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Abstract 

This study aims to investigate and describe the direction of the ideological development of the 

Swedish gymnastics association Gymniska Förbundet. Between 1928 and 1932, this 

organization transformed from a purely gymnastic and cultural association into an influential 

platform for the production of Swedish nationalist ideology. Based on theories of National 

Socialism’s formation within modern society, the analysis focus on the conditions regulating 

Gymniska Förbundets relation to modernity. Thus the study examines the association’s ideas 

in relationship to the concept of modernity. The analysis shows that the ideological fusion 

between ideas regarding gymnastics and culture on one hand, and of Swedish racial biology 

on the other, provided the conditions needed for an alternative vision of modernity, similar to 

that which international research has characterized as the blut und boden-ideology. By 

presenting how and in what ways the Swedish blut und boden-ideology emerged and took 

shape, the study contributes to the research on the party-politically independent National 

Socialist ideology in Sweden. Furthermore, the analysis reveals networking strategies and 

idea transfer within the ideological movement based on wider applications of ideas 

concerning racial biology.  

Keywords: modernity, Ling-gymnastics, racial biology, blut und boden, national socialism, 

Agricultural romanticism, Gymniska Förbundet, Gymn, Swedish Nationalism, 1930s 
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INLEDNING 

För resten: Vad i all fridens namn har ’den internationella faran, Hitlers befrielseverk, 

Mussolinis restauration och sovjetjudarnas förstörelseverk’ med ’hälsa – karaktär – skönhet’ 

att göra?1 

År 1932 ställde sig Social-Demokraten frågande till idrotts- och kulturföreningen Gymniska 

Förbundets ideologiska orientering. Och visst skulle samma typ av frågeställning göra sig giltig 

även i en samtida historisk undersökning som denna.  

Genom tidskriften Gymn skulle Gymniska Förbundet initialt verka upplysande och 

informerande för att genom fysisk fostran och idrott, bromsa, hindra och till sist vända den 

nedbrytande samhällsutvecklingen. Därigenom skulle fulländning uppnås på det mänskliga och 

nationella planet. Precis som markerades i Social-Demokraten gjorde Gymniska Förbundets en 

märklig vändning från hälso- och idrottsfrämjandet då det intog en ultranationalistisk, rasistisk 

och antisemitisk position. Och nog är det märkligt att ett Förbund som med kroppskulturella 

medel, enligt egen utsago ville verka ”så som en motvikt emot den bråda tidens destruktiva 

tendenser, mekaniseringens, specialiseringens och sensationslystnadens gastkramning av 

individerna och begreppet människa”, till synes övergav de gamla principerna till förmån för 

nazistisk propaganda. Detta under en ganska kort existensperiod på fem år, 1928-1932.2  

I forskningen har Gymniska Förbundets ideologiska vändning kategoriserats ha varit i 

”närmast antimodernistisk riktning”.3 Men stämmer det verkligen? Eller var det vi i dag 

uppfattar som antimodernistiskt bara ett annat sätt att tänka kring moderniteten - ett specifikt 

historiskt tänkesätt som existerade i en viss given kontext, utifrån särskilda ideologiska 

förutsättningar? Kanske är det just i förhållningssätt och attityder till det moderna samhället 

som analysen kan finna svar på frågor om Gymniska Förbundets ideologiska utveckling. Det är 

åtminstone den hypotes som denna uppsats syftar till att pröva. Jag kommer därför rikta 

uppmärksamheten mot Förbundets något alternativa förhållningssätt till moderniteten, för på så 

vis förklara de premisser som styrde och reglerade Gymniska Förbundets reformistiska projekt.  

                                                 
1 ”’Mot förtalet’”, Social-Demokraten, 4/7 1932.  
2 Carl-Ernfrid, Carlberg, ”Under det gymniska tecknet”, Gymn 1928:1 (Stockholm, 1928), s. 4-6. 
3 Berggren, s. 234.  
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Utgångspunkter 
”There is no such thing as modernity in general” menar sociologen Jeffrey Herf, och jag är 

beredd att hålla med honom.4 Modernitet är det som tas för givet och talas om som modernitet 

i en given kontext. Det är någonting som skapas och återskapas genom diskursiva resonemang 

och som sådant är det också föränderligt, flyktigt och varierande beroende på sammanhang. 

Således har modernitet uppfattats och omtalats på olika sätt i olika tider. Varje yttrande om 

modernitet skapar således modernitet i egen rätt. Därför kommer uppsatsen inte använda någon 

uppspaltning mellan modernitet och icke-modernitet. I de diskussioner om modernitet som 

påträffats i uppsatsens historiska källmaterial betraktas och behandlas det av aktörerna som ett 

problemområde. Att modernitetsproblematiken åtminstone sedan 1800-talet varit en ständig 

rambetingelse för en fortgående diskussion vari modernitetens begreppsliga betydelse 

omförhandlats, betraktas här som ett historiskt faktum. Ett rimligt antagande vore att det 

historiskt sett artikulerats flera alternativa sätt att förhålla sig till moderniteten. Ett sådant 

antagande stöds av historisk forskning på området. 

Ett förhållningssätt till moderniteten som är viktigt för denna uppsats utgångspunkter 

exemplifieras i den tyska reaktionära modernismen, om vilken Herf har talat. Där 

sammankopplades ”rent” modernistiska tänkesätt om en ökad teknologisk modernisering, ett 

framstegs- och utvecklingstänkande med ett tydligt bestridande av förnuftstanken ”in which 

certain absolutes such as blood, race, and soul were placed beyond rational justification”. Den 

totala acceptansen och upprätthållandet av sådana absoluter eller ideologiska premisser var 

bärande för det idékomplex som kallas ”Blut und Boden” – vilket är beteckningen på det 

alternativa förhållningssätt till modernitet som denna uppsats huvudsakligen kommer att 

behandla.5  

Blut und boden-ideologins vision om moderniteten innehöll drag av och var nära 

sammanflätad med den så kallade Völkische-Bewegung (övers. folk-nationella rörelsen). Båda 

var viktiga förutsättningar för genomslaget av Nazitysklands agrar- och kulturpolitik. I 

forskningen beskrivs blut und boden-ideologin ha präglas av tanken om ”mänsklig 

rasförbättring” med hjälp av moderna vetenskaper så som biologi och genetik.6 Ideologin 

grundades vidare i en historisk folk-, ras-, och blodsgemenskap vilket fick till effekt att en 

nationalstat ideellt skulle vara befolkad av en specifik rasgrupp. Utifrån sådana idéer 

                                                 
4 Jeffrey, Herf, Reactionary modernism: technology, culture, and politics in Weimar and the Third Reich 

(Cambridge, 1984), s. 1. 
5 Herf, s. 13.  
6 Sven, Widmalm, ”Den stora växtförädlingsanstalten” i Vetenskapsbärarna: naturvetenskaperna i det svenska 

samhället, 1880-1950 (Södertälje, 1999), s. 258-259. 
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utvecklades under 1800-talet en pangermansk idétradition baserad på den ariska 

folkvandringstraditionens rasmystik.7 Idétraditionen har i forskningen beskrivits som: 

[…] den kulturnationella uppfattning som lanserades av de tyska romantikerna decennierna 

kring sekelskiftet 1800 som gör gällande att nationen, som uppfattas som en organisk helhet, 

och därmed folkets identitet definieras genom dess unika folksjäl, dess Volkgeist.8 

Den tyske historikern Thomas Rohkrämer har påtala hur den pangermanska völkisch-tanken 

under mellankrigstiden upptogs som en del av den konservativa Weimarrepublikens och 

sedermera Nazitysklands politik under parollen blut-und-boden. Han förklarar konceptet som 

följer: 

The psychological strain of a fast and crisis-ridden industrialisation process is supposed to 

have provoked an antimodern sentiment in large parts of the population. The Critique of 

modern technology, capitalism and a pluralistic society on the one hand and the irrational 

dream of a harmonious, truly German ‘community of the people’ on the other allegedly 

reached its logical culmination in the Nazi ideology of ‘blood and soil’, the cult of the 

charismatic leader and the totalitarian integration of all ‘worth’ members of society, 

connected with the annihilation of all ‘unworthy’ members.9 

Rohkrämers vägran att dra kategoriska gränser mellan blut und boden-ideologi och modernitet 

genom att behandla blut und boden som en logisk följd av resonerande kring 

modernitetsproblematiken, snarare än som modernitetens antites, är av vikt för denna uppsats 

syften. Rohkrämer polemiserar med en forskningstradition som tidigare försökt separera dem 

åt genom att klassa nazismens ideologi som förmodern, barbarisk et cetera och menar att: 

Instead of distancing modernity from National Socialism, we should learn to accept that it 

was by no means a necessary, but was a possible development within modernity. In that 

sense, National Socialism shows modernity’s fatal potential.10  

                                                 
7 Förf. anm. Völkisch-ideologin inte bör ses som en revolt mot upplysningsprojektet. Lawrence Birken har menat 

att ideologin snarast bör förstås som en logisk följd av upplysningens mottagande i flera Europeiska länder, inte 

bara i Tyskland. Att den kom att utvecklas i Tyskland i högre grad än i andra länder berodde delvis på den 

specifikt tyska erfarenheten gällande nationsbyggande. Birken talar om ett omvandlande av ”liberal into racial 

nationalism”, där rasbegreppet fick den rationella funktionen i att förklara ”that natural constitution”. Se.  

Lawrence, Birken, ”Volkish Nationalism in Perspective” i The History Teacher, Vol. 27, Nr. 2 (Long Beach, 

California, 1994), s. 139-140.   
8 Lena, Berggren, Blodets renhet: en historisk studie av svensk antisemitism (Stockholm, 2014), s. 37. 
9 Thomas, Rohkrämer, “Antimodernism, reactionary modernism and National Socialism: Technocratic 

tendencies in Germany, 1890-1945” i Contemporary European History, vol. 8 No. 1 (Cambridge, 1999), s. 29. 
10 Förf. anm. Rohkrämer anklagar Adorno, Horkheimer m.fl. för att ha distanserat nazism från modernitet i 

forskningen genom att inte betrakta den som utvecklad inom och utifrån upplysningen och moderniteten.  Se. 

Rohkrämer, s. 50. 
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Detta ställningstagande får konsekvenser. Istället för att lägga en analytisk slöja mellan 

nazistisk ideologi och modernitet genom att förklara den förra som reaktionär- eller 

antimodernistisk leder Rohkrämers analys till ett fastställande om att den tyska blut und boden-

ideologin representerade ett specifikt förhållningssätt till moderniteten. Det Herf talar om som 

reaktionär modernism, det vill säga en ”reconciliation between the antimodernist, romantic, and 

irrationalist ideas” och ”modern techonology” samt praktiken att kombinera” political reaction 

with techonological advance” bör enligt Rohkrämer förstås som ett specifikt sätt att förhålla sig 

till moderniteten inom och utifrån moderniteten.11 Sett till tidigare forskning finns alltså stora 

poänger med att analysera Gymniska Förbundets rasbiologiska, bonderomantiska och 

antisemitiska idéer om modernitet för att se om det är möjligt att göra överkopplingar till blut-

und-boden. Dessa idéer som i Tyskland växte fram under 1800-talet, men fick sitt absoluta 

genomslag i Nazityskland genom ideologer som Hans Günther, Alfred Rosenberg och Walher 

Darré. Är det möjligt att de också växte fram i en svensk kontext under samma period?12  

För att sammanfatta ovan förda resonemang vill jag poängtera att modernitet som ett 

analytiskt begrepp är besvärligt. För att förstå den ideologiska utveckling jag har för syfte att 

analysera kan uppsatsen omöjligt begagna ett stramt hållet teoretiskt begrepp, som likt en grovt 

utklippt schablon placeras över materialet och sedan ifyllas. Så varför inte låta materialet tala 

för sig självt? Följaktligen kan analysen visa hur de historiska aktörerna själva skapade och 

omskapade moderniteten genom sättet på vilket de talade om det.  

