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Förord

Presshistorisk årsbok utkommer denna vår med sin trettionde utgåva och 
innehåller ett par artiklar skrivna av två av våra stipendiater, samt två 
artiklar om skandalskriverier vid förra sekelskiftet. Ännu en behandlar 
en mångsidig kosmopolit och slutligen finns en berättelse om vad som 
behandlades på ett tvådagarsseminarium om partipressen hösten 2012. 
Ett annat sätt att beskriva bidragen i denna utgåva vore att konstatera att 
den består av kapitel om såväl dagspress som tidskrifter som startades 
under 1940-talet, liksom av två kapitel om resenärer, varav ett behandlar 
reaktioner på en utnämning. Dessutom ett kapitel om sensationsjourna-
listik i det tidiga 1900-talet och sist men inte minst då det nordiska mötet 
om situationen för partipressen.

Boken inleds med de två stipendiaternas bidrag. Karl-Olof Andersson 
berättar om hur Per Anders Fogelström gjorde sina första år som journa-
list, redaktör och ansvarig utgivare på tidskrifterna Världspressen och 
Joker i 40-talets Stockholm. Mats Ekdahl skriver därefter om hur de två 
tidningsmakarna Carl Adam Nycop och Albert Bonnier Jr samarbetade 
inför tidningen Expressens start 1944. Båda skribenterna med stödjer sig 
på omfattande arkivsamlingar.

Presshistorisk årsboks förra redaktör, Ellinor Melander, har bidragit 
med en artikel om Victor Vinde, radiorösten, utrikeskorrespondenten och 
chefredaktören. I detta kapitel ger hon exempel på Vindes mångsidighet 
från ungdomsåren i 1920-talets Paris.

Viveka Adelswärd berättar och reflekterar i sitt kapitel om sensa-
tionsjournalistiken för hundra år sedan utifrån en händelse i dekadensens 
Paris. Magnus von Porat ger sig i kast med en studie av reaktionerna i 
svensk press när Sven Hedin adlades 1902. 

Svensk presshistorisk förening var medarrangör av ett seminarium 
på Danmarks mediemuseum i Odense i november 2012. Tema för detta 
seminarium var frågan om partipressens ställning, frågan formulerades 
rentav som: Är partipressen i Norden död eller levande? Vi är glada att 
i årsboken kunna presentera Lennart Weibulls korta summering av de 
konferensdagarna.

Årsboken avslutas som traditionen bjuder med informationen om 
Svensk Presshistorisk Förenings verksamhet under det gångna året samt 
en medlemsförteckning.

Redaktören
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Per Anders Fogelström
Världspressen, Joker och den danska  

motståndsrörelsen

Karl-Olof Andersson

Från 1940 till 1945 utkom en tidskrift med namnet Världspressen 
och undertiteln om kriget i Stockholm. På våren 1945 gick Världs-
pressen, som då hade slopat undertiteln, upp i tidningen Joker 
och dog tillsammans med denna 1947. Världspressen och Joker 
var märkliga journalistiska produkter med två – var och en på sitt 
sätt – intressanta personligheter som redaktörer. Den ene var den 
blivande succéförfattaren Per Anders Fogelström, den andre den 
danske journalisten Svend P Bahnsen.

Världskriget gjorde att Sverige var avskuret från en del av det norma-
la flödet av nyheter och information från utlandet. Affärsidén bakom 
Världspressen, som utkom en gång i månaden, var att i någon mån fylla 
detta tomrum genom att klippa, översätta och publicera artiklar ur utländ-
ska tidningar. Det stolta mottot – inskrivet i tidskriftens redaktionsruta 
– var ”Det bästa ur all världens press”. I redaktionsrutan står också att 
tidskriften är strikt neutral mellan de krigförande parterna. 

Per Anders Fogelström anställdes som redaktionssekreterare i Världs-
pressen vid årsskiftet 1941–1942. Han var då 24 år och saknade nästan 
helt journalistisk erfarenhet.

