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Förord 

 

Memmingsforskaren nummer 11 har formen av ett temanummer innehållande två artiklar 

vilka behandlar tvenne centralpersoner inom var sin släktforskarförening. Bägge föreningarna 

bildades 1933. Det handlar dels om Lennart Zielfelt, bördig från Ribbingsholm i Kullerstad, 

en av grundarna till den ännu livaktiga Genealogiska Föreningen och dels Sven Olber Olsson, 

från Gärdserum, grundare av Skandinaviska Släktforskarsamfundet, vars programförklaring 

emellertid skilde sig markant från Genealogiska Föreningens. 

Organisationernas första årtionde präglades påvisbart av rådande samhällsklimat i Europa och 

de därav utlösta motsättningarna. Detta avspeglar sig i olika gjorda politiska 

ställningstaganden med utgångspunkt i den genealogiska forskningen. Den ena föreningen 

helt öppet, den andra mer återhållsamt. 

Både Zielfelt och Olsson var anti-bolsjeviker och pläderade för ett mer eller mindre utpräglat 

statligt inflytande över framtagande och bevarande av släktarkiv. Därvid må dock jämförelsen 

mellan de bägge herrarna och deras respektive föreningar anses upphöra. 

I artikeln om Olsson har ett längre avsnitt ägnats de brev som sänts till Erik C:son Swartz och 

som förvaras hos Norrköpings stadsarkiv. Anledningen till detta uppehåll är upplevelsen av 

att man i breven kommer Olsson lite närmare in på livet än ifall man enbart refererar till hans 

tryckta utgåvor. 

Tiderna förändras och vad gäller de politiska förutsättningarna utgör både första och andra 

världskriget tydliga skiljelinjer. Olssons Släktforskarsamfund förde en tynande tillvaro efter 

fredsslutet 1945, vilket får anses helt i sin ordning med tanke på samfundets stadgar. 

Genealogiska Föreningen hade inga liknande besvärande barlaster utan kunde obehindrat 

fortsätta sin verksamhet. Släktforskarsamfundet var dessutom personberoende på ett helt 

annat sätt än Genealogiska Föreningen.  

Slutligen ska sägas att föreliggande presentation över de bägge ledargestalterna och deras 

föreningar är översiktliga och personligt färgade. Som övriga utgåvor av Memmingsforskaren 

gäller även här att försöka ge inspiration och underlag till fortsatt forskning. Gärna med andra 

infallsvinklar. 

 

Skärblacka i februari 2018 
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Lennart Zielfelt  

Släktforskare, märkesman och portalgestalt 

 

Lennart Zielfelt (LZ) föddes den 8 december 1895 som första barn till löjtnanten vid Första 

livgrenadjärregementet Hjalmar Zielfelt och hans hustru Fredique von Boisman. Familjen 

bodde på Ribbingsholm i Kullerstad socken och dopvittnen var bl. a. morföräldrarna 

överstelöjtnant Elof von Boisman och Ida (född Sylvan) i Hagneryd. Som tillhörande en 

militärsläkt antogs LZ 1914 som officersvolontär vid samma regemente som den 1908 avlidne 

fadern. LZ blev fänrik 1917 och flyttade till Stockholm och Hedvig Eleonora församling 

1919. Vid kyrkskrivningen har LZ fått titlarna banktjänsteman och reservlöjtnant. Sedermera 

förekommer titeln kapten, vilket även pryder hans gravsten. 1958 lämnade LZ Stockholm och 

återvände till Ribbingsholm. Han dog 1976. 

 

Agne Hjalmar Zielfelt, Lennarts far. Underlöjtnant 1887, kapten år 1900 och innehavare av RSO. (Ur Kugelberg 

1930, sid 269). 

 

1. Finska inbördeskriget  

I efterdyningar av den ryska revolutionen utropade Finland sin självständighet 6 december 

1917 och Ryssland erkände den nya staten 6 januari 1918. Ryska militära trupper var dock 

ännu stationerade i landet. Samtidigt fanns en stark strävan på Åland att nationellt få tillhöra 

Sverige. Förvirringen underströks genom de två motstridiga viljor som stred om makten i 

Finland; vänsterradikala (de röda) och konservativa (de vita). Motsättningarna avspeglade 

händelseutvecklingen i Ryssland under 1917, där bolsjevikerna succesivt tillskansade sig 

makten. De olösliga politiska motsättningarna i Finland fick sitt definitiva utbrott mot slutet 

av januari 1918 då de vita beslöt att avväpna den kvarvarande ryska armén. Inbördeskriget 

mellan de vita (regeringssidan) och de röda varade till mitten av maj 1918, då de vita, bl. a. 

med tyskt bistånd, brutalt krossat de röda. Regeringssidans militära funktion leddes av 

marskalk Gustaf Mannerheim.  
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Sveriges inställning var officiellt neutral vad gällde de fastlandsfinländska stridigheterna. 

Denna hållning ansågs av svenska anhängare till de vita som ett svek mot det finländska 

folket. Engagemanget mynnade ut i bildandet av Finlands vänner. Föreningens ordförande var 

Johan Mannerheim, bror till Gustaf Mannerheim, och ägare till godset Grensholm i Vånga 

socken (Östergötland). Föreningen hade som ett huvudsyfte att sända soldater till Finland att 

strida på regeringssidan. Denna särskilda sektion, benämnd Svenska brigaden, organiserades 

genom Gustaf Hallström (Boëthius 1920). Hallström var kulturhistoriker med inriktning 

arkeologi (Baudou 1997). 

 

Lennart Zielfelt vid tiden för finska inbördeskriget. LZ var fanjunkare och fänrik 1916 och löjtnant 1920. (Ur 

Kugelberg 1930, sid 326). 

LZ och inbördeskriget 

LZ hade fått sin officersutbildning vid Karlsborg. Från november 1917 till 10 mars 1918 

befinner han sig på manöver i Övertorneå. Där får han för första gången känna vittring av det 

riktiga kriget på andra sidan Torne älv. I minnesanteckningar, som i kopior återfinns på 

Krigsarkivet, har LZ beskrivit hur han lät sig värvas till finska armén via Svenska brigaden. 

Familjen gav honom sin välsignelse och den 25 mars 1918 anträdde LZ Finlands vänners 

kontor i Stockholm där han träffade Gustaf Hallström. Hallström gav honom goda råd i hur 

man kunde ta sig över finska gränsen och ansluta sig till Svenska brigaden.  

För att träda in i den finska armén var man givetvis först tvungen att ta avsked ur den svenska. 

Då LZ begärde avsked var han fänrik. Samma dag som den första riktigt blodiga 

sammandrabbningen om Tammerfors ägde rum (28 mars) reste LZ från Stockholm norrut till 

Haparanda, gick över bron till Torneå där han erhöll finskt pass. LZ berättar: ”Torneå föreföll 

ganska oberört av striderna, men man såg kulhål i en del hus. Ryska fångar sutto instängda i 

ett stort tegelhus, noga bevakat. De sågo rysliga ut och på långt håll kände vi för första, men 
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långt ifrån sista, gången den oförglömliga rysliga ryss-lukten.” Minnesanteckningarna slutar 

abrupt den 1 april 1918 strax innan LZ anländer till Tammerfors. Tammerfors erövrades av de 

vita den 6 april 1918. 

 

Marskalk Mannerheim vid segerparaden i Helsingfors 16 maj 1918 på sin häst Neptun vilken hans bror Johan 

avlat fram på Grensholm (fotograf okänd). 

Tyvärr får vi därmed inte närmare veta om LZ:s egna insatser i striderna men han torde kunna 

innefattas i marskalk Mannerheims telegramhälsning till den rikssvenska brigadens chef 

kapten Frisell efter slaget 28 mars, vilket bl. a. infördes i Wasabladet den 31 mars 1918: 

”Framför åt den tappra swenska brigaden mitt hjärtliga tack och warma erkännande för det 

wackra och hedrande elddop brigaden fick i Tammerfors blodiga slag. Wapenbrödraskapet är 

nu beseglat med blod. Jag beklagar endast så många ädla mäns död på ärans fält. 

Mannerheim.” 

 

2. Genealogiska Föreningen 

LZ var i allra högsta grad delaktig i bildandet av Genealogiska Föreningen (GF) den 3 

november år 1933 (fr.o.m. 1943 med tillägget Riksförening för släktforskning). LZ utsågs till 

GF:s sekreterare och många är de artiklar och notiser som bär hans signum i de medlemsblad 

som utkom 1934 till 1949. LZ menade att föreningen skulle vila på rent idealistiska grunder. 

Därför var det heller inte enligt honom viktigt att alltid underteckna artiklar och notiser, vilket 

gjort att det knappast går att redovisa en fullständig bibliografi över hans publiceringar 

(Möller 1976).  

I och med återflytten till Ribbingsholm avgick LZ 1959 som sekreterare i GF men kvarstod i 

dess styrelse, bl. a. som medredaktör i den från 1950 utgivna medlemsboken Släkt och Hävd. 

Med anledning av GF:s 50-års jubileum 1983 skriver Erik Thorell att ”Lennart Zielfelt, som 

nedlagt ett enormt arbete vid föreningens uppbyggnad och under dess första decennier, 

framstår för alla tider som en märkesman inom svensk släktforskning”. 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhz535k4nYAhXIQZoKHW2ZCFUQjRwIBw&url=https://www.nordfront.se/gustaf-mannerheim-finlands-nationalhjalte.smr&psig=AOvVaw3UnpDto6ZdKKCZlVe_HIOt&ust=1513328955353494
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I en annan artikel i samma jubileumsskrift, författad av Pontus Möller, konstateras att det var 

LZ som tog initiativet till bildandet av GF. Möller framhåller LZ som grundläggare av GF:s 

arkiv och samlingar: släktarkiv, släktnamnsregister, samlingar av tidningsurklipp och 

publikationer. I detta sammanhang benämns LZ som ”den stora portalgestalten”. Möller ger 

även exempel på LZ:s egna släkthistoriska publikationer, där för den som särskilt vill fördjupa 

sig i den zielfeltska släkten mest intressantaste torde vara ”Släkten Zielfelt” (utgiven 1938) 

och ”Zielfeltska släktförbindelser” (utgiven 1976). 

Bevis på uppskattning gjordes vid LZ:s 50 årsdag 1945, inför vilken föreningens medlemmar 

hade uppmanats att hedra födelsedagsbarnet genom ett penningbidrag: ”Genklangen inom 

föreningen överträffade alla förväntningar, i det att ett belopp av 471 kronor kunde på 

födelsedagsmorgonen av en styrelsedelegation överlämnas till jubilaren” (Medlemsblad nr 39, 

december 1945). 