Syfte och frågeställningar 
För att förstå premisserna för Gymniska Förbundets utveckling måste dess relation till 

modernitet utredas, detta genom att undersöka Förbundets diskussioner under organisationens 

existensperiod, 1928-1932. Uppsatsens syfte är att analysera Gymniska Förbundet ideologiska 

utveckling genom att undersöka hur det talade om och därigenom skapade modernitet. De 

forskningsfrågor som valts ut för att besvara ovan syfte är: Vad karaktäriserade Gymniska 

Förbundets ideologiska utveckling? Hur skall Gymniska Förbundets relation till modernitet 

förstås? Hur artikulerades den? Förändrades den över tid?  

Material och metod 
Det källmaterial som huvudsakligen kommer att användas i denna undersökning är Gymn – 

Tidskrift för gymnisk kultur (1928-1931) och senare Gymn – Tidskrift för nordisk ras och 

                                                 
11 Herf, s. 1-2. Samt Rohkrämer, s. 29-30.  
12 Clifford, Lovin, “The ideological basis of the Nazi agricultural program” i Journal of the History of Ideas vol. 

28, Nr. 2.  (Philadelphia, 1967), s. 281.  
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kulturförnyelse (1931-1932).13 Användandet av tidskriften i denna undersökning motiveras 

genom att den var Förbundets primära organ. Publikationen hade ”en redaktionsnämnd som 

omfattade tiotalet personer” vid sidan om redaktören och Förbundsinstiftaren Carl Ernfrid 

Carlberg.14 Carlberg var mycket tongivande röst inom organisationen, vilket inte minst märks 

på antalet Gymn-artiklar signerade med hans signatur (se bilaga 2). Det finns emellertid en 

bredare sammanslutning bakom organisationen, och fler författare än Carlberg kommer 

analyseras. Tidskriften utkom fyra gånger med per år under perioden 1928-1932 med 

undantaget första och sista årgångarna där endast två nummer utkom, vilket innebär att 16 

nummer om cirka 30-40 sidor styck finns att tillgå. I C. E Carlbergs stiftelses samling på 

Arbetarrörelsens arkiv (ARAB) har volymer med direkt anknytning till Gymniska Förbundet 

valts ut, så som ”Vol. 1.1: Handlingar rörande tidskriften Gymn” samt en del grovt ordnat 

material i ”Vol. 3.3:Tidningsurklipp 1930-1939” vilket kommer att användas i syfte att beskriva 

Carlbergs och Gymniska Förbundets verksamhet.  

Så till frågan om hur materialet som valts ut skall analyseras. Urvalet av texter som sker 

med tanke på de specifika tematiseringar som kan göras utifrån materialet. Dessa tematiseringar 

är närmast att betrakta som diskursiva linjer, vilka styr diskussionerna i Gymn på olika sätt och 

avgör premisserna för samtalen som förs. Exempel på sådana diskursiva linjer är å ena sidan 

gymnastik och idrottsrelaterade diskussioner och å andra sidan rasrelaterade sådana. För att 

analysera hur Gymniska Förbundet skapade modernitet måste diskussioner där de kan tänkas 

ha tangerat sådana ämnen väljas ut och analyseras.  Det är mitt antagande att ”modernitet” 

skapas och existerar i diskussioner där den inte artikuleras konkret, den finns då invävd i andra 

diskursiva linjer. Men ord och avsikter som anses vara markörer för modernitet är exempelvis 

yttranden om: Industrialisering, mekanisering, urbanisering, amerikanisering 

(internationalisering), framsteg, utveckling, liberalism och demokrati. Andra referenser till 

sådant som handlar om det nya, framåtsyftande och det som präglar samtiden och framtiden 

räknas också som markörer.  

Tidigare forskning  
Denna uppsats kan betraktas som en utveckling av Lena Berggrens forskning i Nationell 

upplysning – Drag i den svenska antisemitismens idéhistoria, då hon enligt min mening implicit 

upprättat det samband mellan Gymniska Förbundet och blut und boden-ideologin som ingående 

                                                 
13 Förf. anm. Namnbytet kan ses som ett symtom på den ideologiska utvecklingen. Tidskriften var emellertid den 

samma, och det rör sig således bara om en och samma tidskrift. För enkelhetens skull anges fortsättningsvis 

tidskriften i brödtexten och i referenserna som Gymn.  
14 Berggren, s. 230, 378.  
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kommer att studeras här. Att hon inte fördjupat sig i och förklarat denna koppling beror 

förmodligen på att avhandlingen primärt studerar fenomenet antisemitism, vilket förvisso var 

en viktig del inom blut und bodens ramverk, men hos Gymniska Förbundet inte det mest 

akuta.15 Berggren diskuterar Gymniska Förbundet med efterföljaren, den nazistiska 

organisationen Samfundet Manhem som empiriskt exempel.16 Detta får till följd att Förbundet 

beskrivs som en organisatorisk och idémässig föregångare till det senare. Som för att 

understryka detta perspektiv rubriceras kapitlet som beskriver Gymniska Förbundet ”Idéerna 

bakom Samfundet Manhem”. Detta motiverar föreliggande studie: Givet mina utgångspunkter 

bör Gymniska Förbundet naturligtvis undersökas i egen rätt.17 Vidare väljer Berggren att 

analysera Förbundet och tidskriften Gymn mycket försiktigt. Hon skriver att den ”inte i sin 

helhet är att betrakta som en nazistisk eller nazianstruken publikation”, på grund av att dess 

nazism och pronazism inte var tillräckligt uttalad.18 Däremot urskiljs och erkänns en 

”skärpning” av rasistisk, antisemitisk och politisk retorik i Gymns spalter. Men trots påtalad 

ökning i sådan riktning vägrar Berggren kalla Gymniska Förbundets ideologi nazistisk. På ett 

ställe använder hon i ”pronazistisk” i deskriptiva ordalag.19  

Men då uppsatsen inte syftar till att i huvudsak analysera nazistiska ideologiyttringar 

kommer jag inte begagna mig av några kriterier för vad som kan kallas 

nazism/nationalsocialism/fascism eller dylikt, även om jag menar att ideologiska yttranden bör 

kallas vid sitt rätta namn. Till skillnad mot Berggren fokuserar jag på Gymniska Förbundets 

modernitetsdiskussioner, vilket kan kopplas till och också motiveras av hur annan tidigare 

forskning om nazismens relation till moderniteten har urskilt en tydlig koppling mellan blut-

und-boden, antimodernism och kroppskulturer, vilket påvisades ovan 

Analysen motiveras bäst av att en analys av Gymniska Förbundet förhållningssätt till 

modernitet saknas hos tidigare forskning. Genom att pröva hypotesen om att Gymniska 

Förbundets diskussioner skapade en alternativ version om modernitet, något som i en tysk 

kontext utmynnade i en övergripande karaktäristik som kan preciseras som ”blut und boden” 

får uppsatsen en tydlig analytisk utgångspunkt. Det ger också möjlighet att följa upp och 

utveckla Berggrens något otillräckliga analys av Gymniska Förbundets kopplingar till 

nationalsocialismen.    

                                                 
15 Berggren, Passim. 
16 Samfundet Manhem existerade 1934-1944 i syftet ”att befrämja äkta svensk och nordisk odling” genom 

”samverkan mellan olika odlingsgrenar och skilda ideella rörelser i landet”, till sin riktning uttalat nazistisk. Med 

sin föreläsningsverksamhet spred de nationalsocialistiska idéerna fram till och med 1943. Se. Berggren, s. 187.  
17 Berggren, s. 230, 236. 
18 Berggren, s. 231, 244. 
19 Berggren, s. 245. 
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UNDERSÖKNING 

Gymniska Förbundets initiala ståndpunkter 
Den 15 juli 1928 utkom det första numret av Gymniska Förbundets tidskrift: Gymn – Tidskrift 

för gymniska kultur: Organ för Gymniska Förbundet. Redaktör och ansvarig utgivare var 

gymnast, löjtnant, ingenjör, sedermera nazisten och Samfundet Manhems ordförande Carl 

Ernfrid Carlberg (1889-1962).20 Tidskriften hade från början en konst- och idrottsinriktad 

profil med fokus på gymnastik, men också fotboll och skidlöpning diskuterades vid sidan om 

de illustrationer, konsttryck och dikter som också publicerades. Initialt hade Gymn många 

gemensamma drag med den svenska gymnastikrörelsen i synen på behovet av att sprida 

”kroppskulturens positiva effekter på såväl det fysiska som det andliga planet till en bredare 

publik”.21  

Få begrepp är så centrala för Förbundets verksamhet som just begreppet ”gymn”. Men 

vad var då en gymn? Bäst beskrivning ges i artikeln ”Under det gymniska tecknet” som en 

”sund, harmonisk, livsduglig och handlingskraftig karaktärsfast, god och ädel människa 

(=gymn)”.22 I citatet användes ordet för att beskriva en specifik idealmänniska. Men på andra 

ställen används i formen ”gymnisk” eller ”gymniska” et centra, för att beskriva strävanden att 

uppnå ”gymn” som människoideal.23  

Gymniska Förbundets emblem komponerades av Olle Hjortzberg och användes i flera 

nummer av Gymn. Det visade mottot ”Hälsa – Karaktär – Skönhet” i en uppochnedvänd triangel 

inramandes ett porträtt av den svenska gymnastikens fader Per-Henrik Ling. Under Lings 

porträtt stod hans efternamn och därunder avbildades en luta. Emblemets tre hörn pryddes med 

lika många kronor. Att Ling kom att stå som förgrundsfigur för Gymniska Förbundets emblem 

beror på den inledande inriktningen på kroppskulturer, specifikt just linggymnastiken och syftet 

att med gymnastik, idrott och konst som medel förbättra förutsättningarna för Sverige och dess 

befolkning.  Orden Hälsa- Karaktär – Skönhet var det valda mottot eller ”det gymniska idealet”, 

i betydelsen att individen och samhälle skulle sträva efter att uppnå alla dessa fysiska, mentala 

och estetiska attribut samtidigt, genom kroppskultur och konst.24  

                                                 
20 Förf. anm. Carlberg vann dessutom 1912 OS-guld i truppgymnastik. Någon gång efter Gymniska Förbundets 

upplysning 1932 instiftades Samfundet Manhem, dess första stiftelseurkund är dock från 1935. För utförligare 

biografisk information kring Carlberg: Se. Berggren (2014), s. 204-12.  
21 Berggren (2014), s. 213.  
22 Carl-Ernfrid, Carlberg, ”Under det gymniska tecknet”, Gymn 1928:1 (Stockholm, 1928), s. 4.  
23 Se exempelvis sammansättningarna. ”I gymniskt avseende”, ”gymniska uppgift”, gymnisk folkrörelse” i Carl-

Ernfrid, Carlberg, ”Under det gymniska tecknet”, Gymn 1928:1 (Stockholm, 1928), s. 5-6. 
24 ”Några ord som anmälan”, Gymn, 1928:1, (Stockholm, 1928), s. 1. Samt Carl-Ernfrid, Carlberg, ”Under det 

gymniska tecknet”, Gymn 1928:1 (Stockholm, 1928), s. 4-6. 
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Idrottshistorikern Jens Ljunggren skriver att lingianismen mot sekelskiftet 1900 kom att 

utmärkas av det han kallar för ”det självuppoffrande nationalistiska motivet” och en 

kombination av ”kraftfull krigiskhet och sträng kroppskontroll”. En sammansmältning mellan 

den lingska idealismen med ett darwinistiskt tänkande ledde också till ett kamp- eller 

konkurrenselement som inte funnits tidigare – linggymnastiken var initialt motståndare till 

idrottslig tävlan. Att gymnastiksystemet karaktäriserades av dogmatism och bruk av så kallad 

”kommandoundervisning” med ”uppställningar på led och träning i givakt” är också att tillägga. 

