parempi lastenhoito ja 

mahdollisuudet kasvatukseen johtivat tilanteeseen, jossa puolisonvalinnalla olisi yhä 

suurempaa merkitystä, toisin sanoen ihmiset tulivat yhä vaativammiksi puolisoa valites-

saan. Tästä prosessista muodostuisi ennen pitkää luonnonvalintaa tehokkaampi valinta. 

Tehostaakseen tavoittelemansa kehityksen toteutumista Rutgers halusi kytkeä synty-

vyyden säännöstelyn ja lapsimäärän rajoittamiseen tähtäävät toimet sekä rotuhygienian 

toisiaan tukevaksi yhtenäiseksi käytännöksi. Vastaavanlaiset ajatukset olivat tavallisia 

myös 1900-luvun alkupuolen naisasiaa ajaneiden naisten keskuudessa.136

 

Ehkäisymenetelmien vielä ollessa enemmän tai vähemmän kehittymättömiä syntyvyy-

destä tai ennen kaikkea sen säännöstelystä ei juuri ollut keskusteltu julkisesti, tai ainakin 

keskustelu oli vielä kovasti lapsenkengissään. Sukupuolielämän ja lisääntymisen muu-
                                                 
134 Ks. keskustelusta Schallmayer 1909a (ARGB Bd. 6), 199-231; Rutgers 1909 (ARGB Bd. 6), 530-532; 
Schallmayer 1909b (ARGB Bd. 6), 532-536. Rutgersin mukaan lapsiluvun rajoitus ja siten alhainen syn-
tyvyys eivät kykenisi uhkaamaan myöskään valtion turvallisuutta, sillä tulevaisuudessa yhä syvenevä 
valtioiden integraatio tekisi sotimisesta ajatuksenakin mahdottoman tuntuisen. Mattila 1999, 76-77. 
135 Mattila 1999, 77. 
136 Mattila 1999, 77-78. Mattilan mukaan Rutgersin kirja sai runsaasti huomiota ja vaikutusvaltaa euroop-
palaisessa keskustelussa, muun muassa juuri saksalaisissa naisasiapiireissä. Ks. myös Weiss 1987, 137-
140. 
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tuttua yksityisestä asiasta yleiseksi, yhteiseksi ja yhteiskunnan huolenaiheeksi myös 

tässä tapahtui muutos. Kutakuinkin vuoden 1910 tienoilla – siis samaan aikaan, kun 

väestöpoliittinen keskustelu syntyvyyden alenemisesta ponnahti valloilleen – syntyvyy-

den säännöstelystä muodostui keskeinen poliittinen kysymys, joka jakoi mielipiteitä 

puoluerajoista ja ryhmittymistä riippumatta. Myös osa rotuhygieenisen liikkeen piirissä 

vaikuttaneista kannatti perhesuunnittelua, ennen muuta keinona vaikuttaa äidin ja jälke-

läisten terveyteen sekä siten tulevien sukupolvien laatuun. Samalla, kun 1900-luvun 

alkuvuosina huudettiin pienenevien lapsilukujen hädästä, muodostui ajasta paradoksaa-

lisesti malthuslaisten ajatusten renessanssikausi.137

 

Uusmalthuslaisuus ja sen suhde rotuhygieniaan näyttäytyi 1910-luvun alussa erittäin 

ajankohtaisena. Kun vuoden 1911 Dresdenin kansainvälisessä hygienianäyttelyssä nä-

kyvän sijan saivat uusmalthuslaisten lisäksi myös feministiset piirit ja muut seksuaalire-

formin kannattajat, olivat useat rotuhygieenikot ällistyneitä ja närkästyksissään. Max 

von Gruberin johdolla myös liikkeen johtohahmoa Alfred Ploetzia vaadittiin ottamaan 

kantaa asiaan. Ploetz kommentoikin uusmalthuslaisuuden ja rotuhygienian suhdetta 

piakkoin, vuonna 1912 Lontoossa pidetyssä kansainvälisessä rotuhygieenisessä kong-

ressissa.138

 

Vuoden 1912 Lontoon kongressi oli ensimmäinen tunnustettu rotuhygienian alan kan-

sainvälinen tapaaminen. Kongressin johtoon oli nimetty muun muassa biologi ja kenties 

huomattavin saksalainen Darwinin teorioiden kehittäjä August Weissmann sekä sellai-

sia saksalaisen rotuhygienian merkkimiehiä kuin August Forel, Max von Gruber ja itse-

oikeutetusti myös Alfred Ploetz. Ploetzin ja kansainvälisen rotuhygienialiikkeen välillä 

oli kuitenkin epäluuloa molemmin puolin: Ploetz pelkäsi, että kaavailtu uusi yhteenliit-

tymä varastaisi painoarvoa hänen yhdistykseltään, jolla silläkin oli tavoitteita kansain-

välistymisen suhteen – vaikka saksalaiset ja skandinaavit olivat miehittäneet Ploetzin 

yhdistyksen miltei kauttaaltaan, eikä jalansijaa muille kansallisuuksille juuri ollut. Kun 

                                                 
137 Weindling 1989, 248-249. 
138 Itse asiassa jo Dresdenin tilaisuuden yhteydessä järjestetyn kansainvälisen rotuhygieenisen kongressin 
yhteydessä oli keskusteltu uusmalthuslaisuudesta. Tuolloin alustuksen aiheeseen antoi ruotsalainen valtio-
tieteilijä Pontus Fahlbeck. Hänen puheensa tapaan myös Ploetzin uusmalthuslaisuutta käsitellyt puhe 
julkaistiin seuraavan vuoden aikana Archivissa. Fahlbeck 1912 (ARGB Bd. 9), 30-48; Ploetz 1913b 
(ARGB Bd. 10), 166-172. Näiden lisäksi Archivissa julkaistiin samoihin aikoihin vielä kolmaskin uus-
malthuslaisuutta käsitellyt artikkeli. Ks. Siebert 1912 (ARGB Bd. 9), 475-496. Weindling 1989, 152, 246; 
Weingart, Kroll & Bayertz 1988, 132-133. 
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rotuhygienian nähtiin useimmiten edistävän kansallisia tavoitteita, oli kansainvälisen 

yhteenliittymän jopa itsessään hankala perustella tarpeellisuuttaan ja olemassaoloaan.139

 

Ploetz määritteli uusmalthuslaisuuden yksinkertaisesti pyrkimyksiksi pitää yksittäisen 

äidin lapsiluku keinotekoisesti alhaisempana kuin mikä vastaisi tämän fysiologisia tai-

pumuksia. Lapsiluvun keinotekoisella rajoittamisella hän halusi todennäköisesti viitata 

ennen kaikkea ehkäisyvälineiden käyttöön, mutta myös muihin perhesuunnittelun kei-

noihin. Ploetzin mukaan oli hankalaa arvioida, kuinka laajalle kulttuurikansojen keskuu-

teen levinnyt ajattelutapa uusmalthuslaisuus oli, toisin sanoen, kuinka suurelta osin syn-

tyvyyden aleneminen oli seurausta juuri tämänkaltaisesta lapsimäärän rajoittamisesta ja 

toisaalta kuinka suurelta osin syntyvyyden luontaisesta alenemisesta. Ploetzin mukaan 

kuitenkin suuri enemmistö asiaa seuranneista piti juuri uusmalthuslaista käytäntöä pää-

asiallisena vastuullisena kehitykseen.140

 

Ploetz ei tuominnut ehkäisykeinojen käyttöä sellaisenaan. Hänen ajatustensa ydin kui-

tenkin oli, että ehkäisy oli hyväksyttävissä ainoastaan sen ollessa rotuhygieenisesti tar-

koituksenmukaista. Ploetz tunnusti, että uusmalthuslaisuus saattoi hyödyttää yksittäisiä 

vanhempia ja että lopulta syntyneillä jälkeläisillä saattoi olla terveempi tulevaisuus 

edessään kuin ilman syntyvyyden säännöstelyä olisi ollut asian laita. Laajemmin Ploetz 

kuitenkin katsoi, että koko yhteiskunnan tasolta tarkasteltuna uusmalthuslaisuuden peri-

aatteiden mukaan toimiminen oli ehdottoman haitallista. Erityisesti vaarassa olivat kes-

ki- ja yläluokat, joiden piirissä lapsimäärää ennen kaikkea pyrittiin rajoittamaan. Siten 

syntyvyyden säännöstely vaikuttaisi lopulta kohtalokkaasti saksalaisen eliitin ja myös 

koko pohjoisen rodun sosiaaliseen asemaan, kun luonnonvalintaan kajoaminen poisti 

sen luonnollisen valta-aseman.141

                                                 
139 Weindling 1989, 147-154, 246; Weingart, Kroll & Bayertz 1988, 132-133. Muun muassa Agnes 
Bluhm puhui samaisessa kongressissa rotuhygienian ja gynekologian suhteesta. Tosiasia, että kongressin 
johtajien joukkoon lukeutui myös sittemmin hieman toisella tapaa profiloitunut Winston Churchill, oli 
kansallissosialististen rotuhygieenikkojen hilpeyden ja ivan aihe vielä paljon kongressin jälkeen. Jännite 
brittien ja saksalaisten välillä ulottui 1900-luvun alussa myös rotuhygienian alalle. Ploetz kumppaneineen 
valmisteli kongressiin taktiikkaa, jolla saksalaisten johtoasema kansainvälisessä liikkeessä turvattaisiin 
myös jatkossa. Dresdenin ja Lontoon tilaisuudet valaisevat alan kansainvälisen yhteistyön juopia. Saksa-
laiset olisivat halunneet jo Dresdenin näyttelyn yhteydessä järjestetyn tapaamisen olevan ensimmäinen 
kansainvälinen eugeeninen kongressi, mutta tähän tunnustamiseen ei suostuttu. 
140 ”Mit dem Wort Neomalthusianismus bezeichnet man die Bestrebungen, die Kinderzahl einer Mutter 
durch den präventiven Geschlechtsverkehr künstlich niedriger zu halten, als ihrem physiologischen Kön-
nen entsprechen würde.“ Ploetz 1913b (ARGB Bd. 10), 166. 
141 Ploetz 1913b (ARGB Bd. 10), 166-172; Weindling 1989, 246; Weingart, Kroll & Bayertz 1988, 132-
133. 
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Lapsimäärän vapaaehtoisella rajoittamisella oli itsestään selvä vaikutuksensa väestön-

kasvuun ja väestön määrään. Ploetz viittasi Harald Westergaardiin, joka oli osoittanut, 

että huolimatta suureen syntyvyyteen liitetystä suuresta imeväis- ja lapsikuolleisuudesta 

varhaisista elinvuosistaan hengissä selvinneiden jälkeläisten määrä olisi tällä tavoin 

suurempi verrattuna säännösteltyyn syntyvyyteen – vaikka säännöstely vaikuttaisi ime-

väiskuolleisuuteen sitä vähentäen. Tämä päätelmä näytti pätevän yhtä hyvin niin yhteis-

kunnan hyvinvoiviin kuin alimpiin työväen kerroksiin, ja siten vesitti uusmalthuslaisten 

väitteet rajoitetun lapsiluvun perheille tarjoamista mahdollisuuksista taata suuria perhei-

tä paremmat elin- ja kasvuolosuhteet jälkeläisilleen.142

 

Westergaardin ja lukuisien muiden aikalaisten tavoin Ploetzkin liitti syntyvyyden laskun 

ennen kaikkea länsimaisten kulttuurikansojen ongelmaksi. Uusmalthuslaisuuden mu-

kainen lapsimäärän rajoittaminen kohtasi sivistyneimpiä kansoja aivan samoista syistä 

kuin yhteiskunnan sisälläkin se vaikutti eniten juuri ylimpiin ja vastuuntuntoisimpiin 

luokkiin. 
 
”Aivan kuten malthuslaisuus kohdentuu enemmän korkeampiin kuin matalampiin ker-
roksiin, se myös samoista syistä kohdentuu keskimääräisesti sivistyneempiin kansakun-
tiin voimakkaammin kuin takapajuisiin. Ranskalaiset ja yhdysvaltalaiset vähenevät, 
Englannissa, Hollannissa, Skandinaviassa ja Saksassa syntyvyysluvut pienenevät vuosi 
vuodelta. Puolalla, Unkarilla, Venäjällä, eteläslaaveilla, mailla, joilla on voimakkaat 
aasialaiset piirteet, syntyvyysluvut ovat niin poikkeuksellisen korkeat, että he tungeksi-
vat kaikkialla menestyksekkäästi länteen. Pohjoisen rodun säilyminen on siten totisesti 
uhattuna.“143

 
Väestön määrän lisäksi uusmalthuslaisuudella saattoi olla vaikutuksensa myös väestön 

laatuun. Ploetzin mukaan tarkasteltaessa monilapsisten perheiden jälkeläisiä oli havait-

tu, että ensimmäiset kolme lasta sairastuivat myöhemmin syntyneitä useammin esimer-

kiksi tuberkuloosiin tai olivat mielisairaita. Toisaalta todennäköisyys varhaiselle meneh-

tymiselle oli sitä suurempi mitä myöhemmin syntyneestä jälkeläisestä oli kyse, olkoon-

kin että tähän saattoivat vaikuttaa jälkeläisen oman elinvoiman lisäksi myös monet 

muut, ulkoiset syyt. Lisäksi lapsimäärän rajoittaminen johti synnytysten väliin jäävän 

                                                 
142 Ploetz 1913b (ARGB Bd. 10), 166-167. 
143 ”Gerade so wie der Malthusianismus die höheren Schichten mehr trifft als die niederen, so trifft er aus 
denselben Gründen auch die durschnittlich höher kultivierten Volksstämme stärker als die zurückgeblie-
beneren. Die Französen und Yankees nehmen ab, England, Holland, Skandinavien und Deutschland ver-
kleinern ihre Geburtenziffern von Jahr zu Jahr. Polen, Ungarn, Russen, Südslawen dagegen, die Länder 
mit starken asiatischen Einschlägen, haben eine außerordentlich hohe Geburtenziffer, so daß sie überall 
mit Erfolg nach Westen drängen. Die Erhaltung der nordischen Rasse wird dadurch ernstlich bedroht.“ 
Ploetz 1913b (ARGB Bd. 10), 171. 
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aikajakson venymiseen, mikä Ploetzin mielestä saattoi muodostaa uhan jälkeläisten 

kasvatukselle ja terveydelle.144

 

Väestön laadun kannalta kaikkein keskeisin uusmalthuslaisuuteen kohdistunut huoli 

liittyi Ploetzin ajatuksissa kuitenkin eriytyneeseen syntyvyyteen. 
 
”Rotuhygienian vaatima lopputulos olisi, että kelvolliset menevät useammin naimisiin 
ja lisääntyvät sekä tuottavat enemmän lapsia kuin kelvottomat. Millainen on kuitenkin 
malthuslainen käytäntö? […] Malthuslaisen käytännön leviämisessä ja sen asteessa 
esiintyy merkittäviä eroja kansojen yksittäisten perheiden välillä, rotujen yksittäisten 
kansojen välillä ja ihmiskunnan yksittäisten rotujen välillä. Sen vuoksi olisi selvitettä-
vä, ovatko erot satunnaisia eroja, joilla ei ole mitään tekemistä harjoittavien kelvolli-
suuden tai kelvottomuuden kanssa, eli käytännöt eivät siten ole valikoivia, vai onko lo-
pulta niin, että käytännöt koskettavat enemmän kelvollisia, ja siten lopputuloksena on 
vastakkainen tulos, kontraselektiivisyys.“145

 
Ploetzin mukaan uusmalthuslaisuus oli luonteeltaan miltei poikkeuksetta aina kont-

raselektiivistä. Toisin sanoen sen käytäntöjä käytettiin ja sovellettiin useammin ja inten-

siivisemmin juuri oman väestön laadukkaimpien osien keskuudessa kuin alhaisimpien, 

huonolaatuisimpien kansanosien parissa. Vaikka uusmalthuslainen syntyvyyden sään-

nöstely saattoi olla joissain tilanteissa yksittäisen perheen kannalta oikea ja hyvä ratkai-

su, vahvisti se silti kokonaisuudessaan myös tällöin vain entisestään väestön perimän 

laatua uhannutta kontraselektiivistä prosessia, joka saattoi lopulta aiheuttaa vaaran koko 

kansakunnan tulevaisuudelle.146

 
”Sitä paitsi, miten epäilevästi malthuslaisuuden vahingollisuuteen yksittäisessä per-
heessä suhtauduttaisiinkin, kansalle kokonaisuudessaan ja meidän rodullemme se muo-
dostaisi epäilemättä vahingollisen kehityssuunnan, jonka vaikutus keskimääräisen kel-
vollisuustason laskemiseen muodostaa pelottavan uhan rotumme tulevaisuudelle.“147

 
Ehkäisyn käytöstä ja oman lisääntymisen säätelystä oli tullut 1900-luvun alussa yksilön 

vapauden ja individualismin lyömäase. Nämä näkemykset törmäsivät voimakkaasti juu-

                                                 
144 Ploetz 1913b (ARGB Bd. 10), 167-169. 
145 ”Die von der Rassenhygiene geforderte Auslese sollte so beschaffen sein, daß die Tüchtigen häufiger 
zur Ehe und Fortpflanzung gelangen und mehr Kinder erzeugen als die Untüchtigen. Wie greift nun die 
malthusische Praxis hier ein? […] Es gibt enorme Unterschiede in der Verbreitung und dem Grade der 
malthusischen Praxis zwischen den einzelnen Familien eines Volkes, zwischen den Völkern einer Rasse 
und den Rassen der Menschheit. Festzustellen wäre deshalb, ob diese Unterschiede zufällige sind, die 
nichts mit der Tüchtigkeit oder Untüchtigkeit der Ausübenden zu tun haben, also nonselektorisch sind, 
oder ob die Untüchtigen häufiger ergriffen sind, also eine Ausmerzung vorliegt, oder endlich ob die Tüch-
tigen mehr betroffen sind, also eine Gegenauslese, eine Kontraselektion, damit verbunden ist.“ Ploetz 
1913b (ARGB Bd. 10), 170. 
146 Ploetz 1913b (ARGB Bd. 10), 170-172. 
147 ”So zweifelhaft deshalb die Schädlichkeit des Malthusianismus in der einzelnen Familie sein mag, für 
das Volk als ganzes und für unsere Rasse bildet er unzweifelhaft eine schädliche Tendenz, deren Wirkung 
auf die Erniedrigung des durchschnittlichen Tüchtigkeitsniveaus geht und die eine furchtbare Gefahr für 
die Zukunft unserer Rasse bedeutet.“ Ploetz 1913b (ARGB Bd. 10), 172. 
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ri näkemyksiin yksilön alisteisuudesta rodulleen, kansakunnan parhaaksi. Rotuhygiee-

ninen liike oli syntyvyyden säännöstelyn suhteen hankalassa välikädessä: toisaalta sen 

oli myönnettävä säännöstelyn mahdollisuudet väestön perimäaineksen laadun kannalta 

ainakin, jos mahdolliset kontraselektion mukanaan tuomat vaarat kyettiin häivyttämään, 

ja toisaalta taas päätettävä, kuinka suuren riskin se oli valmis ottamaan kokonaissynty-

vyyden laskun ja vieläpä kontraselektion suhteen. Samalla sen asema joiltakin osin 

omia ajatuksiaan lähellä olevien ryhmittymien välimaastossa oli ongelmallinen. Esi-

merkiksi naisasialiike otti ohjelmaansa synnytyslakkojen ajamisen, toisaalta taas uskon-

nolliset ryhmittymät ja moraalipuritaanit suhtautuivat ehkäisyyn arveluttavana puuttu-

misena asiaan, joka ei ollut yksilön tai ylipäänsä ihmisen päätettävissä. Jossain vaihees-

sa myös uusmalthuslaiset harkitsivat muuttavansa keskeisiä väestöpoliittisia näkemyk-

siään: liikakansoituksen estämisen ja hedelmällisyyden vähentämisen sijaan he painotti-

vat, että syntyvyyden säännöstelyä tulisi hyödyntää ennen kaikkea väestön ja tulevien 

sukupolvien laadun parantamiseksi. Tämä merkitsi ajatusten hiljattaista sulautumista 

rotuhygieenikoiden vastaaviin.148

 

 

III.1.4 Äitiyden puolesta 

 
Uusmalthuslaisuuden lisäksi kiinnostavan näkökulman rotuhygieenikkojen kamppai-

luun valtakunnan syntyvyyslukujen nostamiseksi tarjoaa naisasialiikkeen ja feministis-

ten piirien tarkastelu suhtautumisessaan näihin kysymyksiin. Feministit olivat ajatuksil-

taan varsin lähellä myös Saksan uusmalthuslaisia, ja pitivät näiden kannattamia käytän-

töjä jopa eräänä lupaavimmista mahdollisuuksista naisten sosiaalisen kysymyksen rat-

kaisuun. Samana vuonna 1905 rotuhygieenisen yhdistyksen kanssa perustetun Mutter-

schutzbund-yhdistyksen tavoitteena oli vaikuttaa erityisesti naimattomien äitien ase-

maan. Tähän se pyrki muun muassa edistämällä naisten ja äitien terveyttä sekä kampan-

joimalla naisten sosiaalisen ja taloudellisen sekä seksuaalisen vapauden puolesta. Yh-

distyksen keskeinen viesti oli, että äiti oli kansan elinvoiman, ’Volkskraft’, alkulähde, ja 

                                                 
148 Weindling 1989, 242, 248-250. Saksalaiset uusmalthuslaiset olivat alkujaankin esittäneet ratkaisuksi 
havaitsemaansa yhteiskunnalliseen ongelmaan osittain samoja keinoja, joilla rotuhygieenikot pyrkivät 
puuttumaan ei-toivottujen kansanosien lisääntymiseen myöhemmin 1900-luvulla. Kun malthuslaisten 
pyrkimyksenä oli ennen kaikkea väestönkasvun tyrehdyttäminen, pyrittiin rotuhygieenisen liikkeen piiris-
sä samankaltaisilla toimilla lähinnä rodun tai väestön laadun kohentamisen, regeneraation ohella sairauk-
sien, ennen kaikkea perinnöllisten, sekä köyhyyden ja muiden yhteiskunnan lieveilmiöiden poistamiseen. 
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siksi naiset olivat ensiarvoisen tärkeässä asemassa koko kansakunnan kannalta. Femi-

nistien ja sosiaalisten innovoijien lisäksi yhdistys yritti näkemyksillään houkutella myös 

rotuhygieenistä liikettä lähellä olevia tahoja taakseen, lisäksi sen ajatukset tuntuivat 

koskettavan myös saksalaisnationalistisia piirejä. Yhdistyksen jäsenistöön kuului ihmi-

siä laajalti useilta yhteiskunnan sektoreilta.149

 

Liiton ja jäsentensä esittämät näkemykset jakoivat voimakkaasti mielipiteitä rotuhygi-

eenikkojen sekä myös muiden seksuaalireformin kannattajien joukossa. Eräs kiistaa ja 

näkemyseroja aiheuttaneista tekijöistä liittyi vastasyntyneiden terveyteen ja hoitoon. 

Kun konservatiiviset rotuhygieeniset piirit olivat korostaneet imeväiskuolleisuuden ar-

voa luonnonvalinnan kannalta ja vain vahvimpien oikeutta selviytyä, oli tätä liikettä 

lähellä olevien tahojen näkemys asiaan täysin päinvastainen. Jos tavoitteena oli paitsi 

suojella äitiyttä kaikissa muodoissaan myös rodun ja kansakunnan hyvinvoinnin kohen-

taminen terveiden jälkeläisten kautta, oli äidin ohella vastasyntyneiden terveys ja ime-

väisistä kaikin tavoin huolehtiminen aivan erityisellä sijalla.150

                                                 
149 Yhdistyksen koko nimi oli Deutsche Bund für Mutterschutz und Sexualreform. Aatemaailmaltaan 
tämä jonkinlainen feministien ja sosiaalihygieenikkojen liittouma oli ilmeisesti ainakin alkuvaiheessaan 
lähellä ’völkisch’-ideologiaa. Poliittisesti ja yhteiskunnallisesti äidin asema ja terveys tuntui olevan mo-
nenlaisten intressiryhmien tähtäimessä. Saavutettuaan lisääntyvää kannatusta ’völkisch’-kaiku hävisi 
liiton ajatuksista, ja sen piirissä alettiin keskittyä enenevissä määrin itse asiaan, äidin aseman ja terveyden 
kohentamiseen. Se kamppaili muun muassa koulujen seksuaalikasvatuksen, äitiysvakuutusten, äitien 
taloudellisen riippumattomuuden ja yksinhuoltajien oikeudellisen aseman puolesta, sekä piti tärkeänä 
myös isän vastuuta jälkeläisistään. Lisäksi se halusi uudistaa yleisesti sukupuolielämään liittyviä arvoja 
puuttuakseen prostituutioon, sukupuolitautien leviämiseen sekä seksuaalirikollisuuteen. Mutterschutz-
bund ajautui kuitenkin erimielisyyksiin muiden samansuuntaisesti ajattelevien kanssa. Vastoin äitien 
terveyden puolesta ja aseman kohentamiseksi kamppaillutta radikaalifeministien Mutterschutzbundia 
suvaitsevaisten feministien Bund deutscher Frauen tuomitsi abortin käytön ja ehdotti ehkäisyn sijaan 
käytettäväksi laajemmin keinoja, joilla puolisoiden kelpoisuus esimerkiksi sukupuolitautien tai mielisai-
rauksien varalta tarkastettaisiin ennen avioliittoa. Bund deutscher Frauen jopa vetosi naisiin isänmaalli-
suuden ja rotutietoisuuden nimissä ja kehotti näitä hankkimaan enemmän lapsia. Aborttikysymyksestä, 
joka aiheutti juopan Bund deutscher Frauenin ja Mutterschutzbundin välille, muodostui lopulta tekijä, 
joka hajautti rivejä myös liiton sisällä. Siitä huolimatta se muodosti perustamisestaan aina 1930-luvulle 
saakka merkittävän haastajan perinteisille ja virallisille näkemyksille naisten asemasta ja oikeuksista 
esimerkiksi jälkeläisten hankkimisen ja lisääntymisen suhteen. Weindling 1989, 205-206, 248-256; Weiss 
1987, 132. 
150 Weindling 1989, 204-206, 252-254. Vastasyntyneiden hyvinvointia ajamaan perustettiin tosin aivan 
omakin yhdistyksensä, Deutscher Verein für Säuglingsschutz. Järjestäytymisinto tällä saralla oli 1900-
luvun alussa tiivistä. Uusi järjestäytymisaalto käynnistyi 1920-luvun puolivälissä, jolloin väestöpolitiikka 
ja syntyvyysluvut olivat nousseet uudelleen näkyvästi julkiseen keskusteluun. Huoli alenneesta syntyvyy-
destä heräsi tuolloin ainakin Weindlingin mukaan toden teolla henkiin – vastareaktiona useille juuri per-
hekoon kaventamisen sekä suunnitelmallisen lisääntymisen ja perhe-elämän puolesta puhuneille järjes-
töille. Tieteellisessä keskustelussa näin ei kuitenkaan näy tapahtuneen, sillä Archivin artikkeliaineisto ei 
tue tätä väitettä: väestön määrää käsitelleet artikkelit ovat väestöpoliittisista artikkeleista eniten esillä 
juuri ennen 1920-luvun puoliväliä niiden osuuden alkaessa laskea tämän jälkeen. Vastaavasti väestön 
laadusta kirjoitettiin tämän jälkeen enemmän kuin aikaisemmin. Ks. Liite 3., kuviot 20 ja 24. Weindling 
1989, 208, 416-423. 
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Alfred Ploetz arvosteli yhdistystä tuoreeltaan heti sen perustamisen jälkeen. Vaikka se 

Ploetzin mukaan toimikin varsin rajatulla alueella keskittyessään aviottomien äitien 

tukemiseen, olivat sen pyrkimykset pohjimmiltaan koko kansakunnan edun mukaisia. 

Keskeinen ongelma kuitenkin liittyi aviottomien jälkeläisten laatuisuuteen. Keskimäärin 

nämä nimittäin oli todettu vähempiarvoisiksi ja vähemmän kelvoiksi avioliitossa synty-

neisiin jälkeläisiin verrattuna, eikä tätä voitu Ploetzin mukaan selittää ainoastaan heikon 

sosiaalisen kasvuympäristön avulla. Ilmeisesti oli siis niin, että myös aviottomat van-

hemmat olivat keskimääräisesti kehnolaatuisempaa väestöä kuin avioliittoon itsensä 

vihkineet. Tämä useiden rotuhygieenikoiden jakama näkemys avioliiton ulkopuolisten 

jälkeläisten vähempiarvoisuudesta perustui näkemykseen puolisonvalinnan merkityk-

sestä osana luonnonvalintaa. Avioliittoa pidettiin jopa tärkeimpänä valintamekanismina, 

sillä puolisonvalinnassa seuloutuivat sekä halutut fyysiset että psyykkiset ominaisuudet. 

Parhaimmilla ominaisuuksilla varustetut valittiin ja kykenivät siten jatkamaan sukuaan. 

Vastaavasti ominaisuuksiltaan huonommat jäivät puolisonvalinnassa heikoille ja aviot-

tomiksi, mutta saattoivat siitä huolimatta lisääntyä.151

 

Yhdistyksen johtohenkilöiden ja rotuhygieenisen liikkeen näkyvimpien hahmojen välit 

olivat näkyvien ristiriitojen vuoksi toistuvasti koetuksella. Alfred Ploetzin lisäksi yhdis-

tyksen ja sen ajaman kaltaisen individualismin näkyvimpiä kriitikoita oli Ploetziin lä-

heiset välit säilyttänyt Agnes Bluhm. Liikettä kritisoivat näkyvästi myös monet muut 

rotuhygieenikot. Aivan kuten erimielisyydet uusmalthuslaisen Rutgersin ja Schall-

mayerin välillä aiemmin myös nämä näkemyserot tulivat näkyväksi Archivin sivuilla. 

Fritz Lenz kirjoitti vuosikerrassa 1916–1918 väestöpolitiikan ja äitiyden suojelun suh-

teesta. Kirjoituksessaan hän kritisoi voimakkaasti muun muassa syntyvyyden alenemista 

ja eriytynyttä syntyvyyttä tutkinutta sekä näistä teemoista Archivissakin julkaissutta 

Felix Aron Theilhaberia.152

 

Theilhaberin arvosteltu kirjoitus oli julkaistu kansainvälisen äitiydensuojeluliikkeen 

julkaisussa Die neue Generation. Alan saksalainen yhdistys oli kansainvälisen liikkeen 

osa, joten Lenz oli valmis kritisoimaan Theilhaberia tämän tuesta liikkeelle. Lenz poimi 

Theilhaberin kirjoituksesta joukon väitteitä ja toteamuksia kommentoitavakseen, ja si-

                                                 
151 Ploetz 1905 (ARGB Bd. 2) 164-166; ks. myös. esim. Graßl 1911 (ARGB Bd. 8), 180. ”Weitaus der 
stärkste Auslesefaktor ist das Kulturinstitut der Ehe. […] Sie ist ein Auslese-Institut.“ 
152 Lenz 1916-18a (ARGB Bd. 12), 345-348; Weindling 1989, 74, 254-255. 
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joitti ne luettelomaisesti omaan artikkeliinsa. Asiayhteydestään ja kokonaisuudestaan 

irrotettuna yksittäiset sitaatit vaikuttavat lukijaansa.153

 
”’Syntyvyyden aleneminen toivotetaan päättäväisesti tervetulleeksi.’ 
’Sodan estämiseen voidaan vaikuttaa vain tarpeettoman ja ylimääräisen väestönlisäyk-
sen rajoittamisen kautta.’ 
’Monesti kuultiin iloisia ilmauksia, että sota toisi tilaa ylitäytettyyn maahan. Tämä kä-
sitys ei ollut ollenkaan väärä.’ 
’Laajan sovinistinen sodan kohdatessa halutaan ja tavoitellaan sitä vastoin toimenpitei-
tä, joilla ei pyritä mihinkään muuhun kuin lukuisien sotilaiden antamiseen isänmaan 
hyväksi. Tässä kohtaavat vihamielisesti toisensa Bund für Mutterschutzin pyrkimykset 
ja fanaattisten imperialistien intressit.’ 
’Äidit eivät olisi voineet taistella rauhanajatuksen puolesta suurpiirteisemmin ja radi-
kaalimmin kuin valistamalla ja levittämällä Mutterschutzin ajatuksia tällä tavoin.’ 
 
[...] Voin antaa luottavaisin mielin Archivin lukijoille itselleen tehtäväksi arvioida esi-
tettyjä näkemyksiä; haluaisin ainoastaan vielä kertaalleen toistaa, mitä jo toisaalla olen 
painottanut, että tämänkaltainen äitien suojeleminen johtaa ’kohdunsuojeluun’ tai ’suo-
jaan äitiydeltä’.“154

 
Lenz uskalsi jättää Theilhaberin kritisoinnin suurelta osin lukijoilleen, siinä määrin tämä 

uskoi Archivin lukijakuntaan ja oli varma asiastaan. Värikkään arvostelun ja Theilhabe-

rin jopa naurunalaiseksi asettamisen lisäksi artikkeliin liittyi myös vakavampia sävyjä. 

Lenzin mukaan Theilhaberin ja muiden samalla tavoin ajattelevien pyrkimyksenä vai-

kutti olevan Saksan luovuttaminen slaaveille tai venäläisille – tai ainakin tämä olisi käy-

tännön seuraus, jos näiden tavoitteiden mukaisesti toimittaisiin. Lenz toki esitti asiansa 

kärjistäen ja jopa syytti Theilhaberia takinkäännöstä tämän kuvattua syntyvyyden li-

sääntymisen puolestapuhujia fanaatikoiksi. Lenz oli nimittäin tulkinnut, että Theilhaber 

itse oli aiemmissa teoksissaan puhunut juuri nimenomaisesti väestön uusintamisen, li-

sääntymisen ja syntyvyyden puolesta.155

 

Kuten Lenzin artikkelin poiminnoista hyvin käy ilmi, ensimmäisen maailmansodan tais-

telut olivat jo käynnistyneet ja heijastuneet myös väestöpoliittiseen keskusteluun sekä 

                                                 
153 Kansainvälinen yhdistys oli nimeltään Internationale Vereinigung für Mutterschutz und Sexualreform. 
Lenz 1916-18a (ARGB Bd. 12), 345. 
154 ”’Die Gebürtenrückgang ist entschieden zu begrüßen.’ ’Die Verhütung der Kriege läßt sich nur durch 
die Einschränkung der überflüssigen und überschüssigen Volkszunahmen bewirken.’ ’Vielfach hörte man 
der Freude Ausdruck verleihen, daß der Krieg in den überfüllten Ländern Platz schaffe. Diese Auffassung 
war nicht ganz unrichtig.’ ’Weite chauvinistische Kreise möchten und werden wieder Maßnahmen an-
streben, die nichts anderes bezwecken, als dem Vaterlande viele Soldaten zu stellen. Hier begegnen sich 
feindlich die Bestrebungen des Bundes für Mutterschutz und die Interessender fanatisierten Imperialis-
ten.’ ’Die Mütter können nicht großzügiger und radikaler für den Fortschritt der Friedensidee kämpfen als 
durch die Aufklärung und Verbreitung der Gedanken des Mutterschutzes in dieser Form.’ […] Ich kann 
die Kritik der angeführten Anschauungen den Lesern des Archivs getrost selber überlassen; nur möchte 
ich noch einmal wiederholen, was ich schon an anderer Stelle betont habe, daß diese Art von Mutter-
schutz auf ’Gebärmutterschutz’ oder ’Schutz vor der Mutterschaft’ hinausläuft.“ Ibid. 
155 Lenz 1916-18a (ARGB Bd. 12), 345-346. 
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rotuhygieenikoiden ajatuksiin. Rotuhygieenikoiden silmissä Saksan väestönkehitys oli 

todella huolestuttava, erityisesti yhdistettynä parhaillaan käynnissä olevaan suursotaan. 

Tilanteen vakavuus sai rotuhygieenisen yhdistyksen julkaisemaan Archivissa jopa ve-

toomuksen väestöpolitiikan ja rotuhygienian puolesta. Vaikka se vetoomuksessaan ly-

hykäisesti kommentoi myös vielä ennen sotaa erinneitä näkemyksiä väestönkehityksestä 

ja sen merkityksestä kansakunnan elinvoimalle, oli sodan keskellä menneiden erimieli-

syyksien ruotimisen sijaan etusijalla havaittuun kehitykseen puuttuminen – ennen kuin 

se olisi liian myöhäistä. Tämä oli jokaisen kansalaisen velvollisuus ja rotuhygienian 

tärkein tehtävä.156

 
”Yksittäisen kansan suurin tehtävä on siten vaalia ja kasvattaa perinnöllisyystekijöi-
tään/perimäänsä. […] Aika kuluu. Tiedon, mitä on välttämätöntä tehdä, leviäminen ei 
siedä lainkaan viivytyksiä. Jokaisen saksalaisen miehen ja jokaisen saksalaisen naisen, 
joka on tehtävän vakavuuden ja suuruuden tunnistanut, pitäisi siten tukea rotuhygieeni-
sen yhdistyksen työtä.“157

 
 

 

III.2 Maailmansodan rotuhygieeninen ja väestöpoliittinen haaste 

 

III.2.1 Heikkenevä sotilaskuntoisuus 

 
Kun ensimmäinen maailmansota merkitsi kansakunnille kohtalonkamppailua, jossa ai-

noastaan vahvimmat selviytyivät, siirtyivät katseet sotavuosina myös Saksassa yhteis-

kunnan sisäisestä sosiaalidarvinistisesta olemassaolon taistelusta poispäin. Kansakunta 

nähtiin ideaalin yhtenäisenä yhteisönä, ’Volksgemeinschaftina’, jonka sisällä ei enää 

näkyvästi käytykään kamppailua vahvojen ja heikkojen välillä; sen sijaan odotukset 

kohdistuivat koko kansan, ’Volk’, moraaliseen ja nationalistiseen regeneroitumiseen.158

 

Mobilisaatiopaineessa tämä osin lääketieteellinen optimismi heijastui siten, että aktiivi-

nen sotilaspalvelus nähtiin jopa terveellisempänä kuin aikakauden urbaani elämäntyyli. 

