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1. Ansats 
 

1.1 Inledning och problemformulering 

 

I de flesta uppslagsverk beskrivs genealogin såsom en hjälpvetenskap för andra akademiska 

ämnen som historia, juridik, antropologi, biologi och medicin. Och i denna framställning 

ligger givetvis en sanning; genealogin har aldrig lyckats etablera sig som ett eget ämne vid de 

högre lärosätena. Men det är också en mycket fattig, lakonisk och knapp bild av genealogin 

som tonar fram; den ägnas inget särskilt intresse. Genealogin har och har haft en mycket 

djupare och mer komplex roll än så, varför uppslagsverkens redogörelse av genealogins 

innebörd är enfaldig, missvisande i sin korthuggenhet samt icke-problematiserande. 

Begreppet ”hjälpvetenskap” skulle hos en genealog, eller släktforskare om man så 

vill, dröja sig kvar då det i de flesta sammanhang troligen inte skulle ligga i paritet med 

dennes uppfattning av vad det är som man egentligen hänger sig åt. Drivkraften bakom detta i 

mångt och mycket tidskrävande och mödosamma omak som framplockandet av det 

genealogiska stoffet som oftast innebär är och har varit något helt annat än att ideellt tjäna en 

hjälpvetenskap. Genealogins vara kommer för det stora flertalet an på andra entiteter; det 

handlar om identitet, historiemedvetande och orientering i tiden. Om existentiella, moraliska 

och ideologiska sammanhang; föreställningar om vem man är, familj och släkt, makt, historia, 

tid osv. Listan kan göras lång, och att avgränsa dess beröringsfält låter sig svårligen göras i en 

bråd handvändning, om det ens är möjligt. 

Sägas bör att genealogin i sin kliniska form inte behöver vara komplex eller 

kontroversiell, den redogör bara för släktskapsrelationer. Men saken är att den används 

idiopatiskt av olika individer tillhörande vissa grupper i olika syften. Genealogin tjänar i 

första hand inte någon vetenskap, utan den gagnar sina utövare, vilka både är den och gör den 

till vad den är. Genealogen är själv implicit sitt centrala studieobjekt, dess utgångspunkt eller 

proband, det subjekt som genom sina studieobjekt låtit skriva in betydelser i artikulerade 

objekt hämtade ur dåtiden, en skapare av meningssammanhang genom att länka samman 

fenomen ur de olika tidsdimensionerna, en identitetskreatör som strävar efter att frambringa 

en bild av sig själv och sin plats i tillvaron i förhållande till andra människor, en skapare av 

berättelser vilkas syfte är att förstå sig själv som historisk varelse, att bruka historien för att 

legitimera ett visst levnadsmönster eller för att konstituera relationer. Genealogin handlar 

således ytterst om en inre känslobehäftad drift att söka efter personlig orientering i historien 
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och tiden, och att förhålla sig till de sammanhang som ges eller skapas. Människans sökande 

efter ursprunget är intimt sammankopplat med nutiden och framtiden; berättelser om 

människors vägar och öden, om de kedjor som löper från dåtiden in i framtiden, där vi själva 

endast är att betrakta som en kugge eller länk. Genealogin handlar om den lilla människan i de 

stora sammanhangen, de långa tidslinjerna och kontinuiteten, om tron på och sökandet efter 

en historisk helhet, om en evighet där det är upp till oss själva att formulera eller skriva in 

våran plats i detta tidsförlopp, att konstruera ett överskådligt sammanhang. Vi skapar en 

berättelse om oss själva vari det ändliga livet ges en riktning och ett mål.  

Hur man brukar genealogin, eller låt säga historien, skulle kunna sägas skapa 

splittring eller klyftor mellan vissa grupper av människor, medan den för andra är ett 

sammanhållande nätverk, vilket torde vara en inneboende logik i all form av 

identitetsskapande: det förutsätter en motidentitet. Hur stort utrymme genealogins inneboende 

antagonism eller sammanhållande funktion skall få i egenskap av identitetskapande verktyg är 

enbart en fråga om var man väljer att lägga abstraktionsnivån; den egna familjen, ätten eller 

släkten, klassen, nationen, rasen eller; ja, hela mänskligheten. Det handlar som oftast, i varje 

fall under den tid som avses undersökas, om någon form av markering gentemot någon annan 

grupp än den egna, att markera en skillnad. Samtidigt som genealogin fungerar som ett 

sammanhållande kitt gentemot de som innefattas inom den egna moraliskt eller ideologiskt 

motiverade enheten. Det finns flera möjliga olika kategoriseringar och stratifieringar, och 

bevekelsegrunderna för hur man väljer att dela in människor är ytterst avhängigt hur och på 

vilket sätt man orienterar sig i historien, vilket i sin tur styr hur man handlar, eller brukar 

historien, med avsikter och förväntningar på nutiden och framtiden. Det går inom genealogins 

historia att skönja en förskjutning mot större och större enheter; från den egna ätten via 

klassen eller ståndet till, under den period som avses studeras, den egna nationen eller 

”rasen”. 

Perioden som ämnas studeras sträcker sig från mellankrigstiden ungefär fram till 

1950, i en tid då den genelogiska rörelsen formerar sig, och då folkrörelsernas betydelse 

fortfarande var stark. Olika genealogiska grupperingar växer fram, man strävar efter att sprida 

sin verksamhet, varför man också inte kommer undan att motivera den. Tiden får sägas 

innefatta stora samhällsförändringar, vilka den genealogiska rörelsen på olika sätt tvingas 

förhålla sig till, då den växer och expanderar ut i bredare folklager. Man uppmanar folk i allt 

större utsträckning och med vigorösare emfas än tidigare att ”söka sina rötter”, propagerar för 

den breda folkliga släktforskningen, strävar efter att ”medvetandegöra det omedvetna” i syfte 

att skapa en känsla hos den släktforskande, bestående av att låta sig bindas i en kontinuitet, ett 
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organiskt tankesätt. För att inte föregripa de kommande styckena kan i varje fall sägas att 

strävandena efter att skapa en sammanhållning grundad på andra värden och normer än den 

industriella massdriften och den framtidsorienterande tekniska rationalismen söks.  

Genealogin kan, vilket ovan utryckts, svårligen stå fri från t ex existentiella, 

moraliska eller ideologiska fält, utan det är där som den försöker hitta argument, 

föreställningar och förevändningar vad gäller släktskapsrelationernas betydelser, för individen 

såväl som för samhället. De genealogiska rörelserna började under första hälften av 1900-talet 

att organisera sig i syfte att nå ut till större grupper av människor, då man vill väcka vissa 

idéer till liv. Men vilken typ av (folk)rörelse är den genealogiska, och vad ansåg man vara 

nyttan med sin verksamhet? Var placerar sig genealogin i den samtida samhällsutvecklingen, 

vilka värderingar, åsikter och idéer appellerar den till, respektive motsätter sig? Vilka eller 

vems syften får den tjäna, vilka värden är det man strider för och vill slå vakt om? Hur 

motiverar man sina strävanden, och vilka historiedidaktiska grepp inbegrips i 

upplysningssträvandena eller propagandan, hur ser man på och hur brukar man historien? 

Eller kort och gott: Hur ser den svenska genealogiska rörelsens historiedidaktiska 

förevändningar ut under den period som avses undersökas? 

 

1.2 Kort om genealogins kronologi 

 

Med genealogi menas enligt ordets ursprungliga betydelse läran om härkomsten. I inskränkt 

bemärkelse skulle detta kunna sägas innebära läran om de mänskliga individernas på 

härstamning beroende förhållanden, eller i mer vid bemärkelse ”läran om enskilda personers, 

deras förfäders och efterkommandes samt deras hela släkters tillkomst och tillvaro, likaså om 

dessas verksamhet inom det mänskliga samhället”.1 Den genealogiska verksamhetens historia 

är mycket lång, och har bedrivits under mycket skiftande former. Man kan därför diskutera 

om det går att säga var den först kom att uppenbara sig. Redan i det gamla Egypten och i 

andra forntida folks dynastiska kronologier finns genealogiska element. Även i de historiska 

judiska skrifterna, kanske i synnerhet i Bibeln, förekommer genealogiska uppgifter. Hos 

grekerna frambragdes, vad som är känt, episka dikter innehållande halvt genealogiska och 

halvt mytiska uppgifter under sjunde och sjätte århundradet före Kristus, där berömda släkters 

härkomst från heroer och gudar antyddes. Även i t ex Indien och Kina gjordes liknande 

genealogiska uppteckningar under denna tid. Det var dock först hos romarna som genealogin 

fick en fast terminologi och någorlunda utvecklad metodologi då den kom att utvecklas i 
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anslutning till det juridiska systemet. Släktskapsgrader beräknades för att klargöra familje- 

och arvsrätten, i synnerhet inom de romerska patriciersläkterna, en rätt som såvida det inte 

handlade om adoptioner baserades på blodsförhållanden.2 Det handlade alltså om en rätt, en 

social favör eller status kopplad till släktförhållandena. Vad gäller Skandinavien så 

förekommer något som kan liknas vid genealogier i de isländska sagorna, men även på många 

runstenar uppenbarar sig genealogiska uppgifter.3 Också under medeltiden förekommer en rad 

genealogier, vilka i huvudsak är ägnade åt de kungliga släkterna. Men för att inte fastna i 

dessa, kan dock sägas att många genealogier ofta kom att ända sin tråd bakåt i tiden hos t ex 

någon av det trojanska krigets hjältar, Noak, eller Adam och Eva. I många avseenden skiljer 

sig verksamheten alltför mycket åt från den moderna genealogin för att det egentligen skall 

finnas någon anledning att här ägna den mer uppmärksamhet.4 Genealogin kom hur som helst 

att inta en viktig roll inom högreståndskretsar, läs adeln, då det ansågs betydelsefullt att kunna 

hävda sitt påbrå för att ingå släktallianser, att genom sina blodsband markera och avgränsa sig 

gentemot andra grupper, så också i Sverige. Detta genealogiska studium var intimt 

sammanhängande med bördsbegreppets utveckling, något som kom att mogna fram i och med 

att frälsets rusttjänst kom att avlösas av en bördsadlig klass, ett ärftligt adelskap.5 Även om de 

genealogiska uppteckningarna inom adeln är av gammalt datum, kom ett eskalerande intresse 

för just adelsgenealogin att öka under 1800-talet mot bakgrund av de förändringar som ägde 

rum inom samhället, vilket bl a resulterade i adelsståndets avskaffande i Sverige år 1865. Då 

adeln inte längre var lagfäst avgränsad gällde det att i egenskap av aristokratisk överklass hitta 

markörer att förstärka, varav börden och dess hävdande med hjälp av genealogin kan ses som 

ett tecken därpå.6 Under 1800-talet börjar också den alltmer framträdande borgarklassen 

känna ett behov av att befästa sin nyvunna plats inom societeten, att genom specifika 

släktnamn, antavlor och stamtavlor distansera sig från allmogen. Släktforskningen kom i 

synnerhet att beröra framstående släkter, och utföras av en inom området professionell 

expertis. Som den moderna svenska genealogins fader brukar nämnas Gabriel Anrep (1821-

1907) som bl a gav ut den första tryckta upplagan av Svenska adelns ättartavlor, samt lade 

grunden för den borgerliga släktforskningen genom utgivandet av Svenska slägtboken, ett 

verk i tre volymer som utkom 1871-1882. Adelsgenealogin liksom den tidiga borgerliga 

släktforsningen kom i huvudsak att inrikta sig på agnatiska släktskapsförhållanden, blodsband 
                                                                                                                                                                                     
1 Wretman, Johan Släktvetenskapen. 1924, s.24-25 
2 Hildebrand, Bengt Handbok i släkt- och personforskning. 1961, s.88-89 
3 Nationalencyklopedin. Band 7. 1992, s.379 
4 Nordisk familjebok. Band 9. 1908, s.899 
5 Hildebrand 1961, s.100 
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på ”svärdsidan”. De kognatiska antavlorna, d v s härstamning både på fädernet och på 

spinnsidan, kom inte, liksom den allmogeorienterade släktforskningen, att slå igenom förrän 

en bit in på 1900-talet.7 Och det var först då som röster kom att höjas eller propagera för 

vikten av att söka sina rötter, sina band bakåt i tiden genom sina anfäder, oberoende av social 

klass. De genealogiska rörelserna kom att arbeta för att sprida sin verksamhet i en form av 

folkbildningsanda, då man kom att betona dess vikt för stärkandet av familje- och 

släktbanden, den organiserade kulturstatens mest grundläggande enhet, nationens minsta 

byggkloss och fosterlandets sammanhållande kitt.  

 

1.3 Källmaterial 

 

Mängden genealogisk litteratur är, om inte oöverskådlig, så i varje fall kvantitativt mycket 

skrymmande. En överväldigande andel därav är släktutredningar i inskränkt genealogisk 

bemärkelse; antavlor och stamtavlor. Handlar det inte om genealogiska tabeller av detta slag 

rör det sig ofta om metodologiska handböcker, fast deras antal är relativt ringa. De böcker, 

tidskrifter och tryck som är av intresse i detta sammanhang är de där det på ett eller annat sätt 

resoneras kring genealogins syften och förtjänster, texter som ger en bild av den genelogiska 

verksamheten inifrån rörelsen själv, där dess syn på samhället och dess egen verksamhets 

betydelse kommer till uttryck. Att i denna profusa uppsjö av genealogier och libretton av 

skiftande kvalitet filtrera fram ett tillfredställande och i sammanhanget tjänligt material har 

dock tacknämnligt nog visat sig vara fullt möjligt. Nedan följer ett omnämnande av själva 

källmaterialet. En närmare presentation av de olika författarna och skribenterna och deras 

inbördes relationer kommer att göras i stycke 1.7, i anslutning till analysdelen. Här kommer 

endast källmaterialets innehåll att dryftas i korthet. 

Johan Wretmans Släktvetenskapen (1924) kan betecknas som den första boken i 

Sverige behäftad med en ambition att beskriva genealogins olika teoretiska fält och 

verkningsområden, eller som Wretman själv säger: ”släktforskningens betydelse i socialt, 

intellektuellt, etiskt och religiöst avseende”.8 Boken är ett standardverk eller en milstolpe i 

sammanhanget, samt bred i sin framställning av genealogins relation till de mest skiftande 

områden och företeelser, en bok som kommer väl till pass i ett sammanhang som detta, trots 

att den ibland har framställts som dilettantisk. Johannes Kjellströms Ett svenskt-nordiskt 

                                                                                                                                                                                     
6 Börnfors, Lennart Anor i folkupplaga. 2001, s.11 
7 Börnfors 2001, s.12 
8 Wretman 1924, s.1 
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släktforskningsinstitut (1945), kan ses som en propagandaskrift på närmare fyrahundra sidor, 

en bitvis vanvettig och förryckt text, som exempelvis på ett mycket ingående sätt beskriver 

bananflugans olika kromosomsammansätningar, japaners benägenhet för ”massuggestion och 

kineseri”, nordisk livsåskådning i Hávamál, svartsjukans väsen, djurpsykologiska experiment 

mm. Och detta i en bok som avses handla om släktforskning. Syftet med Kjellströms bok är 

dels att han ämnar fylla ut en lucka, då han ser Wretmans bok såsom bristfällig och dels, 

vilket titeln säger, vill att den skall inspirera till ett upprättande av ett svensk-nordiskt 

släktforskningsinstitut, ett kulturporgram för forskning och skola. Såsom Kjellströms 

framställning ter sig kan denna ambition, utan att jag förhäver mig, svårligen beskrivas som 

något annat än tragikomisk. Som källmaterial för denna uppsats kan boken ses som 

tvivelaktig, men den utgör ändock ett sammelsurium av tankar i tiden, om än kraftigt vinklade 

och tendensiöst framställda, filtrerade genom Kjellströms föreställningsvärld. Boken är 

dessutom den enda under denna tid som, utöver Wretmans Släktvetenskapen drygt tjugo år 

tidigare, försöker ta ett brett grepp om släktforskningen, även om utfallet av denna 

ansträngning har blivit till en mycket säregen skapelse. Erik C:son Swartz Genealogia 

Gothica som utkom i två band (1930-35) är ett samlingsverk initierat av Skandinaviska 

släktstudiesamfundet. Det består nästan uteslutande av genealogier över olika släkter, varför 

det enda som är av intresse i dessa verk är de för- och efterord som förekommer i de olika 

trycken. Kopplad till samma samfund var också Sven Olber Olsson, som kom att författa en 

rad kuriösa tryck med stark rasistisk prägel, av vilka Nobiles et ignobiles (1931) liksom 

Aristogeneia (1934), kommer att nyttjas. I dessa båda böcker, som Olsson gav ut under 

psuedonymen Adelbertus Frederici, så pläderas bl a för ett ”biologiskt adelskap”, för en form 

av aristokrati kopplad till rasarvet. Till det förstnämnda av dessa båda verk har dessutom 

professor Herman Lundborg skrivit introduktionen. Hans korta tryck Släktforskning och 

familjeregistrering (1926), kommer också att tas upp. Genealogiska föreningen, grundad 

1933, kom att ge ut Medlemsblad för Genealogiska föreningen mellan åren 1934-49, 

bestående av sammanlagt femtio nummer. Genelogiska föreningen kom att bli Sveriges 

största släktforskarförening, och dess tidskrift kom till stor del att innehålla vägledande 

beskrivningar av arkivens uppbyggnad, hur man skall katalogisera sina forskningsresultat, 

genealogier över olika släkter mm, men också en hel del diskussioner om släktforskningens 

nytta för individen och samhället. Som källa i sammanhanget är den av stort värde. Av LTs 

Förlag utgavs i ämnet dels Sven A. Rydbergs handbok Släktforskning (1944), i vilken mest 

släktforskningens praktiska områden berörs, och dels Sigurd Örjangårds Anor och minnen 

(1947), vilken är en efterföljare till den släktgårdsinventering som genomfördes av 
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Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF) år 1930, samt 1943 års släktgårdsinventering som 

genomfördes i samarbete mellan Lantbrukarförbundet, Jordbrukarnas Föreningsblad och 

Samfundet för hembygdsvård. Syftet med denna var att kartlägga alla gårdar i Sverige som i 

över tvåhundra år innehafts av samma släkt. Boken är en rejäl lunta, som tar upp olika gårdar 

och deras ägare runt om i landet. I framställningarna vurmas för det gamla, det hävdvunna. 

