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1. Inledning 
 

Det är i år 100 år sedan den svensk-norska unionen upplöstes – en händelse som av många 

tillskrivits den norska nationalismens framväxt under 1800-talet. 1800-talet var dock även 

århundradet då svenskheten stöptes och den svenska självbilden skapades. I union med Norge 

hade Sverige mellan 1814 och 1905 en statsrättslig ställning som avvek från den danska eller 

det finska storhertigdömet – ett förhållande som torde ha haft implikationer för 

identifieringsprocessen då det särpräglade svenska utmejslades. Norden förändrades i grunden 

under 1800-talet och Sverige placerades mitt emellan ett ryskt styre över den forna östra 

rikshalvan och den gamla helstaten Danmark. Detta i union med det liberalradikala Norge och 

det är detta förhållande, unionsbandet, som ligger till grund för föreliggande uppsats var jag 

ämnar teckna den svenska pressens syn på de nordiska grannländerna och se hur man 

framställer dessa och synen på det svenska (se vidare kapitel 1.2.)  

 

1.1. Problemformulering 

 

 Hur begagnade sig svensk press av de nordiska grannländerna för att skapa en svensk 

självbild under senare delen av 1800-talets statsbyggnadsprocess?   

 Påverkade det föreliggande unionsbandet mellan Sverige och Norge valet av land att 

positionera sig mot – fanns det en preferens för att identifiera sig med Norge? 
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1.2. Syfte 

Bristen på integration mellan Sverige och Norge har ofta ansetts vara orsaken till upplösningen 

av unionsbandet 1905.1 Jag ämnar här, utifrån markörer valda i den unionella politiska 

utvecklingen, söka utröna hur svensk press begagnade sig av grannländerna i konstruktionen av 

en svensk självbild och därtill se om unionsbandet hade någon betydelse i 

identifikationsprocessen, dvs. om man haft någon preferens för identifiering med Norge. 

 

 

1.3. Disposition 

Jag kommer i kapitel två att presentera en teoretisk infallsvinkel och en kortare utveckling av 

begreppet nationell identitet och den moderna nationalismen innan jag i tre separata kapitel 

tecknar den bild som framkommer i pressmaterialet av de tre grannländerna. Dessa har 

underavdelats efter årtalen 1852/1860 och 1884/1899 där de förra årtalen representerar 

unionens blomstringstid och de senare vägen mot unionsupplösningen 1905.2 Dessa har i sin 

tur underavdelats efter tidning för att göra undersökningen överskådligare.  På nämnda kapitel 

följer sedan ett kapitel där undersökningen illustreras i siffror med hjälp av diagram innan 

uppsatsen övergår i slutsatser och en förteckning över förekommande förkortningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Terjesen, Björn, Vi skiltes i fred, 2001, Universitetsforlaget: Oslo, sid. 52-63. 
2 Nilsson, Torbjörn, Svensk-norska unionen 1814-1905: Erövring, harmoni och skilsmässa, 2004, UD: Stockholm, 

sid. 7-9. 
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1.4. Material och avgränsningar 

Denna uppsats kommer att baseras på tidningsmaterial, som främst valts utifrån geografisk 

spridning även om viss hänsyn även har tagits till politisk inriktning och kommensurabilitet (i 

form av kontinuitet över tidsperioden) för att ge en bättre balans och representativitet för hela 

landet i urvalet. Valda tidningar är samtliga dominerande organ i någon eller några orter i 

Sverige med för tiden vidsträckta upptagningsområden samt ambitionen att bevaka 

riksangelägenheter, vilket gör dem till ledstjärnor för övriga diskussionsforum och goda 

representanter för opinionen i landet.3 Läskunnigheten var visserligen under mitten av 1800-

talet begränsad (se sid. 21) och tillgången på tidningar likaså, vilket huvudsakligen gjorde 

tidningsbolagens och det integrerande samtalets målgrupp till en liten privilegierad medelklass. 

Inte desto mindre var denna medelklass mycket inflytelserik och bestod av dem som kom att 

artikulera nationstanken i samtiden. Under senare delen av 1800-talet kom i Sverige 

tidningsläsandet att nå de breda massorna bland bondebefolkningen4, varför tidningsmediet blir 

en god utgångspunkt för att studera nationsrepresentation, svensk självbild och nationsbygge.  

Källmaterialet legitimeras vidare av de teorier som elaborerats kring betydelsen av tidningen i 

statsbyggnadsprocessen (se Anderson, Deutsch och Gellner på sid. 12). 

     Valda studieobjekt är Stockholmsbaserade Aftonbladet (liberal) och Nya Dagligt Allehanda 

(konservativ), Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning (liberal/lantmannainriktad), skånska 

Sydsvenska Dagbladet/Snällposten (moderatliberal/liberal), Lundabaserade och även i 

Stockholm utgivna Fäderneslandet (lantmannainriktad), Kalmartidningen Barometern 

(liberal) och Östgöta Correspondenten (liberal/konservativ) med upptagningsområde i 

Linköping och Norrköping. Att Norrland saknar representation beror på avsaknaden av ett 

bestående pressorgan i regionen med perpetuell utgivning. Att Nya Dagligt Allehanda valts 

trots att denna utkom första gången 1859 beror på att denna under senare delen av 1800-talet 

erövrade en position som dominant organ i Stockholm i konservativa kretsar.5 Aftonbladet, Nya 

Dagligt Allehanda, Göteborgs- Handels och Sjöfarts- Tidning och Sydsvenska 

Dagbladet/Snällposten har alla en periodicitet om 6 nummer/vecka under hela 

undersökningsperioden. Fäderneslandet och Barometern utkom under aktuell period med 3 

nummer/vecka, vilket även gällde Östgöta Correspondenten, som dock under 1899 utkom med 

6 nummer/vecka. 

                                                 
3 Strömbäck, Jesper, Makt och medier, 2000, Studentlitteratur: Lund. 
4 Höjer, Henrik, Svenska siffror, 2001, Gidlunds: Hedemora, sid. 58. 
5 Gustafsson, Karl-Erik, Den svenska pressens historia band II, 2002, Ekerlids förlag: Stockholm, sid. 137-139. 



 6 

Jag har valt att avgränsa mig till att undersöka fyra år, vilka valts som markörer i den politiska 

utvecklingen under den svensk- norska unionstiden. 1852 har valts som markör för en tidpunkt 

av fredliga unionella förhållanden och genom en avvägning mellan unionens och det moderna 

pressväsendets konsolidering. 1860 representerar kulmen på ståthållarstriden, 1884 den 

parlamentariska striden i Norge och 1899 årtalet för den slutgiltiga kungliga sanktionen i 

flaggfrågan. Fokus i undersökningen är Norge, Danmark och Finland. Att Island, såsom en del 

av Norden, utelämnats har sin grund i det ytterst knapphändiga material som funnits kring detta 

land. Därtill har Arnold Barton påpekat att det, för att teckna den svenska självbilden under 

unionstiden, är essentiellt att medräkna Danmark och Finland utöver Norge. Island tillmäts en 

här en mindre betydelsefull roll.6 

     Vad gäller källkritiska övervägningar anser jag inte att valt material bör skapa några 

problem då det handlar om originaltidningar eller mikrofilmade sådana.  

 

1.5. Metod 

Jag kommer i föreliggande uppsats primärt att använda mig av en kvalitativ metod då jag 

ämnar tillgodogöra mig aktuellt källmaterial (se kapitel 1.4) genom en klassisk textanalys. 

Denna kommer dock i kapitel 7 att kompletteras med ett kvantitativt moment av statistik kring 

rapporteringen från grannländerna. Detta då även mängden publicerad information torde säga 

något om vem man identifierar sig med eller emot.  

     För den kvalitativa undersökningen har alla artiklar som kan tänkas vara av intresse 

undersökts och särskilt de med innehåll som kontrasterar der förmedlade mot Sverige. I första 

hand har jag sökt politiska värderingar och omdömen, men även mängden information på ett 

visst område bör kunna säga något om hur man förhåller sig till ett grannland och vilka värden 

man förknippar detta med. En oproportionerligt stor kulturell rapportering borde t.ex. berätta 

något om synen på aktuellt grannlands kulturliv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Barton, Arnold, Sweden and visions of Norway, 2003, Illinois University Press: Carbondale, sid. 180-181. 
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1.6. Forskningsläge 

Litteraturhistorikern Arne Lidén har i sitt verk Den norska strömningen i svensk litteratur 

under 1800-talet undersökt hur Norge skildrats i svenskt samhällsliv och hur det västra 

grannlandet influerat detsamma genom ett antal utvalda prominenta kulturpersonligheter. 

Avhandlingen tar sin utgångspunkt i det sena 1700-talets Sverige, var det ”förtryckta” Norge 

sågs som något främmande Stockholms kosmopolitiska stads- och hovkultur. Det tidiga 1800-

talets romantiserande bild av de ädla norrmännen följdes 1814 av en återgång till 1700-talets 

tankemönster i samband med det förtret som väcktes efter motståndet mot Kieltraktaten. Norge 

var fattigt och agrart för ett Sverige som ställde sig indifferent för norsk natur och nedlåtande 

inför folkets brist på hyfsning och polityr samt dess skrytsamma sinnelag. 

      Med romantiken kom ökad förståelse för Norge, som utgjorde de fornnordiska sagornas 

mytiska hemland innan borgarklassen på 1830-talet lyfte fram Norge som det positiva 

demokratiska föredömet och det ständiga jämförelseobjektet för det aristokratiska Sverige. Det 

norska inflytandet i Sverige skulle fram till 1880 genomsyra Sverige genom skandinavismen 

och ett utbrett Norgesvärmeri, som bara vann mark genom den norska skalden Björnstjerne 

Björnsons litterära realism. Avigsidor av folkens liv lyftes fram och den språkliga inriktningen 

på överensstämmelse mellan tal och skrift blev föredöme i Sverige, som anammade de 

accentuerade skildringarna av den norska naturen och erkännandet av den norske bonde, som 

småningom kom att idylliseras genom Lorenz Dietrichson. I avsaknad av egen nationell känsla 

beundrades norsk passionerad frihetskänsla och nationalism när den norske mannen 

framhävdes som idealbilden av en stark och ihärdig nordbo. Norsk kultur, vidare befordrad 

genom den populäre Ibsens brännande religiösa frågor i brytpunkten med industrialismen, kom 

att genomsyra även den svenska kulturen. Norska pjäser sattes med norska folkdräkter, svensk 

konst präglades i hög grad av hyllningar till norsk natur och uppfattningen om Norge som 

Sveriges demokratiska motpol nådde sin kulmen med den för Norge framgångsrika 

Stockholmsutställningen 1866. 1870-talet präglades i hög grad av liknande stämningar sedan 

Jonas Lie befäst bilden av de norska naturmänniskorna och deras oändliga vidder i Nordlandet 

och Finnmarken. Vidare stimulerade norsk vetenskap svenskar att i hög grad intressera sig för 

folkens frändskap och språkens likheter samtidigt som författare som August Strindberg, 

genom sin vänskap till Björnson, bidrog till att sprida de norskvänliga sentimenten. Strindberg 

skulle dock från 1880-talet leda reaktionen mot det norska inflytandet men detta är ett ämne 

som ligger utanför Lidéns avhandling.7 

                                                 
7 Lidén, Arne, Den norska strömningen…, 1926, Almqvist & Wiksell: Uppsala, sid. 1-33, 61-291. 
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Den amerikanske historikern Arnold Barton har tagit vid där Arne Lidén slutat och skildrar i 

verket Sweden and visions of Norway den norska representationen i Sverige (främst med hjälp 

av svensk litteratur) under unionstiden med betoning på tidsperioden 1880-1905. Barton inleder 

med den reaktion mot det norska som August Strindberg kom att gå i spetsen för från 1880-

talet då norrmännen attackerades för vad man menade var en drömsk nationalromantik, 

dogmatism och pedantisk moralism.  

     I konflikt med Björnson fördömde Strindberg hela den norska realismen med dess 

tungsinne, flärdlöshet och naturskildringar som främmande för den mer romanska kontinentala 

svenska nationalkaraktären. I förbund med Verner von Heidenstam sökte han från 1884 rensa 

ut de norska influenserna i svenskt kulturliv och skapa en specifik svensk kultur utan 

främmande element. Där det norska inflytandet introducerats via Lund och Uppsala var det nu 

från landsbygden som man skulle återvinna det svenska, vilket gjordes genom oavlåtliga 

referenser till epoker och händelser i den svenska historien, som Norge saknade motsvarighet 

till, och Norges ungdom som självständig nation, vilken gett landet vad man menade var en 

otillbörlig arrogans mot sina herrar i öst. I litteraturen återkom ständiga referenser till 

Engelbrekt Engelbrektsson, Gustaf Vasa, stormaktstiden och Karl XII samtidigt som 

vetenskapsmän och kulturpersonligheter som Carl von Linné och Bellman lyftes fram som 

alternativ till de forna norska förebilderna.  

     Där den norske bonden tidigare varit mönsterbildande kom nu vidare en ny fascination med 

bönderna i det ”ursvenska” Dalarna men framförallt med det inre av norrland som tidigare varit 

terra incognita men som man genom industrialiseringen bereddes åtkomst till. Det svenska 

folklivet, dess seder och traditioner blev nytt fokus på 1880-90-talen då man även började 

sträva efter att ge den svenska naturen och landskapet upprättelse. Det norska landskapet, som 

fordom hyllades för sin storslagenhet, blev nu underlägset det betydligt mycket mer varierade 

och detaljrikare plana svenska skogslandskapet. Med uppmärksamheten riktad mot topografi 

och geografi följde också en oundviklig konsekvens i spekulationer kring vilken betydelse de 

skiftande förutsättningarna hade för danandet av nationalkaraktären och folklynnet. 

Diskrepanser i natur gjorde att man började se diskrepanser även här och Norge blev för 

svenskarna det efterblivna, självtillräckliga, isolerade folket, levandes i armod i ett kargt 

landskap i kontrast mot det svenska som fick en gloria av extravagant elegans, glädje, överflöd 

och vitalitet.8 

 

 

                                                 
8 Barton, Arnold, 2003, sid. 118-160. 
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Journalisten och konstvetaren Bo Grandien har i Rönndruvans glöd med hjälp av litteratur, 

konst och arkitektur studerat nygöticismen under senare delen av 1800-talet och den 

fornnordiska kulturens inflytande på Sverige genom Norge, Danmark och Finland. Grandien 

identifierar en höjdpunkt för det danska inflytandet under treårskriget 1848-51 och fram till 

1864. Skandinavister och skarpskyttar gick i spetsen för en verbalt militant nationalism som 

ville återuppväcka en sund nordisk anda. Bondeidealisering och fornnordiska inslag 

kombinerades med klassicism i liknelsen av Norden vid Grekland som västerlandets väktare 

vid porten till Ryssland. Från Danmark kom ett stort inflytande från den ädla kampen mot det 

tyska med Adolf Hedin och S.A. Hedlund som ivriga tillskyndare. Svenska officerare som 

stridit för Danmark låg på lit de parade i Stockholm och ett danskt svärmeri skapade en 

populärkult i det nordiska med vikingasköldar och gymnastik efter dansk modell som folkkära 

element. Från den danska religiösa grundtvigianismen hämtades idén om det egalitära 

fornnordiska samhället och behovet av att imitera detta tillstånd genom satsningar på 

folkbildning i landet. Folken gemensamma ursprung betonades ofta och fornnordiska 

vapenlekar blev allt populärare som ett sätt att representera det sunda i kontrast till den 

liderlighet som man ansåg följde på industrialiseringen och nya samhällsstrukturer.      

     Efter 1864 ersattes Danmark som huvudsaklig inspirationskälla av Norge, varifrån man 

insamlade folkminnen och hantverk, som sades vara genuina uttryck för den fornnordiska 

sagoallmogens kultur. Norge var det konservativa och stela Sveriges motpol med sin frihet, 

respekt för konstitutionen, avsaknad av kungligt godtycke och demokrati. Politisk sundhet och 

det otvungna norska bondelivet i fjällen idealiserades genom Björnson och Lorenz Dietrichson, 

som under åren 1865-75 såg blomstringen av norsk kultur i Sverige. Ibsens Brand och Peer 

Gynt konfirmerade bilden av den allvarsamme norrmannen liksom Lidén påpekat och Norge 

utmålades städse som ett land på de fornnordiska sagornas grund. Med Peter August Gödeckes 

norska skildringar på 1870-talet vann den nordiska mytologin framgång och blev ett permanent 

inslag i den svenska vardagen liksom på borgerliga och aristokratiska tillställningar. 

Maskerader med vikingatema och drakskepp blev en del av den folkliga kulturen och ställdes 

ut runt om i landet med ständiga referenser till Norge.  

     Den finska representationen i svenskt samhällsliv såg sin upprinnelse först under slutet av 

1850-talet i stillsam takt. Finnarnas utseende ansågs dock inte harmoniera med den ”vackra” 

germanska stereotypen och förblev ett sällan utnyttjat motiv inom konsten. De finskinspirerade 

framställningarna exkluderade således länge de finsknationella inslagen och tenderade att 

fokusera på Finland i egenskap av Nordens bålverk gentemot det illiberala Ryssland. Finland 

kom länge att jämföras med Grekland i dess kamp mot turkarna innan man på 1880-talet inom 
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konsten började uppmärksamma den finsknationella mytologin och den finska kulturen. Akseli 

Gallen-Kallela gick i spetsen för en inriktning som skapade en exotisk och heroiserande finsk 

konst med Kalevalamotiv under 1800-talets sista två decennier.9 

 

Anders Linde Laursen har i Det nationales natur (se vidare sid. 13-14) med utgångspunkt från 

förhållandet mellan Sverige och Danmark över Öresund skildrat framställningen av 

grannlandet genom att studera geografiläroböcker från folkskolan. Linde-Laursen menar att 

Sverige och Danmark från mitten av 1800-talet under det skandinaviska inflytandet fann 

varandra i en kulturell gemenskap avseende språk, etnicitet och kultur, vilket förklarar de 

alltigenom positiva bilder av grannlandet som förmedlades i skolundervisningen fram till 

sekelskiftet 1900. Danmark beskrevs här som Sveriges närmaste anförvant i Norden och som 

det demokratiska och folkliga bondelandet. Jordbruket framhölls ofta som ett föredöme för 

Sverige liksom animalieproduktionen, vilken genom andelsföretagen skapat en stor 

exportproduktion och land av förfarna och skarpsinniga handelsmän ehuru de inte alltid sades 

vara helt pålitliga i affärer. I kontrast härtill framställdes den danska industrin som centraliserad 

till det beundrade Köpenhamn, var den dock lidit ont av bristen på mineraler och således 

framställdes som underutvecklad. Det danska folket, menar Linde-Laursen vidare, framstod 

som levandes i en borgerlig högtstående kultur och besittandes ett demokratiskt sinnelag samt 

en välvilja en i ideellt hjälparbete. Samtidigt var de mer humoristiska, lättsamma och 

välmående då de bosatte vad som utmålades som Nordens föregångsland såväl ekonomiskt som 

kulturellt.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Grandien, Bo, Rönndruvans glöd, 1987, Risbergs: Uddevalla, sid. 93-207. 
10 Linde-Laursen, Anders, Det nationales natur, 1995, Historiska Media: Lund, sid. 101-128. 
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2. Begrepp och teoretisk Infallsvinkel 

2.1. Om nationell identitet och nationalism 

En enskild individs identitet kan i olika grad vara urskiljbar för sin omgivning, men en 

identitetsbärande grupp särskiljs genom en social definition. Identiteten kan därför ses som ett 

tillstånd som för omgivningen framstår som en intersubjektivt konstaterad överenskommelse 

mellan en individs signifikanta karakteristika och en speciell grupps kännetecken.11  

     Det finns en subjektiv sida av identiteten som kan stegras till identifikation, innebärande en 

upplevd samhörighet med den grupp vars identitet man delar. Identifikationen blir således en 

kraftfullare form av subjektiv orientering mot de kulturella särdragen och ett aktivt 

medvetandegörande av identiteten. Detta antas leda till en uppfattning om den egna gruppen 

som skiljd från övriga och en uppdelning av världen i ”vi” och ”de”. Ofta är identifikationen 

förenad med en speciell viljeinriktning att förstärka gruppgemenskapen och den kan täcka ett 

spektrum från en ökad betoning av den kulturella identitetens betydelse till en nivå där olika 

gruppintressen medvetandegörs och leder till handling.12 

     En nationell identitet brukar accentuera betydelsen av en gemensam kultur och härkomst för 

en grupp och kan vara knuten till en strävan att bilda en egen stat. Kärnan i den nationella 

identiteten är dock bindningen till ett specifikt territorium – en faktor som även fungerar som 

central demarkationslinje gentemot den etniska identiteten. Föreställningar om en nationell 

gemenskap tenderar att bli mycket långlivade då de ges en politisk innebörd och stegras till 

nationalism. Nationstillhörighet och nationell identitet får sin politiska relevans och sprängkraft 

genom den nationalism, som hävdar överlägsenheten av vissa kollektiva värden och intressen 

hos nationen samt strävar efter att realisera dessa inom ett territorium med fullständig politisk 

oavhängighet. Argumenten för den egna identiteten tenderar primärt att hämtas från en 

mytologisk och existentiellt motiverad historia, varigenom nationen hävda sin ursprungsrätt till 

ett aktuellt landområde. Identiteten övergår således efterhand i identifikation med en större 

grupp.13 

     Förutsättningarna för den moderna nationalismen har ofta sökts i industrialiseringen och 

moderniseringen (se kap 2.2) samt i 1700-talets upplysning som genom sin rationalism kom att 

underminera de traditionella religiösa och dynastiska värdena, sätta förnuftet i centrum och 

föda en tanke om att man i olika sammanhang skulle återgå till det ursprungliga. Först under 

                                                 
11 Rönnquist, Ralf, Historia och nationalitet, 1990, Lund University Press: Malmö, sid. 20. 
12 Rönnquist, Ralf, 1990, sid. 20; Tägil, Sven (red), Europa – historiens återkomst, 1993, Gidlunds: Hedemora, 

sid. 14-20; Hylland-Eriksen, Rötter och fötter, 2004, H.Aschehoug & Co: Oslo, sid. 53-66. 
13 Zander, Ulf, Historia och identitetsbildning i Karlsson, Klas-Göran, Historiedidaktik, 1997, Studentlitteratur: 

Lund, sid. 82-115. 
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1800-talet skulle dock nationalismen på allvar komma att blomstra såsom en följd av den 

franska revolutionen med dess folksuveränitetstanke och romantiken med dess tankar om 

folkets och statens roll i förhållande till individerna.14 

     Friedrich Meinecke elaborerade utifrån dessa händelser en dikotomi i form av en politisk 

nationalism och en kulturell dito, där den förstnämnda hade sin upprinnelse i de franska och 

amerikanska revolutionerna och den senare hade sin hemvist i den tyska romantiken. Den 

politiska nationalismen sammanfattades i honnörsorden medborgare, frihet och republikanism 

– nationstillhörighet var således synonymt med det politiska medborgarskapet. De kulturella 

nationalisterna, anförda av personligheter som Johann Gottfried Herder och Johann Gottlieb 

Fichte, intog dock en annan ståndpunkt och accentuerade betydelsen av kultur, språk, folk och 

släktskap. Folket eller nationen hade speciella karakteristika och en speciell anda, uttryckt som 

”Volksgeist”.15 Denna tudelning har i Meineckes efterföljd gentagits av flera 

nationalismteoretiker, däribland Hans Kohn, som identifierat en ”västlig” och en ”östlig” 

nationalism. Den västliga nationalismen antas ha knutits till existerande stater i hög grad medan 

man i det ekonomiskt eftersatta Europa öster om Rhen i större omfattning anammade idéerna 

om folkgemenskapen.16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Johansson, Rune, Nationer och nationalism i Tägil, Sven (red), Den problematiska etniciteten, 1993, JCH 