Fogelström hade lämnat den Whitlockska samskolan i Stockholm vid 
17 års ålder utan att ha tagit studentexamen. Därefter hade han arbetat 
större delen av tiden fram till anställningen i Världspressen som biträde 
i en bokhandel vid Odenplan. Hans enda journalistiska erfarenheter före 
anställningen i Världspressen bestod i att ha medverkat i några stenci-
lerade föreningsblad på Södermalm, i några lokala jultidningar, i den 
kortlivade Sport-Ronden och med ett par korta artiklar i Ture Nermans 
antinazistiska Trots Allt!

Ägarförhållandena i Världspressen ter sig något dunkla. I sin självbio-
grafiska bok Hem till sist (1993) skriver Fogelström att tidskriften ägdes 
av ”en dansk greve Moltke”. En tidskrift med samma namn och inrikt-
ning gavs också ut i Danmark. Av justitiedepartementets (tryckfrihetsex-
peditionen) handlingar i Riksarkivet framgår att utgivningsbevis för den 
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periodiska skriften Världspressen, från 1932 innehades av en advokat 
vid namn Axel Ferdinand Napoleon Olsson. Den 5 mars 1940 godkände 
justitieminister K G Westman att utgivningsbeviset och ställningen som 
ansvarig utgivare övertogs av boktryckaren Oscar William Stiller. Tid-
skriften trycktes vid dennes tryckeri i Stockholm. Några uppgifter om 
ägare finns inte i justitiedepartementets handlingar, vilket annars var det 
vanliga. I Världspressens fem första nummer 1940 finns ingen ansvarig 
utgivare angiven. Från och med nummer sex 1940 står William Stiller 
som ansvarig utgivare. 

Per Anders Fogelström förstod snart att hans främsta merit för an-
ställningen i Världspressen bestod i att han var svensk medborgare och 
därmed kunde inträda som ansvarig utgivare. Detta skedde från och med 
decembernumret 1942. Det var inte lämpligt att Stiller, som inte deltog 
i tidskriftens redigering, stod som ansvarig. Och Svend Bahnsen kunde 
inte – som dansk medborgare – göra det.

I boken Hem till sist beskriver Fogelström anställningen i Världspres-
sen som ett stort steg framåt jämfört med det trista jobbet i bokhandeln.

Det var strax efter nyår 1942 som jag börjat på Världspressen. Och 
jag tyckte att jag hamnat i en annan värld, plötsligt fått en männis-
kovärdig tillvaro. Man ansåg att jag gjorde nytta, att mina åsikter 
och synpunkter kunde vara värda att diskuteras. Och att jag kunde 
anförtros det mesta, även sådant som jag inte hade lärt mig än.

Svend Bahnsen och greve Moltke

Svend Bahnsen intar en gåtfull ställning i Världspressens och senare i 
Jokers redaktion. Hans officiella huvudsyssla i Stockholm var som kor-
respondent för Köpenhamnstidningen Politiken. I Världspressens redak-
tionsruta står hans namn med mindre grad än de övriga två anställdas 
(Fogelström och en kvinna som sysslade främst med översättningarna), 
och utan att någon särskild funktion anges. Senare, när tidskriften lanse-
ras som ”nordisk”, står Bahnsen som dansk redaktör tillsammans med 
ett namn från respektive Finland, Island och Norge. De tre senare tycks 
emellertid inte ha deltagit i det redaktionella arbetet i någon större ut-
sträckning utan finns med mest för att markera den nordiska inriktningen. 
I tidskriftens slutskede står Bahnsen under rubriken ”Administration”.
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Fogelström uppfattade emellertid Bahnsen som överordnad och re-
presentant för den danska ägaren. Men han var inte särskilt flitig i det 
dagliga arbetet på redaktionen. Bahnsen hade också sitt arbete som kor-
respondent för Politiken att sköta och han umgicks flitigt i inflytelserika 
kretsar av politiker, diplomater och andra journalister. Att han hade ytter-
ligare en verksamhet – och den strikt hemlig – fick Fogelström veta först 
i krigets slutskede. Bahnsen var medlem av den underjordiska danska 
motståndsrörelsen mot den tyska ockupationen av hemlandet med täck-
namnet ”Maskinisten”.