Den är mycket fosterländsk och protektionistisk, och är alltså inte utgiven i ett specifikt 

genealogiskt syfte, även om släktforskningens betydelse för ens personliga rötter, hembygden 

och nationen tas upp. Detsamma gäller den artikel i Brage: Tidskrift för folkbildningsarbete 

och hembygdssträvanden, av Folke Johnsson, som kommer att nyttjas. 

Det kan tyckas att det hade varit lämpligt att här eller framförledes nämna något om 

vad som har författats om genealogins idéhistoria tidigare, vad som finns skrivet kring det för 

denna uppsats föresatta spörjandet. Saken är dock att inget av värde tycks ha publicerats på 

området, en syllogism som erhållits dels då ihärdigt botaniserande manu propria icke gett 

någon avkastning, och dels då efterlysningar via genelogiska forum på Internet har gett ett och 

samma svar: inget finns skrivet om ämnet. 

 

1.4 Genealogi och folkbildning i rörelse 

 

Även om denna uppsats inte avser söka utröna folkbildningstankens många och spretiga 

rötter, eller alla de förutsättningar som kom att utgöra folkrörelsernas grogrund, skall i varje 

fall i all hast något nämnas därom; i den mån det har någon relevans för uppsatsens syfte. 

Folkrörelserna som helhet skulle kunna sägas ha haft sin storhetstid under första hälften av 

1900-talet, även om vissa av dem spirade redan under 1800-talet. Många av dem fick dock 

inte något större inflytande förrän under 1930-talet.9 I och med industrialiseringen, som efter 

1870 försiggick mycket snabbt, drogs en omfångsrik ström av människor bort från 

jordbrukbygderna och in till städerna; urbaniseringen tilltog. Detta faktum skapade ett 

gynnsamt utgångsläge för rörelser av olika slag, då industrialiseringen kom att spränga många 

av de gamla gemenskaperna, varför nya tillhörigheter kom att sökas. Också familjen, som i 

det agrara samhället kom att utgöra en enhet för ekonomisk verksamhet och socialvård, kom 

att omvandlas. Familjens eller släktens roll kom att minska i detta avseende, dess roll 

förskjutas/marginaliseras i jämförelse med tidigare.10 Märk väl, de nya lojaliteterna kom att 

                                                           
9 Johansson, Hilding Folkrörelserna. 1954, s.76 
10 Johansson 1954, s.80-82 
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antaga en mer horisontell prägel, till skillnad från de gamla som mer var att betrakta som 

vertikala/hierarkiska och rigida. 

Folkrörelserna kom också att verka för att stimulera medlemmarnas lust att skaffa sig 

nya kunskaper, i första hand inom rörelsens egna område. Inom arbetarrörelsen kom således 

studiet av sociala, politiska och ekonomiska frågor att uppmuntras, inom frikyrkorörelsen 

studiet av bibeln osv. Det fria bildningsarbetet kom ofta att ingå som element inom olika 

rörelser.11 För att en stund lämna de stora folkrörelsernas framväxt vore det lämpligt att i viss 

mån, just i detta stycke ytligt, försöka närma sig delar av det tankegods som kom att göra sig 

bemärkt inom det tidiga 1800-talets folkbildningstankar, i synnerhet då dessa idéer har en hel 

del beröringspunkter med de som senare skulle komma att axlas av den genealogiska rörelsen. 

Idé- och lärdomshistorikern Johan Kärnfelt har kommit att sysselsätta sig med att beskriva 

populärvetenskapens framväxt och tidiga folkbildningsinitiativ. 1833 kom Sällskapet för 

nyttiga kunskapers spridande bland allmogen och de arbetande klasserna att grundas, detta i 

en tid då folkskolan ännu inte hade införts. Man skulle i detta ljus kunna tro att detta 

utomstatliga initiativ till folkbildning kom att verka tämligen radikalt, men i sällskapets 

styrelse kom flera statliga och konservativa ämbetsmän att verka, varför den kom att advocera 

i patriotisk och konserverande anda, även om vissa mycket försiktiga reformistiska tankar 

kom att dryftas. Sällskapet kom att ge ut tidskriften Läsning för folket, som utkom mellan 

1834-1924.12 Tidskriften syftade dels till att öka rationaliteten i jordbruket, dess moral och 

patos låg förankrat i den traditionella lutherdomen, vilket bl a kommer till uttryck i 

nedanstående utdrag: 

 
Den stora händelsernas ked, 

 Hon hänger på ditt finger 

 Så fast, så länkad, led vid led, 

 Att ingen fogning springer; 

 Och väl och ve, och lust [och] nöd;  

 Och ljus och skuggor, lif och död, 

 Bero af Dig allena.13 

 

Varför då ägna denna tidskrift sådan uppmärksamhet? Just därför att ränderna av detta 

tänkande, vilket det senare skall visa sig, i många avseenden kom att vara mycket påtagligt i 

de tankegångar som kom att vara behäftade i den senare hembygdsrörelsen och i de 
                                                           
11 Johansson 1954, s.67 
12 Kärnfelt, Johan Mellan nytta och nöje. 2000, s.169-172 
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genealogiska kretsarna; tankar om nuet och evigheten, de organiska sammanhangen, moral 

och förpliktelser gentemot tidigare och framtida generationer, vördnad inför de gamla 

hierarkiska strukturerna, fosterlandskärlek, bondens naturliga roll, agrarromantik osv. 

Kärnfelt menar att dessa tidiga bildningsorganisationers roll var att reproducera 

paternalistiska och auktoritära förhållanden. Deras uppgift var att fostra folket, eller att ”hålla 

freden med arbetarklassen”. I dessa avseende kom de tidiga folkbildningsinitiativen att skilja 

sig markant från flertalet av de senare, som kom att ta sig i mer radikala uttryck, och opponera 

sig mot de rådande samhällsstrukturerna.14 

För att lämna detta i förhållande till rubriken något utgående sidospår, och för att inte 

föregripa kommande stycken, bör frågan ställas om de genealogiska initiativen under 1900-

talets första hälft kan ses som en ”folkrörelse”, och i så fall: hur och på vilket sätt? Låt oss 

först reda ut begreppen, eller i varje fall försöka vädra terminologin en aning utan att hamna i 

alltför djuplodande sociologiska definitionsfetischistiska resonemang, vilket i detta 

sammanhang inte torde gynna ett fruktsamt utfall av det för denna uppsats föresatta syftet. 

Nåväl, det väsentliga kännetecknet för en rörelse är enligt sociologen Rudolf Heberle att det 

är fråga om organisationer som har en intention att förändra mönstret för mänskliga relationer 

och sociala institutioner. Heberle menar att rörelser inte bör förväxlas med trender och 

tendenser, då rörelser i större grad kännetecknas av att medlemmarna upplever någon form av 

solidaritet och gruppidentitet, vilka ofta kan ses som svar på just processer och tendenser i 

samhällsutvecklingen. I rörelsen integreras alltid, om inte en ideologi, så i varje fall en 

uppsättning av konstitutiva idéer, vilka utgör grunden för gruppsammanhållningen.15 I 

centrum för rörelsens verksamhet står, menar Heberle, tre saker; rörelsens slutmål, vägar och 

medel för att nå detta mål, och motiven för rörelsens strävanden, vilka vad gäller den 

genealogiska rörelsen skall söka penetreras. Kring dessa punkter råder ofta någon form av 

samförstånd, medan det kring andra frågor kan förkomma meningsskiljaktigheter av olika 

slag. Viktigt att säga är också att de olika rörelsernas idéer sällan finns systematiskt 

presenterade, utan kan formuleras i t ex pamfletter, proklamationer, essäer, nyhetsartiklar, 

program, resolutioner, böcker osv.16 Den genealogiska rörelsen under den tid som avses 

studeras skulle kunna sägas vara vad Heberle väljer att kalla för en värdeorienterad rörelse, 

där dess medlemmar ser sig själva såsom tillhörande delar av en utvald minoritet, vilka strävar 

emot vad som ses som en orättfärdig fiende eller process i samhället, men mer om detta 

                                                                                                                                                                                     
13 Kärnfelt 2000, s.172 
14 Kärnfelt 2000, s.178 
15 Heberle, Rudolf Social movements. 1951, s.6-11 
16 Heberle 1951, s.24-25 
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senare.17 De olika subkulturer som tillsammans utgör varje samhälles basenheter delar ett 

gemensamt kulturmönster, en tillhörighet som ger gruppen en form av sammanhållning, vilket 

också innebär att de som inte delar detta också utesluts ur gruppen. Särskiljande faktorer kan t 

ex vara grundade på ekonomiska klyftor, skillnader i maktposition, kulturella differenser eller 

villkor såsom geografiskt eller etniskt ursprung, religion, utbildning eller intellektuell kultur.18 

En folkrörelse och dess anhängare syftar till någon form av förändring av den rådande sociala 

ordningen, eller motstånd mot förändring. Rörelsen är en produkt av sociala förändringar eller 

en spänning som uppstår i glappet mellan gammalt och nytt. De uppsättningar av idéer som 

innefattas i rörelsen uttrycker missnöje mot den rådande ordningen eller 

samhällsutvecklingen, samt föreskriver lösningar eller beskriver hur en lämpligare utveckling 

skulle kunna gestalta sig. Historikern Sven Lundkvist gör en distinktion mellan dirigerade och 

odirigerade rörelser, av vilka den genealogiska måste sägas tillhöra den senare. Dirigerade 

rörelser kännetecknas av en omfattande organisation med specifika program, en formell 

ledarskapsstruktur, en definitiv ideologi och bestämda mål, medan den odirigerade formen av 

rörelse karaktäriseras av att anhängarna inte behöver vara medlemmar i någon 

sammanslutning som driver rörelsens idéer, samt att de perspektiv, normer och värderingar 

som finns i rörelsen kan formas och omformas av människor utanför föreningstillvaron. 

Agitation bland de som upplever sig som missnöjda ger perspektiv på den sociala ordningen, 

och skapar mening åt den verksamhet som rörelsen förespråkar. Den rådande 

samhällstrukturen och de samhällsförändringar som äger rum inverkar således på hur rörelsen 

föds, utvecklas och formerar eller yttrar sig, vilket innebär att liknande rörelser kan få olika 

utformning inom olika grupper, områden eller länder.19 

Den genealogiska rörelsen kom att sakna en samlande eller överordnad 

ledare/ideolog eller ideologi, och det kom att ta ett bra tag innan någon heltäckande 

riksorganisation kom att bildas, vilket skedde 1943, då Genealogiska föreningen kom att axla 

detta epitet. Hur som helst, Svenska Autografsällskapet (grundat 1876), senare kallat 

Personhistoriska samfundet (1905), brukar beskrivas som en föregångare, då man i samband 

med att man började ge ut Personhistorisk tidskrift 1898 kom att ägna sig åt viss genealogisk 

verksamhet. Den första relativt kända genealogiska förening som kom att bildas var 

Skandinaviska släktstudiesamfundet (SSSS) år 1920, ett samfund som utöver upprättandet av 

genealogier sökte främja de rasbiologiska strävandena som låg i tiden. SSSS kom att bli 

                                                           
17 Heberle 1951, s.131 
18 Arvidson, Lars Folkbildning i rörelse. 1985, s.15 
19 Lundkvist, Sven Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920. 1977, s.23-25 
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tydligt influerade av nazistiska idéer, men även mytologiska influenser av märkligt slag kom 

att uppenbara sig i någon form av nygöticistiska tankegångar, vilket senare kommer att tas 

upp. Samfundets verksamhet skall hur som helst ha upphört 1946, en uppgift som det dock 

råder delade meningar om. Om SSSS hade sina rötter i rasbiologin, så var Genealogiska 

föreningen, som bildades 1933, mer att beteckna som en förening som utvecklades i relation 

till Personhistoriska samfundet, om än i opposition därtill till en början. Men Genealogiska 

föreningen kom i huvudsak att ha sina rötter i den historiska vetenskapen. Under 1940-talet 

kom Föreningen för Släktforskning att bryta sig ur Genealogiska föreningen p g a inre 

konflikter inom styrelsen. Även andra tryck och böcker inom ämnet kom att publiceras av 

olika personer med olika bevekelsegrunder, av vilka några hade kopplingar till ovan nämnda 

föreningar, medan andra tycks ha stått utanför föreningsverksamheten. Under den tid som 

avses undersökas får dock Genealogiska föreningen sägas ha intagit ställningen som Sveriges 

främsta genealogiska förening.20I stycke 1.7 kommer de olika personerna och skribenterna 

som rörde sig inom de genealogiska kretsarna att tas upp. 

Sägas kan att de genelogiska rörelserna uppstod i olika sammanhang och var 

sprungna ur olika rötter, även om många gemensamma nämnare inte minst vad gäller 

reaktionära attityder och synen på samhällsutvecklingen finns att skärskåda. De genealogiska 

rörelserna kom att emanera ur den uppfattade samhällsutvecklingen, som ett svar eller som en 

reaktion därpå. Och även om de hade olika rötter så förekommer mycket liknande 

tankegångar och tillvägagångssätt vad gäller hur man nyttjar den historiska dimensionen; och 

i slutändan så handlar de motiv som man framför vad gäller genealogins nytta, om moral och 

ideologi för bådadera grupperingar; om familjens och nationens väl och ve, om vad det är som 

håller samhällsbygget samman. Och det är just förevändningar kopplat till detta som är av 

intresse i denna uppsats; hur de historiedidaktiska förevändningarna kommer till uttryck och 

vad de innefattar. Att föra dessa resonemang vidare här och nu blir onödigt, och dessutom 

svårt utan att komma in på de teoretiska grepp och tankesätt som avses genomsyra den 

löpande texten. Därför: ett rappt kast till nästa stycke. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
20 Skogsjö, Håkan ”Svenska släktforskarföreningar 1883-1983”, Släkthistoriskt Forum. 3/1983, s.1-3 
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1.5 Historiemedvetande och historiebruk; historiedidaktik 

 

Förmågan att orientera sig i tiden, att se sig själv och samhället i relation till dåtiden, nutiden 

och framtiden, torde otvivelaktigt kunna beskrivas som en viktig del i 

personlighetsutvecklingen. ”De stora berättelsernas tid” tör vara förbi, det finns inte en 

historia om Historien, utan historiska berättelser omger oss och tillskriver våran personliga 

historia en mening; olika berättelser har en inverkan på identitetsbildningen. De olika 

historiska berättelserna har en identitetsskapande funktion för olika kategorier och grupper av 

människor som delar liknande erfarenheter, vilket också innebär att det rimligtvis måste 

finnas en konflikt mellan olika berättelser i ett samhälle.21 

Det historiska tänkandet som alla människor ägnar sig åt är, menar den tyske 

historieteoretikern Jörn Rüsen, sprunget ur vårat behov av historisk orientering; vi vill göra 

vår omvärld mer begriplig och orientera vårat handlande i en tidsdimension. Hur vi handlar är 

beroende av vilken erfarenhet vi har av det förflutna, och vad vi har för förväntningar på 

framtiden. De olika former av historiskt berättande som ständigt omger oss är till för att svara 

mot vårat behov av orientering samt att skapa mening i våran tillvaro. Det historiska 

berättandet antar många olika former och inom ett samhälle finns en ständig konflikt mellan 

olika berättelser; berättelser som också hela tiden förändras då de inte längre stämmer överens 

med den självförståelse eller de värderingar vilka de genom sin tolkning från början var tänkt 

att ge uttryck för. Det finns ingen absolut objektiv dimension av historisk kunskap då 

berättelserna är sprungna ur vår subjektiva situation; vi läser in oss själva i berättelser som 

varit meningsfulla för oss i livet, berättelser som vi format utifrån erfarenheten och berättelser 

om den gemensamma framtiden. Att länka samma de olika tidsdimensionerna gör att man på 

ett personligt plan hamnar i ett meningssammanhang, förstår sin situation i ett tidsperspektiv. 