Media: Malmö, sid. 31-32. 
15 Rodell, Magnus, Att gjuta en nation, 2001, Natur & Kultur: Stockholm, sid. 38-40. 
16 Kohn, Hans, Western and Eastern Nationalisms i Hutchinson, John (red), Nationalism, 1994, Oxford University 

Press: New York, sid. 162-165. 
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2.2. Teorier 

Friedrich Nietzsche skrev tidigt att tidningen för den moderna människan ersatt den dagliga 

morgonbönen.17 Denna uppfattning om tidningsmediets samhällsfunktion skulle gentagas av 

flertaliga nationalismteoretiker under 1900-talet, av vilka Benedict Anderson törhända är den 

mest framträdande. Anderson har i sitt verk Den föreställda gemenskapen påvisat hur själva 

formen för kommunikation konstituerar nationsbyggen. Dagstidningen, av Anderson liknad vid 

en roman vars författare har givit upp alla aspirationer på en sammanhängande intrig, blir 

grunden för all gemenskap då ”tryckkapitalismen” möjliggjort att en mångfald av disparata 

nyheter fogas samman och skapar en känsla av samhörighet och samtidighet. Tidningsläsandet 

är för Anderson en massceremoni, utförd i avskildhet men skapandes en känsla av 

medvetenheten om att andra gör detsamma. Vidare påpekas att tryckkonsten gav en fasthet och 

form åt språket, vilket innebar att de språkliga variationerna successivt försvann och förenade 

läsarna i en språklig och därmed nationell gemenskap.18 

     Nära relaterad till Benedict Andersons skrift är Karl Deutschs Nationalism and Social 

Communication, vilken hävdar att en nation eller en nationalitetsgrupp är en gemenskap 

grundad baserad på kulturell kommunikation. Gemenskapen avgränsas och hålles samman 

genom en gemensam kulturell identitet i betydelsen gemensamma värderingar, normer och 

idéer, liksom gemensamma preferenser och prioriteringar i fråga om attityder och beteende i 

olika situationer. För att en sådan gemenskap ska kunna utvecklas postuleras en relativ 

geografisk närhet vara oundgänglig och fungerande kommunikationskanaler sägs krävas inom 

gruppen, vilket förklarar den roll som ett gemensamt språk och framförallt tidningsmediet 

tillmäts som spridare av informationen hos Deutsch.19 

     En tredje författare som betonat betydelsen av kommunikation i statsformationen är Ernest 

Gellner, som i sitt verk Stat, nation, nationalism påpekat att det är medierna själva, 

genomslagskraften hos och betydelsen av abstrakt, centraliserad, likriktad kommunikation, 

riktad från en till de många, som i sig själv automatiskt framkallar nationalismens 

grundläggande idé, oberoende av innehållet i de meddelanden som vidarebefordras. Den 

folkliga opinionen integrerar genom att alla läser samma texter och känner samhörighet kring 

samma händelser, fenomen, problem och idéer.20 

 

                                                 
17  Nietzsche, Friedrich, Der Wille zur Macht, 1980, Alfred Kröner förlag: Berlin, sid. 55. 
18 Anderson, Benedict, Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning, 

1991, Daidalos: Göteborg, sid. 43-45, 53-54. 
19 Deutsch, Karl, Nationalism and social communication, 1962, M.I.T. Press: Cambridge, sid. 86-88, 96-98. 
20 Gellner, Ernest, Stat, nation, nationalism, 1997, Nya Doxa: Nora, sid. 164-165. 
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Den norske socialantropologen Fredrik Barth har i Ethnic Groups and Boundaries: The social 

organization of Culture Difference framhävt betydelsen av gränser för kollektivt 

identitetsskapande. Med gränsdragning avser inte i första hand geografiska sådana utan snarare 

sociala och kulturella. Barth gör härvidlag en dikotomi mellan ”insiders” och ”outsiders” i det 

att han påpekar att identiteter skapas i interaktionen med andra kulturer. Kulturer definierar sig 

själva utifrån det som de betecknar som annorlunda.21 Anthony Cohen diskuterar i sitt verk The 

Symbolic Construction of Community utifrån Barth hur dessa gränser tenderar att symboliseras 

av kollektivet genom vardaglig användning av språket. Cohen tillmäter tidningarna betydelse i 

gränsdragningsprocessen och menar att det är symboliseringen som ger människor kapacitet 

att, genom handling, skapa mening.22 En liknande diskussion står att finna hos Thomas Hylland 

Eriksen som talar om en stereotypiseringsprocess.23 

     En annan för denna undersökning aktuell identitetsteoretiker är den palestinsk-amerikanske 

litteraturvetaren Edward Said som i Orientalism visat hur identitetsskapande sker med hjälp av 

motbilder. Orientalismen är för Said västvärldens äldsta och mest omfattande motbild med 

tidiga spår hos antikens greker i synen på perserna, hos medeltidens kristna i synen på 

araberna, och hos 1500- och 1600-talets européer i synen på turkarna. Det geografiska 

begreppet Asien var ursprungligen namnet på en mindre del av Anatolien under antiken, och 

detta från början så begränsade område fick med tiden per automatik beteckna allt öster 

därom inklusive den därmed sammanhängande synen på de inbördes så olika folkslag som 

levde där. Därmed kom det orientaliserade Asien, Orienten, lite vagt att definieras geografiskt 

som allt ifrån Marocko till Japan. Said har visat hur Orient-begrepp under kolonialtiden 

användes för att legitimera de västliga imperierna genom att skapa en diskurs och en projektion 

av väst som upplyst, modernt, dynamiskt, rationellt och demokratiskt i motsats till Orienten 

som var oföränderlig, traditionsbunden, vidskeplig, liderlig och despotisk. Det blir för Said 

uppenbart att västvärlden behöver asiaterna inte för de sistnämndas skull utan för skapandet av 

sin egen självbild gentemot dess absoluta motbild Orienten.24 

     Anders Linde Laursen har i Det nationales natur (se vidare sid. 9) studerat hur gränsen 

mellan Danmark och Sverige genom Öresund har uppfattats genom historien och hur 

stereotyper om det de båda folken skapats. Författaren skildrar en process där lojalitet på 1600-

talet gavs en furste och inte ett abstrakt nationsbegrepp, vilket svenska språkets införande i 

                                                 
21 Barth, Fredrik, Ethnic Groups and Boundaries: The social organization of Culture Difference (Introduction), 

1969, Universitetsforlaget: Oslo, sid. 9-38. 
22 Cohen, Anthony, The Symbolic Construction of Community, 1985, Routledge: Chichester, sid. 13-15. 
23 Hylland, Eriksen, Thomas, Etnicitet och Nationalism, 1993, Nya Doxa: Nora, sid. 38-39. 
24 Said, Edward, Orientalism, 1993, Ordfronts: Stockholm, sid. 51-74, 115-167, 201-328. 
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Skåne ska ses som ett tecken på, då detta syftade till att skapa en trohet till den svenske kungen 

i en region som hotades av den svenska ärkefienden. Den verkliga ”försvenskningen” av Skåne 

och konstruktionen av den kulturella gränsen i Öresund, menar Linde-Laursen, ägde rum i 

samband med konstruktionen av hela svenskheten under 1800-talet. Under detta sekel började 

man identifiera den egna nationaliteten med hjälp av grannländerna i en process som 

avklingade mot slutet av 1800-talet då man i allt större utsträckning fann ett behov att 

identifiera sig inte bara mot de omedelbara grannländerna utan också mot avlägsnare stater. I 

nämnda identifikationsprocess hävdas att Danmark blev det naturliga valet att positionera sig 

gentemot i Sverige då folkmängden var likvärdig liksom historien och traditionerna – Norge 

och Finland saknade historisk kontinuitet som stater och kunde svårligen agera 

jämförelseobjekt, unionsbandet till trots.25 

     Ovan nämnda Gellner har i Nations and nationalism pekat på nationalismen som ett resultat 

av industrialiseringen och moderniseringen. Enligt Gellner fanns det i det förindustriella 

samhället inga förutsättningar för att människor skulle identifiera sig med andra grupper än det 

agrara lokalsamhället. Industrialiseringen med dess konsekvenser i form av massutbildning, 

teknologisk utveckling och klassformationer antas av Gellner dock resultera i att de 

traditionella ekonomiska och sociala banden inom lokalsamhället upplöses och att kontakterna 

med angränsande grupper utökas. Homogenisering av befolkningen möjliggjorde identifiering 

med en större grupp människor som framförallt delade en språklig eller kulturell gemenskap 

(underlättat genom statens försorg med ett standardiserat utbildningsväsende) och beredde väg 

för den moderna nationalismen.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Linde-Laursen, Anders, 1995, sid. 12-100, 102-108. 
26 Gellner, Ernest, Nations and Nationalism, 1983, Blackwell: Oxford, sid. 28, 34-42, 48-49, 137-144. 
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3. Bakgrund 

3.1. Den svensk-norska unionens politiska utveckling till 1899  

Europa var 1814 en kontinent i omvälvning och det var under Napoleonkrigens slutskede som 

den svenske arvprinsen Jean Baptiste Bernadotte, sedermera Karl XIV Johan, kom att gå i 

spetsen för 1812 års politik. Sverige vände sitt baltiska förflutna ryggen, allierade sig med 

Ryssland och vände blicken mot väster och Norge, som efter 434 år av danskt styre i grunden 

fick sin statsrättsliga ställning ändrad med freden i Kiel 1814 efter att Karl XIV Johan begagnat 

sig av den antifranska koalitionen i Nordarmén i det nationella intressets tjänst.27 

     Norge cederades till Sverige med engelskt och preussiskt godkännande – ett storpolitiskt 

spel som dock näppeligen accepterades av inflytelserika grupper i Norge, vilka svarade med att 

antaga Eidsvollsförfattningen den 17: e maj, utropa Norge självständigt och låta den danske 

ståthållaren Kristian Fredrik bestiga landets tron. Regeringen i Stockholm riposterade i sin tur 

med 45000 soldater mot södra Norge och en blockad av den norsk-danska spannmålshandeln, 

vilket tvingade den norska hären till kapitulation och efter konventionen i Moss den 14: e 

augusti samt riksaktens antagande 1815 blev Norge en självständig enhet, med ett eget 

Storting, förenad med Sverige i union under en gemensam monark. Viss inskränkning kom 

dock att föreligga i den norska suveräniteten då utrikesministern var svensk och presiderade 

över en gemensam utrikesförvaltning och ett konsulatväsende från Stockholm. Den svenska 

överrepresentationen i den s.k. ministeriella konseljen kom dock att nivelleras 1836 då norska 

krav på ökat inflytande beaktades och man från grannlandet tilläts utse ministrar för deltagande 

i överläggningarna.28 

     Unionens första tid förlöpte relativt smärtfritt och de lugna relationerna stördes blott av 

upplopp i Kristiania 1829 sedan svensk militär skingrat demonstranter som ämnat fira den  

17: e maj samt det jäsande missnöjet med det svenska ståthållarämbete, som trots att det från 

1829 besattes av idel norrmän och från 1856 stod vakant, påminde om vad man menade var 

Norges underordnade ställning inom unionen. Den första större konflikten bröt ut 1859-60 då 

de svensk-norska relationerna allvarligt ansträngdes som ett resultat av att den nye kungen Karl 

XV, efter att ha vägrats sanktion av regeringen, tvingades återkalla sitt löfte om att avskaffa 

ståthållaren i Kristiania.29  

                                                 
27 Weibull, Jörgen, The Treaty of Kiel and its Political and Military Background i Scandinavian Journal of History 

no 15, 1990, Scandinavian University Press: Stockholm, sid. 291-301.  
28 Lindgren, Raymond E., Norway-Sweden – Union, Disunion, and Scandinavian integration, 1959, Princeton 

University Press: New Jersey, sid. 3-29.  
29 Nilsson, Torbjörn, 2004, sid. 5-8. 
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Tiden 1830-1870 var dock som helhet unionens lyckligaste tid, då mellanrikslagen som införts 

1825 försåg länderna med ömsesidiga handelslättnader i en utveckling av ekonomisk 

integration som 1873 resulterade i den skandinaviska myntunionen. Från 1870 kom dock 

unionen att befinna sig i utförsbacke då det internationella konjunkturomslaget föranledde 

Sverige att välja protektionismens väg medan det exportberoende Norge förespråkade 

frihandeln och det brittiska systemet.30 Därtill ifrågasattes det förenande kungabandet allt oftare 

med norska vänsterns ökande inflytande i Stortinget. Detta särskilt sedan man 1872 i Stortinget 

beslutat att regeringsmedlemmarna skulle ha möjlighet att uppträda i församlingen, vilket 

skulle kunna öppna vägen för parlamentarismens inflytande över regeringen. Kungen Oscar II 

nekade sanktion till beslutet, vilket enbart förvärrade spänningarna och 1882 kunde norska 

vänstern, stödd på en kraftig valseger, förbereda ett regimskifte. Den 27 februari 1884 dömdes 

den norska regeringen Selmer till avsättning och böter för brott mot grundlagen – ett förfarande 

som kungen inte kunde motsätta sig annat än genom att tillsätta en ny högerregering. Även 

denna avgick dock efter två månader och den 26: e juni säkrade parlamentarismens genombrott 

genom att vänsterns radikale ledare Johan Sverdrup tillträdde statsministerämbetet. Maktskiftet 

orsakade en våldsam reaktion i Sverige, var t.ex. Oscar Alin formulerade lydrikesteorin om 

Norges underordnade unionella ställning.31 

     På denna utveckling följde avskaffandet av mellanrikslagarna 1895, vilket ofta kommit att 

betecknas som spiken i unionens kista. Värre för de svensk-norska relationerna var dock den 

s.k. flaggstriden, innebärande att Stortinget 1893, 1896 och 1898 mot det kungliga vetot fattade 

beslut om unionsemblemets avlägsnande från den norska flaggan. Först 1899 biföll Oscar II 

begäran, med resultatet av den hårda linjens man – utrikesminister Ludvig Douglas – avgick, i 

en strid som kom att bli den sista större unionella sammanstötningen länderna emellan.32 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Sejersted, Francis, Den svensk-norske unions betydning for den ökonomiske utvikling, spesielt i Norge i Om den 

svensk-norska unionen / Aktuellt om historia no 3-4, 1989, AB Grafisk Press: Stockholm, sid. 28-36. 
31 Lindberg, Folke, Den svenska utrikespolitikens historia III:4, 1958, P.A.Norstedt & Söner: Stockholm, sid. 62-

64; Nilsson, Torbjörn, 2004, sid. 9. 
32 Bratbak, Björn, Det norsk-svenske unionsvåpnet i Meddelande Armémuseum 53, 1993, AB CO Ekblad: 

Stockholm, sid. 9-49. 
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3.2. Inrikespolitisk utveckling – Sverige 

Sverige var 1850 ett land i stort präglat av ett lågproduktivt jordbruk. Sverige och Norden var 

dock stadda i förvandling med ett expanderande och moderniserat jordbruk, vilket resulterade i 

att Sverige år 1900 hade fördubblat sin folkmängd på 100 åt till 5.1 miljoner invånare. En 

naturlig följd av denna utveckling blev en utrerad differentiering mellan jordägande och 

obesuttna på den landsbygd, vilken ännu 1850 hyste 90 % av befolkningen.33 

     Mättnaden av landsbygdens arbetsmarknad befrämjade urbaniseringen efter 1850 och 

underlättade för organisationen av folkskolan, som etablerats 1842 och 1859 sysselsatte 65 % 

av sin tilltänkta målgrupp. Textilmanufakturerna började utvecklades till storskalig industri 

även om utvecklingen gick trögt och 1870 sysselsatte industrin blott 13 % av arbetskraften, att 

jämföra med 72 % för jordbruket. Härefter skulle dock industrin expandera kraftigt tack vare 

tekniska innovationer på skogsbrukets, pappersmassans och metallhanteringens områden. 

Industrins framgång var i hög grad avhängig att Storbritannien öppnat de internationella 

marknaderna för träexport även om den med Frankrike genomdrivna handelstraktaten 1865 

därtill skapade gynnsamma förutsättningar. Bidragande var också kreditväsendets etablering, 

ångkraftens genombrott och de infrastruktursatsningar som inletts redan 1832 med Göta Kanal 

för att följas av beslut om anläggningen av stambanor och telegraflinjer 1853-54. 1864 antogs 

vidare en fabriks- och hantverksordning och en näringsfrihetsförordning, vilka stipulerade varje 

medborgares rätt att utöva vilket näringsfång som helst var som helst och samtidigt avskaffade 

det arkaiska skråtvånget. Med järnvägens utbyggnad växte företag som AGA och SKF fram 

parallellt med jordbrukets kommersialisering, vilket slet upp befolkningen ur de gamla 

kollektiva gemenskaperna och tvingade in den i nya folkrörelser såsom väckelsen eller 

arbetarrörelsen.34 

     Oscar I:s och Karl XV:s (1844-72) regeringsperioder präglades i övrigt av en uppmuntran 

av skandinavismen och 1848 förlades trupper till Fyn för Danmarks beskydd, vilket följdes av 

löften om stöd mot Preussen 1864 som dock inte infriades. 1866 reformerades ståndsriksdagen 

och blev indelade i två kammare, vilket verkade positivt för det partiväsende, vilket splittrades i 

höger och vänster när Sverige anammade protektionismen under 1880-talets jordbrukskris, då 

landet dränerades på arbetskraft med emigrationen samt när man lade om den traditionella pro-

franska kursen till en tyskvänlig dito av rädsla för rysk expansion.35 

 

                                                 
33 Gustafsson, Harald, Nordens Historia, 1997, Studentlitteratur: Lund, sid. 159-165. 
34 Grenholm, Gunvor, Den svenska historien band 12, 1989, Bonniers: Stockholm, sid. 134-136; Gustafsson, 

Harald, 1997, sid. 161-165, 186-189. 
35 Gustafsson, Harald, 1997, sid. 172, 175-178; Grenholm, Gunvor, 1989, sid. 190-200.  
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3.3. Inrikespolitisk utveckling – Norge 

Mellan år 1800 och 1900 ökade Norges folkmängd från 883 500 till 2 240 000 personer 

parallellt med en utvandring om 630 000 medborgare mellan 1865 och 1890. För de som 

stannade i hemlandet öppnades stora möjligheter med jordbrukets omläggning till 

animalieproduktion och den industrialiseringsprocess som kulminerade under 1870- och 1890-

talen – ett resultat av en framgångsrik inflationsbekämpning och förändrad pekuniär situation 

1842. Satsningar på järnvägen, ett utvecklat postväsende och telegrafliner företogs simultant 

med satsningar på utbildningsväsendet. 1850 gick 15 % av landsbygdens barn i skolan – en 

siffra som 1866 hade stigit till 80 % efter att man påbjudit den allmänna folkskola 1860, som 

skulle utbilda i det norska språk som Ivar Aasen sökt revitalisera genom att låta de äldre 

dialekterna bli modellen för framtidens norska 1848.36 

     Storbritanniens övergång till frihandel med upphävandet av 1651 års navigationsakt 1849 

gynnade den norska handelsflottan som 1876 var världens tredje största efter Storbritanniens 

och USA: s. Den traditionella malmbrytningen gick från 1830 allt sämre och var avsevärt 

dyrare i förädlingskostnader än i Sverige, vilket dock inte hindrade Norge från att få en 

blomstrande textil-, trävaru- och verkstadsindustri, sprungen ur de gamla hantverksstrukturerna 

och sysselsättande 19 % av befolkningen år 1870. En industriell lågkonjunktur under 1880-talet 

följdes av en konsolidering på 1890-talet med en begynnande inhemsk norsk teknikproduktion 

(tidigare hade beroendet av brittisk teknik varit massivt) och en spirande varvsindustri. Därtill 

möjliggjorde elektricitetens genombrott från 1890 effektivt utnyttjande av Norges 

vattenkraftstillgångar, vilket ytterligare påskyndade industrialiseringsprocessen. 1890-talet blev 

också årtiondet då urbaniseringen var ett faktum som samhällsprocess och 1899 bodde nästan 

var tredje norrman i en av de städer, av vilka Kristiania var störst med sina 250 000 invånare.37 

     Den reella politiska makten låg fram till 1884 hos de mot liberalismen böjda norska 

ämbetsmännen, vilka behärskade central och lokal förvaltning liksom Stortinget. Med 

parlamentarismens genombrott 1884 skapades fraktioner med partibildningarna i konservativa 

Höyre och radikala Venstre, vilka hade Norges fulla självständighet på agendan. Venstres 

demokratiska arbete, resulterande i allmän rösträtt för män 1898, stod i bjärt kontrast till det 

byråkratiska Sverige, som allteftersom såg slitningarna driva unionen mot upplösning.38  

 

 

                                                 
36 Seip, Anne-Lise, Aschehougs Norges Historie bind 12, 1997, H.Aschehoug & Co: Oslo, sid. 30-32, 110-120; 

Try, Hans, To Kulturer i en stat 1851-1884 i Mykland, Knut, Norges Historie, 1979, Cappelens: Oslo, sid. 66-67. 
37 Hagemann, Gro, Aschehougs Norges Historie bind 13, 1997, sid. 140-160. 
38 Try, Hans i Mykland, Knut, Norges Historie, 1979, sid. 21-35, 67-75. 
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3.4. Inrikespolitisk utveckling – Danmark 

1849 antogs junigrundlagen stadgande att en tvåkammarriksdag med allmän manlig rösträtt 

skulle införas i ett rike splittrat mellan danskt och tyskt. Det ständiga trätoämnet Slesvig hade 

1848 höjt upprorsfanan och 1851 tvingat Danmark att ge upp planerna på närmare 

inkorporering av hertigdömet i riket. 1863 återaktualiserades dock frågan och då 

novemberförfattningen antogs detta år var det i strid med internationella avtal. Det påföljande 

kriget med Preussen och Österrike 1864 resulterade i att Danmark tvingades avträda Slesvig, 

Holstein och Lauenburg.39 

     På utbildningens område hade man 1814 antagit en skollag om sju års undervisningsplikt 

med möjlighet att förlänga skoltiden över realskola, gymnasium och högskola. Läskunnigheten 

ökade snabbt och 1899 hade 81 % av hushållen tillgång till en daglig avis, att jämföra med 9 % 

1847. Ekonomiskt blomstrade det danska jordbruket mellan 1770 och 1870 då den årliga 

spannmålsproduktionen steg från 4.5 till 20 miljoner tunnor. 1870 började dock den danska 

spannmålsexporten bli olönsam då den led ont av konkurrensen från Amerika och Ryssland 

varför man började inrikta sig på produktion av smör, fläsk och ägg för export till främst 

Storbritannien. Omläggningen möjliggjordes tack vare en intensiv moderniseringsverksamhet 

vilken gjorde jordbruket allt mer kapitalintensivt och successivt ersatte den gamla 

naturahushållningen med penninghushållning. Moderniseringen leddes initialt av godsägarna 

men kom sedermera att engagera även bönderna i skapandet av andelsmejerier och 

andelsslakterier med resultatet att exporten av jordbruksprodukter mångdubblades under åren 

1875-1900.40 

     Den goda tillgången på arbetskraft (bara 300 000 emigrerade) och den höga 

urbaniseringsgraden (44 % stadsbefolkning 1899) drev en hastigt expanderande industri framåt 

efter 1857 års näringsfrihetsförordning. Cementfabriker, tegelbruk och livsmedelsindustri 

kombinerades med en verkstads- och varvsindustri, som gynnades av landets läge vid de 

europeiska vattenfarlederna. Järnvägsutbyggnaden sköt fart från 1860 i Danmark som efter 

1864 såg den politiska makten i händerna på den konservativa högern och dess hövitsman 

Jacob Estrup, vilken hävdade parlamentarismens oförenlighet med grundlagen. 1870 

formerades dock Venstre som en demokratisk motvikt, vilken efter 1872 åtnjöt majoritet i 

Folketinget och tvingade Estrup till styre genom provisoriska finanslagar – något som 

möjliggjorde arbetarrörelsens framgångar efter en storstrejk 1899.41 

                                                 
39 Gustafsson, Harald, 1997, sid. 169-172. 
40 Haue, Harry, Det moderne Danmark 1840-1992, 1992, Munksgaard: Köpenhamn, sid. 64-77. 
41 Haue, Harry, 1992, sid. 16-34; Gustafsson, Harald, 1997, sid. 160-167, 204-205. 
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3.5. Inrikespolitisk utveckling – Finland 

Sverige hade 1809 avträtt de sex län, som under rysk överhöghet formerades till 

storhertigdömet Finland och medgavs en politisk existens med en egen centralförvaltning och 

en egen fiskal politik (från 1863 med rätt att utge egna mynt och med en egen tullgräns mot 

Ryssland). Ständerna agerade rådgivande och det högsta styresorganet var från 1816 den 

kejserliga senaten, ledd av en rysk ämbetsman titulerad generalguvernör. Den relativt starka 

finska autonomin omfattade inte utrikespolitiken och för försvaret sörjde uteslutande Ryssland 

fram till 1878 då en efemär finsk armé upprättades genom värnpliktslagen.42 

     Finland kom i realiteten att styras av ett litet ämbetsmannakotteri månt om att odla goda 

relationer till det Ryssland, som kom att bli Finlands största exportpartner från 1850 då det stod 

för en andel om 50 % av Finlands totala handel. Från 1850 infördes stegvis näringsfrihet och 

mot slutet av 1800-talet dominerade man den ryska marknaden för sågvaror och pappersmassa. 