Monien muiden tavoin myös kansakuntaansa velvollisuudentunnossa palvelleet lääkärit 
                                                 
156 ARGB 1914-15 (Bd. 11), 705-707. 
157 ”Es ist daher die höchste Aufgabe eines Volkes, den Schatz seiner Erbanlagen zu bewahren und zu 
mehren. […] Die Zeit drängt. Die Verbreitung der Erkenntnis dessen, was not tut, verträgt keinen Auf-
schub. Jeder deutsche Mann und jede deutsche Frau, welche den Ernst und die Größe der Aufgabe er-
kannt haben, sollten daher die Arbeit der Gesellschaft für Rassenhygiene unterstützen.“ Ibid. 
158 Weindling 1989, 283. 
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värväytyivät innolla: yli kaksi kolmasosaa Saksan kaikista mieslääkäreistä osallistui 

palvelukseen. Kun enemmistö lääkäreistä koki aktiivipalveluksen omakohtaisesti käy-

tännössä, merkitsi se samalla, että professioon kulkeutui laajalti arvoja ja asenteita, jot-

ka saattoivat olla luonteeltaan varsin autoritaarisia.159

 

Kiinnostus valtakunnan tilaan nimenomaan sotilaallisessa mielessä oli herännyt lääke-

tieteen piirissä jo paljon ennen maailmansotaa. Sodan kestäessäkin lääkäreiden keskei-

seen tehtäväkenttään kuulunut värväytyvien terveydentilan selvittäminen oli ollut varsin 

tavallinen tapa jo ennen sotaa osoittaa kansakunnan tila terveyden ja kuntoisuuden nä-

kökulmista. Näkyvä hahmo tämäntapaisten tutkimusten julkaisijana oli tilastotieteilijä 

Walter Claassen.160

 

Ensimmäinen Claassenin Archivissa julkaistu suppeahko kirjoitus aiheesta ilmestyi 

vuonna 1907, jolloin hän käsitteli venäläisten sotilaskuntoisuutta. Ensimmäinen Saksaa 

asevelvollisuuskelpoisuuden tematiikasta käsitellyt artikkeli ilmestyi vuonna 1909, ja 

sitä seurasivat vielä päivitettyihin tietoihin perustuneet artikkelit vuosina 1911 ja 1913. 

Kovin seikkaperäisiä Claassenin kirjoitukset eivät olleet – tilastotieteilijänä hän lähinnä 

esitteli keskeisimmät tietonsa niitä kovin suuresti problematisoimatta. Häneltä toki jul-

kaistiin myös muita artikkeleita, useimmat degeneraation tematiikasta. Kaikkiaan 

Claassenin artikkeleita julkaistiin tutkittuna ajanjaksona Lenzin sekä lääke- ja tilastotie-

teilijä Wilhelm Weinbergin jälkeen Archivissa kolmanneksi eniten.161

                                                 
159 Weindling 1989, 283-284. 
160 Ks. esim. Meisner 1909 (ARGB Bd. 6), 59-72, erit. 59n. Kuriositeettina mainittakoon, että Ploetz itse 
ei ilmeisesti henkilökohtaisesti pitänyt Claassenista. Weindling 1989, 138. Toisena yksityiskohtana voi-
daan todeta, että Wilhelm Schallmayer päätti koulunkäyntinsä päätettyään kirjautua lukuisien muiden 
keski- ja yläluokkaisten poikien tavoin armeijaan suorittaakseen vuoden mittaisen velvollisuutensa isän-
maansa hyväksi. Schallmayer joutui kuitenkin jättämään palveluksensa kesken ja hylkäämään toiveet 
sotilasurasta ilmeisesti huonokuntoisuuden vuoksi. Ironista kyllä, mies, joka myöhemmin painokkaasti 
puhui juuri sotilaskunnosta arvokkaan perimän mittarina, oli itse tuomittu ”kunnottomaksi”. Itse asiassa 
ilmeisesti juuri Schallmayerin oma suhteellisen lyhyeksi ja epäonnistuneeksi jäänyt armeijakokemus 
edisti jatkossa hänen antimilitaristista asennettaan. Weiss 1987, 38-39. Vastoin muutamia muita aiheesta 
kirjoittaneita Schallmayer myös kyseenalaisti sotilaspalveluksen edullisuuden kuntoisuuden kannalta. Ks. 
Schallmayer 1908a (ARGB Bd. 5), 370-371. 
161 Claassen 1907 (ARGB Bd. 4), 90-92; Claassen 1909 (ARGB Bd. 6), 73-77; Claassen 1911b (ARGB 
Bd. 8), 786-788; Claassen 1913 (ARGB Bd. 10), 582-585. Claassenin kirjoitukset saivat näkyvyyttä myös 
1900-luvun alun Suomessa. Degeneraatioajatusten rantautuessa Suomeen mallia haettiin usein ulkomailta. 
Muun muassa suomenkielisessä kulttuurilehti Ajassa julkaistiin vuonna 1907 fyysikko Yrjö Tuomikosken 
kirjoitus Kulttuurin vaikutus kansojen elinvoimaisuuteen. Kyseessä oli selostus Claassenin alun perin 
vuonna 1906 Archivissa julkaistusta kolmiosaisesta artikkelista Die Frage der Entartung der Volksmassen 
auf Grund der verschiedenen, durch die Statistik dargebotenen Maßstäbe der Vitalität. Claassen pyrki 
omien tutkimustensa avulla selvittämään, olivatko kulttuuri- ja sivistyskansat degeneroitumassa. Mittarei-
naan hän käytti muun muassa väestön elinaikaa ja asevelvollisuuskelpoisuutta. Ks. Claassen 1906 (ARGB 



 84

Niin Claassenin artikkeleilla kuin useimmilla muillakin asevelvollisuuskelpoisuutta 

käsitelleillä kirjoituksilla oli joitakin tyypillisiä ja toistuvia piirteitä: tavallisesti kelpoi-

suutta tarkasteltiin erikseen alueittain sekä niin, että maaseudulta ja urbaaneilta kaupun-

kialueilta peräisin olevia värväytyneitä käsiteltiin erikseen. Samoin erotettiin toisistaan 

maanviljelyksen tai muun vastaavan luontaisen elinkeinon parissa toimivat ja moder-

neissa ammateissa elantonsa hankkivat. Claassenin mukaan myös armeijan värväystoi-

mesta vastaava elin oli vuodesta 1903 eteenpäin alkanut virallisesti erotella palveluk-

seen astuvia kelvollisiin ja epäkelpoihin.162

 

Vuonna 1909 julkaistussa artikkelissaan Claassen vertaili saksalaisten asevelvollisten 

kelpoisuudesta havaittuja lukuja vuosilta 1902–1907. Tulokset olivat huolestuttavia: 

kuntoisuus oli laskusuunnassa kaikilla tarkastelluilla sektoreilla. Kun vuonna 1902 kai-

kista tarkastetuista yhteensä 58,5 % oli todettu kelvollisiksi palvelukseen linjassa, olivat 

luvut siitä eteenpäin laskeneet hieman alle prosenttiyksiköllä joka vuosi. Siten vuonna 

1907 enää 54,9 % tarkastetuista täytti asetetut kriteerit. Samanaikaisesti myös jälkikä-

teen palveluksesta vapautettujen osuus oli noussut tasaisesti. Tämä tarkoitti, että todelli-

suudessa kuntoisuuden aleneminen oli vieläkin huomattavampi kuin mitä asevelvolli-

suustarkastukset osoittivat.163

 

Hälyttävintä Claassenin luvuissa oli kaupungeissa syntyneiden ja porvarillisissa amma-

teissa toimivien kuntoisuuden kiihtyvä heikkeneminen. Vaikka heikentymistä oli tapah-

tunut myös maaseudulla syntyneiden ja edelleen maanviljelyksen piiristä elantonsa saa-

vien keskuudessa, oli ero näiden kahden ääripään välillä kasvanut muutamassa vuodessa 

näkyvästi: ensin mainituista edes puolet eivät ylittäneet kelpoisuuskynnystä enää vuon-

na 1907. Kun Claassen tarkasteli tilannetta lisäksi alueittain, tuli kaupunki- ja porvaris-
                                                                                                                                               
Bd. 3), 540-553, 686-703, 825-860; Mattila 1999, 39. Samasta degeneraatiotematiikasta Claassen jatkoi 
myös vuonna 1910. Claassen 1910 (ARGB Bd. 7), 180-187. Mattila käyttää Tuomikosken Claassenin 
pohjalta kirjoittamaa artikkelia esimerkkinä degeneraatioajatuksen leviämisestä pelkästään lääketieteelli-
sen ajattelun ulkopuolella ja samalla sen rotuhygienisoitumisesta. 
162 Claassen 1909 (ARGB Bd. 6), 73. Sotilaskuntoisuuden ja asevelvollisuuskelpoisuuden tarkastelu liittyi 
luontevasti kansakunnan yleisen tilan selvittämiseen – kuinka laatuisia, kelvollisia kansalaiset olivat. 
Siten esimerkiksi jako juuri maaseudulta ja kaupunkialueilta tuleviin oli yhtä luonnollista, yleensä luon-
nonläheistä ympäristöä ihannoitiin ja pidettiin edullisempana juuri yksilön ja siten lopulta myös rodun 
laatuisuuden ja kuntoisuuden kannalta. Tämä liittyy myös ns. ’Lebensreform’-liikkeeseen, ks. esim. 
Weingart, Kroll & Bayertz 1988, 68-70, 74-75. Kaupunkiympäristön ja maaseudun välisistä eroista sekä 
ympäristön vaikutuksista yksilöön ja koko kansakuntaan julkaistiin myös lukuisa joukko tutkimuksia. Ks. 
esim. Thurnwald 1904 (ARGB Bd. 1), 550-574, 718-735, 840-884. 
163 Claassen 1909 (ARGB Bd. 6), 73, 76-77. Claassen korjasi ja tarkasti tässä kirjoituksessaan joitakin 
lukuja verrattuna vuoden 1906 moniosaiseen artikkeliinsa. Vrt. Claassen 1906 (ARGB Bd. 3), 687-696, 
857-860. 
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taustaisten kuntoisuuden heikkeneminen pelottavan selvästi näkyviin: Berliinin nuorista 

miehistä hädin tuskin kolmannes voitiin todeta täysin kelvollisiksi palvelukseen. Claas-

senin tutkimusten mukaan kelpoisien osuus heikkeni säännönmukaisesti kaupunkien 

koon kasvaessa.164

 

Vaikka asevelvollisuuskelpoisuuden aleneminen haluttiin Claassenin mukaan usein kiis-

tää, oli ikävä kehitys osoitettavissa jo 1800-luvun lopulta lähtien, joskin tätä vanhem-

missa luvuissa oli tiettyjä varauksia vertailukelpoisuuden suhteen. Kehitys oli hidasta, 

mutta kiistatonta. Jo pelkästään Claassenin itsensä tarkasteleman muutaman vuoden 

aikana kuntoisuus näytti laskeneen merkittävästi. Claassen muun muassa pohti, voisiko 

syynä havaittuun kehitykseen olla vaikkapa muutos lääkärintarkastuskäytännöissä tai 

ikäluokkien kasvun aiheuttamat vääristymät tilastoissa. Lopulta hän kuitenkin oli pako-

tettu toteamaan, että ainoa käyttökelpoinen selitys oli tosiasiallinen kansakunnan kun-

toisuuden aleneminen, joka ilmeni selvästi juuri asevelvollisuusikäisten ikäluokkia tar-

kasteltaessa.165

 
”Täytyy myös hyväksyä, että Saksan kansan ruumiillisen kelpoisuuden on jatkuvasti 
kuvattu huonontuneen. Tämä huononeminen koskettaa niin kaupungissa asuvia kansa-
laisia kuin myös maaseudulla asuvia, kuten on nähtävissä, viimeisenä mainittuja kui-
tenkin noin puoliksi niin voimakkaasti. [...] Yleisesti ottaen on tilanne nähtävissä näistä 
taulukoista: mitä kaupunkimaisempi on elämäntapa, sitä enemmän tippuvat kelpoisuut-
ta osoittavat luvut.“166

 
Claassenin seuraava asevelvollisuuskelpoisuuden alenemista seurannut artikkeli ilmes-

tyi kahden vuoden kuluttua edellisestä. Tässä hän täydensi aiemmin esittämiään tilastoja 

aina vuoteen 1910 asti. Claassenin jo edellisissä tutkimuksissaan havaitsema kehitys ei 

ollut pysähtynyt; kiihtynyt kuntoisuuden aleneminen oli selvimmin havaittavissa pää-

                                                 
164 Alueelliseen tarkasteluun Claassen liitti myös käsitteen rotu, joka näytti olevan yhdessä asumistihey-
den kanssa merkittävin yksittäinen sotilaskuntoisuutta selittävä tekijä. Rodulla Claassen ilmeisesti viittasi 
tietyllä alueella asuvan väestön koostumukseen ja näiden jakamiin tiettyihin ominaispiirteisiin. Rodun 
lisäksi hän kuitenkin yhdisti alueelliseen jakaumaan myös terveellisen ympäristön ja sosiaalisten olosuh-
teiden vaikutukset kuntoisuuteen. Claassen 1909 (ARGB Bd. 6), 73-76. Claassen itsekin tutki olosuhde-
eroja maaseudun ja urbaanin asuinympäristön välillä. Vuonna 1911, samana vuonna kuin hänen seuraava 
asevelvollisuuskelpoisuustilastoja selvitellyt artikkelinsa ilmestyi Archivissa, ilmestyi myös hänen kaksi-
osainen kirjoituksensa ravitsemuseroista saksalaisen maaseutu- ja kaupunkiväestön kesken. Claassen 
1911a (ARGB Bd. 8), 458-487, 604-627. 
165 Claassen 1909 (ARGB Bd. 6), 74-76. Vuoden 1911 tarkastelussaan Claassen pohti jopa myös poliittis-
ten taustojen vaikutusta, kun henkilö todettiin kyvyttömäksi sotilaspalvelukseen. Claassen 1911b (ARGB 
Bd. 8), 787-788. 
166 ”Man muß also annehmen, daß die körperliche Brauchbarkeit der deutschen Bevölkerung noch immer 
im Rückgang begriffen ist. Dieser Rückgang betrifft sowohl die Stadt- wie die Landbevölkerung, wie 
man sieht, diese allerdings etwa halb so stark. […] Im allgemeinen sieht man schon aus dieser Tabelle: je 
städtischer die Lebensweise, um so mehr sinkt die Tauglichkeitsziffer.“ Claassen 1909 (ARGB Bd. 6), 74. 
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kaupunki Berliinissä, jossa syntyneistä värväytyvistä enää tuskin neljännes kelpasi pal-

velukseen. Vuonna 1910 koko maata koskeva luku oli laskenut 53,0 %:iin.167

 

Claassenin viimeinen Archivissa julkaistu artikkeli ilmestyi vuonna 1913. Kirjoitukses-

saan hän tarkasteli Saksan kutsunta- ja asevelvollisuustilastoja vielä kolmannen kerran, 

juuri ensimmäisen maailmansodan aattona. Claassenin aiemmin esittämät tilastot ase-

velvollisuuskelpoisuudesta laajenivat tässä kirjoituksessa aina artikkelin ilmestymisvuo-

teen 1913 saakka. Kirjoitus oli erityisen ajankohtainen siksi, että uusi lainsäädäntö nosti 

Saksan asevoimien rauhanajan vahvuutta syksystä 1913 yli 120 000 miehellä lähes 700 

000 mieheen. Yleisesti pelättiin, että tämä johtaisi palvelukselle asetettujen fyysisten 

edellytysten laskemiseen: ellei lukuja saataisi täytettyä täysin palveluskelpoisiksi tode-

tuilla, olisi määrää täydennettävä epäkelvoilla joukoilla.168

 

Viimeisimmässä kirjoituksessaan Claassen luokitteli asevelvolliset yhteensä viiteen 

luokkaan: täysin kelvolliset, ehdollisesti tulevaisuudessa kelvolliset, vähentyneesti kel-

volliset, kelvottomat ja kokonaan arvottomat. Claassen ei tarkoittanut kirjoituksissaan 

kelvollisilla ehdollisesti tai vähentyneesti kelvollisia, vaan nimenomaan täysin kelvollis-

ten asevelvollisten luokkaa, joiden vähenemistä oli tähänastisten tilastojen perusteella 

eniten aihetta pelätä. Vaikka Claassenin mukaan kelvollisten määrä oli edelleen huoles-

tuttavan vähäinen, oli heidän osuutensa silti näyttänyt kääntyneen hienoiseen kasvuun 

sitten edellisen tarkastelun. Kun vuonna 1910 värväytyneistä 53,0 % todettiin kelvolli-

siksi, oli luku vuonna 1912 noussut 55,5 %:iin. Tämä ei kuitenkaan riittäisi kokonaan 

korjaamaan vajautta armeijan laajentuvissa riveissä.169

 

Niin Claassenin kuin muidenkin palveluskelpoisuuteen tutustuneiden mielissä huoli 

tapahtuneesta heikennyksestä oli syvä. Erityisen ajankohtaisen siitä teki lähestyvä suur-

sota. Varustelu ja valmistautuminen sotaan olivat jo aikalaistenkin havaittavissa, ja 

myös asevoimin varustauduttiin pahimman varalle. Olisi vaarallista tuudittautua usko-

maan, että oma sotavoima tositilanteen varalle olisi kunnossa, jos näin ei asianlaita to-

                                                 
167 Claassen 1911b (ARGB Bd. 8), 786. 
168 Claassen 1913 (ARGB Bd. 10), 582. 
169 ”Volltauglich, ’Künftig’ tauglich (Ersatz), Mindertauglich (Landsturm), Umtauglich (ausgemustert), 
Unwürdig (ausgeschl.)”. Nämä eivät olleet Claassenin omia vaan virallisia luokituksia. Ehdollisesti tule-
vaisuudessa kelvollisilla tarkoitettiin luokituksessa henkilöitä, jotka mahdollisesti voisivat saavuttaa täy-
den kelpoisuuden jossakin iässä. Claassen ei kuitenkaan ilmeisesti pitänyt kovin todennäköisenä, että 
ainakaan valtaosan kohdalla näin ikinä kävisi. Claassen 1913 (ARGB Bd. 10), 582-584. 
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dellisuudessa ollut. Tieteelle ja tieteentekijöille Claassen näki ajanjakson kehityksen 

suhteen erityisen roolin. Näiden tehtävä olisi pitää huoli, etteivät tosiasiat unohtuisi, ja 

toimia siten velvollisuutensa mukaan.170

 
”Tieteellisestä näkökulmasta täytyy – jos ylipäätään kelpoisuuden keskeistä kysymystä 
käsitellään – asia joka tapauksessa esittää niin kuin se tosiasiassa on. Mutta tieteellä on 
luonnollisesti myös oikeus ja tarvittaessa velvollisuus pohtia, mitä kansallinen intressi 
käytännössä on.“171

 
 

 

III.2.2 Sodan kontraselektiivinen vaikutus 

 
Sotaa edeltävän varustelukilpailun aikana rotuhygieeninen yhdistys ja liikettä lähellä 

olevat piirit olivat intohimoisesti ja ainakin osin yksissä tuumin kehottaneet kansaa 

isänmaallisiin talkoisiin syntyvyyden ja väestön määrän nostamiseksi. Väestöpoliittinen 

agitaatio jatkui sodan sytyttyä, ja liikkeen rivit yhtenäistyivät. Taistelujen kestäessä 

liikkeen piirissä heräsi lisääntyvissä määrin huoli tiettyjen yhteiskunnan parhaimpien 

kerrosten ja eliittiryhmien tulevaisuudesta. Tähän liitettiin myös rintamalla kaatuneiden 

merkitys koko kansakunnalle rotuhygieeniseltä kannalta. Useimmat rotuhygieenikot 

olivat viimeistään sodan jälkeen täysin vakuuttuneita sodan haitallisesta vaikutuksesta 

kansakunnan perintöainekseen.172

 

Vaikka tämänkaltaiset ajatukset nousivat entistä näkyvämmin esiin juuri suursodan tun-

nelmissa, eivät ne kaikilta osin olleet kovin uusia. Sodan luonnetta rotuhygienian kan-

nalta oli pohdittu jo ensimmäisistä alan kirjoituksista lähtien. Alfred Ploetz kirjoitti 

vuonna 1895 saksalaisen rotuhygienian perusteoksessaan Die Tüchtigkeit unsrer Rasse 

und der Schutz der Schwachen oman näkemyksensä modernin sodankäynnin vaikutuk-

sesta kansakunnalle. Yleisen asevelvollisuuden periaatteiden ja sotilaskuntoisuuden 

mukaan vahvat yksilöt kaatuivat sodan aikana taistelukentällä, kun heikommat ja vä-

hempiarvoiset samaan aikaan lisääntyivät kotirintamalla. Huoli kontraselektion vaiku-
                                                 
170 Claassen 1913 (ARGB Bd. 10), 585. Ainakin teoriassa myös mahdollisuudet viestin välittymiseen 
perille asti olivat suuret. Usko Saksan tieteen ja erityisesti lääketieteen laatuun verrattuna muihin kansa-
kuntiin oli ennen maailmansotaa ja sen käynnistyttyä horjumaton. Weindling 1989, 283. 
171 ”Vom wissenschaftlichen Standpunkte muß – wenn überhaupt die Frage konstitutiver Tüchtigkeit 
behandelt wird – jedenfalls die Sache so dargestellt werden, wie sie wirklich ist. Aber die Wissenschaft 
hat natürlich auch das Recht und gegebenenfalls die Pflicht zu erörtern, was im praktischen nationalen 
Interesse liegt.“ Claassen 1913 (ARGB Bd. 10), 585. 
172 Jokisalo 1998, 144; Weindling 1989, 281-284; Weingart, Kroll & Bayertz 1988, 222-237. 
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tuksista paitsi valtakunnan kunnolle sotilaallisessa mielessä myös sen laadulle mahdolli-

sen sotatilan jälkeen oli siten ymmärrettävä esimerkiksi Claassenin tutkimuksissa, joissa 

kelvollisten määrän havaittiin vähenneen pitkin 1900-lukua. Kontraselektion, käänteisen 

valinnan vähentämiseksi Ploetz esittikin muun muassa asevelvollisuuden laajentamista 

niin, että alempiarvoisista voitaisiin muodostaa omia joukko-osastojaan, joiden tehtävä-

nä olisi olla ”tykinruokana” siellä, missä yksilöllisellä kyvykkyydellä ei ollut merkitys-

tä.173

 

Myös Wilhelm Schallmayerilla oli omat näkemyksensä sodan rotuhygienian kannalta 

merkityksellisistä vaikutuksista. Schallmayer ei Ploetzin tavoin ollut erityisen aktiivinen 

liikkeen organisaation kehittämisessä ja sen institutionalisoimisessa, mutta hänen lukui-

sat kirjoituksensa muokkasivat ratkaisevilta osin Saksan keisarikunnan aikaisen rotuhy-

gieenisen liikkeen sisältöä. Hänen kirjoituksistaan paljastui selvästi saksalaiseen rotu-

hygieniaan sisäänkirjoitettu teknokraattinen logiikka: eri yhteiskuntaluokkien tai ryhmi-

en välistä eriytynyttä syntyvyyttä oli voitava kontrolloida kansallisen edun nimissä.174

 

Schallmayer kirjoitti Archivissa sodan vaikutuksista ihmiskunnan kehitykseen jo vuon-

na 1908, siis hyvissä ajoin ennen ensimmäistä maailmansotaa. Sodankäyntiä, sen vaiku-

tuksia väestöpolitiikkaan ja suhdetta rotuhygieniaan käsiteltiin Archivissakin jonkin 

verran jo ennen maailmansotaa, mutta vasta tuhoisan ja katkeran sodan jälkeen tämän-

kaltaiset kirjoitukset käsittelivät hypoteettisen sijaan todellista tilannetta.175

 

Sodankäynti oli Schallmayerin mukaan kuulunut merkittävällä tavalla ihmiskunnan his-

toriaan koko sen olemassaolon ajan, eikä mikään viitannut siihen, että se olisi menettä-

mässä merkitystään tulevaisuudessa. Schallmayerin mukaan sota ei välttämättä ollut 

yksinomaan haitallista ihmisille; hänen mielestään oli syytä tunnustaa myös sen edulli-

set vaikutukset ja hyöty kokonaisuudelle, siis rodulle ja kansakunnalle. Sodan myöntei-

sellä merkityksellä kansakunnalle tai lopulta koko ihmiskunnalle Schallmayer viittasi 

Darwinin ajatuksiin evoluutioteoriasta ja luonnonvalinnasta, jonka mukaan inhimilliset 

yksilölliset ja rodulliset ominaisuudet valikoituivat aikojen kuluessa. Ominaisuudet, 

jotka eivät edesauttaneet selviytymistä olemassaolon kamppailussa, kuihtuivat, kun taas 
                                                 
173 Jokisalo 1998, 143-144. Vrt. ainakin toisen maailmansodan aikana muodostetut ns. rangaistuspataljoo-
nat, joihin sijoitettiin mm. rikollisia. 
174 Weiss 1987, 3, 42-43. 
175 Schallmayer 1908a (ARGB Bd. 5), 364-400. 
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edullisilla ominaisuuksilla varustetut yksilöt selviytyivät. Sukupolvien kuluessa hei-

koimmat karsiutuivat ja vahvimmat jatkoivat sukuaan. Sodan merkitystä tässä palapelis-

sä ei voinut väheksyä; itse asiassa sodan suurin vaikutus oli juuri sen vaikutus valinnan 

kannalta.176

 

Schallmayerin käsitys sodan arvosta valinnan kannalta ei kuitenkaan ollut näin yksioi-

koinen. Sodalla saattoi olla paitsi luonnonvalintaa edistävä myös kontraselektiivinen 

vaikutus. Kun Claasseninkin esittelemien kutsuntatilastojen perusteella taisteluihin kel-

pasivat ensisijaisesti vain terveimmät ja kuntoisimmat nuoret miehet, väestön laadun ja 

määrällisenkin uusiutumisen kannalta siis tärkeimmät yksilöt ja ikäluokat, saattoi se 

uhkakuvissa merkitä oman yhteiskunnan sisällä varsin huolestuttavaa kehitystä. Schall-

mayer itse lainasi varsin vakiintunutta käsitystä, jonka mukaan sodassa ”aina […] täy-

dellisimmät yksilöt tuhoutuivat ja vähemmän täydelliset selviytyivät”. Schallmayerin 

käsityksen mukaan asevelvollisuusarmeija, jossa palvelukseen kelpaavat seulottiin epä-

kelvoista, oli tämän kehityksen takana.177

 
”Ja vielä pahemmin vaikuttaa asepalveluksen moderni jakautuminen maissa, joissa on 
yleinen asevelvollisuus, ja joissa siten lääkinnällisistä syistä tapahtuvien hylkäämisten 
takia sälytetään vastuu kokonaisuudessaan kelvollisempien nuorten miesten joukon 
harteille, samaan aikaan, kun suunnilleen yhtä runsaslukuiselta joukolta ei vaadita mi-
tään sellaista taakkaa. Tämä suuntaus suosii kelvottomien lisääntymistä [...]. Siten ase-
velvollisuus johtaa siihen, että kelvottomat perustavat keskimäärin aikaisemmin ja hel-
pommin oman kodin kuin kelvolliset, jotka kuitenkin ovat lisääntymisen kannalta var-
masti keskimäärin arvokkaampia. Ja sitä voimakkaampaa on suosiminen sotatilantees-
sa.“178

 
Tämänkaltaisen järjestelmän mielettömyys paljastui vasta aikojen kuluessa, kun väestön 

tosiasiallinen sotilaallinen voima väheni juuri järjestelmän itsensä vuoksi. Koska palve-

luskelpoisuuden määrittivät ennen kaikkea fyysiset ominaisuudet, oli lopulta vaikeaa 

päästä perille, miten sodan vaikutukset ilmenivät henkisen lahjakkuuden suhteen. Tähän 

tarkasteluun saatettiin kuitenkin ryhtyä, kun huomattiin erot miehistön ja upseerien 
                                                 
176 ”Wer bei der Bewertung des Krieges dessen selektierende Wirkungen außer Acht läßt, der läßt gerade 
die weitest tragenden und die hauptsächlich bedeutungsvollen Wirkungen des Krieges außer Rechnung.“ 
Schallmayer 1908a (ARGB Bd. 5), 364-366. 
177 ”Jederzeit die […] vollkommensten Individuen vernichtet hat und die weniger vollkommenen bestehen 
ließ.“ Schallmayer 1908a (ARGB Bd. 5), 390. 
178 ”Und noch schlimmer wirkt die moderne Verteilung des Militärdienstes in Staaten mit allgemeneir 
Wehrpflicht, in dem sie auf Grund einer militärärztlichen Ausmusterung die ganze Last dem sanitär tüch-
tigeren Teil der männlichen Jugend aufbürdet, während dem etwa ebenso zahlreichen Rest keinerlei Last 
zugemutet wird. Diese Einrichtung begünstigt die zum Kriegsdienst Untauglichen in der Fortpflanzung 
[…]. So kommen die zum Kriegsdienst Untauglichen durchschnittlich leichter und früher dazu, sich einen 
eigenen Herd zu gründen und Nachkommen zu erzeugen als die Tauglichen, die doch zur Nachzucht 
durchschnittlich sicher wertvoller sind als jene. Und noch stärker ist die Begünstigung im Kriegsfälle.“ 
Schallmayer 1908a (ARGB Bd. 5), 390-391. 
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kuolleisuudessa. Schallmayer viittasi muun muassa Westergaardin tutkimuksiin sekä 

Ploetziin luetellessaan tilastoja vuosien 1870–1871 Preussin-Ranskan sodasta. Taiste-

lussa kuolleiden upseerien osuus ylitti moninkertaisesti kaatuneen miehistön luvut. 

Koska upseereiksi valikoitui kaikkien sotilaiden parhaimmisto, merkitsi heidän suuri 

kuolleisuutensa psyykkisten ominaisuuksiensa puolesta parhaimpien nuorukaisten me-

nehtymistä. Tämä tarkoitti väestön eri kerrostumien välisten epäsuhtien voimistumista. 

Schallmayerin lopullisten päätelmien mukaan sodankäynnin luonnonvalinnan vastainen, 

kontraselektiivinen vaikutus oli siten ilmeinen.179

 

Schallmayerin tulkinta sodankäynnin vaikutuksista ei ollut kovin yksinkertainen. Toisis-

taan voitiin nimittäin erottaa muun muassa sodan vaikutukset yksittäistapauksissa, vai-

kutukset yksittäisten ihmisryhmien, siis rodun kannalta, ja vielä vaikutukset kollektiivi-

sesti ihmiskuntaan yhtenä kokonaisuutena. Sodalla saattoi olla vaikutuksensa valintaan 

suoranaisesti perinnöllisessä mielessä, mutta myös ihmisiin sosiaalisina ja kulttuurisina 

olentoina. Näistä muodostui monisäikeinen vaikutusten verkko, jossa kutoutuvien kiel-

teisten ja myönteistenkin vaikutusten loppusummaa oli hyvin vaikeata ennustaa.180

 

Erityisen tarkoin Schallmayer analysoi sodan suoria väestöpoliittisia vaikutuksia. Sodal-

la oli itsestään selvä vaikutuksensa valtakunnan väestöön taisteluissa tai muutoin sodan 

uhreina menehtyneiden vuoksi. Schallmayer nostikin esiin joitakin 1800-luvun verisim-

piä taisteluita esimerkkeinä sodan tuhovoimasta, mutta miltei samaan hengenvetoon 

totesi, ettei kahden sivistyneen valtion välinen sota enää ollut luonteeltaan totaalista 

hävitystä. Näin ollen myöskään sen seuraukset eivät olleet jälkikäteen yhtä traagisia tai 

kohtalokkaita kuin aiemmin – joskin Schallmayer totesi, ettei tällä tarkoittanut sodan 

mahdollisesti suuriakin hetkellisiä vaikutuksia valtioiden väkilukuun. Jos taisteluissa 

menehtyneiden lisäksi otettiin huomioon esimerkiksi pitkäkestoisen sodan vaikutukset 

syntyvyyden alenemiseen, elinolosuhteiden heikentymisen vaikutukset lapsikuolleisuu-

teen tai vaikkapa siviiliväestön kokoaminen keskitysleireille, saattoivat vaikutukset olla 

todella huomattavia ja pitkäkestoisia.181

                                                 
179 Schallmayer 1908a (ARGB Bd. 5), 393-395. 
180 Schallmayer 1908a (ARGB Bd. 5), 366-369. 
181 Schallmayer 1908a (ARGB Bd. 5), 373-374. Esimerkkejä löytyi toki kauempaakin historiasta, tosin ei 
välttämättä tässä mielessä käytettynä. Schallmayer mainitsi kirjoituksessaan esimerkkitapauksina muun 
muassa Raamatun israelin kansan vaiheet, helleenien sotaretket, hunnit, Attilan ja kansainvaellukset, 
Kaarle Suuren jne. Nämä esimerkit liittyivät sotimisen seurauksena tapahtuneeseen kansojen biologiseen 
leviämiseen, toisin sanoen voittaneen rodulliset elementit levisivät valloitetuille alueille. Tämä olikin 
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Samankaltainen väestöpoliittinen vaikutus saattoi olla myös sodan aiheuttamilla suurilla 

miestappioilla siinä mielessä, että ne nimenomaisesti miessukupuoleen kohdistuvina 

suistaisivat miesten ja naisten välisen väestösuhteen epätasapainoon. Rotuhygieenisen 

väestöpolitiikan kannalta ihanteellinen olisi tilanne, jossa sekä miehiä että naisia olisi 

yhteiskunnassa yhtä paljon. Tosiasia, jota myös paljon tutkittiin, kuitenkin oli, että nai-

sia syntyi hitusen miehiä enemmän. Tämä hiuksenhieno etumatka saattoi venähtää vaa-

rallisen suureksi, kun kansakunnan miehiä menetettiin kokonaisina ikäluokkina taistelu-

kentällä kaatuneina.182

 

Tästä aiheesta Schallmayer itse asiassa kirjoitti Archiviin uudelleen ensimmäisen maa-

ilmansodan puhjettua. Vuosikerrassa 1914–1915 julkaistu artikkeli käsitteli yksinomaan 

sodan aiheuttamaa epäsuhtaa sukupuolien välisille suhteille. Sodassa uhrattiin kansa-

kunnan arvokkainta ainesta. Menetyksiä ei voinut kokonaan korvata, mutta niiden lie-

ventämiseksi voitiin yrittää toimia.183

 
”Sodan seurauksena on jo tähän mennessä suuresta osasta hedelmällisyyden kannalta 
merkittävän ikäluokan miehistä tullut osittain elämään, osittain työn tekoon ja naimi-
siin kykenemättömiä. Luotettavia lukuja ei toistaiseksi ole käytettävissä.“184

 
Schallmayerin mukaan sodan aiheuttamilla mittaamattomilla menetyksillä juuri miessu-

kupuolelle oli kauaskantoisia seurauksia. Vaikutukset eivät voineet olla heijastumatta 

kansantalouteen ja tuottavuuteen menetetyn työvoiman vuoksi, mutta ennen kaikkea 

vaikeudet kohtasivat kansakunnan uusiutumista, lisääntymistä. Tässä suhteessa keskeis-

tä oli pohtia, haluttiinko tarkastelussa painottaa vaikutuksia uusiin sukupolviin pikem-

minkin laadun vai määrän näkökulmasta, vaikka toisaalta sekä laadun että määrän vaa-

teet kietoutuivat läheisesti myös toisiinsa, koskettivathan sodan haitat eniten juuri kel-

vollisinta osaa nuorista miehistä.185

 
”Palveluskelpoisten miesten massoittainen tappaminen, josta tämä sota on tehnyt totta, 
ylittää jopa pahimmat pelot, eikä se tarkoita ainoastaan kansakunnan määrällistä vaan, 
mikä vielä pahempaa, laadullista heikentymistä, sillä palveluskelpoisuus ja palvelus-
kelvottomuus ovat suurelta osin, suoraan ja epäsuorasti, riippuvaisia perinnöllisistä 
ominaisuuksista. Hyvin suuri osa kelvollisista miehistä katoaa kansakunnan lisäänty-

                                                                                                                                               
suoranaisten väestösuhteisiin heijastuneiden vaikutusten lisäksi toinen Schallmayerin mainitsema sodan 
suora biologinen vaikutus. Schallmayer 1908a (ARGB Bd. 5), 374-377. 
182 Schallmayer 1908a (ARGB Bd. 5), 374. 
183 Schallmayer 1914-15b (ARGB Bd. 11), 713-737. 
184 ”Durch den Krieg ist schon bis jetzt eine engemein große Zahl von Männern der für die Fortpflanzung 
bedeutungsvollsten Altersklassen teils ums Leben gekommen, teils zum Erwerben und Heiraten unfähig 
geworden. Zuverlässige Zahlen stehen einstweilen nicht zur Verfügung.“ Schallmayer 1914-15b (ARGB 
Bd. 11), 713. 
185 Ibid. 
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miskapasiteetista osa kuoleman, osa vaikean rampautumisen ja pysyvän vammautumi-
sen vuoksi. Palvelukseen kelpaamattomien osuus tulevien sukupolvien tuottajina nou-
see vastaavasti, ja keskimääräinen väestön laatu laskee ajan kuluessa.“186

 
”Jälkeläisten laatua koskien on sodalla raskaita seurauksia, jotka pääasiassa johtuvat 
siitä, että sodassa kuoleman, vammautumisen tai sairauksien seurauksena lisääntymis-
kykynsä menettäneet miehet ovat keskimäärin kyvykkyydeltään jäljelle jäävän keski-
määräisen lisääntymiskykyisen miesväestön yläpuolella […].“187

 
Sodan todelliset väestöpoliittiset vaikutukset näkyivät vasta seuraavien vuosien tai jopa 

vuosikymmenten kuluessa. Schallmayerin ennusteen mukaan avioliitossa syntyvien 

jälkeläisten määrä tulisi laskemaan voimakkaasti niin absoluuttisesti kuin suhteellisesti-

kin, ja vastaavasti avioliiton ulkopuolisten sukupuolisuhteiden ja raskauksien määrä 

tulisi nousemaan huomattavasti, todennäköisesti jopa absoluuttisin luvuin mitattuna. 