I Pontus Möllers minnesord över LZ 1976 beskrivs hur denne på all sin lediga tid ideellt 

arbetade för GF: ”Under 25 års tid ägnade han praktiskt taget varje ledig stund åt GF:s 

angelägenheter”. Till dessa minnesord är en bibliografi över LZ:s kända författarskap bifogad.  

 

Ordförandens programförklaring i nr 1 av GF:s Medlemsblad, januari 1934. 

 

GF:s styrelse och medlemmar 

Förutom reservlöjtnanten Zielfelt bestod GF:s första styrelse av en ordförande som var major 

och tillika friherre, en läroverksadjunkt som vice ordförande och en kapten som redaktör för 

medlemsbladet. Andra styrelseledamöter titulerades tullkontrollör, civilingenjör och 

ytterligare två kapten. De flesta medlemmarna återfanns i Stockholmstrakten och hade titlar 

som antyder att släktforskning vid denna tid inte var en hobby för gemene man. Som 

skattmästare 1933-1937 fungerade ”fröken” Ella Heckscher, men hon var egentligen 

yrkesgenealog och innehavare av Genealogiska byrån i Uppsala 1918 till 1949. Noterbart är 
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att Heckscher åren 1922-1924 även var anställd vid det nyinrättade Statens institut för 

rasbiologi.  

I en tioårsöversikt av GF:s verksamhet (Medlemsblad nr 34, november 1943) meddelar LZ att 

av föreningens cirka 210 medlemmar, bor 135 i Stockholm med omnejd och att den mest 

företrädda yrkesgruppen är militärer och ingenjörer men ”inom prästerskapet och bland arkiv-

och bibliotekstjänstemän är däremot anslutningen påfallande ringa”.  

För att om möjligt locka medlemmar även ur bondebefolkningen, uppmuntrade GF 

Jordbrukareungdomens förbunds (JUF) släktgårdsinventering ”Gården och släkten”, med ett 

pris för bästa genealogiska bidrag (jfr Medlemsblad nr 10, juni 1936) samt till att genomföra 

ett förslag om ”stamhusprojekt” som varandes ett ofrälstes släkters motsvarighet till 

riddarhusets matriklar (Medlemsblad nr 5, januari 1935). 

Krigsutvecklingen i Europa från hösten 1939 verkade menligt på föreningsarbetet. I 

Medlemsblad nr 23-24 i december 1939, heter det: ”I allvarstider måste de privata intressena, 

sålunda även genealogiska, eftersättas. Arbetet inom vår förenings styrelse har därför i höst 

tyvärr ej kunnat bedrivas i samma omfattning som vanligt. Det ökade arbetet inom militära 

och andra områden, som de flesta av styrelsemedlemmarna varit skyldigt fullgöra, utgör 

förklaringen till dröjsmålet med medlemsbladets utgivande.”  

Rikssläktsarkiv 

Som en följd av idéerna om JUF:s släktgårdsinventering och tankarna kring ett 

stamhusprojekt skrev GF ett brev till Riksarkivet rörande inrättande av ett rikssläktarkiv 

(Medlemsblad nr 29, juli 1941). Man önskade sig ett samarbete med Riksarkivet. En lycklig 

lösning av frågan om ett genealogiskt centralarkiv eller rikssläktarkiv, ansåg föreningen vara 

ifall detsamma kom att inrymmas under Riksarkivet. Till saken hör att en av 

styrelseledamöterna vid tillfället och tillika redaktör för medlemsbladet, var arkivarie Birger 

Lindén vid Riksarkivet, vilket kan innebära att frågan varit i säck innan den kom i påse.  

Riksarkivets svar återgavs i medlemsbladet nr 34 i november 1943 och andades förväntade 

optimistiska tongångar. Riksarkivet erbjuder GF att få deponera släktutredningarna i dess 

lokaler. I svarsbrev uttrycker GF sin tacksamhet över Riksarkivets välvilliga inställning. Dock 

menade GF att man inte ensamt kan upprätta ett rikssläktarkiv. Men att få statligt bidrag till 

dess förverkligande ”torde vara omöjligt, emedan de maktägande i vårt land knappast torde ha 

något nämnvärt intresse eller förståelse för genealogi”. Desto större förståelse fann man i 

Tyskland. 

”Sippen-Mayer” 

I medlemsbladet nr 22 utgiven i maj 1939 beskrivs det tyska släktforskarsamarbetet. Häri 

återges två artiklar med planerade samarbeten med tyska genealogiska föreningar och den 

statskontrollerade släktforskarorganisationen. Under rubriken ”Släktforskning i Tyskland” 

beskrivs det tyska genealogiska centralförbundet i Berlin (”Volksbund der deutschen 

sippenkundlischen Vereine”) med en förteckning till förbundet anslutna lokala föreningar ”till 
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vilka man i första hand kan vända sig beträffande rådfrågningar om tysk släktforskning på en 

viss ort”.  

Förteckningen innehåller drygt trettio adresser. På samma adress i Berlin som 

centralförbundets, återfinns den tyska officiella inrättningen ”Reichstelle für 

Sippenforschung” (ungefär Riksbyrån för släktforskning) underställt Inrikesdepartementet. 

Myndigheten hade bl. a. hand om den tyska kyrkoboksregistreringen och var därmed en viktig 

instans avseende utredningar kring enskilda medborgares härkomst. Dess utredningar ansågs 

tillförlitliga och kunde med fördel konsulteras vid upprättandet av Ahnenpass för att bevisa 

arisk härstamning. På samma adress i Berlin låg även ”Amt für Sippenforschung der 

NSDAP”, det nationalsocialistiska partiets egna släktforskarförbund.  

Uppseendeväckande är att chefen för ”Reichstelle für Sippenforschung”, Kurt Mayer, den 24 

februari 1939 höll föredrag inför GF i Stockholm. I årsberättelse för år 1939 (Medlemsblad nr 

26, oktober 1940) sägs att föredrag hölls den 24 februari på Östermalmskällaren med 

skioptikonbilder av Oberregierungsrat Dr K. Mayer om ”Organisation und Methoden der 

deutschen Sippenforschung”. 

 

Kurt Mayer med sin ställföreträdare Erich Wasmannsdorff  vid en karta över rasfördelningen i Europa 

(november 1935).  Källa: Bundesarchiv, Bild 183-2006-1009-501 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5426437 
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Kurt Mayer blev redan 1923 medlem i det nationalsocialistiska partiet NSDAP 

(”Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei”), chef för lokalavdelning av Hitler-jugend 

1930 och engagerade sig aktivt i det nationalsocialistiska släktforskningsarbetet fr.o.m. 1933. 

Mayer var fram till krigsslutet chef över ”Reichstelle für Sippenforschung”. I början av juni 

1945 begick han självmord och tog med sig sina barn i döden. Frun överlevde 

självmordsförsöket men dog i brittiskt fångläger ett år senare.  

Benämningen ”Sippen-Mayer” fick Kurt Mayer i Berlin. Smeknamnet hänvisar till hans 

ledande ställning inom den statliga nazistiska släktforskarorganisationen. 

Tysk-svensk historisk forskning i Berlin 

Den andra artikeln i Medlemsblad 22 innehåller en beskrivning av ett samarbetsprojekt 

mellan GF och ”Deutsch-Swedische Studiengesellschaft zu Berlin”. Samarbetets innebörd var 

att svenska förgreningar av tre kända tyska släkter genom medlemmars hjälp skulle utredas. 

Samtidigt skulle genom tyska föreningars hjälp på motsvarande sätt tre kända svenska släkters 

förgreningar i Tyskland undersökas. Från tysk sida föreslogs att den nordtyska familjen 

Gerloff till att början vore värd att utforskas. De medlemmar som kunde lämna några 

uppgifter om släkten Gerloff i Sverige uppmanades att meddela dessa till GF:s sekreterare för 

vidare befordran. Om detta samarbete förverkligades eller ej är för mig obekant. 

 

3. Kullerstad sockens minne 

År 1966 utgav LZ ”Kullerstad sockens minne, tiden före år 1700”, tillägnad hans egna 

föräldrar, farföräldrar och morföräldrar ”i tacksam hågkomst av dessa mina kära, och till 

minne av dem, som före oss sedan urminnes tider bott här, har denna bok blivit skriven”, som 

det står i ingressen. Boken är daterad Ribbingsholm där han då bodde och där han tio år 

senare avled. LZ är begravd på Kullerstad gamla kyrkogård invid klockstapeln.  

Vid sidan av för brödfödan det nödvändiga arbetet som banktjänsteman hade LZ 

släktforskning som sitt stora kall. Vad gäller den lokalhistoriska forskningen är ”Kullerstad 

sockens minne” hans mest bestående verk. Här beskrivs och redogörs för källmaterialet gård 

för gård, allt från de äldsta skriftliga beläggen fram till år 1700. Här står det klart att LZ inte 

enbart var genealog av rang utan framförallt historiker. För den som vill veta mer om 

Skärblackas och Kullerstads äldsta historia, är det naturligt att denna bok först bör 

konsulteras. 

 

Gunnar Larsson 
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Sven Olber Olsson från Gärdserum  

Ett bidrag till knasologin 

 

Tidigare samma år som Genealogiska Föreningen bildades (1933), påbörjade även 

Skandinaviska Släkt Studie Samfundet, förkortat S.S.S.S., sin verksamhet, med en 

ledargestalt som få kan jämföras med. Hans namn var Sven Olber Olsson. Olsson föddes i 

Gärdserum 22 juli 1882 och dog på Serafimerlassarettet i Stockholm 22 april 1944. 

Från Germanitas Gothica till Skandinaviska Släkt Studie Samfundet 

Enligt en historik över S.S.S.S. från 1938 och som utan tvivel författats av Sven Olsson, hade 

samfundet sina rötter i det i Heidelberg verksamma Nobiles Academici. En skandinavisk 

sektion bildades under namn av Germanitas Gothica 1911. 1920 beslöts vid en konferens i 

Heidelberg att Germanitas Gothica skulle ha sitt säte i Stockholm och att samfundets namn 

ändras till Germanitas Genealogiae Gothica. Spontant kan ifrågasättas huruvida Nobiles 

Academici eller åberopad konferens i Heidelberg överhuvud funnits respektive ägt rum. Men 

mycket talar för att akademin verkligen existerat. Namnet är emellertid av sådan art att 

misstanke om att det är Olsson själv som är dess initiativtagare inte kan uteslutas.  På nyåret 

1930 utkom så första häftet i skriftserien Genealogica Gothica.  