Historier ur historien måste således lyftas fram eller artikuleras av ett tolkande subjekt. 

Ingenting blir till historia bara för att det hör det förflutna till, utan fenomen i dåtiden 

konstitueras först till historiska objekt då de genom tillbakablickande erinring uppträder i 

erfarenheten genom en medveten minnesakt. Med andra ord: Det är det som den subjektiva 

uttolkaren anser vara väsentligt som lyfts fram såsom historiska objekt. Och vad som är 

relevant att lyfta fram har sin grund i uttolkarens förståelse av sin nutid, och de 

framtidsförväntningar som finns. Å andra sidan påverkar de historiska berättelser som 

uttolkaren kommit i kontakt med förståelsen av nutiden och synen på framtiden. Att artikulera 

                                                           
21 Karlsson, Klas-Göran ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, Historien är nu. 2004, s.29-33 
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och begreppsliggöra vissa fenomen i dåtiden syftar till att legitimera eller ifrågasätta t ex olika 

samhällssystem och identitetsföreställningar i nutiden.22 

Rüsen berör uppenbarligen identitetsfrågor, och hur man skapar sig en sådan 

beroende på hur man förhåller sig till de olika händelser eller erfarenheter som har utspelat sig 

i de olika tidsdimensionerna; och det är i synnerhet denna typ identitetssökande eller 

identitetsbildning/historiemedvetande som står i fokus i denna uppsats. Historiedidaktikern 

Martin Alm beskriver i sin artikel ”Historiens ström och berättelsens fåra” hur berättelserna 

stöper och omstöper våran identitet. Alm löper vidare på ovan introducerade spår och menar 

att det inte finns någon fast kärna i oss som definierar vår identitet; identiteten bör förstås 

narrativt, och i berättelsen om våra liv omformar vi ständigt vår identitet. Detta innebär dock 

inte att vi inte är den person vi var tidigare, eftersom de vi är nu är en följd av de vi var 

tidigare, och de vi kommer att vara är en produkt av dem vi är nu. Det är genom berättelserna 

som vi förstår oss själva och vårt korta liv, det är genom berättelsen som vi formulerar en 

historia om vårat eget liv som platsar in i oändlighetens kronologi.23 För en genealog i 

synnerhet är detta betraktelsesätt på livet och ”oändligheten” ytterst påtagligt och centralt, då 

genealogen inte bara ser en berättelse som tar vid vid den egna födelsen och slutar vid den 

egna döden, utan berättelsen om en själv börjar långt före ens egna liv. Om man har lyckats få 

avkomlingar så sluts inte heller ätten, utan berättelsen fortsätter då efter döden i den växt som 

människosläktet och samhällskroppen ses utgöra. Det är genom berättelsen som mening 

skapas åt våra förehavanden, som mål och riktning anges. Vårat historiemedvetande handlar 

om hur vi knyter samman dåtid, nutid och framtid, historiemedvetandet är avhängigt våra 

skapade berättelser. Detta innebär dock inte att man inte kan förklara t ex en företeelse eller 

struktur i dåtiden, men så fort förändring skall förklaras, måste en berättelse löpande över 

olika tidsdimensioner ta vid. En berättelse innebär dock inte å andra sidan att allting ständigt 

måste förändras; vissa försöker t ex framställa sin identitet som något evigt och oföränderligt, 

inte minst inom genealogiska kretsar uppenbarar sig åtskilliga försök att skapa berättelser som 

syftar till att klamra sig fast vi tidigare fixeringar och strukturer, att legitimera sin i andras 

ögon tidigare identitet. Men också då behöver man en berättelse för att kunna förklara varför 

man är densamme, trots alla förändringar som ägt rum omkring en. Enligt ovanstående synsätt 

betingar identitet och historiemedvetande varandra. Berättelserna skapar för oss ett samband 

mellan de olika tidsdimensionerna, vårat historiemedvetande, en berättelse om oss själva och 

                                                           
22 Rüsen, Jörn Historische Vernunft. Grundzüge einer Historik II: Die Prinzipien der historischen Forschung. 
1983, s.20-26. S.45-58 
23 Alm, Martin ”Historiens ström och berättelsens fåra”, Historien är nu. 2004, s.237-239 
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samhället, som skapar våran identitet.24 Det bör understrykas att vi i egenskap av individer 

inte är fria att skapa våra berättelser om våra egna liv helt själva, utan givetvis finns det redan 

då vi föds tidigare berättelser som talar om för oss vilka vi är, berättelsen om oss själva skrivs 

in i sammanhang såsom t ex familjens eller den egna statens osv. Vi är på sätt och vis fångar i 

de berättelser som vi inte själva har valt, eller i varje fall så tvingas vi relatera oss till de 

kollektiva identiteter och värderingar som omger oss, förhålla oss till andra människors 

berättelser, de berättelser som traderas till oss och som ger oss en uppfattning om varifrån vi 

kommer.25 

Historiedidaktik skulle kunna sägas handla om olika historiekulturer, och deras 

förändringar. Centrala frågor är hur och på vilket sätt historia framträder som medvetande, 

mening, minne, myt osv. Olika historiekulturer är konstruerade, uppfattade och använda av 

olika individer, grupper och samhällen för att tillfredställa vissa specifika intressen och att 

svara mot vissa behov; en mening som är relaterad till existentiella, moraliska, politiska eller 

ideologiska intressen. De ”historieprodukter” som produceras i form av broschyrer, böcker, 

monument med mera är att betrakta som färskvaror. Genom olika kanaler försöker någon 

förmedla en berättelse, varför det i sammanhanget är av intresse att studera vad det finns för 

avsikter bakom att ägna sig åt den historiska dimensionen, vem som står bakom 

”historieprodukten” och  förmedlingen, och för vem den är avsedd.26  Saken är ju att staten, 

eller de som har makten, länge försökt ta patent på tolkningen och bruket av historien, i syfte 

att skapa en nationell historia och en nationell identitet, ett gemensamt ”kollektivt minne”. I 

den tid som den genealogiska rörelsen avses studeras så uppstår, vilket kommer att tas upp i 

stycke 1.6, en radikal förändring av förhållningssättet till historien, en påtaglig konflikt mellan 

det gamla och det nya, en ökad diskrepens mellan dåtid och framtid. Tolkningen av historien 

och framtiden kommer inom olika grupper att inta ett diametralt motsatsförhållande; vissa 

kommer att se framtiden som ett steg i riktning rakt hän mot undergång, medan andra kommer 

att se den som historien om de stora framstegen. Ju fler historier som tränger sig på, desto 

oklarare blir det vem som har tolkningsföreträde, och desto svårare blir det att hålla liv i en 

allomfattande stor berättelse som rymmer ”oss” alla.27 Allt bruk av historien kan sägas handla 

om människors sökande efter sammanhang och mening i tillvaron, ett existentiellt bruk 

sprunget ur vårat behov av att minnas eller förtränga, att orientera sig i tiden för att uppleva 

någon form av stabilitet eller kontinuitet i ett samhälle statt i förändring. Behovet att bruka 

                                                           
24 Alm 2004, s.239-240 
25 Alm 2004, s.241-242 
26 Karlsson 2004, s.34-36 
27 Karlsson 2004, s.37-39 
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historien på detta sätt förekommer, om än i varierande grad, i olika tider och samhällen. Även 

enskilda och mycket intima minnen har dock i viss mån tagit intryck av kollektiva minnen, 

minnen som håller samman den grupp som vi identifierar oss med. Historia är alltså relaterat 

till frågor om respekt och tillit till de människor som omger en, således också frågor om vilka 

värden som håller samman gruppen och samhället (och är därför också kopplat till det 

moraliska bruket av historien). I ett samhälle där behovet av minnet har förstärks på grund av 

t ex ett yttre tryck eller snabba samhällsförändringar, brukar ett existentiellt bruk av historien 

eskalera bland vissa individer eller grupper. 28 Det moraliska bruket av historien kan, i detta 

fall, ses som framvuxet såsom en konsekvens av den ”moderna” funktionella statens 

åsidosättande av att producera någon annan historia än just den som handlar om hur det 

ekonomiska välståndet och välfärden har växt fram, en historia som inte på något sätt får 

skada den nuvarande politiska maktens legitimitet, som åsidosätter medborgarnas behov av 

berättelser som handlar om identitet och rötter, om ett behov av att återupptäcka någonting 

och att restaurera eller försonas med dessa minnen.29 Den ”moderna” svenska statens historia, 

vilken ofta brukar beskrivas ta sin början under 1930-talet, har använt historien såsom ett 

”icke-bruk”, ett avvisande av det historiska kulturarvet eller den historiska dimensionen, en 

modernistisk föreställning där den ”mörka” historien ignoreras eller förträngs, där man 

orienterar sig kritiskt i förhållanden till historien, och målar upp en ljus bild av framtiden med 

hänvisning till specifika socioekonomiska förhållanden i samtiden.30 Det moraliska bruket av 

historien som aktiveras av olika grupper hänger ofta samman med en indignation över hur 

makten utövas av de styrande, och kan ses som en uppgörelse med den moderna funktionella 

statsmakten, som en längtan tillbaka och eventuellt med ett mål innefattande ett återställande 

till ett tillstånd som rådde före den nuvarande maktens tillträde. 31 Detta är, vilket redan getts 

utryck för, mycket påtagligt inom de genealogiska kretsarna.  Vad gäller det ideologiska 

historiebruket handlar det om att bygga relevanta meningssammanhang med hjälp av historien 

som förmår legitimera en maktposition för t ex vissa elitgrupper (men också t ex ovan nämnda 

icke-bruk av historien är en form av ideologiskt historiebruk). Misstag i historien läggs till 

rätta och tonas ned, samtidigt som historieideologernas bruk av historien innefattar en arsenal 

av tydliga periodiseringar, absoluta kronologier, starka kontinuitetslinjer; historien framställs 

såsom bunden av historiska lagar och objektiva nödvändigheter.32 Denna typ av historiebruk 

                                                           
28 Karlsson 2004, s.55-57 
29 Karlsson 2004, s.58-59 
30 Karlsson 2004, s.61 
31 Karlsson 2004, s. 58-59 
32 Karlsson 2004, s.59-62 



 18

eller historiebyggande yttrar sig inom de genealogiska kretsarna t ex på så sätt att man ofta 

finner stödjepunkter i ett evolutionärt eller organiskt tankesätt, vilkets syfte är att skapa en 

legitimitet åt ett visst samhällssystem eller åt en maktstruktur.  

Ingen får tro att de olika ovan nämnda formerna av historiebruk förekommer i rena 

former, utan givetvis går de in i varandra, men ofta med övervikt åt det ena eller andra hållet.  

 

1.6 Kontext: Historisk orientering och berättelsen om det moderna Sverige. Konflikten 

kring dåtid och framtid 

 

Styckets syfte är att beskriva vilka berättelser som de genealogiska rörelserna tvingades 

förhålla sig till, i vilket samhälle man levde i, vilka strömningar man bejakade eller 

negligerade och tog ställning till. I det rådande kulturklimatet trädde vissa yttringar fram vilka 

kom att handla om hur man orienterade sig i relation till olika fenomen i de olika 

tidsdimensionerna, om möjliga och uppenbara förhållningssätt till detsamma.  

Martin Kylhammar beskriver i Den tidlöse modernisten de två samtida 

moderniseringsprocesser som äger rum under vad som kan kallas för det moderna 

genombrottet: den andliga och den materiella. Den andliga moderniseringen skulle kunna 

sägas handla om uppbrottet från 1800-talets romantiska, borgerliga och kristna kultur; från 

idealismen. De andliga nydanarna trodde på demokrati, vetenskapens emanciperande verkan, 

frigörandet från sedlighetshyckleriet och traditionerna, från det religiösa oket. Den materiella 

moderniseringen kom mer att handla om utvecklingen av tekniken och den rationella 

industrin, om den moderna ekonomin. De andliga modernisterna väljer Kylhammar att 

beteckna som radikaler, motståndarna som konservativa. Vad gäller den materiella 

moderniseringen kallas förespråkarna för utvecklingsoptimister, medan skeptikerna betecknas 

som civilisationskritiker. Varför då göra dessa distinktioner? Just därför att påvisa att man 

kunde vara emot det ena, men för det andra. Kylhammar menar att den radikala kultureliten 

under moderniseringens tidiga skede i allmänhet var emot den materiella moderniseringen; de 

var alltså samtidigt radikaler och civilisationskritiker. Många socialistiska politiker och 

liberaler var dock positiva till bådadera. Vad gällde de konservativa, så var många av också 

dem kritiska mot den tekniska utvecklingen, men det fanns också många som var positiva till 

den.33 Den moderna teknikens och vetenskapens utveckling kom att innebära att gränserna för 

vad som stod i mänsklig makt att göra försköts, flyttades fram. Vissa kom att se det som att 

Gud och naturen blivit allt svagare till människans favör. Att bejaka moderniteten innebar 
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således också att släppa lös vissa potentiella krafter; debatten om konsekvenserna av den nya 

tekniken kom alltså att handla risker och möjligheter och var ofta knuten till var man befann 

sig i den sociala hierarkin. Förhoppningar kom att knytas till teknologin, men också farhågor 

för oförutsedda samhällsomvandlande följder. Kylhammar menar att 1920-talets radikala 

avantgardister kom att samlas under slagordet acceptera, och appellen var riktad mot 

kulturlivets traditionalister, eller de som man menade var oförmögna att se det positiva med 

den nya utvecklingen. De kulturradikala kom i stor utsträckning under 1920-talet att mena att 

den materiella moderniseringen också kom att tjäna den andliga, till skillnad från de tidigare 

radikalerna. Tiden kom att präglas av en pockande uppbrottsretorik, de unga radikalerna ville 

bort från de gamla anfrätta och förlamande traditionerna, riterna och normerna, och blicka 

framåt.34 Den kritiska orienteringen i förhållande till historien tog sig ofta i euforiska uttryck, 

vilket svårligen kan uttryckas bättre än i Josef Kjellgrens (1907-1948) ordalydelse: 

 
 Glömska 

 och inga minnen mer. 

 Hav och jord i ljus. 

 Inget arv åt oss, 

 inget gammalt att bära på. 

 Jorden ung igen 

 som i tidernas början.35 
 

Jonas Hansson menar i Humanismens kris att traditionalisterna, vilka under 1920-

talet kan sägas ha bestått av den gamla bildningsaristokratin (och till vilka stora delar av de 

aktiva inom de genealogiska rörelserna tillhörde), kom att uppleva en nedgång och kämpa i 

motvind i förhållande till den nya gruppen av avantgardister, som företrädde det 

industrialiserade samhällets nya elit. Tiden efter första världskriget kom i många avseenden 

att ses som den gamla ordningens fall, som en tid genomsyrad av vankelmod och 

desorientering. Men undergångsstämningen och kulturpessimismen kunde också fungera som 

en bakgrund eller förevändning för de optimistiska förnyarna eller modernisterna. Den gamla 

borgerliga kulturen skulle i många avseenden kunna ses som stående i upplösning. I detta 

klimat av framtidsorienterat bejakande av vetenskap och teknik kom den personlighetskult 

som börjat utvecklas kring sekelskiftet 1900 att få ökad livskraft inom de 

bildningsaristokratiska traditionalistiska kretsarna. Som en reaktion mot massamhället kom 
                                                                                                                                                                                     
33 Kylhammar, Martin Den tidlöse modernisten. 2004, s.41-44 
34 Kylhammar 2004, s.100-102 
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för vissa en tillflykt till subjektet att ske, då tron på historien redan var förlorad. 

Personlighetskulten kom att byggas på en idealistisk grund, där det personliga kom att ses 

som det högsta i historien, som det egentligt mänskliga, en attityd som även i hög utsträckning 

kom att göra sig bemärkt inom vissa genealogiska kretsar. Hansson menar att 

personlighetsbegreppet under 1920-talet kom att få en konservativ karaktär som kom att 

ställas mot radikalismen och modernismen. Personligheten hotades inte, till skillnad från de 

gamla strukturerna och normerna, av massan. Traditionalisterna kom att uppleva det som att 

modernismen led brist på sammanhang, saknade erfarenhet eller historisk åskådning, låt säga 

avsaknad av samband mellan de olika tidsdimensionerna.36  

Historikern Martin Wiklund menar i sin I det modernas landskap att det finns många 

möjliga och rimliga berättelser om mellankrigstidens Sverige, och att de alla är sprungna ur 

vårat behov av historisk orientering. Huvudberättelsen har kommit att bli berättelsen om 

välfärdssamhället, om det moderna Sveriges framväxt under 1930-talet, om en berättelse där 

upplysningsrationalismen fått en stor roll, liksom folkhemstanken. Sverige har målats upp 

som ett mönsterland även om man, vilket en del historiker har gjort, skulle kunna se ”den 

svenska rationalistiska ideologin” som elitistisk och totalitär. 