Med ”korrektiv funktion” (det vill säga att gymnastiken ”skulle bota och förekomma kroppsliga 

fel”) och det självuppoffrande nationalistiska kampmotivet i bakgrunden är det möjligt att 

placera 1900-talets lingianism i ett nationalromantiskt program där gymnastiken var medel för 

idealistiska, samhällsförbättrande mål – något också Ljunggren understryker. Det är också så 

gymnastiken märks i Gymn.25  

Linggymnastiken var en ursprunglig del av tidskriftens koncept, delvis uppblandad med 

andra former av idrott, och i artikeln ”Kroppskultur och konst” artikulerades de idé- och 

historiemässiga grunderna av redaktören Carl-Ernfrid Carlberg. Där drogs paralleller till Per 

Henrik Lings, Götiska Förbundets och Esaias Tegnérs verksamheter som menades ge 

riktningen för Gymniska Förbundets strävanden mot det ”gymniska”. Enligt artikeln skulle 

”Lings innersta mening” ha varit att ”hjälpande fram en kultur, som verkligen förmår bibringa 

det uppväxande släktet en gymnisk (=fysisk-etisk-estetisk) gestaltning, i sin tur inspirerande det 

konstnärliga skapandet”, detta tillsammans med ”rasegenskapernas bevarande och folkkraftens 

[…] fysiska höjande”.26 På så vis förklarades Gymniska Förbundet vara en naturlig arvtagare 

till det lingska och götiska arvet, och nog är namnvalet en allusion till det Götiska Förbund som 

både Tegnér och Ling var aktiva inom.  

Den fysiska aktiviteten likställdes i Gymn med konst och kreativt skapande. Dikt, 

litteratur, musik, konst, vetenskap och slöjd et cetera, räknades till de gymniska ”grenarna”, 

vilket avsågs innefatta den gymniska kulturen enligt sammansättningen ”fysisk-etisk-estetisk”. 

Förbundet tilldrog sig därför svenska konstnärer av allehanda slag, exempelvis Gustaf 

Cederström, Carl Malmsten, Carl Milles, Rolf Mellström och Karl Örbo. 

                                                 
25 Jens, Ljunggren, Kroppens bildning: Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790-1914 (Uppsala, 1999), s. 12, 

20. 
26 Förf. anm. Det finns emellertid inga tecken på att Ling eller någon annan heller för den delen använde ordet 

gymnisk eller någon annan böjning av ordet. Det är inte helt omöjligt att ordet ”gymn” konstruerades av 

Gymniska Förbundet och dess grundare, stamgymn och ordförande Carl Ernfrid Carlbergs och sedan 

distribuerades via tidskriftskanalen. Varken ordet eller begreppet verkar ha överlevt till våra dagar i den form 

som brukades i Gymn. Se. Carl-Ernfrid, Carlberg, ”Kroppskultur och konst”, Gymn 1928:1 (Stockholm, 1928), s. 

29-30.  
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Gymn: En översikt 
Tidskriften Gymn kan liknas vid Gymniska Förbundets hjärta då medlemmar knöts till 

organisationen genom prenumerationer. Sett till de bilagor som medföljde som utskick de två 

första numren år 1929 kan 145 personer kopplas till Gymniska Förbundet. Gymn var uppbyggt 

kring en redaktör, redaktion, ett antal medarbetare och medlemmar eller prenumeranter. 

Redaktör var Carl-Ernfrid Carlberg och redaktionen bestod 1929 av elva män och en kvinna. 

Den absolut största kategorin namn i de bifogade listorna fanns under rubriken ”stamgymner”. 

Den ”stam” som hänsyftades tänktes vara densamma som stammen (fören) på de vikingatida 

drakskeppen – varför stamgymnen var den som seglade i fören på den gymniska rörelsens 

metaforiska drakskepp.27 Utifrån de namn och titlar som presenteras i listorna kan jag sluta mig 

till att de allra flesta ”stamgymner” och medarbetare i Gymniska Förbundet var män i de högre 

sociala samhällsskikten. Bland de 145 namnen märks inte mindre än 16 professorer, 22 högt 

uppsatta militärofficierare och ett otal akademiker (Se bilaga 1). 

För att bli medlem i Gymniska Förbundet krävdes endast att abonnemang tecknades till 

en kostnad av 5 kronor för 4 nummer, men det gick också att köpa tidskriften lösnummervis till 

en summa av 1: 25 kronor. Priset sänktes under 1929 varefter prenumeranter betalade 4 kronor 

för 4 nummer, och lösnummer kostade endast 1 krona stycket. Vidare tycks 

utgivningsfrekvensen ha varit något varierande men grundtanken var att 4 nummer skulle ges 

ut per år – en varje årstidsskifte. Den första och sista årgången utkom som nämnt endast två 

nummer. Det verkar dock ha planerats fler utgivningar av Gymn under 1932, vilket märks på 

att det utlovas fler artiklar några följetonger, samt att det annonseras om fortsatta 

prenumerationer till samma kostnad som ovan beskrivits. Något verkar ha kommit emellan – 

efter 1932 utkommer inga fler nummer av Gymn och föreningen verkar därefter ha upplösts. 

Kanske berodde det på den nya organisation som annonserades om numret innan: Manhem?28 

Medlemskap i Svenska Turistföreningen, Skidfrämjandet och Livräddningssällskapet gav 

10 % rabatt på helårsprenumeration medan aktiva medlemmar i gymnastik-, skytte-, 

idrottsföreningar eller ”andra fosterländska föreningar” et cetera kunde teckna abonnemang för 

halva priset. Ingenting tyder emellertid på samarbeten med dessa organisationer och föreningar. 

Att Gymniska Förbundet ville verka stödjande för, och knyta sig närmare aktörer inom svenskt 

frilufts- och idrottsliv står emellertid klart. Beträffande spridningen av Gymn lyser 

                                                 
27 Bilagor i Gymn, 1929:1-2 (Stockholm, 1929)   
28 Förf. anm. Det Manhem som annonseras om är utan tvekan detsamma som den nazistiska organisationen 

Samfundet Manhem, vilket Carlbergs fulla engagemang investerades i efter Gymniska Förbundets upphörande. 

På många sätt är Samfundet Manhem att betrakta som Gymniska Förbundets ideologiska efterföljare. Se. Berggren 

215. För annonsen se. Gymn, 1932:1, s XXII.  
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prenumerationslistor eller liknande med sin frånvaro i arkivmaterialet. Däremot låter ett brev 

från ordföranden för Södermanlands Gymnastikförbund, G. Liljegren till Eskilstunas 

lokalföreningar berätta att Gymn antagits som förbundsorgan från 1930. Han uppmanade där 

om en ”kraftig insats för att prenumerationsantalet från Södermanland må bli så stort som 

möjligt” därför att om prenumeranterna uppkom till antalet 500, så skulle Gymn skicka ut 

”biläggsblad” (alltså reklam) om Södermanlands Gymnastikförbund till samtliga 

prenumeranter.29  Ett liknande brev från G. Appelkvist uppmanade prenumeranter på 

Gymnasternas Tidning, att efter dennas nedläggande, prenumerera på Gymn istället. Carlberg 

skulle därefter ha utsänt två provnummer på Gymn till förstnämnda tidskrifts abonnenter. Att 

Gymniska Förbundet hade flera liknande kontakter är sannolikt. 30 

Svett och kropp: Modernitet och kroppskultur i Gymn 

Det är hand i hår och kniv mot strupe; struggle for life. Ändamålen får ”helga” medlen. De 

goda orden, de vänliga rösterna, de vackra tankarna drunkna i arbetshets och maskinrassel. 

[...] Mekaniseringen har frigjort kropparna och bundit själarna. Den mördande konkurrens, 

som uppstått genom den maskinella utvecklingen, avståndens decimerande, de växande 

samhällenas oproportionerliga anhopande av dött och levande material, har åstadkommit en 

jäktande produktion av energi, som kommit oss att stirra oss blinda på materiell fördel och 

åsidosätta värden, utan vilka dessa fördelar djupast sett äro skäligen värdelösa. Den bråda 

tiden har förryckt alla proportioner.31 

Modernitetsdiskussionerna i Gymns spalter började redan i första numret från 1928. Där 

beskrevs moderniseringsprocessen i tydligt problematiserande ordalag. Kritiken verkar vid 

första anblicken innehålla en tydlig antimodernistisk tendens då artikeln vänder sig emot den 

teknologiska moderniseringen. Främst var det mekaniseringen av samhället som kritiserades 

och då också industrialiseringen. Det är som att Gymn vände på ovannämnde Herfs beskrivning 

av de reaktionära modernisterna, ”[f]irst, and most obviously […] they were technological 

modernizers; that is, they wanted […] to be more industrialized”, och istället artikulerade ett 

tydligt avståndstagande mot all form av teknologisk modernitet.32 Fast var det verkligen ett så 

tydligt avståndstagande? 

Min tolkning är att yttrandet syftar till att förklara Gymniska Förbundet och tidskriften 

Gymns avsikt att bekämpa det moderna livets materialistiska problematik med det gymniska 

ideal som beskrivits ovan. Yttrandet artikulerar åsikten att konkurrens, tävlingsiver och 

                                                 
29 ”Brev från G. Liljegren till Eskilstunas lokalföreningar”, 1/12 1929, ARAB, Vol. 1.1. 
30 ”Brev från G. Appelkvist till prenumeranterna på Gymnasternas Tidning”, u.å., ARAB, Vol. 1.1.  
31 ”Några ord som anmälan”, Gymn 1928:1 (Stockholm, 1928), s. 2.  
32 Herf, s. 12.  