Genealogica Gothica 

I Historisk Tidskrift 1931 recenserar personhistoriken Bengt Hildebrand de tre första häftena 

av Genealogica Gothica ”utgivna” av Erik C:son Swartz. I S.S.S.S. (1938) sägs att de 

utkommit ”under redaktion” av Erik C:son Swartz, vilket även framgår av till första häftet 

bifogad lös lapp med beklagande över dröjsmålet med utgivandet. En inte helt oväsentlig 

distinktion. Hildebrands dom är nämligen inte nådig. På dryga fyra sidor radar han upp, enligt 

egen uppfattning, fatala felaktigheter och missförstånd i publikationerna. Hildebrand anser att 

utgåvorna utgör exempel på ”pekoralistisk litteratur” och att den ”svenska genealogiska 

litteraturen” inte på länge ”kunnat uppvisa något alster, som på så häpnadsväckande sätt 

förenat jämmerlig okunnighet med ogenererad bluff.”  

Enligt Pontus Möller (1976) var det Lennart Zielfelt som för Hildebrand påpekat att Swartz 

inte varit huvudförfattare. Hildebrand rättade sig i sin 1961 utgivna ”Handbok i släkt- och 

personforskning”. På sidorna 315-316 beskrivs de fem häftena som serien slutligen omfattade. 

Hildebrand hänvisar här till Swartz´ ”osynlige medarbetare”. Denne ”var en av den svenska 

släktforskningens mera mystiska gestalter”, nämligen Sven Olber Olsson. Olsson, menar 

Hildebrand, var uppenbarligen sinnessjuk och att hans många ”kuriösa tryck” visar på 

nazistiska sympatier. 

Detta kan tyckas vara hårda ord men faktum är att det knappast går att vederlägga att Olsson 

tillhörde de mer kufiska inslagen i dåtidens samhällsbild och att Germanitas Genealogiae 

Gothica med dess underavdelning S.S.S.S. hade en protysk nationalsocialistisk hållning. 
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Alter ego 

Som ska framgå har Sven Olber använt en hel del olika alias genom åren. Det är därför inte 

alltför lätt att besluta om hur han egentligen ska benämnas. De viktigaste namnen för 

identifikation är kanske Sven Olber Olsson (det var så han namngavs i födelseboken men med 

Fredricsson inom parantes som ett senare tillägg), Knas Ofson (det var så han blev känd), 

Adalbertus Fredericksson (som han oftast kallade sig) eller Sven Adalbert Fredriksson (som 

han namnges i bouppteckningen). Jag har valt att ha namnet Sven Olsson som huvudspår för 

att kunna göra denna framställning någotsånär begriplig. I litteraturlistan har inom klammer 

satts namnet Sven Olsson efter de författarpseudonymer han använt och som det i texten 

refereras till. 

Fadern destillatör 

Sven Olber Olsson (Fredricsson) föddes på hotellet i Falerum (Gärdserums församling) den 

22 juli 1882 som barn till Oscar Fredrik Olofsson och dennes hustru Maria Karolina 

Juhlander. Fadern drev den lanthandel som var inhyst i hotellets bottenvåning. Maria Karolina 

dog redan 1901 och Oscar Fredrik 1918.  

Oscar Fredrik Olofsson föddes den 31 mars 1852 i en brukarfamilj i Klacketorp i Björsätter. 

Efter vistelse i Gårdeby flyttar han som nittonåring till Norrköping och försörjer sig som 

kypare. Flyttar sedan till Östra Ryd 1880 som handlanden. Gifter sig med Maria Karolina den 

30 mars 1881. Efter Gärdserumsvistelsen och en avstickare till Nyköping 1884, återfinns 

familjen 1886 i S:t Olai församling, Norrköping. Härifrån går flyttlasset till Västervik 1890 

där Oscar Fredrik blir destillatör och försäljare av spritdrycker fr.o.m. 1897. Han gifter om sig 

med Ester Karolina Olinder i september 1902. 

 

Hotellet i Falerum där Sven Olber föddes och fadern drev handelsbod (bild hämtad från Riksantikvarieämbetets 

hemsida Platsr, år och fotograf okända). 

Hellre Olssonsson än Olsson 

Sven Olber avlade studentexamen i Västervik 1902, alltså året efter moderns bortgång. Han 

kallar sig då Dauders, varefter han reser till Paris för studier 1902-1903 (Fredericksson 1937). 

Det är nu han på allvar begynner att experimentera med olika namn, pseudonymer och titlar, 

på sig själv och på andra verkliga eller påhittade personer. Ett av hans signum och det som 

utgör en del av identifikationen av hans skrifter är det flitiga användandet av patronymikon, 

oavsett ifall det vore befogat eller ej.  

http://www.platsr.se/platsr/platsrimg/909/3433/1
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Ett av Olsson i olika sammanhang använt efternamn var Ofson, som han 1908 lyckades 

upphöja till officiellt släktnamn. Förmodligen är namnet en hopdragning av faderns förnamn 

men i Aftontidningen 22 december 1949 skriver signaturen S.M. att det istället är kung Oscar 

Fredrik som fått bidra med sina initialer. Sven Olsson själv har uttalat sig angående det 

antagna namnet via en artikel i Svenska Dagbladet 14 april 1937 (Fredericksson 1937) men 

inte givit någon ledtråd till ifall det är kungen eller fadern som han haft i åtanke: ”Sven är det 

vackraste nordiska namn jag vet, och ”Olsson” klingar fonetiskt vackrare än de flesta 

patronymikon, men borde i lag förbjudas vars far ej heter Olof, utan exempelvis Oskar-

Fredrik Ol(of)sson. Gärna däremot Olssonsson.” Noterbart är att det i prästbetyg från 1908, 

pastorn stavat hans efternamn ”Fredriks-Of Son”. Ett Son vilket återkommer senare i andra 

sammanhang. 

Olsson blir Ofson och katolik 

1905 återfinns Sven Olsson i Stockholm och Adolf Fredriks församling, här med titeln 

exofficer. En annan titel han av allt att döma gynnade var exkapten, föranlett av att han haft 

tillstånd att föra privat fritidsbåt, eller yatch, som han själv beskriver farkosten. När exakt han 

lägger sig till med Ofson är oklart. Namnet användes emellertid då han sökte till 

generaltullstyrelsen 1908. 

Dessförinnan hade Olsson konverterat till katolicismen och blivit inskriven i S:t Eugenia 

katolska församling under följande förutsättningar vad gäller namnsättningen: ”Han bad att få 

tillagt attaché och Knas och bad att få Sven-Olber sammandraget till Swenolber, Fredrik 

borde ändras till Fredriks och sättas omedelbart framför Ofson samt förenas med detta namn 

genom ett bindestreck” (Lindorm 1979:131). 

 

Prästbetyget som anger att Olsson konverterat till katolicismen 1908 (S:t Eugenia församlingsliggare, 

Stockholm). 
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Således blev hans nya titel och namn vid inträdet i generaltullstyrelsen Ex-officeren attachéen 

Knas Swenolber Fredriks-Ofson. Titeln Ex-officer anspelar förmodligen på hans tidigare 

anställning hos fångvårdsstyrelsen. Knas är taget efter en rysk titel på högre adelsman; knjas. 

Men kanske även att det svenska knase i betydelsen av duktig, stark och mäktig man, kan ha 

spelat in (Rietz 1962). Titeln attaché motiverat av att han varit anställd hos den danske 

titulärkonsuln i Västervik som biträde (enligt Eriksson 1985:137). 

I församlingsboken för S:ta Eugenia katolska församling benämns Olsson Ex-Officer och är 

nu officiellt namngiven som Knas Swenolber Fredriks-Ofson. Han inskrevs i församlingen 

1/5 1908. I prästbetyget utfärdat av Katolska prästämbetet i Stockholm sägs: ”Upptogs af R. 

R. Biskopen i S:t Erik Måndag den 27de April 1908, gjorde sin första h. kommunion och fick 

bekräftelse d. 28.4.08.”  

Inträdet i den katolska församlingen hade således föregåtts av konverteringsriterna nattvard 

och konfirmation, ceremonier som förrättades av biskopen. Olsson förblev troende katolik till 

sin död.  

Holländskt kakao och titelförbistring 

1910 innehade Sven Olber tjänsten som extra ordinarie notarie vid generaltullstyrelsen, alltså 

en visstidsanställning. Trots den lösa anställningsformen erhöll han förtroendet att uppsöka 

Hollands ambassad i ett delikat ärende. Eriksson (1985:137) sammanfattar uppståndelsen som 

följde med att ett parti kakao från en holländsk exportör beslagtagits av tullen i Sundsvall och 

att holländske ministern då klagat hos generaltullstyrelsen, ”vilket medförde att e o notarien 

Sven Ofson sändes till ministern för att förklara det skedda”. Olsson hade egenmäktigt låtit 

trycka visitkort med till synes imponerande titel. Visitkortet uppvisades för den holländska 

ministern lydandes ”Dir. General. Officer e.o. of the Customs Department”. Detta medförde 

att ministern villfors att tro att det var själva generaldirektören som uppsökt honom. Olsson 

förklarade emellertid att Dir. General. inte alls skulle uttydas generaldirektör utan 

generaltullstyrelsen och att officer betydde tjänsteman, alltså skulle förkortningarna uttydas 

som ”tjänsteman vid generaltullstyrelsen”. 

Lindorm (1979:131) återger Stockholms-tidningars referat. Att historien med visitkortet blev 

känd och kom massmedia till del, berodde på att utrikesdepartementet gjort en skrivelse till 

finansdepartementet med en begäran om undersökning av ärendet. Möjligt är att den 

holländska ambassaden initierat ärendet genom kontakter med utrikesdepartementet. 

Justitiekanslern fick nu i uppdrag att utreda hur det låg till med Olssons utbildning och olika 

namnbildningar. Man får inte glömma bort att det i och med 1901 års namnlag inte var tillåtet 

att ändra sitt släktnamn hursomhelst. Så här sammanfattar Tidningen Kalmar processen den 

15 april 1910 (och som synes var det inte alldeles enkelt att hålla reda på alla namnvarianter):  

”Affären Ofson och justitiekanslern. Justitiekanslern har nu vidtagit åtgärder för att utreda hur 

det egentligen hänger samman med hr Knas Frederik Ofsons frejdebetyg och studentbetyg. 