Avioliiton ulkopuolisten sukupuolisuhteiden lisääntyessä oli Schallmayerin mukaan 

pelättävissä, että sekä prostituutio että sitä myöten sukupuolitaudit leviäisivät kiihtyväs-

ti. Uhkana oli, että tulevien vuosikymmenten kuluessa Saksan väkiluku saattaisi jopa 

romahtaa. Väestön määrän väheneminen oli Schallmayerin mukaan vähintä, mitä oli 

odotettavissa.188

 
”Monet kirjoittajat väittävät edelleenkin optimistisesti, että Saksassa ei ole syytä pelätä 
lähivuosina jälkeläisten lukumäärän alenemista. Tämä optimismi vaikuttaa olevan ko-
vin vähäisesti perusteltua.“189

 
Schallmayer viittasi myös ennen sotaa havaittuun ja laajalti tutkittuun syntyvyyden ale-

nemiseen sekä erityisesti vapaaehtoiseen perhekoon rajoittamiseen. Oli varsin helppoa 

ennustaa, että muun muassa sodan aiheuttama vaikea taloudellinen tilanne ja painolasti 

ainoastaan vahventaisivat tätä tendenssiä: jos valittava oli yksityisen elintason huomat-

tavan laskun tai vapaaehtoisen lapsiluvun rajoittamisen välillä, suurin osa vanhemmista 

todennäköisesti päättäisi olla hankkimatta lisää jälkeläisiä. Syntyvyyden alenemiseen 

                                                 
186 ”Die Massentötung wehrfähiger Männer, die dieser Krieg zur Wirklichkeit gemacht hat, übertrifft 
schon jetzt die schlimmsten Befürchtungen, und das bedeutet nicht etwa nur eine quantitative, sondern, 
was viel schlimmer ist, eine qualitative Schädigung des Volkskörpers. Denn Wehrfähigkeit und Wehrun-
fähigkeit sind zu einem großen Teil, direkt und indirekt, durch Erbqualitäten bedingt. Ein sehr großer Teil 
der rassetüchtigeren Männer wurde und wird jetzt teils durch Tötung, teils durch schwere Verkrüppelung 
und dauernde Invalidität der Volksreproduktion entzogen. Der Anteil der Wehrunfähigen an der Erzeu-
gung der folgenden Generationen steigt demgemäß, und die durchschnittliche Rassequalität sinkt, und 
zwar auf die Dauer.“ Schallmayer 1914-15a (ARGB Bd. 11), 452-453. 
187 ”Betreffs der Qualität des Nachwuchses wird der Krieg schwere Folgen haben, die sich hauptsächlich 
daraus ergeben, daß die im Krieg durch Tod, Verstümmelungen oder Krankheiten aus der Fortpflanzung 
ausgeschalteten Männer durchschnittlich über der mittleren Rassetüchtigkeit der übrigen fortpflanzungs-
fähigen männlichen Bevölkerung standen […].“ Schallmayer 1914-15b (ARGB Bd. 11), 713-714. 
188 Ibid. 
189 ”Der Optimismus, mit dem manche Autoren noch heute behaupten, daß in Deutschland ein Rückgang 
der Nachwuchszahl in den nächsten Jahrzehnten sicher nicht zu befürchten sei, erscheint sehr wenig be-
gründet.“ Schallmayer 1914-15b (ARGB Bd. 11), 714n. 
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johtavaan kiihtyvään kehityskulkuun vaikutti kuitenkin lukuisia toisiinsa kietoutuneita 

syitä. Näiden yhteisvaikutuksesta saattoi syntyä noidankehä, josta nouseminen olisi hy-

vin vaikeaa.190

 

Schallmayerin ajatuksissa miesten ja naisten lukumäärien välinen epäsuhta liittyi erot-

tamattomasti lisääntymiseen. Hänen mukaansa lopulta merkityksellisintä ei kuitenkaan 

ollut miesten ja naisten solmimien avioliittojen lukumäärä sinänsä, vaan se, kuinka he-

delmällisiä solmitut avioliitot olivat. Keskeisenä tekijänä avioliitossa syntyneiden jälke-

läisten määrään vaikutti Schallmayerin mukaan miesten avioitumisikä. Miehet solmivat 

avioliiton myöhemmällä iällä naisiin verrattuna. Tämä vähensi paitsi avioparin hedel-

mällistä aikaa, myös saattoi vaikuttaa epäedullisesti muilla tavoin. Kun miesten avioton 

aika kesti pitkään, merkitsi se myös suurempaa määrää avioliiton ulkopuolisia sukupuo-

lisuhteita, jotka saattoivat muun muassa edistää sukupuolitautien leviämistä. Kokonaan 

toinen asia oli, millä keinoin miesten avioliittoja voitaisiin varhentaa tai edistää miesten 

vastuullisuutta perheestään ja jälkeläisistään.191

 

Nimenomaan avioliitossa syntyvien jälkeläisten näkeminen arvokkaampina kuin aviolii-

ton ulkopuolisten perustui muun muassa käsitykseen, jonka mukaan avioliiton ulkopuo-

lella syntyneiden selviytymismahdollisuudet esimerkiksi alhaisen toimeentulon vuoksi 

olivat aviollisia jälkeläisiä heikommat. Esimerkiksi vastasyntyneiden kuolleisuuden oli 

havaittu olevan aviottomien jälkeläisten keskuudessa kaksinkertainen avioliitossa syn-

tyneisiin verrattuna, ja tämä ero kuolleisuudessa säilyi myös tätä myöhempinä ikävuosi-

na, joskaan ei näin huomattavana. Kaikkein merkittävin ero aviollisten ja avioliiton ul-

kopuolisten jälkeläisten välillä oli kuitenkin heidän laadussaan – aviottomuudella näytti 

nimittäin olevan selvä yhteys useimpiin sosiaalisiin ongelmiin.192

 
”[…] Erityisen suuren kuolleisuuden rinnalla on havaittavissa myös hengissä säilyvien 
ruumiillista, henkistä sekä moraalista vähempiarvoisuutta. Sosiaaliavustuksen varassa 
olevista Preussissa on 25 % aviottomia, mikä on kolme kertaa niin suuri osuus kuin 
heidän osuutensa väestöstä. […] Rikollisten ja prostituoitujen luvut aviottomien jou-

                                                 
190 Schallmayer 1914-15b (ARGB Bd. 11), 714-715. Aiemmin samana vuonna kirjoittamassaan artikke-
lissa Schallmayer tosin viittasi syihin, jotka myös Suomessa tunnetaan niin sanottujen suurten ikäluokki-
en synnyn taustalla. Näin ollen hänen ennusteensa mukaan syntyvyysluvut saattaisivat ehkäpä hetkellises-
ti sodan jälkeen jopa nousta – kunnes laskisivat todennäköisesti jopa rajummin kuin ennen sotaa pelättiin. 
Schallmayer 1914-15a (ARGB Bd. 11), 453. 
191 Schallmayer 1914-15b (ARGB Bd. 11), 716-722, 726-729. Tässä yhteydessä Schallmayer viittasi 
myös Bund für Mutterschutzin feministisiin vaatimuksiin naisten yksilöllisistä oikeuksista kehoonsa ja 
lisääntymiseensä. 
192 Schallmayer 1914-15b (ARGB Bd. 11), 723-724. 
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kossa käyttäytyvät yhteneväisesti edellä mainitun kanssa. Lisäksi kouluttamattomien ja 
vähempiarvoisten työläisten suhdeluku aviottomien osalta on paljon suurempi kuin 
muun väestön osalta.“193

 
Saksan väestön uusiutumiskyvyn menettäminen merkitsi Schallmayerille uhkaa sen 

jäämisestä muiden, sitä väkirikkaampien ja elinvoimaisempien kansojen jalkoihin. Uhka 

Saksalle ja koko muulle Euroopalle tuli idästä. Vaikka ensimmäinen maailmansota ai-

heuttaisi Venäjälle suuriakin miesmenetyksiä, eivät vaikutukset olisi läheskään niin 

kauaskantoisia kuin sivistyneissä länsimaissa. Venäjällä syntyvyysluvut olivat nimittäin 

edelleen korkeita, erityisesti valtaisan maan aasialaisissa osissa. Schallmayer asetti Eu-

roopan tulevaisuutta pohtiessaan vastakkain toisaalta väestönkasvun Venäjällä sekä toi-

saalta sen kasvun Saksassa ja Itävalta-Unkarissa. Pelko ei kuitenkaan yhdistynyt yksin-

omaan Venäjän ylivertaiseen väestönkasvuun, vaan myös heidän lisääntyvään laatuisuu-

teensa. Tällä Schallmayer ei viitannut suoraan perinnöllisten ominaisuuksien rikastumi-

seen, vaan tekijöihin kuten koulutus, kulttuuri ja teknologinen taso, jotka olivat osoituk-

sia myös aiemmin kehittymättöminä pidettyjen kansojen edistyksestä.194

 

Schallmayerin näkemyksistä käy selvästi ilmi, että hänen ajatuksissaan uhanalaisena ei 

ollut ainoastaan Saksan olemassaolo vaan koko eurooppalainen sivistynyt kulttuuri. 

Vuosien 1914–1915 vuosikerrassa julkaistussa toisessa artikkelissaan Euroopan tulevai-

suudesta suursodan hetkellä hän ehti pohtia tätä kysymystä laajemmaltikin. Schall-

                                                 
193 ”[…] Neben der besonders großen Sterblichkeit findet sich bei den Überlebenden körperliche, geistige 
und moralische Minderwertigkeit. Unter den Fürsorgezöglingen sind in Preußen mehr als 25 % unehelich, 
das ist fast dreimal so viel, als dem Geburtenverhältnis entspräche. […] Ähnlich verhält es sich mit der 
Zahl der Kriminellen und der Prostituierten unter den Unehelichen. Auch die Verhältniszahl der ungelern-
ten und minderwertigen Arbeiter ist bei den Unehelichen sehr viel größer als bei der übrigen Bevölke-
rung.“ Toisaalta lopulta selviytyneet avioliiton ulkopuolella syntyneet olivat Schallmayerin mukaan osoi-
tus hyvin suuresta elinvoimaisuudesta. Schallmayer 1914-15b (ARGB Bd. 11), 724. 
194 Samassa yhteydessä Schallmayer myös lainasi erästä väestötieteellistä tutkimusta Euroopan tulevai-
suudesta. Sen mukaan Venäjä kasvoi lumivyöryn lailla. ”Diese zwei Zeilen bergen das größte europäische 
Zukunftsproblem. Rußland wächst, ohne daß man dabei auf baldige Verminderung seiner aufquellenden 
triebhaften Kräfte rechnen kann. Es wächst lawinenhaft. Dieser Menge müssen unsere Kinder standhal-
ten.“ Schallmayer 1914-15b (ARGB Bd. 11), 715-716. Kyseessä oli Friedrich Naumannin vuonna 1915 
ilmestynyt tutkimus Mitteleuropäische Bevölkerungsfragen. Naumann oli liberaali sosiaalipoliitikko, jolla 
oli siteensä muun muassa Bund deutscher Frauenin feministeihin. Naumannin näkemykset vaikuttivat 
useisiin vastasyntyneiden hyvinvoinnista huolestuneisiin tahoihin. Hän myös esitti lukuisia inspiroivia 
sosiaalihygieenisiä aloitteita, muun muassa sosiaali- tai hoivatyön merkitystä erityisesti naisille sopivina 
keinoina palvella kansakuntaansa. Hänen mukaansa ”voimakkaan kansakunnan oli välttämätöntä vahvis-
taa keinoja hyvinvointinsa edistämiseksi”. Weindling 1989, 203. Schallmayerin pelko Saksan jäämisestä 
nimenomaisesti Venäjän jalkoihin oli juuri ensimmäisen maailmansodan synnyttämää. Väestön elinvoi-
man säilyttäminen myös sodan jälkeen oli Saksan kansakunnan kannalta elämän ja kuoleman kysymys. 
Schallmayerin käsityksen mukaan ”ratkaisu vapaan Saksan olemassaolosta venäläistä vaaraa vastaan 
tuskin antaisi odottaa itseään joitakin vuosikymmeniä kauempaa“. ”Eine Entscheidung über das Sein oder 
Nichtsein eines unabhängigen Deutschlands gegenüber der russischen Gefahr wird schwerlich länger als 
einige Jahrzehnte auf sich warten lassen.“ Schallmayer 1914-15b (ARGB Bd. 11), 729; Weiss 1987, 140-
146. 
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mayerin jossakin määrin jopa masentunut – ei sotaa ponnekkaan vastustava – asenne oli 

luettavissa hänen tekstistään sodan kohtalokkaasta vaikutuksesta muutoinkin synkältä 

vaikuttavalle Euroopan tulevaisuudelle. Samalla Schallmayer tuli paljastaneeksi viite-

kehyksen, johon 1900-luvun alun väestöpoliittinen agitaatio ainakin osittain sijoittui. 

Väestön liittäminen kansakunnan elinvoimaisuuteen yhdistyi pelkoon Euroopan vähe-

nevästä maailmanvallasta ja vaikutusvallasta maailmassa ylipäänsä.195

 
”Varma seuraus on, että eurooppalainen herruus muiden maanosien kansoista katoaa. 
Voimasuhteet siirtyvät muiden kuin Euroopan hyväksi.“196

 
Schallmayerin pessimismi kumpusi vakaumuksesta, joka syveni ensimmäisen maail-

mansodan myötä. Hänen havaittuaan, ettei sota olisi loppumassa muutamien kuukausien 

taistelujen jälkeen vaan mahdollisesti kestäisi jopa vuosia, hänen silmänsä sodan vaiku-

tuksille lopullisesti avautuivat. Väestöpolitiikka niin määrällisessä kuin laadullisessakin 

mielessä oli ollut Schallmayerin siinä missä useimpien muiden rotuhygieenisen liikkeen 

piirissä toimineiden huolenaiheena jo ennen sotaa, eikä sota sinällään tuonut ainakaan 

välittömästi mitään mullistavan uutta; sen sijaan sota konkretisoi aiemmat pelot ja kiih-

dytti uhkaavaa kehitystä väestön kuihtumisesta sekä lukuisuutensa että laatuisuutensa 

puolesta. Ongelma oli nyt akuutimpi kuin koskaan aiemmin.197

                                                 
195 Schallmayer 1914-15a (ARGB Bd. 11), 449-456. Archivin toimitus päätti julkaista artikkelin kirjoitta-
jansa arvovallan vuoksi, vaikkakaan se ei voinut yhtyä tämän mielipiteisiin. Myös Schallmayer itse pa-
hoitteli pessimististä asennettaan. ”Es ist der Weg zum europäischen Dauerfrieden, der hier Gegenstand 
unserer Betrachtung sein soll. Nicht ein Weg, sondern der Weg. Man entschuldige den bestimmten Arti-
kel. Der Verfasser ist ernsthaft der Meinung, daß es keinen anderen wirklich vertrauenswürdigen Weg 
gibt. Jeder Optimismus in Bezug auf ‚Friedensgarantien’ ist ja heute gründlich widerlegt.“ Toimitus 
kommentoi kirjoitusta: ”Wir halten es für unsere Pflicht, den Vorschlägen des hochverdienten Verfassers 
in unserem Archiv Raum zu geben, trotzdem wir uns ihnen nicht anschließen können.“ Schallmayer 
1914-15a (ARGB Bd. 11), 449. 
196 ”Eine sichere Folge davon wird sein, daß die die europäische Vorherrschaft gegenüber der Bevölke-
rung der übrigen Erdteile verschwinden wird. Die Machtverhältnisse verschieben sich ja ohnehin schon 
zuungunsten Europas.“ Schallmayer 1914-15a (ARGB Bd. 11), 453. Erityisen uhkaavana pidettiin Aasian 
keltaisen vaaran nousua. Tätä pelkoa ainoastaan kiihdyttivät Japanin voitto Venäjästä vuoden 1905 sodas-
sa sekä Kiinan boksarikapina. Kun näihin lisättiin molempien kulttuureiden pitkä traditio ja voimakas 
väestönkasvu yhdistettynä potentiaaliseen sotilasmahtiin, sai tämä toisinaan aikaan lähestulkoon neuroot-
tisen suhtautumisen Euroopan asemaan uinuvien jättiläisten jaloissa. Niinpä Schallmayerin ja muidenkin 
ajan demografisista trendeistä hyvin tietoisten rotuhygieenikkojen käsityksen mukaan voimatasapaino oli 
siirtymässä kohti itää, Japania ja Kiinaa, sekä toisaalta taloudeltaan ja varoiltaan voimakkaalta vaikutta-
nutta Yhdysvaltoja. Tässä näkemyksessä ensimmäinen maailmansota aiheutti kuitenkin Schallmayerin 
mielessä käännöksen: kun ennen sotaa juuri Aasia oli muodostanut suurimman uhan Saksan ja koko län-
simaisen kulttuurin selviytymiselle, kohdistui sodan jälkeen suurin pelko nimenomaan Venäjään. Euroo-
pan tulevaisuutta käsittelevissä ajatuksissaan Schallmayeria voitaneen pitää todellisena visionäärinä: 
hänen mukaansa nimittäin ainoastaan voimansa yhdistänyt Eurooppa kykenisi säilyttämään kilpailuetunsa 
tässä kamppailussa. Hänen näkemyksensä mukaan oli nähtävästi silkkaa ilmaisen kilpailuedun luovutta-
mista toisaalle, että eurooppalaiset valtiot sotivat keskenään, aiheuttivat toisilleen huomattavia tappiota ja 
miltei korvaamattomia menetyksiä. Ainoastaan sodan uhasta vapaa Eurooppa kykenisi kilpailemaan nou-
sevien suurvaltojen kanssa. Schallmayer 1914-15a (ARGB Bd. 11), 454-456; Weiss 1987, 132-133. 
197 Weiss 1987, 140-143. 
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III.2.3 Eriytynyt syntyvyys 

 
Eräs koko rotuhygieenisen liikkeen näkyvimmistä hahmoista, Fritz Lenz, kirjoitti Ar-

chiviin paljon, yhden artikkeleistaan muun muassa väestöpoliittisista tarpeista suurso-

dan jälkeisessä tilanteessa. Lenz oli huomattavimpia saksalaisia rotuhygieenikoita. 

Ploetziin hän tutustui varsin varhain, ja piti tätä mentorinaan sekä oppi-isänään. Hän 

myös toimitti Ploetzin Archivia vuodesta 1913 aina 1930-luvulle saakka, ja vuonna 

1923 hänet nimitettiin Saksan ensimmäisen, Münchenin yliopistoon sijoitetun, rotuhy-

gienian oppituolin haltijaksi. Jo opiskeluaikanaan Freiburgissa Lenz oli tutustunut ant-

ropologi Eugen Fischeriin, jonka kanssa he yhdessä vuonna 1909 perustivat paikkakun-

nalle Saksan rotuhygieenisen yhdistyksen osaston. Ystävyys johti lopulta myös yhteis-

työhön, kun kaksikko vuonna 1921 julkaisi yhdessä geneetikko Erwin Baurin kanssa 

suurteoksen Grundriß der menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene, josta 

muodostui saksalaisen rotuhygienian tärkein yksittäinen teos.198

 

Lenzin artikkeli Archivissa ilmestyi ensimmäisen maailmansodan lopun tunnelmissa. 

Kun kansakunta oli antanut taistelussa olemassaolostaan miltei mittaamattoman uhrin, 

täytyi sodan tauottua Lenzin mielestä keskittyä kansan elinvoiman kohottamiseen uu-

delleen sille kuuluvalle tasolle. Sodan aiheuttamasta vaikeasta taloudellisesta tilanteesta 

selviytyminen ei ollut Lenzin huolena eikä niin ikään kovin suuresti väestön eheyttämi-

nen määrällisesti. Sen sijaan sitäkin vakavamman huolen aiheena oli väestön laadun 

nostaminen sotaa edeltäneelle tasolle.199

 

                                                 
198 Lenz 1916-18b (ARGB Bd. 12), 440-467; Lenz 1930 (ARGB Bd. 24), IX-X. Ks. Baur, Fischer & 
Lenz 1927; Baur, Fischer & Lenz 1931. Kyseessä oli aikakauden huomattavin yksittäinen rotuhygienian 
perusteos, ”das Standardwerk”. Vuonna 1921 ensi kertaa julkaistusta, alkujaan yksiniteisestä teoksesta 
otettiin sittemmin useita, kaksiniteisiksi laajennettuja sekä paranneltuja painoksia ainakin vuosina 1923, 
1927, 1931 sekä 1936, ja teoksen englanninkielinen käännös ilmestyi vuonna 1931. Proctor 1988, 48-50; 
Weiss 1990, 30. Teosta käytettiin oppikirjana myös Suomessa. Helsingin yliopiston perinnöllisyystieteen 
laitoksen opetuksesta ja tutkintovaatimuksista, ks. Mattila 1999, 46. Teoksesta ja sen vastaanotosta, ks. 
Fangerau 2000, passim. 
199 ”Um so schwerwiegender ist aber die Frage der Wiederherstellung der Rassetüchtigkeit.“ Lenz 1916-
18b (ARGB Bd. 12), 440. Esimerkiksi väestöpoliittisen keskustelun painopisteen siirtymisestä määrälli-
sestä laadulliseen käy myös Lenzin ja valtiollisen tilastokeskuksen johtajan, Friedrich Burgdörferin väli-
nen keskustelu ja sen yksityiskohdat Archivin sivuilla vuosina 1929 ja 1931. Burgdörfer oli tutkinut eri-
tyisesti syntyvyyden alenemista, siis väestöpolitiikkaa määrällisessä mielessä. Jotkin hänen ehdottamansa 
toimet tilanteen kohentamiseksi saattoivat Lenzin mielestä vaikuttaa ikävällä tavalla jo ennestäänkin 
suureen ongelmaan: siihen, että Saksan väestöstä liian suuri osa oli perimältään epäkelpoja ja liian pieni 
osa kelvollisia. Väestön määrän lisäämistä ei saanut Lenzin mukaan tehdä sen laadun kustannuksella. Ks. 
Lenz 1929 (ARGB Bd. 21), 241-253; Burgdörfer 1931a (ARGB Bd. 23), 166-221; Lenz 1931a (ARGB 
Bd. 23), 221-230. 
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Lenzkin viittasi artikkelissaan sodan kontraselektiivisen vaikutukseen. Hänen mukaansa 

sodasta hengissä selvinneiden sen enempää fyysinen kuin psyykkinenkään kyvykkyys ei 

yltänyt sodassa kaatuneiden tasolle. Jos sodan jälkeen haluttiin korjata Saksan väestöpo-

liittista tilannetta, ei kvantitatiivista väestöpolitiikkaa voinut erottaa kvalitatiivisesta. 

Tällä Lenz tarkoitti väestön lisäämistä nimenomaan hyvälaatuisena väestönä. Hänen 

mielestään tämän kehityksen tukeminen olisi nimenomaan valtion tehtävä.200

 

Valtio yksin ei silti ollut kokonaan vastuussa havaitusta kehityksestä. Lenz ei siten tyy-

tynyt ainoastaan sympatisoimaan laadukkainta osaa väestöstä sen sodan vuoksi kokemi-

en raskaiden menetysten vuoksi. Saksaa oli Lenzin mukaan jo vuosikymmeniä vaivan-

nut kehitys, jossa perheet yhteiskunnan ylimmissä taloudellisissa ja sosiaalisissa kerrok-

sissa kuihtuivat lapsiköyhinä. Kun nämä lahjakkaimmat ja kyvykkäimmät suvut hiljal-

leen sammuivat ja jäivät alimpien kerrosten jalkoihin, merkitsi se samalla koko Saksan 

kansakunnan hiljattaista rappeutumista. Juuri väestön parhaimpien osien heikko lisään-

tyminen oli keskeisenä syynä kansakunnan heikentyvään elinvoimaan. Kehitys olisi 

ollut Lenzin mielestä yhtä epäsuotuisa ja onneton jopa ilman sotaa.201

 
”On huono lohtu, että nuorisomme älykäs veri […] ei olisi kyennyt tuottamaan säily-
misen kannalta tarpeellista määrää jälkeläisiä myöskään tilanteessa, jossa sotaa ei olisi 
ollut.“202

 
Syyt rotuhygieenisessä mielessä haitalliseen lisääntymisen säätelyyn olivat ennen muuta 

taloudellisia, mutta liittyivät myös levinneeseen individualistiseen ajattelutapaan. Väes-

tön lisääntyminen ja uusiutuminen merkitsivät kuitenkin kansakunnan tulevaisuuden 

kannalta niin keskeistä asiaa, ettei sitä voinut jättää yksin yksittäisen kansalaisen vas-

tuulle tai vapaasti päätettäväksi. Yksilöllisyys lisääntymisen suhteen oli tässä mielessä 

alisteinen yhteiselle hyvälle, kansakunnan edun nimissä. Siten valtion tulisi Lenzin mie-

lestä ottaa entistä voimakkaampi rooli lisääntymiskysymyksissä.203

                                                 
200 Lenz 1916-18b (ARGB Bd. 12), 440-441, 443. 
201 Lenz 1916-18b (ARGB Bd. 12), 441-443. Lenz kuitenkin viittasi myös muun muassa Schallmayerin 
näkyvästi toteamaan seikkaan, että sota näytti niittävän erityisen raskaasti muun muassa upseereita, jotka 
kuitenkin edustivat usein kaikkein laadukkainta osaa kansasta. Näin ollen valtio oli velvollinen järjestä-
mään näiden toivotuimpien lisääntymiselle suotuisat olosuhteet niin, etteivät ne ainakaan estäisi valtion 
”uskollisimpia palvelijoita” hankkimasta riittävissä määrin jälkeläisiä. ”Wenn der Staat also über die 
unmittelbare Gegenwart hinausrechnen würde, so müßte er für eine Besoldungsordnung sorgen, die einer 
ausreichenden Fortpflanzung seiner treusten Diener wenigstens nicht im Wege stände.“ 
202 ”Es ist ein schlechter Trost, daß die geistige Blüte unserer Jünglinge […] auch wenn der Krieg nicht 
gekommen wäre, keine zur Erhaltung genügende Zahl von Nachkommen erzeugt haben würde.“ Lenz 
1916-18b (ARGB Bd. 12), 442. 
203 ”Die Kinderaufzucht muß gewissermaßen Staatsmonopol werden, aber nicht etwa in der Sinne, daß die 
ganze Erziehung in Staatsanstalten erfolgen solle.“ Lenz 1916-18b (ARGB Bd. 12), 445. 



 98

Lenz otti myös kantaa naisten asemaan. Kuten useat muutkin rotuhygieenikot myös 

Lenz katsoi, että esimerkiksi naisten työssäkäynti vaikutti väestönkehitykseen ehdotto-

man vahingollisesti. Tutkimusten mukaan ammatissa toimivat naiset nimittäin avioitui-

vat harvoin ja myöhään sekä hankkivat vain vähän tai eivät ollenkaan jälkeläisiä. Naisil-

le oli Lenzin mielestä myös kotitöitä ja muita avustavia tehtäviä, jotka joka tapauksessa 

oli jonkun hoidettava. Lenz oli hyvin jyrkkä mielipiteissään naisen asemasta yhteiskun-

nassa. Hän muun muassa ehdotti terveille naisille äitiydestä samankaltaista kansalais-

velvollisuutta kuin asevelvollisuus oli miehille. Lenzin ehdotuksessa naiset, jotka eivät 

olleet ennen 20-vuotissyntymäpäiväänsä synnyttäneet vähintäänkin yhtä tunnustettua 

jälkeläistä, olisivat velvoitettuja suorittamaan siviilipalveluksen tyyppisen suoritteen 

yhteiskunnan hyväksi. Hänen mielestään laadukkaiden vanhempien, joiden ensimmäi-

nen lapsi osoittautui terveeksi, tuli hankkia niin monta jälkeläistä lisää kuin oli mahdol-

lista. Tosiasia hänen mukaansa oli, että nainen kykeni synnyttämään lähes kolmekym-

mentä vuotta. Vaikka hänen laskettaisiin synnyttävän vain kerran kahdessa vuodessa, 

merkitsi se edelleen vähintään viittätoista synnytystä äitiä kohti. Näiden näkemystensä 

lisäksi Lenz muun muassa vastusti naisten äänioikeutta, osallistumista urheiluun, mah-

dollisuutta opiskella yliopistossa sekä säännöstellä lisääntymistään.204

 

Äärimmäisiin ajatuksiin esimerkiksi terveiden ja hyvälaatuisten vanhempien lisääntymi-

sestä Lenzin ajoi mitä todennäköisimmin käsitys eriytyneestä syntyvyydestä: yhteis-

kunnan heikoimmat ja vähäosaiset lisääntyivät runsaasti, kun taas hyväosaiset perheet 

pysyivät lapsiköyhinä. Kun tosiasiassa juuri taloudellisesti hyvinvoivat eivät hankkineet 

riittävästi jälkeläisiä, ei myöskään perustelu taloudellisista syistä lapsien hankkimisen 

esteenä näyttänyt toimivan odotetusti. Siksi Lenzin mielestä lisääntymisen tukemisessa 

taloudellisesti oli säilytettävä maltti. Jos jokaista syntynyttä lasta tuettaisiin samansuu-

ruisin eduin, johtaisi se ennen kaikkea heikkojen ja lahjattomien lisääntymiseen.205

 

Vuoden 1926 Archivissa Lenz kirjoitti eriytyneestä syntyvyydestä yhdessä lääkäri 

Theobald Fürstin kanssa. Väestön lisääntymisen tarkastelu ja sen liittäminen yhteiskun-

                                                 
204 Lenz 1916-18b (ARGB Bd. 12), 446-447; Lenz 1913 (ARGB Bd. 10), 544-545; Lenz 1913 (ARGB 
Bd. 10), 369. Vuoden 1913 artikkeleista ensin mainittu oli Lenzin arvostelu Theilhaberin teoksesta Das 
sterile Berlin. Lenz piti Theilhaberin analyysiä suurimerkityksisestä aiheesta ”tarkkanäköisenä” ja ”tär-
keänä”. Mattila 1994, 241; Proctor 1988, 124. 
205 ”Jede Bevölkerungspolitik, die mit gleichen Zuschüssen für alle Kinder arbeitet, führt zu dem uner-
wünschten Erfolge einer Vermehrung der Schwachen und Unbegabten.“ Lenz 1916-18b (ARGB Bd. 
12), 451-454. 
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nan sisäisten väestöryhmien eroihin oli rotuhygienian keskeisimpiä kysymyksenasette-

luita. Teoriassa tarkastelu voitiin tehdä siten, että väestö jaettiin kyvykkyytensä ja lah-

jakkuutensa mukaisiin ryhmiin, joiden lisääntymistä seurattiin. Käytännössä tämänkal-

tainen tarkastelu ei kuitenkaan ollut aivan ongelmatonta. Lenzin ja Fürstin mukaan oli 

ensinnäkin mahdotonta tarkastella koko väestöä, ja niin ikään riittävän suuren ja väestöä 

edustavan otannan tarkastelu oli hyvin hankalaa. Toiseksi lahjakkuuden määrittäminen 

ja sen mittaaminen väestön jakamista varten oli luotettavuudeltaan vähintäänkin ky-

seenalaista. Sen sijaan osoituksena lahjakkuudesta voitiin kirjoittajien mukaan hyvin 

käyttää erilaisia muita indikaattoreita, jotka korreloivat lahjakkuuden kanssa. Tällaisia 

saattoivat olla esimerkiksi sosiaalinen ja yhteiskunnallinen asema, ammatti tai koulutus. 

Vaikka kirjoittavat tunnustivatkin, ettei tämänkaltaisella tarkastelulla voitu päästä au-

kottomiin tuloksiin, olisi sillä silti suuri rotuhygieeninen arvo tutkittaessa oman väestön 

syntyvyyttä ja sen suhteita eri väestönosissa.206

 

Fürst ja Lenz olivat tutkineet 809 müncheniläistä 16–17-vuotiasta koululaista, joiden 

lahjakkuuden määritteenä käytettiin heidän saamiensa arvosanojen keskiarvoa. Tekijät 

jakoivat tutkittavan joukon kahteen ryhmään, joista ensimmäinen koostui koulutusta 

vaativaa ammattia tavoittelevista, koulutettujen vanhempien jälkeläisistä. Toinen ryhmä 

puolestaan koostui enimmäkseen kouluttamattomien lapsista, jotka eivät halunneet täh-

dätä mihinkään koulutusta vaativaan tehtävään, vaikka heillä oli myös tämä mahdolli-

suus omissa käsissään. Sosiaalisen taustansa puolesta ensimmäinen ryhmä vaikutti pa-

rempiosaiselta jälkimmäiseen verrattuna, mutta molempien edustajat olivat silti taustal-

taan ainakin jossain määrin työväenluokkaisia. Verrattaessa ryhmien keskiarvoarvosa-

noja ei suuria eroja ryhmien välillä esiintynyt.207

 

Fürst ja Lenz tekivät huomattavia havaintoja vasta, kun tarkasteltiin tutkittavia heidän 

perhetaustansa ja saamiensa arvosanojen suhteen. Ensimmäistä ryhmää tarkasteltuaan 

Fürst ja Lenz havaitsivat selvän yhteyden perheiden lapsiluvun ja lahjakkuuden välille: 

mitä huonompia arvosanoja tutkittava näytti saavan, sitä enemmän sisaruksia hänellä 

keskimääräisesti näytti olevan. Kun toiseksi parhaan keskiarvoarvosanan saaneiden per-

heissä oli keskimäärin 3,34 lasta, oli huonoimman arvosanan ansainneiden perheissä 

vastaava luku keskimäärin 6,93. Toisessa ryhmässä korrelaatio lahjakkuuden ja lisään-

                                                 
206 Fürst & Lenz 1926 (ARGB Bd. 17), 353. 
207 Fürst & Lenz 1926 (ARGB Bd. 17), 353-355. 
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tymisen välillä oli vielä tätäkin selvempi. Syy havaittuun korrelaation oli ilmeisesti 

”asioista perillä olevien vanhempien” lapsiluvun järkevöittäminen, kun taas ”vähemmän 

perillä olevat” näyttivät hankkivan lapsia rajoittamattomasti. Kirjoittavat kuitenkin va-

roivat tarkoin esittämästä, että lapsiluvun rajoittaminen olisi sellaisenaan lahjakkuuden 

tae, että lisääntymistään rajoittaneiden perheiden jälkeläisistä tuli vääjäämättä lahjakkai-

ta.208

 
”Nimenomaan on huomioitava, että löydetyn negatiivisen korrelaation ei tarvitse mer-
kitä sitä, että lapsiluvun rajoittaminen edistäisi lahjakkuutta. [...] Siinä tapauksessa, että 
uusmalthuslaiset yrittäisivät käyttää työtämme hyväkseen osoittaakseen, että lapsiluvun 
rajoittaminen edistää lahjakkuutta, todettakoon täten nimenomaan, että sellainen olisi 
tulosten vääristelyä.“209

 
Heti Fürstin ja Lenzin artikkelin perään oli sijoitettu myös müncheniläisen lääkäri Franz 

Prokeinin artikkeli vajaamielisten koululaisten vanhemmista ja heidän lisääntymises-

tään. Johdannossaan Prokein tuli kirjoittaneeksi auki logiikan, jolla rotuhygieenikot 

paitsi perustelivat tahtoaan parhaimpien väestönosien lisääntymisen vauhdittamiseen 

myös myöhemmin heikkolaatuisimman väestön lisääntymisen jarruttamiseen ja lopulta 

sen estämiseen.210

 
”Jokainen kansa koostuu perinnöllisesti sopivasti lahjakkuudeltaan toisistaan eroavista 
suvuista. Jos kaikki suvut lisääntyvät yhtä voimakkaasti, kansakunnan keskimääräinen 
lahjakkuus ei muutu. Jos eri tavoin lahjakkaat suvut lisääntyvät eri voimakkuuksilla, 
johtaa se välttämättä muutokseen kansakunnan keskimääräisessä lahjakkuudessa. Ro-
dun laadun huononeminen (degeneraatio) seuraa siitä, jos vähemmän kelpoiset kansan-
osat lisääntyvät enemmän kuin keskiarvoa kelpoisemmat kansanosat.“211

 
Prokeinin tai monien muiden ajan rotuhygieenikoiden teesit eivät olleet sellaisenaan 

kokonaan uusia. Muun muassa Wilhelm Schallmayer oli kirjoittanut henkisesti lahjak-

kaiden vanhempien lisääntymisen yhteiskunnallisesta merkityksestä Archiviin jo vuon-

na 1905. Kirjoituksessaan Schallmayer oli ilmaissut huolensa siitä, ettei tämä kansa-

kunnan tulevaisuuden kannalta olennainen kysymys vaikuttanut kiinnostavan paljoa-

                                                 
208 Fürst & Lenz 1926 (ARGB Bd. 17), 355-356. 
209 ”Ausdrücklich sei bemerkt, daß die gefundene negative Korrelation nicht etwa in dem Sinne gedeutet 
werden darf, daß die Einschränkung der Kinderzahl der Begabung zugute komme. […] Für den Fall, daß 
von neomalthusianischer Seite etwa der Versuch gemacht werden sollte, unsere Arbeit dahin auszu-
schlachten, daß Einschränkung der Kinderzahl die Begabung fördere, sei hiermit ausdrücklich festgestellt, 
daß das eine Verdrehung der Ergebnisse würde.“ Fürst & Lenz 1926 (ARGB Bd. 17), 356. 
210 Prokein 1926 (ARGB Bd. 17), 360-370. 
211 ”Jede Bevölkerung besteht aus erblich recht verschieden veranlagten Familienstämmen. Wenn alle 
Familien sich gleich stark fortpflanzen, so wird die durchschnittliche Veranlagung der Bevölkerung nicht 
geändert. Pflanzen sich dagegen die Familien von verschiedener erblicher Veranlagung verschieden stark 
fort, so ist eine Veränderung der durchschnittlichen erblichen Veranlagung der Bevölkerung die notwen-
dige Folge. Eine Verschlechterung der Rassentüchtigkeit (Entartung) ergibt sich dann, wenn die minder-
tüchtigen Bevölkerungselemente sich stärker Fortpflanzen als die überdurchschnittlicher Tüchtigkeit.“ 
Prokein 1926 (ARGB Bd. 17), 360. 
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kaan sosiologeja tai muita yhteiskuntatieteilijöitä. Vielä, kun Kaiser Wilhelm-Instituutin 

rotuhygienian osaston johtaja, jesuiitta Hermann Muckermann kirjoitti vuoden 1930 