13 

 

”rekordlystnad” inom idrotten leder till koppskulturell degeneration, ett resonemang som känns 

igen och hämtats ur lingianismens idealistiska tankevärld. Jens Ljunggren beskriver 

linggymnastiken som en reaktion inom det jag förut kallade ”modernitetsproblematiken”. I 

skärningspunkten mellan det traditionella och det moderna under 1800-talet artikulerades Lings 

föreställningsvärld med utgångspunkt i vad Ljunggren kallar ”Manlighetens problem”, kvinnan 

och det moderna samhället. Det industrialiserade samhället negligerade ”kroppskraft, 

yrkesskicklighet och självbestämmande” (som var utpräglade manlighetskriterier) och krävde 

att mannen underordnade sig ”lönearbetets mekaniska relationer” – man-mot man situationer 

ersattes av teknik och massformationer”. Det moderna samhället framställs som ett hot mot 

mannen.33 I ljuset av modernitetens hot mot den manliga självbilden förklarar Ljunggren 

framväxten av idrottslivet och betydelsen av gymnastiken som en sista bastion för mannen att 

”umgås med likar och vara ’sig själva’ utan kvinnlig inblandning.”34 Trots detta finns det i 

Gymn flera artiklar som behandlade kvinnligt gymnastiserande inom ramarna för 

linggymnastiken och könsfördelningen inom organisationen till trots inkluderades kvinnan i 

Gymniska Förbundet programförklaring. Viktigt för denna analys är att Gymniska Förbundet 

verkade inom en tradition som såg gymnastik och idrott som botemedel mot 

modernitetsproblematiken, men att manlighetsfantasierna hade tonats ned till förmån för en mer 

allmängiltig inställning.35 

Precis som i lingianismens idealistiska idévärld var det holistiska synsättet viktigt för 

Gymns ideologiska inriktning, ”det vill säga tanken att helheten är större än de ingående delarna, 

samt föreställningen att de andliga värdena är långt viktigare än materiella hänsyn”36 Att den 

inre personligheten och karaktärens holistiska och balanserade sammansättning var viktig för 

den gymniska idealtypen, märks inte minst i Förbundets måtto (hälsa-karaktär-skönhet) som 

behandlades ovan. I detta sammanhang avtecknas materialism som antites mot Gymns 

målsättningar. Carlberg artikulerade detta ideal ”såsom motvikt emot den bråda tidens 

destruktiva tendenser, mekaniseringens, specialiseringens och sensationslystnadens 

gastkramning av individerna och begreppet människa”. Han menade även att svenskarna var ett 

                                                 
33 Ljunggren, s. 25. 
34 Ljunggren, s. 25.  
35 Se. Karin, Karling, ”Är den moderna kvinnogymnastiken i Lings anda?”, Gymn 1929:1 (Stockholm, 1929), s. 

25-27; Ivar, Broman, ”Kunna gymnastik och idrott skada kvinnokroppens skönhet”, Gymn 1929: 2 (Stockholm, 

1929), s. 18-20; Marit, Hallström, ”Några reflexioner i samband med arbetet med den kvinnliga masstruppen”, 

Gymn 1930:3 (Stockholm, 1930), s. 19-27.  
36 Berggren (2014), s. 215 
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”kulturbärande folk” men att stora delar av detta var ”i gymniskt avseende mindervärdiga, 

medelmåttiga” medan andra var ”mervärdiga, fullödiga”.37  

Det ovan presenterade förhållningssättet till modernitet är representativt för Gymns första 

tre årgångar. Trots detta var Gymniska Förbundet inte bakåtsträvande i bokstavlig mening, trots 

att vissa formuleringar hade degenerationsteoretiska tendenser.38 Istället talar yttranden som det 

nedan för starka framtidsförhoppningar.  

Om inte västerlandet skall gå under av fysisk, etisk och estetisk slapphet, måste det sopas 

rent för var mans dörr. Råhet, egoism, perversitet måste ryckas upp ur den grund, på vilken 

vi vilja bygga en framtid. […] De män och kvinnor, vilka gått in för denna tidskrifts bärande 

idé, vilja så långt deras förmåga räcker visa vägarna mot det nya.39 

Vidare tecknar den andra delen i Carlbergs följetång ”Under det gymniska tecknet” en bild av 

Gymniska Förbundets anspråk i samtiden och i framtiden. Carlberg skriver:  

Det är som att mänskligheten efter kriget vaknat upp ur en hemsk dröm och insett, att mycket 

av det som förr sattes över allt annat, såsom tekniska, ekonomiska och politiska framsteg, är 

av problematiskt värde, för såvitt icke det hittills förhärskande sättet att fostra släktet från 

grunden omlägges – med gymniskt betonad personlighetsbildning som övergripande 

uppfostringsmål.40 

Dessa exempel visar att denna reformistiska och samhällsomdanande ambition karaktäriserade 

Gymniska Förbundets inledande förhållningssätt till modernitet. Sammanfattningsvis var 

Gymns mål således att stärka den svenska befolkningens karaktär för att stå emot och bekämpa 

tidens materialism med kroppskultur, linggymnastik och konst som huvudsakliga medel.  

Jag vill här återigen betona att Gymn fram till och med 1931 bör betraktas som en 

gymnastik och idrottstidskrift. Yttranden där modernitet markeras finns därför främst i 

diskussioner om kroppskultur och dess inverkan på samhällslivet, kontrasterat mot den 

industrialiserade modernitetens (kroppsligt och själsligt) förslappande effekter. De 

kroppskulturella diskussionerna kan därför tolka som att de artikulerar Förbundets 

ställningstaganden i fråga om modernitet ytterligare. Till exempel förklarades friluftslivet ha en 

viktig del i uppbyggandet av folkets gymniska karaktär. I artikeln ”Tältliv” lyftes scoutlivets 

                                                 
37 Carl-Ernfrid, Carlberg, ”Under det gymniska tecknet”, Gymn 1928:1 (Stockholm, 1928), s. 4. 
38 Förf. anm. Degenerationstanken var en förklaringsmodell som innebar att historiska civilisationer och kulturer, 

exempelvis de antika kulturerna och imperierna, gick under på grund av stegvis kulturell försämring beroende på 

uppblandning med främmande rasliga element. Denna hör starkt ihop med den ariska folkvandringsmyten och 

övrig rasmystik. Om detta återkommer jag under nästkommande rubrik. Se. Berggren (2014), S. 33-35. Samt 

Lovin, s. 282-283.  
39 ”Några ord som anmälan”, Gymn 1928:1 (Stockholm, 1928), s. 2. 
40 Carl-Ernfrid, Carlberg, ”Under det gymniska tecknet”, Gymn 1928:2 (Stockholm, 1928), s. 2.  
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härdande effekter fram och menas höja ”den personliga dugligheten” och väcka ”kärlek till vår 

svenska natur och känslan av samhörighet med ett älskat fosterland”. En romantiserande bild 

av ”jordens pulsar” och hur dessa skulle rädda människan undan ”stadens jäktande nöjen” 

gjorde en tydlig värdeskillnad mellan idealism och materialism. Att scouting och vildmarksliv 

uttrycktes som ett av Gymniska Förbundets kroppskulturella botemedel mot det moderna livets 

nedbrytande effekter kan härmed fastslås. Utan att slå allt för hårt på den analytiska trumman 

kan yttrandet placeras in i ett völkisch-sammanhang, där friluftslivets skapande av en 

nationalistisk samhörighet genom naturen var en central tanke.41  

Slutligen kan Gymniska Förbundets relation till modernitet karaktäriseras som ett ganska 

typiskt, kritiskt förhållningssätt till industrialismen. Men trots kritiken mot den mekaniserade, 

industriella utvecklingen resonerade Förbundet ändå i progressiva och framstegsvänliga 

ordalag, dock utan att riktigt ta aktiv ställning i fråga om teknikens samhällsbetydelse så som 

Herf menat att de tyska reaktionära modernisterna gjorde. Istället tog Förbundet tydlig ställning 

i diskussioner om vetenskapens samhällsförbättrande potential, något som analysen kommer att 

visa nedan.42  

Blod och jord: Rasbiologi och bonderomantik i Gymn 

De rasbiologiska diskussionerna i Gymn var närvarande från första numret 1928 i artikeln 

”Rasbiologiska perspektiv” skriven av Herman Lundborg. I informerande ordalag skrev 

Lundborg om hur ”en rationell rasvård och klok befolkningspolitik höra förvisso kulturfolkens 

allra viktigaste uppgifter” och talade om hur teknologiska och metodologiska framsteg inom 

medicinvetenskapen hade förbättrat människans levnadsvillkor i hög grad. Men Lundborgs 

mening var inte enbart att hylla framstegen som han menade mest var av social art. Snarare 

ville han framhålla att samhället nu stod inför problemet om urartning på ett biologiskt plan. 

Lundborg hävdade att 1789 års franska revolutions idéer om alla människors lika värde 

skulle ha byggt på felaktiga resonemang kring miljöns betydelse ”i fråga om framsteg av olika 

slag”. Han skrev att ”[d]en moderna ärftlighetsforskningen kan sålunda ej missförstås. Den lär 

oss att arvet (genotypen) hos individer, folk och raser, är det väsentliga.” Vidare skriver han: 

Som en grundprincip inom rashygienen måste man betrakta den moderna idén, att de 

”biologiskt välborna”, d.v.s. de i fysiskt, moraliskt och intellektuellt hänseende väl utrustade 

individerna – i vilken samhällsklass de än befinna sig – bör i största mån fortplanta släktet. 

                                                 
41 Torsten, Lindfors, ”Tältliv”, Gymn, 1928:1 (Stockholm, 1928), s. 21-22.  
42 Herf, s. 12. 
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De svagast utrustade däremot, de ärftligt urartade, måste genom asylering, sterilisering eller 

på annat sätt förhindras att efterlämna avkomma.43 

Detta lade grunden för Gymns fortsatta rasbiologiska diskussioner, en linje med tydlig 

kontinuitet genom hela utgivningsperioden. Lundborgs mening, att den nordiska rasen från och 

med 1700-talet utarmats av jämlikhetstanken, placerar in kritik mot demokrati och liberalism i 

Gymniska Förbundets program, något som återkommer i senare artiklar. Dock inte hos Gunnar 

Dahlberg, Lundborgs efterträdare som professor i rasbiologi i Uppsala. Dahlberg talade om ett 

”övervärderande av arvets betydelse” och placerade i motsats till Lundborg miljöfaktorernas 

betydelse för rasens sammansättning och kvalitet. Han skriver att: 

När man anser sig att på en persons utseende kunna bestämma, till vilken ras han hör, 

glömmer man bland annat, att miljöfaktorer dock inverka på rastypen, och att sådana faktorer 

i extrema fall kunna mer eller mindre ändra den genomsnittliga bilden. Här till kommer, att 

även arvsfaktorerna variera inom en ras. Av bägge dessa skäl är det oriktigt att allt för 

fanatiskt gå in för rasrenhet och rastyp.44  

Trots att Dahlberg tillade att ”[å] andra sidan, får man dock ej överskatta miljöns betydelse”,45 

tolkar jag hans sätt att resonera inom den vetenskapliga rasbiologiska diskursen som något mer 

nyanserad i tonen än Lundborgs.  