Därvid har redan konstaterats att fusk föreligger med studentbetyget, å hvilket namnet Olsson 

ditskrifvits, i stället för Dauders under vilket namn Ofson aflade  studentexamen vid 

Västerviks läroverk. Redan innan justitiekanslern ingrep hade detektivpolisen gått i 
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författning om en undersökning af prästbetygshistorien. Stadsfiskal Lidberg fann nämligen 

ändringen i prästbetyget af Ex-officeren Fredrik Sven Olber Olsson till Ex-officer Sir Fredrik 

Sven-Olber Ofson vara af natur att kunna falla under allmänt åtal. Det ändrade betyget 

befinner sig för närvarande i detektivpolisen och resultat af undersökningen torde snart nog 

bli kändt. Ofson kallade sig i Västervik under skoltiden Svenske, hvilket namn han vid 

studentexamen utbytt mot Dauders. Senare har han i Västervik uppträdt under namnet 

Belleville.”  

 

Visitkortet som gjorde Sven Olsson, alias Sir Fredrik Ofson, rikskänd. (Lindorm 1979, sid 131). 

 

Gyldene Gripen, Heidelberg och fångvårdsstudier 

Som nämnts ska Germanica Gothica ha bildats i Heidelberg 1911, ombildats 1920 till 

Germanitas Genealogiae Gothica och som i sin tur samfundet Gothiska Gyldene Gripen var 

associerad med. I en förteckning (von Horn 1936) över de 40 samfund där Gyldene Gripen 

påstås vara representerad återfinns Nobiles Academici i Heidelberg fr.o.m. 1911 men även 

Germanitas Genealogiae Gothica från dess bildande 1920, vilket kan innebära att Gothiska 

Gyldene Gripen (G.G.G.) sågs som ett övergripande samfund. Som självutnämnd ombudsman 

var Sven Olsson den gemensamma nämnaren.  

Gothiska Gyldene Gripen hade stark koppling till Östergötland. Enbart den som kunde 

uppvisa östgötska anor kunde komma på fråga som medlem. Dessutom fanns en rangordning 

inom medlemskapet som byggde på graden av östgötsk rasrenhet. Angående ett presumtivt 

medlemskap skriver Olsson i brev till Erik C:son Swartz (förmodligen 1927) att personen i 

fråga äntligen kan bli medlem i ”Gyldene Gripens O, som gradensritter” (som torde motsvara 

en av de lägre utmärkelserna inom sällskapet) men ”han har ju ej tillräckligt rena östgöt. anor 

för att bli justitieriddare”. 

Under pseudonymen A. Frederici beskriver Olsson hur han 1908 som amanuens vid 

fångvårdsstyrelsen var generaldirektör Sigfrid Wieselgren behjälplig med att bl. a. 

komplettera dennes doktorsavhandling. Olssons fångvårdsstudier fortsatte 1911 i Danmark 

och 1911-1913 i Baden. 1911-1912 befinner han sig enligt egna uppgifter i Heidelberg för 

juridiska studier (Frederici 1931:31–32). Olsson håller av allt att döma kontakten med 

Heidelbergs universitetsliv in på 1920-talet. Heidelberg var ett av nationalsocialismens 

tidigast starka fästen, bl. a. via Nationalsocialistiska tyska studentförbundet. 
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Rikskänd Knas 

Historier om Sven Olsson med utgångspunkt i visitkortet återgavs i flera rikstäckande 

tidningar. Bara under år 1910 hade Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter tillsammans 

närmare 40 artiklar införda som behandlade Knas Ofsons affärer. Kombinationen av mötet 

med holländske ministern, ett misslyckat försök att inleda en konstnärlig karriär liksom 

fantasifulla personnamn, gjorde givetvis att tidningsredaktioner och läsarkretsar nöjsamt 

följde hans förehavanden.  

Ett av dessa tilltag, som i och för sig borde ha varit bagatellartad men som nu i och med 

”knasens” medverkan blev till en riksangelägenhet, var en ”paraplyduell” i Kungsträdgården i 

Stockholm. Återigen får Tidningen Kalmar stå som referens. Under rubriken ”Ännu en Knas 

Ofson historia. O. påstår sig slagen i ansiktet med ett paraply och tager stämning”, meddelas 

den 2 januari 1911 att f.d. löjtnanten och utgivaren av tidskriften ”Vårt fosterland och dess 

försvar”, Oscar Fredrik Sundstedt, blivit kallad till rådhusrätten i Stockholm för att ha slagit 

”exkaptenen m.m. Knas Ofson i ansiktet med en paraply”. Sundstedt hade anklagat Olsson för 

att ha skrivit anonyma brev till sin familj, vilket Olsson förnekade men ansåg ”det möjligt att 

Sundstedt själf skrifvit dessa bref, om de verkligen förekommit”.  

Fortsättning följer den 18 januari 1911 i samma tidning: ”Knasen förlorade. Slutet på 

paraplyduellen i Kungsträdgården. Polisdomstolens dom. Polisdomstolen i Stockholm har i 

lördags afkunnat utslag i målet mellan Knas-Ofson och f.d. löjtnant Sundstedt. Sundstedt 

frånkändes allt ansvar, då det icke styrkts, att han misshandlat Knas-Ofson eller åstadkommit 

allmän förargelse. I öfrigt hänvisades parterna till rådhusrätten.” Som en kommentar till denna 

”paraplyduell” kan nämnas att Olsson dittills varit en flitig skribent i Sundstedts tidskrift 

(Eriksson 1985:140). Man får anta att detta samarbete härmed var brutet.  

Knas som begrepp 

Till dessa Kalmar-notiser kan läggas en anmälan i Dalpilen den 8 juli 1910 angående en 

mässa anordnad av Ludvika hantverksförening, där bl. a. komikern och vissångaren 

Norrgårds-Petter deltog, men ”vidare gifver cirkus ”Knas-Ofson” en följd av 

föreställningar…”. Här är det veterligen första gången som knas associeras med något 

skrattretande, löjeväckande. Idag är nog denna användning den mest allmänt förekommande, 

inte minst spridd genom revygänget Tre Knas. Enligt Nationalencyklopedins ordbok (2004) 

förklaras ordet knasig som ”tokigt dum” med äldsta belägg 1949. Denna tolkning finns inte 

med i SAOB:s utgåva från 1936 där ordet knas utretts. Däremot under ordet skvatt vars 

etymologi utreddes 1974. Här ges bl. a. exemplet ”skvatt knasig”.  

Redan i Hasse Ekmans film ”Som folk är mest” från 1944, säger John Botvid med adress Stig 

Järrel att han är ”knasig i bollen”, vilket tyder på att uttrycket vid den tiden torde varit 

vedertaget. I Svenska Dagbladet av den 13 mars 1944 har ”Dagens Kar de Mumma” rubriken 

”Knasigt!”. Kåseriet behandlar det rådande teaterintresset där kåsören låter en fru B. utbrista 

till herr H.: ”Jag säger som den där 10-åriga flickan i A.-T.-operetten på Oscars, KNASIGT! 

Det är ordet just nu. Och ni, min herre, är bland det knasigaste jag har träffat på.”  
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I ytterligare ett belägg ur Svenska Dagbladet den 20 november 1943 låter under rubriken ”I 

Dag” signaturen Vogue i ett kåseri rörande dåtidens aktuella slanguttryck inledas på följande 

sätt: ”Ungefär en gång om dagen – ja, vid middagsbordet förstås – föreläser jag om att 

”knasigt” tillhör tjuv- och rackarspråkets ordskatt och förkunnar att jag inte vill höra talas om, 

att någon fröken i skolan är knasig, hur ovänlig och olämpligt sarkastisk hon än må vara.”  

Huruvida dessa belägg i ovanstående betydelse har sina rötter i Knas Ofsons bravader låter sig 

vara osagt men det skulle inte skada att undersöka den möjligheten lite närmare. 

Försörjningsfrågan 

I ”Nobiles et ignobiles” (Frederici 1931:32) meddelar Olsson att han ”genom världskriget 

nödgades ägna sin tid åt officiella uppdrag av administrativ art”. Vad dessa uppdrag bestod av 

nämns inte. Enligt Olssons egna uppgifter ska han ha varit anställd vid generaltullstyrelsen 

åren 1908-1914 och innehade tjänst som läroverkslärare i engelska 1905-1910 (Fredricksson 

1937). Om man sedan betänker att han som längst kan ha varit anställd vid fångvårdsstyrelsen 

1905-1908, torde de första tio åren av Stockholmsvistelsen vara försörjningsmässigt 

redovisade. Men även ifall Olsson formellt inte var uppsagd från generaltullstyrelsen förrän 

1914 är det ytterst tveksamt ifall det utgick någon ersättning efter 1910 års incident. Olsson 

själv meddelar ju att han åren 1911-1912 befann sig i Heidelberg för juridiska studier. 

I ett brev till Erik C:son Swartz skriver signatur A. F. (skall uttydas Adalbert Fredericksson, 

dvs. Sven Olsson), den 3 maj 1922 bl. a: ”Jag hitkom nyss efter att ha gjort överresan med 

egen yacht och landsatts i en f.d. Svensk stad av en motorbåt som jag besteg i öppen sjö.”  

Om man ska tro de telegrafblanketter som signatur A. F. haft som skrivpapper, bodde han vid 

tillfället på det fashionabla hotell Adlon i Berlin. Detta kan äga sin riktighet ty han upplyser 

Swartz om att han dagen därpå ämnar besöka ”trosfränder i Leipzig” för att sedan fara till 

München och om ”söndag dricker jag din födelsedagsskål /…/ på terrassen i Rapallo”. 

Rapallo ligger vid italienska Rivieran. Således bör Olsson varit rejält stadd i kassan. Hur 

länge han stannade i Italien är okänt, men enligt Svenska Dagbladet 14 april 1937 deltog han i 

Mussolinis marsch till Rom i slutet av oktober 1922. Om så är fallet torde han ha varit 

engagerad i den fascistiska rörelsen, men om detta, liksom hans vurm för de tyska 

nationalsocialistiska idéerna, på något sätt påverkat hans ekonomiska ställning, går 

förmodligen inte att belägga.

 

Telegramblankett från hotell Adlon som Olsson begagnade i en skrivelse till Swartz i maj 1922. 
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Hur stora inkomster Olssons flitiga skriverier kan ha inbringat kommer nog heller aldrig att 

kunna utredas, eller hur många artiklar han egentligen författat, under vilka namn och var de 

publicerats. I Svenska Dagbladet 1937 (14 april) passar Olsson på att ge en gliring till 

tidningens redaktion för att några dagar tidigare (11 april) ha infört en artikel där de försökt 

räkna upp kända pseudonymer. Olsson kommenterar syrligt: ”Den i Svenska Dagbladet 

tryckta listan på använda pseudonymer är orättvis mager.” Olsson kunde meddela att han 

sedan studietiden i Paris varit korrespondent till åtskilliga europeiska och amerikanska 

pressalster, och då de ”var för sig, enligt vedertaget bruk, fordrat en särskild signatur, har i 

medeltal var vecka under 35 års tid sänts artiklar under sammanlagt över 100 ”fantasinamn”, 

och fortsättning följer, om Gud vill” (Fredericksson 1937). Vilket således skulle betyda att 

han åren 1902-1937 fått över 1 800 artiklar publicerade. 