Viss varvsindustri hade även börjat etableras vid Bottniska viken tillsammans med järnbruk 

och textilmanufakturer men produktionen var småskalig och industrialiseringsprocessen gick 

som helhet trögt och 1880 sysselsatte industrin endast 6.5 % av befolkningen, att jämföra med 

77.1 % för jordbruket. Jordbruket kom för övrigt, efter nödåren 1866-68, att läggas om från 

spannmålsproduktion till animalieproduktion som ett resultat av den billiga ryska importen. 

Den agrara dominansen följdes dock inte av någon bonderörelse efter danskt eller norskt 

mönster. Där bönderna i Danmark från 1840-talet hämtat näring från väckelsen och 

grundtvigianismen och arbetat för demokrati och ökat inflytande förblev den finske 

lantarbetarens ställning i förhållande till jordägaren svag. Detta då ventilerna för 

befolkningstrycket på landet var otillräckliga med den sena industrialiseringen och den i det 

närmaste obefintliga emigrationen.43 

     Den politiska stabiliteten i landet under 1800-talet fann ingen motsvarighet inom kulturlivet 

var man sökte fjärma Finland från Sverige genom att accentuera det finska språket som 

kulturkonstituerande faktor. Rysk censur hindrade inte att finskan etablerades inom 

undervisningsväsendet och att författare som Elias Lönnroth med ”Kalevala” stärkte 

nationalkänslan i landet. Språkfrågan blev även den faktor kring vilken politiken kretsade och 

från 1880 stod mot det svenska partiet finskhetsrörelsen (fennomanerna) under Johan 

Snellman. De senare strävade efter förfinskningen av samhället – en strävan som syntes gå om 

intet med februarimanifestet 1899, enligt vilket Finland skulle knytas hårdare till Ryssland.44 

                                                 
42 Norborg, Lars-Arne, Grannländernas historia, 1970, Almqvist & Wiksell: Arlöv, sid. 128-130 
43 Norborg, Lars-Arne, 1970, sid. 157-173; Gustafsson, Harald, 1997, sid. 186-189, 180-184. 
44 Gustafsson, Harald, 1997, sid. 206-207; Norborg, Lars-Arne, 1970, sid. 187-190. 
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3.6. Tredje statsmakten – den moderna pressens genombrott 

Sverige kom under 1800-talet att få bevittna danandet av en ny offentlighet på 1766 års 

tryckfrihetsförordning.45 Tidningsmediet kom att bilda ett nytt kommunikationssystem där det 

offentliga rummet flyttades från krogar och klubbar till riksplanet. Lokaltidningarna 

exploderade i antal mellan 1830 och 1860, då man kunde konstatera att antalet avisor ökat från 

sju till trettiofem och att dessa 1860 täckte två tredjedelar av Sveriges städer.46 

Lokaltidningarnas ökade popularitet i en tidningsläsande befolkning om blott 5 % (1850) 

förklarades av att man sökte ett medel för att förena landsbygden med resten av landet samt 

stävja den utbredda provinsiella isoleringen, splittringen och misstron mellan landsändarna. 

Genom den fria debatten skulle nationens behov och folkets innersta tankar framträda och 

skapa ett homogent och integrerat land.47 

     Starkt bidragande till 1800-talets tidningstillväxt var det 1830, av Lars Johan Hierta startade 

Aftonbladet, som kom att bli en förebild för många. Efter fransk förlaga utformades denna den 

första omnibustidningen med heltäckande nyhetsrapportering, riksspridning och politisk 

argumentation i aktuella frågor. Aftonbladet, som fram till 1838 hade drabbats av åtta 

tryckfrihetsåtal pga. den mot statsmakten fientliga liberala argumentationen, var 1852 Sveriges 

största tidning med en upplaga om mellan 6500 och 7500 exemplar. Tidningen trycktes i det 

för 1800-talet karakteristiska fyrsidesformatet – en begränsning i trycktekniken som tvingade 

Hierta att utöka på andra sätt med en ökande materialtillgång, bl.a. genom att övergå till det 

större folioformatet med sex spalter 1834. Aftonbladet möttes inledningsvis av viss skepticism 

för det att man sökte kombinera tidningens traditionella roll av affärsföretag med den av 

ideologiskt instrument samtidigt som man började trycka i antikva, vilket alienerade äldre 

läsargrupper och gjorde tidningen till ett unikum bland den svenska press, som fram till 1875 

hade för vana att skriva med den ålderdomliga frakturstilen.48  

     Den liberala pressens kom att dominera det offentliga rummet totalt under 1850-talet. Detta 

då Aftonbladet från 1832 främst kom att flankeras av den av Magnus Prytz etablerade 

Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning, vilken snart förföll till nyhetsförmedling av samma 

slag som sin förebild även om fokus från början legat på handelsnyheter samt nådde en upplaga 

om 3000 exemplar/dag 1852. Handelstidningen var från 1844, liksom Aftonbladet och det av 

den liberala dominansen framtvingade konservativa Nya Dagligt Allehanda 1859, en 

                                                 
45 Hadenius, Stig, Massmedier 8: e upplagan, 2003, Bonniers: Falun, sid. 43-45. 
46 Gustafsson, Karl-Erik, 2002, sid. 44-45, 55-56. 
47 Nordmark, Dag, Det förenande samtalet, 1989, Carlssons: Malmö, sid. 85-87; Holmberg, Åke, Skandinavismen 

i Sverige vid 1800-talets mitt, 1946, Erlanders: Göteborg, sid. 46. 
48 Gustafsson, Karl-Erik, 2002, sid. 18-30, 51-55, 173-174.  
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sexdagarstidning som betingade ett högt pris (20 riksdaler/år i prenumerationspris), varför 

tidningarna reserverades för de burgnare samhällsklasserna.49 

     Nya Dagligt Allehanda grundades som organ för industri- och handelsmännen samt 

storgodsägarna och kom att dominera 1860-talets opinionsbildning tillsammans med 

Aftonbladet. Även om förhållandet tidningarna emellan länge var frostigt så kunde man förenas 

i sin kritik av den hos allmänheten omåttligt populära tidningen (15000 exemplar/dag 1875) 

Fäderneslandet – grundad 1830 av M.J. Crustenstolpe med lantmannainriktning, utgiven i 

Lund och Stockholm och för pressetablissemanget sinnebilden av ”det lägsta, det sämsta, av 

riktigt usel skandaljournalistik”.50 Fäderneslandet gjorde sig känd för personförföljelser och 

sensationsjournalistik i en region där Snällposten etablerades i Malmö 1848 och dominerade 

med en upplaga om 3000 exemplar/dag innan den uppgick i Sydsvenska Dagbladet 1871. Med 

uppköpet av den moderatliberala Snällposten fick även den nya tidningen en liberal hållning, 

vilken användes till att odla goda relationer med nyhetsbyrån Ritzaus i Köpenhamn, var man 

också tidigt, genom Snällposten, hade stående korrespondenter. Korrespondenter sågs allmänt 

som en kvalitetsgarant, vilken dock var kostsam, varför man ofta kontrakterade privatpersoner 

på väg utomlands innan man i början av 1870-talet på bredare front började heltidsanställa 

stående utlandskorrespondenter. Denna utveckling sammanföll i mycket med telegrambyråns 

svenska genombrott. Svenska Telegrambyrån bildades av Alfred Fich efter tysk modell 1866 

och samlade material från utrikestidningar, vilket ökade tillgängligheten och utbudet i 

tidningarna men också konformiteten, då allt fler artiklar kom att hämtas från detta organ (även 

om lån mellan tidningar varit mycket frekvent förekommande även tidigare).51 

     Utanför storstäderna grundades Barometern redan 1841 som ett inflytelserikt organ för 

Kalmar och östra Småland av den liberale och frispråkige industriidkaren Jon Engström som ett 

svar på en ökande stadsbefolkning och ökade möjligheter till annonsintäkter. Västerut hade 

bara tre år tidigare Östgöta Correspondenten 1838 etablerats av Henrik Bernard Palmaer i 

Linköping som ett liberalt organ innan man 1880 ändrade politisk kurs och blev konservativ. 

Med kursändringen fick man vidare ett fotfäste i riksdagen, var chefredaktören C.F.Ridderstad 

intog en plats.52  

     Tidningsmediet kom under 1800-talets senare del att få uppleva en rapid expansion då den 

gryende industrialiseringen avsevärt sänkte materialkostnaderna och tekniska landvinningar i 

                                                 
49 Gustafsson, Karl-Erik, 2002, sid. 75-76; Krantz, Claes, GHT 1832-1917, 1957, GHT: Göteborg, sid. 10-22. 
50 Carlsson, Ulla, Den moderna dagspressen 350 år, 1996, Nordicom: Göteborg, sid. 137 (citat); Gustafsson, Karl-

Erik, 2002, sid. 126-130. 
51 Carlsson, Ulla, 1996, sid. 61-63; Gustafsson, Karl-Erik, 2002, sid. 159-166, 189-190, 217-218. 
52 Gustafsson, Karl-Erik, 2002, sid. 41-43, 56-58, 179. 
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snällpressen möjliggjorde tryckning av större sidor snabbare. 53 Många tidningar 

transformerades till aktiebolag under 1870-talet – en utveckling som Handelstidningen i 

Göteborg, sedan 1870 organ för lantmannapartiet och nordiska väckelsen, gick i spetsen för 

under sin chefredaktör S.A.Hedlund. Hedlund var därtill en drivande kraft bakom den 

utveckling som resulterade i att förmedlingen av utrikesnyheter vann allt mer mark i svensk 

press på 1870-talet, genom de stora satsningarna på korrespondens och utländska 

reportageserier. Hedlunds internationella orientering kopierades främst av franskorienterade 

Nya Dagligt Allehanda medan Aftonbladet kom att välja en annan väg med nedtonade 

utrikesnyheter. Höga kostnader kom dock att resultera i att man inte förmådde anställa egna 

översättare med resultatet att flertalet tidningar förlitade sig på samma källa.54           

     Tidningsbranschen kom under 1800-talets senare hälft att professionaliseras och man gick 

från att ansamla material från frivilliga brevskrivare bland folket till att anställa journalister och 

underrättare vilket ökade utrymmet för längre reportage och kulturrecensioner. Aftonbladet 

byggde upp ett omfattande nät av telegrafmeddelare som med kort varsel kunde förse tidningen 

med nyheter från hela landet – en utveckling som möjliggjordes i och med järnvägsnätets 

utbyggnad.55 

     Tiden fram till sekelskiftet 1900 kom i övrigt att präglas av ständigt sjunkande priser och 

ökande upplagor samt en från slutet av 1890-talet accentuerad vikt vid politisk partilojalitet. 

Den socialdemokratiska pressens betoning av partiintresset tvingade äldre tidningar att ta klar 

politisk ställning och gjorde därmed svensk press till en av de mest politiserade i världen. Till 

tidningarnas ökade popularitet bidrog vidare det allt mer vidgade nyhetsurvalet och den nya 

pressmetod som växte fram på 1880-talet, där intervjun intog en plats som självskriven 

fokalpunkt.56  
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4. Bilden av Norge 

4.1. 1852/1860 

1852 års dominant Aftonbladet intar under detta första år en försiktig hållning gentemot Norge. 

Den övervägande delen av rapporteringen från det västra grannlandet rör dess statsskick som 

ideligen idealiseras.57 Den demokratiska friheten är för tidningen en förebild för Sveriges 

”ultrakonservativa och reaktionära aristokrater och byråkrater” och en anledning att högakta det 

”besinningsfulla folk” som åstadkommit en författning, mot vilken ”ingen tänkande människa 

har något ondt i sinnet”.58 Att friheten är Norges främsta dygd visas också av en dikt till landets 

ära införd under året: 

             Hur lycklig är Du, Norges ädla stam! 

Med borgardygd Du går till ära fram, - 

Och ser med ömkan på Europas skam, 

Dess trälars frihetsprål och vapenglitter! 

Din är en annan lycka, fria folk, 

Än den, som flyger bort, när den är njuten, 

Du bättre vapen har än svärd och dolk, 

Du är en bättre äras tolk.59 

Aftonbladet är månt om den svensk-norska unionens fortbestånd som sägs vara grunden för allt 

materiellt välstånd i Norden. Den stundtals rådande animositeten mellan länderna förebrås 

uteslutande Sverige för då man framhåller hemlandet som reaktionärt, nostalgiskt mot Finland 

och med ett halvhjärtat engagemang gentemot Norge, såsom ett undermåligt substitut för den 

östra rikshalvan i Kielfreden.60 Den vänliga inställningen till Norge kan förklaras av att man 

anser det finnas en naturlighet i folkens sammanslutning. I maj förklarar man nämligen, som en 

del i en längre artikelserie, att norrmännens och svenskarnas likheter i fråga om ”kropps- och 

ansigtsform, ljusblå ögon, linvita hår och det sjungande och lifliga uttalet”61 är ett resultat av 

folkens gemensamma ursprung i den nordiska tschudiska folkstammen. En djupare integration 

mot en realunion förespråkas således städse med det land, som även prisas för sin liberala 

lagstiftning i fråga om religiösa dissidenter och sin epokgörande lagstiftning på djurhållningens 

område, vilken förklaras önskvärd även i Sverige.62 

     Bilden av Norge är alltigenom på alla områden positiv. Om de socioekonomiska 

förhållandena säges att Norge saknar ett proletariat i svensk mening då man prudentligt låtit 

industrin följa den naturliga utvecklingen istället för att framtvinga en sådan. Således kan man 

även konstatera att egendomen är jämnt fördelad och att landet saknar de ”skärande 

                                                 
57 Se t.ex. ABL 13.1.1852, 28.4.1852, 10.5.1852, 10.6.1852, 1.7.1852, 2.7.1852, 10.7.1852. 
58 ABL 13.1.1852. 
59 ABL 29.4.1852. 
60 Se t.ex. ABL 11.5.1852.  
61 ABL 1.5.1852. 
62 ABL 11.6.1852, 10.10.1852. 
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kontrasterna mellan ofantlig rikedom och förfärlig nöd, som mer eller mindre förekomma i vårt 

land”. I samma artikel avfärdas den talrika emigrationen till USA såsom baserad på politiskt 

missnöje eller religiöst förtryck (vilket man anser vara fallet i Sverige). Istället menar man att 

emigrationen är ett resultat av ”den gamla Odelsrätten, som redan i hedenhös dref de yngre 

sönerna ut på vikingatåg”.63 Vad gäller folkupplysningen förklarar man att Stortingets 

satsningar på utbildning, men framförallt placeringen av ett universitet i Kristiania är ett 

föredöme för den svenska politiken då det i den norska huvudstaden nu ”råder en högre 

intelligens, som derifrån sprides ut i landet”.64 

     Även vad gäller den ekonomiska politiken och dess inriktning är Norge för Aftonbladet den 

stora förebilden. Man lamenterar över hur den svenska flottan akterseglats av den norska, som 

med sitt ständigt ökade tonnage inhöstat allt större framgångar. Norge anses på ett mönstergillt 

sätt ha rekognoscerat marknader på ett sätt som Sverige inte förmått och därmed skapat 

avsättning för sin stora trävaruproduktion. Norrmännen sägs inneha en initiativkraft i skarp 

kontrast till det Sverige, vars komparativa armod finner sin grund i oförmågan till 

självständighet, inklinationen för flärd och begäret att ”leva för dagen på andras bekostnad”.65 I 

ljuset av förebringade fakta ter det sig föga förvånande att man urgerar den svenska regeringen 

att ta efter Norges exempel och lägga om sin export västerut mot den lönsamma brittiska 

marknaden.66 

     Om frågan om den norska konstitutionen varit framträdande 1852 så är den totalt 

dominerande under 1860.67 Tidningen är dock konsekvent och ståndaktig i sitt försvar av 

Norge, såsom ”Europas friaste folk”, och i sitt klander av det svenska handlandet i 

ståthållarefrågan. I februari skriver man en sarkastisk artikel till Norges försvar: 

Nu skola vi visa eder, att I uppgjort räkningen utan värden, att eder grundlag icke är eder 

egendom, utan att den äfven tillhör Sverge, välförståendes icke så att vi kunna draga 

någon nytta af dess enkla former, dess frisinnade bestämmelser – nej, bevars! Vi skola 

nog tåligt dragas med vårt tunga och nationens lifsrörelse och utveckling hämmande 

maskineri, vår sken-konstitutionalism och vårt allenastyrande, och vi skola väl akta oss 

för all agitation, all iver och hetsighet i det hänseendet – men så att vi åtminstone kunna 

skada eder frihet, göra intrång på densamma, ställa eder själfbestämmanderätt uti edra 

grundlagsfrågor i beroende af Sverges lagstiftning, med dess junkrar, prelater och öfriga 

medeltidsherrlighet! Vi ha visserligen uti nära ett halft århundrade låtit er och hela 

verlden tro, att er grundlag vore, hvad den ger sig ut för att vara, eder och ingen annans, 

och vi ha, skam till sägandes, alltjemt sjelfva trott detsamma, tilldess man nyligen gjort 

den förtjenstfulla uppfinningen, som väl förtjenar att patenteras och prisbelönas, att det 

kan på ett mycket kuriöst och intressant sätt uträknas, att norska grundlagen bör stå i 

beroende af svenska statsmakterna […]68 
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Kontrasten mellan det svenska och det norska ådagalägges vidare i en i maj publicerad dikt där 

de båda ländernas författningar liknas vid två systrar: 

Den ena är en yster tärna, 

Med locken fladdrande för vind, 

I skog, på fjell, hon trifs så gerna, 

Och hälsan strålar på dess kind. 

--- 

Den andra är en stolt furstinna, 

Med anor – tyst med anorna! – 

I snörlif måste barmen brinna, 

I krinolin hvart steg hon ta.69 

Aftonbladet framhäver ofta och gärna betydelsen av en framtida realunion mellan Sverige och 

Norge och för utvecklingen av detta förhållande är ståthållarskapet irrelevant. Ämbetet 

nedvärderas som en bagatell, vilken Norge juridiskt och moraliskt är i sin fulla rätt att avskaffa 

och vars avskaffande Sverige måste medge för att inte störa de goda relationerna med 

brödrafolket.70 Kritiken riktas istället mot kungen och regeringen som sägs obstruera ett 

demokratiskt närmande till det Norge som man menar har en stark känsla för och varmt älskar 

sina institutioner och därmed även sin politiska existens.71 Ett dylikt land är gentemot det 

samtida Sverige för Aftonbladet ett tveeggat svärd – en ynnest i unionen genom sin glöd och 

styrka men också en konstitutionell motvikt till det ”osjälvständiga” Sverige som riskerar att bli 

dominant i unionsförhållandet på Sveriges och jämlikhetens bekostnad om inte politiska 

reformer genomförs i Stockholm: 

[…] Vi äro politiskt vanmäktiga och ur stånd att genom våra riksdagar utöfva en 

fortfarande kraftig impuls, eller en sådan som är nödvändig för att motväga Norges, som 

eger den i sitt Storthing. Svagheten bevisas allra bäst derigenom, att när vi ändtligen 

komma så långt, att vi utföra något som liknar en handling, måste detta ske genom en 

krampaktig ryckning, ett svängande med armarne, så att vi slå både vän och fiende och 

såra oss sjelfva. Men snart derefter ligga dessa väldiga armar, förlamade, åter i kors. Om 

vi egde en folkförsamling liknande Norges, skulle svenska folket stå der lika stolt och 

lika djerft och politiskt lifskraftigt som det norska […] Våra riksdagar äro icke att 

jemföra med ett norskt Storthing, der man handlar kraftigt och enigt, under det att man 

här splittrar allt genom kif inom stånden och mellan stånden, samt slutar med att låta 

intrigen eller slumpen fälla utslaget.72 

Även under 1860 understrykes som nämnts behovet av en union för hela Nordens säkerhet 

såsom ett bålverk mot öster. Kring det norska folkets, ”vårt brödrafolk till upphof och språk, till 

seder, tänkesätt och lynnen, det gemensamma kalla klimatets och de väldiga bergens och djupa 

dalarnes innevånare”, hängivenhet till svenskarna och unionen hyser man inga tvivel och all 

tadel för missämjan länderna emellan faller på det offentliga och pressen i båda länderna, 

vilken sägs förnärma och harma båda folken och projicera på allmänheten en bild illa 
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överensstämmande med folkets verkliga övertygelser.73 Det gemensamma i folkkaraktären, inte 

arvet från ”det gamla berserkaväsendet”, ”vikingablodets häftiga svallning” eller 

”stormaktsreminiscenser”, utan dragen av ”ridderlighet och heder”74 tas av Aftonbladet som 

intäkt för att påvisa en ödesgemenskap mellan de båda folken. Redan på 1400-talet var man 

övertygade om att länderna skulle sluta upp bredvid varandra. Att gemenskapen var given 

ansågs vidare en första blick på kartan vittna om liksom de topografiska likheterna mellan 

länderna.75 

      

Den konservativa galjonsfiguren Nya Dagligt Allehanda är under 1860 Aftonbladets antites i 

norska frågan i det att man intar en mycket prohibitiv hållning gentemot grannlandet som man 

menar erövrats som en svensk provins och bara har sin självständighet i förening med Sverige. 