Att Lundborg och Dahlberg skiljer sig åt i sättet på vilket de talar visar att det i Gymns 

spalter tilläts åtminstone två alternativa sätt på vilket rasens betydelse kunde artikuleras inom 

den rasvetenskapliga diskursen. Båda dessa sätt att resonera går igen i den tillika 

rasvetenskapligt skolade Rolf Nordenstrengs texter. I artikeln ”Ras, hållning och rörelse” 

liknade Nordenstreng människoraserna vid husdjursraserna i fråga om variationer och menade 

att fysisk karaktäristik som hållning, rörelsemönster och minspel var tydliga rasmarkörer. Att 

bestämma rastillhörighet såg han, precis som Lundborg, som ett medel för att förklara ”rasens 

inre egenart” – detta var rasvetenskapens yttersta mål, att bevisa analogisk överenstämmelse 

mellan fysiska och mentala särmärken. Men Nordenstreng visar också prov på nyanserat 

tänkande gällande begreppet ”ras” i allmänhet. Hans kallar rasbegreppet för ”hjälpkonstruktion, 

nyttig i denna egenskap, men farlig, om den släpptes lös med krav på att vara det enda normala, 

rätta och sanna. Då kan det bli en grym tyrann.” Yttrandet visar på att Nordenstreng såg 

                                                 
43 Herman, Lundborg, ”Rasbiologiska perspektiv”, Gymn 1928:1 (Stockholm, 1928), s. 9.  
44 Gunnar, Dahlberg, ”Om miljöns betydelse för kroppsutvecklingen”, Gymn 1929:3 (Stockholm, 1929), s. 17.  
45 Gunnar, Dahlberg, ”Om miljöns betydelse för kroppsutvecklingen”, Gymn 1929:3 (Stockholm, 1929), s. 19. 
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rasbegreppet som en abstraktion som, i kontrast med Lundborgs mening, inte bör appliceras 

utanför det vetenskapliga forskningsfältet.46  

Att variationen inom rasdiskursen var stor ser jag inte som ett hinder för att fastställa att 

tidskriftens position redan tidigt var färgad av rasteoretiska resonemang.  Snarare är Lundborgs, 

Dahlbergs och Nordenstrengs utsagor viktiga för att förstå vad som var möjligt att skriva inom 

ramarna för den vetenskapliga rasdiskussionen i Gymn.  

Som reaktion på Nordenstrengs artikel författade på sin egen och Gymn-redaktionens 

anmodan, f.d. överläkaren och stamgymnen Hugo Toll texten ”Funderingar i ras – och 

äktenskapsfrågan” Sammanfattat delgav texten ett tydligt samband mellan modernitet och 

rasfrågor.  Han skrev: 

Nytt tycks vara tidens lösen. Vetenskap och konst och all människors åtrå jagar efter det nya. 

Det gäller att så fort och radikalt som möjligt införa det nya, nya idéer, nya metoder, nytt, 

nytt! samt att i folkvärlden skaffa ”nytt blod”.47 

Trots ett övergripande kritiskt tonläge var det med det sistnämnda som Toll utvecklade polemik. 

Genom att sätta likhetstecken mellan folk och ras skisserade Toll en dyster framtidsbild då han 

menade att den tio miljoner år gamla Nordiska rasen håller på att gå under ”för en annan ny, 

ännu ofödd”.48 Därför vände sig Toll emot blandrasäktenskap på grund av de 

”korsningsprodukter” eller bastarder som dessa resulterade i.49 Resonemanget är starkt färgat 

av degenerationstanken och Toll framhåller i linje med denna en biologisk grundad kultursyn, 

något som var vanligt förekommande i de rasbiologiska diskussionerna.50 Slutsatsen i artikeln 

är att frambringa en ”ren nordisk ras, ett sällsynt och dyrbart arv” för att undvika biologisk och 

därmed kulturell nedgång. Detta med hjälp av negativ rashygien så som skilsmässor mellan 

rasligt olika makar. Märkligt nog diskuteras alternativet inavel (enligt omskrivningen ”lika leka 

bäst med lika”) med husdjursvården som utgångspunkt. Utifrån Tolls upprepade klargöranden 

om farorna med atavismer som ”vildhet, primitiv grymhet, övermod (och mod!), opålitlighet” 

hos ”korsningsprodukten” i och med dennes ”nya blod”, kan slutsatsen dras att han mycket 

riktigt ser inaveln som ett medel för att förhindra degeneration. Om det är inavel i betydelsen 

                                                 
46 Rolf, Nordenstreng, ”Ras, hållning och rörelse”, Gymn 1929:3 (Stockholm, 1929), s. 20-24. 
47 Hugo, Toll, ”Funderingar i ras – och äktenskapsfrågan”, Gymn 1929:4 (Stockholm, 1929), s. 13. 
48 Hugo, Toll, ”Funderingar i ras – och äktenskapsfrågan”, Gymn 1929:4 (Stockholm, 1929), s. 13. 
49 Förf. anm. ”Bastard” är ett uttryck Toll inte använder sig av, men betydelsen av ordet ”korsningsprodukten” 

bär sannerligen på negativa konnotationer. Rolf Nordenstreng vände sig i ”Ras, hållning och rörelse” emot 

uttrycket ”bastard” då han tycks ha menat att rasrenhet var ett idealtypiskt förhållande och ”bastarder” det 

normala. Se. Rolf, Nordenstreng, ”Ras, hållning och rörelse”, Gymn 1929:3 (Stockholm, 1929), s. 21. 
50 Berggren (2014), s. 33.  
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raslig inavel, det vill säga motsatsen till blandraslig avel eller om Toll syftar på incestuösa 

förhållanden är emellertid oklart.51  

Kanske menade Hugo Toll allvar med ”modifierad inavel” av människor ledd av ”upplyst 

despotism”. Oavsett vilket exemplifierar hans artikel en riktning i Gymn som dittills inte ännu 

artikulerats, en riktning som leder direkt från modernitetskritik till ras- och blodsdiskussionen 

– och det skulle bli mer av den sorten. Men innan jag skall vända den analytiska blicken mot 

Carlbergs och Gymniska Förbundets explicita vändning i riktning mot blut und boden-ideologin 

skall några ord ägnas åt Gymns vurmande för den svenska bondekulturen. 

Redan 1929 hade landsbygdsmänniskan eller bonden uppmärksammats i Gymn, fast då 

bärande på negativa associationer om dålig hygien, kosthållning och övrig hälsovård. Detta 

landsbygdens problem förklarades med att ”städerna sugit till sig landsbygdens bästa och 

energiska folkelement”, allt enligt provinsialläkaren Georg Hallbäck. Landsbygden behövde 

ersätta sitt lata, ohygieniska leverne med ny, gymnisk mentalitet.52 Året därpå – 1930 – var de 

negativa konnotationerna borta. Där talas det om hur urbaniseringen inskränkt på bondens 

levnadssätt, och därigenom skulle den svenska kulturen mista sitt hjärta. Skribenten T. 

Holmberg hyllade i ”Stad och landsbygd” den svenska bondekulturen och skrev att ”det är på 

tiden, att kronan lyftes från stadens hjässa”.53  

Det sista var något Einar Malm tog fasta på i artikeln ”Stadsbon och naturen”, en i 

förmanande ordalag skriven text om stadskulturens exploatering av den svenska naturen. Där 

liknades ”det s.k. framåtskridandet” vid ”världskrigets ohyggliga tanks” vilket förebådade en 

närstående förstörelse av ”Gammal-Sverige” genom det han kallar för ”patraskinvasion” – det 

vill säga stadsbor i naturen. Nog klandrades också lantbornas bristande naturkänsla, men den 

förklarades som nyttobetonad54 Malms språkbruk kan bara beskrivas som offensivt, nära nog 

aggressivt. Lösningen på ”patraskinvasionen” och en ”modern mentalitet” som innebar 

förstörelse av naturområden på allehanda såg Malm i allt från upplysning och 

kvalificeringsprov till ”koncentrationsläger här och var i redan fördärvade marker”. Han talade 

även om ”skottpengar på […] naturaliesamlare” och inrättandet av en ”särskild ordningspolis 

för camparfolket”. Att det var gymn som skulle möta och bekämpa det överhängande hotet 

framgår av följande citat.55 

                                                 
51 Hugo, Toll, ”Funderingar i ras – och äktenskapsfrågan”, Gymn 1929:4 (Stockholm, 1929), s. 13-15. 
52 Georg, Hallbäck, ”Gymn och landsbygdens hälsokultur”, Gymn 1929:1 (Stockholm, 1929), s. 28-30.  
53 T., Holmberg, ”Stad och landsbygd”, Gymn 1930:4 (Stockholm, 1930), s. XVI-XVII 
54 Einar, Malm, ”Stadsbon och naturen”, Gymn 1931:1 (Stockholm, 1931), s. 20-21. 
55 Einar, Malm, ”Stadsbon och naturen”, Gymn 1931:1 (Stockholm, 1931), s. 21-22. 
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Den gamla svenska miljön får inte av hänsynslösa företagare och tanklösa metropolissjälar 

förvanskas till ett uppland för amerikaniserad konfektionskultur! Faran är överhängande – 

men vi om några borde kunna möta den!56 

Analysen har visat att ett genomgripande tema hos Gymns olika skribenter var bevarandet av 

det svenska i kultur och natur, genom försvar och angrepp mot det som talas om som 

moderniteten. Kroppskultur och rasbiologi var medel för att nå sådana mål. Men från och med 

1931 höjdes insatserna anmärkningsvärt då Gymniska Förbundet intog en betydligt radikalare 

ställning i rasfrågan.  

Lena Berggren har precis som jag analyserat ”Nordiskt rasskydd Några tankar kring 

Nationens livsfråga”, men då ur ett antisemitiskt forskningsperspektiv. Berggren förklarar 

Gymns nya tonläge med att Carlberg var en starkt tongivande aktör inom Förbundet, för att inte 

säga en enväldig sådan.57 Min mening är att Gymn härefter definitivt anslöts till den särpräglade 

version av modernitetstänkande som blut und boden-ideologin utgör, detta till följd av det 

specifika resonerandet kring modernitet. I linje med uppsatsens syfte kommer jag nedan att 

analysera Gymns blut und boden-ideologiska utveckling och de effekter detta fick för 

Förbundets fortsatta förhållningssätt till moderniteten.  