1930-talet har i efterhand ofta framställts som den punkt varifrån man har dragit en 

rak och rät linje till det som kommit att bli dagens moderna samhälle; man har skapat vad som 

kan kallas för en genetiskt berättelse, där förändringen har utgjort ett orienterande element, 

och där det som ihågkoms ur det förflutna är det som påvisar att det nutida samhället är 

förmöget till och i behov av förändring. Men under 1930-talet torde inte ”den absoluta 

vändpunkten” ha varit lika självklar som den kommit att bli i den moderna svenska 

efterhandskonstruktionen av historien då tiden beskrivs som just en vändpunkt p g a det 

avstamp inom socialpolitiken som ägde rum under denna tid, vilket kom att bli till 

huvudtemat i den framstegsberättelse som skapats, en berättelse som ligger i linje med den 

politiska visionen om välfärdssamhället. Man har valt att artikulera och lyfta fram just de 

saker som platsar in, man har brukat historien för att ge legitimitet åt de rådande 

förhållandena och visionerna i nutiden.  

Men 1930-talet bestod inte bara av rationalism, tekniskt utveckling och 

framtidsoptimism, menar Wiklund, utan också av kraftiga traditionalistiska, romantiska och 

antimoderna inslag, vilka inte låtit sig skrivas in i huvudtemat. Den påtagliga pessimismen 

gentemot samhällsutvecklingen fanns att finna inom vissa grupper, vilken emanerat ur 

                                                                                                                                                                                     
35 Kylhammar 2004, s.102 
36 Hansson, Jonas Humanismens kris. 1999, kap.4 
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känslan av att något som varit angeläget att bevara hade gått förlorat. Å andra sidan kan inte 

folkhemstanken ensidigt ses som något modernt, då den också kom att innefatta tydliga inslag 

av idealism, nationalism och romantik då man försökte lyfta fram den svenska 

klassöverskridande folkliga gemenskapen.  

Historia kom dock, menar Wiklund, i synnerhet efter andra världskriget, att 

förknippas med konservatism och nationalism, varför man från samhällets sida kom att 

genomföra en ökad satsning inom t ex skolväsendet, innebärande att nutidsorienterande 

ämnen fick ett större utrymme då de ansågs vara mer nyttiga för samhället. Den enda historien 

som sågs som intressant var den som kunde bidra till det framtida samhällets utformning, 

medan de tidigare berättelserna om Sverige kom att tonas ned. Huvudberättelsen kom alltså 

att handla om hur Sverige gick från mörker till ljus, och det förflutna målades upp som ett 

samhälle bestående av fattigdom, ojämlikhet, och vidskepelse i motsats till framtiden som 

kom att förknippas med demokrati, jämlikhet, frihet, välfärd och vetenskap.37 Wiklund menar 

att: 

 
Den dominerande konflikten förstods i termer av ”framåt” och ”bakåt” där den egna identiteten, ”vi”, 

knöts till framtiden och framsteget i berättelsen. Snarare än yttre fiender och andra länder var det mot 

de inre motståndarna till en sådan utveckling som kampen fördes. Att värna om traditioner sågs som 

bakåtsträvande, konservativt och som ett hinder för upplysning, demokrati och framsteg.38 

 

Wiklunds poäng är att berättelsen om Sverige under 1930-talet lika väl skulle kunna ha 

präglats av andra teman och fokuserat på andra händelser, vilket dock inte kom att bli fallet p 

g a socialdemokratins långa tid i regeringsställning. Det viktiga i detta sammanhang och för 

denna uppsats är hur som helst att mellankrigstiden inte får förenklas, vilket gjorts då det 

ideologiska bruket av historien har tecknat tydliga kontinuitetslinjer från denna tid och framåt. 

Konflikten kring dåtid och nutid, synen på historien och bruket av den är, vilket redan 

klargjorts, en springande punkt i de kommande styckena rörande genealogins roll under 

mellankrigstiden.  

 

1.7 Frontfigurer inom den genealogiska rörelsen /olika falanger 

 

Johan Wretman (f.1852), som kan beskrivas som något av en pionjär i sammanhanget, kom 

1916 att ge ut Kort handbok i svensk släktforskning, vilken senare skulle komma i utvidgad 
                                                           
37 Wiklund, Martin I det modernas landskap. 2006, s.111-118 
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upplaga under titeln Släktvetenskapen år 1924, ett år efter Wretmans död.39 Wretman, som 

egentligen var att betrakta som en amatör på området, var till sin profession jur. kand., f d vice 

häradshövding och rådman i Stockholm.40 Inte mycket information finns att finna om honom, 

och då han inte figurerar i någon typ av genealogisk föreningsverksamhet så synes han ha stått 

utanför denna, vilken ännu vid tiden för hans död inte var särskilt utvecklad. 

Kaptenen Erik C:son Swartz (f.1887) kom att grunda Skandinaviska 

släktstudiesamfundet.41 Som dess ordförande verkade dock svenskamerikanen med. och  

fil. dr. Johannes Hoving (1868-1954), medan Swartz kom att verka som dess sekreterare i 

omkring tjugo år. Swartz kom också att stå som utgivare av Genealogia Gothica, men saken 

är att han hade en osynlig medarbetare, nämligen den mystiske och med nazistsympatier 

behäftade Sven Olber Olsson (1882-1944), som uppges ha verkat som tulltjänsteman, men vid 

olika tillfällen också skall ha titulerat sig som ex-officer, liksom kapten. Enligt en polisrapport 

från 1941 skall han under en tid ha kallat sig själv ”Knas Ofson”, eller ”Knas Svenolber 

Fredriks Of Son”, ett namn som han bl a bär i ett katolskt prästbetyg från 1908. Så 

småningom övergick han till att kalla sig för doktor Adalbert Fredriksson.42 Denne man kom 

bl a att ge ut Aristogeneia och Nobiles et ignobiles, under det latiniserade Adelbertus 

Frederici, vilka kommer att nyttjas i denna uppsats. Till saken hör att professor Herman 

Lundborg (1868-1943), den svenska rasbiologins centralgestalt, kom att skriva introduktionen 

till det sistnämnda av dessa båda tryck.43 Lundborg behöver knappast någon närmare 

presentation, då han torde vara allmänt känd såsom chef för Statens institut för rasbiologi i 

Uppsala. Kopplingar till ovanstående trio hade också Johannes Kjellström (f.1883), fil. dr. 

samt föreståndare för Stockholms läns folkhögskola. Kjellström var också redaktör för 

Tidskrift för det svenska folkbildningsarbetet.44 Hur pass nära förbindelser Kjellström hade 

med Lundborg är oklart, men hans sympatier för Lundborgs verksamhet råder det knappast 

någon tvivel om, då han bl a skall ha bett denne om rekommendationsbrev till olika tyska 

rasbiologiska institut.45 Swartz, Olsson, Lundborg och Kjellström kom att tillhöra den krets 

som kom att bruka genealogin i rasbiologiska syften. 

Från mer historiskt orienterade genealogiska kretsar kom ovanstående publikationer 

att mötas med förakt. Professor Bengt Hildebrand (som bl a var huvudredaktör för Svenskt 
                                                                                                                                                                                     
38 Wiklund 2006, s.118 
39 Hildebrand 1961, s.306 
40 Nordisk familjebok. Band 32. 1921, s.1167 
41 Broberg, Gunnar Statlig rasforskning. En historik över Rasbiologiska institutet. 2002, s.57-58 
42 Hildebrand 1961, s.293 + s.315-316 
43 Olsson, Sven Olber Nobiles et ignobiles. 1931, s.1 ff 
44 Vem är det 1945. 1945, s.579 
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Biografiskt Lexikon 1937-60, tillika känd som en Sveriges främsta genealoger) skall ha 

beskrivit Genealogia Gothica såsom innehållande en ”grov okunnighet, en häpnadsväckande 

tilltagsenhet och ogenerad bluff samt en ofta direkt löjeväckande dilettantism”.46 Hur man 

inom Genealogiska föreningen ställde sig till ovanstående publikationer är oklart, men 

föreningen, som till en början bestod av släktforskningsamatörer, var snarare orienterad åt 

historievetenskapen än åt rasbiologin. Ordet ”ras” förekommer knappt i föreningens tidskrift, 

vilket kan tyckas förvånande med tanke på de strömningar som fanns i tiden. Måhända var det 

hela en medveten hållning från utgivarens sida. Hur som helst, den drivande och initiala 

kraften bakom bildandet av föreningen brukar sägas vara kapten Lennart Zielfelt (f.1895), 

som kom att verka som föreningens sekreterare mellan åren 1933-57. Ordförande under 

perioden 1933-37 var dock friherren och majoren Fredrik Falkenberg, som kom att efterträdas 

av språkforskaren professor Natanael Beckman (ordförande 1937-42), vilken kom att ersättas 

av dr-ingenjören Ragnar Schlyter (ordförande 1942-48).47 En annan skribent som tas upp är 

förste arkivarien vid Riksarkivet Per Sondén48 (f.1853), som var fil. dr., en titel som också 

bars av den finländske friherren Eric von Born. Hur fasta hans kopplingar egentligen var till 

Genealogiska föreningen vet jag inte, men hans enda och långa artikel i medlemsbladet, ”Om 

släkters fortbestånd och undergång”, gör honom till något av en hök i sammanhanget. Von 

Born skildras på andra håll som en inbiten antisemit, vilket dock inte kommer till uttryck i 

nämnd artikel. Han beskrivs också som en viktig person inom Samfundet Manhem, som bl a 

kom att verka för ”ett inhemskt, klart nordiskt och svenskt odlings- och folkbildningsmål, 

såsom en förening av äkta svenskar, ägnade att taga vara på det bästa i vår fäderneärvda 

odling” osv.49 Sigurd Örjangård (f.1886), hemmahörande inom olika lantbruks- och 

ungdomsrörelser, betecknas såsom rektor för lantmannaskolan i Färgelanda, Dalsland. Det var 

också på Örjangårds initiativ som Jordbrukare-Ungdomens Förbund kom att bildas, vilken 

ägnade sig åt viss genealogisk verksamhet.50 Uppenbarelser som lyser med sin frånvaro i 

biografiska sammanhang är Folke Johnsson, Carl Hellström och Sven A. Rydberg, vilket i 

och för sig inte är att beteckna någon kalamitet av allvarligare art. 

 Textmassan  rörande ovan nämnda personer får sägas ha ett ynkligt omfång, men inte 

mycket biografiska fakta kring desamma finns att finna utan att allt för mödosamma 

                                                                                                                                                                                     
45 Broberg 2002, s.57 
46 Warnstedt, Christopher von ”Modern svensk släktforsning”, Genealogisk tidskrift 1946-54. Band 1, 1952, 
s.148 
47 Hildebrand 1961, s.294-295 
48 Nordisk familjebok. Band 18, 1917, s.751 
49 Berggren, Lena Nationell upplysning. 1999, s.252 +288-289 
50 Svenska män och kvinnor. Band 8. 1955, s.538 
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ansträngningar görs, en vedermöda förmodligen inte värd dess omak. En viss bild av vilken 

kategori människor det rör sig om torde dock ha emanerat; det är i huvudsak i de högre 

samhällsskikten, inom akademiska och adliga kretsar, som de flesta av figurerna förekommer. 

 

2. Analys. Existentiella, moraliska och ideologiska förevändingar. Individen 

och samhället. Kampen om historien. 
 

2.1 Föreställningar om ätt och ättekänsla 

 

Johan Wretman beskriver vad han kallar för ”den genealogiska enheten”, med vilken han kort 

och gott menar kärnfamiljen. Ätten beskrivs dock som ett historiskt eller juridiskt begrepp, 

vilket utöver kärnfamiljen kom att inbegripa även gifta barn och deras avkommor, så länge de 

befann sig under husfaderns tak, vilken hade oinskränkt auktoritet över rättskipningen. Jord 

ägdes gemensamt, och ätten beskrivs som det germanska samhällets grundval. Olika ätter slöt 

upp och bildade härader, vilka kom att ingå i ett landskap som lydde under särskilda 

småkonungar. Det hela skildras i termer av en naturlig sund organisk ordning. 

 För friborna män kom muntlig genealogisk kunskap att vara av betydelse, då man för 

att hävda sin rätt framlade en ätteledning. Den muntliga traditionen blev den viktigaste 

förbindelselänken mellan förfäder och ättlingar, och kom att bli grundvalen för de enskilda 

ättemedlemmarnas ställning i samhället. Wretman betonar alltså den sociala betydelse som 

kännedomen om släkten hade, och den betydelse den hade för den enskilde, och han 

understryker att den som inte hade någon kunskap om ätteledningen eller sitt ursprung inte 

heller kunde erhålla något anseende i samhället.51 Wretman är övertygad om att 

släktforskningen bidrar till att öka släktkärleken och släktsammanslutningarna, att den även 

idag kan och bör ha en social betydelse. Släktforskningen ger upphov till ett ”släktsinne”, då 

den sentide avkomman genom ätteledning väcks av tankar om hur de hädangångna 

förfädernas blod flyter i hans ådror, likaså som han känner sig manad att följa dem efter, att 

bevärdiga sig sin härkomst. Wretman menar alltså att man skall bygga vidare på traditionen 

och inte orientera kritiskt mot den. Vi ingår alla i ett givet sammanhang vilket genom 

släktforskningen kan medvetandegöras för oss. Ovanstående kommer bl a till uttryck då han 

appropå genealogen säger att ”likaså bör han av förfäderna lära den heliga plikten att troget 

                                                           
51 Wretman 1924, s.1-2 
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och efter bästa förmåga tjäna det land, som fostrat dem och honom”.52 Wretman försöker 

påvisa ätteledningens betydelse genom en rad citat, bl a genom ett utdrag ur Viktor Rydbergs 

Warburgs levnadsteckning: 

 
För att djupare intränga i en nations inre liv, för att kunna följa safternas cirkulation i dess organism, 

för att erhålla en, att vi så må uttrycka oss, fysiologisk historia, fordras just dessa stamtavlor, dessa 

släkttraditioner, dessa biografier, dessa de husliga härdarnas hävder. Ägde vi en enda svensk 

bondesläkts stamtavla för tre århundraden med åtföljande biografiska notiser, skulle vi i henne finna 

en trogen och gripande miniatyr av landets och folkets öden under samma tid.53 

 

Ätten är en del i en större samhällskropp, en sammanlänkande byggkloss dels bakåt och 

framåt i tiden löpande över tidsdimensionerna, men också uppåt och nedåt vad gäller hur 

samhällshierarkierna skall konstitueras. Man skulle kunna säga att en känsla för ätten också 

innebär att ha en känsla och en respekt för de rådande sociala relationerna och för bevarandet 

av dem. 