Norge klandras hårt i ståthållarestriden och de juridiska invändningarna är otaliga.76 Stortinget i 

Kristiania blir tidningens huvudsakliga måltavla och således det organ som får klä skott för 

kritiken, vilken stämplar Norge som bakåtsträvande och Sverige som det progressiva:   

Norge är nu väsendtligen en demokratisk republik med en ärftlig president, som utöfvar 

den verkställande makten. Före den helsosamma förändring som Gustaf den 3:dje 

genomdref, var Sverige en oligarkisk-aristokratisk republik med en mycket inskränkt 

kunglig presidentur. Ingen torde nu vilja neka, att 1772 års revolution var ett framsteg, en 

välgerning för folket, som derigenom räddades från anarki, moraliskt förderf och slutligt 

fall. […] Den norska oligarkien spela nu samma roll i Norge, som förr adeln och 

riksråden i Sverige. Det skulle blifva en lika stor velgerning om dess demokratiska 

oligarki blefve kufvad och gjordes mera överensstämmande med den svenska monarkiska 

principen.77 

Nya Dagligt Allehanda framhäver ofta den svenska historien i kontrast till den norska som man 

menar är obefintlig och mindervärdig. Detsamma gäller de norska karaktärsdragen av övermod, 

egotism och ”plebejisk dryghet” som illa harmonierar med den svenska ”ädelheten” och 

”ridderligheten”.78 I juli ger man sin syn på de olika folklynnena: 

Det ena folket är öppet, lättsinnigt, vekhjertadt, obetänksamt, hetsigt, lätt fångadt af fraser, 

ridderligt, lätt uppretadt, lätt försonadt, tar ofta molnet för Juno, och kattguld för äkta guld, 

menar alltid hvad det säger och säger icke sällan mer än det kan ’stå för’, öfverlemnar sig med 

hängifvenhet, är förtjust i allt utländskt, men älskar ändå sin gamla fosterjord, under det att 

det jemt förtalar den och är sorgligt svagt i nationalitetsbegreppen. – Det andra är slutet, 

beräknande, misstroget och misstänksamt i högsta grad, och ända till löjlighet, öfverlemnar 

sig aldrig, förhetsar sig sällan i handling, men braskar dugtigt med hetsiga ord, i tanke att de 

möjligen kunna uträtta något och bespara handlingen, tar aldrig molnet för Juno, men låter 

gerna andra göra det, föraktar eller försmår allt utländskt med äkta yankee-öfvermod, är ej 

besväradt af ridderlighet, har fibrer af horn när det gäller den politiska nästan, och är 

öfvermåttan starkt i nationalitetsbegreppen.79 
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Det är dock inte bara de svenska själsförmågorna som är överlägsna utan även den svenska 

samhällsutvecklingen på 1800-talet som sägs vara utan motsvarighet i den civiliserade världen. 

Norge däremot, menar man, dras med förtryckets arv från den tidiga historien och har utvecklat 

en ömtålighet som resulterar i intolerans mot alla former av regeringar. Därtill har historien 

orsakat stagnation i ”den sanna humanitetens och kristendomens ideala föremål, i sinnets 

ödmjukhet, i hjertats sjelfförnekande tålamod, i själens blygsamhet och andens moderation”.80 

Att norrmännen är ett egenkärt och besynnerligt apart menageri framgår också i de mer 

tunnsådda rapporteringarna från den norska landsbygden, vilka ofta tenderar att förlöjliga 

grannlandet. I januari rapporterar man t.ex. om hur de norska fjällapparna förnekar 

kristendomen och drabbas av ”galenskapsparoxysmer” som en följd av sin isolering innan man 

förhånar det faktum att normmännen sagt sig ha siktat ett sjöodjur utanför Trondheim.81 

      

Om Aftonbladet haft en sangvinisk inställning till den norska konstitutionen är förhållandet det 

motsatta i Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning (GHT), var man står för en fullständig 

nedsabling av Norge och allt norskt under 1852. Vad gäller Eidsvollsförfattningen deklarerar 

man att denna knappast haft ”sitt ursprung i någon verklig statsmans hjerna” då den ”utgör en 

misslyckad mutation af absolutistiska och demokratiska principer” som Sverige bör vända 

ryggen till förmån för den danska eller belgiska konstitutionen vid en eventuell reform.82 Även 

beträffande det sociala livet och ekonomin gör man iakttagelser och i fråga om kyrkoväsendet 

konstaterar man att norska kyrkor i allmänhet saknar orglar och att besökarna i allmänhet är 

respektlösa, till skillnad från de ”högtidliga och andaktsfulla svenskarna” – ett faktum som tas 

som intäkt för ett konstaterande om att svenskarna har ett vida överlägset musikaliskt sinnelag. 

I samma tidning belyses det bristfälliga norska undervisningsväsendet som gjort landets 

befolkning till ”en obildad pöbel” under ledning av dess obskuranta Storting – ett förhållande 

som dock inte bara är rådande i de lägre samhällsskikten utan även i landsstyrelserna, var de 

svenska deputerade sägs inneha mer ”savoir vivre” och ”savoir faire” än de ignoranta norska 

ledamöterna. Samtidigt konstaterar man dock att man aldrig skulle skryta om detta förhållande 

”ty för det krävs en narr i form av en norrman”.83 Om de ekonomiska situationerna i länderna 

skriver man vidare att industrin i Sverige växt med 110 % på 20 år medan man påpekar att 

Norge tvingats inhibera projekt efter projekt, även på de mest lönsamma konsumtionsvarornas 
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område. Den norska industrin beskrivs som hopplöst eftersatt och i sin barndom medan den 

svenska blomstrar: 

Norges folkmängd är blott en tredjedel af Sveriges och jordbruket är hopplöst eftersatt då det 

krävs årlig import af 1 million tunnor spannmål medan svenska åkerbruket exporterar 

ansenliga mängder förråd af denna vara. Ändå är åkerbruk äfven i Norge hufvudnäring – 

Sveriges handelsrörelse är vidare fyra gånger större än Norges, bergsbruket är sex gånger 

större och till och med husfliten är betydligt öfverlägsen den norska näringen af samma slag.84 

Även de svenska arbetarna blir för GHT Norges positiva antipod då de sägs utmärka sig för 

mindre lättja och pretentioner än de norska ”slappa” arbetarna. I samband härmed klandras 

Norge för att sakna moraliskt sinnelag då man brukar svenska arbetare för ”en ringa 

dagpenning” medan svenskarna betalar ”en högst betydlig vinst” till norska arbetare.85 Moralen 

är för övrigt en fråga man ofta återkommer till då det gäller vad man upplever vara norsk 

otacksamhet för att Sverige räddat landet från det danska enväldet och träldomen. Man 

framhåller att Norge är illojalt och bombastiskt efter några år av lyckosamt fiske och fraktfart. 

Denna utveckling, menar man dock när som helst kan avbrytas med en svensk blockad, vilket 

även skulle få till följd att Norges förlorade sin ”illegitima” självständighet inom 14 dagar. Ett 

sådant förfarande, menar man dock, vore att sjunka till norrmännens nivå och offra alla heder 

för att söka tillskansa sig största möjliga nationella fördelar. För att belägga sin ståndpunkt om 

det perfida norska kynnet redogör man för ett antal händelser i syfte att bibringa sitt klientel en 

bild av norrmännen som ett folk med dubiös moral. T.ex. påvisas hur man efter Kieltraktaten 

1814 i Norge ideligen tagit Danmarks parti och röstat för att påbörda Sverige den stora norska 

statsskulden samtidigt som man förnekade sitt östra grannland rätten till Norge som provins.86 

     Liksom NDA hänvisar man till den karga norska naturen under 1852 som en grund för 

bristen på hyfsning.87 Denna linje fullföljs under 1860 då man framhäver att norrmännen är 

oborstade, burdusa, småaktiga och gnidiga. I en artikel beskrivs det ”välkända” snåla norska 

karaktärsdraget och man menar att inga skeppare är så svåra att handla med som de norska med 

deras orimliga krav.88 Vidare sägs norrmännen saknar all salongsfähighet då de inte vet hur 

man uppträder på ”middagar och soupéer”89 Förhållandet till Norge illustreras väl i en artikel i 

januari: 

Sådane historier, som att en norrman när han utomlands träffar en svensk bland främlingar, 

låtsar icke förstå hans språk eller att han vägrar der dricka en skål för Sveriges och Norges 

konung och nödvändigt vill att den svenske värden äfven skall föreslå en skål för Norges och 

Sveriges konung – dylika småsaker förtreta oss, som sagdt är. Men borde de det? Förargar sig 

klokt folk eljest när de råka få till kompanjon en yngling, som länge stått i bod eller på annat 
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sätt varit i beroende af andra och derunder ej fått någon yttre hyfsning? Bör man icke snarare 

beklaga den unge mannen och söka med goda råd, förmaningar och lärdomar göra honom till 

en städad och vettig man? Det är på det sättet man bör behandla norrmännen. Det kan lika 

litet begäras af dem att de skola hafva vad man kallar folkvett, som sådant skulle vara att 

vänta af tjenare, som ett, tu, tre blifva herrar.90 

Unionen har för GHT sitt verkliga värde såsom frö till en framtida realunion mellan folken. I 

denna strävan anser man liksom Aftonbladet att ståthållarskapet är en futilitet som väl kan 

upphävas även om man anser Sverige vara i sin fulla rätt att neka sanktion åt den norska 

”kolonin”91, som liksom den västindiska kolonin Barthélemy ”kostar mer än den smakar”.92 

Detta då man ideligen framhåller hur den norska fåfängan, egenmäktigheten och 

obetänksamheten ständigt leder till felaktiga beslut och för båda parter ofördelaktiga 

konsekvenser. Ett viktigt argument blir att påpeka att det fattiga Norge inte är förmöget att 

administrera sig självt och den hovstat som det krävs en stat av Sveriges magnitud för att 

underhålla.93 Det norska övermodet sägs vara ett resultat av den kortsynthet och det 

självförhärligande som sprungit ur ett halvhjärtat unionsengagemang med det enda syftet att 

bereda det egna landet fördelar. I detta syfte, menar man, är norrmännen från ungdomen övade 

i ordets makt och ”brännvinsadvokatyr” för att hävda sina ”förmenta rättigheter”. Detta 

förhållande kontrasteras med svenskarnas dito då det påpekas att man i Sverige präglas av ”en 

allmän oförmåga att väl lägga sina ord”.94 

      

Det radikala Fäderneslandet intar en stånd punkt nära den som torgföres i Aftonbladet. I 

februari publiceras en anekdot med följande innehåll som på många sätt är signifikativ för 

tidningens idylliserande Norgebild gentemot det grånade Sverige: 

Under det att Sverige klaga öfver penningbrist, är förhållandet alldeles motsatt i Norge, ja der 

tycks vara alldeles öfverfullt med pengar; ty sedlar flyga omkring i luften som andra meteorer. 

En piga i Kristiania har råkat ut för ett dylikt regn af 3 stycken hundraspeciesedlar och en 

mindre sedel, eller tillsammans 1660 rdr. Det land där det regnar pengar öfver pigor kan väl 

icke kunna förnekas vara den ’principala’ staten.95 

Norge blir för Fäderneslandet Sveriges progressiva och omdömesgilla granne, vars 

konstitutionella frihet feteras i det att man säger sig vara övertygade om att denna snart 

kommer att övergå i ett sant parlamentariskt och renodlat demokratiskt statsskick. En 

jämförelse göres härvidlag med Sverige: 

Nyttan och nödvändigheten af en parlamentarisk regering äfven i vårt land äro stor – den 

kommer likväl aldrig; vi sakna härtill alla villkor, icke blott ett förnuftigt, praktiskt 

konstitutionellt system, ur hvilket den ska utgå, utan äfven, om vi hade det, talang och 
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sjelfständig duglighet att sammansmälta den. Det blir hos oss byråkratiens sak att 

åstadkomma regeringen.96 

I mars 1860 ger man sin syn på Norge som ett till det sovande Sverige vaket brödraland, vilket 

avträtts som en provins i ett otillbörligt storpolitiskt spel med de nordiska folken där landet 

endast varit ett soulagemang för det förlorade Finland. 1860, menar Fäderneslandet dock, har 

Norge överträffat sin erövrare i den samhälleliga utvecklingen:  

[…] Vågskålen med Norge var som fastmurad vid jorden 1814. Sådant var förhållandet 

vid den tiden, sådan den illusion, hvari vårt land invaggades, och öfver vaggan spände 

hovsmickret och ett bedraget folks blinda afgudadyrkan sitt flor, för att icke någon näsvis 

fluga skulle väcka den slumrande. Men under det att vi sofvo, utvecklade sig Norge med 

en förvånande växtlighet från Storthing till Storting och demokrati tog det fasta på sin 

frihet och blev en aktad medlem af det europeiska statsförbundet.97 

Fäderneslandet intar en starkt skandinavistisk hållning och betonar ofta hur närheten mellan de 

svenska och norska folken och man välkomnar alla steg i demokratisk riktning i Norge då man 

hyser förhoppningar om att dessa ska ge genljud även i Sverige: 

Italien har sitt Vesuvius, men så har norden sitt Hekla, i begge brinner det lika hett, och så har 

det gjort äfven i ståthållarefrågan. Den norska eldsprutande frågan har visserligen nu haft sin 

eruption; men troligt är att den utkastade lavan ej så snart kallnar, utan fastmer länge kommer 

att glöda under askan. Gifve Gud att denna lava hade samma egenskaper som den vesuvianska 

att gifva näring åt en kommande yppig generation. Om så vore fallet, varför beklaga de 

våldsamma skakningarne, de utslungade stenarne, den brinnande lavan?98 

Vidare blir, i avsaknad av egna norska korrespondenter, antalet insidesskildringar från Norge 

obefintliga. Dock framhålles den norska fiskala politiken som föredömlig då man med sina 1.5 

miljoner invånare mäktat med att anskaffa en handelsflotta större än det Frankrike som ståtade 

med 40 miljoner invånare. De norska handelsframgångarna inom sjöfarten jämföres med den 

svenska flottan och sjömännen som anses vara ”uselt tränade, underhållna och aflönade”. Den 

svenska sjöfarten hade förvisso stegrats men den relativa styrkan mot Norge hade rasat på ett 

sätt som man ansåg vara oförsvarbart för ett land med en 250 mil lång kustlinje. Vidare menar 

man att den nordiska människan är predestinerad för sjön och att det således är en nordisk dygd 

att idka sjöfart och att så varit fallet sedan de äldsta av tider. I ljuset av detta ter det sig föga 

förvånande att sjöfartens store koryfé Norge blir sinnebilden av det nordiska och förebilden 

även för det svenska.99 

 

Inte långt ifrån Fäderneslandets ursprungliga utgivningsort Lund hade Snällposten från 1848 

sitt kontor i Malmö. Här hamnar dock Norge helt i skymundan av det intensiva samarbetet över 

Öresund. Den knapphändiga rapporteringen och uppmärksamheten mot Norge legitimeras 

under 1852 med att ”der ej mycket är att flörta med mellan de norska fjellarna”. Norge upplevs 
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av allt att döma som ytterst primitivt i sin natur och med sin glesa utspridda befolkning och 

man förklarar att det ännu bara är Danmark som kan göra Sverige rättvisa som 

jämförelseobjekt.100 Detsamma kan inte sägas gälla Barometern, som genom sin stridbare ägare 

Jon Engström stämmer in i harangeringen av norrmännen. Med jämna intervall publiceras 

under 1860 utdrag ur dennes egna resor i Norge tre decennier tidigare och ur tidigare berättelser 

om det västra grannlandet, vilket man säger sig önska se en union av engelskt-skotskt slag med. 

I mars publiceras ett utdrag ur Engströms tidigare verk där Norges prisas som ett av de 

”lyckligaste länderna i världen”. Som enskild person menar man att norrmannen är jämbördig 

med den svenska, men som medborgare var norrmännen vida överlägsna med sitt 

samhällsansvar och sin realism i bjärt kontrast till svenskarnas romantiska entusiasm och 

minneskult: 

Vi borde byta med hvarandra så att Norrmännen fingo en del af vår haute volée, vår Gudomliga 

entusiasm; då Carolinernas ättlingar deremot väl kunde behöfva en lagom portion af den Norska 

realismen, som hos brödrafolket allestädes uppenbarar sig till ekonomiskt gagn.101 

Norrmännen beskrivs som ett alltigenom sympatiskt folk och man menar att den förhärskande 

uppfattningen på den norska landsbygden är den av samförstånd och vänskap med 

norrmännens ”landsmän – Svenskarne”. Man berättar om ett språk och en mentalitet som mer 

närmat sig svenskan än danskan och ett kallt klimat. Allra kallast finner man dock 

Kristianiaborna, som från 1860 inte omfattas av de ämabla norska skildringarna. I huvudstaden 

anses folket nämligen gå i spetsen för grumlandet av den skandinavistiska idén med sin 

”chauvinism” och sägs förleda folket bort från dess verkliga och svensksinnade intressen.102   

     Vad gäller själva ståthållarskapet så tenderar man att se dess avskaffande som ett första steg 

mot en unionsupplösning varför man förespråkar strama tyglar. Man ser till Norge och manar 

svenskarna att ta efter deras exempel genom att nu ”beqwäma sig till att göra som norrmännen, 

dvs. hålla fast i det tag som nu blifvit taget och icke låta uttråka sig – såsom pjunkiga barn och 

qvinnor stundom göra”.103 

    

En liknande restriktiv uppfattning har man inåt land i Östgöta Correspondenten, som liksom 

Barometern har liten rapportering under 1852. Under 1860 hävdar man dock den principiella 

uppfattningen att den svensk-norska unionen är av överordnad betydelse i förhållande till de 

nationella intressena. Detta menar man dock att det unga norska folket vägrat att inse genom att 

man i Kristiania avfärdat folkgemenskapen och enbart fäst vikt vid den dynastiska föreningen. 
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Mot denna bakgrund menar man att unionen är av litet värde med en sådan ”illojal” och 

”svekfull” unionspartner som Norge.104 Man hävdar att Norge är ett land av ”afund och 

käbbelsjuka” som satt upp som sin mission att ytterst ”bekämpa det land och den makt, till 

hvilken det likväl sjelf anslutit sig” och som befriat dem från det fyrahundraåriga danska 

”slaveriet”.105 Östgöta Correspondenten menar vidare att Norge inte lämnat sitt danska 

förflutna och lever kvar i en romantiserad och illusorisk bild av denna del av sin historia. 

Således blir Norge en fara för Sverige, då grannlandet kulturellt ligger närmare Danmark och 

därmed kan tänkas göra samfälld aktion med Köpenhamn för att ”reducera oss till ett 

mellanting, af rätt tvetydig art i den politiska trion”.106 

      

Sammanfattningsvis kan sägas att bilden av Norge under åren 1852 och 1860 är en bild av dels 

ett exemplariskt föredöme inom statskonst och ekonomi och dels ett osäkerhetsmoment i 

unionsförhållandet, en tvivelaktig partner och ibland även en direkt mindervärdig motpol till 

Sverige och det svenska. Aftonbladet och Fäderneslandet blir det norska statsskickets mest 

ståndaktiga försvarare då man prisar grannlandets fria konstitution och gryende demokrati 

samtidigt som man framhåller de ekonomiska framgångarna i kontrast till det byråkratiska och 

konservativa Sverige, vars ekonomiska tillväxt stagnerat. Parallellt med dessa två tidningar står 

Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning och Nya Dagligt Allehanda för en direkt motsatt 

uppfattning och tenderar att yvas över allt svenskt och lamentera den norska eftersattheten, de 

norska karaktärsdragen och dess ekonomi, som man ofta bedömer vara underlägsen den 

svenska industrin. Medan Snällposten negligerar de norska frågorna kombinerar Barometern en 

idyllisering av norrmännen med en restriktiv unionspolitik och förklarar att strama tyglar måste 

bli den svenska regeringens ledstjärna – en uppfattning som i viss mån gentas av Östgöta 

Correspondenten, som dock befinner sig i tvivelsmål kring den norska lojaliteten och värdet av 

upprätthållandet av unionen. 
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4.2. 1884/1899 

Den norska rapporteringen når under 1884 i nästan samtliga tidningar sin kulmen (se sid. 62-

63). Detta gäller dock i hög grad diskussioner kring fördragstexter även om ministerkrisen i 

grannlandet även upprör viss diskussion. Aftonbladet betraktar utvecklingen med försiktig 

indignation och är påtagligt missnöjt med den parlamentariska striden som man menar splittrar 

unionen och befläckar den norska friheten då man i dess namn begår lagbrott.107 Man gör under 

detta år chauvinister till vedertagen terminologi för att beskriva den norska vänstern som man 

menar leder det folk som innerst inne har en stark ”rättskänsla” ner i ”lidelsernas hvirfvel” med 

sin ”demagogi”. Det norska folket skiljs städse från Stortingsvänstern, men det är ett folk 

beskrivet såsom lätt att manipulera då det är ungt och ännu inte vant sig av med den naivitet 

som därpå sägs följa – ett förhållande ställt i kontrast till det äldre, klokare och mer förfarna 

svenska folket.108  

     Den ”maktfullkomliga” vänstern anklagas för att sakna respekt för kungamakten, 

korrumpera statsinstitutionerna och för att ha gjort domstolsväsendet till ett slagträ för 

partiintressen. Vidare anklagas de för att vara småsinta och inte som svenskarna se fördelen i 

oegennyttigt handlande, vilket belägges genom redogörelser för ett antal unionella händelser, 

däribland tecknandet av det spanska handelsfördraget, i vilket Sverige framstår som den 

uppoffrande och välvilliga parten.109 Beträffande den norska demokratin har man likaså gjort 

en tvärvändning jämfört med 1852/1860. Man säger sig alla gånger föredra den svenska 

byråkratin framför den parlamentarism där: 

Stortinget blir allherskande inom styrelsen och belönar sina partikoryféer ur statskassan efter 

behag, på samma gång det genom riksrätter afsätter eller straffar olika tänkande ledamöter af 

statsrådet, af högsta domstolen och af stortinget. Atens styrelse under garfvaren Kleons ledning 

på Alcibiades tid är förebilden. Vi hoppas att Norges nuvarande tillstånd ej är af kroniskt utan 

enbart öfvergående akut febrilt.110   

När Sverdrup tillträtt i och parlamentarismen är fait accompli tonar man dock ned hela den 

norska frågan då unionens bestånd beskrivs som essentiellt för att värna mot rysk expansion.111        

     Ett nytt inslag i den norska rapporteringen synes i övrigt vara den ökande mängden 

korrespondens, vilken tenderar att belysa naturen och de stora kulturella framsteg Norge gjort 

de senaste 25 åren. Kristiania beskrivs i all sin prakt som en fullvärdig europeisk huvudstad och 

om naturen säges följande i en illustrativ komparation med den svenska motsvarigheten då man 

citerar Peter August Gödecke: 
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Vi svenskar äro mycket vana att höra våra skalder kalla Sverige för fjällens land, men intet är 

mera oegentligt. Det är endast en ytterst ringa procent af Sveriges folk, som någonsin sett ett 

fjäll; ty hela vårt land söder om Dalarne har visserligen berg i öfverflöd, men intet enda af den 

betydenhet, att detsamma kan förtjena hedersnamnet fjäll. […] Äro våra åkerslätter den nordiska 

naturens prosa och våra bergs- och skogstrakter hennes älskvärda, friska småförsök att dikta, så 

äro deremot Norges högfjäll hennes stora, gripande evighetqväden.112 

Liknande sentiment ger man uttryck för under 1899 då man menar att Venstre ”kittlat den 

norska nationalkänslan genom öfverdriftens och osanningens gift”.113 Samtidigt är man dock 

noga med att påpeka att norrmännens flertal ”icke får dömas efter vensterns skrikhalsar” då 

man menar att det norska folkets sanna karaktär är den av pietetskänsla, devot religiös känsla 

och respekt för den gemensamme monarken.114 Folket ställs städse i relation i till den norska 

riksstyrelsen och Kristianiaborna, som man menar orättmätigen monopoliserat begreppet 

”fosterlandskärlek” och som sägs sakna alla drag av svensk hövlighet.115 

 

Nya Dagligt Allehanda positionerar sig under dessa år allt närmare Aftonbladet i sin kritik av 

den norska parlamentarismen i det att man beskriver Venstre som ett litet äregirigt och 

revolutionärt missnöjeskotteri som förvildat det norska folket på ett sätt som de senare i sin 

puerila natur inte förmått genomskåda.116 Om den norska staten menar man att denna 

komprometterats djupt i det europeiska samfundet samtidigt som man satt densamma i fara och 

skapat inkongruens med Sverige genom att möjliggöra maktmissbruk med en av konungen 

oberoende riksdagsarmé.117 Den norska otacksamheten är vidare ett återkommande tema, 

särskilt i flaggfrågan under 1899: 

Till och med den heliga skrift fordrar endast, att man skall älska sin nästa såsom sig själf, men 

om detta veta norrmännen intet. Vi svenskar hafva, snart sagdt, gått ännu längre, i det vi erbjudit 

Norge, det mindre och svagare landet, full likställighet med Sverige i allting inom unionen mot 

det att Norge åtage sig icke lika stora, utan i proportion till dess folkmängd och bärkraft 

afpassade bördor och förpligtelser, t.ex. afseende på det unionella försvaret m.m. Och huru har 

Norge besvarat ett dylikt endast alltför ridderligt erbjudande? Jo, med ett oföränderligt Nej! Nej! 