Ploetzin 70-vuotispäivän kunniaksi koottuun juhlaniteeseen eriytyneestä syntyvyydestä, 

hän totesi, ettei 1900-luvun alun muutamien tutkimusten jälkeen eriytynyttä syntyvyyttä 

ollut sittemmin paljoakaan tutkittu. Merkittävinä kontribuutioina aiheeseen hän mainitsi 

vasta yli 20 vuotta myöhemmin ilmestyneen Fürstin ja Lenzin artikkelin sekä toisen, 

vuonna 1928 julkaistun kouluneuvos Karl Kurzin tutkimukset. Tämän jälkeen eriytynyt-

tä syntyvyyttä väestön eri kerroksissa oli tutkittu paljonkin, myös Muckermannin itsen-

sä johtamassa tutkimuslaitoksessa.212

 

Rotuhygieenikoiden kannalta oli todella pulmallista, ettei eriytynyttä syntyvyyttä väes-

tön eri kerroksissa ollut ennen 1920-luvun loppupuolta tutkittu kovinkaan syvällisesti, 

esimerkiksi kattavia tilastotietoja hedelmällisyydestä ja syntyvyydestä eri yhteiskunta-

luokissa ei juuri ollut. Siten jotkut olivatkin hyvin varovaisia muun muassa määrällistä 

väestöpolitiikka ja syntyvyyden lisäämistä koskevissa kannanotoissaan. Jos syntyvyyt-

tään lisäisivät eniten ne luokat, joiden piirissä hedelmällisyys oli muutoinkin suurin, 

saattaisi tämä johtaa väestön laadun kannalta juuri päinvastaiseen kehitykseen kuin oli 

haluttu. Huoli eriytyneen syntyvyyden vaikutuksista alkoi näyttäytyä laajalti vasta 

1920-luvun kuluessa, ja tutkimuksia nimenomaan väestön laadullisesta koostumuksesta 

sekä lisääntymisestä alkoi esiintyä myös Archivissa julkaistujen artikkeleiden joukossa 

enemmän ja tiheämmin kuin aiemmin. Samalla, kun kirjoitusten lukumäärä lisääntyi, 

myös niiden sävyt muuttuivat aiempaa tiukemmiksi: 1920-luvun puolivälissä artikke-

leissa alettiin yhä useammin esittää myös suoria vastauksia väestöpoliittisten ja rotuhy-

gieenisten ongelmien ratkaisemiseksi.213  

                                                 
212 Schallmayer 1905 (ARGB Bd. 2), 35-75; Muckermann 1930 (ARGB Bd. 24), 269-290. Kurz tutki 
lapsiluvun ja vanhempien tulojen välistä yhteyttä. Aineistonaan hän käytti bremeniläisten koululaisten 
kautta kerättyä materiaalia. Kurz pääsi haluamiinsa tietoihin käsiksi muun kerätyn materiaalin lisäksi 
tarkastelemalla oppilaista maksettuja opintomaksuja, jotka määräytyivät perheen lapsiluvun sekä van-
hempien tulojen perusteella (mitä enemmän lapsia ja mitä vähemmän tuloja, sitä pienempi maksu oli). 
Yksityiskohtaisen tarkastelun jälkeen Kurz päätyi varsin yksinkertaiseen päätelmään: perheiden lapsilu-
vun ja sosioekonomisen taustan välillä vallitseva yhteys näytti kompleksiselta eikä ollut selitettävissä vain 
muutamien muuttujien tai yksinkertaistettujen mallien avulla. Syntyvyyden tutkimus yhteiskunnan eri 
kerroksissa kaipasi siten lisää tutkimusta, jotta monimutkaiseen ilmiöön kyettäisiin pureutumaan yksin-
kertaistettuja esityksiä syvemmälle. Ks. Kurz 1928 (ARGB Bd. 20), 241-308. 
213 Rotuhygieenikoiden varauksista syntyvyyden lisäämisen suhteen, ks. esim. Siemens 1916-18 (ARGB 
Bd. 12), 43-55. Esim. yksistään vuosikerran 1926 artikkeleiden joukkoon lukeutuivat muun muassa seu-
raavat kirjoitukset: Lenz 1926a (ARGB Bd. 17), 180-190; Fürst & Lenz 1926 (ARGB Bd. 17), 353-359; 
Prokein 1926 (ARGB Bd. 17), 360-370; Lenz 1926b (ARGB Bd. 17), 397-400; Lenz 1926c (ARGB Bd. 
17), 401-411. Ks. Liite 3., kuviot 21 ja 25. 
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III.2.4 Vähempiarvoisten taakka 

 
Saksan 1800-luvun lopun muutos kaupungistuneeksi teolliseksi yhteiskunnaksi oli ollut 

todella nopea. Teollistumisen kiihtyessä ja kaupunkien väkilukujen kasvaessa myös 

muutokseen liittyvät lieveilmiöt lisääntyivät. Keisarikunnan poliittinen liikkumattomuus 

ja paikalleen seisahtuneisuus sekä nopea sosiaalinen muutos synnyttivät jännitteitä, jot-

ka herättivät huolta valtakunnan hyväosaisimman väestön mielissä. Muun muassa rikol-

lisuus, prostituutio, alkoholin käyttö sekä mielisairaiden ja vajaamielisten määrä olivat 

sosiaalisia ongelmia, jotka koulutetun keskiluokan silmissä olivat jatkuvasti kasvamas-

sa. Erityisenä huolenaiheena vielä nuoren valtakunnan kehitykselle ja menestykselle 

niin maallikot kuin lääketieteen ammattilaisetkin pitivät kasvavan henkisesti jälkeenjää-

neiden joukon tuomaa sosiaalista ja taloudellista taakkaa.214

 

Ongelmista keskusteltiin vilkkaasti niin akateemisissa tiedepiireissä, uudistusmielisten 

uskonmiesten kesken kuin jossain määrin myös valtion johdossa. Ilmiötä käsiteltiin 

useimmiten yleisnimikkeellä sosiaalinen kysymys, ’soziale Frage’. Huolimatta keskus-

telijoiden edustamista erilaisista poliittisista tai ideologisista taustoista yhtä mieltä oltiin 

siitä, että Saksaan tarvittaisiin jonkinlainen valtiollisen tason ratkaisu, jonka avulla tuot-

tamaton väestö, niin sanotut asosiaaliset voitaisiin integroida yhteiskuntaan.215

 

Kuten useimmat koulutetun keskiluokan edustajat, myös 1900-luvun alun varhaiset ro-

tuhygieenikot olivat hyvin tietoisia käydystä keskustelusta ja yhteiskunnan sosiaalisista 

ongelmista, olivathan juuri ne kysymyksiä, joihin myös rotuhygienialta odotettiin vasta-

uksia. Toden teolla tämän sosiaalisen kysymyksen ratkaisusta alettiin kuitenkin keskus-

tella vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Käyty suursota, tappio ja sitä seuran-

nut rauhanteko heijastuivat voimakkaasti koko saksalaiseen yhteiskuntaan ja ihmisiin 

sekä siten myös saksalaiseen rotuhygieniaan. Rotuhygieenisen liikkeen on katsottu poli-

tisoituneen viimeistään ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Maailmansota myös radi-

kalisoi rotuhygieniaa. Pelko, että sota vaikuttaisi äärimmäisen heikentävästi, jopa kohta-

lokkaasti kansakunnan ja tämän perimäaineksen laatuun, heijastui voimakkaasti rotuhy-

gienialiikkeen piirissä käytyyn keskusteluun. Tuhoisien sotavuosien jälkeen rotuhygiee-

nikot olivat täysin vakuuttuneita modernin sodankäynnin kohtalokkaasta kontraselektii-

                                                 
214 Weingart, Kroll & Bayertz 1988, 50-58; Weiss 1987, 7-11; Weiss 1990, 11-12. 
215 Weingart, Kroll & Bayertz 1988, 50-58; Weiss 1987, 11-13, 165n; Weiss 1990, 12. 
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visestä vaikutuksesta kansakunnan perintöainekseen. Kun rintamalla uhrattiin ”suuressa 

mittakaavassa ihmiskunnan arvokkainta ainesta”, samaan aikaan kotirintamalla huoleh-

dittiin ”ei ainoastaan ehdottomasti arvottomasta, vaan myös negatiivisesti arvotettavasta 

aineksesta”. Samaan aikaan, kun hyvälaatuisten toivottiin lisääntyvän entistä enemmän, 

alettiin pohtia mahdollisuutta alentaa syntyvyyttä väestönosissa, joiden lisääntyminen ei 

ollut toivottavaa. Väestön jakaminen ja kansalaisten erottelu hyvälaatuisiin ja vähem-

piarvoisiin sai suursodasta merkittävää lisäpontta.216

 

Astetta pelkkää vähempiarvoisten lisääntymisen estämistä pidemmälle menivät Leipzi-

gin yliopiston oikeustieteen professori ja valtakunnan oikeuden presidentti Karl Binding 

sekä psykiatrian professori Alfred Hoche, jotka julkaisivat vuonna 1920 sodanjälkeistä 

mentaliteettia hyvin kuvaavan teoksensa Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten 

Lebens. Bindingin ja Hochen teos arvottomien elämien tuhoamisesta on osoitus logii-

kasta, jolla vähempiarvoisten ongelmaa käsiteltiin. Arvokkaaksi katsotun saksalaisen 

sotilaan kuolema rintamalla saattoi oikeuttaa vähempiarvoisten ja kokonaan arvottomik-

si tuomittujen tuhoamisen. Bindingin ja Hochen esittämät ajatukset eivät itsessään olleet 

tieteen piirissä kovin omaperäisiä, olkoonkin, että ne ehkä olivat jyrkemmin argumen-

toituja, suursodan jälkeisessä tilanteessa tarttuivat keskusteluun helpommin kuin aiem-

min, ja että ne ehkä levisivät laajemmalle kuin aikaisemmin pelkästään tieteen piirissä 

käyty keskustelu. Tämän mahdollisti kirjoittajien arvovaltainen asema, joka teki aiheen 

kelvolliseksi keskusteluun myös suppeiden asiantuntijapiirien ulkopuolella.217

 

Itse asiassa samankaltaista logiikkaa oli esiintynyt Archivinkin kirjoittelussa jo ennen 

ensimmäistä maailmansotaa ja sen aikana, mutta ennen 1920-lukua se ei ilmeisesti saa-

vuttanut suurtakaan huomiota. Vaikka ajatukset eivät vielä laajassa mitassa keskustelua 

                                                 
216 Lainaukset Jokisalon mukaan, Jokisalo 1998, 143-144. Weindling 1989, 298-299; Weiss 1987, 142, 
146. Useimmat rotuhygieenikot muiden koulutetun keskiluokan kaltaistensa tavoin olivat todennäköisesti 
tyrmistyneitä sodan lopputuloksesta ja Versailles’n häpeällisestä ja nöyryyttävästä sanelurauhasta. Sa-
manaikaiset Saksan sisäpoliittiset tapahtumat näihin yhdistettyinä saivat useat rotuhygieenikot käänty-
mään oikealle. Suhtautuminen kuitenkin vaihteli: aiemminkin nationalistisista ajatuksistaan tunnettu Lenz 
ei voinut sulattaa sosiaalidemokraattista hallintoa vaan suuntasi katseensa toisaalle; esimerkiksi Schall-
mayerille ei tuottanut vaikeuksia hyväksyä uutta järjestelmää, jota ei tosin kauaa ehtinyt olla todistamassa 
ennen kuolemaansa. Sen sijaan Ploetz säilytti arvoituksellisuutensa: yksityisesti nationalistisia virtauksia 
seuraillut Archivin johtohahmo pitäytyi julkisesti erillään tämänkaltaisista liikkeistä jopa niin, että 1920-
luvulla alkoi hänen eristäytymisensä rotuhygieenisen liikkeen näkyvimmästä kärjestä. Lenzin ajatuksista, 
ks. esim. Lenz 1916-18b (ARGB Bd. 12), 440-468. Rotuhygienian ja politiikan yhteyksien tulkinnasta, 
ks. Proctor 1988, 4-5. 
217 Jokisalo 1998, 143-146; Weingart, Kroll & Bayertz 1988, 288-290. Bindingin & Hochen teos suomek-
si: Arvottoman elämän tuhoamisen vapauttaminen. Lisää teoksesta, ks. esim. Schmuhl 1987, 115-125. 
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herättäneetkään, olivat ne silti sisällöltään samankaltaisia myöhemmin 1920-luvulla 

esitettyihin verrattuna. Muun muassa hygienian professori Ignaz Kaup kirjoitti jo vuon-

na 1913 vähempiarvoisten aiheuttamista kustannuksista yhteiskunnalle.218

 

Ongelmallista tämänkaltaisessa ihmisten luokittelussa on luokittelun itsensä lisäksi vä-

hempiarvoisuuden määrittely: mitkä ominaisuudet tai tekijät määrittivät ihmisen arvon, 

ja kuka oli oikeutettu taho määrittelemään, kenen elämä oli tarpeeksi arvokas kansakun-

nan tulevaisuuden kannalta. Kaupin esityksessä suoraan vähempiarvoisia olivat muun 

muassa rammat, sokeat ja kuuromykät, vajaamieliset, idiootit sekä mielisairaat. Lisäksi 

myös joidenkin sairauksien sekä muun muassa köyhyyden ja rikollisuuden taustasyynä 

saattoi tosiasiassa olla myötäsyntyinen vähempiarvoisuus. Yksinkertaistaen vähempiar-

voisuuden perustana oli huono perimä.219

 

Yhteiskunnan huolehtimien vähempiarvoisten aiheuttamat kustannukset eivät muodos-

tuneet ainoastaan heidän sairauksiensa hoidosta, vaan mukaan oli laskettava myös muun 

muassa heidän tuottamattomuutensa: joutilaisuuden aiheuttamat tulonmenetykset sekä 

tekemättömästä työstä aiheutuneet menetykset. Vaikka vähempiarvoisten lukumäärää 

yhteiskunnassa olikin vaikeaa tarkoin laskea, kohosi näiden aiheuttama taloudellinen 

haitta joka tapauksessa hyvin suureksi.220

 

Vähempiarvoisuuden ja sen aiheuttamien kustannusten selvittäminen oli Kaupin mieles-

tä rotuhygieenikoiden tehtävä. Erilaiset kustannus-hyöty-laskelmat, joilla pyrittiin osoit-

tamaan yhteiskunnan hoidokkien kuormitus veronmaksajille ja hyväosaisille, olivatkin 

1920-luvulta lähtien tyypillisiä vähempiarvoisten ympärillä käydyn keskustelun kiihty-

essä. Erilaisin taloudellisin laskelmin pyrittiin osoittamaan, kuinka paljon yhteisiä varo-

ja tylsämielisistä ja muista hoidokeista huolehtimiseen käytettiin. Näihin lukuihin voi-

tiin lisätä vielä hoitohenkilökunnan menetetty työpanos todellisesti tuottavasta työstä.221

                                                 
218 Kaup 1913 (ARGB Bd. 10), 723-748. 
219 Ibid. 
220 Ibid. Kaupin ajatukset levisivät myös Suomeen. Hänen rotuhygieenisessä yhdistyksessä pitämänsä 
esitelmän sisältöä selostettiin vuonna 1912 sekä Finska Läkaresällskapets Handlingar että Dagens Tid-
ning -lehdissä. Esitelmän keskeinen teema oli, että moraalisesti sekä henkisesti tylsien suhteellinen osuus 
väestöstä nousi, ja samalla näiden aiheuttamat kustannukset, jotka lankesivat veronmaksajien maksetta-
viksi. Ks. Mattila 1999, 129. 
221 Jokisalon mukaan ihmisten jako vähempiarvoisiin ja normaaleihin kansalaisiin oli ollut teollisissa 
maissa näkyvänä suuntauksena jo 1800-luvulta lähtien. Nopean kehityksen yhteydessä tuotantoprosessin 
kannalta hyödyttömät siirrettiin sivuun normaali-ihmisten tieltä ja silmistä. Lopulta tällainen ihmisten 
lokerointi ja vähempiarvoisten, asosiaalisten ja ali-ihmisten eristäminen yhteisöjen ulkopuolelle mursi 
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Toinen Kaupin mukaan lisäselvitystä kaipaava seikka oli, miten vähempiarvoisten kas-

vavaan osuuteen väestöstä voitiin vaikuttaa, joidenkin tutkimusten mukaan heidän mää-

ränsä oli nimittäin jatkuvassa ja vieläpä kiihtyvässä kasvussa. Kun vähempiarvoisten 

vanhempien tuottamista jälkeläisistä huolehdittiin ja näitä tuettiin taloudellisesti, saattoi 

tästä syntyä vaikutelma, että nämä olivat jopa etusijalla hyväosaisiin, terveisiin ja peri-

mältään hyvälaatuisiin verrattuna. Tämä oli Kaupin mukaan paitsi erittäin epäoikeu-

denmukaista myös mitä suurimmassa määrin vahingollista koko kansakunnalle. Siten 

olisikin punnittava, josko Yhdysvaltain mallin mukaista käytäntöä, jossa vähempiar-

voisten lisääntyminen estettäisiin, voitaisiin soveltaa myös Saksaan.222

 

Vaikka Kaupkin esitti ajatuksensa jo ennen ensimmäistä maailmansotaa, alettiin vä-

hempiarvoisten lisääntymiseen puuttumisesta kirjoittaa näkyvästi vasta 1920-luvun lop-

pupuolella. Suurimpana syynä sterilointikeskustelun kiihtymiseen vasta 1920-luvun 

kuluessa lienee se, että ainakin ensimmäisen maailmansodan päättymiseen saakka Sak-

san kannalta elintärkeä kysymys oli ennen kaikkea sen väestön määrä. Tässä mielessä 

oli jopa paradoksaalista pyrkiä estämään omaa väestöä lisääntymästä. Ensimmäisen 

maailmansodan jälkeen tässä tapahtui kuitenkin merkittävä käänne, joka oli seurausta 

muun muassa havaituista sodankäynnin vaikutuksista sekä valtakunnan taloudellisen 

tilanteen kiristymisestä ja vähäosaisten terveyden- ja sosiaalihuoltoon käytettävissä ole-

vien määrärahojen kaventumisesta. Kun hyvälaatuiset osat väestöä olivat menehtyneet 

rintamalla, vaikutti järjenvastaiselta huolehtia huonolaatuisten väestönosien terveydestä 

ja uhrata resursseja niihin. Tässä vaiheessa malleja alettiin hakea myös Saksan ulkopuo-

lelta. Archivissa ilmestyikin useita artikkeleita, joissa useimmiten esiteltiin Kaupinkin 

mainitsemaa Yhdysvaltain sterilointilainsäädäntöä ja sen soveltamista käytäntöön.223

 

Myös Saksassa rotuhygieenistä sterilointilakia oli vaadittu jo jonkin aikaa, joskin mieli-

piteet siihen suhtautumisesta olivat vaihdelleet. Tosin, vaikka lisääntymiskyvyn mene-

                                                                                                                                               
valistuksen humanistisen perusvaatimuksen, ”jonka mukaan kaikki ihmiset ovat yhtä lailla järjellisiä 
olentoja ja tasa-arvoisia siitä riippumatta, mikä on heidän suorituskykynsä ja panoksensa yhteiskunnalli-
seen hyvinvointiin”. Saksassa kehitys kulki samankaltaisessa kontekstissa. Tämä näkyi paitsi taloustie-
teellisesti sävyttyneissä termeissä myös muutoin kielessä, jota käytettiin. Ks. Jokisalo 1998, 144-145.  
222 Kaup 1913 (ARGB Bd. 10), 739-748. 
223 Mattila 1999, 68; Weindling 1989, 388-393; Weingart, Kroll & Bayertz 1988, 288-306. Archivin ar-
tikkeleista, ks. esim. Schubart 1928 (ARGB Bd. 20), 74-78; Laughlin 1929 (ARGB Bd. 21), 253-262; 
Popenoe 1931 (ARGB Bd. 23), 249-259. Ensimmäiset sterilointeja ja USA:a käsitelleet artikkelit olivat 
ilmestyneet jo vuonna 1914. Ks. von Hoffmann 1914-15a (ARGB Bd. 11), 21-32; von Hoffmann 1914-
15c (ARGB Bd. 11), 184-192. USA:n ja Saksan rotuhygienialiikkeiden suhteista, ks. Kühl 1994, passim. 
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tyksen aiheuttaminen muusta kuin lääketieteellisestä syystä olikin täkäläisen rikoslain 

mukaan rikos, sterilointeja suoritettiin varsin paljon jo ennen varsinaisen sterilointilain 

säätämistä vuonna 1933. Eräs varhaisista toimenpiteiden suorittajista oli lääkäri ja pro-

fessori Rainer Fetscher, joka tunnettiin laajalti rotuhygieenisin perustein tehdyn steri-

loinnin puolestapuhujana. Fetscher johti valtion rahoittamaa avioliittoneuvontaklinik-

kaa, jossa hän oli vuodesta 1929 kevääseen 1932 suositellut yhteensä 72 sterilointia. 

Lähestulkoon kaikki Fetscherin tekemät operaatiot maksettiin yhteiskunnan varoista.224

 

Fetscher kirjoitti toimenpiteistään myös vuoden 1931 Archivissa. ”Erityisen rotuhygi-

eenisen kiinnostavuutensa vuoksi” hän selosti edellisvuoden aikana operoimiensa hen-

kilöiden potilaskertomukset Archivin lukijoiden tarkasteltaviksi, jotta hänen mukaansa 

edelleenkin sterilointeihin liittyvistä lainsäädännöllisistä epäselvyyksistä ja sen esteistä 

voitaisiin viimein päästä eroon. Vaikka osa steriloiduista oli itse esittänyt toiveen toi-

menpiteestä, saattoi Fetscher silti todeta voineensa suurimmassa osassa tapauksista esit-

tää sterilointia nimenomaan rotuhygieenisin perustein. Hänen mukaansa oli sitä paitsi 

yksinkertaista laskea, miten suuri taloudellinen säästö verrattain halvalla ja yksinkertai-

sella toimenpiteellä, steriloinnilla, voitiin saavuttaa yhteiskunnan kannalta ei-toivottujen 

jälkeläisten elättämiseen verrattuna. Fetscherin mukaan steriloinneilla oli vankka kanna-

tus niin lääkärikunnan kuin sosiaaliviranomaistenkin keskuudessa.225

 

Aiemmin samana vuonna myös Fritz Lenz oli kirjoittanut Archiviin steriloinneista tar-

kastellen vallitsevan lainsäädännön ja käytännön ongelmia. Käytännössä sterilointeja 

tehtiin hänen mukaansa myös ”sosiaalisin” perustein, vaikka tämä ei lain mukaan ollut-

kaan pätevä peruste toimenpiteelle. Lenzin mukaan vaihtelevista sterilointikäytännöistä 

olisi tärkeää päästä eroon lainsäädäntöä tarkentamalla, mutta tällöin sterilointi myös 

rotuhygieenisin perustein oli taattava. Tähän hän uskoi muutoksen tapahtuvan jo melko 

lyhyen ajan sisällä, kunhan vain valtakunnan poliittinen tilanne olisi muuttunut.226

 

Lenzin tai muidenkaan rotuhygieenisten sterilointien kannattajien ei tarvinnut kauan 

odotella kaivattua muutosta. Kun sterilointilakia ei yrityksistä ja aloitetusta valmistelus-

                                                 
224 Mattila 1999, 68-69; Weindling 1989, 388-393; Weingart, Kroll & Bayertz 1988, 283-306. Vaateista 
sterilointilain säätämiseksi Saksassa, ks. myös Weindling 1989, 450-457. 
225 Fetscher 1931 (ARGB Bd. 25), 308-317; Mattila 1999, 288. 
226 Lenz 1931b (ARGB Bd. 25), 232-234. Kun sterilointilakia valmisteltiin Suomessa, kirjoitti Lenz Harry 
Federleylle vuonna 1926, että pakollinen sterilointi olisi käytäntönä arveluttava. Ks. Mattila 1999, 289. 
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ta huolimatta saatu aikaan vielä Weimarin tasavallan vuosina, säädettiin sellainen heti 

kansallissosialistien valtaannousun jälkeen. Lopulta kesällä 1933 säädetty laki erosi 

aiemmista kaavailuista yhdellä merkittävällä tavalla: vielä vuoden 1932 lakiluonnoksen 

mukaan sterilointi olisi ollut vapaaehtoista. Viimeistään pakkosteriloinnin sallinut laki 

mahdollisti ja oikeutti kansakunnan vähempiarvoisena pidetyn aineksen poiskitkemi-

sen.227

 

                                                 
227 Jokisalo 1998, 149-150, 172n-173n; Mattila 1996b, 130-131; Weindling 1989, 522-525; Weingart, 
Kroll & Bayertz 1988, 291-306. Lain piiriin kuului synnynnäinen vajaamielisyys, perinnöllinen skitsofre-
nia ja maanis-depressiivisyys, perinnöllinen epilepsia, synnynnäinen sokeus ja kuurous, vaikeat synnyn-
näiset epämuodostumat ja pitkälle edennyt alkoholismi sekä Huntingtonin tauti. Lain kohteena eivät siis 
olleet toiset rodut, vaan perinnöllisinä pidettyjä sairauksia kantavat oman kansakunnan yksilöt. Lakiteks-
tin tasolla Saksan sterilointilaki ei juuri eronnut muista säädetyistä sterilointilaeista, esimerkiksi Suomen 
vuoden 1935 sterilointilaista. Sen sijaan Saksan lakia sovellettiin aivan toisella intensiteetillä muihin 
valtioihin verrattuna. Esimerkiksi lääkärit seuloivat väestöä aktiivisesti löytääkseen sterilointilain alaisia 
yksilöitä. Siten Saksassa pakkosteriloitiin arvioiden mukaan pelkästään Hitlerin valtakaudella moninker-
tainen määrä ihmisiä kuin vaikkapa USA:ssa koko 1900-luvun ensimmäisen puoliskon aikana. Lenz kir-
joitti artikkelissaan vuonna 1931: ”Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (N.S.D.A.P) ist die 
erste politische Partei, nicht nur in Deutschland, sondern überhaupt, welche die Rassenhygiene als eine 
zentrale Forderung ihres Programms vertritt. […] Hitler ist der erste Politiker von wirklich großen 
Einfluß, der die Rassenhygiene als eine zentrale Aufgabe aller Politik erkannt hat und der sich tatkräftig 
dafür einsetzen will.“ Lenz 1931c (ARGB Bd. 25), 300, 308. 



 108

IV ARCHIV FÜR RASSEN- UND GESELLSCHAFTS-BIOLOGIE SAKSAN 
ROTUHYGIEENISEN LIIKKEEN ÄÄNENÄ 

 
Saksan rotuhygieeninen liike syntyi 1800-luvun lopulla darvinismin käynnistämän tie-

teellisen ja yhteiskunnallisen ajattelun murroksen jälkimainingeissa. Saksalaisen rotu-

hygienian isä oli Alfred Ploetz, joka kehitti uutta perinnöllisyyden lainalaisuuksien yh-

teiskunnallista sovellusta kuvaamaan käsitteen ’Rassenhygiene’, rotuhygienia. 

 

Ploetz halusi rotuhygieniansa saavuttavan arvostetun tieteellisen statuksen. Keskeinen 

väline tämän tavoitteen saavuttamiseksi oli kuukausittaisen rotuhygieenisen julkaisun 

perustaminen. Osana hänen suunnitelmaansa kuului myös rotuhygienian alan tieteelli-

sen yhdistyksen toiminnan käynnistäminen. Saksan rotuhygieeninen yhdistys perustet-

tiin lopulta vuonna 1905, mutta jo edellisestä vuodesta 1904 lähtien oli ilmestynyt uusi 

alan tieteellinen aikakauslehti, Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Biologie. Julkaisun 

ja rotuhygieenisen yhdistyksen side oli alusta lähtien saumaton. Molempia perustamassa 

olivat samat miehet, julkaisun toimittamisesta vastanneet tahot olivat hyvin näkyvissä 

rooleissa Saksan rotuhygieenisen yhdistyksen ja liikkeen piirissä, ja niin ikään julkai-

suun kirjoittaneet henkilöt olivat suurelta osin tuttuja rotuhygieenisen yhdistyksen ja 

liikkeen ympäriltä. Vuodesta 1922 lähtien Archiv oli nimiösivunsa mukaisesti yhdistyk-

sen virallinen tieteellinen ääni. 

 

Ploetzin Archiville asettamat tavoitteet olivat tiukan tieteellisiä – vain siten se voisi ra-

kentaa rotuhygienian tieteellistä statusta. Vaikka Ploetzin ja koko rotuhygieenisen liik-

keen asema monien eri intressiryhmien välimaastossa oli varsin hankala, pyrki hän 

hankkimaan kirjoittajiksi mahdollisimman edustavan joukon arvovaltaisia tieteenteki-

jöitä kattavasti eri tieteenaloilta. Tieteen eturiviä Archivin kirjoittajat todella olivat: val-

taosa kirjoittajista edusti Saksan akateemista eliittiä yliopistollisine oppiarvoineen ja 

asemineen. Julkaisun artikkelit olivat luonteeltaan, kieleltään ja esitystavaltaan voimak-

kaan tieteellisiä, ja siten niiden lukijatkin olivat oletettavasti kirjoittajiensa lailla tie-

deyhteisön jäseniä. Näin ollen Archiv oli ennen kaikkea rotuhygieenisen liikkeen ja sitä 

lähellä olevien tahojen sisäinen foorumi; sitä ei ollut sinänsä tarkoitettu levittämään 

liikkeen ideologiaa ja ajatuksia rotuhygieenisten piirien ulkopuolelle tai ainakaan joi-
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denkin populaarijulkaisujen tavoin laajasti yhteiskuntaan eikä se tähän luonteensa vuok-

si tuskin olisi kyennytkään. 

 

Erityisesti Archivin alkuvaiheissa julkaistujen tekstien joukossa oli hyvin kirjavasti ar-

tikkeleita eri aloilta painopisteen pysytellessä kuitenkin lääketieteen, erityisesti perin-

nöllisyystieteen puolella. Siten enemmistö julkaistujen artikkeleiden kirjoittajista oli 

lääketieteen tai siihen sidoksissa olevien alojen edustajia. Lääkärikunnan asema saksa-

laisessa 1900-luvun alkupuolen yhteiskunnassa oli arvostettu ja vaikutusvaltainen, myös 

rotuhygieeninen liike oli vahvasti lääkäreiden miehittämä. Lääketieteen edustajien 

osuus Archivissa julkaistujen artikkeleiden kirjoittajista kasvoi kuitenkin entisestään 

ensimmäisen maailmansodan jälkeisinä vuosina, ja 1920-luvun alussa julkaisun artikke-

lit olivat lähes yksinomaan lääketieteilijöiden kirjoittamia. Niin ikään 1920-luvulla ro-

tuhygieeninen yhdistys ajautui yhä tiukemmin lääketieteilijöiden ja biologien haltuun. 

 

Kehitykseen 1920-luvulla voidaan liittää käsite ’Medikalisierung’, jolla tässä viitataan 

rotuhygienian lääketieteellistymiseen. Tämä voidaan nähdä merkkinä Ploetzin kaipaa-

masta rotuhygienian tieteellistymisestä lääketieteen läheisyydessä. 1920-luvulla nimit-

täin rotuhygienian tieteellinen institutionalisoituminen eteni nopeasti: muun muassa 

Saksan ensimmäinen alan professuuri perustettiin vuonna 1923 Münchenin yliopistoon. 

Viimeistään tämä merkitsi rotuhygienian vakiintumista omaksi, itsenäiseksi tieteenalak-

seen. Samalla se tarkoitti, että rotuhygienian kannalta keskeisimmät kysymyksenasette-

lut olivat sementoituneet vankalle pohjalle. Archivin sisällöissä tämä näkyi harmonisoi-

tumisena: artikkeleiden tieteenaloittainen kirjo kapeni, eikä Archivissa enää 1920-

luvulla julkaistu yhtäkään artikkelia, joka ei olisi käsitellyt joko perinnöllisyystiedettä 

tai suoraan rotuhygieniaa. 

 

Jos lääketiede oli pitkään 1900-luvun alussa miehinen professio, olivat myös Archivin 

kirjoittajat joitakin näkyviä poikkeuksia lukuun ottamatta miehiä. Naisten osuus artikke-

leiden kirjoittajista alkoi nousta hiukan 1920-luvun loppua kohden, mutta kaikkiaan 

heidän esiintymisensä julkaisun sivuilla jäi silti satunnaiseksi. Muutamista aktiivisista 

naisista huolimatta myös rotuhygieeninen liike oli vahvasti miesten käsissä. Archivin 

artikkeleissa tämä näkyi voimakkaan maskuliinisina ja patriarkaalisina näkemyksinä 

muun muassa suhtautumisessa naisten asemaan, rooliin ja tehtäviin yhteiskunnassa. 
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Suurin osa kirjoittajista oli saksalaisia, mutta julkaisun vaikutusvalta ylitti Saksan valta-

kunnan rajat. Tekstejä julkaistiin myös saksankielisen kulttuurialueen ulkopuolisilta 

kirjoittajilta, muun muassa aikakauden tärkeimmiltä yhdysvaltalaisilta rotuhygieenikoil-

ta. Samoin Saksan rotuhygieenisen yhdistyksen läheiset suhteet Skandinaviaan näkyivät 

myös Archivin sivuilla. Läntisen kulttuuripiirin ulkopuolelta kirjoituksia ei joitakin yk-

sittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta Archivissa julkaistu. Artikkeleiden perspektiivi 

olikin vahvasti länsimainen jakaen muun muassa kaikille kulttuurikansoille yhteisen 

huolen väestönkehityksen suunnasta. Joiltain osin artikkeleissa oli havaittavissa myös 

kirjoittajien saksalaiskansallisia intressejä, mutta usein ne häipyivät yleiseurooppalais-

ten elementtien taustalle. 

 

Ensimmäinen maailmansota heijastui voimakkaasti koko saksalaiseen yhteiskuntaan ja 

rotuhygienialiikkeeseen sekä siten myös Archiviin. Julkaisun ilmestyminen takkuili ja 

oli sodan jälkeen vaakalaudalla, kunnes saksalaisnationalistisista ’völkisch’-

ideologisista julkaisuistaan tunnettu J. F. Lehmannin kustannustalo otti sen huostaansa. 

Ilmeisesti kustantajanvaihdoksen syyt olivat ennen kaikkea taloudellisia, välttämättö-

myyden sanelemia. Näin ollen kyseessä ei ainakaan Ploetzille ollut ensisijaisesti ideolo-

ginen valinta. Myöskään Archivin sisällöissä ei tapahtunut kustantajanvaihdoksen seu-

rauksena välittömiä muutoksia. Politisoitumisen merkkejä alkoi silti näkyä yhä enem-

män toisaalla rotuhygieenisen liikkeen piirissä. Siten itsekin aktiivisesti yhdistyksessä 

toimineelle ja avoimesti ’völkisch’-aatteiselle Lehmannille Archivin ottamisella oman 

talon julkaisuksi oli varmasti taloudellisten syiden lisäksi myös syvemmälle ulottuvia 

perusteita. Käytännössä kuitenkin juuri uuteen kustannustaloon siirtyminen mahdollisti 

Archivin sisällön ja ilmestymisen vakiintumisen 1920-luvun kuluessa. 

 

Ploetz halusi alusta lähtien pitää Archivin erillään Lehmanninkin julkaisemasta avoi-

mesti ’völkisch’-sävytteisestä materiaalista ja onnistuikin tässä. Archivissa vuosina 

1904–1932 julkaistuista artikkeleista lukumääräisesti eniten käsitteli degeneraatiotema-

tiikkaa, ja kutakuinkin yhtä paljon – sivumäärällisesti mitattuna jopa hienokseltaan 

enemmän – kirjoitettiin väestöpolitiikasta. Suurin osa kirjoituksista käsitteli havaittuja 

ongelmia, muun muassa hupenevan väestönkasvun uhkaa tai väestön laatuisuuden hei-

kentymistä, ja suoranaisten vastausten esittäminen havaittuihin ongelmiin jäi artikke-

leissa sangen vähäiseksi. Positiivista ja negatiivista rotuhygieniaa käsitelleiden kirjoitus-

ten osuus artikkeleista alkoi nousta vasta 1930-luvun lähestyessä, vaikkakin hetkellisesti 
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näitä teemoja käsitelleet kirjoitukset olivat olleet näkyvästi esillä jo ensimmäisen maa-

ilmansodan vuosina. 

 

Teemojen esiintyminen aikajaksoittain vaihteli Archivissa suurestikin, erityisesti suu-

rimpien luokkien, degeneraatiotematiikkaa ja väestöpolitiikkaa käsitelleiden artikkelei-

den osalta. Kun degeneraatiota käsitelleiden artikkeleiden osuus oli huipussaan välittö-

mästi maailmansotaa seuranneina vuosina, oli väestöpolitiikkaa käsitelleiden kirjoitus-

ten suhteen havaittavissa kaksi nousevaa trendiä: ensimmäinen voimakas ensimmäistä 

maailmansotaa edeltävinä vuosina ja toinen 1920-luvun kuluessa. 

 

Väestöpoliittisia artikkeleita julkaistiin lukumääräisesti eniten yksittäisistä vuosikerrois-

ta ensimmäisten sotavuosien aikana, vuosien 1914–1915 niteessä. Selvä murros väestö-

poliittisessa kirjoittelussa tapahtui juuri ensimmäisen maailmansodan vuosina: siihen 

asti hallinnut määrällinen väestöpolitiikka menetti asemansa laadulliselle, joka hallitsi 

väestöpoliittista kirjoittelua ainakin 1930-luvun alkuun saakka. 