I ”Nordiskt rasskydd” stramade Carlberg in de brokiga idélinjer som dittills vidrörts mer 

eller mindre tillfälligt i Gymns spalter, och satte därmed gränserna för Gymns fortsatta 

diskussioner. Hans skrev:  

Den […] sedan urminnes tider bosatta, begåvade och ärbara svenska bondestammen, den 

främsta bäraren av de av den modena ras- och kulturforskningen så högt skattade nordiska 

(organisatoriska och konstruktiva) rasegenskaperna, allt sedan industrialismens och 

demokratins genombrott varit utsatt för ett systematiskt utrotningskrig, inspirerat av 

invandrande främlingar, representanter för anti-nordiskt inställda organisationer. […] Dessa 

organisationer ha […] motarbetat den nordiska rasens och det nordiska kulturbyggandets 

vitala intressen. I den av nedärvd instinkt ärligt uppåtsträvande nordiska ’lantrasen’ ha de 

internationella krafterna sett sin farligaste motståndare. I syfte att knäcka denna ’obekväma’ 

ras ha de med stor energi arbetat på de nordiska folkens demoralisering och biologiska 

förskämning. Blandraslighetens evangelium, har lovsjungits i alla tonarter. Ja, man har […] 

uttryckligen hävdat, att en ’eurasisk-negroid blandras’ och däremot svarande disharmonisk 

                                                 
56 Einar, Malm, ”Stadsbon och naturen”, Gymn 1931:1 (Stockholm, 1931), s. 22. 
57 I ett ”Brev från Torben Grut till Carl-Ernfrid Carlberg” kräver Grut sitt utträde ur Kommittén för Stadions 

prydande med statyer, som redaktionsmedarbetare och som stamgymn på grund av att nämnden aldrig 

tillkallades samt att Carlberg skulle vara ”självrådig”, ”konstnärligt oskolad” och därmed blev ”ett verktyg för 

oansvariga och tillfälliga inflytelser”. Se. Brev från Torben Grut till Carl-Ernfrid Carlberg, 20/4 1930, ARAB, 

”C. E Carlbergs stiftelse, Vol. 1.1.” Det går att tolka brevet som att Carlberg själv, med järnhand styrde 

Gymniska Förbundets inriktning – och att som ovan nämnts det var hans nyfunna bekantskap med Elof Eriksson 

som ledde tidskriften Gymn i nationalsocialistisk och uttalat rasistisk riktning. Se. Berggren (2014), s. 219. 
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av –ismer och varjehanda bisarra, lysande och bullrande ting sammansatt kultur skulle vara 

det enda möjliga, det enda i längden livsdugliga för ett framtida ’Paneuropa’.58    

Carlbergs argumentation byggs vidare med citat av den tyske rasideologen Hans Günther och 

förutnämnde Hugo Toll, och fortsätter: 

Trots […] tungt vägande argument för en framsynt nordisk rasvård lämnas […] fältet fritt 

för fortsatt antinordisk ras- och kulturpropaganda. Och Gud vet, hur det slutar, om icke de 

nordiska folken, framförallt den svenska bondeklassen, äntligen vaknar till insikt i denna 

fråga. Ja, det är bonden som skall göra det. Det är han, som åter skall rädda landet, folket, 

stammen undan främmande fogdars klor. […] Den svenske bonden är ej internationell. Han 

är nordisk rätt och slätt, av nordiskt blod, nordisk in i hjärteroten, känner nordiskt, tänker 

nordiskt, handlar nordiskt, vill därför också styras nordiskt. […] Må vi alla svenskar, vi, som 

ännu äga något av nordisk instinkt och sunt bondförstånd i behåll, redligen stå den svenske 

bonden bi i detta sentima befrielseverk.59 

Vad som går att utläsa av ovan citerade utsago är ytterligare ett exempel på tillämpning av 

degenerationsteoretiska resonemang i linje med de modernitetsyttranden som analyserats 

tidigare i denna uppsats. Den eurasisk-negroida blandras-kultur Carlberg talade om kan inte 

tolkas vara annat än en referens till det industrialiserade samhället vilket märks på adjektiven, 

”bullrande” och ”lysande” som otvetydigt är hänsyftningar på modern teknik. Den moderna 

kulturen och dess negativa inverkan på bonden och den nordiska rasen beror därav, enligt 

Carlberg på de blandrasliga blodselementens inträde i Sverige, på så kallade 

”korsningsprodukter”. Antydningarna om ”internationella krafter” lär precis som Berggren 

påpekat vara allusioner till juden och judendomen och bär implicit på ett antisemitiskt budskap, 

vilket just som bonderomantiken var ett viktigt inslag inom blut und bonden-ideologin i 

Tyskland.60  

Behovet av ett slags skydd för den svenska bonderasens överlevnad hade Carlberg antytt 

redan 1930 i artikeln ”Kulturskydd – eller barbari” där han manade till en upprustning av det 

svenska militära försvaret ”mot det från öster anstormande barbariet”.61 Detta ”barbari” tolkar 

                                                 
58 Carl-Ernfrid, Carlberg, ”Nordiskt rasskydd: Några tankar kring Nationens livsfråga”, Gymn 1931:1 

(Stockholm, 1931), s. 2.  
59 Carl-Ernfrid, Carlberg, ”Nordiskt rasskydd: Några tankar kring Nationens livsfråga”, Gymn 1931:1 

(Stockholm, 1931), s. 2. 
60 Berggren (2014), s. 222-223. 
61 Carl-Ernfrid, Carlberg, ”Under det gymniska tecknet: Kulturskydd – eller barbari:”, Gymn 1930:4 (Stockholm, 

1930), u.s. Förf. anm. Att Carlberg och därmed Gymn var inblandat i antikommunistiska aktiviteter styrks av ett 

brev från tidskriften Ryska Nyheter vars uppgift var att sprida kunskap om socialismen och judendomens brott och 

attacker mot det ryska folket. Ryska Nyheter bad i brevet mottagaren (Carlberg?) att ”med löpande uppgifter å 

namn och bostadsadresser för hos Eder anställda kommunistiskt sinnade arbetare”. Därav verkar Carlberg 

personligen ha varit involverad i ett synnerligen obehagligt kartläggningsarbete av vänsterpolitiskt aktiva 

individer. En handling han fortsatte med under 1930- och 40-talen då sökte sammanställa den s.k. ”judekalendern”. 



21 

 

jag som en allusion till kommunismen, en av den nationella rörelsens viktigaste fiender. Den 

biologiskt grundade kultursynen som märkts hos Toll exemplifieras också i Carlbergs artikel, 

där kulturbyggandet explicit kopplas till blods- och rastillhörighet. Att bonden här tydligt 

artikuleras som den nordiska rasens främste (biologiska) kulturbärare innebär på flera sätt att 

Gymn sällar sig till den tyska blut und boden-ideologins ramverk.  

Förut omtalade Walther Darré, en av den nazistiska agrarpolitikens främste ideologer, beskrev 

1930 i verket Neuadel aus blut und boden den rastyske bonden som ”connected with the 

possibility of a re-ascent of the German People.”62 Clifford Lovin skriver om Darrés ideologi 

att:  

His principal means of emphasizing the importance of the farmer was equation of the terms 

meaning ‘farmer’ and ‘noble’. He asserted that there was no distinction between the two 

except an artificial one late in origin. […] when he spoke of a new nobility, he was only 

calling for a revival of the old agricultural ideal.
63

 

Denna ”nyadel från blod och jord” – de rasrena bönderna – sågs som den ultimata lösningen på 

degenerationsproblematiken. Darrés förhållningssätt till bonden gick igen i Carlbergs 

resonemang i Gymn. Som för att understryka sannolikheten av denna uppsats hypotes 

recenserades Darrés Neuadel med största möjliga bifall i tidskriftens sista nummer i artikeln 

”En ny adel”. Redogörelsen av Darrés bok beskrev skapandet av en ny germansk adel av 

rastyska bönder och krigsveteraner, som på biologisk grund fick samhällsavgörande betydelse. 

Efter att bokens mening om ”blodets frö” och ”växt och djurodlarna” som lärare i rasförädling 

framhållits avslutade skribenten med orden: ”Darrés idérika och i sak synnerligen givande bok 

rekommenderas Gymns läsare på det varmaste”64 

I tredje numret 1931 hade nazisvärmeriet etablerats och annonser i tidskriften saluförde 

Hitlers Mein Kampf.65 I samma nummer publicerades Ernst Ahlbergs, Samfundet Manhems 

blivande ordförande, ”Ur nordiska folkens historia” där han skisserade ramverket för en 

historisk kamp mellan den ”germanska själen” och den ”judiska själen”. Samtidigt kritiseras 

också demokratin för att hindra ”ärftligheten att göra sig behörigen gällande” och ”omforma 

levande varelser”, en utveckling som uppfattades som mycket negativ. Försöket till ett 

                                                 
Se. ”Brev från Ryska Nyheter till anonym mottagare”, u.å., ARAB, Vol. 1.1. För vidare läsning om 

”judekalendern”, Se. Lars, Gogman, ”En människojakt förbereds i Sverige”, (2014) via 

[http://www.arbark.se/2014/03/en-manniskojakt-forbereds-i-sverige/], hämtat 2015-04-22.  

62 Lovin, s.281.  
63 Lovin, s. 282.  
64 G. S., ”En ny adel”, Gymn 1932:2 (Stockholm, 1932), s. V-X. 
65 Gymn 1931:1 (Stockholm, 1931), s. XIX. 
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sporrande av de germanska folket slutade i utpekandet av folkförrädare som gick de 

”internationella makthavandes” ärenden, en implicit allusion till judarna. Artikeln avslutades 

illustrerades av Karl Örbos målning I rågåkern som skildrade en ung, förmodligen rassvensk, 

bondson skördandes en åker. Det liknande motivet Skördefolk av Örbo återfinns i senare 

artikel.66 

Under rubriken ”Århundradets bok” hyllades, snarare än recenserades, Alfred 

Rosenbergs Der Mythus des Zwanzigten Jahrhunderts som handlade om den ariska 

folkvandringsmyten och den judiska världskonspirationen. Detta är alltså frågan om ett 

hyllande av den tyska nationalsocialismens bäst kända ideologiska verk, utav en av 

nazitysklands främste ideologer. Jag uppfattar meningar som ”den judiska 

frimurarhumanitärismen står i skarpt motsatsförhållande till nordiskt väsen” och ”det finns 

destruktiva förstörande drömmar t.ex. som den judiska om guldets världsherravälde”, inte som 

reklam för boken utan som recensentens slutsatser dragna utifrån boken.  Lika så dennes 

resoluta påstående: ”Vi tala icke längre om demokrati och massa utan om personlighet och 

ras”.67 Fler tyska rasideologier recenserades och omtalades i Gymn däribland ”den frejdade 

tyske rasforskaren” Hans Günther vars böcker Ritter, Tod und Teufel, Der heldische Gedanke 

(1920) och Platon als Hüter des Lebens (1928) hyllas på samma vis som Rosenbergs bok.68 

I ”Något måste göras: Resignation eller kamp. Fortsatt förfall eller ärlig upplysning” 

citerades franske Paul Valéry om att den moderna litteraturen och den moderna människans 

psyke utmärktes av kaos. Tonen är pessimistisk och ”något måste göras”. Exakt vad som skulle 

göras hade varit klart i Gymns första nummer 1928. Som analyserades ovan skulle Gymniska 

Förbundet initialt, via upplysning om konstens och kroppskulturens betydelse för människans 

framsteg och utveckling förbättra åtminstone Sveriges förutsättningar inför framtiden. År 1931 

var förutsättningarna ändrade, och simpel upplysning om konst och kroppskultur räckte inte 

längre. Ärftlighetshygien och förbättrande av ”god raskaraktär” var nu den enda nyckeln till 

framtiden om inte den svenska kulturen fullständigt skulle degenerera och gå under.69 

Under 1932 präglades Gymn av den fortsatta etableringen och förstärkandet av de drag 

som började synas i tidskriften under föregående år. Annonssidorna var sprängfyllda med 

rubriker som ”Rasbiologisk litteratur: J. F Lehmann, München” och ”Nationalsocialistisk 

                                                 
66 Ernst, Almquist, ”Ur nordiska folkens historia”, Gymn 1931:3 (Stockholm, 1931), s. 6-8.  
67”Århundradets bok”, Gymn 1931:4 (Stockholm, 1931), S. X-XIV.  
68 H. F, ”Den nordiska hjältetanken”, Gymn 1931:2 (Stockholm, 1931). G. S, ”Platon - livets vårdare”, Gymn 

1931:4 (Stockholm, 1931), s. XV. 
69 Red., ” Något måste göras: Resignation eller kamp. Fortsatt förfall eller ärlig upplysning”, Gymn 1931:4 

(Stockholm, 1931), s. 1-3.  
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litteratur”. Svea Rikes Bokhandel, som ägdes av Carlbergs själv, sålde nu manschettknappar 

och kravattnålar med hakkors samt pennknivar med Hitlers bild.70 Men ideologisk utveckling 

kan inte mätas i antalet hakkors, utan snarare i den fortsatta och insnävade rasdiskussionen i 

Gymn.  