Nej! till alla från svensk sida framställda önskningar, på samma gång det begagnat hvarje 

tillfälle att genomdrifva sina egna, och det har slutligen rågat måttet genom att ur sin flagga med 

förakt slita de färger, som ärorika och segerhöljda, fladdrat på världshistoriska slagfält på en tid, 

då Norge – då endast en aflägsen dansk provins – ännu icke hunnit förvärfva den tvetydiga 

politiska ryktbarhet som det hufvudsakligen genom gräl och nidskriverier förskaffat sig.118 

Norge blir för tidningen ett självförnekande och uppblåst land som har alla civilisation att tacka 

Sverige för. 1899 påpekar man t.ex. i flaggfrågan att Norge utan den blåa färgen i flaggan får 

Dannebrogen såsom en underpant på den primitiva provins landet alltid varit dömt att förbli.119 
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119 NDA 10.1.1899. 
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Även om man på punkter som den norska parlamentarismen ligger nära det liberala 

Aftonbladet, så har man på en annan punkt distanserat sig från antagonisten. Vad gäller den vid 

tidpunkten rådande animositeten vägrar nämligen Nya Dagligt Allehanda att särskilja press 

från folk då man påpekar att tidningsmediet i Norge representerar dess folks ”sanna väsen”.120 

     

En tidning som från 1860 synes ha gjort en rockad med Aftonbladet är Göteborgs- Handels och 

Sjöfarts- Tidning, som beundrar den norska självständigheten och agerandet i den 

parlamentariska strid, som på sikt även antas bli en fördel för Sverige då den skulle sända 

demokratiska svallvågor mot Stockholm. Det norska folket sägs vara djupt religiöst, laglydigt 

och självständigt i motsats till svenskarna, som påstås vara ett ”skröpligt släkte, efterlängtandes 

blott det goda”.121 Under 1884 publiceras följande utlåtande om norrmännens agerande 

gentemot Sveriges protester: 

Gentemot hastighet ställa de kallblodighet; gentemot de upprepade beskyllningarna för lagbrott 

ställa de den strängaste laglydnad; gentemot osäkerhet och vankelmod ställa de sitt bestämda 

orubbliga konsekventa handlingssätt; gentemot hotet om statskupp och våld ställa de sina 

försvarskrafter, så att ingen öfverraskning är längre möjlig. De låta således icke drifva sig till 

någon ytterlighet. De skola aldrig låta sig drifvas att med en hårsmån öfverträda den juridiska 

rättens gräns; men de skola ej heller tillåta motsidan att göra det. Norrmännen äro i sjelfva 

verket mycket juridiskt anlagde.122 

Norge är förebilden för Sverige och norrmännen beskrivs ideligen som sympatiska, vänliga och 

”med ett filosofiskt sjelfbehagligt lugn”, vilket man förklarar skulle vara välgörande även på 

det ”hetsiga” och koleriska Sverige. Därtill prisas den norska politiska medvetenhet som anses 

sakna motstycke bland Sveriges breda massor och som möjliggjort initiativkraft mot ett 

”odemokratiskt högerstyre” i enlighet med konstitutionen.123 Ämbetsmännen, menar man, har 

alltför länge, i både Sverige och Norge, verkat fördärvligt på den nationella moralen och 

folkintresset med sin maktfullkomlighet, men i grannlandet är den stora lyckan det faktum att 

man väckts ur den slummer som förespeglat folket en falsk verklighet.124 Det är för GHT just 

kampen för demokratin som framhålles såsom norrmännens främsta dygd och i februari 1884 

förklarar man hur man högaktar sitt grannland för dess stridbarhet, skarplynne och den 

ihärdighet som aldrig ger vika från den ståndpunkt som det anser vara sin och det nationella 

intressets rätt att intaga.125  
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Stockholmstidningen Fäderneslandet för en liknande lovtalande argumentation kring den 

norska parlamentarismen, som man menar är på väg att återbörda staten dess offentliga 

moral.126 Man har en vass polemisk udd riktad mot vad man menar är ett svenskt adelsvälde av 

plutokrater och byråkrater och använder ofta de norska förhållandena som argument i den 

inrikespolitiska striden. I mars 1884 skriver man: 

Det norska demokratiarbetet äro en välsignelse. Här hemma i Sverige hafva vi, tyvärr, ännu ett 

svårt stycke arbete att utföra, innan vi kunna komma så långt, som vårt lyckligare broderfolk nu 

hunnit; men säkert är, att Norges förening verkar elektriskt på svenska folket. Här är visserligen 

fåväldet omgärdadt af bastanta lagskrankor, och första kammaren utgör dess väldigaste bålverk, 

en riktig kinesiskt mur. Men hvårt tidehvarf är icke dylika murars och om de som hålla dem 

besatta, sejlfve ej öppna brescher, kommer folkviljans brinnande flod att bryta ned dem. Folkets 

vilja är den enda suveräna makten nu för tiden […]. Må det svenska mandarinväldet och 

kungadömet väl komma ihåg detta.127 

 

Se huru norska folket skördar rika frukter af sin trogna kamp mot minoritetsförtrycket och 

maktmissbruket. De böra sporras till allt kraftigare ansträngningar, för att äfven Sverige 

förskaffa liknande välsignelser, och så skall väl mandarinväldets dagar vara räknade.128 

När parlamentarismen väl slagit igenom i Norge under sommaren 1884 är man full av beundran 

och skildrar hur detta changemang vitaliserat hela statsapparaten och gett folket en känsla av 

medbestämmande i det offentliga livet. Man menar att folket nu identifierar sig med staten och 

delar dess glädje och förtvivlan, vilket höjt arbetsmoralen, bragt ett slut på våldsamheter och 

den dryckenskap som förgiftat Sverige samt möjliggjort arbetarsammanslutningar och ett 

hastigt expanderande associationsväsende.129 Under nästkommande undersökta år, 1899, 

hamnar Norge helt i skymundan liksom flaggfrågan, vilken man hastigt avfärdar såsom en 

”bagatellartad slyngelaktig ohöflighet, vilken icke böra irritera oss”.130 

      

I Sydsvenska Dagbladet ägnas allt mer uppmärksamhet åt Norge under 1884 men inte i de 

konstitutionella frågor som upptar övriga tidningar i undersökningen. Med införskaffandet av 

en norsk korrespondent följer ett antal skildringar av det norska samhället som nu tycks ha 

ersatt det danska som svensk förebild (se sid. 50-52). De sedeslösa grannländerna Sverige och 

Danmark ställes i juni 1884 i motsatsförhållande till det ”mycket religiösa, icke så litet 

pietistiska” Norge, med veneration för sin religion och sin stat i en sällan skådad omfattning.131 

Ännu är det dock Danmark som är det primära jämförelseobjektet även om Norge kraftigt 

vinner mark i rapporteringen under 1899 (se sid 62-63). Detta med de allt mer utbredda 

skildringarna av den norska naturen såsom ”sund och stärkande, egnad att utveckla de 
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personliga egenskaperna, det ger helsa, sjelfkänsla och frimodighet – och det är visst att man 

icke ska undgå att märka de välgörande spåren häraf hos den norska ungdomen”.132 

Norrmännen sägs allmänt avvika från den rådande skandinaviska dekadansen och präglas av 

”lifsglädje, friskt sinne och en frisk syn på livets företeelser”133 – ett faktum som man menar 

möjliggjort den smidiga norska övergången till moderniteten med dess storartade turisthotell, 

väl fungerande spårvagnar och telegrafer.134 

 

På östkusten fortsätter Barometern konsekvent på sin tidigare sin tidigare inslagna väg i norska 

frågan och kritiserar häftigt Venstre för vad man menar är hänsynslös och folkförtryckande 

”politisk fanatism”.135 Unionen är för tidningen ett överordnat värde som norrmännen 

uppsåtligen vedervågat och därmed satt hela Nordens framtida självständighet på spel inför 

Ryssland. I januari 1884 förebrås norrmännen för att vara obetänksamma ”uppblåsta paddor” 

och för att ha visat sig inte vara sin självständighet värdiga då de låtit densamma ”urarta så 

lätt”. Således, menar man, hade det varit till gagn för alla om Sverige 70 år tidigare med våld 

hade införlivat och assimilerat norrmännen bland de politiskt mer förståndiga och 

eftertänksamma svenskarna. I samma artikel uttrycker man dock förhoppningar om att Norge 

ska ta sig ur sitt predikament och utvecklas till ett fritt men också ”ädelt och stort” land inom 

de unionella bestämmelsernas ram.136  

     Demokrati är ingen statsform som hålls högt av Barometern som menar att den tillsammans 

med den monarkiska principen i Norge enbart är värd förakt, liksom Venstre, vilka man menar 

är förljugna och ohederliga i det att man försöker hävda dessa två statsformers förenlighet.137 

Barometern liknar under 1884 Aftonbladet då man efter parlamentarismens genombrott tystar 

ned hela den norska frågan och lakoniskt yttrar att glädjen består i unionens fortbestånd.138 

Under 1899 återupptar man dock striden och kravet på strama tyglar i flaggfrågan då man i 

februari skriver: 

Den unionella eftergiftspolitiken och den svenska undfallenheten eller den s.k. ’ridderligheten’ 

gentemot norsk oförsynthet grundar sig enligt vår öfvertygelse på icke blott ett politiskt utan 

också på ett psykologiskt misstag. Norrmännen äro ett lika kärnfullt slägte som vi sjelfve, ehuru 

de kanske är något mera grällystne och något mindre mottagliga för yttre hyfsning än vi. I fråga 

om redbarhet, ärlighet, och modighet kunna de dock helt visst täfla med oss och med hänsyn till 

fosterlandsstolthet hafva de redan nu hunnit ett gott stycke framför oss svenskar. Inbillar man 

sig att ett så beskaffadt folk skulle kunna hysa aktning för en motståndare som låter skrämma 
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sig till eftergifter ifråga om sin goda rätt hvarje gång någon eftertryckligt slår knytnäven i bordet 

eller när man spottar honom i ansigtet nöjer sig med att torka sig med rockärmen? […] Inbillar 

man sig att det manliga norska folket skulle kunna högakta en dylik älskvärd, men 

hedersglömsk eller åtminstone andligen urvattnad unionsslusk?139 

Slika uppfattningar återkommer under 1899 med Norge ett land av beslutsamhet, 

självförtroende och handlingskraft. Sverige blir däremot ständigt den efterlåtna parten – en 

svag statsbildning som inte förmår lita ens på sig själv.140 Att detta blivit fallet menar man 

beror på Venstres ständiga folkuppvigling och fanatism. I november jämställs Norge med: 

[…] En hundkoja, hvars invånare, en gammal lurfvig gårdvar af äkta blandhundras under vissa 

korta mellanstunder ligger med halfslutna ögon och spejar städse mot samma väderstreck samt 

vid minsta knäpp eller hoj från det misstänkta hållet rusar ut ur hålet så långt kedjan räcker och 

derefter under ett förskräckligt rasslande, morrande och skällande löper och hoppar i halfcirklar 

kring sitt lägerställe.141 

 

I Östgöta Correspondenten har man slutligen en ambivalent syn på Norge. Å ena sidan 

framkommer bilden av Norge som det eftersatta landet som avundas Sveriges ”mognade ålder 

och rikare erfarenhet” och å andra sidan skildrar man ett föredöme som vid 17: e maj 

festligheterna sägs visa upp en högtidlighet och fosterlandskärlek som saknar motstycke i 

Sverige.142 Bilden av Norge är allt som oftast den av ett folk av goda förtjänster men samtidigt 

den av det mindre sofistikerade och omogna brödralandet. Följande citat illustrerar förhållandet 

och sägs förklara den ”sjukliga” norska misstänksamheten mot Sverige: 

Norge är en ung nation, länge tillbakasatt och obemärkt, men nu erhållandes det största mått af 

frihet. Det är – med förlof – ynglingen, som bär sin första frack, och som ängsligt fruktar att 

icke af en hvar blifva behandlad som ’herre’, och som tror sig oupphörligt böra vara på sin vakt 

mot hvarje försök att förnärma hans manlighet. Och erkännas måste, att man icke kan frånkänna 

det norska folket, trots dess många goda egenskaper, en ömtålighet, som i många fall gränsar till 

snarstickenhet och en sjelfuppskattning, som mycket liknar sjelfförgudning. Dessutom har 

Sveriges tillbakadragenhet och finkänslighet, för att icke säga courtoisie, gent emot norska 

förhållanden vant norrmännen, och enkannerligen vänstern, vid den tanken, att svenskarne väl 

hafva full och obetingad rätt att gilla allt hvad  i Norge göres och låtes, men deremot alls icke 

göra den minsta anmärkning, huru galet vederbörande än må bära sig åt.143 

Det unionella förhållandet liknas vidare vid ett brödraförhållande där det kommer an på den 

äldre och visare brodern att fostra och förmana den yngre som ständigt blamerar sig.144  

     Den parlamentariska striden negligeras såsom ett uttryck för tillfälliga, övergående nycker. 

Man påpekar att de religiösa och rojalistiska norrmännen, så länge deras ekonomiska ställning 

är god, kommer att behålla sitt karakteristiska lugn. Venstre påstås söka förleda folket men 

detta, menar man, är dömt att misslyckas, då det intelligenta norska folket ska få upp ögonen 
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för verkligheten. Parlamentarismens genombrott blir av allt att döma ett bakslag för ÖC, som 

därefter gör Venstre synonymt med norrmännens breda massa.145 

     Till yttermera visso för vad som ovan sagts företar man under 1899 en rundresa i Norge och 

berättar om det sköna i det norska men samtidigt om grannlandets otillräcklighet och oförmåga 

att nå upp till det fulländade hemlandets nivå. Kristiania beskrivs som genomgående en 

explosionsartad positiv utveckling de senast förlidna 50 åren och i fråga om sedlighet och 

kultur sägs den nu överstiga Köpenhamns nivå. Man rapporterar om ett rikt kulturliv, om hur 

svenskar välkomnas hjärtligare än både engelsmän och tyskar samt om hur barberarna i regel 

ser ut som ”bättre operasångare”. Telegraf-, post- och järnvägsanställda sägs besitta en 

sakkunskap jämbördiga med de svenska kollegornas även om de sägs ge ett dåligt intryck med 

sin undermåliga klädsel. Hotellen sägs vara slitna och underlägsna de svenska både i service 

och utformning även om de bedöms som billiga. Droskkuskarna sägs sakna relevant kunskap 

om Kristianias topografi och bedöms vara oprofessionella då de vid korrespondentens besök 

alla var mycket beskänkta – ett förhållande som även sägs gälla för en stor del av huvudstadens 

invånare trots de rapporterade svårigheterna att serveras alkohol på de lokala restaurangerna.  

Om norska folkets vänlighet och Kristianias exteriör säges följande: 

I Stockholm har norrmannen att påräkna ett och samma, ej ringa mått af höflighet och 

tjenstaktighet af hvarje välklädd, okänd person, han vänder sig till. I Kristiania gör sig 

individualiteten mera naivt gällande. Af tio personer, till hvilka du vänder dig på gatan med 

begäran om en upplysning, skola de tre svara dig kort kärft, halft ovänligt, med de sju visa en 

värmande glädje. 

 

Kristiania, den unga staden med de stolta åthäfvorna och delvis vackra dragen, bär åtskilliga 

förvuxenhetens yttre slyngelmärken, som pläga karaktärisera ovanligt hurtigt tillväxande 

ungdomar, bl.a. det att inte alltid och allestädes – hålla sig snygg om ansigte och händer. Jag 

förmodar att stadsfiskalen i Sigtuna och är alldeles viss på att stadsfiskalen i Wexiö skulle känna 

sig manad att ingripa, om han en helgdagsmorgon ertappade sin metropols gator i det skick, 

hvari åtskilliga mycket centrala platser i Kristiania befinna sig.146 

Om de kungliga bostäderna konstaterar man vidare att dessa i Kristiania är mycket ”trånga och 

anspråkslösa”, att dess vaktmästare påminner om en permitterad vedhuggare. Vad gäller 

slottets interiör hävdar man att det vore en skymf att låta Sveriges konung husera på ett 

residens var kakelugnen är så underhaltig och onöjaktig att inte ens en vanlig borgare i 

Göteborg eller Stockholm skulle vara tillfreds med densamma.147 Angående kulturlivet och 

norrmännens musikaliska sinne gör man vidare under 1884 en anmärkning som tål att jämföras 

med vad som framkommit i Handelstidningen för år 1852 (se sid. 28). Man påpekar att 

norrmännens musikaliska förmågor knappast kan mäta sig med det svenska folkets och att de 

                                                 
145 ÖC 19.2.1884, 17.7.1884. 
146 ÖC 22.7.1899. 
147 ÖC 11.11.1899. 
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ljud norrmännen frambringar på Kristianias opera påminner om ”sådana en katt plägar prestera, 

då man drager honom i swansen baklänges öfwer ett sidentäcke”.148 

     Vad gäller den unionella existensen påpekar man att denna är av ringa värde då ”Sverige 

inte har någon broder att räcka handen öfver Kölen”.149 Norrmännen beskrivs som enfaldiga 

och illojala i unionspolitiska frågor – enfaldiga för att de påstås kratta manegen för ett ryskt 

maktövertagande med sitt ”käbbleri” och ”storvulna egoism” och illojala för att de ständigt 

bedriver en hetsig agitation mot de svenska ”befriarna” och kungamakten samt upprättar en 

separat armé som endast har 30 % av sitt manskap till Sveriges förfogande trots att Sveriges 

ställer hela sin här till Norges beskydd i händelse av krig.150 De svenska och norska 

karaktärsdragen av slapphet respektive fasthet beskrivs som alltför olika för att någonsin kunna 

överbryggas och resultera i en livskraftig union.151 En unionsupplösning välkomnas liksom ett 

framtida harmoniskt tillstånd med Norge såsom ”ett i historien, vetenskapen och konsten 

högtstående germanskt folk”.152 

      

Sammanfattningsvis kan konstateras att åren 1884 och 1899 blir en brytpunkt för många 

tidningar i norska frågan. Särskilt den parlamentiska striden tycks ha föranlett vissa 

positionsförändringar då Aftonbladet svängt till en mer negativ men samtidigt mer varierar 

Norgebild. Flertalet tidningar, däribland Aftonbladet och Sydsvenska Dagbladet, tenderar att 

uppmärksamma de geografiska skillnaderna medan ett västkustorgan som Göteborgs Handels- 

och Sjöfarts- Tidning tillsammans med Fäderneslandet axlat Aftonbladets fallna mantel och 

skridit till den norska parlamentarismens försvar. Nya Dagligt Allehanda uppvisar konsekvens 

från tidigare år och Barometern vidhåller sin prohibitiva hållning i unionsfrågorna men är 

fortsatt ivrig i sitt förfäktande av det norska folkets förtjänstfulla karaktär och dess hjärtliga 

förhållande till Sverige. Östgöta Correspondenten är slutligen den tidning som under 1884 och 

1899 ägnar den norska korrespondensen det största utrymmet då man tecknar en bild av ett på 

många områden fattigt och men på andra ett framgångsrikt och föredömligt folk – ett folk som 

för sin framtida utvecklings skull dock alltid sägs vara i direkt behov av det svenska 

förmyndarskapet.  