Frihedsmuseet i Köpenhamn har dokumenterat den danska motstånds-
kampen under kriget. I dess databas (modstand.natmus.dk) finns uppgif-
ter om de personer som var aktiva i motståndsrörelsen. Om Svend Porte-
fee Bahnsen, född 15.11.1909, kan man läsa att han tillhörde presstaben 
vid Den Danske Brigade från den 22.9.1944.

Den danska brigaden, Danforce, var en av de två så kallade ”polis-
styrkor” som utbildades i Sverige under andra världskriget, den andra var 
Den Norska Brigaden. Danforce rekryterades bland danska flyktingar i 
Sverige och kom att uppgå till cirka 4 000 man. Brigaden försågs med 
svenska vapen och utbildades av svenska officerare men leddes av den 
danske generalmajoren Kristian Knudtzon. Brigaden organiserades och 
beväpnades – även med tunga vapen – som en regelrätt arméstyrka. Be-
teckningen ”polisstyrka” var till för att dölja att företaget utgjorde ett 
avsteg från den svenska neutralitetspolitiken.

Syftet med Danforce var att den skulle delta i befrielsen av Danmark 
i krigets slutskede om tyskarna inte kapitulerade, eller om kaos utbröt i 
landet. Den överfördes från Helsingborg till Helsingör den 4 maj 1945 
men behövde aldrig gå i strid. Tyskarna i Danmark kapitulerade under 
disciplinära former till den brittiske fältmarskalken Montgomery. 

Vem var då den ”greve Moltke” som Fogelström nämner som ägare 
till tidskriften Världspressen? Det fanns två danska grevar Moltke med 
snarlika namn vid den här tiden, vilket gör det något förvillande: Carl 
Adam Christian von Moltke, född 1907 och Carl Adam Moltke, född 
1908. 

Det mesta pekar på att det är den sistnämnde som Fogelström åsyf-
tar. Han var företagsekonom, rörde sig i publicistkretsar och spelade en 
viktig roll i motståndsrörelsen där han gick under täcknamnet ”Bobby”. 
Bland annat svarade han för en stor del av finansieringen av den under-
jordiska verksamheten genom att samla in pengar från danska patrioter 
och genom att förmedla pengar från de allierade i London till hemlandet. 
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Motståndsrörelsens verksamhet i Stockholm

Den danska motståndsrörelsens kontaktverksamhet i Stockholm leddes 
av en kollega till Svend Bahnsen, Berlingske Tidenes korrespondent 
Ebbe Munck. Han har skildrat tiden i en fortfarande mycket läsvärd bok 
som utkom på svenska 1967 med titeln Sibyllegatan 13. Av den framgår 
att Bahnsen spelade en tidigare och viktigare roll i motståndsrörelsen än 
enbart som presstalesman för den danska brigaden. Munck skriver att han 
redan vid starten av sitt arbete i Stockholm för motståndsrörelsen fick 
god hjälp av Svend Bahnsen.

Sommaren 1942 låg kontaktverksamheten i Stockholm tillfälligt nere. 
Tyskarna var deras kontaktpersoner i Danmark på spåren och det höll på 
att bli alltför farligt för dessa. Det var Svend Bahnsen som förmedlade de 
uppgifter till Munck som ledde till att verksamheten kunder återupptas 
och utvidgas. 

Vid samma tid hade ledningen för Berlingske Tidene fått kännedom 
om vad Munck i hemlighet sysslade med vid sidan av sin korrespondent-
tjänst och han hemkallades till Köpenhamn. Munck valde då att i stället 
säga upp sig från tidningen och arbetade under resten av kriget på heltid 
för motståndsrörelsen. 