I Bokvännen nr 6/1966 beskriver Leander Tell ett möte med Olsson vilket har föranlett vissa 

spekulationer om hans förehavanden under första världskriget (jfr Persson 1995). Tell berättar 

att han träffade Olsson under namn av S.A. Fredericksson någon gång före 1920 hos 

dåvarande tjeckoslovakiske ministern i Stockholm. Fredericksson ”umgicks i huset som god 

och förtrogen vän”, minns Tell. Olsson var väl insatt i de tjeckoslovakiska politiska 

förhållandena och hade bl. a. blivit god vän med landets sedermera förste president Masaryk 

efter ett sammanträffande i Kristiania 1917. Några år senare gav Olsson ut en biografi över 

Masaryk (d´Armes 1924). 

Avslutningsvis återger Tell ett möte där de kom i samspråk om gemensamma östgötska 

vänner och intressen. Tell konfronterar då Olsson genom att nämna att han sett honom i någon 

av de mystiska ”agenturer” som fanns kring Näckströmsgatan i Stockholm under första 

världskriget. Tell fortsätter: ”Egendomligt nog medgav han mycket uppriktigt, att han vid den 

tiden och just där hade varit sysselsatt med uppgifter för främmande makt.” 

I historiken över S.S.S.S. (1938:6) sägs att den götiska rörelsen under första världskriget 

”erhöll ett neutralt centrum i Köbenhavn (1915) och senare i Oslo (1917), men mycket blev 

givetvis ej uträttat under denna tid, alla stod i harnesk mot varandra”. Hur detta uttalande ska 

tolkas är inte givet. 

En inkomstkälla kan ha varit handel med olika former av medaljer och utmärkelser. Detta 

antyds redan i samband med visitkortsaffären 1910 men hänvisningar till sådan verksamhet 

dyker upp även senare, bl. a. i bevarade brev till Erik C:son Swartz som nedan ska visas. 

Ryssland 

Bibliotekarien vid Kungliga Biblioteket, Erik Eriksson, har initierat redogjort för de bägge 

utgåvorna ”Tsarens arvtagare” (1918) och ”Ryska revolutionens rouge et noir” (1923). 

Sistnämnda häfte hade tidigare (1918) utkommit som ”Ryska revolutionen och revolten vid 

Östersjöflottan” (Eriksson 1985:110). Själv har jag enbart haft tillgång till ”Ryska 

revolutionens rouge et noir” men om jag förstår Erikssons text rätt så är denna publikation i 

huvudsak endast en sammanfattning av de bägge föregående. Eriksson ursäktar att han dröjer 

sig vid just dessa publikationer med att han själv (som personligen träffat Olsson) inte kan få 
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bilden ”att stämma mellan mannen med det sympatiska uppträdandet och de stolligheter han 

publicerade”.  

I utgåvan ”Tsarens arvtagare” återfinns en intressant inledning författad av Valdemar 

Lindholm med ett minne från tullstationen i Torneå i början av 1916 lydande sålunda (efter 

Eriksson 1985:108): ”En liten herre i dyrbar päls och monokel kom in. Han såg ut som en 

engelsman – en smula blasé, men när man närmare studerade hans ansikte, fann man snart att 

detta blaserade drag endast var en mask. Hans ögon voro livliga och intelligenta och ett 

humoristiskt drag glänste bakom monokeln. Genast vid mannens inträde märkte jag, att här 

var en person, som hade något att säga till om. Den nyss så storkaksige gendarmöversten hade 

med ens fått en min av krypande underdånighet och stod där i stram givakt inför den lille 

mannen.” Den ”lille mannen” var alltså Sven Olsson. 

Den enligt min mening kanske viktigaste passagen i ”Ryska revolutionen…” är avsnittet om 

marshändelserna i Petrograd 1917, därför att mycket talar för att Olsson personligen varit där 

just då. Även Eriksson menar att Olsson verkligen kan ha varit på plats (1985:109, 111f). 

  

Omslaget till ”Ryska revolutionens rouge et noir” med dedikation till Helge Svensk. 

I ett i sammanhanget litet ovanligt tonfall beskriver Olssons alias Jean d`Armes sina 

marsdagar 1917 i Petrograd (sid 131): ”Till fots vandrade jag framåt trottoaren till Nevski 

prospekt. Av kriget ser man föga: gatans liv är som före kriget, sedan nu upphetsningen och 

begeistringen från 1914 svalnat. Petrograd är ju uniformernas stad par preference, och man 

överraskas därför ej av att se de allestädes närvarande soldaterna. Alltsedan jag första gången 

kom till Sankt Petersburgsmetropolen har jag haft för vana att om morgonen gå till katolska 

kyrkan vid Nevskij, i samma kvarter som hotellet. Den är sig nu lik, men där är flera bedjande 

damer än förr, och flera polska adelsofficerare som böjer knä för Madonnans altare. Där 

kommer en elegant militär med spänstiga steg genom dörren. Men vid vigvattenskålen famlar 

han omkring med handen. De tyska gasbomberna ha berövat honom synen. En ung dam förde 
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hans hand till det helgade vattnet. Hans ”spasivo” hade en nyans av undskyllning. Och dock 

bar han St. Georgkorset för tapperhet.” 

Nordisk släktforskning på biologisk grund 

1920 bildades således Germanitas Genealogiae Gothica och inom ramen för detta samfund 

organiserades Skandinaviska Släkt Studie Samfundet (S.S.S.S.) vid ett möte på Örby slott i 

Brännkyrka den 3 februari 1933, några dagar efter att nationalsocialisterna tagit makten i 

Tyskland. Dessförinnan hade Swenska Ordens Släktforskningsinstitut bildats 1932 ”med 

G.G.G. gemensamma funktionärer (ombudsman och sekreterare)” (S.S.S.S. 1938:7). 

Ombudsman var Sven Olsson och sekreterare Erik C:son Swartz.  

I historikerna över S.S.S.S. 1938 och 1943 återfinns samfundets stadgar. I utgåvan 1943 

återfinns enbart centralorganisationens stadgar, medan utgåvan 1938 även upptar stadgar för 

lokalavdelningar. Föreningsnamnet S.S.S.S. har 1943 tillägget: ”Föreningen för Nordisk ras- 

och familjeforskning”. Bägge stadgarna inleds med angivande av hedersordförande, nämligen 

chefen för rasbiologiska institutet Herman Lundborg, samt utsedda sektionschefer.  

Lundborgs koppling till S.S.S.S. kan illustreras genom ett citat från hans 1926 utgivna 

”Släktforskning och familjeregistrering”: ”Familjeregistrering är /…/ ett alldeles nödvändigt 

förarbete för en mera djupgående personhistoria, släktbiologisk resp. rashygienisk forskning. 

Ja, familjeregistren själva äro en alldeles ypperlig källa för belysning av sociala frågor av 

olika slag” (Lundborg 1926:4-5). 

 

Rasbiologiska institutets familjeregistreringskort (Lundborg 1926:5). 

Stadgarnas första paragraf slår fast att samfundets ändamål är att ”främja Nordisk 

släktforskning på biologisk grund”. Vad detta egentligen innebar har samfundets ordförande 

Gustaf L:son von Horn klargjort i Åbo Underrättelser av den 23/7 1934: ”Den modärna 

släktforskningen torde ej vara mycket känd. Den arbetar efter rent vetenskapliga linjer. Den 

avvisar bestämt alla försök att förgylla upp stamträden med mer eller mindre obevisbara, 

glänsande anor. För den modärna släktforskningen spelar sådant som furstar och adel ingen 

som helst roll. Här gäller det rasen och bevarandet av rasens renhet. Det är vårt problem. Men 

det är ju klart att bevarandet av rasens renhet är en angelägenhet enbart för folk, som har 

förnäma rasegenskaper att bevara. Lågtstående raser ha förstås intet intresse av att bevara sina 
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egenskaper. Och nu är det ju så, att Nordrasen är något av det allra förnämsta på rasbiologins 

område. Det är särskilt chefen för Rasbiologiska Institutet i Uppsala, professor Lundborg, som 

ådagalagt detta” (S.S.S.S. 1938:8). 

Det råder sålunda inga tvivel om tolkningen av samfundets syftesparagraf. För att betona 

S.S.S.S. samhörighet med Germanitas Genealogiae Gothica, hölls årsstämmorna på årsdagen 

av dess bildande 18 maj 1920.  

I stadgarnas paragraf 4 sägs att vid styrelsens sida står en ständig ombudsman som juridiskt 

företräder samfundet. Denne ombudsman utser även indirekt ordföranden i 

lokalavdelningarna. I praktiken var det således Olsson som ledde S.S.S.S.  

Ett föredrag ombudsmannen ska ha hållit inför ”English College” i Rom den 10 april 1940 är 

delvis citerat i historiken över S.S.S.S. 1943. Med utgångspunkt i det pågående världskriget 

menar Olsson att förr ”hade den Nordiska rasgruppen genom emigrationer och Vikingatåg 

gjort sig till herrar nästan överallt i Europa – och t.o.m. upptäckt America – och sålunda hade 

de flesta Europeiska folk delaktiggjorts av det Nordiska blodet. Därigenom finns alltjämt en 

möjlighet att tvärs över alla gränser bilda en rasnordisk kulturgemenskap, som kan bli 

fermentet till en varaktig Europeisk fred. Därför är det viktigt, att Norden hålles utanför kriget 

och förblir ett Nordiskt reservat.” 

Frågan som bör bli besvarad är hur allmän denna uppfattning var i Sverige 1940. 

Blått blod 

En artikel i Fornvårdaren författad av Adalbert Frederichsson (läs Sven Olsson) 1933, kan 

sägas vara programförklaring över både Germanitas Genealogiae Gothica, Gothiska Gyldene 

Gripen, Skandinaviska Släkt Studie Samfundet och Svenska Ordens Släktforskningsinstitut. I 

artikeln hyllas den nordiska rasen och uppmuntras till släktgårdsutredningar men med 

varnande påpekande gällande upptäckta rasblandningar. Olsson hänvisar entusiastiskt till det 

statliga rasbiologiska institutet. (I annat sammanhang uppger han att själv varit med som 

assistent 1932 på en expedition till Lappland anordnad av institutet (S.S.S.S. 1938:7)). 