 Professor Natanael Beckman har en lång artikel i Medlemsblad för Genealogiska 

föreningen där syftet är att försöka redogöra för relationen mellan genealogin och den 

isländska litteraturen. Framställningen får sägas vara saklig och objektiv. Beckman menar att 

begreppet ätt, som är centralt i artikeln, ingalunda endast var ett biologiskt begrepp utan i lika 

hög grad handlade om en ekonomisk samhörighet. Motivet för ätteledningen, menar 

Beckman, handlade i mångt och mycket om arvsgången för jorden. Känslomässiga skildringar 

av ätten är nedtonade, liksom försök till att göra kopplingar till nutiden inte är närvande på ett 

lika påtagligt sätt som hos många andra. Beckmans historiska intresse verkar inte i första hand 

handla om att göra ett moraliskt eller ideologiskt bruk därav, utan snarare om att mana till ett 

kritiskt metodologiskt förhållningssätt vad gäller tidiga genealogiska uppteckningar.54 

I fullständig motsättning till Beckman kan Johannes Kjellström sägas stå då han 

beskriver något som svårligen skulle kunna betecknas som något annat än mytologi, sägner 

eller ibland bara fria associationer och overifierade fantasier som inte torde ha delats av den 

genealogiska rörelsen i sin helhet. Dock förekommer i olika sammanhang många liknande 

eller angränsande föreställningar även i andra tryck. Hur som helst, Kjellström gör ett försök 

att beskriva vad han kallar för ”nordisk ätt och ättekänsla i historisk belysning”, men som så 

ofta kommer inte texten i stycket att motsvara vad som påbjuds i rubriksättningen. Vad 
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släkten anbelangar menar Kjellström, som uttrycker sig vaporöst, att livsinstinkten hos de 

olika kulturfolken har rotat sig i och fortplantat en helig dyrkan av familjens förfäder. Hos t ex 

grekerna och romarna hade familjens kult av de döda sedan urminnes tider medfört ”plikter 

för de efterlevande i deras vandel och handlingsliv”. Kjellström skriver vidare i samband med 

romersk ättekänsla att ”de döda (di manes – ett latinskt ord – betecknar de döda kollektivt och 

sättes regelmässigt på gravstenarna) äro ’makter’, som ur graven hjälpa och skydda sina 

ättlingar men även tillbörligen straffa dem, om de svika sin pietet”.55 Då syftet med 

Kjellströms skrift var att propagera för släktforskningen i hans samtida samhälle, är det svårt 

att inte dra den slutsatsen att han menar att man skall hysa vördnad inför gångna släkter och 

traditioner, och inte vända dåtiden ryggen till eller markera brott med historien. Kjellström 

lyfter in både moraliska och ideologiska aspekter, och detta bruk av historien blir mer och mer 

påtagligt ju längre läsningen av honom fortskrider. Kjellström menar att förfäderskulten har 

gått som en underström genom det romerska folklivet under århundraden, och ”givit styrka 

och ande åt dess högre kultur, haft en innerlig verkan på den romerska familjens samling och 

fasthet”. Förfäderna omslöts av ett trygghetsingivande andeväsen, menar han, och åtnjöt heder 

och dyrkan, var nära förbundna med familjen och dess öden. Husfadern kom att ägna en kult 

åt sin genius (vilket i den romerska mytologin är namnet på den personliga skyddsande som 

varje man har), mot vilken husfolket visade sin vilja att lyda, vilket Kjellström anser skapade 

en vacker och helig hemkänsla. Både grekernas och romarnas kult av förfäderna beskriver 

Kjellström såsom ett gemensamt indoeuropeiskt släktarv, således också innefattande de 

germanska folken.56 Genom att utrycka det på det sätt som han gör, menar han också att vi har 

en moralisk skyldighet gentemot tidigare generationer, då ett arv skall förvaltas och tidigare 

generationers strävanden tas på allvar. Kjellström menar vidare att det enligt nya rön har visat 

sig att den indoeuropeiska kulturen är sprungen ur den nordiska rasen, som är en 

sammansmältning av ”långansikten” och ”bredansikten”. Det är denna ras ”som med böljorna 

av sitt blod befruktat den yngre stenålderns indoeuropeiska kulturer och sedermera nått sin 

högsta utveckling hos germanerna”.57 Familjen hade från begynnelsen sin särskilda kult, en 

indoeuropeisk dyrkan vilken var intimt förbunden med faderskapet och livets helgd. Släktens 

huvudman eller ättehövding skall ha utfört religiösa ceremonier, vilka beskrivs såsom varande 

av stor vikt för sammanhållningen inom ätten. Kjellström fortsätter: ”Starka band höllo ätten 
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samman. Denna hade sin grund i naturen, gemenskap i det bankande blodet”. Den hierarkiska 

strukturen och den sociala ordningen beskriver Kjellström närmast såsom emanerad ur 

objektiva naturlagar, som en naturbunden historisk nödvändighet. Kjellström kommer bitvis 

ofta in på fullständigt lösryckta resonemang, fixerar sig på ett sjukligt sätt vid vissa ord, vilkas 

etymologi och användning på ett mycket märkligt och förvirrat sätt försöker dryftas, vilket 

slutar med att han genom fria associationer hamnar någon helt annanstans än där han började. 

Ibland händer det dock att han förr eller senare lyckas återkomma till det föresatta, i detta fall 

”ättekänslan” (men är i viss mån i detta fall snubblande nära att haka upp sig vid ordet 

”band”). Han skriver:  

 
Vi ha dock inte använt det rätta passmåttet på orden, om vi härvidlag tala om ”band”, som höllo 

samman. Ätten var en levande varelse med samfällt psyke, som inte behövde band för att plöja 

vågorna – vad någon vill kalla band, voro endast yttringar av det nya människodjurets 

livsfunktioner och simtag i det stora världshavet. Ätten hade i blodet en vild och helig drift att 

skydda var lem av ätten, och blev en lem sårad till lyte eller till döds, återstod intet annat än 

blodshämnd. Blodshämnden har samma groddplats som den väldiga rätten i världen – i ätten; 

rätten var ett annat ”band”, som höll ätten samman. Ätten kunde avsöndra de lemmar, som icke 

samverkade med dess rättsuppfattning – det är väl att tänka, att det varit ättehövdingen, som 

biträdd av familjefädernas råd beslutat i dessa och andra av ättens angelägenheter. Ätten var den 

enda samhällsorganismen, och rätt och skydd torde inte ha funnits utanför den. Det var ätten, 

som ägde, och den ägde sig själv, med kvinnor, trälar och boskap58 

 

Kjellström kan ibland bli mycket grumlig, och hans utsagor tycks ofta bygga egna idéer och 

uppfattningar om saker och ting (även om han hänvisar till de mest skiftande källor, vilka han 

handhar på ett otillbörligt sätt, då enda syftet med dem synes vara att ge legitimitet åt hans 

egna bitvis mycket förvirrade tankar). Hans önskvärda samhällsstruktur skulle dock kunna 

sägas blottas och bakomliggande nazistiska influenser eller kopplingar i viss mån annalkas, 

vilket t ex skulle kunna sägas komma till uttryck i hans beskrivning av ättehövdingens 

självklara oinskränkta makt, synen på släktet och samhällsorganismen, ”det samfällda 

psyket”, avyttrandet av icke önskvärda element, ättens ”heliga drift” att skydda de sina, den 

”naturliga rätten” osv. Kjellström fortsätter:  
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Individuell egendom visste man inte om, då inte mänskliga individer funnos – om någon sådan 

framträdde ur skrevornas djup, måste utbölingen dödas, förslavas eller ättledas, inympas i ätten för att 

kunna leva. Det innersta och högsta och sålunda vitalaste yttringen av det nya psyke, som tänts med 

ätten, var emellertid kulten, grundad på dyrkan av de avlidna förfädernas andar. I den indoeuropeiska 

ättens ögon var ej den timliga döden tillvarons ändalykt, utan den hädangångna fortsatte i 

gravkammaren ett töckenliv, som alltjämt behövde jordiska nyttigheter: en bostad, som stod emot 

storm och röta, vapen och redskap, mat och dryck. Han hade ock behov av hustru, fränder och trälar, 

och i ättegraven samlades de alla med tiden till nya gillen och tunt vardagsliv.59” 

 

Mycket klarare tankar än ovan blir det inte, snarare tvärtom. Även om Kjellström fördjupar 

sig väldigt ofta i avlöpande sidospår så saknas sammanhang med det föresatta, då det handlar 

om allt från spekulationer om hur ekorrarnas förfäder trängt in i skogen, till oxfordrörelsens 

förhållande till Gud. Han blir svår att tolka då han tycks ta intryck från alla möjliga 

motstridiga håll. Genomgående tycks dock hans ”organismtänkande” och framhållandet av 

”den naturliga ordningen” vara, vilket måste tas  i beaktande, ”eljes reser sig degenerationens 

hemska spöke i hotfull närhet”.60 

 

2.2 Konservatism. Släkternas evolution och det organiska samhället 

 

När Johan Wretman i sitt verk Släktvetenskapen skall behandla vad han kallar för ”släktens 

och släktforskningens betydelse i socialt, intellektuellt, etiskt och religiöst avseende”, kommer 

han oupphörligt in på genealogins samhällskonserverande kraft. Han menar att den 

sammanhållning som släktforskningen kan skapa i enskilda släkter även är av betydelse för 

samhället i stort, ”ty därigenom främjas i ej ringa mån bekämpandet av de ansatser till 

upplösning av alla gamla samhällsband, vilka äro utmärkande för den nyare 

socialdemokratien och därmed likartade samhällsformer”. Solidaritetskänsla skall i stället 

odlas inom livskraftiga släktföreningar, utan inbladning från statens sida. Släkten skall måna 

om de etiska och ekonomiska angelägenheterna för de sina. Detta skulle i högre grad än 

lagstiftningsåtgärder bidra till en lugn och trygg samhällsutveckling. Släktsammanslutningar 

och släktforskningen, menar Wretman, hör till samhällets goda konservativa krafter.61 

Wretman ser det alltså som att släkterna, som bildar släktet, i stort sett sammanfaller 

med samhället. Släkterna är samhällets mest grundläggande enhet, och samhällets utveckling 

är beroende av släkternas dito. Då Wretman skall beskriva släktforskningens syftemål väljer 
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han att citera utdrag ur Familiengeschichtliche Blätter, enligt vilka den släkthistoriska 

forskningen har visat sig besitta ”ett inre värde för nationens hälsa”. Det betonas alltså att 

artikulerandet av i många fall bortglömda anor och byggandet av genealogiska system har ett 

värde i nutiden och för framtiden. ”Folkkraftens rötter äro att söka hos släkten” på så sätt att 

kännedomen om framlidna anfäder eller ens rötter också lämnar riktlinjer för den nutida 

ättlingen, får en praktisk och stärkande funktion i dennes strävanden.62 Man orienterar sig 

traditionellt, erfarenheten av det förflutna motsvaras av en förväntan inför framtiden; 

återupprepning präglar världsbilden och kontinuiteten bekräftar det nedärvda. 

 Också i Medlemsblad för Genealogiska föreningen kommer liknande tankar då och 

då till utryck. I en skrivelse till Kungl. Maj:t angående en önskan om reproducering av 

kyrkoarkivalierna betonar Lennart Zielfelt och Ragnar Schlyter att studiet av släktens historia, 

som blivit allt vanligare inom vida befolkningskretsar, har en ”utomordentlig betydelse för de 

patriotiska strävanden, som gå ut på att öka vårt folks samhörighet med fosterlandet och dess 

historia”.63  Fredrik Falkenberg, som oroar sig över fideikommissens förintelse i och med de 

nya arvsskattelagarna, menar att man omintetgör ”en enande och stödjande tanke, ett 

bevarande av traditioner och ett samlande av gamla minnen” därigenom. Rotlösheten sprider 

sig i samhället, banden med det fäderneärvda håller på att klippas av och det traditionella 

samhällskittet lösas upp. Detta faktum är något som olika personer inom olika släkter kommit 

att känna av, vilket också resulterat i att släktföreningstanken emanerat med större 

tilltagsenhet. Det finns nu, menar Falkenberg, ett ”stort antal sammanslutningar grundade på 

blodsband och namn inom såväl frälse som ofrälse släkter”.64 Falkenberg ger uttryck för att 

känna sig indignerad över hur statsmakten utövas, samtidigt som han förespråkar att man på 

egen hand skall restaurera de gamla värdena och identiteterna genom bildandet av 

släktföreningar.  

Det organiska tänkandet och ”den traditionella historiska orienteringen” kommer 

kanske ändå bäst till uttryck i den prolog som Magda Bergquist von Mirbach skrivit till 

Genealogiska föreningens högtidssammanträde i november 1943 (en prolog som i sin helhet  

innehåller sju strofer, av vilka den första och näst sista i utdrag ses nedan): 
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Vi äro de sista länkarna 

 i släkternas ändlösa ked. 

 Långt, långt in i evigheten 

 sträcker sig tågets led 

 av män och av kvinnor, en bölja, 

 en här, där ej skönjes ett slut –  

 våra fäder, som vi skola följa, 

 de tappra, som gått förut. 

 

 Var trogen de helga lagar 

 Gud ristat in i Ditt bröst, 

 det bud som från evigheten 

 Dig når genom fädernas röst: 

 ”Om stundom i kampen Du sviktar, 

 förgät ej Ditt höga mål! 

 Minns! fädernas arv förpliktigar, 

 och fläckfritt må vara Ditt stål!”65 
 

Ovantstående rader är mättade, och skulle nästan kunna sägas vara ett koncentrat av själva 

tanken med Genealogiska föreningen. Det organiska kontinuitetstänkandet löpande över de 

olika tidsdimensionerna är påtagligt, vilket också innefattar det existentiella behovet av att 

hitta ett sammanhang i tiden. Moraliska förpliktelser dels gentemot tidigare generationer 

föreligger, liksom emot de människor som delar våra kollektiva minnen och gemensamma 

berättelser. Motståndet mot det modernistiska förhållningssättet och fördömandet av bristen 

på det historiska sinnet och de undergångsstämningar och pessimistiska förfallsberättelser 

som fanns i tiden finns också de behäftade i Bergquist von Mirbachs strofer. Vi står inför en 

kamp om kulturens överlevnad, och den som orienterar sig kritiskt mot det tidigvarande är en 

rotlös, desorienterad och vilsen människa, medan den som bygger på det hävdvunna, det 

traditionella och det från anfäderna arvgångna kommer att överleva.  

 Den moderna tidens omdaningar leder inte till något gott utan är ett farligt spel och 

ett brott mot den av naturen givna evolution som alla släkter genomgår, menar Eric von Born. 

Han beskriver sin samtid som en anomali i förhållande till tidigare historiska 

kontinuitetslinjer, som en brytningstid ”då allt inom stat och samhälle råkar i gungning och då 

bottensatsen föres upp till ytan, där nya släkter tumla runt i yra fram på världshistoriens scen”. 

Inga kultursläkter föds dock över en natt, menar von Born, även om man kan påvisa att vissa 
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enskilda individer stiger upp ”ur massans bottenlösa källa”. Men denna utveckling är inte den 

normala, och resulterar som oftast i ett brådstörtat och djupt fall. Von Born menar att naturen 

är konservativ, och i egenskap därav främjar en stegvis utveckling. Men att göra som man gör 

nu, att anse ”att allt gammalt måste gå under och skänka plats för något nytt” är direkt 

skadligt, då arvsmassan är något som förkovras genom seklerna, och har gett oss en alltjämt 

bestående kulturelit. Von Born menar att: ”De släkter som, som bilda denna, utgöra i viss mån 

förbindelselänkarna mellan forntid och framtid, och med hänsyn till kulturens vinningar 

förena de förvisso det som varit med det som komma skall”.66 Von Borns ideologiska bruk av 

historien är påtagligt. Han målar upp kontinuitetslinjer och historiska eller naturliga lagar, en 

objektiv nödvändighet som ordnar samhället och de sociala relationerna. 

 Också Sven A. Rydberg, som hör hemma inom hembygdsrörelsen, menar i sin 

handbok Släktforskning att all kultur, såväl andlig som materiell är ett resultat av tidigare 

generationers mödosamma ansträngningar. Rydberg beskriver ”hemmet” som centrum för den 

traditionella nordiska kulturens utveckling. I hemmet var banden mellan familjemedlemmarna 

starka, så också generationsbanden. Erfarenheter och berättelser traderades från släktled till 

släktled. Industrialismen kom dock att krossa och omvälva hela den traditionella 

samhällsorganisationen samt upplösa de gamla institutionerna. Den tilltagande urbaniseringen 

och emigrationen kom att bryta många gamla släktband och lojaliteter. Men Rydberg är inte 

alltigenom pessimist, utan han menar att det har skett en pånyttfödelse av känslan för hemmet. 

Detta kommer sig av att ett stort behov av ”andliga kraftresurser” har annalkats, ett behov 

som bygden, hemmet och familjen har kunnat svara emot. Släktforskningens yttersta uppgift 

är främst, menar Rydberg, att skapa en fast punkt i individens tillvaro, för att därifrån kunna 

inordna henne  i ett historiskt skeende, i ett större sammanhang.67   

 Också Folke Johnsson, hemmahörande i hembygdsrörelsen, menar att ”vår tidsanda 

lockar de unga att förakta sina dagars upphov, att hånle åt ’vidskepelse och föråldrat 

sentimentalt pjunk’ varmed menas aktningen för familjelivets helgd”. Ungdomen hänger sig 

åt omoralisk nöjesfrossa istället för att lära sig hysa vördnad och kärlek till familjen och 

släkten. Johnsson menar att meningen med hans artikel är att inom allmogekretsar väcka 

intresse och förståelse för genealogins idé och ändamål. Släktkunskapen är, menar Johnsson 

rent av en ”absolut nödvändig medborgarkunskap, som måste utbredas bland oss alla, men 
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särskilt inom det svenska folkets breda lager”. Släktforskningen har en uppbygglig funktion 

för moralen, är en källa varur känslor av stolthet kan odlas, eller som Johnsson säger: ”Yvs 

gärna över fädrens ära när Du så kan, ty Du tillhör dock deras blod”. Johnsson menar att den 

svenska allmogen vet mer om sina kreaturs härstamning än om sin egen, vilken de borde ägna 

mer uppmärksamhet, eller medvetandegöra.68 Den stora massan ”har ännu icke insett vad 

plikt och skyldighet bjuda med avseende på fädrens minnen”, menar Johnson, även om 

okunnigheten långsamt börjat ge vika på sina håll. Det borde vara var mans hederssak att söka 

rätt på sina föregångare, eller artikulera glömda fenomen ur dåtiden. Även om man kommer 

att finna dem i framskjutande eller mindre smickrande positioner så är huvudsaken ”att vi 

finna dem och ej låta dem sjunka i glömskans hav.” 69 Johnsson betonar, som synes, de 

moraliska aspekterna. Han vill aktivera det som skapar en gemensam identifikation, det som 

binder oss samman; i detta fall den gemensamma hembygden och anfäderna. Det moderna 

samhället och dess kulturyttringar är mest att betrakta som krimskrams, och kan inte ses som 

en fast grund att bygga på. Vi har en skyldighet att återanknyta till den solida grund på vilket 

det traditionella samhället byggde; jorden och släkten. 