 

Väestöpoliittinen huoli syntyvyyden alenemisesta osoittautui todelliseksi 1900-luvun 

alkuvuosina, kun aihetta alettiin tutkia entistä tarkemmin. Archivissa julkaistiin teemas-

ta useita artikkeleita, joissa väestöä tarkasteltiin kansakunnan voimavarana ja kilpailu-

kyvyn takaajana. Siten uhka väestön määrän laskemisesta oli uhka sen selviytymiselle 

kansakuntien välisessä kilpailussa. Aleneva syntyvyys nähtiin merkkinä degeneraatios-

ta, joka tässä mielessä näytti koskettavan yhtä lailla kaikkia länsimaita. 

 

Archivin sivuille voimakkaana kantautunut huuto syntyvyyden alenemisen uhasta ei 

kuitenkaan ollut ainoa tapa, jolla väestökysymykseen suhtauduttiin. Pitkin 1800-lukua 

Saksaa kuten muitakin teollistuneita maita saatettiin pitää jopa ylikansoitettuna. 1900-

luvulla niin sanotut uusmalthuslaiset kannattivat muun muassa ehkäisyvälineiden entistä 

laajempaa käyttöä, jotta väestönkasvu – ennen kaikkea yhteiskunnan alimmissa kerrok-

sissa – saataisiin tyrehtymään. Samanaikaisesti nouseva naisasialiike vaati kohennusta 

naisten asemaan yhteiskunnassa. Tähän ei sopinut perinteisesti rotuhygieenikoiden sil-

min nähty naisen rooli synnyttäjänä, kasvattajana ja kodista huolehtijana. Nämä vastak-

kaiset näkemykset Saksan väestöpoliittisesta suunnasta löysivät myös paikkansa Archi-

vin sivuilta, mutta ne eivät horjuttaneet rotuhygieenisiä diskursseja.  
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Archivissa vallalla olleella rotuhygieenisellä väestöpoliittisella paradigmalla oli hege-

moninen asema, mutta 1900-luvun alkuvuosina se joutui ainakin näennäisesti kamppai-

lemaan voimakkaasti näkemyksiensä puolesta. Rotuhygieenikot joutuivat erityisesti 

ennen ensimmäistä maailmansotaa useiden tahojen haastamaksi, ja joiltakin osin risti-

riidat vaikuttivat sovittamattomilta. Erilaisia vastadiskursseja rotuhygieeniselle näke-

mykselle siitä, mikä oli kansakunnalle parhaaksi, ei kuitenkaan Archivissa kokonaan 

tukahdutettu. Keskustelua käytiin avoimesti sen sivuilla, mutta viimeinen sana jäi poik-

keuksetta rotuhygieenikoiden itsensä sanottavaksi. Vastakkaiset näkemykset oli tällöin 

helppo tyrmätä tai jopa asettaa naurunalaiseksi, kun kamppailtiin rotuhygieenikoiden 

kotikentällä, Archivin sivuilla. 

 

Kun Archivissa kirjoitettiin Saksan väestönkehityksestä tai väestöpoliittisesta tilantees-

ta, ei artikkeleissa useinkaan kyetty tai edes haluttu erottaa määrällistä ja laadullista 

väestöpolitiikkaa toisistaan. Väestön kokonaismäärää haluttiin nostaa, ja lisäyksen oli 

tapahduttava juuri hyvälaatuisena väestönä. Saksassa väestön määrän nostamisen tavoi-

te liittyikin kiinteästi myös kysymykseen väestön laadusta. 

 

Syntyvyyden absoluuttinen kasvattaminen aiheutti päänvaivaa rotuhygieenikoille. Näyt-

ti nimittäin siltä, että ne väestönosat, joita pidettiin kansakunnan kannalta vähemmän 

arvokkaina, lisääntyivät eniten, kun taas perimäainekseltaan parhaat lisääntyivät vä-

hemmän kuin vähempiarvoiset. Tästä ilmiöstä käytettiin käsitettä eriytynyt syntyvyys. 

Edelläkuvatun kaltainen eriytyminen merkitsi hiljattaista väestön laadun heikkenemistä, 

kun luontaisesti jopa lisääntymiskelvottomat kykenivät hankkimaan jälkeläisiä vääristy-

neen luonnonvalinnan, kontraselektion seurauksena. Archivin artikkeleista kävi hyvin 

ilmi, kuinka havaittu syntyvyyden lasku näytti koskettavan voimakkaimmin laaduk-

kaimpia väestönosia. Muun muassa uusmalthuslaisten kannattamaa ehkäisyä sovellettiin 

rotuhygieenikoiden tulkintojen mukaan eniten juuri parhainta perimää kantavan väestön 

keskuudessa. Näin ollen ehkäisyvälineillä katsottiin olevan kontraselektiivinen vaikutus. 

 

Eriytynyttä syntyvyyttä ja kansakunnan laatuisuuden kehitystä alettiin tutkia entistä 

tarkemmin ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Lisääntymistä tarkasteltiin väestön 

sosiaalisten kerrostumien mukaan, ja jälkeläisten fyysinen sekä psyykkinen kyvykkyys 

liitettiin yhteen hedelmällisyyden kanssa. Archivissa julkaistuissa tutkimuksissa tämä 
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johti päätelmiin, joiden mukaan saattaisi kansakunnan kannalta olla kohtalokasta, ellei 

syntyvyyden eriytymiseen kyettäisi puuttumaan. 

 

Archivissa esitetyt pelot väestönkehityksen suunnasta vaikuttivat aidolta huolelta oman 

kansakunnan ja kulttuurin puolesta. Aivan kuten lääkärikunta yleisesti myös rotuhygi-

eenikot pitivät velvollisuutenaan kansakunnan terveyden ja hyvinvoinnin vaalimista, 

joka tapahtuisi väestön lisääntymiseen ja perimän laatuun vaikuttamalla. Esimerkiksi 

Archivissa paljolti käsitellyt eriytyneen syntyvyyden vaikutukset vallalla olevien väes-

tösuhteiden kehitykseen tulevaisuudessa henkivät varmasti myös oman sosiaalisen ja 

yhteiskunnallisen aseman menetyksen aiheuttamasta pelosta. Rotuhygieenikot edustivat 

ennen kaikkea Saksan koulutettuja keskiluokkia, jotka kokivat asemansa uhatuiksi 

muun muassa voimistuvan työväenliikkeen taholta. Kokemus omasta arvosta koko kan-

sakunnan kannalta johti näkemyksiin, joiden mukaan oli olemassa myös yhteiskunnan 

kannalta vähemmän arvokkaita väestönosia. 

 

Ensimmäinen maailmansota ja sotaa seurannut rauha vaikuttivat koko saksalaiseen yh-

teiskuntaan. Sota radikalisoi rotuhygieniaa ja samalla yhtenäisti näkemyksiä perinnölli-

syyden merkityksestä yhteiskunnassa. Sodan jälkeen rotuhygieenikot olivat vakuuttu-

neita sen kontraselektiivisestä vaikutuksesta. Kun sodassa kalleimman uhrin olivat an-

taneet perimältään laadukkaimmat, hoivattiin kotirintamalla samanaikaisesti vähemmän 

laadukasta väestöä. Tämä heijastui laajalti tieteelliseen keskusteluun Archivissa. 

 

Lääketieteilijöiden asema rotuhygieenisen liikkeen piirissä voimistui sodan jälkeen, ja 

samanaikaisesti näiden aktiivipalveluksesta omaksumat autoritaariset näkemykset yh-

distyivät koettuun ammattikunnan velvollisuudentuntoon omaa kansakuntaa kohtaan. 

Esitettyjen argumenttien voimistumiseen vaikutti varmasti osaltaan myös rotuhygienian 

tieteellisen aseman vakiintuminen – tämä näkyi 1920-luvun kuluessa entistä selvemmin 

Archivin sivuilla. Taloudellisen tilanteen kiristyttyä kasvavaa yhteiskunnan huollettavi-

en joukkoa alettiin pitää kohtuuttomana rasitteena kansakunnalle. Lopulta muun muassa 

Yhdysvaltain mallia seuraten alettiin pohtia uusia keinoja väestönkehitykseen vaikutta-

miseksi. Kun ainoastaan hyvälaatuisten lisääntymisen rohkaiseminen ei vaikuttanut tar-

peeksi tehokkaalta, esitettiin, että perimältään vähempiarvoisia voitaisiin estää hankki-

masta jälkeläisiä ja lisääntyä, jos tämä olisi koko kansakunnan edun mukaista. Lääkä-
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reiden keskuudessa sterilointien kannatus oli näkyvää, ja operaatiot jopa maan tapa jo 

ennen varsinaisen sterilointilain säätämistä. 

 

Muun muassa lisääntymiskysymysten kohdalla käytiin Archivissa keskustelua yksilön 

omasta vapaudesta päättää lisääntymisestään. Tämä individualismi oli voimakkaassa 

vastahangassa rotuhygieenikoiden näkemysten kanssa, joiden mukaan se, mikä oli yksi-

lön parhaan edun mukaista, ei välttämättä ollut valtion, kansakunnan tai rodun parhaak-

si. Sen sijaan yhteiskunnalla oli oikeus ja velvollisuus toimia yksilön suhteen siten, mi-

kä oli sen oman kehityksen kannalta suotuisinta ja parhaaksi. Tässä mielessä rotuhygi-

eenistä ohjelmaa kannattaneet lääkärit tai vaikkapa lopulta sterilointien toteuttajat toi-

mivat ainoastaan valtionsa edustajina, velvollisuutensa mukaan. Lääketieteen tradition 

ja lääkärin profession velvoittamina oli luonnollista, että lääkärit suhtautuivat tehtä-

väänsä koko kansakunnan hyvinvoinnin vaalijoina ensimmäisenä velvollisuutenaan. 

 

Rotuhygieenikoiden Archivinkin sivuilla esittämät näkemykset kansallisista intresseistä 

tai kansakunnan kohtalonkysymyksistä herättävät kiinnostavan pohdinnan siitä, mikä oli 

rotuhygieenikoiden yhteiskunta, tai ketkä muodostivat kansakunnan, johon niin usein 

viitattiin. Jos yksilön etu oli alisteinen yhteiselle hyvälle, voitaneen ajatella, että kansa-

kunta, ’Volksgemeinscahft’, oli jotakin enemmän kuin ainoastaan yksilöidensä summa. 

Rotuhygieenikoille oli itsestään selvää, että kansakunta koostui kerroksista, joiden niin 

psyykkiset kuin fyysisetkään ominaisuudet eivät olleet samanarvoisia. Oli siis olemassa 

kansakunnan kannalta arvokkaampia ja toisaalta vähemmän arvokkaita aineksia. Vä-

hempiarvoiset yhdistettiin useimmiten yhteiskunnassa havaittuihin sosiaalisiin ongel-

miin, kun taas rotuhygieenikoilla itsellään ei ollut vaikeuksia suhtautua itseensä ja luok-

katovereihinsa kansakunnan kyvykkäimpänä aineksena, jonka velvollisuus oli huolehtia 

kehityksestä myös tulevaisuuden näkökulmasta. Koko kansakunnan kannalta oli vahin-

gollista, jos vähempiarvoiset perimäainekset leviäisivät parempien kustannuksella. Kan-

sakunnalla viitattiin ja sen kohtalonkysymyksistä keskusteltaessa vedottiin siis ennen 

muuta tuleviin sukupolviin ja koko kansaan kollektiivina. Huomionarvoista on lisäksi, 

että aikanaan vähempiarvoisuuden ja muut käsitteet määrittelivät kuitenkin juuri ’kor-

keampiarvoiset’: ne, jotka määrittelivät myös yhteiskunnalliset ongelmat, löysivät on-

gelmiin sopivat vastaukset ja toteuttivat vastauksia konkreettisesti. Esimerkkinä tällai-

sesta joukosta käyvät rotuhygieenisen liikkeen piirissä toimineet lääketieteilijät. 
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Kansallissosialistien valtaannousu merkitsi käännettä myös saksalaisessa rotuhy-

gienialiikkeessä. Havitellun rotuhygieenisen ohjelman toteutuminen mahdollistui nyt 

myös käytännössä. Muutos näkyi miltei välittömästi vuoden 1933 valtaannousun jäl-

keen, kun jo saman vuoden keväällä säädettiin laki perinnöllisesti sairaiden jälkeläisten 

syntymän ehkäisystä. Keskustelua kuitenkin käytiin siitä, pitäisikö sterilointien olla va-

paaehtoisia vai ei. Vuonna 1933 säädetty laki poikkesikin aiemmin valmistelluista juuri 

tämän kysymyksen suhteen: se salli steriloinnin myös vastoin yksilön itsensä toiveita. 

 

Pakkosteriloinnin sallinutta lakia on toisinaan pidetty ensimmäisenä osoituksena uuden 

hallinnon rotuhygieenisistä pyrkimyksistä, jotka johtivat sittemmin toisen maailmanso-

dan aikaisiin sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Tämän kehityksen myötä 

nähty kolmannen valtakunnan ja rotuhygienian liitto on heijastunut myös saksalaisen 

rotuhygienian tutkimukseen, jossa rotuhygienian ja saksalaisnationalististen piirien yh-

teyttä sekä rotuhygienian ja lääketieteen politisoitumista on pyritty selvittämään. 

 

Rotuhygieenisen liikkeen on nähty politisoituneen viimeistään 1920-luvun kuluessa. 

Liikettä ei kuitenkaan voida teilata pelkästään sen politisoitumisen vuoksi. Tieteen si-

säinen poliittinen luonne on tärkeää erottaa tieteentekijöiden poliittisista mielipiteistä, ja 

ainakin jossain määrin näin myös voidaan tehdä. Vaikka rotuhygieenikoidenkin poliitti-

nen tietoisuus olisi lisääntynyt 1920-luvun vuosina, ei se silti sellaisenaan merkitse suo-

raa vastausta kysymykseen, kuinka poliittisesti sävyttynyttä tiede tuolloin oli. Poliittiset 

voimat voivat sävyttää tieteen kehitystä, vaikka sen tekijät eivät edes tiedostaisi tätä 

vaikutusta. Täysin poliittisista voimista irrallaan oleva tiedeyhteisö on illuusio, mutta 

vain harvoin vaikutukset ainakaan rotuhygienian kohdalla itse asiassa kulkivat suoraan 

poliittiselta vallalta tiedeyhteisöön; pikemminkin ne levisit aaltona tiedeyhteisön sisällä 

ja tiedeyhteisöltä julkiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä lopulta usein vasta 

vuosien kuluttua myös poliittisille päätöksentekijöille ja toimeenpanokoneistolle. Tämä 

on selvästi havaittavissa Archivissa käsitellyissä väestöpoliittisissa teemoissa tai vaik-

kapa keskustelussa vähempiarvoisten muodostamasta taakasta, jotka siirtyivät poliitti-

selle agendalle vasta, kun niistä oli tiedeyhteisön sisällä ehditty keskustella pitkiäkin 

aikoja. 

 

Yleisesti ottaen rotuhygieeninen keskustelu siirtyi valtiolliselle tasolle kutakuinkin 

1910-luvun tienoilla, siis suursodan lähestyessä. Tämän jälkeen rotuhygienian yhteys 
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valtiojohtoon ja sen selviytymiseen kamppailussa olemassaolostaan voimistui tasaisesti. 

Valtiolliset instanssit käyttivät lääketieteen ammattilaisia asiantuntijoina, ja siten rotu-

hygieenisesti keskeiset ajatukset kulkeutuivat läheisesti myös valtiojohdon korviin. Ro-

tuhygienian tieteellisen institutionalisoitumisen myötä sen asema tunnustettiin myös 

valtion taholta. Rotuhygienian ja valtion liitto sinetöityi viimeistään vuonna 1933. Sa-

malla tämä saattoi merkitä Ploetzin Archivissaankin ajaman tieteellisen rotuhygieenisen 

paradigman jäämistä voimakkaamman, kansallissosialistisen ideologian jalkoihin. 
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Die höchsten nationalen Interessen sind aber 

die biologischen, sowohl in qualitativer wie in 

quantitativer Hinsicht, alle anderen sind ihnen 

untergeordnet. 

 

Wilhelm Schallmayer, 

Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Biologie 

(1908, Bd. 5, 372). 
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Kuvio 24. Väestöpolitiikkaa käsitelleiden ARGB:n artikkeleiden jakautuminen. 
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Kuvio 25. Positiivista ja negatiivista rotuhygieniaa käsitelleiden ARGB:n artikkeleiden 
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Kuvio 26. Antropologiaan viittaavien ARGB:n artikkeleiden jakautuminen. 
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Liite 4. Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Biologiessa vuosina 1904–1932 jul-
kaistut artikkelit kirjoittajan nimen mukaan jäsenneltynä.229

 
Abderhalden, Dr. E. in 
Berlin. 

Neuere Versuche über künstliche Parthenogenesis und Bastardi-
rung. s. 656-663. 

1904/V.2 

Achelis, Prof. Dr. Th. in 
Bremen. 

Die Ethik in ihrem Verhältnis zur Deszendenztheorie. s. 420-
427. 

1904/III.8 

Aichel, Prof. Dr. O. (Kiel). Deutsch-russische Flüchtlinge. s. 92. 1931/I.5 

Albrand, Dr. Walter, in 
Sachsenberg (Meclenburg-
Schwerin). 

Über das Ergebnis von Augenuntersuchungen innerhalb der 
niedersächsischen Rasse und seine Bedeutung für einige rassen-
biologische Beziehungen. s. 33-58. 

1911/I.3 

Almquist, E. Die nordische Rasse beim Untergang des Wotankults. s. 418. 1927b/IV.4 

Alsberg, Sanitätsrat Dr. 
Moritz in Kassel. 

Neuere Probleme der menschlichen Stammes-Entwicklung. s. 
28-41. 

1906/I.2 

Alsberg, Sanitätsrat Dr. 
Moritz, Cassel. 

Die geistige Leistungsfähigkeit des Weibes im Lichte der 
neueren Forschung. s. 471-492. 

1907/IV.3 

Alsberg, Sanitätsrat Dr. 
Moritz in Kassel. 

Militäruntauglichkeit und Großstadteinfluß. s. 729-742. 1908/V+VI.9 

Alsberg, Moritz, in Cassel. Schädelform und Umwelt-Einflüsse. s. 175-184. 1912/II.4 

Altschul, Dr. E., in Frei-
burg i. B. 

Studie über die Methode der Stichprobenerhebung. s. 110-157. 1913/I+II.6 

Altschul, Dr. Th., Sanitäts-
rat in Prag. 

Morbiditäts-Statistik in Schulen (mit 3 Tafeln). s. 702-717. 1904/V.6 

Ammon, Otto, in Heidel-
berg, Karlsruhe. 

Die Bewohner der Halligen sowie Erörterung einiger Fragen der 
Volkskunde. s. 84-98. 

1904/I.5 

Ammon, Dr. Otto, Karls-
ruhe. 

Der Ursprung der Homosexualität und die Deszendenzlehre. s. 
649-678. 

1909/V.4 

Auerbach, Dr. Elias, prakt. 
Arzt in Berlin-
Wilmersdorf. 

Die jüdische Rassenfrage. s. 332-361. 1907/III.3 

Auerbach, Dr. med. Elias, 
in Haifa (Palästina). 

Das wahre Geschlechsverhältnis des Menschen. s. 10-17. 1912/I.3 

Auerbach, Dr. Elias, in 
Haifa (Palästina). 

Zur Plastizität des Schädels, mit Bemerkungen über den Schä-
delindex. s. 604-611. 

1912/V.2 

Auerbach, Dr. Elias in 
Haifa (Palästina). 

Kurzsichtigeit und Erstgeburt. s. 762-763. 1912/VI.6 

Auerbach, Dr. Elias in 
Haifa (z. Zt. im Felde). 

Zur Ausgleichung d. Menschenverlustes. s. 576-579. 1914-15/V.3 

Auerbach, Stabsarzt Dr. 
Elias in Haifa. 

Die Völkerstämme des alten Palästina. s. 788-798. 1914-15/VI.4 

Auerbach, Dr. Elias, in 
Haifa (z. Z. im Felde). 

Judenfolk und Weltkrieg. s. 56-65. 1916-18/I.4 

Auerbach, Dr. Elias, in 
Haifa (z. Z. im Felde). 

Die syrische Frau. s. 151-161. 1916-18/II.2 

Ballowitz, Dr. Emil, Prof. 
d. Anat.an d. Univ. 
Greifswald. 

Über Hyperdaktyle Familien und die Vererbung der Viel-
fingrigkeit. s. 347-365. 

1904/III.4 

Baumann, Richard. Ueber die Frage einer familiären Häufung von Geburten dessel-
ben Geschlechtes. s. 152-164. 

1927/II.2 

Bayerthal, Dr. med., Ner-
venarzt in Worms. 

Über den gegenwärtigen Stand der Frage nach den Beziehungen 
zwischen Hirngröße und Intelligenz. s. 764-774. 

1911/VI.4 

                                                 
229 Kaikki tiedot (tekijän nimi, tausta, artikkelin nimi) ovat Archivissa ilmoitettuja. Artikkelin lopussa 
oleva koodi ilmaisee artikkelin ilmestymisen / sijainnin. Toisin sanoen esim. koodia 1910/II.1 tulkitaan 
siten, että artikkeli on ilmestynyt vuoden 1910 vuosikerrassa, sen toisen numeron ensimmäisenä artikke-
lina. Merkit - (esim. 1914-15/) ja + (esim. I+II.6) merkitsevät yhdisteltyjä vuosikertoja ja numeroita. 
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Becher, Dr. Erich, Prof. der 
Philosophie an der Univer-
sität Münster. 

Theoretische Beiträge zum Darwinismus I. s. 137-158. 1910/II.1 

Becher, Dr. Erich, Prof. der 
Philosophie an der Univer-
sität Münster. 

Theoretische Beiträge zum Darwinismus (Schluß). S. 265-289. 1910/III.1 

Becker, Dr. Werner H., 
Oberarzt an der Landesir-
renanstalt Herborn i. 
Nassau. 

Was wird aus den Kindern alter Erstgebärender? Ein Beitrag zur 
Vererbungslehre. s. 277-297. 

1921/V+VI.2 

von Behr-Pinnow, Dr. jur. 
Dr. med. h. c., Kabinettsrat 
a. D. in Berlin. 

Zu welchen bevölkerungspolitischen Maßnahmen muß uns der 
Krieg veranlassen? s. 335-343. 

1914-15/III.5 

v. Behr-Pinnow, Dr. jur. et. 
Dr. med. h. c. (Berlin). 

Vererbungslehre und Eugenik in den Schulen. s. 318-331. 1928/III.3 

v. Behr-Pinnow, Dr. jur. et. 
Dr. med. h. c. (Berlin). 

Ueber Geigenbauerfamilien. s. 284-310. 1929/III.4 

von Behr-Pinnow, Dr. jur. 
Dr. med. h. c. (Zürich). 

Eugenik und Strafrecht. s. 36-56. 1932/I.3 

von Behr-Pinnow, Dr. jur. 
Dr. med. h. c. (Zürich). 

Eugenik und Strafrecht (Schluß). s. 143-172. 1932/II.2 

Bernstein, Prof. Dr. Felix 
(Göttingen). 

Ueber die Ermittlung und Prüfung von Gen-Hypothesen aus 
Vererbungsbeobachtungen am Menschen und über die Unzuläs-
sigkeit der Weinbergschen Geschwistermethode als Korrektur 
der Auslesewirkung. s. 241-244. 

1930/III.1 

Bernstein, Prof. Dr. Felix 
(Göttingen). 

Ueber die Unzulässigkeit der Weinbergschen Geschwisterme-
thode. s. 285-290. 

1931/II+III.8 

Bienenfeld, Dr. Elsa 
(Wien). 

Die Stammtafel der Familie Robert Schumanns. Ahnen und 
Nachkommen eines genies. s. 57. 

1932/I.4 

Bienenfeld, Dr. Elsa. Was C. M. v. Weber von seinen Vorfahren erbte. Nach neuen 
familiengeschichtlichen Forschungen. s. 60. 

1932/I.5 

Birkner. Dr. Ferd., Doz. f. 
Anthropol. an d. Univ. 
München. 

Zur Anthropologie der Mongolen (mit 6 Abbild.). s. 809-821. 1904/VI.3 

Bluhm, Dr. med. Agnes in 
Berlin. 

Familiärer Alkoholismus und Stillfähigkeit. s. 635-655. 1908/V+VI.4 

Bluhm, Dr. med. Agnes, in 
Berlin. 

Zur Frage nach der generativen Tüchtigkeit der Deutschen 
Frauen und der rassenhygienischen Bedeutung der ärztlichen 
Geburtshilfe. s. 330-346. 

1912/III.3 

Bluhm, Dr. med. Agnes, in 
Berlin. 

Zur Frage nach der generativen Tüchtigkeit der deutschen 
Frauen und der rassenhygienischen Bedeutung der ärztlichen 
Geburtshilfe (Fortsetzung von S. 346 und Schluß). S. 454-474. 

1912/IV.3 

Bluhm, Dr. med. Agnes, in 
Berlin-Lichterfelde. 

Die soziale Versicherung im Lichte der Rassenhygiene. s. 15-
42. 

1916-18/I.2 

Bluhm, Dr. Agnes, Berlin-
Lichterfelde. 

Zur Kenntnis der Gattungsleistungen der Industriearbeiterinnen 
im Kriege. s. 75. 

1921/I.8 

Bluhm, Dr. Agnes, in 
Berlin-Lichterfelde. 

Zur Erblichkeitsfrage des Kropfes. Ein kasuistischer Beitrag. s. 
1-8. 

1922-23/I.1 

Bluhm, Agnes (Berlin). Über einige Versuche, bei Säugetieren das Zahlenverhältnis der 
Geschlechter zu beeinflussen. s. 1-28. 

1925/I.1 

Bluhm, A. Zur Erblichkeit der Unfruchtbarkeit. s. 434. 1927/IV.7 

Bluhm, Dr. Agnes (Berlin-
Lichterfelde). 

Zwei Stammbäume von Wortblinden. s. 72. 1928/I.7 

Bluhm, Dr. Agnes. Kau- und Schluckstörungen auf erblicher Grundlage. s. 72. 1928/I.8 

Bluhm, Dr. Agnes (Berlin-
Dahlem). 

Zum Problem "Alkohol und Nachkommenschaft" (mit 25 
Kurven). s. 12-82. 

1930b/I.3 

Boas, Dr. Franz, Professor 
an der Culumbia-
Universität in New York. 

Die Analyse anthropometrischer Serien, nebst Bemerkungen 
über die Deutung der Instabilität menschlicher Typen. s. 290-
302. 

1913/III.2 

Bolte, Dr. Richard, Ober-
arzt an der Staatsirrenan-
stalt in Bremen. 

Uneheliche Herkunft und Degeneration. s. 221-236. 1906/II.3 
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v. Bonin, Gerhard. Ueber die rassenbiologischen Verhältnisse Chinas. s. 165-192. 1927/II.3 

Bornhak, Dr. Conr., Prof. f. 
Staatsrecht an d. Univ. 
Berlin. 

Der Einfluß der Rasse auf die Staatsbildung. s. 254-265. 1904/II.9 

Bouterwek, Dr. Heinrich 
(Wiener-Neudorf). 

Ein Beitrag zur Zwillingspädagogik. s. 279-303. 1932/III.2 

Brandenberg, Dr. Fritz, 
prakt. Arzt in Winterthur. 

Kasuistische Beiträge zur gleichgeschlechtlichen Vererbung. s. 
290-305. 

1910/III.2 

Brem, Studienrat Dr. Hans 
(landau i. d. Pfalz). 

Intelligenz und soziale Schicht. s. 129-196. 1931b/II.1 

Brem, Studienrat Dr. Hans 
(Landau i. d. Pfalz). 

Intelligenz und soziale Schicht (Schluß). s. 395-447. 1931b/IV.2 

Bresciani-Turroni, Costan-
tino, Professor an der 
Universität Palermo. 

Über die Korrelation zwischen Körpergröße und Kopfindex. s. 
452-469. 

1913/IV.2 

Breymann, Rechtsanwalt 
Dr., in Leipzig. 

Über die Notwendigkeit eines Zusammengehens von Genealo-
gen und Medizinern in der Familienforschung. s. 18-29. 

1912/I.4 

Brezina, Dr. Ernst (Wien). Arbeiterschaft und Aufartung (Nebst einem Beitrag über öster-
reichische Irren- und Kriminalstatistik nach Berufen). s. 15-35. 

1932/I.2 

Bryk, Felix in Helylä 
(Finnland). 

Über das Auftreten einer Mutation mit verändertem Adersyste-
me von Parnassius Apollo L. auf der Insel Gotland (mit einer 
Tafel). s. 681-693. 

1912/VI.1 

Bunak, Prof. V. V. (Mo-
skau). 

Einige Daten über die Isohämagglutination bei verschiedenen 
asiatischen Stämmen. s. 316. 

1926/III.5 

Bunge, Dr. Gustav v., Prof. 
der Physiologie in Basel. 

Bemerkungen zur Vorliegenden Abhandlung von Agnes Bluhm. 
s. 656-659. 

1908/V+VI.5 

Burgdörfer, Dr. Friedrich, 
Direktor am Statist. Reich-
samt (Berlin). 

Die bevölkerungspolitische Lage und das Gebot der Stunde. s. 
166-220. 

1931/II+III.2 

Buschan, Dr. Georg in 
Stettin. 

Kultur und Gehirn. s. 689-701. 1904/V.5 

Buttel-Reepen, Dr. H. von, 
in Oldenburg i. Gr. 

Soziologisches und Biologisches vom Ameisen- und Bienen-
Staat. Wie entsteht eine Ameisen-Kolonie? s. 20-35. 

1905/I.2 

von Buttel-Reepen, Dr. H., 
In Oldenburg i. Gr. 

Die moderne Tierpsychologie. s. 289-304. 1909/III.1 

Carrière, Reinhard (Kristi-
ania). 

Über Erblichkeit und Rasseneigenstümlichkeit der Finger- und 
Handlinienmuster. s. 151-155. 

1924/II.3 

Christian, Stabsarzt Dr., 
Abteilungsvorsteher an der 
Zentralstelle für Volks-
wohlfahrt in Berlin. 

Wirtschaftliche Begüngstigung der Kinderreichtums. s. 738-
753. 

1914-15/VI.2 

Claassen, Dr. Walter, in 
Mielenz. 

Die Frage der Entartung der Volksmassen auf Grund der ver-
schiedenen, durch die Statistik dargebotenen Maßstäbe der 
Vitalität. 1. Teil. s. 540-553. 

1906/IV.4 

Claassen, Dr. Walter, in 
Mielenz. 

Die Frage der Entartung der Volksmassen auf Grund der ver-
schiedenen, durch die Statistik dargebotenen Maßstäbe der 
Vitalität. 2. Teil. s. 685-703. 

1906/V.4 

Claassen, Dr. Walter, in 
Mielenz. 

Die Frage der Entartung der Volksmassen auf Grund der ver-
schiedenen, durch die Statistik dargebotenen Maßstäbe der 
Vitalität (Schluß). s. 825-860. 

1906/VI.4 

Claassen, Dr. Walther, in 
Charlottenburg. 

Die Militärtauglichkeit des russischen Volkes 1874-1901 auf 
Grund einer amtlichen Statistik des Jahres 1903. s. 90-92. 

1907/I.5 

Claaßen, Dr. Walter, 
Berlin. 

Die Abnehmende Kriegstüchtigkeit in Deutschland in Stadt und 
Land von 1902 bis 1907. s. 73-77. 

1909/I.6 

Claaßen, Dr. Walter, 
Berlin. 

Der Einfluß von Fruchtbarkeit, Sterblichkeit und Konstitutions-
kraft auf den Heeresersatz nach Wohndichtigkeit, sozialer 
Stellung und Beruf. s. 483-492. 

1909/IV.3 

Claaßen, Dr. Walter in 
Schmargendorf-Berlin. 

Der Rückgang der Stilltätigkeit der Frauen und seine Ursachen 
auf Grund der neuesten amtlichen Statistik. s. 798-802. 

1909/VI.3 

Claassen, Dr. Walter, in 
Schmargendorf. 

Die Einwände gegen die Anschauung von der fortschreitenden 
Entartung der Kulturvölker. s. 180-187. 

1910/II.5 
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Claassen, Dr. Walter, in 
Berlin. 

Beiträge zur Feststellung der Ernährungsverhältnisse des deut-
schen Land- und Stadtvolkes. s. 458-492. 

1911/IV.4 

Claassen, Dr. Walter, in 
Berlin. 

Beiträge zur Feststellung der Ernährungsverhältnisse des deut-
schen Land- und Stadtvolkes (Schluß). s. 604-627. 

1911/V.2 

Claaßen, Dr. Walter, in 
Waidmannslust bei Berlin. 

Rekrutierungsstatistik Deutschlands 1893 bzw. 1902-1910. s. 
786-787. 

1911/VI.6 

Claaßen. Zunahme der Krankheiten nach der Statistik der Krankenkassen 
in Deutschland 1888-1910. s. 788. 

1911/VI.7 

Claaßen, Dr. Walter, in 
Waidmannslust. 

Der Alkoholverbrauch in den Vereinigten Staaten und in 
Deutschland. s. 214-216. 

1912/II.8 

Claaßen, Dr. Walter, in 
Waidmannslust bei Berlin. 

Die Ernährung der ländlichen Bevölkerung in 30 rheinischen 
kleinbauerlichen Familien im Jahre 1910 und die Ursachen der 
Fettüberernährung in Stadt und Land. s. 347-356. 

1912/III.4 

Claaßen, Dr. Walter, in 
Waidmannslust bei Berlin. 

Die Ausbreitung der Geschlechtskrankheiten in Berlin 1892 bis 
1910. s. 479-483. 

1913/IV.4 

Claaßen, Dr. Walter, in 
Waidmannslust bei Berlin. 

Rekrutierungsstatistik des Deutschen Reiches 1902-1913 und 
Friedenspräsenzstärke. s. 582-585. 

1913/V.2 

v. Clanner, Dr. Stefan R., 
k. k. Statthaltereirat in 
Prag. 

Organisation der Gesunden (Ein Vorschlag). s. 224-226. 1911/II.6 

Classen, Dr. med. K., in 
Grube (Holstein). 

Vererbung von Krankheiten und Krankheitsanlagen durch 
mehrere Generationen. s. 31-36. 

1921/I.3 

Correns, Dr. C., Prof. der 
Botanik an d. Univ. Leip-
zig. 

Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung der Arten. 1904/I.2 

Correns, C., a. o. Prof. der 
Botanik an der Universität 
Leipzig. 

Die Bestimmung und Vererbung des Geschlechtes, nach Versu-
chen mit höheren Pflanzen. s. 794-802. 

1907/VI.2 

Curtius, Privatdozent Dr. 
Friedrich (Heidelberg). 

Die Anlage zur Entstehung von Zwillingen und ihre Vererbung. 
s. 361-386. 

1932/IV.1 

Czellitzer, Dr. Arthur, 
Augenarzt in Berlin. 

Wie vererbt sich Schielen? s. 377-394. 1922-23/IV.1 

Dahl, Dr. Friedr., Prof. f. 
Zool. an d. Univ. Berlin. 

Deszendenztheorie und Schule. s. 428-429. 1904/III.9 

Dahlberg, Gunnar. Die Verbreitung eines monohybriden Erbmerkmals in einer 
Population und in der Verwandtschaft von Merkmalsträgern. s. 
129-165. 

1927b/II.1 

Dahlberg, Dozent Dr. 
Gunnar (Uppsala). 

Theoretische Berechnungen über Inzucht beim Menschen (mit 9 
Textabbildungen). s. 129-168. 

1930/II.1 

Davenport, Prof. Dr. 
Charles B. (New York). 

Litter Size and Latitude. s. 97-99. 1930b/I.5 

Dawidenkow, Prof. S. 
(Moskau). 

Ueber die Vererbung der Dystrophia musculorum progressiva 
und ihrer Unterformen (mit 10 Stammbäumen). s. 169-180. 

1930/II.2 

De Meijere, Dr. J. C. H., 
Professor der Zoologie in 
Amsterdam. 

Über getrennte Vererbung der Geschlechter (I. Teil). s. 553-603. 1911/V.1 

De Meijere, Dr. J. C. H., 
Professor der Zoologie in 
Amsterdam. 

Über getrennte Vererbung der Geschlechter (Fortsetzung von S. 
603 und Schluß). s. 697-752. 

1911/VI.1 

de Meijere, J. C. H., Prof. 
d. Zool. in Amsterdam. 

Zur Vererbung des Geschlechts und der sekundären Ge-
schlechtsmerkmale. s. 1-36. 

1913/I+II.1 

De Vries, Dr. Hugo, Prof. 
der Botanik in Amsterdam. 

Die Svalöfer Methode zur Veredelung landwirtschaftlicher 
Kulturgewächse und ihre Bedeutung für die Selektionstheorie. s. 
325. 

1906/III.1 

Decker, stud. math. Ger-
trud (Gießen). 

Ueber das Verhältnis von Schulleistung und Geschwisterzahl 
bei Volksschülern. s. 191-194. 

1930/II.5 

Dehnow, Dr. F. (Ham-
burg). 

Die Geschlechtskrankheiten vor dem Parlament. s. 307-310. 1924/III.7 

Dehnow, Dr. F. (Ham-
burg). 

Die Geschlechtskrankheiten vor dem Parlament. s. 91. 1925/I.6 

Diem, Dr. med. Otto in 
Herisau. 

Die psycho-neurotische erbliche Belastung der Geistesgesunden 
und der Geisteskranken. 1. Teil. s. 215-252. 

1905/II.3 



 142

Diem, Dr. Otto, prakt. Arzt 
in Herisau. 

Die psycho-neurotische erbliche Belastung der Geistesgesunden 
und der Geisteskranken. Eine statistisch-kritische Untersuchung 
auf Grund eigener Beobachtungen. 2. Teil (Schluß). s. 336-368. 