Artikelförfattaren förordar vidare användning av det ”antropologiska undersökningsblad” 

institutet uppställt, där mätning av kroppsdelar och angivande av utseende och kroppsliga 

färger ingick. Särskilt borde man notera om det fanns uthemska förfäder eller främmande 

rasinslag i släkten. ”För forskningen skulle ett sådant rasgenealogiskt arkiv bli av synnerligt 

värde” (Frederichsson 1933). 

Skriften Fornvårdaren utgavs av Jämtlands läns Museiförening med länsantikvarie Eric Festin 

som ansvarig utgivare.  

Swenska Orden bildades 1929 med första mötet i Stockholms konserthus. Orden hade med 

Åhléns formuleringar (1951:444) ”en grumlig götisk karaktär”. Valspråket löd ”Warer 

swenske” och dess fältrop ”Hell fädrens minne”. Orden gav ut en skriftserie omfattandes tre 

nummer. 
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Som nr 3 i skriftserien utgavs 1933 ett häfte betitlat ”Blått Blod. En inledning till nordisk 

raskunskap” (Fredericksson 1933). Häftet beskrivs som ”En inledning till aristogeniken efter 

professorerna Lundborg, Ehle, Schemann, Günther o.a. rasforskare”. Häri sägs bl. a. att 

rasbiologer har insett att ett livskraftigt bondestånd måste vidmakthållas ”så att åtminstone en 

tredjedel av folket utgöres av självständiga bönder och trädgårdsodlare”. Ett annat livsvillkor 

vore att ”till buds stående medel hejda fortplantningen av alla starkt mindervärdiga, speciellt 

med ärftliga sjukdomar belastade”. Härvid citerar författaren en Berlinprofessor E.W. Baur 

som vid föreläsning i Uppsala bl. a. yttrat att genom ”human och varaktig internering borde 

rättsskipningen oskadliggöra alla asociala element, och sålunda skydda befolkningen och 

genom lagligt föreskriven sterilisering borde de uppenbart kriminella hindras från 

fortplantning.”  

I en efterskrift till ”Blått Blod” har författaren listat vetenskapliga studier runt om i världen 

som förordar den götiska rasens ”superioritet”, liksom vådan av mänskliga raskorsningar.  

Befolkningsfrågan 

1934 utkom makarna Myrdals uppmärksammade debattbok ”Kris i befolkningsfrågan” 

(Myrdal 1997). Boken föranleddes av rådande diskussioner kring den sjunkande nativiteten i 

landet, dess orsaker och konsekvenser. 

I ett avsnitt behandlas frågan om det finns rasbiologiska skillnader mellan socialklasser. 

Myrdals resonerar kring de två huvudteserna: är de individuella skillnaderna i en befolkning 

av ärftlig natur eller är de miljöbetingade? Myrdals menar det sistnämnda och att skillnaderna 

går att åtgärda med samhälleliga sociala insatser. De går till häftig attack mot det nazistiska 

Tyskland och menar att biologiska ras- och klassdoktriner ”blott övervinnas genom kritisk 

social forskning” (Myrdal 1997:66–78).  

 

Omslaget till förstautgåvan av Myrdals debattbok ”Kris i befolkningsfrån” (1934). 

Någon kritisk inställning till den tyska rasdoktrinen kan emellertid inte skönjas i S.S.S.S:s 

verksamhet. Tvärtom. I samfundets historik 1938 (sid 13-19) redogörs utförligt för den av 

ordförande kapten von Horn väckta förslag till befolkningsfrågans lösande. Förslaget 

framlades för allmänheten i Stockholms-Tidningen den 21 februari 1935 som ett referat från 

samfundets senast föregående sammanträde och är i sin helhet, med efterföljande kritik, 

återgiven i S.S.S.S.-historiken. Artikelförfattare torde varit samfundets ombudsman.  

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd08ejytLYAhXIESwKHVuFCAMQjRwIBw&url=https://digitaltmuseum.se/011013855433/alva-och-gunnar-myrdals-bok-kris-i-befolkningsfragan-1934-omslag&psig=AOvVaw3ZVDmp4LjYs7r2CGZPR9i9&ust=1515851821123547
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Förslaget gick ut på att bilda ett Svenska Dannemännens Förbund i syfte att motverka 

folkminskningen. Ledamöter i förbundet skulle utses av konungen och direkt under denne 

omhänderta förbundets spörsmål av en direktion bestående av tio personer med säte i 

Stockholm. Förslagsställaren förutsatte att staten kostnadsfritt ställde en lämplig lokal, 

”förbundets stamhus”, till förfogande. Förutom att vara konungen behjälplig med granskning 

av inkomna förslag på ledamöter, hade direktionen att ”inventera förefintliga släktarkiv och 

söka grunda nya, att utge genealogiskt-historiska arbeten och en kalender över ledamöternas 

ätter”. Förutom en årsavgift om 12 kronor skulle medlemmarna ha förpliktelsen att ”ställa sig 

de av direktionen utfärdade rashygieniska föreskrifterna till efterrättelse.”  

Förslagsställaren lierar sig delvis med makarna Myrdal i barnbidragsfrågan i det att de 

svenska dannemännen genom direktionens försorg kunde erhålla ett årligt understöd av 600 

kronor efter det att fjärde barnet inom ett och samma äktenskap fötts. Motkraven var att de 

män som kom ifråga som medlemmar i förbundet, måste påvisa att tillhöra en släkt som varit 

bosatt i Sverige i minst 200 år ”och därunder ej ingått äktenskap med kvinna av 

utomeuropeiskt ursprung, att av Rasbiologiska Institutet i Uppsala erhålla intyg om att vara 

lämplig arvbärare samt att före fyllda 30 år ingå äktenskap med kvinna, som motsvarar de 

fordringar, vilka ställas på mannen.” 

Det torde vara uppenbart för alla och envar varifrån förslag om Svenska Dannemännens 

Förbund hämtat sin inspiration. Trots det förnekas sådan koppling i historiken över S.S.S.S. 

(1938:24) där författaren menar att framförda anklagelser om att samfundet bedriver 

propaganda för tyska tankar är ”helt oberättigade”.  

Föreläsningsverksamhet 

Förutom det rikliga utgivandet av skrifter i de olika samfundens namn och med Sven Olsson 

som främste författare, var en av S.S.S.S:s. huvuduppgifter att i folkbildningens anda hålla 

föredrag, företrädesvis i samarbete med mer eller mindre likasinnade föreningar. I en bilaga 

till Bonde-Boken (von Horn 1936) som av allt att döma är sammanställd av Olsson (liksom 

f.ö. större delen av skriften), återfinns en ”Bibliographia” över Gothiska Gyldene Gripens 

publiceringar med omdömen och exempel på föreläsningar i respektive ämnen. Bibliografin 

är sammanställd av samfundets ”avdelning för främjandet av god nordisk litteratur”. 

Under den sammanfattande titeln Geneasophia Gothica omnämns fem stycken publikationer 

som alla är ett resultat av föreläsningar eller som gett inspiration till föreläsningar. En av 

dessa publikationer är ”Den göthiska Nord-rasen” (Fredericksson 1933).  I ett ”postfatio” ger 

författaren riktlinjer på vilka avsnitt i skriften som lämpar sig vid föredrag angående 

”aristogenikens uppfattning om den Göthiska Nordrasen”. I detta sammanhang avslöjar 

Olsson viktiga ledtrådar till sina inspirationskällor och till sin i vuxenlivet formulerade 

världssyn. Han ger professor Labordes och dennes föreläsningar om ”anthropologie 

biologique” åren 1902-1903 i ämnet ”Ecole d´anthropopologie” i Paris äran av att ha 

införlivats i den eugeniska problematiken och kommit till insikt om den nordiska och 

framförallt götiska rasens förträffligheter. Under åren 1905 till 1910 undervisade Olsson, 

enligt egen uppgift, om den Göthiska kulturen ”i ett elementarläroverk för flickor och i en 

samrealskolas högsta klasser” samt vid Heidelbergs universitet 1911-1912. Men ämnet har 



26 
 

även ”behandlats i talrika föreläsningar anordnande av Gymniska Förbundet, Swenska Orden, 

National-Socialistiska Partiet, Jordbrukar-Ungdomens Förbund, Svenska Landsbygdens 

Ungdomsförbund, m.fl. göthiskt sinnade organisationer”, som Olsson kunde meddela. Den 

intresserade hänvisas till de bägge historikerna över S.S.S.S. där utförliga redovisningar över 

föreläsningar ges. 

 

Skämtteckning av Bertil Almqvist (Bertila) i Aftonbladet oktober 1941 som illustration till referat av ett föredrag 

Johannes Hoving hållit samma månad (S.S.S.S. 1943, sid 12). 

 

Wewelsburg 

1935 företogs bilresa genom Tyskland. Bilen hette ”Grip”. Färden har beskrivits i en artikel i 

Norrköpings Tidningar 23 april 1935. Den är skriven av Karin von Horn, dotter till S.S.S.S. 

ordförande Gustav von Horn och enligt en senare uppgift var hon privatsekreterare till Sven 

Olsson. Vilka mer än Karin von Horn som deltog i denna biltur framgår inte men av vissa 

ordvändningar så kan man förmoda att Sven Olsson bidragit till åtminstone några i artikeln 

återgivna citat. På sin färd mötte de exempelvis en dyngvagn körd av en diktatorisk figur: 

”Hr. v. Münchhausen! viskade reskamraten vid min sida, och sträckte ut handen till ett 

högtidligt ”Heil!”. Den högt-tronande ägnade oss emellertid ingen uppmärksamhet…” 

Reskamraten fortsatte: ”Jag svär det vid Görings skägg, här är varenda inföding en Herr v. 

Münchhausen.”  

Den anmärkningsvärdaste skildringen i artikeln är ändå den då sällskapet anländer till borgen 

Wewelsburg. Det var Heinrich Himmler som 1933 införskaffade borgen för att bygga upp ett 

centrum för den rena ariska rasen. Här skolades SS ideologiskt inom alla dess grenar och om 

man ska tro fortsättningen av tidningsartikeln så träffade resenärerna ”borghövidsmannen” 

(Burghauptmann) Manfred von Knobelsdorff och dennes hustru Ilse. Så här beskrivs intåget 

till Wewelsburg och mötet med von Knobelsdorffs: ”Genom lervällingen, som skvätte rikliga 

böljor åt sidorna, körde vi över vallgraven. Inne på borggården skyndade två SS-män fram till 

bilen. Vi uppmanades stiga in och vänta. Vi hade nämligen att återgälda en Vadstena-visit av 

borghövidsmannen, vars hustru har göthiska möderneanor, med namnet Lagergren.” Vidare 

då resenärerna återkommit till sitt hotell: ”Vid kvällsvarden uppsöktes vi av den artige 

borghövidsmannen på Wewelsburg, som gjort sig besväret att bila den långa vägen för att 

föreställa sin hustru, vars blonda apparation på ett lyckligt sätt bekräftade hennes 

allmogehärstamning från Götaland.” 
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Burghauptmann Manfred von Knobelsdorff vid procession i Wewelsburg (år och fotograf okända). 