 

2.3 Protektionism. Fosterjorden och den svenska bondestammen 

 

Sigurd Örjangård skriver i Anor och minnen om den känsla av trygghet som ”arvejorden” 

alstrar, om kontinuiteten i utvecklingen och det ackumulerande av styrka som åstadkoms 

genom generationer av svenska bönders arbete för kommande släktled. Det svenska folket har 

en urgammal och hävdvunnen rätt till den svenska jorden, och han skriver: 

 
Det ligger t.o.m. ingen orimlighet i tanken, att stenyxan vi hittar i vår åker, kan ha använts av 

män i vår egen släkt. I så gott som alla andra länder än de skandinaviska vore en sådan tanke 

förflugen och orimlig. Endast här har samma folk oavbrutet bott i landet, sedan det togs i 

besittning, efter det ismassorna släppte sitt grepp.70 

 

Det skandinaviska eller svenska folkets rätt till jorden framhålls som en unik hävd. Örjangård 

beskriver det forna bondesamhället såsom byggt på starka familjeband, och byn som en 

amalgering av bolag, förening och gille. I de gamla byalagen och landskapslagarna kom ett 

sinne för starkt rättsmedvetande till uttryck, ett tusenårigt arv som hade sin upprinnelse i den 
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ordning som grundats av den ärftliga besittningsrätten till jorden. Bondens ansvarskänsla för 

gården ligger djupt rotad i hans medvetande. Då jorden i äldsta tid inte tillhörde den enskilde 

bonden, utan ätten, gällde det att till varje pris bevara gården i släkten, och ”man kan fara 

mindre varligt fram med egna ägodelar men inte med sådana, som man blott förvaltar och 

framför allt inte, då man förvaltar de, under släktsolidaritetens strama tygel.”71 Man skulle 

kunna se det som att Örjangård vill slå vakt om fosterjorden, den måste skyddas mot 

främmande element, då det är jorden och bonden som är grundbulten i det samhälle som 

Örjangård idealiserar. Örjangård skriver att ”den svenske bondens urgamla kärlek till fred, 

frihet och självkänsla hade utan tvivel även den sina djupa rötter i omsorgen om släktarvet”. 

En solidaritet som bygger på blodsband. Och i stort sett alla nutida svenskar härstammar från 

den svenska bondestammen, som sägs äga en särdeles motståndskraft mot hårda öden. Han 

fortsätter: 

 
Kanske skall framtidsmänniskans adelsmärke kännetecknas just av en förenkling av behoven, en 

sovring fram till väsentliga ting, en sinnets rening från ballasten av individuella behovskrav till 

en ökad känsla av ansvar för bygd och folk, en stark samhällsanda. Kanske får vi åter anledning 

att hämta inspiration av det gamla bondesamhällets kultur. De tusen rottrådar, som från skilda 

källsprång fört näring till denna, hade sitt fäste i svensk jord, som togs i arv och lämnades i arv.72 

 

Örjangård talar alltså om hur en önskvärd samhällsutveckling är att se. Han känner 

indignation över det moderna samhällets åsidosättande av det historiska kulturarvet, och en 

önskan om att restaurera moralen kommer till uttryck. Örjangård försöker bygga 

kontinuitetslinjer från det konservativa traditionella bondesamhället in i sin samtid, då han ser 

det som en stark och solid grund att bygga på, då en form av solidaritets- eller 

gemenskapskänsla som grundas på nationalitet, blodsband, och beprövade samhällsstrukturer 

kan etableras. Örjangård uttrycker oro och avsky inför vad det moderna samhället har 

åstadkommit, och skriver: 

 
Det är ungdomens arv, som hotas genom den kulturrevolution, som ägt rum under de senaste 

hundra åren. Skifteslagstiftningen vältrade bysamhället över ända och gjorde samhällsbönder till 

individer. Industrialiseringen förvandlade bondehemmet från ett mångproducerande självhushåll 

till ett i viss mån industrialiserat penninghushåll. Kulturgränser har eliminerats, och 

folkbildningsarbetet har brutit ned en urgammal föreställningsvärld. I museer och arkiv samlar 
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man nu upp spillrorna av förstörelsen: redskap och bohag, gammal tro och sed, ordspråk och 

visor och sagor.73 

 

En gemenskap måste bygga på något annat än teknisk rationalism och materialism. 

Utvecklingen har gått åt helt fel håll, menar Örjangård, och inte byggt på det nedärvda, utan 

på ett brott med historien. Det gamla kulturarvet har för ungdomen blivit allt mer otidsenligt 

och främmande, förbindelserna med rötterna håller på att klippas av. Och just därför, menar 

Örjangård, är släktforskningen av yttersta vikt då den för den bitvis förtappade ungdomen kan 

”öppna dörren till en dittills förborgad eller kanske blott dunkelt anad skattkammare”. I 

släktens historia kan man varsebli hur generationerna avlöst varandra, skåda deras 

förehavanden, relatera till och knyta ett band med historien. Släktforskningen ger ungdomen 

”en ny värdering av livet vid jorden inom hemmets och släktens fasta ram”, och det är på 

detta sätt som ungdomen blir delaktig i sitt kulturarv. Örjangård uttrycker en önskan om att 

varje ny generation skall koppla sambandet med det gångna, de långa historiska 

sammanhangen, och ”starta sin utveckling från den upprinnelse, då ’blott barbariet var 

fosterländskt’”74. Han menar att alla folk i alla tider har byggt vidare på den grund som lagts 

av framlidna generationer, och att det finns ett odiskutabelt värde i att vårda detta bygge utfört 

av släktled efter släktled. Han menar att det är av vikt att denna kulturgärning som det 

jordbrukande livet innebär utförs under ”naturgivna betingelser”. Med detta menar han 

svenska bönder som brukar den svenska fosterjorden, eller som han säger:  

 
Därför passar det arvet oss men inga andra. Hembygden, fosterlandet vore ord utan mening, om 

de inte innefattade ett arv av natur, odlad jord, skog, redskap, arbetsmetoder, sedvänjor, språk, 

tro och tankesätt. […]Faktum är i allt fall, att varje folk har sitt särmärke, bl.a. i språket, som är 

och förblir folkets bästa uttrycksmedel, hur hemmasatt det sedan än kan bli i något främmande 

språk. Vilka nya tekniska hjälpmedel, som den internationella utvecklingen än tillför oss, t.ex. på 

jordbrukets område, skall dessa dock omsättas i vår jord, i vårt klimat och länkas in i den 

arbetsorganisation, som är vår, och den livsföring, som blev vår arvedel. Varje svensk 

bondpojke har en grund att stå på och att bygga på, och hans arbetsresultat är beroende av att 

han står på den grunden, ty först därigenom kan han bäst fruktbargöra nya idéer och hjälpmedel. 

Vilka än de impulser må vara, som tillföres oss utifrån på det andliga livets områden, möter 

dessa hos oss inte oskrivna blad. Konturerna av vårt andliga ansikte är klart tecknade av födsel 

och arv. Ett starkt folk absorberar det för dess egenart anpassningsbara och eliminerar det 

oförenliga.75 
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Det råder alltså en evolutionär kulturkamp mellan folken, och det gäller att inte ge efter. Den 

fortsatta utvecklingen skall bygga på den solida grund som det gamla jordbrukssamhället 

utgör. Däri ligger det beständiga eller orubbliga, garanten för samhällets överlevnad, som inte 

låter sig omkullkastas i ett svep. Livets rytm har för bonden varit lugn, och gått i harmoni med 

det naturliga. Evolutionen har sakta men säkert verkat i släktled efter släktled, men 

revolutionstanken har legat fjärran ifrån då ”bonden är konservativ av en självbevarelsedrift”, 

vilken har alstrats ur omsorgen av gården och familjen, släkten. Bondens värld var en sluten 

värld, och impulser utifrån söktes icke. Och när de väl kom, så blev de inte tongivande. 

Fosterjorden är bondens hem, och den skall inte överges, utan ge bröd åt de kommande 

generationerna. Medvetandet om att man arbetar för ett långsiktigt mål, känner sin plats i en 

obruten kedja, är en inspirationskälla av stora mått, menar Örjangård. Ett folk som rycks upp 

ur detta kultursammanhang och kastar sig i ”armarna på den internationella utvecklingens 

efemära uppenbarelseformer” skulle snabbt hamna i ett tillstånd av andlig hemlöshet och 

tomhet. Bonden har tvingats axla den misson som det innebär att bevara kontinuiteten. En 

tradition utan fortsättning är en tradition utan mening. Det framtida byggandet måste 

förankras i hembygdskänslan, det fosterländska, i fädernejorden. Och släktforskningen kan 

hjälpa till att skapa denna förankring, etablera band.76 

Också Sven Olber Olsson beskriver bondebefolkningen såsom utgörande folkets 

kärna. Folket i stort, men i synnerhet bondeklassen, har alltid haft för vana att styra sig självt 

och att sköta sina egna angelägenheter, menar Olsson, då den svenske bonden ägt sin jord 

sedan urminnes tider. Bonden är behäftad med en utpräglad social och politisk konservatism, 

då han har sina rötter ”å ena sidan i beati possidentes´ nyktra materialism, å den andra i en 

solid, förtroendeingivande traditionskänsla”. Olsson menar att bondeståndets försvagande 

alltid är den faktor som leder till en snabb degenerering av ett folk, som banar vägen för dess 

undergång. Skandinavernas liberala och storvulna gästfrihet gör att främmande element 

nästlar sig in i den svenska stammen genom ohyggliga äktenskap. Det moderna 

industrisamhället har gjort arbetarna rörliga, och de som i fabrikssamhällena har rycks upp 

från sina rötter i den svenska jorden har också kommit att kastas in i den röra av främmande 

idéer och folk som huserar i de moderna städerna. Olsson menar att det säger sig självt att 

”Europas blåaste blod ej vinner på att blandas”. Svenskhetens, och i synnerhet den svenska 

bondestammens bevarande, är ett mål i sig.77 Försvaret av landet gäller således inte bara mot 
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beväpnade fiender, utan också mot rasinfiltration, och Olsson citerar i varnande ordalag Carl 

Snoilsky: 

 
Du svenske man, du Odalman i Nord, 

 som aldrig prövat vad det är att mätta 

 objudne främlingar, som stolt sig sätta 

 till skövlings ned vid Bondens furubord! 

 Ännu dig ingen hotat med ett ord, 

 Men minns, hur landet led för Albrechts hätta! 

 Se till ditt hus! –Det skall ditt sinne lätta, 

 att ingen kan gå in, dig oåtspord.78 
 

Tidigare erfarenheter, i detta fall av Albrekt av Mecklenburg som var av slavisk börd, har 

alltså visat att det inte är bra att glänta på dörren till det främmande. Faran ligger på lur bakom 

hörnet, och det gäller att se efter sitt hus. Om inte, så hotar undergång och degenerering. Vårt 

hem är vår borg, och det är både vår rätt och vår skyldighet att försvara den. Det moderna 

hotar, konspirerar och förstör, låter urarva de värden och strukturer eller det samhälle som oss 

givits. Det enda pålitliga är det som ges via de organiska sammanhangen, blodsbanden. Alla 

främmande element som uppenbarar sig på denna kropp måste skäras bort, för att rädda den 

helhet som våran nation ses utgöra. Protektionism är att beakta.   

 

2.4 Rasism, ”göticism” och aristogenik 

 

Herman Lundborg målar i sitt korta tryck Släktforskning och familjeregistrering traditionellt 

upp familjen och nationen som grundvalarna i samhället, eller som han skriver: ”Fasta 

familjeband utgöra en kulturstats säkraste grundval. Det hör varje organiserad stat till att 

upprätthålla och ytterligare stärka en samfundsordning, som visat sig nyttig sedan urminnes 

tider”. Lundborg utrycker glädje över det tilltagande intresse för släkternas förhållande i 

gångna tider som han tycker sig skönja, då han menar att detta stärker släktbanden och 

fosterlandskärleken. En stor del av släktforskningens nytta ligger också i att den gynnar eller 

förenklar rasbiologiska undersökningar, möjligheten att studera hur arvsanlag överförs och 

vandrar över de olika generationerna. Lundborg vill i synnerhet propagera för och lyfta fram 

studiet av ”bondsläkter”, då han menar att den nuvarande sociala rangordningen eller 

klasskiktningen i samhället inte är den naturliga. Han skriver: ”Man skulle kunna likna den 
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svenska folkstammen vid en högrest och kraftig fura, bondesläkterna utgöra själva 

kärnveden”. Rang, titlar och storslagna levnadslopp är inte föremål för forskarens studier, 

utan den handlar om något som beskrivs som en organisk massa, eller om ”större eller mindre 

grupper av människor, förenade genom blodsband, respektive ras.” Släktforskaren både måste 

och bör underkasta sig det nödvändiga mödosamma arbetet i syfte att upprätta ett 

familjeregister för registrering, vilket beskrivs som ett viktigt förarbete för den släktbiologiska 

och rashygieniska forskningen.79 

I Genealogia Gothica menar Erik C:son Swartz att svenskarna ur rashänseende intar 

en mycket framskjuten plats bland jordens levande folk, och i Sverige tycks landskapen kring 

Vättern vara allra renast; Väster- och Östergötland beskrivs som ”den götiska nordrasens” 

urhem. Swartz menar att alla fakta pekar på att Sverige är det äldsta självständiga kungariket i 

Europa, vilket i sig tyder på att detta lands inbyggare är beskaffade med goda egenskaper, de 

är rent av ”ett adelsfolk i biologisk mening”. I göticistisk anda menar Swartz att den omtalade 

nordrasen har spelat en märklig roll under flera tusen år, då ”den har utbrett sig över stora 

delar av världen och intagit en ledande ställning.80 Kort kan sägas att Swartz i hög grad 

återanknyter till de gamla göticistiska myterna, härstammande från de antika berättelsernas 

beskrivningar om goternas segerrika erövringar, folket som lade under sig världen och 

besegrat Rom. Dessa tankar kom bl a tydligt till uttryck i Johannes Magnus verk Historia de 

omnibus Gothorum Sveonumque regibus (Historien om alla göta- och sveakungar) som gavs 

ut 1554. Johannes Magnus kom att skildra närmare nittio götiska kungar i utlandet, vilka 

sades härstamma från kung Berik som på 800-talet gav sig ut från Sverige med sina götiska 

krigarskaror, och genom en oslagbar kombination av ädelmod, tapperhet och klokhet skall ha 

bragt stora landområden under sina fötter. Johannes Magnus verk kom under lång tid att utöva 

ett stort inflytande på svensk historieskrivning, och blev ett ledmotiv för den götiska 

romantiken. Sverige var urhemmet för det oövervinnliga götiska härskarfolket.81 I Sverige står 

kulturen högt, hälsotillståndet är gott, och dödligheten låg, vilket sägs bero på det götiska 

rasinslaget. Swartz hänvisar till professor Lundborg samt professor Günther i Jena då han 

menar att svenskarna är det mest begåvade och omdömesgilla folket i Europa, och att detta 

gäller i alla sociala skikt, ”ända ned till det djupaste, under arbetarna stående”, och han menar 

att den götiska andan både i moraliskt och fysiskt hänseende som bäst kommer till uttryck i 

Erik Gustaf Geijers (1783-1847) dikt ”Manhem”82: 
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 Det var en tid det bodde uti Norden 

 en storsint ätt, beredd för fred och krig, 

 då, ingens slav och ingens herre vorden, 

 var odalbonde var en man för sig. 

 Med svärd han röjde våld, med plogen jorden, 

 Med lugn för Gud och man han gick sin stig. 