 

 

                                                 
148 ÖC 29.11.1884. 
149 ÖC 7.4.1899. 
150 ÖC 11.3.1899. 
151 ÖC 15.1.1899. 
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5. Bilden av Danmark 

5.1. 1852/1860 

Aftonbladet uppvisar under 1852 bilden av ett kontinentalt föregångsland på andra sidan 

Öresund. Danmark komplimenteras för sitt rika kulturliv, och i tidningen finns en rapportering 

från detta varje vecka i form av teater-, litteratur- och operarecensioner i en omfattning som 

Norge inte kan mäta sig med.153 Man berömmer de danska konstnärsalsternas kvantitet och 

kvalitet såsom ett föredöme för svenska kulturgärningar och i januari 1852 uppmärksammar 

man hur Danmark blivit banbrytande med sina konstnärgillen.154  

     Även andra företeelser är dock föremål för Aftonbladets intresse. Köpenhamn berömmes för 

sitt moderna utseende, Dyrehavens badstränder beskrivs som överlägsna Stockholms och 

danskarna lovordas för de kontinentala och sofistikerade åthävorna. I november upplyser man 

t.ex. om hur trottoarer införts på alla Köpenhamns gator och att dess bruk blivit så snabbt 

institutionaliserat att man sluppit allt det stockholmska mankemanget med ”armbågar och 

stöt”.155 Även järnvägsutbyggnaden framhålls ofta som föredömlig och som ett tecken på 

Sveriges eftersatthet och primitiva samhällstillstånd.156 

      Angående det danska kulturlivet klagar man över att detta överträffar det svenska både i 

fråga om andordning av maskeradbaler och andra festligheter och ifråga om de offentliga 

samlingar, vilka beskrives som följer: 

Köpenhamn, der alla samlingar med en berömlig liberalitet äro gratis öppna för allmänheten, 

erbjuder ämnen till en jemförelse, som för oss ej utfaller smickrande. Köpenhamns förträffliga 

museer, och särdeles dess beundransvärda etnografiska samlingar, besökas af bönder, matroser, 

lärlingar och andra, hvilka samtliga visa en skicklighet och en heder som skulle göra heder åt 

våra medelklasser.157 

I övrigt beskrivs samhällslivet som genomsyrat av en ”borgerlig frihet” och en 

entreprenörsanda som fört landet hastigt framåt i materiellt hänseende. Dansken beskrivs som 

en kapitalist, vilken ”icke längre nöja sig med att köpa obligationer och i lugn och maklighet 

förtära räntorna deraf; han söker nu anbringa sina kapitaler i produktionens tjenst vid 

fabriksanläggningar, aktieföretag o.s.v.”.158 I anslutning härtill fascineras man även över 

associationsväsendets, och framför allt arbetareassociationernas tillväxt i grannlandet.159 

     Beträffande den danska statskonstitutionen så framställs denna jämte den norska som den 

friaste och mest liberala i Europa. Man påpekar att grundlagens utformning marginaliserat 

                                                 
153 Se t.ex. ABL 18.1.1852, 20.1.1852, 6.6.1852, 7.1.1860, 30.4.1860, 3.11.1860. 
154 ABL 20.1.1852. 
155 ABL 20.11.1852. 
156 ABL 6.6.1852, 11.12.1852. 
157 ABL 15.1.1852. 
158 ABL 7.11.1852. 
159 ABL 10.3.1852. 
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aristokratin, vilket banat väg för hela den ”demokratiska frihet” som präglar Danmark. Det 

finns förvisso, påpekar man, ett reaktionärt junkerparti men detta sägs sakna all betydenhet och 

framkallar ett ”olympiskt löje öfver landet” då det talar i folketinget. Samtidigt förklarar man 

att det är en författning som det danska folket gjort sig väl förtjänt av: 

Här finna vi ett land, der ingen skall kunna upptäcka ett spår af extravaganser. Det danska folket 

har mycket ordentligt och grundligt genomgått alla klasserna i den sociala och politiska 

utvecklingens skola. Det finnes få nationer i Europa, som kunna förete en högre grad af politisk 

bildning och allmän anda.160 
Danmark beskrivs som ett land av ”obestridlig romantisk skönhet” och berusande kontinentala 

influenser, vilka även smittat av sig på svenska Malmö, som med sin närhet till grannlandet 

beskrivs som ”storartad” och med vyer långt högre än andra svenska städer.161 

 

På västkusten tycks Handelstidningen i Göteborg ha gjort det till sin tidningsmission att 

omintetgöra goda grannrelationer med såväl Norge som Danmark. Av Aftonbladets beundran 

syns intet utan man riktar istället skarp kritik mot danskt kulturliv som man menar sysselsätter 

en samling medvetslösa epigoner utan kreativitet som ”går i varandras fotspår” och är 

kvalitativt underlägsna de svenska motsvarigheterna.162 Även om Norge upptar större delen av 

GHT:s uppmärksamhet framkommer också att man ser på det ”ruttna” Danmark som en 

förtryckarstat, vilken mot Slesvig-Holsteins vilja håller grevskapen inom helstaten och söker 

naturalisera det ”fula, äckliga, danska språket i utbyte mot dess gamla, vackra, rika tyska 

modersmål” genom ett antal ”försupna potentater från Köpenhamn”. Detta menar man ska 

jämföras med Sverige som låtit sitt ”annex” Norge åtnjuta de största av friheter och den största 

av välsignelser även på Sveriges bekostnad.163 

     Under 1860 går man tvärt emot Aftonbladet och hävdar att Danmarks författning är ett 

uttryck för förstulet och reaktionärt aristokratstyre som dubbelspelat befolkningen, vilken 

demoraliserats till ”pöbelupplopp och dryckenskap”.164 Danskarna blir vidare ett fullständigt 

illojalt folk som i bitterhet säges begagna varje möjlighet att uppvigla norrmännen till revolt 

mot Sverige samtidigt som man med sin falska retorik söker inveckla Sverige i ett eventuellt 

framtida krig mot Preussen för försvaret av det grannland som GHT ”inte hyser några 

sympatier för”.165 Att Danmark aldrig är att lita på belägger man med ett antal historiska 

                                                 
160 ABL 4.2.1852. Se även 16.8.1852. 
161 ABL 21.7.1860. Se även 26.3.1860. 
162 GHT 9.6.1852.  
163 GHT 21.1.1852.  
164 GHT 6.2.1860.  
165 GHT 9.5.1860. 
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argument, där det påvisas hur den danska illviljan städse riktats mot Stockholm, inte minst då 

man i maskopi med Ryssland hade planer på att stycka upp sitt östra grannland emellan sig.166 

 

En uppfattning som hos både Aftonbladet och Fäderneslandet blir den gemensamma nämnaren 

i förhållandena till och Danmark Norge tycks vara att de båda västliga grannländerna hyllas för 

en fosterlandskärlek och nationalkänsla som sägs saknas i Sverige. Medan Aftonbladet hyllat 

de norska 17:e maj – festligheterna  påpekar Fäderneslandet hur Danmark modigt bekämpat 

den tyska kulturen i Schlesvig-Holstein och menar att denna nationalkänsla kunnat ”göra 

under” i Sverige.167 

     I augusti 1860 utmålas i Fäderneslandet danskar som skälmaktiga, oförskämda och 

oförsynta sedan en fiskeflotta tjuvfiskat på svenskt vatten168 – ett faktum som dock inte hindrar 

tidningen från att i övrigt hålla fast vid sin skandinaviska övertygelse. Svenskar och danskar, 

menar man, är samma folk och borde med hänsyn till härkomst, språk och seder förenas i ett 

skandinaviskt rike. Ett steg mot detta mål är den kampanj man bedriver under 1860 för att 

harmonisera de båda ländernas lagstiftning, då man sägs dela samma ”rättåskådning och sunda 

rättspatos”.169 

 

I Snällposten dominerar av förklarliga skäl de danska nyheterna. Här ger man en annan 

förklaring än Aftonbladet till den politiska medvetenheten genom att väva den samman med 

kulturen och de folkliga skådespelen: 

I Danmark är man tillfredställd med dessa små bagateller, som i stor mängd skrifvas för scenen, 

behandlande dagens politiska eller andra frågor och der lefvande personer, som en hvar känner, 

komma med i vaudevillerna. Folket der ligger wida mer i dagens allmänna frågor än wi göra i 

Sverige. Derföre frodas också hos dem denna mängd af efemera dramatiska produkter, hwilka 

röra sig kring ett dagens ämne och som äro kryddade med qvicka och på tidsförhållandena 

anspelande infällen och wisor – Will en dansk teaterdirektör föra detta på wår swenska scen.170 

I samma tidning utvecklar man sedan sin syn på de båda folkkaraktärer som man menar att de 

divergerande kulturklimaten fostrat: 

Man har i Danmark helt andra tycken. Det som ”hr Sörensen” finner så ”moersomt” att det är 

”lunge-rystende”, det tycker svensken wara öfwer sin wärdighet att ens se till; det ”gemytliga” 

finnes hwarken hos swenska folket eller i dess ordböcker. Wi äro ett folk af allwar och djup 

känsla, med en melankolisk fällning på botten, hwilken lätt höjer upp sig igen när den påwerkas 

af någon passande reagens.171 

I den inrikespolitiska frågan rörande religionsfrihetens införande gör man vidare en referens till 

Danmark, där denna redan införts med. Man noterar att då danskarna, trots sitt ”osvärmiska” 

                                                 
166 GHT 13.12.1860. 
167 FL 8.3.1852, 10.5.1852; ABL 22.5.1852. Se även SDS 2.2.1852. 
168 FL 4.8.1860. 
169 FL 1.12.1860. 
170 SDS 3.4.1852. 
171 SDS 3.4.1852. 
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kynne, sin beskedlighet och sin svenskarna överlägsna folkliga mognad, reagerat på friheten 

med upplopp, demonstrationer och vandalism. Således avrådes Sverige från att införa 

detsamma då inte ens den kulturella storebrodern mäktat med att tygla konsekvenserna.172  

Vad gäller den danska huvudstaden så framställes denna under 1852 i ett arkadiskt skimmer. 

De stående danska korrespondenterna rapporterar ideligen om en stad och kultur fjärran allt 

svenskt med sånger och skådespel, ”tropiskt klimat” och lummig natur.173 Även befolkningen 

och det dagliga livet beskrivs som avlägset det svenska ”aristokratväldet”. I juli skriver man: 

Köpenhamn förefaller i visst fall som ett prof på en republikansk hufvudstad. Man ser intet hof, 

ingen aristokrati; […] på offentliga platser finnas inga högadliga voiturer eller livréer – det är 

endast ”hr Sörensen” sjelf med familj, som i mångfaldiga nyanser wisar sig i det offentliga. 

Derföre finnes ingen rangskillnad, inga första platser åt de förnäma; den som kommer först 

intager den bästa platsen och är således derföre den förnämste.174 

Köpenhamn behåller framgent under 1860 sin ställning som kulturmetropol för SDS och i en 

daglig spalt recenseras teater samt andra former av underhållning, vilka uppföres med ”enhet 

och wärdighet”.175 Danmark framhålles även under detta år för sin modernitet och rapporterna 

från Tivoli är många. I juni rapporterar man om ett fyrverkeri i Köpenhamn och säger att 

stadens invånare ”äro så förwanda i pyrotekniskt hänseende, att sällan något numera kan 

öfverraska dem” samtidigt som man raljerar över att stockholmarna så betagits av ett svenskt 

fyrverkeri, som näppeligen kunde mäta sig med ett vanligt danskt ”söndagsfyrverkeri”.176 

     Parallellt med fascinationen över grannlandet tycks dock nya åsikter interfolieras med 

berömmet och de tidigare danska förtjänsterna blir allt oftare en orsak till beklagan och sorg. 

Man rapporterar om utbredda pöbelupplopp och en tillintetgjord politisk medvetenhet. Man 

menar att det danska folket befinner sig under hot från Preussen men att lättsinnet och det 

sedeslösa levernet förblindat människorna. Svaghet och äventyrlighet sägs allt oftare prägla det 

danska samhället och i februari menar man att en besökare ”förgäfwes ska söka efter medvetna 

häntydningar på en riktig och enhetlig politik” i danska media.177 

  

En tidning som under 1860 positionerat sig nära SDS är Barometern. Medan det danska 

jordbruket hyllas i Snällposten178 så är det den framgångsrika animalieprodukten och den 

ytterst lönsamma engelska exporten som blir föremål för Kalmars beundran: 

 

 

 

                                                 
172 SDS 26.7.1852. 
173 SDS 24.7.1852. 
174 SDS 24.7.1852. 
175 SDS 18.10.1860. 
176 SDS 9.6.1860. 
177 SDS 6.2.1860. Se även 14.1.1860, 16.1.1860, 21.1.1860, 2.2.1860. 
178 Se t.ex. SDS 9.1.1860. 



 47 

 

 

Det är en för oss swenskar högst nedslående skillnad, som boskapen i Danmark företer mot den 

här i landet. Här kan den resande se de arma kreaturen gå magra och hungriga omkring på 

landsvägarne för att söka en torftig näring. I Danmark återigen ser man högst sällan annat än 

feta och glänsande nötkreatur. Vore det icke skäl för Swerige att mera än hittills slå sig på 

boskapsskötelsen?179 

Även i fråga om kulturlivet och den militära organisationen uttrycker man sin förbehållslösa 

aktning. I december kommenterar man det faktum att ett folkbibliotek uppförts i Köpenhamn 

genom ett samarbete över klassgränserna involverande grevar, statsråd, timmerarbetare och 

maskinarbetare. Projektet beskrivs som föredömligt men samtidigt som ett omöjligt företag i 

Sverige, var den ”odrägliga rang- och klasskillnaden” och ”den gamla swenska afundsjukan” i 

alltför stor omfattning förgiftat folksjälen.180 Om den militära organisationen säges följande 

under sommaren: 

Det stora flertalet af danska officerare äro humana män, som icke fordra någon särskild ställning 

i samfundet […]. Den danske officeren äro en älskvärd och bildad man, fri från det militära 

öfversitteri, som man kan finna hos flere af våra yngre Martissöner, samt ofta nog i besittning af 

andliga och kulturella intressen i högre grad än man torde finna hos många andra europeiska 

officerstyper.181 

 

En annan tidning som under 1852, innan man under 1860 får en mer skeptiskt hållning till 

grannlandet, stämmer in i den danska hyllningskören är Östgöta Correspondenten. Danmark 

idoliseras under förstnämnda år för sin hängivna nationalkänsla, stolthet och ”allmänna anda” 

samt för den framtidstro som man menar att treårskriget väckt på andra sidan Öresund.182 

     Den verkliga fokalpunkten i Danmark och essensen i det danska sägs dock vara strävan efter 

ständig materiell utveckling genom den högaktade industrin. Under hösten rapporterar man 

från en industriutställning i Köpenhamn och man fascineras över dansk ingenjörskonst, vilken 

bl.a. uppvisat ångmaskiner, filigranarbeten och ”uppstigande aerostatiska figurer, det will säga 

figurer, sammansatta af något tunnt, men lufttätt ämne, och som sedan kan fyllas med gas, 

hvarefter de öfverlemnas till sig sjelfwa och winden”.183 Danmark uppfattas som ett 

mönsterland för det moderna samhället då man fokuserar på att låta industrin och den nya 

tekniken tränga ner i folkmassorna så att dessa kan ta del av densamma och förbättra sin 

ställning.184 Annat beskrivs förhållandet vara i Sverige där intelligentsian ”förbiser, wanwördar 

och föraktar det industriella” och därmed skapar ”en af sjukdomar tärd organism och en 

skuggan af en drömbild till industrisamhälle”.185 

                                                 
179 Barometern 20.10.1860. 
180 Barometern 19.12.1860. 
181 Barometern 11.7.1860. 
182 ÖC 11.9.1852.  
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Under 1860 avtar de ekonomiska rapporterna från Danmark i antal, liksom de positivt 

värderande omdömena om landet. Detta tycks vara förknippat med den norska utvecklingen 

och den skepticism som man uttrycker kring det dansk-norska förhållandet och de misstankar 

man riktar mot Danmark om otillbörlig kollaboration med Norge mot Sverige. Förhållande blir 

ingalunda bättre av att Danmark med ”donquijotterier” försökt appellera till den svenska 

krigsmakten i vad man bedömer vara ett lumpet försök att krossa den svenska ”nationaläran” 

och avbryta landets inre utveckling för ett utsiktslöst krig med Preussen över hertigdömena i 

södra Danmark.186 

  

Sammanfattningsvis kan sägas att det under dess två inledande år i det närmaste kan skönjas en 

nationell koncensus i den danska frågan. Att ett stort riksorgan som Nya dagligt Allehanda 

fullständigt negligerar det danska är lika anmärkningsvärt som att Handelstidningen i Göteborg 

avviker från den uppfattning som Aftonbladet, Fäderneslandet, Snällposten, Barometern och 

Östgöta Correspondenten ger uttryck för med en bild av Danmark som ett föregångsland i både 

materiellt och kulturellt hänseende. Särskilt Aftonbladet och Snällposten de danska litterära och 

kulturella gärningarna och framhåller folket som modernt och väl i linje med tidens utveckling. 

Snällpostens danska rapportering är genom samarbetet med Ritzaus extensivt och skildringarna 

av grannlandet ligger här väl i linje med vad Linde-Laursen har framhållit i om bilden av den 

andre i Det nationales natur (se sid. 9).  
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5.2. 1884/1899  

Aftonbladet intar under 1884 och 1899 samma danskvänliga hållning som man under 1860 

bekänt sig till. Kulturen är ännu i fokus och beskrivs som blomstrande. Att detta är fallet 

förklarar man i huvudsak beror på det danska språket är synnerligen väl avpassat för landets 

lättsamma kulturliv: 

Det svenska språket skrider tungt; det danska är smidigt. Det svenska språket har sin styrka i 

patos och allvar, det danska i skämt. Det svenska språket eger en kurialstil och en mångsidigt 

utvecklad politisk stil, men umgängesspråket saknar lätthet och behag. Det danska språket 

saknar åtskilliga af de fördelar det svenska eger, men till gengäld har det just fått de egenskaper 

som brista det svenska.187 
Därtill är moderniteten i landet ännu en ledstjärna för Sverige och vid flertalet tillfällen berättar 

man om nymodigheter som introducerats i Danmark men ännu ej är kända i för den svenska 

befolkningen. I augusti 1899 berättar man t.ex. om det utbredda bruket av de billiga 

telefonautomaterna i Köpenhamn188 och under 1884 uppmanar man svenskt kulturliv att ta efter 

det danska exemplet och inrätta ”saloner”, vilka med sina regelbundna konstexpositioner blivit 

en central tilldragelse i Köpenhamn.189 

     Under 1884 berömmer man vidare Danmark för framåtskridandet på industrins område som 

ett resulterat av uppkomsten av för Sverige främmande föreningar för utbildning av lärlingar 

inom hantverk och industri.190 När relaterad härtill är den stora mängden ekonomiska nyheter 

som ständigt projicerar bilden av ett välmående och ekonomiskt framgångsrikt land. Man 

förundras t.ex. över den danska industrins massiva tillväxt, de stora danska orderingångarna på 

lokomotiv, överskottet i danska statsbudgeten, de lyckosamma danska satsningarna på handel i 

Västindien och Sydostasien samt den ständigt ökande levnadsstandarden i grannlandet.191 

Därtill tecknas den danska bryggerinäringens historia i idealiserande ordalag samtidigt som 

mejeriväsendet och mjölkbudsorganisationen framhålls som en förebild för det kaotiska 

tillstånd som sägs råda härvidlag i Stockholm.192 

     På ekonomisk framgång följer ofta framgångar på folkutbildningens område och således blir 

även den danska folkbildningen ett föredöme med folkhögskolor spridda i hela landet och ett 

engagemang som slussat in arbetarklassen i en dittills sällan skådad omfattning. Detta menar 

man har bidragit till tolerans, fredligt samliv mellan klasserna och en hög allmän bildningsnivå. 

Därtill har det varit en essentiell del i den långt gångna kvinnoemancipationen. 193 

                                                 
187 ABL 3.3.1899. 
188 ABL 8.8.1899. 
189 ABL 26.11.1884. 
190 ABL 15.11.1884. 
191 ABL 15.2.1884, 28.2.1884, 4.3.1884, 28.3.1884, 7.1.1899, 10.1.1899, 18.1.1899, 26.1.1899, 15.10.1899.  
192 ABL 10.11.1884, 4.3.1899, 24.10.1899, 30.10.1899. 
193 ABL 23.10.1884, 4.3.1899, 16.6.1899.  
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En annan tidning med riksspridning som hyllar den danska kulturen är Nya Dagligt Allehanda, 

som framhåller denna som en annan värld i förhållande till den svenska: 

I Köpenhamn är umgängeslifvet mera fritt; på adel och icke adel har man i mannaminne ej gjort 

någon egentlig skillnad, och militären spelar så att säga ingen roll, så att herrarne i allmänhet ej 

glänsa med uniformer. Till och med inom den kungliga familjen är sällskapslifvet mera fritt och 

otvunget.194 
Danmark representeras här i övrigt nästan uteslutande genom kulturnyheterna under 1884195 

innan man under 1899 börjar uppmärksamma de samhälleliga förhållanden, vilka sägs präglas 

av brist på disciplin och sedeslöshet. I samband med den nationella strejken i Danmark under 

1899 pekar man på att det danska egensinnet saknar respekt för statens krav och att man enbart 

tänker på att driva upp de egna lönerna till ”orimlig höjd” och sänka näringslivet ”i ruin”. 

Danmark är under 1899 i NDA ett samhälle i upplösning, präglat av oordning, upplopp och 

agitation.196  

 

I Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning ger man under 1884 fortsatt uttryck för de 

antidanska stämningar som dominerat även tidigare år. Ett återkommande tema, liksom i flera 

andra tidningar, är osedligheten och dryckenskapen,197 men Handelstidningen riktar sin 

huvudsakliga kritik mot det danska statsskicket som man menar utvecklats i en helt motsatt 

riktning jämfört med det svenska. Estrup utmålas som en envåldshärskare omgiven av en liten 

maktfullkomlig klick, som genom att konsekvent ringakta sitt folk demoraliserat staten och 

gjort ”vantolkningar af lagen och maktmissbruk” till vedertagen samhällsnorm.198 Den ständigt 

återkommande kritiken även under 1899 gäller Danmark som en reaktionär statsbildning där 

högern, till skillnad från i Sverige, sägs stärka sitt grep om folketinget varje dag.199 I ljuset av 

detta faktum förefaller det logiskt när man applåderar Danmark i samband med storstrejken 

1899 och framhäver ”arbetarnas ypperliga organisation” såsom en källa för stor framtida lycka 

för landet. Med glädje proklamerar man arbetarnas ”seger över högern” och man återger bilden 

av ”ett ekonomiskt välmående folk af små kapitalister, som ha sparbanksbok i byrålådan” – ett 

faktum som man menar möjliggjort arbetarnas uthärdande under 15 veckors lockout. Att 

kampen som förts i Danmark är eftersträvansvärd även i Sverige framhåller man med emfas då 

man frågar: ”Vad skulle lite solidaritet och samhällsanda af denna art inte kunna uträtta i 

Sverige?”.200 

                                                 
194 NDA 5.2.1884. 
195 Se t.ex. NDA 10.1.1884, 5.2.1884, 15.5.1884. 
196 NDA 23.5.1899. Se även 13.6.1899. 
197 GHT 4.9.1884. 
198 GHT 27.6.1884. Se även 8.4.1884. 
199 GHT 3.3.1899. 
200 GHT 29.9.1899. 
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Även i Fäderneslandet riktas skarp kritik mot det danska högerstyret, då man jämställer 

Danmark med förtryckets Ryssland och påpekar att alla tjänstemän måste rösta på högerns 

kandidater för att inte avskedas eller bli utsatta för ”oupphörliga trakasserier”. 201 Den danska 

staten utmålas som korrumperad och med godtycket som sitt adelsmärke då envar som yttrar en 

från högern devierande politisk uppfattning sägs göra sig skyldig till högförräderi.202 Att 

Danmark förfallit till ”en lägre pinne på den politiska kulturens stege” såsom ”ett slags 

nordiska kineser”203 säger man i huvudsak beror på att den danska gemytligheten ”hafva alltför 

stor smak af barnslighet, hvilken i ej oväsentlig grad bidragit till att förrycka sinnena från 

trängande behof”.204 Dock påstås det inte enbart bero på det danska folklynnet utan även på 

svenskarna som underlåtit att agera för att främja de demokratiska element som man menar att 

de facto existerar i den danska huvudstaden: 

Hvarje seger, som vinnes i Norge, väcker jubel öfver hela landet. Det är som om folket – det fria 

folket – lefde hvarje dag och timme, hvarje andedrag tillsammans med sin käcke, stolte broder 

der uppe i nord. […] I Danmark stå samma strid som i Norge. Samme fiende, samma sak och 

samma ljusnande framtidshopp. Av den starka tillslutning Norge funnit hos svenska folket 

genom varma helsningar och protester märkes intet gentemot Danmark. Spörjande hafva 

danskarne förgäfves blickat öfver sundet för ett ynka frihetsord. […] Här i Sverige, har 

radikalismen och nutidens frihetsidéers säde icke slagit någon rot! Här lefver ett folk i lycka och 

ro, hvilket högaktar det bestående, älskar sin upphöjde monark samt med afsky och häpnad 

betraktar de tvänne andra folkens fräcka uppstudsighet mot lag och ordning. […] Hvad skola 

Europa tro om svenska folket, som fick friheten 130 år före Danmark, skulle visa sig känslolöst 

för den starka frihetsrörelse, som besjälar dess brödrafolk och döft för frihetens rop […].205 

Som negativ motbild till Sverige framhålles vidare den danska dryckenskapen då man 

konstaterar att det bara i Köpenhamn finns 1400 utskänkningsställen och att flertalet butiker 

tillhandahåller alkohol. Man urgerar danska regeringen att ta efter den omdömesgilla och höga 

svenska punktskatten på alkohol innan man i samma artikel med avseende på det danska 

jordbrukets brist på arbetskraft konstaterar följande: 

Om man ej med falska förespeglingar lyckats ditnarra (till Danmark – min anmärkning) några 

tusen svenska drängar och pigor, så vore det kinkigt nog för de danska landtmännen att få sin 

skörd bergad. Sverige lider af denna oupphörliga förlust af menniskor, äfven om det måste 

medgifvas, att en stor del af desse utvandrare äro brännvinssupare och slagskämpar bättre 

hemmahörande i Danmark. Dessa torde knappast hunne bli varme i kläderna här, förrän de 

fortsätta sitt gamla hembygdslif och komma i fängelserna.206 

 

I Fäderneslandet beskrivs Stockholm som ett ”under af sedlighet”207 i jämförelse med 

Köpenhamn. Denna utsaga gentas 1899 av Sydsvenska Dagbladet som under beaktande av 

                                                 
201 FL 16.1.1884. 
202 FL 23.2.1884. 
203 FL 20.6.1899. 
204 FL 23.6.1899. 
205 FL 9.4.1884. 
206 FL 9.8.1884. 
207 FL 9.8.1884. Se även 2.4.1884. 
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nedanstående notis208 (skildrande alkoholkonsumtion i liter per person och år), påvisande den 

danska dryckenskapen som högst i Europa, föranledes att ifrågasätta om svenskar och danskar 

verkligen kan tänkas tillhöra samma folkslag då de senare är helt renonsa på den svensk-norska 

disciplinen och självkontrollen: 

 Brännvin Öl Vin 

Danmark 14.4 87.7 1.6 

Sverige 6.67 26 0.6 

Norge 3.54 20.1 0.9 

Finland 2.86 8.8 0.6 

Notisen illustrerar väl Sydsvenska Dagbladets syn på grannlandet, då man skönjer en 

annalkande skepticism mot det danska och ett snabbt avtagande förtroende för dess folk och 

kultur. Rapporterna från Köpenhamn är fortfarande otaliga och det är underrättelser om en 

kosmopolitisk metropol i all sin glans209 men samtidigt bilden av depravation och elitism. Ett 

jäsande missnöje och ständiga upplopp sägs vara resultatet av den demokrati, som för alltid 

förlorat sina möjligheter att vinna mark i Danmark, till skillnad från i Norge men även i 

Sverige, som med lätthet torde kunna övergå i ett sant demokratiskt styre pga. integrationen 

med Norge men även som ett resultat av folkets immanenta frihetskänsla.210 Den danske 

kungen, menar man, har slutit in den danska demokratin i de ”gammaldags formernas 

tvångströja” genom sin reaktionära läggning, sina släkttraditioner och sin uppfostran.211 Den 

stupade danska demokratins öde förklaras också med renodlade historiska argument: 

I Danmark firar folkfriheten i år sitt halvsekeljubileum efter många århundradens svårt förtryck. 