 

Erik C:son Swartz 

Carl Gustaf Erik Swartz föddes i S:t Olai församling, Norrköping, 18 maj 1887. Fadern var 

grosshandlanden och fabrikören Carl Swartz och modern Dagmar Lundström. Familjen flyttar 

till Stockholm 1906 efter det att fadern utsetts till statsråd (finansminister). 1907 blir Erik 

officervolontär och 1909 stamanställd underlöjtnant. Han återvänder till Norrköping i januari 

1911, gifter sig 1912 med Elsa Jacob och får sonen Carl Reinhold 2 januari 1914. Erik med 

familj bosätter sig i Lidingö 1915 där äktenskapet upplöstes i mars 1918. Erik gifter om sig 

med frånskilda löjtnantshustrun Märta Frisk (Dankwardt) i november 1918. De får två 

gemensamma barn, Ulla född 31/8 1919 och Petter född 4/12 1920.  

1927 befinner sig Swartz i Vadstena efter att ha skilt sig från Märta som stannat kvar i 

Stockholm tillsammans med barnen. Huruvida Swartz var skriven i Vadstena är osäkert, 

liksom när han återkom till Stockholm. Det är genom korrespondens med Olsson och de i 

Swartzka arkivet bevarade breven som det går att belägga Vadstenavistelsen. 

Erik C:son Swartz arkiv 

I Norrköpings stadsarkiv förvaras en arkivsamling benämnd ”Släkten Swartz i Norrköping”. 

Under förteckningens sjätte generation återfinns handlingar genererade genom Erik C:son 

Swartz‘ verksamheter (serie B 6 A) bestående av 10 volymer.  

I detta sammanhang är det kanske främst två volymer som är intressanta, volym 1 och 3. 

Volym 1 innehåller anteckningsböcker och dagböcker 1923-1925 och 1937-1962. Dess sidor 

är tätskrivna och inte alltid lättlästa. Dock kan konstateras att S.S.S.S. upptar ett inte 

oansenligt utrymme åren kring 1940 (samma år som Swartz avgår som sekreterare och blir 

ständig ledamot av hedersrådet). Sven Olsson kommer ofta på besök i det swartzka hemmet. 

Intressant att konstatera är att även den närmsta bekantskapskretsen, som Swartz tillhörde, 

uppenbarligen hade problem med hur man egentligen skulle namnge ombudsmannen. Några 

exempel på benämningar ur Swartz dagböcker 1938-1940 är af Son, Olsson, Fredriksson och 

S.A. Fredericsson.  
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Mer noggrant än anteckningsböckerna har samtliga de nio bevarade skrivelser sända till 

Swartz från Olsson studerats. Dessa återfinns i volym B 6 A:3. Ett brev daterat 3 maj 1922 har 

redan omnämnts. Detta är också den enda skrivelsen som är daterat, övriga benämns i 

arkivförteckningen u.å., dvs. utan årtal. Emellertid går det många gånger utifrån 

sammanhanget att någotsånär kunna datera även dessa brev. Nedan några utdrag. 

Brev till Swartz: Medaljer 

 

 

Brevkort till Swartz där handel med franska militära utmärkelser omnämns. Bilden har försetts med handskriven 

kommentar: ”samt Piscator, fiskande i grumligt H2O.” 

I brev daterat 3 maj 1922 menar Olsson, med direkt tilltal, att Swartz ”över allt annat gillar 

Föreningen” och att få fracken ”prydande med konstverk”. Föreningen ska nog översättas 

med Gothiska Gyldene Gripen och de prydande konstverken med utmärkelser i tyg eller 

metall. Olsson erbjuder Swartz att få bli ”chargé d´affaires = gesehöftiträger des Ordensrat” 

med rätt att föreslå medaljörer. Olsson meddelar blygsamt att han själv blivit erbjuden 

uppdraget men skriver att ”med kännedom om ditt stora intresse + din emenenta skicklighet 

har jag hos Ordensrådet föreslagit dig till det maktpåliggande embetet, förbehållande mig 

dock att sjelv låta dekorera mina personliga vänner, ävensom rätten att inlägga veto, derest 

föreslagna kandidater ej konvenerar.” Som framgår hade Olsson några viktiga brasklappar 

som nog till stor del begränsade det erbjudna uppdragets fullgörande. Helt i enlighet med 

ombudsmannens befogenheter. Brevet avslutas med ett ”Kyss din gemåls yttersta venstra 
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lillfingersled från Eder tillg. A.F. Min fästmö torde du helsa till på lämpligaste vis. 

Lämpligare!” 

I ett brevkort (se bild föregående sida), talas om handel med medaljer rörande stora belopp: 

”Croix d´or de S. Jean de Latran o Croix de Lorents medför dryga kanslikostnader; eljes möta 

intet hinder. Men man gör inga undantag. Tror det är ca 5000 £”. Vad som här antyds är 

således handel med franska militära utmärkelser.  

I brev som möjligen avsänts 1927, säger sig Olsson haft besök av ”Kung Paykull-Jevinsch 

som blivit officer av lett. Stjernorden, vilken liknar Nordstjernan och bärs i serafimerblått 

band med guldkanter”. Denna orden avser den av lettiska parlamentet instiftade Tre Stjärnors 

orden. Olsson nämner vidare i en passus att han varit i Stockholm och hälsat på Swartz´ barn 

och kunde nu meddela att de mådde utmärkt ”särskilt sedan de fått choklad”.  

Brev till Swartz: Familjebekymmer och förtrolighet 

Att Swartz vistats i Vadstena 1927-1928 framgår av flera formuleringar i Olssons brev där 

han omnämner korrekturläsning av Gotha-Gunnarsthorp som utkom i två delar just 1927-

1928. Swartz har föreslagit Olsson att de ska mötas i Vadstena men svaret är negativt: ”Skulle 

vi eljes ej kunna träffas mellan ett par tåg i Linköping? Måste vara i Berlin 3.3. Är alls icke 

färdig här”. Just detta brev fortsätter i förtrolig ton som uppenbarar att Swartz hade personliga 

familjeproblem. Om Swartz´ moder skriver Olsson: ”Hon är nog ej så känslolös som hon är 

fåfäng. Hon lär glädja sig åt att komma dig närmare så småningom. Hon vill göra mycket för 

barnen, men hon vill ej ge med sig inför deras mor. Man måste dessutom taga hänsyn till äldre 

personer och ej såra dem rent uppenbart. Har man annan åsikt i en sak, får man gå mot den 

heta gröten.” 

Även nu har Olsson upplysningar om barnen Ulla och Petter: ”Jag var i går morgse vid 11-

tiden innanför dörren några minuter för att se på dina ungar och kunna ge dig 

förstahandsuppgifter: De mår utmärkt, och är vid lustigt humör!” 

Den förtroliga tonen fortgår: ”Motgångar måste vi nog alla ta för att få våra värsta dårskaper 

avslöjade. Jag känner mig nu betydligt bättre och kan njuta mer av livets små agréments än 

före 1910, då D.N. tog hedern av mig, och 1917 då rödbanditerna tog förmögenheten. Man 

måste söka andra ideal än de fåfängliga.” 

Brev till Swartz: ”Ofta ett stort hell” samt teaterdrömmar 

I ännu ett odaterat brev men som torde vara skrivet någon gång sent 1927 eller början på 1928 

fortsätter Olsson i öppenhjärtlig ton: ”Man får ej låta provocera sig till förflugna ord, och än 

mindre handlingar. Jag har ofta ett stort hell med mig själv, för att kunna hålla tunga + fingrar 

i styr, under mitt rätt omvexlande bröllopsresa genom livet. Men här gäller som absolut regel: 

Bättre fly än fäkta alls!” Inte utan humor delger Olsson ett knep att ta till då man trasslat in sig 

i någon besvärlighet: ” Jag har numer drivit min lilla sport så långt att då någon börjar gräla 

på mig, trycker jag (hycklande) handen mot magen, och säger: pardon, un moment! och 

skyndar ut i friska luften, och håller mig borta tills ovädret är över. Denna metod har blott 
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misslyckats en gång då jag och gemålen hade gemensamt sovrum /…/.  Ty att löpa ut sedan 

man lagt sig är kallt och tråkigt.” 

Swartz ägnade sig åt teater- och filmplaner och framförde pjäsen Cyrano de Bergerac inför 

”Östergötlands barn” och därvid fått välvilliga lovord från Alice Trolle, föreningens 

ordförande, i ett brev daterat 23/2 1928. Alice Trolle var gift med landshövdingen i 

Linköping, Eric Trolle, och hon har här använt sig av länsstyrelsens officiella brevpapper. 

Olsson uppmuntrar Swartz till en fortsättning inom teatervärlden: ” Jag gläder mig åt din stora 

framgång som Cyrano. Den medicinen tror jag också mer på än apotekarnes hela 

diversehandel. Utveckla den talenten! Det har ju funnits en stor aktör förr i familjen! Kanske 

kan det leda till filmregi eller dylikt. Eller försök dig – som omvexling – på att skriva någon 

liten fars eller spex! Du har anlag derför!” 

Brev till Swartz: Bondeplaner och Heliga Birgitta 

Olsson uppmanar Swartz att bosätta sig i närheten av landsarkivet i Vadstena med anledning 

av att Swartz antytt framtida jordbruksfunderingar: ” Bondeplanerna är givet de bästa, om du 

kan få en gård nära Vadstena, så att du samtidigt kan släktforska om vintrarna, när jordbruket 

ligger i ide. Du kunde ha hela vintrarna fria till forskning, skriftställare och resor.” 

Ett annat brev från samma tid hänvisar till Olssons katolska tillhörighet samtidigt som han 

försöker muntra upp den till synes ständigt något nedstämde Swartz: ”Försök få tag i Britas 

uppenbarelser Liber II cap. VII-IX. De har engång räddat mig, och även du skall finna lisa i 

dem, ty Brita var rent kristen (och alla tiders störste protestant!!) utan hänsyn till påven och 

kungar. (Apropos påven, så ser jag att någon av dina kollegor har ”Påvl.Gk.”=Croce d´oro. 