Första numret 1932 innehöll en lång artikel av tyske ärftlighetsforskaren Erwin Baur som 

nyligen hållit föredrag vid Rasbiologiska institutet i Uppsala. Baur var en mycket framstående 

botaniker och sedan 1928 chef på det uppstartade Kaiser Wilhelm-Institut für 

Züchtungsforschnung. Han representerade tillsammans med Herman Lundborg i Uppsala och 

Herman Nilsson-Ehle i Svalöf71 den rasbiologiska inriktning som menade att staten med hjälp 

av eugenikens skulle reformera samhället från individnivå och uppåt.72 Som analysen visat hade 

detta synsätt framträtt tydligt i Gymns spalter under perioden, inte minst genom Lundborgs 

försyn. Publicerandet av Baurs artikel ”Kulturfolkens undergång i rasbiologisk belysning” 

förstärker min argumentation om att blut und boden-ideologin nu hade intagit en hegemonisk 

ställning i Gymn. Trots allt baserades Baurs text tydligt på det koncept som kännetecknar blod 

och jord-tematiken, vilket gör att en hittills ganska allmän rasdiskussion nu snävades in 

betydligt. Utan att gå in på framställningen kan jag konstatera att Baurs biologiskt-

deterministiska historiesyn gick i lås med Gymns tidigare utsagor om kulturellt och biologiskt 

förfall, och är för denna uppsats räkning ytterligare ett exempel på degenerationsteoretiskt 

resonemang. Jag vill poängtera att det faktum att Gymniska Förbundet publicerat en artikel av 

Tysklands mest framstående ärftlighetsforskare har betydelse. Men vilken? Tidigare hade 

Gymniska Förbundet endast ägnat sig åt den svenska rasforskningen men att de, troligen genom 

Lundborg, knutit personlig kontakt med Baur leder till slutsatsen att Gymn högst konkret närmat 

sig den tyska idéutvecklingen. Gymniska Förbundet hade en aktiv del i det transnationella 

idéutbytet.73 

Ernst Ahlquist tillägg till artikeln relaterade Baurs yttrande om den tyska 

bondebefolkningens ”rashygieniska betydelse”,74 till en svensk kontext och markerade återigen 

den svenska bondens rasliga betydelse. Ett ytterligare tillägg av redaktionen uppställde ett 

tydligt rasideal i ”den kroppsligt och andligt dugande nordiska människan”, vilket är första 

                                                 
70 Gymn 1932:1 (Stockholm, 1932), s. IV, V, IX.  
71 Förf. anm. Precis som Baur var Herman Nilsson-Ehle växtförädlare och biolog. I “Den stora 

växtförädlingsanstalten” (Svalöf) kopplar Sven Widmalm Nilsson-Ehle till en nazistisk blut und boden ideologi 

med grund i Herfs reaktionära modernism. Se. Widmalm, s.256-258. 
72 R. D, Harvey, ”Pioneers of genetics: a comparison of the attitudes of William Bateson and Erwin Baur to 

eugenics”, i Notes and Records if the Royal Society of London Vol. 49, Nr. 1. (London, 1995), s. 114-115. 
73 Erwin, Baur, ”Kulturfolkens undergång i rasbiologisk belysning”, Gymn 1932:1 (Stockholm, 1932), s. 12-22. 
74 Erwin, Baur, ”Kulturfolkens undergång i rasbiologisk belysning”, Gymn 1932:1 (Stockholm, 1932), s. 21. 
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gången en text signerad av Gymns redaktion betonar rasidealets betydelse och strävan mot att 

det svenska folket ”biologiskt” skulle ”fullkomnas”.75  

Slutligen. I Carl-Ernfrid Carlbergs ”Gymnisk Apell” träder ett rent socialdarwinistiskt 

kampelement fram, synnerligen explicit, vilket inte bara omfattades av de rasprinciper som 

diskuterats på andra ställen. Artikeln är exempel på ren agitation från Gymns sida och den är 

skriven i uppviglande snarare än i informationsspridande syfte.  

Kamp är naturligt vid allt framåtskridande. Allt liv kämpar för sin tillvaro. Det är en uppgift 

för oss nutida svenskar att redligen kämpa för vår kultur och vår nationella existens. De 

oerhörda försök som nu göras, att förinta oss eller ”forma om” vårt folk för vissa […] syften, 

måste intill döden bekämpas. Samling alltså, i den sunda svenskhetens tecken! Fosterlandet 

kallar! Vi behövas alla vid skansarna. Forskaren, fostraren, pastorn, läkaren, konstnären, 

skalden, praktikern – alla produktiva svenska kulturkrafter behövas. Även ungdomen måste 

med, härdas i kampen mot ljusets fiender. Och sist icke minst den gymniska svenska kvinnan, 

som så ofta före oss män märker det förödande, andliga giftet. Svenskar! Det svenska är i 

fara! Samling och handling!76 

I detta yttrande menar jag att Gymns ideologiska utveckling ytterst exemplifieras. Som bekant 

är kampen ett av de viktigaste nationalsocialistiska elementen – inte utan anledning var Hitlers 

Mein Kampf en anspelning på detta. Den kraft med vilken Gymn underströk nations- och 

raskampens betydelse i det kritiska, ödesmättade avgörande som skildrats i tidskriften talar för 

kraftiga nationalsocialistiska influenser. Det är däremot inte fråga om särskilt mycket socialism 

sett till de yrkesgruppers klasstillhörighet som kallas upp till kamp av Carlberg. Detta är vid 

sidan om Förbundets stamgymner och bonderomantiken, ett gott exempel på den syn som Gymn 

hade på vilka som var det ideala samhällets viktigaste ras- och kulturbärare. Inte längre var 

idrott och gymnastik de primära vapnen mot modernitetens nedbrytande krafter, snarare var det 

med vetenskap, eugenik i specifik mening, som rasfienderna skulle bekämpas. Svett hade 

ersatts av blod i kampen mot det moderna livets förstörande effekter.77   

  

                                                 
75 Ernst, Almquist, ”Ett tillägg rörande Sverige”, Gymn 1932:1 (Stockholm, 1932), S. 22. Samt. Red. av Gymn, 

”Ytterligare tillägg”, Gymn 1932:1 (Stockholm, 1932), s. 23.  
76 Carl-Ernfrid Carlberg, ”Gymnisk Apell: Det svenska är i fara. Samling i den sunda svenskandans tecken”, 

Gymn 1932:2 (Stockholm, 1932), s. 2-3.  
77 Se. Bilaga 1. 
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SLUTDISKUSSION 
Det är tid att påminna om uppsatsen syfte som var att analysera Gymniska Förbundet 

ideologiska utveckling genom att undersöka hur det talade om och därigenom skapade 

modernitet. De forskningsfrågor som valdes ut för att besvara ovan syfte var: Vad 

karaktäriserade Gymniska Förbundets ideologiska utveckling? Hur skall Gymniska 

Förbundets relation till modernitet förstås? Hur artikulerades den? Förändrades den över tid? 

En kort sammanfattning av analysens innehåll visar att Gymniska Förbundets inledande 

problem – moderniteten – fortsatte att vara ett problem genom hela undersökningsperioden. 

Från och med 1931 slutar den dock att behandlas som ett problem i egen rätt då Gymn övertar 

Herman Lundborgs rasbiologiska ståndpunkt om att modernitsproblematiken var symptom på 

ett större problemkomplex: Ras- och kulturdegenerationen. Jag tolkar denna utveckling som att 

Förbundets gymniska kroppsideal över tid utsattes för en allt mer rasbiologisk tolkning, som 

över tid tog överhanden från de tidigare gymnastiska och kulturella tolkningarna. Gymniska 

Förbundet och den biologiskt kopplade nordiska kultur det menade representera stod på den 

förlorande sidan i kampen och den enda utväg som artikuleras var fortsatt, förnyad och förstärkt 

upplysning om det gymniska idealet som sågs som en lösning på konflikten. Beväpnade med 

det gymniska idealet och ett (om än decimerat) nätverk av framstående personer i medel- och 

överklassen omlades således huvudmålet från att bekämpa det moderna, till att istället ta upp 

kampen de internationella rasfienderna.  

Analysen visade att Gymniska Förbundets relation till modernitet skapades utifrån två 

skilda men liknande sätt att resonera. Med hjälp av Ljunggrens forskning kopplades 

lingianismens inneboende ideologiska motsättning mellan idealism och materialism, modernt 

och traditionellt till Förbundets yttranden. Den kroppskulturella och konstnärliga 

väckelserörelsen artikulerade i tidskriften Gymn en komplex relation till modernitet där 

teknologi- och industrikritik existerade sida vid sida med framstegsvänlig optimism och 

idealistisk utvecklingssträvan. Här kan slutsatsen dras att det som initialt kunde uppfattas som 

modernitetskritik i materialet bottnade i föreställningar om en samtid i kris, något som 

Förbundet menade kunde lösas med ett ökat idrottsligt, gymnastiskt och konstnärligt 

engagemang. Det negativa och nedbrytande moderna livet skulle bokstavligt talas svettas ut ur 

kropparna och det kvarvarande stärkas eller ersättas av gymnisk kulturell bildning.  

Gymniska Förbundets kritik mot samtidens tekniska och materialistiska utveckling kan 

tolkas som en ganska schablonmässig, konservativ föreställning om de traditionella värdenas 

bevarande. Men då framsteg och utveckling var något som Gymniska Förbundet verkar ha haft 
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som uppgift att verka för, snarare än emot, kan kritiken mot det moderna inte enkelt avfärdas 

som antimodernistiskt. Herfs begrepp ”reactionary modernist” kan inte heller appliceras på 

Gymniska Förbundet, då det skulle krävas en uttalat positiv syn på just det teknologiska 

framsteget. Snarare är det en annan del av den moderna naturvetenskapen som framhålls och 

talas om i positiva ordalag: Biologin.  

I sammansmältningen mellan de rasbiologiska och modernitetskritiska diskussionerna 

hos Gymniska Förbundets finns en tydlig överkoppling från modern genetik till idétraditionen 

blut und boden, som tillsammans med framstegsviljan leder till slutsatsen att Gymniska 

Förbundet kan sägas ha varit biologiska modernister. Det är här möjligt att göra en överkoppling 

till Lundborg, Baur och den moderna vetenskap som de båda representerade. Anslutandet till 

det rasbiologiska programmet var också det som ledde till uppkomsten och utvecklingen av blut 

und boden-diskussionerna i Gymn. Ett tydligt paradigmskifte i den ideologiska utvecklingen 

finns dock inte. Som jag framställt är emellertid 1931 ett viktigt år i Förbundets korta historia. 