Sveriges folkfrihet är, jämte Englands, den enda i Europa, som aldrig varit helt kufvad, och den 

behöfver derför icke, som fallet har varit och ännu är med den danska, kämpa en hård kamp mot 

traditionerna från ett månghundraårigt envälde. Det är just dessa traditioner, som satt sin pregel 

på det sista oroliga skedet i Danmarks historia under det Sveriges preglats af ett konstitutionellt 

samfundslifs lugna utveckling.212  

Såsom ytterligare ett belägg för att demokratins premisser är så mycket gynnsammare i Sverige 

än i Danmark anföres att man i Sverige kostnadsfritt utbildar ämbetsmän ur de små hemmen 

utan hänsyn till släktskap medan Danmark alltsedan enväldets tid bibehållit en dyr 

undervisning och låtit den gamla principen om börd gå före förtjänst och skicklighet.213 

     För att återgå till den danska sedeslösheten så yttrar man följande om köpenhamnsborna i en 

passus i februari 1899: 

                                                 
208 SDS 12.1.1899. 
209 Se t.ex. SDS 28.2.1884. 
210 SDS 19.6.1884. 
211 SDS 20.3.1899. 
212 SDS 20.6.1899. 
213 SDS 20.6.1899. 
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’Köpenhamneriet’ är ett slagord, hvilket ofta nog ljudit som en kampsignal i dansk politik. Och 

med köpenhamneri menar man icke blott lusten att koncentrera allti den stora hufvudstaden och 

gynna den på landets bekostnad, utan ock dess enerverande och lättsinniga lättfärdiga lif, dess 

ifriga dyrkan af teatrar, varietéer och danslokaler, hela dess bullrande lifsglädje hvars källor äro 

vin och den osedligaste erotik.214 

Med köpenhamnarnas frånfälle som möjlig dansk förebild börjar man dock söka efter nya 

mönsterfolk och finner sådana inte bara i norrmännen (se sid. 37-38) utan även på Jylland: 

På de stora glest, bebodda sträckningarne i Jylland, på dess heder och vid vestkusten med dess 

stormiga haf, lefver en race af helt annat kynne, uppenbarligen anmodadt af naturens ödslighet 

och vilda storslagenhet. Det är ett segt och kraftigt folk med utveckladt fantislif, i mångt och 

mycket erinrande om vårt eget, men deremot en ren motsats till köpenhamnaren. Liksom 

pietismen har sitt förnämsta tillhåll i våra ödsliga skogsmarker, så har också den danska, 

motsvarande inre missionen sin centralhärd på Jyllands heder och vestkust.215 

Sydsvenska Dagbladet tycks göra närhet till naturen och sunt leverne synonymt, vilket också 

förklarar den allt positivare synen på norrmännen i och med att landets natur alt oftare 

uppmärksammas. På studentlivets område sägs de både olikartade livsstilarna väl återspeglas 

då danska studenter i gemen antas ”sakna smak för lyriska stämningar”, vara underlägsna 

norrmän och svenskar i bildning och städse hänge sig åt utsvävningar och lättsinniga nöjen.216 

     Även i andra samhällsfrågor lyfts slutligen kontrasten mellan det svenska och det danska 

fram. I maj 1899 beler man t.ex. den danska konformiteten i fråga om namn (alla danskar 

påstås heta Petersen eller Hansen) och den namnreform genom vilken man ämnat tilldela 

medborgarna nya efternamn. Detta då de föreslagna namnen i jämförelse med ett svenskt 

naturinspirerat dito påstås framstå som ”löjeväckande” och ”underdåniga”.217 

 

Barometern ägnar i motsats till Sydsvenska Dagbladet Danmark ytterst lite uppmärksamhet. Av 

vad som skrivs kan dock fastställas att man tycks fullfölja den linje man gått på även under 

1860. Med Norges, i redaktionens tycke, sargade anseende och frånfälle som den tvivelslösa 

förebilden är det istället Danmark, dess kulturliv och dess ekonomi som blir ljuset i Norden.218 

I en av få artiklar som belyser danskt samhällsliv rapporteras om det klasslösa tillstånd som 

även SDS och NDA gett uttryck för (se sid. 44-45, 49) då man under ett besök i Köpenhamn 

noterar att ”här är fint folk och ’sämre’ folk om hvart annat. Till och med hos barnungarne är 

det en viss gemytlig kraft gent emot andra menniskor”.219 

 

Inte heller i Östgöta Correspondenten tycks man ha något större intresse för de danska 

frågorna. Av vad som framgår är det dock ingalunda någon positiv bild som speglas av landet i 

                                                 
214 SDS 21.2.1899. 
215 SDS 21.2.1899. 
216 SDS 30.3.1899. 
217 SDS 16.5.1899. 
218 Se t.ex. Barometern 1.3.1884,  
219 Barometern 9.10.1884.  
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det att man noterar att landet är ”litet, snuskigt och i allt otrefligt”. I Köpenhamn, menar man, 

är svenskens enda företrädesrätt att framför alla andra ”snydes” af alla, vilket ska jämföras med 

det hjärtliga välkomnande man alltid anser sig få i brödralandet Norge.220 Om kulturlivet säger 

man att detta förvisso stundom kan bjuda vackra skådespel eller positiva upplevelser, men att 

så länge svenskt utbud existerar har Köpenhamn föga att erbjuda och dit torde ”knappast någon 

fri karl gå, och det skulle vara nästan en förolämpning att bjuda mera fashionabla vänner”.221            

     Intrycken av Danmark förbättras därefter knappast i samband med generalstrejken 1899, då 

man förebrår Danmark för ett fördärvligt inflytande på Sverige. Arbetstagarassociationerna 

sägs vara en produkt av den utredda korruptionskultur som emanerar från folketinget och som 

föranlett de förra att missbruka sin makt och degradera arbetsgivarna till ”slavar i sina egna 

företag”.222 

 

Sammanfattningsvis kan följande sägas att det endast huvudsakligen vara Aftonbladet (i viss 

mån även Barometern) som vidhåller sin obetingat positiva bild av Danmark från 1860. 

Danmark är här ännu moderniseringens föregångsland i Norden med ett rikt kulturliv. Särskilt 

fokus har man dock satt på ekonomin som är ett lika ständigt förekommande föremål för 

beundran som den danska lättsinnigheten och sedeslösheten är för beklagan hos Sydsvenska 

Dagbladet, Fäderneslandet och till viss del även Östgöta Correspondenten, som dock inriktat 

sig på att nedvärdera danskt samhälls- och kulturliv. Ett återkommande tema är vidare den 

danska statsstyrelsen som av Handelstidningen och Fäderneslandet framhålles som despotisk 

och en negativ motbild till Sverige som nu blivit det fria av de två länderna i motsats till 

förhållandet under 1860. Även arbetarstrejken med påföljande lockout under 1899 tycks i viss 

mån uppröra och i Nya Dagligt Allehanda klandras danskarna hårt för sin illvillighet, 

disciplinlöshet och egoism.  
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6. Bilden av Finland 

6.1. 1852/1860 
Finland har, i sitt närvarande läge, ingenting att tacka lyckan för! Censuren är i verkligheten ett 

lika fullkomligt plågoredskap som inqvisitionens tortyr. Den sistnämnda krossade ben, armar 

och hufvud; den förstnämnda krossar öfvertygelsen, fosterlandskärleken, rättsinnet, den 

medborgerliga friheten!223 

Ovanstående citat är signifikativt för Aftonbladets finska rapportering, vilken bryter med en 

nationell trend som i övrigt tenderar att negligera de finska frågorna i pressen. Då man talar om 

Finland är det ofta det ryska inflytandet i landet som aktualiseras och hur detta verkat 

fördärvligt på en svensk ”vapenbroder och ett brödrafolk”.224 Särskilt beklagansvärt bedömer 

man utbildningssituationen och folkupplysningen i Finland vara. Ryssland, påpekas det, har 

genom sin presscensur tvingat ned grannlandet i en kulturell dvala och på så sätt har man 

lyckats ge sitt despotiska maktbegär en stark fot i storhertigdömet. Aftonbladet menar att 

finnarna är förtryckta av ett land som håller befolkningens stora massa i ”okunnighet och 

likgiltighet”.225 Genom att förbjuda filosofi och hämma reflektivt tänkande vid Helsingfors 

universitet har man tvingat Finland att regrediera till ett primitivt tillstånd av ignorans efter att 

landet under den svenska tiden åtnjutit frukterna av den svenska folkupplysningen och den 

europeiska kulturen.226 

     Den ryska despotins tyglar menar man vidare, trots den inre autonomin, har hämmat den 

finska ekonomiska utvecklingen. Landet beskrivs ofta som fattigt, underutvecklat och vanskött. 

Bankväsende, telegrafer och industriell utveckling sägs i hög grad egenmäktigt styras av ryssar 

utan hänsyn till finska behov och krav, vilket lett till att man inte kan mäta sig med Sverige i 

fråga om materiellt välstånd.227 Vad som ofta tenderar att avvika från de negativa värderingarna 

är dock skildringarna från svenskbygderna mellan Åbo och Helsingfors. Dessa beskrivs som 

”framåtsträfvande”, ”moderna” och sjudande av ”lifaktighet” och ”företagsamhet”. Särskilt i 

Helsingfors menar man att de ryska hämskorna börjat släppa taget genom nyetableringar av 

teatrar, ”societetssalonger” och ”vackra esplanader”.228 

 

I Göteborg tillägnas genom Handelstidningen Finland ett oansenligt nyhetsutrymme och de få 

gånger man upplyser om ställningarna i grannlandet handlar det uteslutande om de svenska 
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bosättarnas predikament eller de ryska direktiven omfattande Finland.229 Ett sällsynt men 

återkommande tema är vad man menar är ett rysk-finskt försök att förtrycka den svenska 

bebyggelsen genom att bannlysa eller omvärva den svenska bokimporten med restriktioner. I 

april 1860 noterar man att den finska sökt höja sin bildningsnivå på svenskarnas bekostnad men 

att den svenska entreprenörsandan gjort sig påmind i det att man utan finskt eller ryskt stöd 

inrättat svenska skolor och sockenbibliotek samt förfärdigat en svensk lärobok för dessa.230 

 

Fäderneslandet är den tidning som tidigast av de undersökta organen belyser de finska 

förhållandena under 1852. I maj publiceras följande: 

Rysslands beherrskare följer en klok statskonst; Finnarne äro väl förtryckta och kufvade, men 

skatterna äro obetydliga, indelningen upphäfven, krigsfolket nästan intet och derföre välmågan 

nästan allmän; men finnarne stå i andra fall långt efter vår tid; förhållandet är i Finland nästan 

oskiljaktigt så, som då detta land afträddes till Ryssland. […] Embetsmännen äro tyranner, adeln 

högfärdsandar och allmogen förtryckt. Kastar Sverge ögonen till sitt Finland skall det finna ett 

förklenadt samhälle utan lif och utan förmåga af utveckling i enlighet med tidsförhållandena.231  

De huvudsakliga argumenten mot det ryska överstyret tycks även i Fäderneslandet gälla 

förtrycket mot de svenska invånarna, som alltsedan ”Erik den Heliges och Erik Läspes tid” 

varit en del av det svenska riket. Man hävdar att tsaren söker kväsa det svenska inflytandet 

genom att så fröna till en finska nationalitet och begränsa förekomsten av svensk litteratur. En 

anledning för Fäderneslandet att uppfordra svenska regeringen till direkt krig mot Ryssland 

blir det faktum att Finland med den ryska bearbetningen av folket är på väg att tappa de sista 

rudimenten av det svenska i de åldrade krigarklasser, som är de enda vilka ”hafva någon ömhet 

för Sverige”. Utan att vidta åtgärder, poängterar man, kommer förhållandet mellan Sverige och 

Finland att bli detsamma som det ”sorgliga” förhållandet mellan Danmark och Skåne.232   

Sju år återstå förr än, efter överenskommelsen med Sverge vid Finlands afträdande till Ryssland, 

Finland skall helt och hållet blifva ett ryskt landskap med de lagar ryska sjelfherrskaren finner 

för godt bestämma för dess invånare och den landsfaderlighet, hvarmed han vill omhulda dem, 

hvilken alltid kommer i bakgrunden framställa de omisskännliga utsigterna på Sibirien för 

hvarje misstroende om landsfaderlighetens förträfflighet och de mot allt betviflande om dess 

rättighet betryggande säkra anspråken på att få göra bekantskap med det mot hvarje politiskt 

grubbleri der i landet så säkert bitande ansedda medlet – knutpiskan. Redan har en god början 

blifvit gjord med det finska statsrådets afskaffande och den natt tillstundar, hvilken snart skall 

tillintetgöra allt det ljus, all den frihet och bildning svenskarna under århundradens oaflåtliga 

bemödande fött och lyckats sprida öfver detta land, som står i samma förhållande till Sverge 

som nybyggarna på mindre Asiens kuster till moderlandet Hellas. Svenskheten skall dö så 

småningom och förblekna på västerns himmel och efter natten blifva en morgon, då hvarje spår 

efter denna svenskhet smält bort såsom jägarens spår uti snön under vårmorgonen, när han 

dragit sig tillbaka till sin hydda och rofdjuren öfversvämma nejden.233 

 

                                                 
229 Se t.ex. GHT 2.1.1852, 23.1.1852, 10.2.1860. 
230 GHT 14.4.1860. 
231 FL 10.5.1852. 
232 FL 10.5.1852. 
233 FL 7.6.1852. 



 57 

Fäderneslandet speglar bilden av Sverige som ekonomiskt och kulturellt eftersatt gentemot 

Danmark och Norge men som Finland kulturella överordnade. I det finska mörkret blir det 

svenska och hemlandets kultur ljuset. Slika åsikter återkommer under 1860 då man klandrar 

”självhärskaren” i Moskva för att plundra den finska statskassan, sänka grannlandet i armod 

och förnedra dess befolkning med de repressiva åtgärderna.234 

 

För att konkludera detta avsnitt bör påpekas att endast en oansenlig mängd artiklar rörande 

Finland publiceras under 1852 och 1860. Aftonbladet, Göteborgs Handels- och Sjöfarts- 

Tidning och Fäderneslandet tycks dock vara samstämmiga i sin kritik av det ryska inflytandet i 

landet och förebrår Moskva och tsaren för att grannlandet blivit ekonomiskt och kulturellt 

eftersatt i förhållande till Sverige och övriga Norden. Ryssland, menar man, har nedsänkt 

befolkningen i djup okunnighet och bekämpas endast av det svenska ljuset med dess liberala 

arv i en av Europas periferier. Ett organ som Fäderneslandet som under dessa år är nitisk 

kritiker av det svenska företer nu bilden av det svenska som det positiva mot den negativa 

bilden i Finland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
234 FL 17.3.1860. 
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6.2. 1884/1899 

Aftonbladet fortsätter under 1884 och 1899 sin litania över Finlands öde. I januari kritiseras den 

ryska administrationen för att söka underblåsa den fennomanrörelse, som vill göra 

”fattigmansspråket” finskan till förvaltningsspråk. Detta språk menar man i motsats till de 

bildade klassernas svenska representerar primitivism i avsaknad av kurialstil, ”kulturlöshet” då 

det sällan brukats i den finska litteraturen och ”själlöshet” då det saknar den historiska aktning 

som svenskan genom århundraden av framgång i landet vunnit.235 

     Tsar Nikolaj II sägs allmänt vara en osympatisk tsar utan hänsyn till Finland, som man 

menar att han bedömer vara en renegatstat. Detta har i sin tur lett till oavlåtliga kränkningar av 

statsrätten och till uppkomsten av en orolighetens dimma över landet och en disharmoni i 

folksinnet.236 Samtidigt är man dock angelägna om att påpeka att Finland under den ryska tiden 

haft en osedvanligt gynnsam utveckling, vilket man har sin skandinaviska klokhet att tacka för 

då man lärt sig nackdelarna med resningar mot Moskva genom att studera det motsträviga 

exemplet Polen.237 Finnarna sägs i allmänhet ha många karaktärsdrag gemensamma med 

svenskarna, av vilka de mest framträdande är det flegmatiska och det långmodiga. I Sveriges 

fall, hävdar man, har långmodet visat sig i fördragsamheten gentemot det mer eldfängda Norge 

och i Finlands fall har det uppenbarat sig i möjligheten till anpassning gentemot den östliga 

autokraten i Moskva.238 Likheterna i folklynnet är dock ingenting som hindrar att man ibland 

publicerar små finska anekdoter, i vilka man skämtsamt skildrar finnar på besök i Sverige, 

deras burdusa och grovhuggna manér samt deras brist på polityr och kännedom om europeiska 

seder, trender och strömningar.239 

     Dekreten om förryskning av Finland 1899 mottas med stor förbittring i Aftonbladet som 

menar att man hädanefter inte längre kan göra skillnad på ”rysk undersåte och finsk 

medborgare”.240 Finland beskrivs som alltför permeabelt för ryskt angiveri, spion- och 

mullvadsverksamhet och som ett land där ingen längre kan känna trygghet.241 Finlands historia, 

skriver Aftonbladet, har under 700 år varit ”exemplarisk”, men nu stundar ett långt mörker av 

den österländska ”vrångsinthet” och ”okunnighet” som redan förvandlat den finska 

folkbildningen till en chimär – till ett ”foster af inbillning och inbilskhet”.242 Hoppet sägs dock 

finnas kvar i form av det svenska arv som representerar motpolen till det ryska – ljuset, 

                                                 
235 ABL 17.1.1884. 
236 ABL 3.1.1899, 27.3.1899.  
237 ABL 31.1.1899. Se även 15.5.1899.  
238 ABL 19.3.1899. 
239 Se t.ex. ABL 19.10.1899. 
240 ABL 27.1.1899.  
241 ABL 3.2.1899. 
242 ABL 15.5.1899. 
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sanningen och vetandet. Detta arv ligger efter sekler som svensk riksdel nedärvt i den finska 

nationalkaraktären och har genom generationer format folket till ett av mänsklighetens 

”tåligaste och segaste folk”. Detta framhålles som egenskaper vilka ska hjälpa Finland att även 

ur den svåraste nöd resa sig och återanslutas med sin naturliga hemvist i Europa.243 

    

Liknande uppfattningar ger Nya Dagligt Allehanda uttryck för då man understryker att den 

finska kulturen stammar från denna sida Östersjön. Folkfriheten sägs vara ett spår av 

svenskheten i landet som tsaren nu försöker sopa bort i detta ”undangömda land i en europeisk 

vrå”.244 Även hos Nya Dagligt Allehanda betonas likheterna med Sverige i ordningen och den 

långmodiga men fasta folkkaraktären245 och svenskbygdens Helsingfors beskrivs som en 

”mindre storstad” att jämföra med Stockholm som sägs vara en ”större småstad”. Det svenska, 

representerat av moderniseringen med telegrafer och spårvagnar, ställs ofta i kontrast till det 

ryska med ignoransen, förtrycket och den underjordiska polisverksamheten.246 Genomgående 

talar man om Finland som en buffert mellan Sverige och Ryssland utan någon egen kultur. Man 

beskriver en ständig kamp mellan det ryska och svenska och kulturen värderas efter 

inklinationen mot en av dessa poler.247 

 

Avvikande från vad som kan liknas vid en nationell koncensus i tadlen av Ryssland och 

Finland är Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning, som uttrycker sympati för tsaren och 

förståelse för att man inte ”vill ha ett fritt folk under tsarens spira alldeles inpå portarna till 

Petersburg”.248 Man framhåller att Finland aldrig varit så stabilt som under rysk överhöghet och 

aldrig har landet framskridit så i ”välstånd och andlig odling”249 Under 1884 är beundran 

påtaglig för den finska kulturen då man ”med förvåning iakttagit, huru vårt gamla brödraland 

Finland går fram före vårt land, ja, före många andra land, i stora kulturfrågor.”250 Vad som 

avses är i första hand skolundervisningen och kvinnoemancipationen. De från många andra 

tidningar välkända abstrusa skildringarna om rysk censur och upplysningsfientlighet lyser med 

sin frånvaro och utbildningen prisas för dess modernitet och initiativkraft. Särskilt accentuerad 

är samundervisningen mellan pojkar och flickor samt de pedagogiska föreningarna i Finland, 

vilka omfattar såväl lärare och lärarinnor som män och kvinnor utanför läraryrket. Beträffande 

                                                 
243 ABL 17.4.1899. 
244 NDA 20.2.1899.  
245 NDA 9.8.1899. 
246 NDA 9.8.1899. Se även 28.3.1899. 
247 NDA 11.4.1899. 
248 GHT 11.1.1899. 
249 GHT 20.3.1899. 
250 GHT 22.3.1884. 
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kvinnoemancipationen betonas de finska kvinnornas extensiva arvsrätt och den alltigenom för 

kvinnor liberala lagstiftningen. Även gällande rösträtten yttrar man en ståndpunkt: 

Nu möter oss frågan om kvinnans politiska rösträtt, och då inträffar det märkliga, att tvenne 

guvernörer förordat denna rätt; När skall man väl få bevittna något sådant hos oss?251 

I samma artikel konstaterar man vidare att Finland hänger sig åt ”den sundaste 

samhällsfostran” medan Sverige uppvisar den ”makabraste likgiltighet och förakt för hvad 

menniskorätt och billighet bjuda”. 