Vem eller vilka? /…/ – Var försiktig och förtegen som Cyrano! Befria din tanke från ”kaos, 

elände och nervositet.” Se ljust på verlden! Snart är det vår! Jag har gått genom värre hell än 

ditt. Knoga på med ditt arbete som ju måste skänka dig framgångens tillfredsställelse. Var 

snäll och god mot Roxane! och skulle du behöva brusa ut ett slag, så tag en käpp och prygla 

Vätterns vågor. Jag menar allvar! Din tillgivne A.” 

De kapitel i Birgittas uppenbarelse Olsson hänvisar till inleds med följande ord (det är Jesus, 

dvs. sonen, som talar till bruden, dvs. Birgitta själv). Kapitel sju: ”Sonen talade till bruden och 

sade: Jag är kronans konung”. Kapitel åtta: ”Jag är den sanne herden”. Kapitel nio: ”Varje tid 

i detta liv är endast som en timma för mig”. Jämför Gotha-Gunnarsthorp del I (Eosander 

1927:21–22) där det hänvisas till samma Birgittacitat och dessa ”Christi egna ord om rätt och 

falskt ridderskap.” 

S.S.S.S.:s koppling till katolicismen understryks av en passus i historiken 1943 (sid 17) där 

det påstås att Karin von Horn vid en ”privataudiens” hos påven överräckt de 1940 utkomna 

”Codex Caesarum Christianus” (Kristen kunga kodex med Sven Olsson som författare) och 

Iconographie Birgittine (utgiven av Germanitas Gothica Gryphi, dvs Gothiska Gyldene 

Gripen). Otvivelaktigt ett märkligt möte som borde kunna bekräftas. 
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Gotha-Gunnarsthorp 

Det kan vara på sin plats att utan detaljgranskning anmäla utgåvan Gotha-Gunnarsthorp som 

trycktes i två delar (Eosander 1927-1928). Detta för att flera av breven till C:son Swartz 

indirekt eller direkt refererar till det pågående arbetet och att Swartz varit behjälplig med att 

genom landsarkivet i Vadstena ta fram faktauppgifter. Visserligen är det endast del I som 

anger författarnamnet Eosander medan del II tillägnats ”Göthiska Gyldene Gripens 

Gillesvenner” av utgivarna Oluf Hansen och Erna Juel, men det är inte en alltför djärv tanke 

att bägge häftena nedtecknats av denne Eosander (dvs. Sven Olsson). Släkten Eosander 

beskrivs för övrigt i ”Göther och Gäster” (1937) av signatur A.F.  

 

Det pampiga omslaget till Gotha Gunnarsthorp del I (1927). 

Var ska man då återfinna detta Gotha-Gunnarsthorp? Det som här åsyftas är gården 

Gummetorp i Gårdeby socken, ”ungefär mitt emellan Söder-, Norr- och Linköpingarna”, som 

Eosander på sid 12 beskriver platsen. Namnet Gotha-Gunnarsthorp sägs ha hämtats från en 

sägen om en grip som ska haft sitt bo därstädes, ”överflödande av guld och ädla stenar”. Ingen 

främling kunde komma i närheten av boet, ty fick gripen syn på dem slet den dem i stycken.  

Gripen ska slutligen ha besegrats av en gotisk stridsherre vid namn Gunnar. Men, menar 

författaren, ”urkundligen” omnämns Gummetorp 1367, då det ägdes av svennen Håkan 

Månsson.  

Gummetorps ägare följs härefter fram till mitten av 1800-talet. Beskrivningen förlorar sig 

dock i de för Olssons släktstudier så typiskt tillagda patronymikon och märkliga tillnamn. 

Men skalar man bort dessa oväsentligheter och tar fram själva essensen i 

släktgårdsutredningen så förefaller redovisningen vara tillförlitlig. Allt från Hildebrands 

våldsamma angrepp i Historisk Tidskrift 1931 har Olssons släktutredningar slentrianmässigt 

förkastats. Dock känner jag inte till någon studie som på allvar verkligen utrett hans 

professionalism som genealog. 

Vid läsning av Gotha-Gunnarsthorp går det återigen inte att ta miste på Olssons besatthet av 

Östergötland och dess bondebefolknings ärofulla förflutna: ”Fantasien har haft mycket att 
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beställa med Gunnarstorp, som rent av satts i förbindelse med den götiske drotten Gundahari-

Gibikasson i Bourgogne, vilken föll i strid mot hunnerna 437. Såsom Gunnar-Gjukesson 

känner vi honom ur Volsungasagan, och i Gunnarstorps skogar hör man honom alltibland 

storma fram på sin häst Gote…” 

Del II förefaller i ett särskilt parti i många stycken vara nedtecknade historiska notiser från 

händelser som ansetts ha koppling till Gummetorp. Detta kapitel har rubriken ”Aurelius av 

Aurtompta” författad av Albin Ytterlund och är värd en mer utförlig folkloristisk utredning.  

Johannes Hoving 

Johannes Hoving spelade en viktig roll under G.G.G.:s och S.S.S.S.:s sista år. I Åhléns 1951 

utgivna Svenskt föreningslexikon sägs att Gothiska Gyldene Gripen ännu existerade under 

”dess nuvarande stormästare, fil- och med. Dr. Johannes Hoving”. Intressant är att lexikonet 

anger att medlemsantalet 1/1 1951 var så stort som 120 stycken. 

 

Johannes Hoving iförd Gothiska Gyldene Gripens ordensdräkt (Åhlén 1951, sid 161).  

Hoving utgav sina memoarer i fyra delar åren 1944-1948. En stor del av innehållet handlar 

givetvis om hans engagemang i svensk-amerikanska förhållandena, men i del IV beskrivs 

uppdragen i G.G.G. och S.S.S.S. Hovings memoarer utgavs i namn av Skandinaviska Släkt 

Studie Samfundet. Med hjälp av Åhléns förträffliga lexikon kan inhämtas att S.S.S.S. per den 

1/1 1951 faktiskt hade 100 medlemmar. Således torde samfundet inte enbart levt kvar som 

förlagsnamn utan, liksom G.G.G., haft vissa medlemsaktiviteter. Huruvida de bägge 

föreningarna fortlevde efter Hovings död 1954 är mig obekant.  

Andra delen av S.S.S.S.-historiken utkom 1943 och omfattade åren 1938-1943. Historiken är 

tillägnad Johannes Hoving på dennes 75-årsdag. I sina memoarer (1948:163) meddelar 

Hoving att han vid S.S.S.S. årsmöte i februari 1939 blivit vald till samfundets preses. Även 

ifall det inte direkt uttalas torde detta innebära att Hoving efterträdde von Horn som 

samfundets ordförande. I mars samma år höll Hoving ett föredrag inför S.S.S.S. om ”olika 

rasgruppers betydelse för Amerikas utveckling” (Hoving 1948:165ff). Här följer en utförlig 

betraktelse med början i Erik den Röde och avslutas femton sidor längre fram med att 



33 
 

”Avkomman blir bättre, om ständigt nytt blod av vit ras tillkommer, men sämre, om nytt blod 

av färgad ras på nytt blandas in. Den Mendelska lagen förnekar sig aldrig!”. 

Den 12 mars 1943 besökte Hoving första gången Sven Olssons sjuksäng då denne var intagen 

på Serafimerlasarettet för, som det skulle visa sig, obotlig cancer (Hoving 1948:287): ”Nästan 

dagliga voro mina besök hos honom under de 13 månader han låg på sin dödsbädd. Man hade 

alltid utbyte av dessa besök. Han arbetade flera månader framåt och hade ständigt ett 

intressant uppslag eller olika uppgifter att lämna de besökande. Hans minne även för detaljer 

var fenomenalt och han bar sitt öde med lugn värdighet, stoiskt och behärskat till det sista.” 

Eftermälet 

Rikstidningarnas sammanfattande av Olssons livsgärning efter hans död 22 april 1944, 

närmare 62 år gammal, är inte alltid lika uppsluppen och skojfrisk som beskrivningen av hans 

inträde i offentligheten 34 år tidigare. Mycket givetvis föranlett av det nya samhällsklimatet. 

Bara ett av många exempel ska här återges. Under rubrik ”Antisemitism, skum raslära i 

Gyldene Gripens naziorden” inleder Expressen en artikel daterad 29 oktober 1945 på följande 

sätt: 

”En av anledningarna till att dr. Johannes Hoving nu uteslutits ur Vasaorden i Sverige var, 

som Expressen berättade häromdagen, hans nazistiska sympatier. Dessa odlade han framför 

allt i det illustra ordenssällskapet ”Gothiska Gyldene Gripen”, vars stormästare han 

fortfarande är. Orden, som nu ”gått under jorden”, var en typisk kryptonazistisk företeelse och 

uppfostringsanstalt för femtekolonnare. Den arbetade i bästa Rosenbergstil på att sprida 

idéerna om den rena germanska rasen och sökte kontakt med ledande kulturpersoner i 

Sverige. Dess stiftare, som förra året avled på ett sjukhus i Stockholm, var en internationell 

bedragare, som för det mesta kallade sig dr Adalbert Fredriksson.” Artikelförfattaren antyder 

att säkerhetspolisen visat intresse vid dödsbädden. 

Ungkarl med tre trolovningsbarn 

Vid bouppteckningen efter Olsson visade det sig att han efterlämnat drygt 90 000 kronor, en 

långt ifrån oansenlig summa 1944. Olssons broder sattes som boutredningsman och i tron att 

han och hans två barn var de enda arvingarna började han omsätta pengarna. Emellertid skulle 

det med tiden dyka upp tre bröstarvingar som Olsson fått med tre olika kvinnor. Alla barnen 

begåvades med namn som direkt anknöt till Olssons alter ego och författarskap.   

I december 1918 föddes Marya de Gotha. Hon var dotter till telegrafkommissarien i 

Söderköping (jfr Gothus 1919). Andra barnet, som föddes i september 1925 på franska 

Rivieran, hade påbrå från olika europeiska släkter men noterades som svensk medborgare. 

Han erhöll det ståtliga namnet Hans Fredrik Maria Adalberti Aurelius de Gotha FredericSon 

men kallades Freddy. Barn nummer tre föddes i december 1929 och erhöll namnen 

Adalbertson Aurelius. 

 

Gunnar Larsson 
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Arkivhandlingar: 

Församlingshandlingar: Gärdserum kyrkoarkiv, S:t Eugenia katolska församlings 

församlingsbok, Rotemansarkivet Stockholm. 

Släkten Swartz i Norrköping arkiv: Serie B 6 A. Sjätte generationen: Erik C:son Swartz, 

volym 1 och 3 (Norrköpings stadsarkiv). 
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