Det rasbiologiska innehåll som funnits med sedan starten 1928 och successivt diskuterats över 

tid fick 1931 en aktiv roll i diskussionerna, inte minst i anslutning till modernitetsdiskurserna.  

Som framgått i analysen kopplades rasfrågorna till modernitet genom tillämpningen av 

degenerationsteoretiska resonemang som var applicerbart på båda problemområdena. Jag 

menar dock att ras- och modernitetsdiskurserna sammansmälte i Gymn på ett sådant sätt att de 

är svåra att skilja åt, och förmodligen skulle analysen inte tjäna på att åtskillnad gjordes 

Thomas Rohkrämers hypotes om blut und boden som ett specifikt sätt att relatera till 

moderniteten stämmer väl överens med uppsatsens resultat. Jag drar slutsatsen att blut und 

boden-ideologin inte bör betraktas som en specifikt tysk erfarenhet, då det producerades och 

reproducerades också i ett svenskt sammanhang. Det var Gymniska Förbundets komplicerade 

relation till modernitet som ledde till dess anslutande och samarbete med Lundborgs 

rasbiologiska program, vilket möjliggjorde skapandet av en svensk version av blut und boden-

ideologin. Det behövdes inga tyska eller andra internationella förebilder. De ideologiska 

premisser som krävdes för att resonera i enighet med blut und boden-diskursen fanns redan 

inom moderniteten. Denna undersökning leder på så vis den tyske historikerns och den tradition 

han representerar i bevisning. 

Trots detta gör sig kopplingen till den tyska idéutvecklingen sig påmind i Gymn genom 

Erwin Baur, Walther Darré och Hans Günther med flera. Att dessa figurer refereras till i 

tidskriften Gymns spalter och att de i Baurs fall spelade en aktiv roll i Gymniska Förbundets 

verksamhet måste tolkas som att organisationen närmade sig och influerades av den tyska 

nazismens ideologiska kreatörer. Detta analyserades som att Gymniska Förbundet tog del i en 
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transnationell idétransfer, där rasbiologiska och degenerationsteoretiska resonemang 

importerades, kanske delvis för att legitimera och förstärka organisationens redan fastställda 

ståndpunkter? Blut und bonden-diskursens inkorporerades i Gymns ideologiska 

sammansättning efter 1931 som logisk följd av den initiala modernitetskritiken och den 

degenerationsproblematik som artikulerades utifrån den. Detta i och med att rasbegreppet kom 

att appliceras på användas för att motivera rasbiologiska lösningar på den moderna tidens 

samhällsproblem. Följaktligen utgjorde blut und boden-ideologin också en logisk lösning på 

modernitetsproblematiken, och kan således fastslås som höjdpunkten på Gymniska Förbundets 

ideologiska utveckling. Inte längre med svett, utan genom blod skulle Sverige räddas undan 

degeneration och undergång.  

Gymniska Förbundets ideologiska utveckling är bara ett exempel på en möjlig riktning 

som rymdes i 1920- och 1930-talens modernitetsdiskurser i den specifika sammansmältningen 

mellan gymnastik- och kultur samt rasbiologi. Utan att säga att Gymniska Förbundet anslöt sig 

till den nationalsocialistiska ideologin anser jag att analysen ger nog med belägg för att säga att 

Förbundet, åtminstone efter 1931, är att räkna in i den svenska nazistiska tankemiljön. Men är 

den form av blut und boden-ideologi som skapades i Gymns spalter unik till sitt idéinnehåll 

eller artikulerades den på andra håll i Sverige under samma tid? Finns det exempel på andra 

egendomliga tankemyllor än den gymnastiska, där blut und boden ideologin kunde finna 

grogrund?   

De svenska nationalsocialistiska partiernas aktörer, politik och aktioner har kartlagts 

genom historisk forskning, främst genom Heléne Lööws arbeten. Dess antisemitism har 

studerats genom Lena Berggren. Men genom denna uppsats hoppas jag ha öppnat upp för en 

mer djuplodad forskningsdiskussion om den svenska nationella rörelsens ideologi. Det finns 

mycket att göra. För framtida studier på denna uppsats område vore det särskilt intressant att 

rikta analysen mot svenska agronomer både vid SLU och annorstädes under 1900-talets första 

hälft. Detta bör kunna göras genom en vidareutveckling av begreppet biologisk modernism. 

Hur talade de om modernitet? Interagerade de med vetenskapliga rasbiologin och dess 

idéinnehåll? Skapades det i linje med denna uppsats resultat, blut und boden-diskurser även i 

de akademiska böndernas led? Ett sådant arbete skulle resultera i värdefull kunskap om svenska 

akademikers syn på modernitet, miljö och kanske även blodet och jordens betydelse i periodens 

vetenskapliga idéformeringsprocesser.  
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140. Werstedt, W. E., Prof. Med. Dr. 

141. Wiking-Ottosson, Tora, folkskolelärarinna, Tärna 

142. Winroth, Gerhard, major 

143. Wrangel, Ewert, Prof. Emer., Lund 

144. Åhman, E. H., fanjunkare, Hälsingborg [Sic!] 

145. Öman, Gösta, redaktör, Fil. Kand., Norrköping 
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Bilaga 2. Artikelförfattare i Gymn 1928-1932 

1928:1 

Carl-Ernfrid Carlberg, bokförläggare, gymnast, ingenjör 

Herman Lundborg, professor i rasbiologi 

Carl Malmsten, arkitekt 

Torsten Tegnér, idrottsjournalist 

Sven Lindhagen, idrottsjournalist 

Ebbe Lieberath, arméofficer, scoutpionjär, gymnastiklärare 

Torsten Lindfors, bokförläggare, major 

Carl O. Lönnquist, 

Karin Fredga, Dalcrozelärare 

Carl Brandt, konstnär 

Carl-Ernfrid Carlberg, bokförläggare, gymnast, ingenjör 

1928:2 

Carl-Ernfrid Carlberg, bokförläggare, gymnast, ingenjör 

Axel Haerberger, pastor, scoutpionjär, pedagog 

Bertil G:son Uggla, major 

Torben Grut, arkitekt 

Olof Rabenius, författare 

Gustaf Liljegren, - 

Gunnar Dyhlén, skidlöpare, major 

Bengt Jakobsson, stadsråd, generaldirektör 

1929:1 

Carl-Ernfrid Carlberg, bokförläggare, gymnast, ingenjör 

W. Fevrell, - 

Gunnar Dyhlén, skidlöpare, major 

Edvard Thimgren, - 

Carl Brandt, konstnär 

Karin Karling, gymnastikdirektör 

Georg Hallbäck, provinsialläkare 

1929:2 

Red.  

Olof Rabenius, författare 

Gösta Oman, Fil. Kand. 



 

vi 

 

Ivar Broman, professor i anatomi, Lund 

Einar Malm, Fil. Lic. 

Torsten Tegnér, idrottsjournalist 

Sigge Johansson, - 

Oswald Holmberg, arméofficer, gymnastiklärare 

Ernst Bolin, f.d. förste provinsialläkare 

1929:3 

Carl-Ernfrid Carlberg, bokförläggare, gymnast, ingenjör 

Olof Rabenius, författare (x 2 skriver ang. Heidenstams 70 årsfirande) 

Ewert Wrangel, professor emeritus i konsthistoria, Lund 

Gunnar Dahlberg, Med. Dr. (senare professor i rasbiologi) 

Rolf Nordenstreng, Fil. Lic., rasbiolog 

Bengt Hammar, - 

Sverre Gröner, Kapten, norsk medborgare 

Robert W. Service, poet, brittisk/kanadensisk (sv. Övers.) 

1929:4 

Carl-Ernfrid Carlberg, bokförläggare, gymnast, ingenjör’ 

Olof Rabenius, författare 

Hugo Toll, f.d överläkare, med. Dr. 

Gösta Langenfelt, Fil. Dr., språkman, konsul 

Red. Karin Karling? 

Gunnar Grubb, författare 

1930:1 

Harald Alm, rektor 

Red. 

Nathan Söderblom, ärkebiskop 

Rolf Nordenstreng, fil. Lic. 

Torsten Hellamn, med. Dr. 

Gunnar Dyhlén, skidlöpare, major 

Gustaf Näsström, konstnär 

Georg Bremer, tandläkare, med. Lic. 

Johan Almquist, professor 

1930:2 

Carl-Ernfrid Carlberg, bokförläggare, gymnast, ingenjör 

Ernst Logren, fil. Lic. 

Rolf Nordenstreng, fil. Lic. 
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Allan Broman, gymnastikdirektör 

Oswald Holmberg, lärare, Gymnastiska Centralinstitutet 

Olof Rabenius, författare 

Bengt Hammar, med. Kand. 

Volrat Ulfwi, - 

1930:3 

Carl-Ernfrid Carlberg, bokförläggare, gymnast, ingenjör 

Bo Giertz, fil. Kand. 

Gustaf Näsström, fil. Kand. 

Gustav Liljegren, gymnastikinspektör 

Marrit Hallström, - 

Rolf Nordenstreng, fil. Lic. 

Sven Kjersém, rektor, Wiks folkhögskola 

Carl Christensen, botaniker 

1930:4 

Carl-Ernfrid Carlberg, bokförläggare, gymnast, ingenjör 

Axel Haerberger, pastor, scoutpionjär, pedagog 

Carl Malmsten, arkitekt 

Annie Åkerhielm, friherrinna 

Knut Widerkrantz, redaktör 

Carl-Fredrik Von Rosen, ryttmästare, kgl. livregementet till häst 

1931:1 

Carl-Ernfrid Carlberg, bokförläggare, gymnast, ingenjör 

Axel Haerberger, pastor, scoutpionjär, pedagog 

Gunnel Nyblom, - 

Ture Rangström, tonsättare 

Knut Widerkrantz, - 

E. Berger, - 

1931:2 

Fritz Sandquist, - 

Axel Haerberger, pastor, scoutpionjär, pedagog 

Abdon Furuhage, konstnär 

Einar Malm, fil. Lic. 

Gunnel Nyblom, fru 

Knnut Widerkrantz, - 
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1931:3 

Red. 

Ernst Almquist, professor emeritus, med. Dr. 

Axel Haerberger, pastor, scoutpionjär, pedagog 

A.F. Gripenstam, genealog 

Karin Karling, gymnastikdirektör 

K. M Henzel, - 

1931:4 

Red. 

Axel Haerberger, pastor, scoutpionjär, pedagog 

Julius Juhlin, f.d. generaldirektör 

K. M Henzel 

Rolf Nordenstreng, fil. Lic. 

Carl Brandt, gymnastikdirektör 

1932:1 

Ernst Almquist, professor emeritus, med. Dr. 

Max Schürer Von Waldheim, major 

Erwin Baur, professor med., fil. Kand. 

Axel Haerberger, pastor, scoutpionjär, pedagog 

1932:2 

Carl-Ernfrid Carlberg, bokförläggare, gymnast, ingenjör 

Ernst Almquist, professor emeritus, med. Dr. 

Max Schürer Von Waldheim, major 

S. Dmitrievsky 

 