1905/III.2 

Dreuw, Dr. med., Polizei-
arzt a. D., in Berlin. 

Entwurf eines Planes zur staatlichen Überwachung von Syphilis 
und Gonorrhöe. s. 74. 

1916-18/I.6 

Dräseke, Dr. med. Johan-
nes, Nervenarzt in Ham-
burg. 

Gehirngewicht und Intelligenz. s. 499-522. 1906/IV.2 

Ebstein, Dr. med. Erich, 
Leipzig. 

Klinische Beobachtungen über Vererbung von Krankheiten. s. 
34-46. 

1924/I.4 

Ehrenfels, Dr. Chr. v., 
Prof. d. Philos. an d. Univ. 
Prag. 

Zur Frage des Selektionswertes kleiner Variationen. s. 190-194. 1904/II.2 

Ehrenfels, Dr. Chr. v., 
Prof. d. Philos. an d. Univ. 
Prag. 

Nochmals: Zur Frage des Selektionswertes kleiner Variationen. 
s. 339-342. 

1904/III.2 

Ehrenfels, Christian v., 
Prof. der Philosophie, in 
Prag. 

Die konstitutive Verderblichkeit der Monogamie und die Un-
entbehrlichkeit einer Sexualreform. 1. Teil. s. 615-651. 

1907/V.2 

Ehrenfels, Dr. Christian 
Frhr. v., Prof. der Philoso-
phie in Prag. 

Die konstitutive Verderblichkeit der Monogamie und die Un-
entbehrlichkeit einer Sexualreform.2. Teil. s. 803-830. 

1907/VI.3 

Ehrenfels, Dr. Christian 
von, Prof. der Philosophie 
in Prag. 

Erwiderung auf Dr. A. Ploetz' Bemerkungen zu meiner Abhand-
lung über die konstitutive Verderblichkeit der Monogamie. s. 
97-112. 

1908/I.5 

von Ehrenfels, Dr. Christi-
an, Prof. der Philosphie in 
Prag. 

Leitziele zur Rassenbewertung. s. 59-71. 1911/I.4 

v. Ehrenfels, Dr. Christian, 
Prof. der Philosophie in 
Prag. 

Biologische Friedensrüstungen. s. 580-613. 1914-15/V.4 

Ehrenfels, Professor Dr. 
Christian (Prag). 

Die Sexualmoral der Zukunft. s. 292-303. 1930/III.6 

v. Eickstedt, Dr. Egon 
Frhr. (München). 

Der Stammbaum von Rabindranath Tagore. s. 3-15. 1928/I.1 

v. Eickstedt, Dr. Egon 
Frhr. (München). 

Ueber das Aussterben der Negritos auf den Andamanen (mit 2 
Tafeln). s. 1-4. 

1929/I.1 

v. Eickstedt, Egon. Rassengeschichte einer singhalesisch-weddaischen Adelsfamilie 
(mit 7 Tafeln). s. 369-388. 

1927b/IV.1 

Eisenstadt, Dr. H. L., Arzt 
in Berlin. 

Die Renaissance der jüdischen Sozialhygiene. s. 707-728. 1908/V+VI.8 

Elster, Dr. A., in Jena. Die Abgrenzung der Begriffe: Rassen- und Gesellschaftshygie-
ne (u. -biologie), Soziale Hygiene und Soziale Medizin. s. 80-
89. 

1907/I.4 

Fahlbeck, Dr. Pontus, 
Professor für Staatswissen-
schaften und Statistik, 
Lund (Schweden). 

Der Neo-Malthusianismus in seinen Beziehungen zur Rassen-
biologie und Rassenhygiene. s. 30-48. 

1912/I.5 

Fasold, Dr. Anna, Med.-
Prakt. (München). 

Studien über Vererbung von Hautkrankheiten. VI. Xanthom 
(Cholesterosis cutis). s. 54-66. 

1925/I.3 

Favre, Dr. J. (Arensburg, 
Estland). 

Über das Vorkommen des schweren blonden Typus der nordi-
schen Rasse im Baltikum s. 74. 

1931b/I.6 

Federley, Dr. Harry, Do-
zent f. Zool. in Helsingfors, 
zurzeit Jena. 

Vererbungsstudien an der Lepidopteren-Gattung Pygæra. Mit 2 
Lichtdrucktafeln und 3 Figuren. s. 281-338. 

1911/III.1 

Federley, Prof. Dr. Harry 
(Helsingfors). 

Rassenhygienische Propagandaarbeit unter der schwedischen 
Bevölkerung Finnlands. s. 326-333. 

1930b/I.20 

Fehlinger, Dr. Hans in 
Wien. 

Das Einwanderungsproblem in den Vereinigten Staaten. s. 413-
423. 

1905/III.5 

Fehlinger, Dr. Hans, in 
München. 

Die natürlichen Bevölkerungszunahme in den Vereinigten 
Staaten. s. 523-539. 

1906/IV.3 

Fehlinger, Dr. Hans in 
München. 

Beitrage zur Kenntnis der Lebens- und Entwicklungsbedingun-
gen der Inder. s. 831-842. 

1907/VI.4 
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Fehlinger, Dr. Hans. Zur Evolution der menschlichen Familie. s. 214-219. 1910/II.7 

Fehlinger, Dr. Hans, in 
München. 

Kreuzungen beim Menschen. s. 447-457. 1911/IV.3 

Fehlinger, Dr. Hans, in 
München. 

Rassenbiologische Ergebnisse der letzten Volkszählung in 
Britisch-Indien. s. 215. 

1914-15/II.7 

Fehlinger, Dr. Hans in 
München. 

Die Bevölkerung der Vereinigten Staaten. s. 344-352. 1914-15/III.6 

Fetscher, R., Dr. med., in 
Dresden. 

Über Erblichkeit des angeborenen Klumpfußes. s. 39-51. 1922-23/I.4 

Fetscher, R., Dr. med., in 
Dresden. 

Über die Erblichkeit des angeborenen Klumpfußes (Fortsetzung 
und Schluß). s. 140-158. 

1922-23/II.2 

Fetscher, R., Dr. med. Ein Stammbaum mit Spalthand. s. 176. 1922-23/II.4 

Fetscher, Dr. med. Rainer, 
Privat-Dozent für Hygiene 
(Dresden). 

Zur Frage der Knabenziffer beim Menschen. s. 233-248. 1924/III.1 

Fetscher, Dr. med. R. 
(Privat-Dozent für Hygiene 
in Dresden). 

Erbbiologische Studien an Sexualverbrechern. s. 256-288. 1926/III.2 

Fetscher, R. Zur Vererbung des Heuschnupfens. s. 187. 1927b/II.3 

Fetscher, Prof. Dr. R. 
(Dresden). 

Ein Stammbaum mit Mehrlingsgeburten. s. 432. 1928/IV.7 

Fetscher, Prof. Dr. R. 
(Dresden). 

Bericht über die Ehe- und Sexualberatungsstelle Dresden für 
1927. s. 94. 

1929/I.4 

Fetscher, Prof. Dr. R. 
(Dresden). 

Ein weiteres Sterilisierungsgesetz. s. 304. 1930/III.7 

Fetscher, Prof. Dr. med. R. 
(Dresden). 

Zur Ehe- und Sexualberatung. s. 308. 1931b/III.8 

Fick. Die Familie Fick. s. 159-175. 1922-23/II.3 

Fick, A. Die Familie Wislicenus. s. 156-171. 1924/II.4 

Fischer, Dr. med. Alfons, 
in Karlsruhe i. B. 

Zur Beeinträchtigung der Kriegstüchtig in Deutschland. (Ein 
Erwiderung auf den Aufsatz von Walter Claassen in Heft 1 
Jahrg 1909 dieser Zeitschrift.) s. 174-179. 

1910/II.4 

Fischer, Dr. med. E., in 
Zürich. 

Zur Physiologie der Aberrationen- und Variatäten-Bildung der 
Schmetterlinge. s. 761-793. 

1907/VI.1 

Fischer, Dr. Eugen, Profes-
sor für Anthropologie in 
Freiburg i. B. 

Ein Fall von Erblicher Haararmut und die Art ihrer Vererbung. 
Ein Beitrag zur Familienanthropologie. s. 50-56. 

1910/I.3 

Fischer, Dr. Eugen, Profes-
sor der Anatomie und 
Anthropologie, in Freiburg 
i. Br. 

Zur Frage der "Kreuzungen beim Menschen". s. 8-9. 1912/I.2 

Fischer, Prof. Dr. Eugen 
(Berlin-Dahlem). 

Aus der Geschichte der Deutschen Gesellschaft für Rassenhy-
giene. s. 1-5. 

1930b/I.1 

Fischer, Franz, Med. prakt. 
(München). 

Studien über Vererbung von Hautkrankheiten. VIII. Dariersche 
Krankheit. s. 404-413. 

1925/IV.4 

Fleischer, Prof. Dr. Bruno, 
Direktor der Univ.-
Augenklinik zu Erlangen. 

Ein Beitrag zur Frage der Vererbung der familiärn Sehnerve-
nantrophie (Leberscher Krankheit). Mit Mitteilung neuer Fälle. 
s. 129-163. 

1921/II+III+IV.1 

Fleischer, Dr. Bruno, Prof. 
der Augenheilkunde, in 
Erlangen. 

Untersuchung von sechs Generationen eines Geschlechts auf 
das Vorkommen von myötonischer Dystrophie und anderer 
degenerativer Merkmale. s. 13-38. 

1922-23/I.3 

Forel, Prof. Dr. Aug., in 
Chigny bei Morges. 

Richard Semons Mneme als erhaltendes Prinzip im Wechsel des 
organischen Geschehens. s. 169-197. 

1905/II.1 

Forel, Prof. Dr. August, in 
Chigny. 

Organischer Stammbaum. s. 861-863. 1906/VI.5 

Forel, Prof. Dr. August, 
Yvorne. 

Gelbe und weiße Rasse. s. 249-251. 1908/II.5 

Forel, Prof. Dr. Aug., in 
Yvorne (Shweiz). 

Richard Semons Weiterentwicklung seiner Theorie über die 
Mneme. s. 1-34. 

1910/I.1 

Franz, Dr. Victor, in Hel-
goland. 

Die Laichwanderungen der Fische. Ein Beitrag zur Gesell-
schaftsbiologie der Tiere. s. 159-168. 

1910/II.2 



 144

Frech, Dr. Fritz, Prof. der 
Paläontologie in Breslau. 

Über die Gründe des Aussterbens der vorzeitlichen Tierwelt. s. 
469-498. 

1906/IV.1 

Frech, Dr. Fritz, Prof. der 
Paläontologie in Breslau. 

Neuere Literatur über geologische Einflüsse auf Entwicklung 
und Untergang tierischer Arten. s. 612-622. 

1908/V+VI.2 

Frech, Dr. Fritz, Professor 
für Paläontologie in Bres-
lau. 

Geologische Triebkräfte und die Entwicklung des Lebens (I. 
Teil, mit 13 Abbildungen). s. 1-27. 

1909/I.1 

Frech, Dr. Fritz, Professor 
für Paläontologie in Bres-
lau. 

Geologische Triebkräfte und die Entwicklung des Lebens (II. 
Teil, mit 9 Abbildungen). s. 146-171. 

1909/II.2 

Frets, Dr. G. P. (Rotter-
dam). 

Keimgifte. s. 83-96. 1930b/I.4 

Freudenberg, K. (Berlin). Zur Frage der Syphilishäufigkeit in Berlin. s. 191. 1926/II.7 

Frey, Dr. med. Hans C. 
(Aarau). 

Beitrag zur myotonischen Dystrophie (Myotonia atrophica). s. 
1-46. 

1926/I.1 

Friedenthal, Dr. Hans, in 
Berlin.Nikolassee. 

Über bewußte und willkürliche Beeinflussung des menschlichen 
Wachstums. s. 158-161. 

1913/I+II.7 

Friedenthal, Prof. Hans, 
Arzt am Säuglingsheim 
Nikolassee (Nikolassee-
Berlin). 

Über die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit des Milchgenus-
ses der Frauen während der Schwangerschaft und in der Stillpe-
riode. s. 490-499. 

1914-15/IV.7 

Friedenthal, Prof. Dr. 
Hans. 

Über die Bildung der menschlichen Geschlechtszellen und die 
Vorgeschichte der menschlichen Leibesentwicklung. s. 257-
276. 

1921/V+VI.1 

Friederici, Dr. Georg, 
Hannover. 

Über die Mitwirkung der Neger bei der Erforschung Amerikas. 
s. 531-535. 

1908/IV.5 

Friedländer, Dr. phil. Ben. 
in Berlin. 

Zum Artikel Rüdins über die Homosexuellen. s. 219-225. 1904/II.6 

Froechlich, Dr. med. Rud. 
Edm. (Basel). 

Über Flocculus-Bildung der menschlichen Iris und ihre Verer-
bung. s. 249-262. 

1924/III.2 

Fruwirth, C., Prof. der 
Botanik an der landwirtsch. 
Hochschule in Hohenheim. 

Untersuchung über den Erfolg und die zweckmäßigste Art der 
Durchführung von Veredelungsauslese-Züchtung bei Pflanzen 
mit Selbstbefruchtung. 1. Teil. s. 145-170. 

1907/II.1 

Fruwirth, C., Prof. zur 
Pflanzenbau an der land-
wirtsc. Hochschule in 
Hohenheim. 

Untersuchung über den Erfolg und die zweckmäßigste Art der 
Durchführung von Veredelungsauslese-Züchtung bei Pflanzen 
mit Selbstbefruchtung. 2. Teil. s. 281-313. 

1907/III.1 

Fruwirth, Dr. C., Professor 
der Botanik, Waldhof. 

Spaltungen bei Folgen von Bastardierung und von Spontaner 
Variabilität. s. 433-469. 

1909/IV.1 

Fruwirth, Dr. C., Professor 
der Botanik in Wien. 

Spontane vegetative Bastardspaltung. Mit 2 Abbildungen. s. 1-
7. 

1912/I.1 

Fürst, Dr. Th., München. Der Erbgang bei Anodontie. s. 310-311. 1925/III.6 

Fürst, Dr. Th., Oberarzt a. 
D. (München). 

Ein Beitrag zur Frage der Fortpflanzung verschieden begabter 
Familien. s. 353-359. 

1926/IV.1 

Fürst, Th. Wie kann die Tätigkeit des Schularztes der Erblichkeitsfor-
schung und Rassenhygiene dienen? s. 301. 

1927b/III.2 

Fürst, Oberstabsarzt Dr. 
Th. (München). 

Zur Erblichkeit der progressiven Muskelatrophie. s. 424. 1929/IV.4 

Galton, Francis, in London. Entwürfe zu einer Fortpflanzungs-Hygiene (Eugenik). s. 812-
829. 

1905/V+VI.6 

Gini, Prof. Dr. Corrado, 
Präsident des statistischen 
Reichsamts von Italien 
(Rom). 

Das Bevölkerungsproblem Italiens und die fascistische Bevöl-
kerungspolitik. s. 1-18. 

1931b/I.1 

Gmelin, Dr. Walter 
(Schwenningen a. N.). 

Die Verstaatlichung des Aerztestandes - eine sittliche Forde-
rung. s. 28-51. 

1928/I.3 

Goldschmidt, Prof. Dr. 
Richard, Kaiser-Wilhelm-
Institut für Biologie, 
Berlin. 

Die biologischen Grundlagen der konträren Sexualität und des 
Hermaphroditismus beim Menschen. s. 1-14. 

1916-18/I.1 

Graßl, Dr. med., Beziksarzt 
in Lindau i. B. 

Zur Frage der Fruchtfähigkeit und der Mutterschaft. s. 498-525. 1908/IV.3 
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Graßl, Dr., Bezirksarzt in 
Lindau. 

Weiteres zur Frage der Mutterschaft. s. 351-366. 1909/III.5 

Graßl, Dr. J., Bezirksarzt in 
Lindau. 

Die Bekämpfung der Kindersterblichkeit vom Rassenstand-
punkt. s. 188-213. 

1910/II.6 

Graßl, Bezirksarzt Dr., in 
Lindau. 

Volkserneuerung. s. 178-197. 1911/II.4 

Graßl, Dr., Bezirksarzt in 
Lindau. 

Einfluß der Milchwirtschaft auf die Bevölkerung in Bayern. s. 
788-790. 

1911/VI.8 

Graßl, Medizinalrat Dr. J., 
in Kempten. 

Die Wanderung der bayerischen Bevölkerungn und ihre Ein-
flüsse auf die Rasse. s. 430-453. 

1912/IV.2 

Graßl, Medizinalrat Dr. J. 
in Kempten. 

Einiges über den Generationswechsel. s. 718-729. 1912/VI.4 

Graßl, Medizinalrat Dr. J., 
in Kempten. 

Der Erfolg alter und neuer ehelicher Geschlechtssitten in Bay-
ern. s. 595-627. 

1913/V.4 

Graßl, Medizinalrat Dr. J., 
in Kempten. 

Der einjährige eheliche Aufwuchs in Baden. s. 210. 1914-15/II.6 

Graßl, Medizinalrat Dr., in 
Kempten i. B. 

Die Bedeutung der Brustdrüse für die Rassenfrage. s. 315-326. 1914-15/III.3 

Graßl, Medizinalrat Dr. J. 
in Kempten. 

Stillzwang. s. 614-621. 1914-15/V.5 

Graßl, Medizinalrat Dr., in 
Kempten i. B. 

Die vermutlichen Verheiratungsaussichten der deutschen Frauen 
nach dem Kriege. s. 321-332. 

1916-18/III+IV.3 

Graßl, Dr. Obermedizinal-
rat, in Kempten. 

Dementia praecox bei Zwillingen. s. 177. 1922-23/II.5 

Gregor, Professor Dr. 
Adalbert, Oberarzt an der 
Heilanstalt Dösen und am 
Heilerziehungsheim 
Kleinmeusdorf. 

Rassenhygiene und Jugendfürsorge. s. 37-54. 1921/I.4 

Grober, Dr. J., Privatdoz. f. 
inn. Med. a. d. Univ. Jena. 

Die Bedeutung der Ahnentafel für die biologische Erblichkeits-
Forschung. s. 664-681. 

1904/V.3 

Grober, Dr. Julius, Prof. f. 
innere Medizin in Jena. 

Ein praktischer Versuch in der Rassenhygiene (Maori auf 
Neuseeland). s. 704-717. 

1906/V.5 

Grober, Dr. Jul., a. o. 
Professor der Inneren 
Medizin in Jena. 

Die Behandlung der Rassenschäden. s. 49-86. 1912/I.6 

Groß, Dr. K. Über Vererbung von Augen- und Haarfarbe und den Zusam-
menhang beider. s. 164-170. 

1921/II+III+IV.2 

Grotjahn, Prof. Dr. A. 
(Berlin). 

Zur Frage der Syphilishäufigkeit in Berlin. s. 191. 1926/II.7 

v. Gruber, M., Geheimrat, 
Prof. der Hygiene in Mün-
chen. 

Wilhelm Schallmayer. s. 52-56. 1922-23/I.5 

Gründel, Dr. E. Günther 
(München). 

Die Bevölkerungsreproduktion in der modernen Volkswirt-
schaft. s. 1-60. 

1931/I.1 

Grünspan, Dr. Arthur, in 
Magdeburg. 

Hat der Mensch eine Paarungszeit? s. 697-703. 1910/VI.4 

Gschwendtner, L. Wirkt der moderne Sport rassenerhaltend und -ertüchtigend? s. 
170-179. 

1926/II.4 

Gschwendtner, L. Das Bevölkerungsproblem Oesterreichs. s. 166-186. 1927b/II.2 

Gschwendtner, L. (Linz). Ueber die Motive der Fortpflanzung bzw. der Geburtenverhü-
tung. s. 262-283. 

1929/III.3 

Guenther, Dr. Konrad, 
Privatdoz. d. Zool. in 
Freiburg i. B. 

Zur geschlechtlichen Zuchtwahl. s. 321-335. 1905/III.1 

Gutmann, Dr. M. J. (Mün-
chen). 

Zur Paralysefrage bei den Juden. s. 67-84. 1925/I.4 

Gutmann, Dr. M. J. (Mün-
chen). 

Zur Vererbung der Hammerzehe. s. 190. 1926/II.6 

Gutmann, Dr. M. J. (Mün-
chen). 

Zur Vererbung der Hämorrhoiden. s. 321. 1926/III.7 
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Gutmann, Dr. M. J. (Mün-
chen). 

Zur familiären Vorkommen des Schlaganfalls. s. 70. 1928/I.5 

Haecker, Dr. Val., Prof. d. 
Zool. an d. Polyt. Stuttgart. 

Über die neueren Ergebnisse der Bastardlehre und ihre Bedeu-
tung für die praktische Tierzucht. s. 321-338. 

1904/III.1 

Hagmann, Dr. G., Privat-
dozent der Zoologie in 
Stuttgart. 

Die Landsäugetiere der Insel Mexiana als Beispiel der Einwir-
kung der Isolation auf die Umbildung der Arten. Mit 2 Tafeln 
und 6 Figuren. s. 1-31. 

1908/I.1 

Haike, Prof. Dr. (Berlin). Zum Erbgang der Otosklerose. s. 155-168. 1928/II.2 

Hainisch, Dr. Michael in 
Wien. 

Zum Sinken der Geburten in Österreich. s. 622-627. 1914-15/V.6 

Hainisch, Dr. Michael. Die Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit auf dem Lande. s. 
628. 

1914-15/V.7 

Hansen, Dr. Sören, in 
Kopenhagen. 

Skandinavische Ehegesetzgebung. s. 645. 1913/V.6 

Hansen, Sören, in Kopen-
hagen. 

Über die Minderwertigkeit der erstgeborenen Kinder. s. 701-
722. 

1913/VI.1 

Hanssen, Sanitätsrat Dr. 
(Kiel). 

Zur Erblichkeit der Retinitis pigmentosa. s. 322. 1926/III.8 

Harmening, Dr. jur. Ernst 
in Jena. 

Die Entwicklung der Industrie zum Trust. s. 266-285. 1904/II.10 

Harmsen, Hans. Der Einbruch der Farbigen nach Europa. s. 54. 1927b/I.4 

Hase, Dr. A., Assistant am 
Zoologischen Institut in 
Jena. 

Über die deutschen Süßwasser-Polypen Hydra fusca L., Hydra 
grisea L. und Hydra viridis L. Eine biologische Vorarbeit, 
zugleich ein Beitrag zur Vererbungslehre mit 10 Figuren). s. 
721-753. 

1909/VI.1 

Heermann, Hans. Rassenhygiene und Steuergesetzgebung. s. 200. 1927/II.5 

Hegar, Dr. Alfr., v. Prof. 
der Gynäkologie in Frei-
burg i. B. 

Die Verkümmerung der Brustdrüse u. die Stillungsnot. s. 830-
844. 

1905/V+VI.7 

Hegar, Geheimrat Dr. 
Alfred, Prof. em. der 
Gynäk. in Freiburg i. B. 

Die Wiederkehr des gleichen und die Vervollkommnung des 
Menschengeschlechts. s. 72-85. 

1911/I.5 

Heiderich, Dr. Hans, 
Berlin. 

Nordamerikanische Bevölkerungs- und Rassenprobleme. s. 493-
521. 

1907/IV.4 

Heiderich, Dr. Hans, in 
Berlin. 

Nordamerikanische Bevölkerungs- und Rassenprobleme. s. 685-
708. 

1907/V.5 

Heiderich, Dr. Hans, in 
Berlin. 

Nordamerikanische Bevölkerungs- und Rassenprobleme. s. 843-
858. 

1907/VI.5 

van Herwerden, Dr. M. A. 
(Utrecht). 

Über die Blutgruppenforschung in Holland. s. 198-207. 1930b/I.12 

van Herwerden, Dr. Mari-
anne (Utrecht). 

Zwei Bemerkungen über Heterozygoten und Homozygoten bei 
der Blutgruppenforschung. s. 78. 

1931/I.3 

Hilzheimer, Privatdozent 
Dr. Max, in Stuttgart. 

Neigen inselbewochnende Säugetiere zu einer Abnahme der 
Körpergröße? Mit 3 Abbildungen. s. 305-321. 

1909/III.2 

Hilzheimer, Dr. M., Privat-
dozent für Zoologie in 
Stuttgart. 

Beiträge zur Kenntnis der Formbildung bei unseren Haustieren. 
s. 273-289. 

1913/III.1 

Hink, A., Großh. Zuchtin-
spektor a. D. in Gundelfin-
gen b. Freiburg i. B. 

Selektion und Pathologie. s. 269-291. 1912/III.1 

Hiorth, Gunnar, stud. rer. 
nat. (Kristiania). 

Die ungleiche Bewegungsgeschwindigkeit der Spermatozoen 
als Ursache der Verbreitung krankhafter Anlagen. s. 270-272. 

1924/III.4 

Hirsch, Dr. med. Max, 
Frauenarzt in Berlin. 

Der Geburtenrückgang. (Etwas über seine Ursachen und die 
gesetzgeberischen Maßnahmen zu seiner Bekämpfung.) s. 628-
654. 

1911/V.3 

Hirt, Dr. Eduard, Nerven-
arzt in München. 

Typen nervös veranlagter Kinder und Aufgaben, Aussichten 
und Mittel ihrer Erziehung. s. 529-549. 

1904/IV.3 

Hoffmann, Géza von, in 
Chicago. 

Die Regelung der Ehe im rassenhygienischen Sinne. s. 730-761. 1912/VI.5 

von Hoffmann, Vizekonsul 
Géza, in Berlin. 

Die rassenhygienischen Gesetze des Jahres 1913 in den Verei-
nigten Staaten von Nordamerika. s. 21-32. 

1914-15/I.2 
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von Hoffmann, Géza, in 
Berlin-Grunewald. 

Rassenhygienische Gedanken bei Platon. s. 174-183. 1914-15/II.3 

von Hoffmann. Das Sterilisierungsprogramm in den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika. s. 184-192. 

1914-15/II.4 

G. v. Hoffmann, Berlin. Drohende Verflachung und Einseitigkeit rassenhygienischer 
Bestrebungen in Deutschland. s. 343. 

1916-18/III+IV.6 

Hoffmann, G. v., K. u. K. 
Konsul, z. Zt. in Budabest. 

Rassenhygiene in Ungarn. s. 55-66. 1921/I.5 

Hoffmann, Dr. Walt. v., pr. 
Arzt in Altendorf-Janowitz. 

Zur Frage des Selektionswertes kleiner Variationen. s. 343-346. 1904/III.3 

Hofmann, Edmund. Ueber den Erbgang bei Epidermolysis bullosa hereditaria. s. 
353-368. 

1927/IV.1 

Homann, Hanna (Ham-
burg). 

Untersuchungen über Rassenmischung. II. Annahme und 
Nachweis von Rassenmischung in nordeuropäischen Bevölke-
rungen. s. 245-254. 

1930/III.2 

Hoof, Dr. Gerhard (Pasing 
b. München). 

Ueber die Erblichkeit der angeborenen Hüftverrenkung. s. 369-
389. 

1928/IV.1 

Hueppe, Dr. Ferd., Prof. d. 
Hyg. an d. Univ. Prag. 

Allgemeine Betrachtungen über die Entstehung der Infektions-
krankheiten. s. 210-218. 

1904/II.5 

Hueppe, Dr. Ferd., Prof. d. 
Hygiene an d. Univ. Prag. 

Hygiene und Serumforschung. s. 366-376. 1904/III.5 

Hueppe, Dr. Ferd., Prof. d. 
Hygiene an d. Univ. Prag. 

Die Tuberkulose. s. 519-528. 1904/IV.2 

Hueppe, Prof. Dr. Ferd., 
Prag. 

Über die Herkunft und Stellung der Albanesen. s. 512-529. 1909/IV.5 

Hultkrantz, J. Wilh. Die Verbreitung eines monohybriden Erbmerkmals in einer 
Population und in der Verwandtschaft von Merkmalsträgern. s. 
129-165. 

1927b/II.1 

Huncke, Dr. phil. Ernst, in 
Görbersdorf. 

Soziales und Wirtschaftliches aus dem Tierreich. s. 646-673. 1906/V.2 

Höpler, Generalprokurator 
Universitätsprof. Dr. 
Erwein (Wien). 

Sterilisierung und Strafrecht. s. 197-216. 1931b/II.2 

Jackmann, Dr. Otto, in 
Leipzig. 

Der Einfluß der Mikroben auf die Entstehung der Menschenras-
sen. s. 754-797. 

1909/VI.2 

Jahn, Walter, Doktor der 
Staatswirtschaft in Mün-
chen. 

Kinderlosensteuer und Staatliche Kinderversicherung. s. 754-
787. 

1914-15/VI.3 

Johanssen, Dr. W., Prof. 
der Pflanzenphysiologie an 
der Universität Kopenha-
gen. 

Über Dolichocephalie und Brachycephalie. Zur Kritik der 
Indexangaben. s. 171-188. 

1907/II.2 

Jolly, Reg.-Med.-Rat, Dr. 
Ph. (Düsseldorf). 

Ueber Ehen von Kriegsbeschädigten. s. 308-317. 1928/III.2 

Josenhans, Wilhelm, Arzt 
in Wilblad. 

Kurzsichtigeit und Erstgeburt. s. 762-763. 1912/VI.6 

Just, Dr. Günther, Greifs-
wald. 

Ein Wort zu Weils Diabetes Insipidus-Stammbaum. s. 312-313. 1925/III.7 

Just, Prof. Dr. Günther 
(Greifswald). 

Über multiple Allelie beim Menschen (mit 3 Abbildungen). s. 
208-227. 

1930b/I.13 

Just, Prof. Dr. Günther 
(Greifswald). 

Ueber die Ausschaltung des Rezessivenüberschusses. s. 260-
274. 

1931/II+III.6 

Jörger, Dr. J., Direktor der 
Irrenanstalt Waldhaus-
Chur. 

Die Familie Zero. Mit 2 Anhängen. s. 494-559. 1905/IV.2 

Kaiser, Alfred, in Charlot-
tenburg. 

Rassenbiologische Betrachtungen über das Masai-Volk (mit 14 
Abbild.). s. 201-220. 

1906/II.2 

Kammerer, Dr. Paul, 
Biologische Versuchsan-
stalt in Wien. 

Allgemeine Symbiose und Kampf ufs Dasein als gleichberech-
tige Triebkräfte der Evolution. s. 585-608. 

1909/V.1 

Kankeleit, I. Internationaler Kongreß für Sexualforschung. s. 193. 1927b/II.5 
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Kaup, Dr. J., Prof. für 
Hygiene in München. 

Was kosten die minderwertigen Elemente dem Staat und der 
Gesellschaft? s. 723-748. 

1913/VI.2 

Kayser, Dr. B., Augenarzt 
in Stuttgart. 

Über den Stammbaum einer Familie mit Vererbung von Mega-
locornea nach dem Hornerschen Vererbungstypus. s. 170-173. 

1914-15/II.2 

Kaznelson, Paul, in Prag. Über einige "Rassenmerkmale" des jüdischen Volkes. s. 484-
502. 

1913/IV.5 

Kaznelson, Paul, in Prag. Die zionistische Bewegung. s. 364. 1914-15/III.8 

Kekule von Stradonitz, Dr- 
Stephan, in Berlin-Groß-
Lichterfelde. 

Aus der Geschichte des Geschlechtes Fugger. s. 493-503. 1911/IV.5 

Kekule von Stradonitz, Dr. 
Stephan. 

Das heutige Kaiserhaus Rußlands germanischen oder slawi-
schen Stammes? s. 313-325. 

1913/III.4 

Keller, Dr. C., Prof. d. 
Zool. in Zürich. 

Die Mutationstheorie von de Vries im Lichte der Haustier 
Geschichte. s. 1-19. 

1905/I.1 

Keller, Dr. Heinrich (Win-
terthur). 

Ueber die Beziehungen zwischen Begabung und Fortpflanzung. 
s. 36-49. 

1930/I.3 

von Kemnitz, Mathilde, 
med. prakt. in Pasing bei 
München. 

Der asthenische Infantilismus des Weibes in seinen Beziehun-
gen zur Fortpflanzungstätigkeit und geistigen Betätigung. s. 41-
66. 

1913/I+II.3 

Kern, Prof. Dr. Fritz 
(Bonn). 

Die Europäiden. s. 408-424. 1928/IV.4 

Kern, Prof. Dr. Fritz 
(Bonn). 

Die Rassen in der Vorgeschichte. s. 199-204. 1930/II.7 

Kirchner, E., Studienrat 
(Langensalza). 

Nietzsches Lehren im Lichte der Rassenhygiene. s. 379-398. 1926/IV.4 

Kirchner. Anfänge rassenhygienischen Denkens in Morus' "Utopia" und 
Campanellas "Sonnenstaat". s. 389-401. 

1927b/IV.2 

Klainguti, Dr. R., in Basel. Das heutige Kaiserhaus Rußlands germanischen oder slawi-
schen Stammes? s. 313-325. 

1913/III.4 

Klein, W. Haemagglutine, Rasse- und anthropologische Merkmale. s. 371-
378. 

1926/IV.3 

Kleiner, Dr. W. Egliswil, 
(Aargau). 

Über den großen schweizerischen Stammbaum, in dem mit 
Kurzsichtigkeit kombinierte Nachtblindheit sich forterbt. s. 1-
17. 

1924/I.1 

Knauer, Regierungsmedi-
zinalrat Dr. A. 

Auswüchse der amerikanischen Kriegsteilnehmerversorgung. s. 
422. 

1932/IV.4 

Koehne, Karl. Untersuchungen über Vorläufer und Quellen der Rassentheorie 
des Grafen Gobineau. s. 369-398. 

1927/IV.2 

Koehne, Prof. Dr. Karl 
(Berlin). 

Zur Haarfarbe der Bewohner Deutschlands in der germanischen 
Urzeit. s. 433. 

1928/IV.8 

Kohlbrugge, J. H. F., 
Utrecht. 

Stadt und Land als biologische Umwelt (I. Teil). s. 493-511. 1909/IV.4 

Kohlbrugge, J. H. F., 
Utrecht. 

Stadt und Land als biologische Umwelt (Schluß). s. 631-648. 1909/V.3 

Kohlbrugge, J. H. F., in 
Utrecht. 

Der Einfluß des Tropenklimas auf den blonden Europäer. s. 
563-578. 

1910/V.2 

Kollarits, J. Die Rassenbestandteile des heutigen Ungarntums. s. 422. 1927b/IV.5 

Kollarits, Prof. Dr. J. 
(Davos). 

Beiträge zur Biologie des Krieges mit besonderer Berücksichti-
gung des Ungarntums. s. 19-41. 

1931b/I.2 

Koller, Dr. Siegfried 
(Göttingen). 

Bemerkungen zur Berechnungen der Faktorenaustauschziffer 
bei der Blutgruppenvererbung durch W. Weinberg. s. 217-219. 

1931b/II.3 

Kollmann, Dr. J., Prodes-
sor der Anatomie in Basel. 

Das Problem der Gleichheit der Rassen. s. 339-348. 1911/III.2 

Koltzoff, Prof. Dr. N. K. 
(Moskau). 

Die rassenhygienische Bewegung in Rußland. s. 96. 1926/I.5 

Kranz, Dr. Heinrich (Ber-
lin-Dahlem). 

Zur Frage des erblichen Zusammentreffens von Exostosen und 
Rachitis. s. 292. 

1931b/III.4 

Krieg, Dr. Hans, z. Zt. 
Rosario de Santa Fé (Ar-
gentinien). 

Studien über Verwilderung bei Tieren und Menschen in Süd-
amerika. s. 241-266. 

1925/III.1 

Kruse, W. Ueber Blutzusammensetzung und Rasse. s. 20-33. 1927b/I.2 
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Kuhlenbeck, Dr. L., Prof. 
des deutschen Rechts an d. 
Univ. Lausanne. 

Zur Kritik des Rassenproblems. s. 560-567. 1905/IV.3 

Kurz, Oberschulrat, Dr. 
phil. Karl (Bremen). 

Zusammenhänge zwischen Kinderzahl und wirtschaftlicher 
Lage des Elternhauses. s. 241-307. 

1928/III.1 

Külz, Dr. med., kais. 
Regier.-Arzt in Togo. 

Die hygienische Beeinflussung der schwarzen Rasse durch die 
weiße in Deutsch-Togo. s. 673-688. 

1905/V+VI.3 

Külz, Regierungsrat Dr., in 
Kamerun. 

Beiträge zum Bevölkerungsproblem unserer tropischen Kolo-
nien. s. 533-563. 

1910/V.1 

Köhn, Walter, Mittelschul-
lehrer (Freiburg i. Br.). 

Die Vererbungslehre in der pädagogischen Aussprache der 
Gegenwart. s. 80. 

1931/I.4 

Köhn, Walter (Bonn a. 
Rh.). 

Vorfrüchte aus einer psychologischen Reihenuntersuchung an 
Zwillingen, Geschwistern und nichtverwandten Schulkindern 
(mit 6 Abbildungen). s. 62. 

1931b/I.5 

Laier, Dr. Wilhelm (Bay-
reuth). 

Die Bedeutung der Rasse für die neuzeitliche Volkswirtschaft. 
s. 5-80. 

1929/I.2 

Lang, Dr. Theo (Mün-
chen). 

Zur Frage: Geisteskrankheit und Geburtsmonat (mit 6 Kurven 
und 16 Tabellen). s. 42-57. 

1931b/I.3 

Lange, Prof. Dr. Joh. 
(München). 

Die Frage der geistigen Entartung in ihrer Beziehung zur Irren-
fürsorge. s. 129-154. 

1928/II.1 

Lange, Prof. Dr. Johannes 
(Breslau). 

Untersuchungen in einem Elendsquartier. s. 299-306. 1930b/I.18 

Lašas, Prof. Dr. med. VI. 
(Kaunas). 

Ueber die Blutgruppen der Litauer, Letten und Ostpreußen. s. 
270-274. 

1930/III.4 

Lassen, Dr. med. Marie-
Therese (Berlin-Dahlem). 

Zur Frage der Vererbung "sozialer und sittlicher Charakteranla-
gen" (auf Grund von Fragebögen über Zwillinge). s. 268-278. 

1931b/III.2 

Laughlin, Harry H. (New 
York). 