     Av den positiva synen på Ryssland följer vidare under 1899 att man uttalar sig försiktigt i 

fråga om februarimanifestet. Exemplet nedan illustrerar förhållandet: 

Framtiden får utvisa om ur denna tilltänkta sammansmältning af rysk och finländsk-

skandinavisk skall framgå en högre kultur än den Finland hittills kunnat prestera, eller om 

fastmer de element man vill sammantvinga, äro till den grad oförenliga, att de endast kunna 

motvärka och utrota hvarandra och ödelägga det anspråkslösa, men dock icke helt och 

hållet föraktliga resultat, hvartill man i Finland genom seklers arbete kommit.252 

 

Fäderneslandet fortfar till skillnad från GHT med en amper kritik mot det ryska inflytandet Det 

finska samhällstillståndet beskrives i september 1884: 

Frihet finnes väl – men med moderation 

Ljus finnes – inom hornlykta 

Känslighet finnes för tryck – men ej för tryckfrihet 

Människorätt finnes – gradvis efter rang och förmögenhet – alls ingen för dem som sakna båda dessa förmåner253 

 

Finland framställs 1884 som ett land i ”andlig träldom” – ett land som berövats alla de 

välsignelser man åtnjutit under svenska auspicier: ”politisk frihet, lagbundet samhällsskick, 

protestantisk religion och delaktighet i vesterlendsk kultur”. Även det finska språket sägs ha 

vansläktats genom att det ”pålagts tumskrufvar och fotblackar” och genom tvång uppblandats 

med det ryska språket som ”icke allenast är främmande, utan alldeles motsatt dess anda”.254 

     Mot bakgrund av vad som redan anförts för 1884 är det knappast förvånande att 

proklamationen av februarimanifestet föranleder svårmodiga elegier över Finlands öde.255 

Sveriges framhålles liksom under 1860 som inkarnationen av det positiva gentemot Finland 

medan förhållandet länge är det motsatta gentemot de övriga grannländerna. I februari 1899 

skrives följande i finska frågan: 

Arma folk! Hvad skall nu göras? Hvinet af knutpiskan höras redan på afstånd.256 

 

 

                                                 
251 GHT 22.3.1899. 
252 GHT 14.3.1899. 
253 FL 17.9.1884. 
254 FL 22.3.1884. 
255 Se t.ex. FL 22.1.1899, 25.2.1899, 24.3.1899. 
256 FL 25.2.1899. 
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Lika svårmodigt är Sydsvenska Dagbladet då man under 1899 gör en bedömning av 

händelseutvecklingen i Finland. I februari förklarar man att Gustav III: s förenings- och 

säkerhetsakt, som legat till grund för den finska författningen, varit enda anledningen till det 

relativa finska välståndet och att landet utan detta svenska arv blott är en rysk koloni utan 

friheter och utan rättigheter för ”medborgare och gods”.257 Att det är det svenska som är 

garanten för framtida lycka inom staten ger man ytterligare belägg för senare under samma 

månad: 

Skyddet för svensk lag och samhällsförfattning är borta. Sjelfva grundvalen för den 

upplysta svenska samhällsbyggnaden ligger i en ruinhög inför sjelfherrskarens fot. Hans 

vilja är nu ensamt lag på båda sidor om Ladoga, och hoppet är förloradt om en finsk 

statsutveckling ur nordisk rot, ett Finland mellan det ryska czrriket och den skandinaviska 

norden.258 
 

Mer förtröstan inför den finska situationen tycks man dock ha i Barometern. Denna tidning 

framställer Finland som ”så qvaft att man knappt kan andas och så mörkt, att man förlorar 

lusten att kifvas och slåss”259 och landet skildras som en häxkittel av finsk-svenska konflikter 

parallellt med att man betonar välsignelsen i att Sverige förskonats från dessa av ryssarna 

anstiftade inbördes konflikter.260 Samtidigt uttrycker man dock man dock hopp om en 

förbättring i den finska situationen under 1899: 

Men i och med detta framträda också de vackraste dragen i det finska folklynnet under en 

form, som är egnad att väcka både beundran och glädje. […] Den orubbliga förtröstan till 

sin goda rätt, den enighet och lugna motståndskraft utan alla förlöpningar, hvarmed den 

finska senaten och alla, som hittills haft med saken att göra, mottagit det ryska 

rikslagsmanifestet, utgör en borgen för att den finska segheten ej så lätt skall låta 

öfverflygla sig i den förestående kampen.261 
I samma artikel ställs vidare Finland i kontrast mot Norge, då man menar att det östra 

grannlandet fått mer av den nordiska klokheten och eftertänksamheten då man vet att bida sin 

tid och agera statsmannamässigt, till skillnad från ”skrikhalsarna” i Kristiania.  

 

I Östgöta Correspondenten är finska frågan fullständigt underordnad den norska flaggfrågan 

och beviljas endast en ytterst ringa mängd uppmärksamhet. Av vad som framgår kan dock 

sägas att man i juli i en artikelserie lamenterar över hur man skapat ett spionsystem i Finland 

där skolbarn går ryska ärenden och där agitationen blivit allestädes förekommande. Samtidigt 

uttrycker man dock förståelse för tsarens agerande då man påpekar att det är tsarens rättighet att 

med sin fredskärlek och ansvarskänsla behandla finnarna såsom han finner bäst och i enlighet 

                                                 
257 SDS 21.2.1899. 
258 SDS 27.2.1899. 
259 Barometern 25.2.1899. 
260 Barometern 1.3.1884, 11.2.1899, 25.2.1899. 
261 Barometern 25.2.1899. 
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med det sätt på vilket han behandlar ryssarna. Detta, hävdar man, gäller såväl i Moskva som i 

Stockholm, med hänvisning till svenske konungens rätt att om han så önskar med tvång 

upprätthålla unionsbandet till Norge.262 

 

För att sammanfatta detta kapitel kan sägas att Aftonbladet, Nya Dagligt Allehanda och 

Fäderneslandet alla håller fast vid traditionen från 1860 genom att betrakta Finland mer som en 

buffert mot Ryssland än som en jämbördig frände av samma slag som Danmark eller Norge. 

Det svenska står ofta i kontrast till det ryska och klagosångerna är många kring den gamla östra 

rikshalvans öde som ryskt annex 1899. Sydsvenska Dagbladet och Barometern ger uttryck för 

liknande uppfattningar medan Östgöta Correspondenten är mindre kategorisk i sitt fördömande 

av det ryska styret och ger uttryck för viss sympati för tsaren. Göteborgs Handels- och Sjöfarts- 

Tidning tar slutligen hela steget ut och avviker genom att framhålla Finland som det positiva 

föredömet i Norden. Inte bara på den politiska stabilitetens område utan även i fråga om sociala 

reformer menar man att Finland skridit mycket långt och gått om Sverige.  
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7. Undersökningen i siffror 
 

Nedanstående figurer illustrerar grafiskt det totala antalet rader rapporterad information 

hänförd till respektive grannland i varje tidning: 

 

 

 

Figur 1:                                                                Figur 2: 
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Figur 3:                                                                Figur 4: 

Rapportering: Barometern
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Figur 5:                                                                Figur 6: 

Rapportering: Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning
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Figur 7:                                                                Figur 8: 

Rapportering: Sydsvenska Dagbladet / Snällposten
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Tidning: Medeltal: Antal ord/rad 

på sidan 2 den 2 januari 

1860: 

Aftonbladet 7 

Barometern 5 

Fäderneslandet 7 

Göteborgs Handels- och 

Sjöfarts- Tidning 

6 

Nya Dagligt Allehanda 7 

Sydsvenska 

Dagbladet/Snällposten 
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Av ovanstående diagram att döma tycks det finnas ett företräde för danska nyheter och 

rapportering under 1852. Aftonbladet, Barometern, Fäderneslandet, Sydsvenska Dagbladet och 

Östgöta Correspondenten har alla övervikt i nyheter från Danmark framför Norge och Finland 

medan mängden norska och danska nyheter i det närmaste tangerar varandra i Göteborgs 

Handels- och Sjöfarts- Tidning. Danmark åtnjuter stor övervikt under hela perioden i 

Sydsvenska Dagbladet, som tillsammans med Barometern är den tidning som ägnar Norge 

minst intresse (även om Barometern relativa mängd Norgerapportering är stor) . Sålunda tycks 

geografiskt avstånd ha spelat en viss roll då det också är dessa regioner, Skåne och östra 

Småland, som är avlägsnast Norge. Att den norska rapporteringen så kraftigt avtar i 

Fäderneslandet, Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning, Nya Dagligt Allehanda och 

Östgöta Correspondenten under 1899 beror huvudsakligen på tidningarnas ökade utrymme för 

annonser och prospekt med även på att man i allt högre grad övergivit de nordiska 

grannländerna till förmån för främst Storbritannien och Frankrike.  
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8. Slutsatser 

Denna uppsats har redogjort för nationell identifikation och skapandet av en svenska självbild 

gentemot Sveriges nordiska grannländer under åren 1852, 1860, 1884 och 1899. För detta har 

utgångspunkten varit följande två problemformuleringar: 

 Hur begagnade sig svensk press av de nordiska grannländerna för att identifiera en 

svensk självbild under senare delen av 1800-talets statsbyggnadsprocess?   

 Påverkade det föreliggande unionsbandet mellan Sverige och Norge valet av land att 

positionera sig mot – fanns det en preferens för att identifiera sig med Norge? 

Under 1852 dominerar den danska rapporteringen liksom Bo Grandien och Linde-Laursen visat 

i sina verk. Den nationella koncensusen ger här att Danmark är en nimbus av högkultur och 

materiellt välstånd. Undantaget gäller, liksom i fallet Norge under 1852 och 1860, Göteborgs 

Handels- och Sjöfarts- Tidning som intar en antidansk position genom att klandra grannlandet 

för vad man menar är förtryckartendenser gentemot Slesvig-Holstein och ett undermåligt 

kulturliv. Att man även hårt kritiserar Norge som underutvecklat, obildat och fattigt kan 

möjligen förklaras av att Göteborg tidigt blev utförselhamn för svensk export till Storbritannien 

och fick således känna av den tunga norska konkurrensen inom fraktfarten. Mot slutet av 1800-

talet var detta ett övligt institutionaliserat förhållande i regionen, vilket kan förklara den 

pronorska svängningen på samma sätt som ekonomiska mellanhavanden även torde kunna 

förklara varför en senare industrialiserad region och därmed senare konkurrensutsatt region 

som Skåne genom Sydsvenska Dagbladet från 1884 och under 1899 överger sin prodanska 

ställning till förmån för en antidansk. Även om det geografiska läget i dessa båda fall tycks ha 

varit avgörande för förhållandet till grannländerna så kan detta förhållande inte sägas vara 

representativt för alla tidningarna under hela den undersökta perioden. Detta då det fastmer 

förefaller vara politiska preferenser som avgör vilken bild av grannländerna men väljer att 

förmedla och vilka stereotyper som skapas kring de olika folken. Exemplet Danmark nedan 

visar hur man lämnat bilden av landet som förebild i samband efter stympningen av helstaten 

1864 och den odemokratiska Estrupregimens tillträde 1875. 

     Under 1852 och 1860 tilldelas oftast Danmark och Norge en roll som devierar från Edward 

Saids tankar om motbilder då grannländerna utmålas i ett positivt skimmer som förebilder för 

det egna landet. Mot dessa länder märks således inte ”orientalismen” utan man skulle snarare 

kunna kalla det ”kontinentalism” då särskilt Danmark blir representanten för det sant 

”europeiska” och föregångslandet inom samhällsliv, kultur och industri samt inkörsporten för 

moderniseringen och den nya tekniken i Norden. Norge, å andra sidan hyllas av framför allt 
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Aftonbladet och Fäderneslandet för sina politiska dygder i form av en fri konstitution och en 

gryende demokrati. Även det mäktiga norska tonnaget och avsaknaden av en stor aristokrati i 

svensk mening tycks vara en anledning till beundran av Norge som dock hamnat i onåd 

konservativa och stockholmsbaserade Nya Dagligt Allehanda, var grannlandet ges alla de 

negativa attribut som man i övriga landet tenderar att anvisa Sverige. Här går man också mot 

vad Arnold Barton framhävt som ett utpräglat sentida 1800-talsfenomen då man redan 1860 

lyfter fram vad man anser vara de centrala skillnaderna i folkkaraktär mellan svenskar och 

norrmän. Detta sker dock utan Bartons föregivna miljö- och geografiskildringar, som först 

under 1884 tycks bli mer allmänt förekommande, särskilt i Aftonbladet men även i en tidning 

som Sydsvenska Dagbladet. Norge skildras liksom Lidén framhållit genomgående som 

Sveriges demokratiska antites och rapporteringen följer en genom 1800-talet en stigande kurva. 

Andelen kontrasterande och artiklar med identifierande innehåll sjunker dock kraftigt mot 

slutet i förhållande till det ökade nyhetsutrymmet. Detta senare upptas istället av en ökad 

mängd kortare telegramnyheter, annonser och kraftigt tilltagande identifiering mot de 

europeiska stormakterna Storbritannien, Frankrike och Tyskland, vilket ligger väl i linje med 

vad Anders Linde-Laursen har konstaterat i Det nationales natur. Således tycks 

identifikationen med de närmast belägna grannländerna ha varit mest framträdande under 1852 

och 1860 då Sverige ännu i hög grad var ett fattigt agrarland, tvärt emot vad Ernest Gellner har 

postulerat i Nations and Nationalism.  

     Finland är, liksom Bo Grandien hävdat i Rönndruvans glöd i hög grad marginaliserat under 

1852 och 1860 och i en tidning som Östgöta Correspondenten skrivs t.ex. inga artiklar att 

hänföra till det östra grannlandet under 1860. Då man refererar till Finland sker det 

huvudsakligen gällande de ryska relationerna då Finland och Ryssland ibland kommit att 

uppfattas som synonyma. Ett ofta återkommande tema under hela perioden fram till 1899 är 

den finska kampen mellan svenskt och ryskt, där det svenska står för ljuset och det liberala 

arvet mot det dunkla, obildade och ociviliserade Ryssland – Finland blir bufferten utan en egen 

kultur, vars framtida öde avgöras i kampen mellan svenskt och ryskt. Än tydligare blir detta 

förhållande under 1884 och 1899 då man ofta går till våldsamma angrepp mot ryska 

inkorporeringsförsök och förstärker bilden av Finland som Nordens sorgebarn och den negativa 

motbilden att identifiera sig mot. Där Sverige under 1852 och 1860 varit underutvecklat, 

eftersatt och byråkratiskt gentemot Danmark och Norge är man under samma år 

framåtskridande, frisinnat och liberalt gentemot Finland. Förhållandet är detsamma under 

undersökningens sista två år med undantag för Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning som 
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låter Finland agera föredöme för Sverige genom sin politiska stabilitet och de moderna 

reformerna på det sociala området.  

     Under 1884 och 1899 förändras synen på Norge och Danmark av allt att döma. Visserligen 

är Norge alltjämt ofta prisat för sin parlamentarism, sitt statsskick och sin politiska 

organisation, men det är en betydligt mycket mer nyanserad bild, där negativa särdrag och 

företeelser i allt större omfattning accentueras. Danmark blir det sedeslösa och odisciplinerade 

och Norge blir den mindre utvecklade och ociviliserade grannen som ofta inte är kapabel att ta 

hand om sig själv. Detta överensstämmer väl med vad Arnold Barton visat i Sweden and 

visions of Norway där accentueringen av det svenska som överlägset blir ett utpräglat 1880-90-

tals fenomen. 

     Rapporteringen från Norge ligger i sex av sju fall under den danska under 1852 för att sedan 

explodera och vara vida överlägsen denna i antal rader under de tre övriga åren, vilket är 

förklarligt aktat det faktum att markörerna valts utifrån den unionella utvecklingen. Den 

huvudsakliga mängden information relaterad till Norge utgörs av diskussioner kring 

fördragstexter, internationella avtal och riksakten även om man, tvärt emot vad Linde-Laursen 

hävdat, även i hög grad tycks profilera sig mot landet i formandet av den egna självbilden. Med 

undantag för de geografiskt avlägsnaste orterna Kalmar och Malmö (Barometern och 

Sydsvenska Dagbladet) är rapporteringen från Norge och identifieringen gentemot landet 

massiv, främst på det politiska området. Danmark blir, åtminstone initialt, den kulturella 

förebilden medan Norge blir den politiskt överlägsna parten med sitt demokratiska statsskick. 

Någon jämbördig part i Norge framställs dock sällan då det antingen är bilden av den politiska 

och ekonomiska övermannen eller den av en omogen stat i behov av svensk överhöghet och 

förmyndarskap som förmedlas. För att belägga det senare argumentet används ofta, såsom i 

fallen Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning och Östgöta Correspondenten den 

”mindervärdiga” norska historien för att legitimera en svensk dominans i det unionella 

förhållandet. Dock tycks dessa argument framkomma redan under tidiga år, att kontrastera med 

vad Barton sagt om dessa som typiska exponenter för 1890-talet. Norge behandlas 

genomgående som en av många stater i Norden någon preferens för identifiering med landet 

tycks, såsom ovan nämnts, inte förefinnas. Den svenska självbilden har i pressen under denna 

senare del av 1800-talet formats i samspelet mellan framförallt norska och danska influenser 

medan Finland spelat en marginell roll som negativ motbild genom hela perioden. 
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9. Förkortningar 

ABL Aftonbladet 

FL Fäderneslandet 

GHT Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning 

NDA Nya Dagligt Allehanda 

SDS Sydsvenska Dagbladet / Snällposten 

ÖC Östgöta Correspondenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

10. Referensförteckning 

10.1. Litteratur 
Anderson, Benedict, Den föreställda gemenskapen – Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning, 

1991, Daidalos: Göteborg 

Barth, Fredrik, Ethnic Groups and Boundaries: The social organization of Cultural Difference (Introduction), 

1969, Universitetsforlaget: Oslo 

Barton, Arnold, Sweden and visions of Norway – Politics and Culture 1814-1905, Illinois University Press: 

Carbondale 

Bratbak, Björn, Det norsk-svenske unionsvåpnet i Meddelande Armémuseum 53, 1993, AB CO Ekblad: Stockholm 

Carlsson, Ulla (red), Den moderna dagspressen 350 år, 1996, Nordicom: Göteborg 

Cohen, Anthony, The Symbolic Construction of Community, 1987, Routledge: Chichester  

Deutsch, Karl, Nationalism and social Communication, 1962, M.I.T Press: Cambridge 

Fuglum, Per, Norge i Stöpeskjeen (bind 12) i Mykland, Knut, Norges historie, 1979, J.W.Cappelens Forlag: Oslo 

Gellner, Ernest, Stat, nation, nationalism, 1997, Nya Doxa: Nora 

Gellner, Ernest, Nations and nationalism, 1983, Blackwell: Oxford 

Grandien, Bo, Rönndruvans glöd, 1987, Risbergs: Uddevalla 

Grenholm, Gunvor (red), Den svenska historien band 12, 1989, Bonniers: Stockholm 

Gustafsson, Harald, Nordens Historia, 1997, Studentlitteratur: Lund 

Gustafsson, Karl-Erik (red), Den svenska pressens historia band II, 2002, Ekerlids förlag: Stockholm 

Hadenius, Stig & Weibull, Jörgen, Massmedier 8:e upplagan, 2003, Bonniers: Falun 

Hagemann, Gro, Aschehougs Norges Historie bind 13, 1997, H.Aschehoug & Co: Oslo 

Haue, Harry, Det moderne Danmark 1840-1992, 1992, Munksgaard: Köpenhamn 

Holmberg, Åke, Skandinavismen i Sverige vid 1800-talets mitt, 1946, Erlanders: Göteborg 

Hylland-Eriksen, Thomas, Etnicitet och Nationalism, 1993, Nya Doxa: Nora 

Hylland-Eriksen, Thomas, Rötter och fötter, 2004, H. Aschehoug & Co: Oslo 

Höjer, Henrik, Svenska siffror, 2001, Gidlunds: Hedemora 

Kohn, Hans, Western and Eastern Nationalisms i Hutchinson, John (red), Nationalism, 1994, Oxford University 

Press: New York 

Krantz, Claes, GHT 1832-1917, 1957, GHT: Göteborg 

Lidén, Arne, Den norska strömningen i svensk litteratur under 1800-talet, 1926, Almqvist & Wiksell: Uppsala 

Lindberg, Folke, Den svenska utrikespolitikens historia III:4, 1958, P.A.Norstedt & Söner: Stockholm 

Linde-Laursen, Anders, Det nationales natur – studier i dansk-svenske relationer, 1995, Historiska Media: Lund 

Lindgren, Raymond E., Norway-Sweden – Union, Disunion and Scandinavian Integration, 1959, Princeton 

University Press: New Jersey   

Nietzsche, Friedrich, Der Wille zur Macht, 1980, Alfred Kröner Förlag: Berlin 

Nilsson, Torbjörn, Svensk-norska unionen 1814-1905: Erövring, harmoni och skilsmässa, 2004, UD: Stockholm 

Norborg, Lars-Arne, Grannländernas historia, 1970, Almqvist & Wiksell: Arlöv 

Nordmark, Dag, Det förenande samtalet, 1989, Carlssons: Malmö 

Rodell, Magnus, Att gjuta en nation, 2001, Natur & Kultur: Stockholm 

Rönnqvist, Ralf, Historia och nationalitet, 1990, Lund University Press: Malmö 

Said, Edward, Orientalism, 1993, Ordfronts: Stockholm 

Seip, Anne-Lise, Aschehougs Norges historie bind 12, 1997, H.Aschehoug & Co: Oslo 

Sejersted, Francis, Den svensk-norske unions betydning for den ökonomiske utvikling, spesielt i Norge i Om den 

svensk-norska unionen / Aktuellt om historia no 3-4, 1989, AB Grafisk Press: Stockholm 

Strömbäck, Jesper, Makt och medier, 2000, Studentlitteratur: Lund 

Terjesen, Björn, Vi skiltes i fred, 2001, Universitetsforlaget: Oslo 

Try, Hans, To kulturer i en stat 1851-1884 (bind 3) i Mykland, Knut, Norges historie, 1979, J.W.Cappelens Forlag 

AS: Oslo  

Tägil, Sven (red), Europa – Historiens återkomst, 1993, Gidlunds: Hedemora 

Weibull, Jörgen, The Treaty of Kiel and its Political and Military Background i Scandinavian Journal of History 

no 15, 1990, Scandinavian University Press: Stockholm  

Zander, Ulf, Historia och identitetsbildning i Karlegärd, Christer & Karlsson, Klas-Göran (red), Historiedidaktik, 

1997, Studentlitteratur: Lund 

 

 

 

 

 



 71 

10.2. Källor 

Aftonbladet, 1852-01-01 – 1852-12-31; 1860-01-01 – 1860-12-31; 1884-01-01 – 1884-12-31; 

1899-01-01 – 1899-12-31 

Barometern, 1852-01-01 – 1852-12-31; 1860-01-01 – 1860-12-31; 1884-01-01 – 1884-12-31; 

1899-01-01 – 1899-12-31 

Fäderneslandet, 1852-01-01 – 1852-12-31; 1860-01-01 – 1860-12-31; 1884-01-01 – 1884-12-

31; 1899-01-01 – 1899-12-31 

Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning, 1852-01-01 – 1852-12-31; 1860-01-01 – 1860-12-

31; 1884-01-01 – 1884-12-31; 1899-01-01 – 1899-12-31 

Nya Dagligt Allehanda, 1860-01-01 – 1860-12-31; 1884-01-01 – 1884-12-31; 1899-01-01 – 

1899-12-31 

Sydsvenska Dagbladet, 1852-01-01 – 1852-12-31; 1860-01-01 – 1860-12-31; 1884-01-01 – 

1884-12-31; 1899-01-01 – 1899-12-31 

Östgöta Correspondenten, 1852-01-01 – 1852-12-31; 1860-01-01 – 1860-12-31; 1884-01-01 – 

1884-12-31; 1899-01-01 – 1899-12-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