 Sig själv sitt värn, han visste andra skydda, 

 och kungasöner växte i hans hydda.83 

 

Swartz menar att ”en äkta svensk är blott den, vars samtliga kända anor varit svenska (utan 

påvisbart uthemskt påbrå) och som företar den götiska nordrasens karaktäristiska”. Detta gör 

att Swartz typ av rasism är av en särdeles extrem form, då han drar det så långt som att säga 

att ”det visade sig under världskriget att svenska undersåtar med en eller flera uthemska anor 

gärna togo parti för någon av de krigande staterna. Ellen Key (av brittisk fädernestam) var 

angloman, Sven Hedin (av jude-tyskt möderne) var deutschoman o.s.v”. Vi skall skatta oss 

lyckliga att Sverige p g a sitt avskilda läge har den indogermanska stammens renaste blod, 

och svenskens karaktär innefattar en ”naturlig höghet och självkänsla, rik fantasi, okuvlig 

viljekaft.”. Han fortsätter: ”De Svenske äro, liksom Carl XII:s livdrabanter , ett folk av idel 

befäl”. Swartz talar, som synes, inte bara om dåtiden och historiska myter, utan lika mycket 

om nutiden och framtiden. Det svenska folket är och har alltid varit ett herrefolk, en 

härskarklass, som inte bara har rätt till Sverige, utan också bör lägga under sig eller styra över 

andra mindre rasvärdiga folk. De fenomen som artikuleras ur dåtiden är sådana som ger 

moralisk och ideologisk legitimitet åt ett sådant synsätt, och de manar också till handling. 

Man vill lyfta fram någonting som ger sken av att vara återupptäckt, restaurera en ”naturlig 

ordning”. Svenskarna har i den moderna tiden kastats in i ”folkvirveln”, men har hitintills i 

stort sett fått verka ”ostörd av främmande tillskott”, och långsamt och säkert låtit ”självrensa 

sig” genom det härdande klimatet.84 Den götiska nordrasen får inte låta sig blandas, menar 

Swartz, då det skulle leda till en andlig splittring och brist på harmoni, eller som han säger: 

”Arvsenheternas jämvikt rubbas därigenom, dess mer ju mer olika de blandade raserna äro”. 

Inga ”rasmestiser” är sålunda att önska, och det är svenskarnas urgamla rätt att befolka detta 

sitt fosterland.85 Swartz talar om en förfädernas ”anfilosofi”, vilken han menar skulle kunna 

innefattas i de bevingade orden ”Säg mig Dina 16 anor, och jag skall säga Dig vem Du är”. 
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Svenskens öde ligger i hans blod och naturanlag; rasen är den viktigaste faktorn i folkens liv. 

Genom att släktforska och få förståelse för ”rasgenealogins” betydelse, så får man också själv 

i sin makt att styra över människans historia och öde, underförstått: att undvika rasblandning 

och degenerering.86 Även om mycket av ovanstående kan tyckas vara nersolkat av 

flummerier, ett sammelsurium av myter, föreställningar och fantasier, så hör till det 

anmärkningsvärda att ett antal för tiden väletablerade och ansedda akademiker tycks vurma 

för verket, t ex så har rector magnificus vid Lunds universitet, professor Axel Moberg skickat 

in en sändelse där han bl a skriver: ”Jag har med glädje hälsat tillkomsten av detta arbete och 

finner det väl motsvara de krav, som kunna ställas på ett sådant. Det utmärker sig för klarhet 

och reda i uppställningen och för berömvärd fullständighet.”87 Mindre anmärkningsvärt är att 

också professor Lundborg prisar Genealogia Gothica, han omnämns t o m som SSSS 

hedersordförande, vilka låg bakom publikationen.88 

Lundborg figurerar också i andra sammanhang i de olika genealogiska skrifterna och 

trycken, bl a har han skrivit introduktionen till den av Sven Olber Olsson mycket märkliga 

utgivna skriften Nobiles et ignobiles. Bokens huvuddel benämns ”Från riddarhuset till 

rackarplatsen”, vilken består av en tjugonio sidor lång lista på svenska adelsmän ”av utländsk 

extraktion”, som begått brott. Dess tidsspann sträcker sig från medeltiden fram till våra dagar. 

Meningen är givetvis att försöka påvisa andra folks ”förbrytaregenskaper”, att spä på den 

rasistiska rädslan. Olsson skriver: ”Till förhindrande av att detta adliga förbrytargalleri 

utnyttjas i skandalsyfte, tryckas föreliggande bok endast i 150 numrerade exemplar, som ej 

utlämnas till andra än kriminologiska och historiska forskare”. 89Vetenskapliga anspråk 

föreligger således, men det är mycket svårt att bortse från det absurt komiska i listan då den t 

ex innehåller uppgifter som ”Adliga Kajsa-Månsdotter Balk (av finsk extraktion) ihjälstekte i 

bakugnen sitt med stjuvfadern sammanavlade barn”, eller information om en adelsman vid 

namn Schmidt, av ”transbaltisk extraktion”, vilkens enda ”brott” tycks vara att han ”avsattes 

1720 för omätlig egennytta”.90 Hur som helst, Lundborg inleder boken med stycket ”Om 

välborenhet”, i vilken han menar att välborenhet kan finnas inom alla samhällsklasser, att det 

finns en ”biologisk adel” eller elit inom folket. Denna biologiska adel anser Lundborg står 

över den nuvarande titeladeln, vilkas medlemmar ofta har kommit att gifta sig med 

”främlingar av annan ras”. De översta skikten i samhället är, menar Lundborg, rent av av 
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mycket dåligt rasbiologiskt värde. En släkts sociala rangställning är sålunda inte av avgörande 

intresse, utan den svenska bondestammen anses ha en långt mer värdefull ”raskraft” än den 

nuvarande överklassen. Lundborg tillskriver de svenska odalmännen en rad egenskaper såsom 

att de är ”frihetsälskande, behäftade med en sund konservatism, håller på lag och ordning” 

osv. Parasiter och fridstörare som zigenare bör förhindras från att inkomma till landet, men 

även andra folkelement som ”ej synes kunna eller ens vilja göra sig solidariska med den 

Svenska folkstammen”.91 

Aristogeniken, vilken berörs av såväl Swartz som Lundborg och Olsson handlar om 

just ovan nämnda ”biologiska adelskap”, och är en sammansättning av begreppen aristokrati 

och eugenik. Olsson menar i Aristogeneia att det enligt det ursprungliga indogermanska 

tankesättet fanns en överensstämmelse mellan kroppens och själens enhet, en föreställning 

som kom att luckras upp av orientaliska åskådningar, i vilka man velat skilja på dessa 

begrepp. Det hela kom att kulminera under upplysningstiden med dess egalitetstro, då man 

trodde sig kunna åstadkomma en förädling av mänskligheten genom allmänbildning. Olsson 

bestrider dock ett sådant synsätt, och menar att förädling endast kan komma av ett ädelt arv, 

där de ärftligt mest välmående mångfaldigar sitt arv genom barnrikedom, medan de som han 

kallar för de ärftligt mindervärdiga bör se till att förbli barnlösa. Arvsolikhetens faktum måste 

accepteras, och arvshälsoläran är till sitt innersta väsen aristokratisk. Olsson menar att den 

marxistiska socialismen har kvävt varje möjlighet till ett aristokratiskt tankesätt, medan han 

om den politiska utvecklingen i Tyskland under nämnd tid uttrycker att ”den genom nazismen 

skapade nya andan är en nordiskt inriktad patriotism, som även en kritisk skandinav måste 

finna sympatisk”. Nåväl, Olsson menar, paradoxalt nog, att man måste göra en åtskillnad på 

människans värde som individ och hennes värde såsom arvsbärare, och han tillägger: ”Så 

förringas t. ex. ej Kants betydelse, om man säger, att det troligen var bäst för hans folk, att han 

var barnlös”. Jag antar att han menar att Kant skulle ha haft en undermålig fysik. Olsson 

menar vidare, att darwinismen har kommit att förbindas med den demokratiska 

framstegsläran, och han hyser sig till Nietzsche, som han menar har dragit de aristokratiskt 

riktiga slutsatserna då han citerar: ”Varje höjande av människotypen är det aristokratiska 

samhällets verk”. Olsson vill se ett skapande av en bördsadel, en urvalsförebild vid valet av 

maka, och i detta sammanhang spelar genealogin eller släktforskningen en roll. Han talar om 

en ”socialaristokrati” eller en adel bestående av ”ärftligt högvärdiga familjer”, eller som han 

säger, ”ett folkets adel”, vilket inte kommer an på titlar, stånd eller besittning, vilket varit 
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fallet med den nuvarande adeln. Den indogermanska adeln byggde ursprungligen på en 

rasbiologisk grundval, säger han, vilken infiltrerats genom rasbiologiskt ologiska ingiften. 

Aristogeniken handlar om idén om de duktigaste och ädlastes herravälde. Den är inte 

begränsad till individen, utan skall sträcka sig över generationerna, från förfäder till 

efterkommande. Att förena individualistiskt tankesätt med ett aristokratiskt är således en 

omöjlighet. Olsson pläderar för ett rasbiologiskt aristokratiskt tankesätt, för en adel som har 

sin rot i rasarvet, till skillnad från ”skenadeln”. 92 Han vill alltså se ett paternalistiskt och 

auktoritärt samhälle, en organisk hierarkisk ordning, där det biologiska arvet skall avgöra vem 

som skall vara herre, och vem som skall vara slav. Det hela beskrivs också i termer av en 

form av nödvändighet, att undergång och degenerering annars hotar. Den ”naturliga” 

ordningen har raderats ut av det moderna samhället, och för att människan skall överleva och 

undgå fortsatt förfall så krävs ett återupprättande av någon form av ramar som möjliggör en 

evolutionär kamp, där den starke tillåts träda fram, medan den svage tillintetgörs. 

Johannes Kjellström tar i sin Ett svensk-nordiskt släktforskningsinstitut upp vad han 

kallar för ”släktbiologi”, men i denna del av boken, som löper över närmare sextio sidor, tas 

bara allmän genetik upp, bortsätt från att Lundborgs namn smygs in i smickrande ordalag lite 

här och var. Den del som avses handla om ”släktpsykologi” är mest att betrakta som ett 

virrvarr, vars ena uppslag kan handla om hur schimpansen löser uppgiften att hämta en frukt 

som ligger utanför armens räckvidd, medan nästa uppslag kan handla om ”den obotlige 

ungkarlen” som försummar att lämna folkstammen sitt tillskott av födda. Intressant blir det 

först när Kjellström ska försöka beskriva de s k folkkaraktärerna, då han på knappt tjugo sidor 

till synes ogenerat vädrar alla tänkbara rasistiska fördomar rörande olika folk. Att ta upp allt 

som Kjellström plägar dryfta är icke motiverat, men det handlar om klassiska föreställningar 

om andra folk, t ex nämns att de östasiatiska mongolerna har större förmåga att härma än att 

uppfinna, att ”varje kines ljuger, och som det ter sig, även då han inte har någon nytta därav”, 

att ryssarna som folk till sin natur är ”passivt, milt, redo att lyda – därutinnan mera likt en 

kvinna än en man”, att judarna har en ”stor ovilja mot tungt kroppsligt arbete”, att finnarna 

”hellre [gå] i flock och skock och lita på flertalet, än de står ensamma med ett ansvar” osv. 

Det enda förvånande med Kjellströms beskrivning är den han gör av judarna, då han menar att 

”de i all sin verksamhet kännetecknas av klokhet och rörlighet, flit och ihärdighet”, att de har 

en högt utvecklad tankeförmåga. Kjellström menar t o m att ”judisk ande är jämte germansk 

drivkraften i modern västerländsk kultur”, samt att judarna ”ha verkat på västerländsk kultur, 
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alldeles som en nordisk blodsbölja verkade på de indoeuropeiska kulturerna”.93 Därmed inte 

sagt att han känner sympati för dem, utan man skulle lika gärna kunna se det som att han ser 

judarna som de nordiska folkens värsta konkurrenter i kampen om herraväldet. 

Även om man kanske ska ta Kjellström med en nypa salt, så handlar det hur som 

helst om berättelser, myter och fördomar i tiden, och Kjellström kom att verka i den hängivna 

skara som pläderade för ett bruk av genealogin i rasbiologins tjänst. Navet i den rasbiologiskt 

orienterade genealogin är således förutom Kjellström, Herman Lundborg, Sven Olber Olsson 

och Erik C:son Swartz, en snäv krets, vilkens inflytande på den genealogiska verksamheten i 

sin helhet kan diskuteras. De torde dock inte ha påverkat de större genealogiska 

sammanslutningarna såsom Genealogiska föreningen i någon större utsträckning. I varje fall 

kommer inga uttalade rasbiologiska strävanden till uttryck i deras tidskriftorgan. 

 

2.5 Det personligt beständiga och det historiska sinnet 

 

Om den rasbiologiskt orienterade falangen inom den genealogiska rörelsen kom att bruka 

genealogin i ideologiska syften, samt betona det icke-individuella eller rasen, så kom t ex 

inom Genealogiska föreningen bl a  ett annat bruk av genealogin att träda fram, vilket kanske 

bäst kommer till uttryck i Carl Hellbergs ord, i utdrag ur Medlemsblad för Genealogiska 

föreningen: 

 
Låt oss istället gå in i oss själva och förklara vari intresset består. Är det puzzelspelets tjusning eller 

nyfikenhet på våra dagars upphov? Det är ju dumt att fråga så, ty vi veta alla att det genealogiska 

intresset snarast är en inre drift att syssla med det, som knyter oss till gångna tider och enkannerligen 

till våra förfäder. Vi äro intresserade av den genealogiska uppgiften, icke av förståndsskäl, utan av 

känsloskäl. Vi veta mycket väl att släktforskningen är av en utomordentlig betydelse för vår psykiska 

hälsa, för samhället såväl som individen. Främst av alla vetenskaper representerar genealogien 

kontinuiteten med det förgångna, närmast med far och mor och barndomshemmet. Häri äger 

människan ett rotfäste, som ger balans åt tillvaron. Allt det där veta vi, men vi veta det och känna det 

så starkt, att vi aldrig behöva utsäga det.94 

 

Den beständiga personligheten är något att vila eller stötta sig på när de samhälleliga 

grundvalarna tremulerar och tenderar att driva ens identitet till ett perplext tillstånd intill 

vimmelkantighetens rand. Det personliga är hos Hellström det primära, och det samhälleliga 
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goda som släktforskningen alstrar är en bieffekt. I ett samhälle statt i förändring brukas de 

genealogiska uppgifterna existentiellt, men delvis också moraliskt då personliga eller enskilda 

minnen alltid i någon mån måste sättas i relation till de kollektiva, i detta fall till de i 

barndomshemmet inhysta personerna.  

Också Wretman kommer in på den personliga grundåskådning som utvecklar sig hos 

den som pietetsfullt sysslar med genealogins inre sammanhang, att man upptäcker lagar om 

uppkomst, utveckling, regress och slutligen utslocknande, att det växer fram ett 

historiefilosofiskt betraktelsesätt.95 Denna genealogins filosofi benämns ”gentilfilosofi”. 

Tankegångarna kring just detta formuleras ganska oklart, men det tycks handla om hur 

genealogin kan verka emanciperande eller frigörande från ensidiga synpunkter på livet och 

döden, att man lär känna jordelivets efemära beskaffenhet, medan man samtidigt får insikt om 

det eviga fortlöpande livet som går från förfäder till ättlingar. Wretman skriver: 

 
Man känner sig så liten inför den högre makt, som låter det ena släktledet mejas bort efter det andra, 

men på samma gång glad, kraftig och villig att själv vandra på goda vägar. Man har intet att vara stolt 

över. Ty tätt bredvid det ärorika, som man upptäcker och som kan egga fåfängan, står det tomma och 

bedrövliga, som mycket sällan saknas i varje människoliv; därav känner man sig rätt ödmjuk. Uppåt 

och nedåt, ständig böljegång, sådant är innehållet i antavlan. Och den, som rätt förstår detta, han 

gläder sig åt att lära känna det jordiskas förgänglighet och den himmelska gnistans evighetsliv.96 

 

I allt det förgängliga finns således något beständigt, genealogen strävar efter en högre insikt 

eller ett högre mål. Drivkraften bakom hans arbete är en stark känsla av en personlig 

bundenhet vid ämnet. Förståelsen av ett oupplösligt förhållande, nämligen det att förfädernas 

blod flyter i ens ådror, påverkar hela genealogens åskådning och livsgestaltning. De personer 

som lyfts fram genom urkunderna gör att man försöker bringa dessa ”i samklang med sitt eget 

väsens art”. Genealogen är bara själv en i raden av de tidigare hädangångna anfäderna, och 

detta är en insikt som han bär djupt i sitt medvetande. Det är från denna, i viss mån 

begränsande stödjepunkt, som det egna jaget har att rätta sig efter i sina strävanden ut till 

högre vidder. Släktforskningen skrider alltså fram till dessa tankegångar, går ”från det 

enskilda till det sammanfattade hela”, ett betraktande av sig själv ur evighetens synvinkel.97 

Till förtrytelse utvecklas inte dessa tankegångar nämnvärt, men idéerna tycker mig uppvisa 

stora likheter med indisk filosofi och livsåskådning, eller ha kopplingar till Upanishaderna. 
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Nåväl, för att återgå till Medlemsblad för Genealogiska föreningen, så menar 

Fredrik Falkenberg menar att en som inte känns vid sina döda släktingar är lika usel som en 

som inte känns vid sina levande. Att inte se sambandet med det förgångna samt etablera en 

samhörighetskänsla med tidigare släkten ses som något oansvarligt och förkastligt. 