Die Entwicklung der gesetzlichen rassenhygienischen Sterilisie-
rung in den Vereinigten Staaten. s. 253-261. 

1929/III.2 

Lendenfeld, Dr. Rob. v., 
Prof. d. Zool. an d. Univ. 
Prag. 

Karl Pearsons Untersuchungen über verwandtschaft. Ähnlich-
keit und Vererbung geistiger Eigenschaften. s. 78-83. 

1904/I.4 

Lendenfeld, Dr. Rob. v., 
Prof. d. Zool. an d. Univ. 
Prag. 

Bemerkungen über die Bedeutung der Rückbildung für die 
Anpassung. s. 793-797. 

1904/VI.1 

Lenz, Fritz, cand. med, in 
Freiburg i. Br. 

Über die Verbreitung des Lues, speciell in Berlin, und ihre 
Bedeutung als Faktor des Rassentodes. s. 306-327. 

1910/III.3 

Lenz, Medizinalpraktikant 
Dr. Fritz, in Freiburh i. B. 

Über die idioplasmatischen Ursachen der physiologischen und 
pathologischen Sexualcharaktere des Menschen. s. 545-603. 

1912/V.1 

Lenz, Dr. Fritz, in Mün-
chen. 

Rassewertung in der hellenischen Philosophie (I. Teil). s. 628-
644. 

1913/V.5 

Lenz, Dr. Fritz, in Mün-
chen. 

Rassewertung in der hellenischen Philosophie (Fortsetzung von 
S. 644 und Schluß). s. 749-777. 

1913/VI.3 

Lenz, Dr. med. Fritz, in 
München. 

Ein weibliches Urteil gegen die Emanzipation. s. 218. 1914-15/II.8 

Lenz, Dr. Fritz, in Mün-
chen. 

Zum Begriff d. Rassenhygiene und seiner Benennung. s. 445-
448. 

1914-15/IV.3 

Lenz, Dr. Fritz in Mün-
chen. 

Zur Rasse- und Rassenverwertung. s. 500. 1914-15/IV.8 

Lenz, Dr. Fritz in Mün-
chen. 

Eine Erklärung des Schwankens der Knabenziffer. s. 629. 1914-15/V.8 

Lenz, Dr. Fritz. Einschüchterungsauslese und weibliche Wahl bei Tier und 
Mensch. s. 129- 150. 

1916-18/II.1 

Lenz, Fritz. Zur Geschichte der Rassenhygiene. s. 195. 1916-18/II.5 

Lenz, Dr. Fritz. Der phylogenetische Haarverlust des Menschen. s. 333-336. 1916-18/III+IV.4 

Lenz, Dr. Fritz. Die Strafbarkeit der geschlechtlichen Ansteckung. s. 337-342. 1916-18/III+IV.5 

Lenz, Dr. Fritz. Bevölkerungspolitik und "Mutterschutz". s. 345. 1916-18/III+IV.7 

Lenz, Dr. Fritz. Vorschläge zur Bevölkerungspolitik mit besonderer Berücksich-
tigung der Wirtschaftslage nach dem Kriege. s. 440-467. 

1916-18/V+VI.2 

Lenz, Dr. Fritz, in Puch-
heim-Eichenau bei Mün-
chen. 

Über dominant-geschlechts-begrenzte Vererbung und die Erb-
lichkeit der Basedowdiathese. s. 1-9. 

1921/I.1 
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Lenz, Dr. Fritz. Oskar Hertwigs Angriff gegen den "Darwinismus" und die 
Rassenhygiene. s. 194-203. 

1921/II+III+IV.5 

Lenz, Dr. Fritz. Über geschlechtsgebundene Erbanlagen für Augenfarbe. s. 298-
300. 

1921/V+VI.3 

Lenz, Dr. Fritz, Privatdo-
zent für Hygiene an der 
Universität München. 

Erfahrungen über Erblichkeit und Entartung an Schmetterlin-
gen. s. 249-300. 

1922-23/III.1 

Lenz, Dr. Fritz, a. o. Pro-
fessor an der Universität 
München. 

Die Akromelanie der Russenkaninchen und ihre Bedeutung für 
unsere Auffassung von der Akromegalie. s. 24-33. 

1924/I.3 

Lenz, Professor Dr. Fritz 
(München). 

Einige grundsätzliche Bemerkungen zur Frage-stellung nach der 
erblichen Bedingtkeit der Schizophrenien. s. 273-279. 

1924/III.5 

Lenz, Professor Dr. Fritz 
(München). 

Bemerkungen zur Variationsstatistik und Korrelationsrechnung 
und einige Vorschläge. s. 398-414. 

1924/IV.3 

Lenz, Prof. Dr. F. (Mün-
chen). 

Über Asymmetrie von Variabilitätskurven, ihre Ursachen und 
ihre Messung. s. 420-427. 

1925/IV.6 

Lenz, Prof. Dr. F. (Mün-
chen). 

Muß das Nachdunkeln der Haare als Dominanzwechsel aufge-
faßt werden? s. 428. 

1925/IV.7 

Lenz. Über den Nachweis selektiver Befruchtung beim Menschen. s. 
435. 

1925/IV.8 

Lenz, Prof. Dr. F. (Mün-
chen). 

Die große Begabtenforschung Thermans. s. 180. 1926/II.5 

Lenz, Prof. Dr. F. (Mün-
chen). 

Ueber die Häufigkeit der Syphilis in Berlin. s. 193. 1926/II.8 

Lenz, Prof. Dr. Fritz (Mün-
chen). 

Oswald Spenglers "Untergang des Abendlandes" im Lichte der 
Rassenbiologie. s. 289-309. 

1926/III.3 

Lenz, Prof. Dr. Fr. (Mün-
chen). 

Ein Beitrag zur Frage der Fortpflanzung verschieden begabter 
Familien. s. 353-359. 

1926/IV.1 

Lenz, Prof. Dr. Fr. Erhalten die begabten Familien Kaliforniens ihren Bestand? s. 
397. 

1926/IV.5 

Lenz, Prof. Dr. Fr. Die Ergebnisse der Intelligenzprüfungen im amerikanischen 
Heer. s. 401. 

1926/IV.6 

Lenz, F. Ein mendelnder Artbastard. s. 129-151. 1927/II.1 

Lenz, F. Die Einrichtung öffentlicher Eheberatungsstellen in Preußen. s. 
203. 

1927/II.6 

Lenz, Prof. Dr. F. (Mün-
chen). 

Bemerkungen zur Bevölkerungsbewegung in Bremen. s. 332. 1928/III.4 

Lenz, Prof. Dr. F. (Mün-
chen). 

Zur Bestimmung des Anteils von Erbanlage und Umwelt an der 
Variabilität. s. 425. 

1928/IV.5 

Lenz, Prof. Dr. Fritz (Mün-
chen). 

Die bevölkerungspolitische Lage und das Gebot der Stunde. s. 
241-252. 

1929/III.1 

Lenz, Prof. Dr. Fritz (Mün-
chen). 

Der Fall Kammerer und seine Umfilmung durch Lunatscharsky. 
s. 311. 

1929/III.5 

Lenz, Prof. Dr. Fritz (Mün-
chen). 

Die Hauptursache des Rückganges der Verwandtenehen. s. 319. 1929/III.6 

Lenz, Prof. Dr. Fritz (Herr-
sching). 

Zur Bereinigung der Eheschließungsziffern. s. 195-198. 1930/II.6 

Lenz, Prof. Dr. Fritz (Herr-
sching b. München). 

Über Möglichkeiten und Grenzen eines Ausgleichs der Famili-
enlasten durch Steuerreform. s. 376-398. 

1930b/I.25 

Lenz, Prof. Dr. Fritz (Herr-
sching). 

Schulleistung, Begabung und Kinderzahl. s. 61-77. 1931/I.2 

Lenz, Prof. Dr. F. (Herr-
sching). 

Bemerkungen zu vorstehender Arbeit Burgdörfers. s. 221-230. 1931/II+III.3 

Lenz, F. Bemerkungen zu vorstehenden Arbeiten Weinbergs und Bern-
steins. s. 291-292. 

1931/II+III.9 

Lenz, Prof. Dr. Fritz (Herr-
sching). 

Bemerkungen zu der Schiefheitsarbeit von K. H. Roth. s. 415. 1931/IV.5 

Lenz, Prof. Dr. Fritz (Mün-
chen). 

Ein Stammbaum über Hasenscharte und Gaumenspalte. s. 220. 1931b/II.4 

Lenz, Prof. Dr. Fritz. Die päpstliche Enzyklika über die Ehe. s. 225. 1931b/II.6 
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Lenz, Prof. Dr. Fritz. Ist Sterilisierung strafbar? s. 232. 1931b/II.7 

Lenz, Prof. Dr. Fritz (Mün-
chen). 

Die Stellung des Nationalsozialismus zur Rassenhygiene. s. 
300. 

1931b/III.7 

Lenz, Prof. Dr. F. (Mün-
chen). 

Über die Geschlechtsgebunheit des erblichen Augenzitterns. s. 
194-200. 

1932/II.4 

v. Borries, Dr. Kara (Herr-
sching). 

Zur Frage der biologischen Wirkungen des Frauenstudiums. s. 
51. 

1930/I.5 

Kara Lenz-v. Borries 
(Herrsching). 

Zur Bereinigung der Eheschließungsziffern. s. 195-198. 1930/II.6 

Lenz-v. Borries, Dr. Kara 
(Herrsching). 

Rassenhygienische wichtige Ergebnisse der Einkommensteuer-
Veranlagung von 1925. s. 412-416. 

1930/IV.4 

Lenz-v. Borries, Dr. Kara 
(Herrsching b. München). 

Die Bedeutung biologischer Fragen für die Volkswirtschaft. s. 
367-375. 

1930b/I.24 

Lenz-v. Borries, Dr. Kara 
(Herrsching). 

Schulleistung, Begabung und Kinderzahl. s. 61-77. 1931/I.2 

Lenz-v. Borries, Dr. Kara 
(Herrsching). 

Ergebnisse der Lohnsteuerstatistik von 1926 in rassenhygieni-
scher Beziehung. s. 430. 

1931/IV.8 

Leven, Sanitätsrat Dr., 
Elberfeld. 

Zur Vererbung von Lingua plicata und Ichthyosis vulgaris. s. 
309. 

1925/III.5 

Leven, Elberfeld. Die eidetische Anlage der Jugendlichen. s. 431. 1927/IV.6 

Leven, Sanitätsrat Dr. 
(Elberfeld). 

Familiäres Auftreten von Hasenscharte und Gaumenspalte. s. 
71. 

1928/I.6 

Leven, Sanitätsrat Dr. L. 
(Elberfeld). 

Zur Vererbung der Psoriasis. s. 175. 1928/II.4 

Leveringhaus, Herbert. Die Bedeutung der menschlichen Isohämagglutination für 
Rassenbiologie und Klinik. s. 1-19. 

1927b/I.1 

Liebendörfer, Dr. Th., 
Tübingen. 

Über Erblichkeitsverhältnisse bei Fettsucht. s. 18-23. 1924/I.2 

Linden, Dr. phil. M., 
Gräfin v., Bonn. 

Einfluß des Stoffwechsels der Schmetterlingspuppe auf die 
Flügelfärbung und Zeichnung des Falters. Ein Beitrag zur 
Physiologie der Variatätenbildung. s. 477-518. 

1904/IV.1 

Linders, Dozent Dr. F. J. 
(Upsala). 

Das Abiturientenexamen und die Bildungsfrage in Schweden. s. 
415-423. 

1929/IV.3 

Lipps, Dr. Theodor., Prof. 
der Philosophie, in Mün-
chen. 

Die soziologische Grundfrage. s. 652-674. 1907/V.3 

Loeffler, Privatdozent Dr. 
Lothar (Kiel). 

Familienstatistische Untersuchungen an württembergischen 
Volksschullehrern unter besonderer Berücksichtigung des 
Problems der unterschiedenen Fortpflanzung. s. 121-142. 

1932/II.1 

Lotze, Dr. Reinhold, 
Oberregierungsrat (Stutt-
gart). 

Untersuchungen über die gegenseitigen Beziehungen von 
Schulwahl, Schulleistungen, sozialer Zugehörigkeit und Kinder-
zahl. s. 129-165. 

1931/II+III.1 

Lundborg, Dr. H., Dozent 
für Psychiatrie und Neuro-
logie in Upsala. 

Über die Erblichkeitsverhältnisse der konstitutionellen (heredi-
tären) Taubstummheit und einige Worte über die Bedeutung der 
Erblichkeitsforschung für die Krankheitslehre. s. 133-149. 

1912/II.1 

Lundborg, Prof. Dr. H., in 
Uppsala. 

Das Schwedische Staatsinstitut für Rassenbiologie. s. 315-327. 1922-23/III.4 

Lundborg, Prof. Dr. Her-
mann 

Die gegenwärtige Lage der Sterilisierungsfrage in Schweden. 
Offizielles Gutachten des Staatlichen Forschungsinstitutes für 
Rassenbiologie in Uppsala. s. 85. 

1925/I.5 

Lundborg, Prof. Dr. Her-
mann (Uppsala). 

Beitrag zur Kenntnis der Erblichkeit der Unterkieferform beim 
Menschen (mit 15 Abbildungen im Text und auf 2 Tafeln). s. 
100-103. 

1930b/I.6 

Luschan, Dr. Felix von, 
Prof. für Anthropologie in 
Berlin. 

Offener Brief an Herrn Dr. Elias Auerbach. s. 362-373. 1907/III.4 

Luxenburger, Prov.-Doz. 
Dr- Hans (München). 

Die Bedeutung der psychischen Hygiene (mental hygiene) für 
die Erbkrnakheiten. s. 307-325. 

1930b/I.19 

Maciesza, Dr. Adolf, in 
Krakau. 

Experimentelle Untersuchungen über die Vererbung der durch 
Ischiadicusverletzung hervorgerufenen Brown-Séquardschen 
Meerschweinchen-Epilepsie. s. 1-24. 

1911/I.1 
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Maciesza, Dr. Adolf, in 
Krakau. 

Experimentelle Untersuchungen über die Vererbung der durch 
Ischiadicusverletzung hervorgerufenen Brown-Séquardschen 
Meerschweinchen-Epilepsie (Fortsetzung von S. 24 u. Schluß). 
s. 145-163. 

1911/II.1 

Maciesza, Dr. Adolf, in 
Krakau. 

Experimente und Beobachtungen, welche beweisen, daß die 
durch Verletzung des Nervus ischiadicus hervorgerufenen 
Verunstaltungen der hinteren Extremitäten bei Meerschwein-
chen und weißen Mäusen auf die Nachkommenschaft nicht 
vererbt Werden. s. 438-446. 

1911/IV.2 

Maciesza, Dr. Adolf in 
Krakau. 

Über die Entstehung, den Verlauf und die Vererbung der durch 
Rückenmarksverletzung hervorgerufenen Meerschweinchen-
Epilepsie. s. 289-298. 

1914-15/III.1 

Madlener, Dr. M. (Kemp-
ten). 

Eine Bluterfamilie. s. 390-393. 1928/IV.2 

Marcuse, Dr. Max (Berlin). Zur Erblichkeit der Psoriasis und der Cholezystitis (Cholelithia-
sis) und über die Verbreitung beider Leiden in einer Familie. s. 
50. 

1930/I.4 

Martius, Geheimrat Dr. 
Friedrich, Prof. der inneren 
Madizin in Rostock. 

Die Bedeutung der Vererbung für Krankheitsentstehung und 
Rassenerhaltung (Tier- und Menschenzüchtung). s. 470-489. 

1910/IV.2 

Meirowsky, Prof. Dr. 
(Prof. für Dermatologie in 
Köln). 

Kleine Beiträge zur Vererbungswissenschaft. s. 439-442. 1925/IV.9 

Meirowsky, Prof. (Köln a. 
Rh.). 

Kleinere Mitteilungen zur Erblichkeitslehre. s. 414. 1926/IV.8 

Meirowsky, E. Zwillingsbiologische Untersuchungen mit besonderer Berück-
sichtigung der Aetiologie der Muttermäler. s. 271-296. 

1927/III.2 

Meisner, Dr. Hugo, Gene-
ral-Arzt a. D. in Berlin. 

Isocephalie und Degeneration. s. 76-85. 1905/I.4 

Meisner, Dr. Hugo, Gene-
ralarzt a. D. 

Rekrutierungsstatistik (mit 1 Karte und 1 Diagram). s. 59-72. 1909/I.5 

Merzbacher, Dr. L., Privat-
dozent für Psychiatrie in 
Tübingen. 

Gesetzmäßigkeiten in der Vererbung eund Verbreitung ver-
schiedener hereditärer-familiärer Erkrankungen (mit 19 Fig. und 
2 farb. Taf.). s. 172-198. 

1909/II.3 

Meyer, Dr. Hans Christoph 
(Schwabstedt). 

Zur Vererbung der Zwillingsschwangerschaft. s. 387-416. 1932/IV.2 

Meyer, Dr. Karl (Bremen). Die Menschen am La Plata. s. 394-404. 1930/IV.2 

Meyer, Dr. Semi, Nerven-
arzt in Danzig. 

Gedächtnis und Vererbung. s. 629-645. 1906/V.1 

Michaelis, Dr. med. Rud., 
Geh. San.-Rat in Bad 
Rehburg. 

Die erbliche Beanlagung bei der menschlichen Tuberkulose 
nach eigenen Beobachtungen. s. 198-209. 

1904/II.4 

Mjöen, Dr. Jon Alfred 
(Oslo). 

Rassenhygiene in Norwegen. s. 334-341. 1930b/I.21 

Mollison, Prof. Dr. Th. 
(München). 

Orthogenose und ihre Bedeutung für den Menschen. s. 121-132. 1930b/I.8 

Mombert, Prof. Dr. Paul, in 
Freiburg i. Br. 

Ein Beitrag zur Geschichte der Rassen- und Gesellschaftsbiolo-
gie. s. 365. 

1914-15/III.9 

Moore, Eldon. Bericht über Eugenik (Rassenhygiene) in England. s. 448. 1931b/IV.3 

Muckermann, Dr. Her-
mann (Berlin-Dahlem). 

Differenzierte Fortpflanzung (mit 5 Figuren). s. 269-290. 1930b/I.16 

Munn, Karl. Tatsachen zur Frage der ungenügenden Fortpflanzung der 
Intellektuellen und ihrer Ursachen. s. 171-175. 

1921/II+III+IV.3 

Mühlmann, cand. med. W. 
Emil (Blankenese). 

Ein ungewöhnlicher Stammbaum über Taubstummheit (mit 1 
Stammbaum). s. 181-182. 

1930/II.3 

Mühlmann, W. E. (Berlin). Studien zu Kultur- und Sozialbiologie. s. 355-373. 1931/IV.2 

Mühlmann, Dr. W. E. 
(Berlin). 

Privilegien als Instrument der Ausmerze. Siebung und Auslese 
im alten Tahiti. s. 1-14. 

1932/I.1 

Müller, Karl, Valentin. Sozialanthropologische Beobachtungen. s. 55-68. 1927/I.2 

Müller, Karl Valentin. Zwei bevölkerungspolitische Tagungen der deutschen Arbeiter-
bewegung. s. 189. 

1927b/II.4 
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Müller, Dr. Karl Valentin 
(Dresden). 

Rassenhygiene und soziale Bewegung. s. 348-366. 1930b/I.23 

Müller, Prof. Dr. Robert, 
Direktor der landwirt-
schaflichen Akademie 
Tetschen-Liebenwerd. 

Die Förderung der Biologie durch das tierzüchterische Experi-
ment. s. 669-677. 

1910/VI.1 

Müller de la Fuente, Dr. 
med. E. in Schlangenbad. 

Ist Weissmann widerlegt? s. 481-493. 1905/IV.1 

Noltenius, Dr. Friedrich 
(Montevideo). 

Charakterstudium als Mittel zur Rassenforschung. s. 231-248. 1931/II+III.4 

Noorduyn, C. L. W., 
Groningen. 

Die Erblichkeit der Farben bei Kanarienvögeln. s. 161-177. 1908/II.1 

Nordenholz, Dr. jur. A., 
Jena. 

Über den Mechanismus der Gesellschaft. s. 110-123. 1904/I.7 

Nordenholz, Dr. A., Jena. Zur Theorie des Kapitals. I. Das Kapital als Kostenfaktor. s. 
386-419. 

1904/III.7 

Nordenholz, Dr. A., in 
Jena. 

Das Kapital als Verteilungsfaktor und die Formbildung der 
Produktion. s. 86-127. 

1905/I.5 

Nordenholz, Dr. A. Über konstitutionelle Krisen der Volkswirtschaft. s. 386-416. 1906/III.4 

Nordenholz, Dr. A., in 
München. 

Normalität und Abnormität in der Sozialökonomie. s. 63-79. 1907/I.3 

Nordenholz, Dr. A., in 
München. 

Soziologie, Psychologie und Ethik. Einige Bemerkungen zu der 
vorstehenden Abhandlungen des Herrn Prof. Dr. Th. Lipps. s. 
675-684. 

1907/V.4 

Nordenholz, Dr. A. in 
München. 

Soziologische Probleme. s. 235-248. 1908/II.4 

Nordenholz, Dr. jur. A. in 
München. 

Sozialisten wider moderne Biologie. s. 767-774. 1908/V+VI.11 

Nordenholz, Dr. jur. Anas-
tasius, in München. 

Reicsfinanzreform und Rassentüchtigkeit. s. 78-85. 1909/I.7 

Zusammenarbeit mit Th. J. 
Nyland (Utrecht). 

Über die Blutgruppenforschung in Holland. s. 198-207. 1930b/I.12 

Näcke, Dr. Paul, Oberarzt 
an der Irrenanstalt Huber-
tusburg. 

Zur angeblichen Entartung der romanischen Völker, speziel 
Frankreichs. s. 373-385. 

1906/III.3 

Oetker, Dr. Karl, in Minu-
sio (Scweiz). 

Die Negerseele. s. 367-386. 1909/III.6 

A. Oettl. Beziehungen zwischen Säuglingssterblichkeit und Rasse. s. 
257-300. 

1927b/III.1 

Olberg, Oda. Das Geschlecht der Mediceer in rassenhygienischer Beleuch-
tung. s. 407. 

1927/IV.4 

Orel, Dr. Herbert (Wien). Ueber eine Familie mit erblicher Onychogryphosis. s. 169-174. 1928/II.3 

Orel, Dr. Herbert (Wien). Die Verwandtenehen in der Erzdiözese Wien. s. 249-278. 1932/III.1 

Osthoff, H. Haemagglutine, Rasse- und anthropologische Merkmale. s. 371-
378. 

1926/IV.3 

Passow, Prof. Dr. A. 
(München). 

Über gleichseitige Vererbung von sektorenförmiger Irispigmen-
tierung, zugleich ein Beitrag zur Frage der gleichseitigen Verer-
bung überhaupt. s. 417-421. 

1932/IV.3 

Paull, Dr. Hermann, Stadt-
Obermedizinalrat (Karlsru-
he). 

Körperkonstitution und Begabung. s. 21-35. 1930/I.2 

Paulsen, Dr. J. in Kiel. Die Herrschaft der Schwachen und der Schutz der Starken in 
Deutschland. s. 1-20. 

1914-15/I.1 

Paulsen, Dr. J. in Kiel. Die Herrschaft der Schwachen und der Schutz der Starken in 
Deutschland (Fortsetzung von S. 20 und Schluß). s. 145-169. 

1914-15/II.1 

Paulsen, Dr. Jens, in Kiel-
Ellerbeck. 

Über die Erblichkeit von Thoraxomalien mit besonderer Be-
rücksichtigung der Tuberkulose. s. 10-30. 

1921/I.2 

Paulsen, Dr. J., Kiel-
Ellerbek. 

Kasuistische Beiträge zur Vererbungslehre. s. 304-308. 1925/III.4 

Paulsen, Dr. J. (Kiel-
Ellerbek). 

Beobachtungen an eineiigen Zwillingen. s. 165-169. 1926/II.3 
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Paulsen, Dr. Jens (Kiel-
Ellerbek). 

Der Untergang der Wikinger in Grönland. s. 310. 1926/III.4 

Paulsen, Dr. Jens (Kiel-
Ellerbek). 

Die Züchtung des risikolosen Massenmenschen durch die 
soziale Fürsorge in Deutschland. s. 393-414. 

1929/IV.2 

Pearson, Karl F. R. S., 
Prof. am University-
College in London. 

Über den Zweck und die Bedeutung einer nationalen Rassenhy-
giene (National-Eugenik) für den Staat. s. 67-96. 

1908/I.4 

Petersen, Dr. Wilh. in 
Reval. 

Über beginnende Art-Divergenz. (Hadena adusta Esp.-
Lepidopt.) Mit 10 Textfiguren. s. 641-662. 

1905/V+VI.1 

Plate, Prof. Dr. L., Berlin. Reinkes Einleitung in die theoretische Biologie. s. 161-189. 1904/II.1 

Plate, Prof. Dr. L., Berlin. Bemerkungen zu vorstehendem Aufsatz. s. 195-197. 1904/II.3 

Plate, Prof. Dr. L., Berlin. Prof. Dahl und die Abstammungslehre in der Schule. s. 430-
434. 

1904/III.10 

Plate, Prof. Dr. L., Berlin. Gibt es ein Gesetz der progressiven Reduktion der Variabilität? 
s. 641-655. 

1904/V.1 

Plate, Prof. Dr. L., in 
Berlin. 

Darwinismus kontra Mutationstheorie. s. 183-200. 1906/II.1 

Plate, L., Prof. der Zoolo-
gie an der Landwirtschaftl. 
Hochschule, Berlin. 

Über Vererbung und die Notwendigkeit der Gründung einer 
Versuchsanstalt für Vererbungs- und Züchtungskunde. s. 777-
796. 

1906/VI.1 

Plate, Dr. L., Prof. an der 
Kgl. landwirtscaftl. Hoch-
schule, Berlin. 

Die Variabilität und die Artbildung aus dem Prinzip geographi-
scher Formenketten bei den Cerion-Landschnecken der Baha-
ma-Inseln. s. 433-470. 

1907/IV.1 

Plate, Dr. L., Prof. an der 
Kgl. landwirtschaftl. 
Hochschule, Berlin. 

Die Variabilität und die Artbildung nach dem Prinzip geogra-
phischer Formenketten bei den Cerion-Landschnecken der 
Bahama-Inseln. s. 581-614. 

1907/V.1 

Plate, Dr. Ludwig, Prof. 
der Zoologie in Berlin. 

Die Beweismittel der Deszendenztheorie und das Verhältnis von 
Lamarck zu Darwin. s. 593-611. 

1908/V+VI.1 

Plate, Dr. Ludwig, Profes-
sor der Zoologie in Jena. 

Die Erbformeln der Aglia tau-Rassen im Anschluß an die 
Standfußschen Züchtungen. s. 678-683. 

1910/VI.2 

Plate, Dr. L., Prof. der 
Zoologie in Jena. 

Ein Versuch zur Erklärung der gynephoren Vererbung mensch-
licher Erkrankungen. s. 164-171. 

1911/II.2 

Plate, Prof. Dr. Ludwig 
(Jena). 

Einige Bedenken bezüglich Goldschmidtscher Vererbungsauf-
fassungen. s. 133-167. 

1930b/I.9 

Ploetz, Dr. Alfred, Berlin-
Schlachtensee. 

Die Begriffe Rasse und Gesellschaft und die davon abgeleiteten 
Disziplinen. s. 2-26. 

1904/I.1 

Ploetz, Dr. med. A., 
Schlachtensee-Berlin. 

Bedeutung des Alkohols für Leben und Entwicklung der Rasse. 
s. 229-253. 

1904/II.8 

Die Redaktion. Friedrich Ratzel. s. 736. 1904/V.8 

Ploetz, Dr. Alfred, 
Schlachtensee-Berlin. 

Willibald Hentschels Vorschlag zur Hebung unserer Rasse. s. 
885-895. 

1904/VI.6 

Ploetz, Dr. Alfred. Ableitung einer Gesellschafts-Hygiene und ihrer Beziehungen 
zur Ethik. s. 253-259. 

1906/II.5 

Ploetz, Dr. Alfred. Zur Abgrenzung und Einteilung des Begriffs Rassenhygiene. s. 
864-867. 

1906/VI.6 

Ploetz, A. Bemerkungen zu der Abhandlungen Professor v. Ehrenfels' über 
die konstitutive Verderblichkeit der Monogamie. s. 859-861. 

1907/VI.6 

Ploetz, Dr. med. Alfred, in 
München. 

Lebensdauer der Eltern und Kindersterblichkeit. Zum Studium 
der Konstitutionsvererbung und der natürlichen Auslese unter 
den Menschen (mit 3 Diagrammen). s. 33-43. 

1909/I.3 

Ploetz, Dr. med. Alfred, in 
München. 

Zu Darwins Gedächtnis (mit Porträt). s. 145. 1909/II.1 

Ploetz, Dr. Alfred, in 
München. 

Zusammenhang der Sterblichkeit der Kinder mit dem Lebensal-
ter der Eltern bei ihrer Geburt und mit der Geburtenreihenfolge. 
s. 761-763. 

1911/VI.3 

Ploetz, Dr. Alfred, in 
München. 

Neomalthusianismus und Rassenhygiene. s. 166-172. 1913/I+II.9 

 Internationale Vereinigung rassenhygienischer Organisationen. 
s. 321. 

1929/III.7 

Ploetz, Dr. med. Alfred 
(Herrsching). 

Hertwig und die Rassenhygiene. Ein Gruß zu seinem achtzigs-
ten Geburtstage. s. 353-354. 

1931/IV.1 



 155

Ploetz. Dr. Agnes Bluhm 70 Jahre am 9. Januar 1932. (Dr. A. Ploetz, 
Herrsching). s. 63. 

1932/I.6 

Poll, Professor Dr., Hein-
rich in Berlin. 

Mischlingskunde, Ähnlichkeitsforschung und Verwandtschafts-
lehre. Mit 2 farbigen Tafeln und I Abbildung im Text. s. 417-
437. 

1911/IV.1 

Popenoe, Paul, in Coa-
chella, Californien. 

Die Geschlechtskrankheiten in den Vereinigten Staaten (über-
setzt von Dr. Fr. Lenz). s. 328-337. 

1922-23/III.5 

Popenoe, Paul (Coachella, 
Californien). 

Rassenhygiene (Eugenik) in den Vereinigten Staaten (übersetzt 
von Prof. Dr. Fr. Lenz). s. 184-196. 

1924/II.6 

Popenoe, Dr. Paul (Los 
Angeles). 

The fecundity of the feebleminded. s. 291-298. 1930b/I.17 

Popenoe, Dr. Paul, Direk-
tor des Instituts für Famili-
enforschung (Los Angeles, 
Kalifornien). 

Rassenhygienische Sterilisierung in Kalifornien (übersetzt von 
F. Lenz). s. 249-259. 

1931/II+III.5 

Potthoff, Dr. Heinz, M. d. 
R., Düsseldorf. 

Schutz der Schwachen? s. 86-91. 1911/I.6 

Prahl, Marinestabsarzt Dr., 
in Tsingtau. 

Über Selbstmorde bei den Chinesen. s. 669-706. 1908/V+VI.7 

Prinzing, Dr. Friedr. in 
Ulm. 

Die kleine Sterblichkeit des weiblichen Geschlechts in den 
Kulturstaaten und ihre Ursachen. 1. Teil. s. 253-266. 

1905/II.4 

Prinzing, Dr. Friedr. in 
Ulm. 

Die kleine Sterblichkeit des weiblichen Geschlechts in den 
Kulturstaaten und ihre Ursachen 2. Teil (Schluß). s. 369-382. 

1905/III.3 

Prinzing, Dr. Fr., in Ulm a. 
D. 

Kulturelle Entwicklung und Absterbeordnung. s. 579-605. 1910/V.3 

Prißmann, Priv.-Doz. Dr. J. 
(Moskau). 

Stammbaum einer Familie mit Basedowscher Krankheit (mit 1 
Stammbaum). s. 205. 

1930/II.8 

Prokein, Franz, Medizinal-
praktikant (München). 

Ueber die Eltern der schwachsinnigen Hilfschulkinder Mün-
chens und ihre Fortpflanzung. s. 360-370. 

1926/IV.2 

Pöch, Dr. med. Rudolf, in 
Wien. 

Rassenhygienische und ärztliche Beobachtungen aus Neu-
Guinea. s. 46-66. 

1908/I.3 

Ratzel, Dr. Friedrich, Prof. 
d. Geogr. an d. Univ. 
Leipzig. 

Die geographische Methode in der Frage nach der Urheimat der 
Indogermanen. s. 377-385. 

1904/III.6 

Ratzenhofer, Gustav, 
Feldmarschalleutnant in 
Wien. 

Die Rassenfrage vom ethischen Standpunkt. s. 737-748. 1904/V.9 

Reibmayr, Dr. med. Albert, 
in Brixen. 

Zur Entwicklungsgeschichte und Charakteristik der Priesterkas-
ten. s. 743-766. 

1908/V+VI.10 

Reibmayr, Dr. Albert, in 
Brixen. 

Zur Entwicklungsgeschichte der indogermanischen Rasse. Ein 
rassengeschichtlicher Versuch. s. 328-353. 

1910/III.4 

Reibmayr, Dr. Albert, in 
Brixen. 

Die wichtigsten biologischen Ursachen der heutigen Landflucht. 
s. 349-376. 

1911/III.3 

Reichel, Prof. Dr. Heinrich 
(Wien). 

Über das Rechnen mit Vielheiten (Kollektivmaßlehre) in der 
Biologie und über den mittleren Fehler des Korrelationskoeffi-
zienten. Mit einem Anhang: Kurze Anleitung zum Rechnen mit 
Vielheiten (Kollektivmaßlehre). s. 168-184. 

1930b/I.10 

Reuter, F., Oberlehrer in 
Berlin-Schöneberg. 

Kopfform und Körperbau (mit 5 Fig.). s. 449-477. 1908/IV.1 

Reutlinger, cand. med. 
Wilhelm. 

Über die Häufigkeit der Verwandtenehen bei den Juden in 
Hohenzollern und über Untersuchungen bei Deszendenten aus 
jüdischen Verwandtenehen. s. 301-304. 

1922-23/III.2 

Rhumbler, Prof. Dr. L., 
Doz. f. Zool. an d. Univ. 
Göttingen. 

Klaatschs und Schoetensacks Theorien über Abstammung und 
Urheimat des Menschengeschlechts. s. 798-808. 

1904/VI.2 

Riedl, Dr. med. Martin 
(München). 

Ein Beitrag zur Frage der Fortpflanzung von Verbrechern. s. 
257-267. 

1931b/III.1 

Rieger, Dr. Herwigh 
(Wien). 

Ueber die Erblichkeitsverhältnisse das Biedlbardetschen Syn-
droms. s. 298. 

1931/II+III.11 

Riffel, Obermedizinalrat 
Dr. Paul, in Bruchsal. 

Alexander Riffel und seine Bedeutung für die Konstitutionsfor-
schung bei Lungenschwindsucht und Krebs. s. 425-428. 

1922-23/IV.4 
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Roch, Dr. med. Gotthold 
(prakt. Arzt in Grumbach 
b. Dresden). 

Die Vererbung der sogenannten angeborenen Hüftverrenkung. 
s. 241-255. 

1926/III.1 

Rodenwaldt, Prof. Dr. 
Ernst (Soerabaya). 

Die Indoeuropäer Niederländisch-Ostindiens. s. 104-120. 1930b/I.7 

Rodenwaldt, Prof. Dr. 
Ernst, Dir. des Zentral-
Geneeskundig Labor. 
(Batavia). 

Das Geschlechtsleben der europäischen Frau in den Tropen. s. 
173-193. 

1932/II.3 

Roemer, Dr. Hans, in 
Illenau. 

Über psychiatrische Erblichkeitsforschung. s. 292-329. 1912/III.2 

Rohrbach, Dr. Paul (Mün-
chen). 

Ueber Herkunft und geistigen Stand des Auslandsdeutschtums. 
s. 405-411. 

1930/IV.3 

Rosenbach, Prof. Dr. O., in 
Berlin. 

Bemerkungen über das Problem einer Brunstzeit beim Men-
schen. s. 674-684. 

1906/V.3 

Rosenfeld, Dr. Siegfried, in 
Wien. 

Die Sterblichkeit der Juden in Wien und die Ursachen der 
jüdischen Mindersterblichkeit. s. 47-62. 

1907/I.2 

Rosenfeld, Dr. Siegfried, in 
Wien. 

Die Sterblichkeit der Juden in Wien und die Ursachen der 
jüdischen Mindersterblichkeit. s. 189-200. 

1907/II.3 

Roth-Lutra, Dr. K. H. 
(Berlin). 

Der Schiefheitsprozentsatz. s. 405-414. 1931/IV.4 

Ruf, Sepp., Med.-Prakt. 
(Freiburg i. Br.). 

Familienbiologie eines Schwarzwalddorfes mit besonderer 
Berücksichtigung der letzten 100 Jahre. s. 353-382. 

1924/IV.1 

Ruhnau, Dr. med. K. 
(Spiekeroog). 

Einige anthropologische Angaben über die Bevölkerung der 
ostfriesischen Insel Spiekeroog. s. 378-381. 

1925/IV.2 

Rummel, Dr. Hans (Würz-
burg). 

Rasse, Umwelt und Krankheit im Lichte ärztlicher Erfahrungen 
in Südchina. s. 275-291. 

1930/III.5 

Rüdin, Dr. med. Ernst in 
Berlin. 

Zur Rolle der Homosexuellen im Lebensprozeß der Rasse. s. 
99-109. 

1904/I.6 

Rüdin, Dr. med. E, Irren-
arzt in Basel. 

Erwiderung auf vorstehende Bemerkungen. s. 226-228. 1904/II.7 

Rüdin, Dr. Ernst, Provat-
dozent für Psychiatrie in 
München. 

Über den Zusammenhang zwischen Geisteskrankheit und 
Kultur. s. 722-748. 

1910/VI.6 

Rüdin, Prof. Dr. Ernst 
(München). 