Avsaknaden av ett historiskt sinne är en brist som inträtt ”efter industrialismens och 

vandalismens framfart i förra århundradet”, varför många i det moderna rotlösa samhället nu 

instinktivt börjat känna ett växande behov av att förankra sig i en kontinuitet, i släktens 

historia.98 Folke Johnsson är dock den som går längst, då hans utfall närmast kan liknas vid 

rena anklagelseakter mot dem som inte visar pietet gentemot sina förfäder, eller som han 

utrycker det: ”Måtte han snart lära sig inse den skam, som drabbar honom, om han låter  

f ä d r e n s  h i s t o r i a  ligga för fäfot!”. Få egentliga ursäkter för att underlåta sig att söka 

”sanningen om sig själv” finns, menar Johnsson. Han fortsätter: ”En sådan uraktlåtenhet, ja 

uraktlåtenhetssynd, är liktydigt med deklarationen: ’Jag skäms för mina föräldrar och deras 

släkt’”.99 Enligt Per Sondén så måste man ”öppna medvetandet för det förgångnas krav på 

tillvaratagande, där personliga reminiscenser i form av brev, dagböcker och andra 

minnesanteckningar” ses som värdefulla. De är kanske dock inte främst värdefulla för 

”historiens stora bok”, utan för den släktforskande då ”de små människoepisoderna och 

släktödena, de som utspelas mer eller mindre i det fördolda inför en relativt begränsad publik, 

kunna spegla glimtar av det stora sammanhanget i allt som sker”. De små sammanhangen 

förmedlar reflexer av de större, och hjälper den enskilde att se sig själv i ett större 

sammanhang, att relatera till de olika tidsdimensionerna och sin egen plats eller roll i 

förhållande till dessa. Per Sondén menar att Genealogiska föreningens enda uppgift inte bör 

vara att uppställa genealogiska tabeller enbart för sakens skull, utan det viktigaste är att 

artikulera det förgångna, att genom släktens historia etablera band mellan dåtid, nutid och 

framtid.100 Också B. Lindén är inne på liknande tankegångar, då han menar att framtiden inte 

kan bygga på att man tar spjärn mot dåtiden eller intar ett kritiskt förhållningssätt till 

historien. När vi ägnar dåtiden uppmärksamhet, så tänker vi också på framtiden.101 Professor 

B. Boëthius vill påvisa att till skillnad från förut, då bara statsorganens och den större 

administrationens samt de mest framträdande personernas och släkternas historia ägnats 

uppmärksamhet, så har nu de ”icke-historiska personligheternas” historia, liksom enskilda och 
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mindre orters dito börjat artikuleras, vilket har betydelse för den enskilde. Boëthius menar att 

en radikal förändring har ägt rum bara de senaste åren, då ett historiskt betraktelsesätt sägs ha 

trängt igenom på alla kulturlivets områden, då en insikt om att vi inte kan förstå en företeelse 

utan att ha ett perspektiv bakåt, har växt fram. Den senaste tiden har ett omfattade behov 

emanerat hos tidigare ointresserade folklager att lära känna sina egna förfäders och sin egen 

hembygds historia vilket Boëthius menar är en positiv utveckling, då en personlig historisk 

orientering i slutändan leder till ett stärkande av en nationell samhörighet.102 Lennart Zielfelt 

pläderar för ett brukande av det genealogiska materialet, och manar till bearbetning och 

publicering av det. Det ska lyftas fram i syfte att väcka släktmedlemmarnas historiska 

tänkande och skapa samhörighetskänsla mellan de som delar samma historia, skapa band 

mellan de olika tidsdimensionerna och människorna.103 Också Harald Hornborg menar att 

genealogin inte får bli till ”en konstrik byggnad av namn och titlar […] genom vars stela 

pelarhall det aldrig dragit en fläkt av det verkliga livets andedräkt, ett minnenas tempel utan 

ett enda verkligt minne”. Släktforskningen får inte bli till en hobby för ”förkalkade änkenåder 

och pensionerade chevaliergardesfänrikar”, utan bruket av historien måste för den enskilde 

låta sig flätas in den osynliga rev som ”sammanbinder var och en med hundrade, tusende, 

miljoner andra varelser”. Historien skall verka i nuet och sökandet efter de personliga rötterna 

illustrera ens förhållande till tiden, nationen och kulturen. Det handlar om att skapa en 

förståelse för det i dåtid skedda, det förgångna tidevarvets övertygelser, föreställningar, seder 

och bruk, och ens egen relation till dessa; i nutid och framtid.104 

 

3. Konklusion 
 

De genealogiska initiativen samt strävan efter att sprida släktforskningsverksamheten kom att 

amplifieras med allt större eftertryck från och med mellankrigstiden. Detta kan svårligen 

beskrivas som en slump, utan berodde på vissa processer i samhället, och den inre dynamik 

och motsättning mellan vissa grupper som dessa kom att alstra. Det traditionalistiska kom att 

ifrågasättas med allt större kraft under 1920-talet av modernistiska avantgardister och 

företrädare för det moderna industriella massamhället, liksom av politiska krafter. 

Rationalismens emanciperande verkan kom att betonas, då man såg dess kraft i egenskap av 
                                                           
102 Boëthius, B. (citerad av red. B.Lindén), ”Ett uttalande om genealogins betydelse ur historisk synpunkt”, 
Medlemsblad för Genealogiska föreningen. Nr 23-24 december 1939, s.11 
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traditionseroderande vätska, som ett sätt att göra sig fri från oönskade delar av kulturarvet; 

vidskepelsen, ojämlikheten och fattigdomen. Synen på historien som den mörka fonden i 

akterspegeln kom att göra att man i många fall oförbehållet riktade blicken framåt, samtidigt 

som man pekade på de positiva effekter som den eskalerande moderniseringen och tekniska 

rationaliseringen hade på de socioekonomiska förhållandena för det stora flertalet.  

Men i sammanhanget fanns också förlorare: den gamla borgerliga 

bildningsaristokratin och överklassen. Mot dessa kom från modernistiskt håll appellen 

acceptera att riktas, då man såg på dem som inre fiender, som en hird av motståndare mot 

”det stora framsteget”. Då ens identitet i hög grad var satt i relation till den form av historisk 

orientering som man kom att söka inom olika samhällsgrupper, kom en konflikt eller en 

diametralt motsatt syn på dåtiden och framtiden att uppstå. Medan man inom traditionalistiska 

kretsar i stor utsträckning såg moderniseringen av samhället som autostrada i riktning rakt hän 

mot ett tillintetgörande av hela den västerländska kulturen, kom man på motsatt sida att se den 

som vägen till jämlikhet, frihet och välfärd.  

Hur man kom att orientera sig i historien måste alltså sättas i relation till 

upplevda erfarenheter och berättelser, vilka betingar ett personligt historiemedvetande som får 

en avgörande betydelse för hur vi orienterar oss i förhållande till de olika tidsdimensionerna. 

De berättelser som omsluter oss från det att vi föds talar om för oss vilka vi är, och tvingar 

oss, att om inte identifiera oss med de kollektiva värderingar som omger oss, så i varje fall att 

relatera till dem. Meningen i berättelserna är kopplad till detta, vare sig vi väljer att ta spjärn 

emot endera av tidsdimensionerna medan vi bejakar en annan. Beroende på vad man minns av 

det förflutna, och hur man ser på vad framtiden bär i sitt sköte, så konstrueras olika 

historiekulturer, man försöker inom den egna gruppen skapa ett gemensamt kollektivt minne 

att bygga sin gemenskap och sammanhållning kring, man brukar historien i syfte att satisfiera 

vissa behov och intressen, och det är i detta sammanhang som den genealogiska rörelsen 

under nämnd tid bör förstås. 

Den gamla bildningsaristokratins sociala status kom i hög grad att devalveras 

under nämnd tid, och deras identitetsföreställningar att ifrågasättas av människor ingående i 

andra historiekulturer. Det fanns hos traditionalisterna ett intresse av att konservera de gamla 

organiska samhällsstrukturerna, och i centrum för den genealogiska rörelsen kom etablerandet 

av historiska kontinuitetslinjer att stå vilka kom att löpa från dåtiden in i nutiden och 

framtiden, liksom ett framställande av historiska påvisbara lagbundenheter och samhällets 
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organiska och långsamma kontinuerliga utvecklingstakt. Inom många genealogiska kretsar 

fanns en längtan tillbaka till dåtiden som man egentligen menade borde betinga nutiden i 

högre utsträckning, då återupprepning kom att prägla den föreställda världsbilden, vilket 

innebar att man strävade efter att restaurera de minnen som valts bort eller förträngts i det 

moderna samhället. Genealogin kom i detta avseendet att bli ett utmärkt pedagogiskt verktyg, 

då ett genealogiskt system, vare sig det rör sig om antavlor eller stamtavlor, är ett system som 

alla ingår i. Det sätter upp ramarna för sambanden mellan olika entiteter, men det 

genealogiska systemet i sig säger ingenting om betydelsen av dessa samband, utan det är upp 

till genealogen själv att fylla på med berättelser, att fläta in dess betydelser i systemet, vilka är 

avhängiga de subjektiva erfarenheter och kollektiva berättelser som vi läst in i oss själva, och 

som handlar om hur man skall relatera sig själv till sina medmänniskor och vad det är som 

håller ett samhälle samman. Det enda som inte går att ändra på vad gäller det genealogiska 

systemet är att det redogör för organiska sammanhang, eller låt säga något ”naturligt”. 

Så hur brukar man då genealogin rent konkret? Sägas bör initialt att man inom de 

genealogiska rörelserna inte använder sig av genealogin på ett entydigt sätt, inga fullständigt 

enhetliga krafter driver rörelsen utan divergens föreligger, även om många likheter är att 

skönja. Exakt vad man lyfter fram kan således, med tanke på ovanstående, variera då det är 

kopplat till ens egen identitet och det historiemedvetande som har konstituerats genom 

erfarenheter och berättelser, vilka man i hög grad delar med en grupp av människor, de som 

man har gemensamma minnen och erfarenheter med. Det handlar således ytterst om åsikter 

och värderingar om hur samhället och relationerna människor emellan skall se ut, och 

ståndpunkterna kring detta är något som man försöker legitimera genom att bruka historien, 

att artikulera just de saker som bekräftar dessa.  

Då en stor del av uppsatsen ägnats åt att just försöka påvisa hur man inom de 

olika kretsarna brukar genealogin och historien konkret, föreligger en risk att träda över 

långrandighetens gräns genom att ånyo dryfta det redan sagda. Men tre huvudriktningar skulle 

hur som helst kunna sägas skönjas. Den första är den traditionellt konservativa, då man vill se 

ett organiskt samhälle som förändras sakta men säkert, där man ser sig själv som en budbärare 

i evighetens tjänst, där trogenhet emot ”de helga lagar” och den ”heliga plikt” man har 

gentemot det som sina förfäder byggt upp betonas, där man beaktar traditionen och de sociala 

strukturer och som vuxit fram genom seklerna, och där familjen och nationen står i centrum. 

Detta är högre värden som vi måste vårda av respekt för de hädangångna och bära med oss in 

i framtiden. Ty ”en tradition utan fortsättning är en tradition utan mening”. Naturen är 

konservativ, och samhället gynnas inte av några tvära kast. Det stabila samhället är det 
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traditionella, som byggts på en solid grund i släktled efter släktled, en kätting till vilken även 

den nu levande generationen skall foga sin länk. 

Man skulle kanske kunna se de rasbiologiskt orienterade genealogerna som 

konservativa, och visst, möjligtvis i den bemärkelsen att de vill tillbaka till ett samhälle och en 

struktur som de hävdar har existerat i det germanska ättesamhället. Det ”naturliga” i detta 

samhälle lyfts fram, då det sägs handla om ”de duktigaste och ädlastes herravälde”, vilket är 

en ordning man vill bejaka genom att sätta upp ramar som kan möjliggöra en konkurrens där 

den svage trängs tillbaka medan den starke tillåts träda fram. Men den ”rasgenealogiska 

falangen” vänder sig inte bara emot den moderna staten eller det politiska etablissemanget, 

utan riktar också i mångt och mycket sina appeller mot den gamla överklassen och adeln, 

traditionalisterna. Detta då den ”restauration” av ”den naturliga ordning” rasgenealogerna 

förespråkar de facto skulle innebära ett fullständigt omkullkastade av den samhällsordning 

som traditionalisterna såg som önskvärd, en revolution av hela det gamla samfundet, då den 

nuvarande överklassen eller adeln, vilken man beskriver såsom en ”titeladel” eller ”skenadel”, 

skall ersättas av ett ”folkets adel”, bestående av ”ärftligt högvördiga familjer”. Den extremt 

biologistiska hållning eller åsikt som fanns inom dessa grupper kom inte att delas av de 

konservativa eller mer traditionellt orienterade genealogiska grupperingarna, även om vissa 

spår av den givetvis finns att skärskåda. Men att hålla de utpräglat rasistiska genealogerna 

borta från t ex Medlemsblad för Genealogiska föreningen synes ha varit en aktiv hållning från 

föreningens sida. Och det är kanske just i ovanstående sammanhang som den mest 

grundläggande skillnaden mellan de båda nämnda grupperingarna kommer till uttryck. 

”Rasgenealogin” hade sina rötter i naturvetenskapen, medan man inom t ex Genealogiska 

föreningen hade sina rötter inom historievetenskapen. Hembygdsrörelsens genealogiska 

ansatser får sägas landa någonstans däremellan. Konkluderande kan ock sägas att om man ska 

dra allt anfört till sin slutspets, så anser sig båda falangerna vilja förhindra den undergång och 

degenerering som det moderna samhället antas leda till. Det handlar om värderingar om vad 

det är som håller nation och stat samman. Och vilka fenomen man artikulerar ur historien är 

avhängigt av just detta, vilket i sin tur är beroende av ens historiemedvetande osv. 

Den tredje eklatanta riktningen som uppenbarar sig skulle kunna sägas vara den 

som i första hand lyfter fram det existentiella bruket av genealogin, man betonar att det är för 

ens eget personliga välmående eller psykiska hälsa som man hänger sig åt denna drift, som 

alla människor har. Människan söker efter ett rotfäste och försöker skapa sig ett 

förhållningssätt till den insikt om ”det jordiskas förgänglighet och den himmelska gnistans 

evighetsliv” som den som sysselsätter sig med genealogins inre sammanhang får. Genealogin 
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är något högst personligt, och man försöker inte lyfta fram t ex tankar om en arvsmassa som 

genomgår en ständig förkovran, utan ”uppåt och nedåt, ständig böljegång, sådant är innehållet 

i antavlan”. Det handlar alltså om att hitta en personlig balans i förhållande till de föränderliga 

omständigheterna i samhället, då man upptäckt de oupphörliga lagarna som föder uppkomst 

och slutar i fall. 

Ofta får man känslan av att det är detta högst personliga bruk av genealogin som 

i många fall är den bakomliggande drivfjädern bakom vissa krystade formuleringar i t ex 

Medlemsblad för Genealogiska föreningen, då man exempelvis i nämnt brev till Kungl. Maj:t, 

där syftet är att försöka få till en filmreproducering av samtliga kyrkoböcker, betonar 

genealogins ”utomordentliga betydelse för de patriotiska strävanden, som gå ut på att vårt 

folks samhörighet med fosterlandet och dess historia”. Formuleringar av detta slag 

förekommer ofta, för hur skulle annars man kunna motivera eller argumentera för ett ökat 

tillgängliggörande av arkiven, vilket var något som man inom Genealogiska föreningen 

försökte göra? Skulle man kunna åberopa rent egoistiska eller personliga skäl, att få 

myndigheterna att öppna arkiven genom att bara säga att det främst tjänar en inre personlig 

drift och inte samhället? Nåväl, ovanstående är bara spekulationer, men i vissa fall blir det 

onekligen svårt att bortse ifrån att det är de eventuella bieffekterna av den genealogiska 

verksamheten som man lyfter fram, som man i ovanstående fall torde ha ansett falla 

myndighetspersoner i smaken, då fokus läggs på eventuella positiva följder för 

sammanhållningen i samhället. 

Avslutningsvis kan sägas att det på sätt och vis känns som om denna uppsats 

slutar där den började, att utgångspunkten för den genealogiska verksamheten alltid ytterst 

måste vara det enskilda subjektet som med hjälp av genealogin försöker skapa 

meningssammanhang. Nyttjandet eller bruket av genealogin kan gestalta sig på många sätt, 

och i min förhoppning ligger att hur och på vilka sätt detta har skett under nämnd tid inom 

olika grupper av människor satta i ett visst sammanhang har framkommit.  
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