Über rassenhygienische Familienberatung. s. 162-177. 1925/II.2 

Rüdin, Prof. Dr. Ernst 
(Basel). 

Ueber die Vorhersage von Geistesstörung in der Nachkommen-
schaft. s. 394-407. 

1928/IV.3 

Rüdin, Prof. Dr. Ernst 
(München). 

Praktische Ergebnisse der psychiatrischen Erblichkeitsfor-
schung. s. 228-237. 

1930b/I.14 

Römer, Dr. Theodor, in 
jena. 

Variabilitätsstudien. s. 397-469. 1910/IV.1 

Röse, Dr. med. Carl in 
Dresden. 

Beiträge zur europäischen Rassenkunde und die Beziehungen 
zwischen Rasse und Zahnverderbnis. s. 689-798. 

1905/V+VI.4 

Röse, Dr. med. Carl. Beiträge zur europäischen Rassenkunde und die Beziehungen 
zwischen Rasse und Zahnverderbnis. Mit 106 Abbildungen. s. 
42-134. 

1906/I.3 

Sapper, Dr. Karl, Prof. d. 
Geographie in Tübingen. 

Die Zukunft der mittelamerikanischen Indianerstämme. s. 383-
412. 

1905/III.4 

Sapper, Dr. Karl, Professor 
für Geographie in Tübin-
gen. 

Die Aussichten der Indianerbevölkerung Guatemalas. s. 44-58. 1909/I.4 

Sapper, Professor Dr. K., 
in Straßburg i. E. 

Die Bedrohung des Bestandes der Naturvölker und die Vernich-
tung ihrer Eigenart. s. 268-320. 

1916-18/III+IV.2 

Sapper, Professor Dr. K., 
in Straßburg i. E. 

Die Bedrohung des Bestandes der Naturvölker und die Vernich-
tung ihrer Eigenart (Fortsetzung von S. 320 und Schluß). s. 417-
439. 

1916-18/V+VI.1 

Saur, K., Dipl.-Ing. (Han-
nover). 

Die Rationalisierung der Produktionsmethoden und ihre gesell-
schaftsbiologischen Wirkungen. s. 374-404. 

1931/IV.3 

Schallmayer, Dr. med. 
Wilh. in München. 

Wirkungen gebesserter Lebenshaltung und Erfolge der Hygiene 
als vermeintliche Beweismittel gegen Selektionstheorie und 
Entartungsfrage. s. 53-77. 

1904/I.3 
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Schallmayer, Dr. med. 
Wilh. in München. 

Zum Einbruch der Naturwissenschaft in das Gebiet der Geis-
teswissenschaften. s. 586-597. 

1904/IV.5 

Schallmayer, Dr. Wilh., in 
München. 

Die soziologische Bedeutung des Nachwuchses der Begabteren 
und die psychische Vererbung. s. 36-75. 

1905/I.3 

Schallmayer, Dr. Wilhelm, 
in München. 

Der Krieg als Züchter. s. 364-400. 1908/III.3 

Schallmayer, Dr. Wilhelm, 
in Krailling (München). 

Generative Ethik. s. 199-231. 1909/II.4 

Schallmayer, Dr. Wilhelm, 
in Krailling bei München. 

Rassehygiene u. sonst. Hygiene. s. 217-220. 1912/II.9 

Schallmayer, Dr. med. W. Unzeitgemäße Gedanken über Europas Zukunft. s. 449-456. 1914-15/IV.4 

Schallmayer, Dr. med. 
Wilhelm in Krailling 
Planegg bei München. 

Zur Bevölkerungspolitik gegenüber dem durch den Krieg 
verursachten Frauenüberschuß. s. 713-737. 

1914-15/VI.1 

Schamburow, Privatdozent 
Dr. D. A. (Moskau). 

Die Vererbung der Spina bifida. s. 304-317. 1932/III.3 

Scheidt, Dr. Walter. Anthropologie und Rassenbiologie. s. 416-424. 1922-23/IV.3 

Scheidt, Dr. Walter, Pri-
vatdozent (München). 

Beiträge zur Geschichte der Anthropologie. Der Begriff der 
Rasse in der Anthropologie und die Einteilung der Menschen-
rassen von Linné bis Deniker. s. 280-306. 

1924/III.6 

Scheidt, Dr. Walter, Pri-
vatdozent (München). 

Beiträge zur Geschichte der Anthropologie. Der Begriff der 
Rasse in der Anthropologie und die Einteilung der Menschen-
rassen von Linné bis Deniker (Fortsetzung). s. 383-397. 

1924/IV.2 

Scheidt, Dr. Walter (Ham-
burg). 

Beiträge zur Geschichte der Anthropologie und die Einteilung 
der Menschenrassen von Linné bis Deniker (Fortsetzung). s. 
178-202. 

1925/II.3 

Scheidt, Dr. Walter (Priv.-
Doz. für Anthropologie in 
Hamburg). 

Beiträge zur Geschichte der Anthropologie. Der Begriff der 
Rasse in der Anthropologie und dei Einteilung der Menschen-
rassen von Linné bis Deniker (Schluß). s. 382-403. 

1925/IV.3 

Scheidt, Dr. Walter (Ham-
burg). 

Die Asymmetrie der Körpergrößenkurven und die Annahme der 
Polymerie. s. 414-419. 

1925/IV.5 

Scheidt, Dr. Walter (Pri-
vatdozent für Anthropolo-
gie in Hamburg). 

Einige Ergebnisse biologischer Familienerhebungen. s. 129-
148. 

1926/II.1 

Scheidt, Prof. Dr. Walter 
(Hamburg). 

Volkstumskundliche Forschungen in deutschen Landgemein-
den. s. 129-190. 

1929/II.1 

Scheidt, Prof. Dr. Walter 
(Hamburg). 

Untersuchungen über Rassenmischung I. s. 1-20. 1930/I.1 

Scheidt, Prof. Dr. Walter 
(Hamburg). 

Ueber die Ermittlung und Prüfung von Gen-Hypothesen aus 
Vererbungsbeobachtungen am Menschen und über die Unzuläs-
sigkeit der Weinbergschen Geschwistermethode als Korrektur 
der Auslesewirkung. s. 241-244. 

1930/III.1 

Scheidt, Prof. Dr. Walter 
(Hamburg). 

Untersuchungen über Rassenmischung. III. Polymerie. s. 255-
269. 

1930/III.3 

Scheidt, Prof. Dr. Walter 
(Hamburg). 

Die von der Rassenhygiene gestellten psychologischen und 
kulturbiologischen Aufgaben der Anthropologie. s. 6-11. 

1930b/I.2 

Scheumann, Dr. F. K. 
(Berlin). 

Neuerungen in der Eheberatungspraxis. s. 54. 1930/I.6 

Schiff, F., in Berlin. Änderungen in der Körperform bei amerikanischen Einwande-
rern. s. 778. 

1913/VI.4 

Schiller, Prof. F. C. S. 
(Oxford). 

Die Eugenik als sittliches Ideal. s. 342-347. 1930b/I.22 

Schloeßmann, Prof. Dr. H. 
(Bochum). 

Die Hämophilie in Württemberg, genealogische, erbbiologische 
und klinische Untersuchungen an 24 Bluterfamilien. s. 29-53. 

1925/I.2 

Schloeßmann, Prof. Dr. H. 
(Bochum). 

Die Hämophilie in Württemberg, genealogische, erbbiologische 
und klinische Untersuchungen an 24 Bluterfamilien (Fortset-
zung). s. 129-161. 

1925/II.1 

Schloeßmann, Prof. Dr. H. 
(Bochum). 

Die Hämophilie in Württemberg, genealogische, erbbiologische 
und klinische Untersuchungen an 24 Bluterfamilien (Fortset-
zung). s. 276-303. 

1925/III.3 
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Schloeßmann, Prof. Dr. H. 
(Bochum). 

Die Hämophilie in Württemberg, genealogische, erbbiologische 
und klinische Untersuchungen an 24 Bluterfamilien (Schluß). s. 
353-377. 

1925/IV.1 

Schmid, Dr. med. Carl 
(Basel). 

Über Vererbung der vordern axialen Embryonalkatarakt. s. 263-
269. 

1924/III.3 

Schmidt, Adele, Studienrä-
tin, (Liegnitz). 

Die Rassenhygiene im Biologieunterricht der höheren Schule. s. 
311. 

1924/III.8 

Schmidt, H. Ueber die vergleichsweise Fruchtbarkeit der Kulturvölker. s. 
193. 

1927/II.4 

Schmirmer, Walter (Mün-
chen). 

Ueber den Einfluß geschlechtsgebundener Erbanlagen auf die 
Säuglingssterblichkeit. s. 353-392. 

1929/IV.1 

Scholz, Prof. Dr. Alois 
(Mödlin b. Wien). 

Eugenische Erziehung. s. 296. 1931b/III.6 

Zusammenarbeit mit med. 
doct. J. Schryver (Utrecht). 

Über die Blutgruppenforschung in Holland. s. 198-207. 1930b/I.12 

Schröder, C. H. (Münster i. 
W.). 

Die Vererbung der Hasenscharte und Gaumenspalte, dargestellt 
an 21 Stammbäumen. s. 369-394. 

1931b/IV.1 

Schubart, Amtsgerichtsrat, 
Dr. E. (Charlottenburg). 

Die Unfruchtbarmachung Minderwertiger vom obersten Gericht 
der Vereinigten Staaten bestätigt. s. 74. 

1928/I.9 

Schultz, Dr. Bruno K. 
(München). 

Der Hominidenfund bei Peking (mit 3 Abbildungen). s. 58. 1931b/I.4 

Schultze-Naumburg, Paul. Die internationale Kunstausstellung in Dresden in rassenhygie-
nischer Betrachtung. s. 440. 

1927/IV.11 

Schultze, Dr. Ernst, in 
Hamburg-Großborstel. 

Das Aussterben der australischen Urbevölkerung. s. 93-109. 1913/I+II.5 

Schultze, Dr. Ernst in 
Hamburg-Großborstel. 

Chinesenschmuggel in Nordamerika. s. 353-363. 1914-15/III.7 

Schultze, Prof. Dr. Ernst 
(Leipzig). 

Die Mongolisierung Rußlands. s. 52-69. 1928/I.4 

Schweisheimer, Dr. W, 
München. 

Bevölkerungsbiologische Bilanz des Krieges 1914/1919. s. 176-
193. 

1921/II+III+IV.4 

Schwerz, Dr. Franz, Pri-
vatdozent für Anthropolo-
gie in Bern. 

Die Rechtshändigkeit des Menschen. s. 299-314. 1914-15/III.2 

Schwerz, Dr. Franz in 
Bern. 

Die neolithische Bevölkerung der Schweiz. Ein Beitrag zur 
Pygmäenfrage. s. 457-485. 

1914-15/IV.5 

Schüller, Dr. M., Universi-
tätsprof. in Berlin 

Gibt es eine Prädisposition für Krebs und worin besteht sie? s. 
822-839. 

1904/VI.4 

Schültz, F. Die Rassenhygiene auf der Düsseldorfer Ausstellung. s. 437. 1927/IV.10 

Seiffert, G. Beziehungen zwischen Säuglingssterblichkeit und Rasse. s. 
257-300. 

1927b/III.1 

Semon, Prof. Dr. Richard, 
in München. 

Beweise für die Vererbung erworbener Eigenschaften; ein 
Beitrag zur Kritik der Keimplasmatheorie. s. 1-46. 

1907/I.1 

Semon, Prof. Dr. Richard, 
in München. 

Kritik und Antikritik der Mneme. s. 201-211. 1907/II.4 

Siebert, Dr. F., in Mün-
chen. 

Die Rassenidee und die liberale Weltanschauung. s. 198-223. 1911/II.5 

Siebert, Dr. med. F., in 
München. 

Der Neumalthusianismus und die öffentliche Ankündigung der 
Verhütungsmittel. s. 475-496. 

1912/IV.4 

Siebert, Dr. F., in Mün-
chen, z. Z. Kreisarzt in 
Turek. 

Weitere unzeitgemäße Gedanken über Europas Zukunft. s. 66-
73. 

1916-18/I.5 

Siemens, Feld-Unterarzt 
Hermann Werner. 

Die Familie Siemens. Ein kasuistischer Beitrag zur Frage des 
Geburtenrückgangs. s. 486-489. 

1914-15/IV.6 

Siemens, Feld-Unterarzt 
Hermann W. 

Die Proletarisierung unseres Nachwuchses, eine Gefahr unras-
senhygienischer Bevölkerungspolitik. s. 43-55. 

1916-18/I.3 

Siemens, Hermann W. Über das Erfindergeschlecht Siemens. s. 162-192. 1916-18/II.3 

Siemens, Dr. med. Her-
mann W. 

Biologische Terminologie und rassenhygienische Propagand. s. 
257-267. 

1916-18/III+IV.1 
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Siemens, Dr. Hermann 
Werner (Privatdozent für 
Dermatologie in Mün-
chen). 

Ueber einen in der menschlichen Pathologie noch nicht beo-
bachteten Vererbungsmodus: dominant-geschlechtsgebundene 
Vererbung. s. 47-60. 

1926/I.2 

Siemens, H. W. Ueber den Einfluß der Ernährung auf die Fruchtbarkeit, insbe-
sondere auf die Zwillingsfruchtbarkeit beim Menschen s. 426. 

1927/IV.5 

Siemens, Prof. Dr. Her-
mann W. (Leiden). 

Bedeutung und Methodik der Ahnentafelforschung (mit 2 
Abbildungen im Text und auf 1 Tafel). s. 185-197. 

1930b/I.11 

Sofer, Dr. L. in Wien. Über die Plastizität der menschlichen Rassen. s. 660-668. 1908/V+VI.6 

Sommer, Dr. Max (Göt-
tingen). 

Bemerkungen zur Berechnungen der Faktorenaustauschziffer 
bei der Blutgruppenvererbung durch W. Weinberg. s. 217-219. 

1931b/II.3 

Sperling, Diplomvolkswirt 
H. (Halle a. D. Saale). 

Kaufkraft und Geburten. s. 95. 1929/I.5 

Spiegelberg, Dr. Rudolf, 
Insel Poel in Mecklenburg. 

Kinderreichtum und sozialer Aufstieg bei Kruppschen Arbei-
tern. s. 267-275. 

1925/III.2 

Spilger, Prof. Vererbungslehre und Rassenhygiene im biologischen Unterricht 
der höheren Schulen. s. 63. 

1927b/I.5 

Spindler, Dr. Ernst Adolf, 
in Tübingen. 

Über die Häufigkeit von Verwandtenehen in 3 württembergi-
schen Dörfern. s. 9-12. 

1922-23/I.2 

Staffe, Dr. Adolf, Privat-
dozent, Wien. 

Untersuchungen über die Augen- und Haarfarbe der Schulkin-
der des Kuhländchens. s. 305-314. 

1922-23/III.3 

Steffan, Marine-Stabsarzt 
Dr. (Kiel). 

Die Bedeutung der Blutuntersuchung für die Bluttransfusion 
und die Rassenforschung. s. 137-150. 

1924/II.2 

Steiger, Dr. Adolf, Augen-
arzt in Zürich. 

Entwicklungsgeschichtliche Gedanken zur Frage der Kurzsich-
tigkeit und Weitsichtigkeit. s. 314-331. 

1907/III.2 

Steiger, Dr. med. Adolf, in 
Zürich. 

Gedanken über die verschiedenen Formen der Kurzsichtigkeit 
(Die Myopie als biologische Frage). Mit eigenen Boebachtun-
gen. s. 32-45. 

1908/I.2 

Steiger, Dr. Adolf, Augen-
arzt in Zürich. 

Über die Bedeutung von Augenuntersuchungen für die Verer-
bungsforschung. s. 623-634. 

1908/V+VI.3 

Steinthal, Dr. Margarete 
(Stuttgart-Cannstatt). 

Zur Vererbung der neuralen progressiven Muskelatrophie. s. 
425. 

1929/IV.5 

Stephan, Dr. med., Marine-
Stabsarztin Berlin. 

Ärztliche Beobachtungen bei einem Naturvolke. s. 799-811. 1905/V+VI.5 

Stern, Dr. med. et phil. 
Erich. 

Psychologische Bemerkungen zur Vererbungs- und Familiensta-
tistik. s. 67-73. 

1921/I.6 

Stilbans, Dr. J. J. (Mos-
kau). 

Die Vererbung der Spina bifida. s. 304-317. 1932/III.3 

Strebel, Dr. med. J., Assis-
tenzarzt an der Universi-
täts-Augenklinik in Zürich. 

Korrelation der Vererbung von Augenleiden (Ektopia lentium 
cong., Ektopia pupillae, Myopie) und Herzfehlern in der Nach-
kommenschaft Schleuß-Winkler. s. 470-478. 

1913/IV.3 

Strohmayer, Dr. med. 
Wilhelm, Privatdoz. f. 
Nervenheilkunde in Jena. 

Zwei historische Geburtenkurven fürstlicher und ritterschaftli-
cher Geschlechter. Ein Beitrag zur Lorenz'schen Generationen-
lehre. s. 374-380. 

1907/III.5 

Strohmayer, Dr. Wilhelm, 
Privatdozent in Jena. 

Zur Kritik der Fesstellung und der Bewertung psychoneuroti-
scher erblicher Belastung. s. 478-497. 

1908/IV.2 

Strohmeyer, Dr. Wilhelm, 
Privatdozent an der Uni-
versität Jena. 

Die Ahnentafel der Könige Ludwig II. und Otto I. von Bayern. 
Ein genealogisch-psychiatrischer Deutungsversuch. s. 65-92. 

1910/I.5 

Strohmayer, Prof. Dr. 
Wilh., in Jena. 

Die Vererbung des Habsburger Familientypus. s. 775-785. 1911/VI.5 

Strohmayer, Prof. Dr. 
Wilhelm, in Jena. 

Die Vererbung des Habsburger Familientypus. Mit 3 Über-
sichtstafeln und 3 Abbildungen im Text. s. 150-164. 

1912/II.2 

Study, Geheimrat Prof. Dr. 
E. (Bonn). 

Neuere Angriffe auf die Selektionstheorie. s. 353-393. 1930/IV.1 

Theilhaber, Dr. Felix A., in 
Berlin. 

Die Genealogie einer jüdischen Familie in Deutschland. s. 207-
213. 

1912/II.7 

Theilhaber, Dr. Felix A., in 
Berlin. 

Zum Preisausschreiben: "Bringt das materielle und soziale 
Aufsteigen den Familien Gefahren in rassenhygienischer Bezie-
hung?" s. 67-92. 

1913/I+II.4 

Thewalt, C. H., Major a. D. 
in München. 

Staatliche Heiratsvermittlung. s. 799. 1914-15/VI.5 
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Thurnwald, Dr. jur. Rich. 
in Berlin-Friedenau. 

Zur rassenbiologischen Bedeutung von Hammurabis Familien-
Gesetzgebung. s. 124-131. 

1904/I.8 

Thurnwald, Dr. jur. Rich. 
in Berlin-Friedenau. 

Stadt und Land im Lebensprozeß der Rasse. I.Teil. s. 550-574. 1904/IV.4 

Thurnwald, Dr. R. in 
Berlin-Friedenau. 

Stadt und Land im Lebensprozeß der Rasse. II.Teil. s. 718-735. 1904/V.7 

Thurnwald, Dr. jur. Rich. 
in Berlin-Friedenau. 

Stadt und Land im Lebensprozeß der Rasse. III.Teil (Schluss). s. 
840-884. 

1904/VI.5 

Thurnwald, Dr. R. Historisch-soziale Gesetze. s. 554-569. 1906/IV.5 

Tietze, cand. med. Chris-
toph (Wien). 

Ein Beitrag zur Dynamik des Geburtenrückgangs. s. 222. 1931b/II.5 

Tschermak, Dr. Erich, 
Prof. d. Botanik an d. 
Hochschule f. Bodenkultur 
in Wien. 

Die Mendelsche Lehre u. die Galtonsche Theorie vom Ahnen-
erbe. s. 663-672. 

1905/V+VI.2 

Tschermak, Dr. Erich von, 
Prof. der Botanik an der 
Hochschule für Bodenkul-
tur in Wien. 

Der moderne stand des Vererbungsproblems (mit 4 Fig.). s. 
305-326. 

1908/III.1 

Uebel, Hubert. Nacheiszeit und nordische Rasse. s. 399. 1927/IV.3 

Uhlenhuth, Prof. Dr. 
Stabsarzt in Greifswald. 

Ein neuer biologischer Beweis für die Blutverwandtschaft 
zwischen Menschen- und Affengeslecht. s. 682-688. 

1904/V.4 

Ullmann, Hans. Zur Frage der Vitalität und Morbilität der jüdischen Bevölke-
rung. s. 1-54. 

1927/I.1 

von den Velden, Dr. F., 
Frankfurt a. M. 

Die Minderwertigkeit der Erstgebornen. s. 526-530. 1908/IV.4 

von den Velden, Dr. Fr., in 
Frankfurt a. M. 

Aussterbende Familien. s. 340-350. 1909/III.4 

von den Velden, Dr. Fr., in 
Frankfurt a. M. 

Allerlei Fragen der menschlichen Fortpflanzungshygiene. 
Einfluß von Geburtenzwischenraum, Unehelichkeit und Später-
zeugung auf die Konstitutionskraft der Kinder. s. 57-64. 

1910/I.4 

von den Velden, Dr. Fr., in 
Frankfurt a. M. 

Der verschiedene Widerstand der Geschlechter gegen die Entar-
tung. s. 613-618. 

1910/V.5 

v. Verschuer, Dr. Frhr. 
Otmar (Tübingen). 

Die Wirkung der Umwelt auf die anthropologischen Merkmale 
nach Untersuchungen an eineiigen Zwillingen. s. 149-164. 

1926/II.2 

v. Verschuer, Priv.-Doz., 
Dr. Otmar Frhr. (Berlin-
Dahlem). 

Beitrag zur Frage Konstitution und Rasse sowie zur Konstituti-
ons- und Rassengeographie Deutschlands. s. 16-27. 

1928/I.2 

v. Verschuer, Priv.-Doz. 
Dr. Frhr. (Berlin-Dahlem). 

Zur Bestimmung des Anteils von Erbanlage und Umwelt an der 
Variabilität. s. 425. 

1928/IV.5 

v. Verschuer, Priv.-Doz. 
Dr. Otmar Frhr. (Berlin-
Dahlem). 

Vom Umfang der erblichen Belastung im deutschen Volke. s. 
238-268. 

1930b/I.15 

v. Verschuer, Privatdozent 
Dr. Otmar. 

Die Anlage zur Entstehung von Zwillingen und ihre Vererbung. 
s. 361-386. 

1932/IV.1 

Viernstein, Theodor. Der kriminalbiologische Dienst in den bayerischen Strafanstal-
ten. s. 34-53. 

1927b/I.3 

Vogt, Prof. A., in Basel. Weitere Untersuchungen über die Entstehung der Rotgründ-
blindheit beim Weibe. s. 129-139. 

1922-23/II.1 

Wagner-Manslau, Dr. med. 
(Danzig). 

Die Wandlungen der Fruchtbarkeit des deutschen Adels im 19. 
Jahrhundert. s. 201. 

1932/II.5 

Walkhof, Prof. Dr., in 
München. 

Ein weiterer Beitrag zur Lehre von der Phylogenese des 
menschlichen Kinnes. s. 813-824. 

1906/VI.3 

Weber, Dr. jur. Pia, Ge-
richtsreferendarin (Bonn). 

Das Blutprobeverfahren als Beweismittel im Vaterschaftspro-
zeß. s. 279. 

1931b/III.3 

Weber, Prof. Dr. L. W., 
Privatdozent für Psychiat-
rie in Göttingen. 

Läßt sich eine Zunahme der Geisteskranken feststellen? s. 704-
721. 

1910/VI.5 

Weinberg, Dr. Rich., Priv.-
Doz. f. Anthropol. in 
Dorpat. 

Zur Theorie einer anatomischen Rassensystematik. s. 198-214. 1905/II.2 
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Weinberg, Dr. med. W., 
Stuttgart. 

Verwandtenehe und Geisteskrankheit. s. 471-475. 1907/IV.2 

Weinberg, Dr. Wilhelm, in 
Stuttgart. 

Zur Bedeutung der Mehrlingsgeburten für die Frage Bestim-
mung des Geschlechts. s. 28-32. 

1909/I.2 

Weinberg, Dr. med. W., in 
Stuttgart. 

Die Anlage zur Mehrlingsgeburt beim Menschen und ihre 
Vererbung. s. 322-339. 

1909/III.3 

Weinberg, Dr. med. Wilh., 
Stuttgart. 

Die Anlage zur Mehrlingsgeburt beim Menschen und ihre 
Vererbung (Fortsetzung). s. 470-482. 

1909/IV.2 

Weinberg, Dr. med. Wilh., 
Stuttgart. 

Die Anlage zur Mehrlingsgeburt beim Menschen und ihre 
Vererbung (Schluß). s. 609-630. 

1909/V.2 

Weinberg, Dr. med. Wilh., 
in Stuttgart. 

Weitere Beiträge zur Theorie der Vererbung. s. 35-49. 1910/I.2 

Weinberg, Dr. med. Wilh., 
in Stuttgart. 

Weitere Beiträge zur Theorie der Vererbung. s. 169-173. 1910/II.3 

Weinberg, Dr. med. Wil-
helm, in Stuttgart. 

Die rassenhygienische Bedeutung der Fruchtbarkeit, 1. s. 684-
696. 

1910/VI.3 

Weinberg, Dr. med. Wil-
helm, in Stuttgart. 

Die rassenhygienische Bedeutung der Fruchtbarkeit (Schluß). s. 
25-32. 

1911/I.2 

Weinberg, Sanitätsrat Dr. 
Wilhelm, in Stuttgart. 

Vererbungsforschung u. Genealogie. s. 753-760. 1911/VI.2 

Weinberg, Sanitätsrat Dr. 
med. W., in Stuttgart. 

Weitere Beiträge zur Theorie der Vererbung. s. 165-174. 1912/II.3 

Weinberg, Sanitätsrat Dr. 
med. W. in Stuttgart. 

Weitere Beiträge zur Theorie der Vererbung. s. 694-709. 1912/VI.2 

Weinberg, Sanitätsrat Dr. 
med. W. in Stuttgart. 

Zur Vererbung des Zwergwuchses. s. 710-717. 1912/VI.3 

Weinberg, Sanitätsrat Dr. 
med. W., in Stuttgart. 

Über die Fahlbecksche Degression der Knabenproportion bei im 
Mannestamm aussterbenden und überlebenden Geschlechtern. s. 
37-40. 

1913/I+II.2 

Weinberg, Dr. W., in 
Stuttgart. 

Zur Frage der Messung der Fruchtbarkeit. s. 162-165. 1913/I+II.8 

Weinberg, Sanitätsrat Dr. 
med. W., in Stuttgart. 

Über neuere psychiatrische Vererbungsstatistik. s. 303-312. 1913/III.3 

Weinberg, Sanitätsrat Dr. 
med. W., in Stuttgart. 

Auslesewirkungen bei biologisch-statistischen Problemen. s. 
417-451. 

1913/IV.1 

Weinberg, Sanitätsrat Dr. 
med. W., in Stuttgart. 

Auslesewirkungen bei biologisch-statistischen Problemen 
(Fortsetzung von S. 451 und Schluß). s. 557-581. 

1913/V.1 

Weinberg, Sanitätsrat Dr. 
W., in Stuttgart. 

Die Abnahme der Knabenziffer bei in männlicher Linie ausster-
benden und erhaltenen Geschlechtern. s. 46-95. 

1914-15/I.4 

Weinberg, Sanitätsrat Dr. 
med. W., in Stuttgart. 

Zür Frage der Häufigkeit der Syphilis in der Großstadt. s. 193-
209. 

1914-15/II.5 

Weinberg, Sanitätsrat Dr. 
med. Wilhelm in Stuttgart. 

Auslesewirkungen der Sterblichkeit. s. 425-433. 1914-15/IV.1 

Weinberg, Sanitätsrat Dr. 
med. Wilhelm in Stuttgart. 

Zur Korrektur des Einflusses der Lebensdauer und Todesauslese 
auf die Ergebnisse bestimmter Kreuzungen. s. 434-444. 

1914-15/IV.2 

Weinberg, Sanitätsrat Dr. 
med Wilhelm in Stuttgart. 

Nachträge zu meiner Arbeit: Auslesewirkungen bei biologisch 
statistischen Problemen. s. 569-573. 

1914-15/V.1 

Weinberg, Sanitätsrat Dr. 
med. Wilhelm in Stuttgart. 

Zur Frage nach der Häufigkeit der Syphilis in der Großstadt. s. 
574-575. 

1914-15/V.2 

Weinberg, Sanitätsrat Dr., 
in Stuttgart. 

Über die Frage der Minderwertigkeit der Erstgeborenen. s. 193. 1916-18/II.4 

Weinberg, Dr. W. (Stutt-
gart). 

Weitere Fälle von Hämophilie in Württemberg. s. 319. 1926/III.6 

Weinberg, W. Zur Messung der Streuung bei extensiven Maßzahlen. s. 84. 1927/I.4 

Weinberg, W. Eine weitere Bluterfamilie. s. 437. 1927/IV.9 

Weinberg, Sanitätsrat Dr. 
W. (Stuttgart). 

Ueber die Berechnung der Faktorenaustauschziffer bei der 
Blutgruppenvererbung. s. 183-190. 

1930/II.4 

Weinberg, San.-Rat. Dr. 
Wilh. (Stuttgart). 

Zur Probandenmethode. s. 275-284. 1931/II+III.7 
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Weinberg, San.-Rat Dr. W. 
(Stuttgart). 

Zur Probandenmethode II (Antwort an Just). s. 417. 1931/IV.6 

Weinberg, San.-Rat Dr. W. 
(Stuttgart). 

Dei Anwendung der Lenzschen und der erweiterten direkten 
Methode auf das Problem der Schizophrenie. s. 421. 

1931/IV.7 

Weinberg, Sanitätsrat Dr. 
W. (Stuttgart). 

Zur Blutgruppenfrage II. s. 74. 1931b/I.7 

Weinberg, San.-Rat Dr. W. 
(Tübingen). 

Die Prüfung der Geschwistermethode durch Justs Experiment 
und dessen grundlegender Fehler. s. 295. 

1931b/III.5 

Weißenberg, Dr. S., in 
Elisabethgrad (Rußland). 

Hundert Fehlgeburten, ihre Ursachen und Folgen. s. 606-612. 1910/V.4 

Weißenberg, Dr. S., in 
Elisabethgrad. 

Lebende Drillinge und Vierlinge. s. 172-177. 1911/II.3 

Weißenberg, Dr. S., in 
Elisabethgrad. 

Zur Biotik der südrussischen Juden. s. 200-206. 1912/II.6 

Weissenberg, Dr. S., in 
Elisabethgrad. 

Die Formen des ehelichen Geschlechtsverkehrs. s. 612-616. 1912/V.3 

Weißenberg, Dr. S. (Elisa-
bethgrad, Ukraine). 

Über den Einfluß der Revolution, der Epidemien und des Hun-
gers auf die Bevölkerungsbewegung der Stadt Elisabethgrad. s. 
172-183. 

1924/II.5 

Weißenberg, S. Theoretische und praktische Eugenik in Sowjetrußland. s. 69-
83. 

1927/I.3 

Weißenberg, S. Ein Drilling aus einer Familie mit gehäuften Mehrlingen. s. 435. 1927/IV.8 

Weißenberg, S. Zur Sozialbiologie und Sozialhygiene der Juden. s. 402-417. 1927b/IV.3 

Weißenberg, S. Erbliche Nervenkrankheiten. s. 425. 1927b/IV.6 

Weißenberg, Dr. S. (Si-
nowjewsk). 

Das neue russische Ehegesetz. s. 78. 1928/I.10 

Weißenberg, Dr. S. (Si-
nowjewsk). 

Das neue russische Strafgesetz. s. 334. 1928/III.5 

Weißenberg, Dr. S. (Si-
nowjewsk). 

Zur Stammbaumkasuistik. s. 428. 1928/IV.6 

Weissman, Dr. August, 
Prof. der Zoologie in 
Freiburg i. B. 

Richard Semon's "Mneme" und die "Vererbung erworbener 
Eigenschaften". s. 1-27. 

1906/I.1 

Westergaard, Dr. Harald, 
Prof. der Statistik in Ko-
penhagen. 

Zur Bevölkerungsfrage in der Neuzeit. s. 325-372. 1906/III.2 

Westergaard, Dr. Harald, 
Prof. der Statistik in Ko-
penhagen. 

Das Körpergewicht bei der Wasser- und Brotstrafe. s. 135-136. 1906/I.4 

Westermarck, Prof. Dr. 
Eduard in London. 

Moralbegriffe über die Ehelosigkeit. Deutsch von L. Katscher, 
Bern. s. 221-234. 

1908/II.3 

Wiegand, Walther, z. Z. 
Medizinalpraktikant in 
München. 

Die rassenhygienischen Anschauungen Johann Peter Franks. s. 
395-415. 

1922-23/IV.2 

Wiens, Marinestabsartz Dr. Säuglings-Ernährung und Säuglings-Sterblichkeit bei den 
Chinesen. s. 224-227. 

1907/II.6 

von Wiese, Prof. Dr. 
Leopold, in Düsseldorf. 

Die Rodias auf Ceylon. s. 33-45. 1914-15/I.3 

Wieth-Knudsen, Dr- polit. 
K. A., (Kopenhagen), 
Sektionschef im internatio-
nalen Landwirtschaftsinsti-
tut in Rom. 

Der Mensch. s. 185-199. 1912/II.5 

Wlassak, Dr, Rudolph in 
Rom. 

Biologische Gesichtspunkte in der Geschichtswissenschaft. s. 
212-223. 

1907/II.5 

Wolf, Geh. Regierungsrat 
Prof. Dr. Julius, in Berlin. 

Religion und Geburtenrückgang. s. 586-594. 1913/V.3 

Wolf, Geh. Regierungsrat 
Prof. Dr. Julius, in Berlin. 

Angebliche Bedeutungslosigkeit des Geburtenrückganges. s. 
327-334. 

1914-15/III.4 

Wolff, Oberarzt, Dr. Fried-
rich, z, Zt. in Graudenz 

Ein Fall von domminanter Vererbung von Syndaktylie. s. 74. 1921/I.7 
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Wolff, Karl Felix, in 
Bozen. 

Kann die sogenannte alpine Rasse asiatischer Herkunft sein? s. 
781. 

1913/VI.5 

Wrzosek, Dr. Adam, in 
Krakau. 

Experimentelle Untersuchungen über die Vererbung der durch 
Ischiadicusverletzung hervorgerufenen Brown-Séquardschen 
Meerschweinchen-Epilepsie. s. 1-24. 

1911/I.1 

Wrzosek, Dr. Adam, in 
Krakau. 

Experimentelle Untersuchungen über die Vererbung der durch 
Ischiadicusverletzung hervorgerufenen Brown-Séquardschen 
Meerschweinchen-Epilepsie (Fortsetzung von S. 24 u. Schluß). 
s. 145-163. 

1911/II.1 

Wrzosek, Dr. Adam, in 
Krakau. 

Experimente und Beobachtungen, welche beweisen, daß die 
durch Verletzung des Nervus ischiadicus hervorgerufenen 
Verunstaltungen der hinteren Extremitäten bei Meerschwein-
chen und weißen Mäusen auf die Nachkommenschaft nicht 
vererbt Werden. s. 438-446. 

1911/IV.2 

Wrzosek, Dr. Adam, Prof. 
der Pathologie, in Krakau. 

Über die Entstehung, den Verlauf und die Vererbung der durch 
Rückenmarksverletzung hervorgerufenen Meerschweinchen-
Epilepsie. s. 289-298. 

1914-15/III.1 

Wulz, Dr. Gustav (Mün-
chen). 

Ein Beitrag zur Statistik der Verwandtenehen. s. 82-95. 1926/I.4 

Wulz, Gustav. Die Familie Kahr. s. 249-270. 1927/III.1 

Wölfflin, Prof. E. (Basel). Ueber einen Stammbaum von Syndaktylie. s. 412. 1926/IV.7 

Zeiler, A., Reichsgerichts-
rat (Leipzig). 

Familienbeihilfen durch eine Familienstiftung. s. 81-93. 1929/I.3 

Zeliony, Dr. G. P., Privat-
dozent der Physiologie in 
St. Petersburg. 

Über die zukünftige Soziophysiologie. s. 405-429. 1912/IV.1 

Ziegler, Dr. Heinrich Ernst, 
Professor in Jena. 

Die Chromosomen-Theorie der Vererbung in ihrer Anwendung 
auf den Menschen. s. 797-812. 

1906/VI.2 

Ziermer, Manfred, o. ö. 
Professor. 

Genealogische Studien über die Vererbung geistiger Eigen-
schaften (Konstanz der Familien-Charaktere im Mannesstam-
me), nachgewiesen an einem Material von 1334 Waldauer 
Haushaltungen. s. 178-220. 

1908/II.2 

Ziermer, Prof. Dr. Man-
fred. 

Genealogische Studien über die Vererbung geistiger Eigen-
schaften (Konstanz der Familien-Charaktere im Mannesstam-
me), nachgewiesen an einem Material von 1334 Waldauer 
Haushaltungen. s. 327-363. 

1908/III.2 

Ziesch, Dr. Hans (Dres-
den). 

Statistisch-genealogische Untersuchungen über die Ursachen 
der Rachitis insbesondere ihre Erblichkeit. s. 61-81. 

1926/I.3 

Zimmermann, Dr. med. 
Hermann (Halle). 

Über menschlichen Albinismus. s. 112-136. 1924/II.1 

Zimmermann, Geheimrat 
Dr. Rudolph, Vorsteher des 
statistischen Bureaus des 
Herzogtums Braun-
schweig. 

Die polnische Zuwanderung in das Herzogtum Braunschweig 
nach den Feststellungen über die Muttersprache in der Volks-
zählung vom 1. Dezember 1900. s. 237-252. 

1906/II.4 

Zwirner, Dr. med. et phil. 
Eberhard (Berlin-Buch). 

Zum Begriff der Generation. s. 293. 1931/II+III.10 
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