Verksamheten i Stockholm blev motståndsrörelsens viktigaste kon-
taktförmedling till världen utanför det ockuperade Danmark. En efter-
hand omfattande nyhetsförmedling, fri från ingrepp av den tyska censu-
ren, organiserades liksom smuggling av människor, meddelanden och 
pengar till och från den underjordiska rörelsen i hemlandet. Härifrån för-
medlades också mycket av kontakterna mellan de allierades politiska och 
militära ledningar i London och den danska motståndsrörelsen. I krigets 
slutskede hade Munck i verksamheten involverat en grupp på hela sex-
tiotalet journalister som flytt från Danmark till Sverige. Efter kriget blev 
han diplomat vid Danmarks ambassad i London.

Fogelström aktiv antinazist

I ledningen för tidskriften Världspressen, som skulle vara strikt neutral 
mellan de krigförande parterna, fanns alltså en man, Svend P Bahnsen, 
som i hemlighet var starkt engagerad på den ena sidan. Och i bakgrunden 
skymtade en trolig ägare som var ännu mer involverad på denna sida. Hur 
var då förhållandet i detta avseende med den svenske redaktören – och 
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den formellt ansvarige – Per Anders Fogelström? Svaret är att han stod 
på samma sida som sina danska samarbetspartners.

Per Anders Fogelström blev antinazist redan i tonåren, då han gick i 
den Whitlockska samskolan på Östermalm. Det som först väckte hans 
avsky för nazismen var judeförföljelserna i Tyskland som han läste om, 
och de svenska hemmanazisternas antijudiska propaganda. De senare 
hade han på nära håll. Stockholmsnazisterna höll regelbundna möten på 
Nytorget, bara några kvarter från Fogelströms bostad vid Bondegatan.

På Whitlockska skolan fanns ynglingar med nazistsympatier. I sin 
bok Hem till sist berättar Fogelström att han, som en demonstration mot 
dessa, köpte tidningen Social-Demokraten och läste på rasterna.

1938 gick Fogelström med i den nybildade organisationen Antifas-
cistisk samling. Den var tvärpolitisk och ville samla alla antifascistiska 
vänsterkrafter: socialdemokrater, kommunister, syndikalister och vän-
sterliberaler. Vintern 1939 omvandlades organisationen till Förbundet 
Kämpande Demokrati efter att kommunisterna hade stötts ut då de väg-
rade att acceptera kritik mot Sovjetunionen för dess icke angreppspakt 
med Hitlers Tyskland. Ture Nerman blev ordförande och redaktör för den 
Förbundet närstående tidningen Trots Allt!

Fogelström följde med över från Antifascistisk samling till Kämpande 
Demokrati och var mycket aktiv under de första krigsåren. Han valdes in 
i styrelsen för organisationens Stockholmsavdelning, satt som sekretera-
re vid två av förbundets rikskongresser, var med och organiserade möten, 
demonstrationer och försäljningen av Trots Allt! Det finns också ett par 
signerade bidrag av Fogelström i tidningen från de här åren.

Samtidigt skrev Fogelström ett starkt antinazistiskt romanmanuskript. 
Det skildrar ett litet land som våldtas av ett stort grannland. Förebilderna 
är tydliga: Det stora Tyskland som lägger under sig det lilla Tjeckoslo-
vakien. Men det lilla landet som ockuperas skulle också kunna vara ett 
framtida Sverige.

Fogelström lämnade manuskriptet till bokförläggaren Axel Holm-
ström. Denne hade tidigare givit ut böcker som varnade för ”den bruna 
faran” och Fogelström trodde att han var den ende som skulle våga ge 
ut det. Holmström refuserade emellertid manuskriptet. Någon skriftlig 
motivering finns inte bevarad.
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Neutralitet med slagsida

Hur tedde sig då tidskriften Världspressen, med Bahnsen och Fogelström 
i ledningen, för läsarna?

En genombläddring av de fem årgångarna 1940–1945 ger en egen-
domlig läsning. Tidningen håller långt ifrån vad namnet och mottot ”Det 
bästa ur all världens press” lovar. Under det första året innehåller den 
nästan uteslutande artiklar från engelska och tyska tidningar, med ett 
och annat amerikanskt inslag. Efterhand under 1941–1943 tillkommer 
fler amerikanska tidningar, några schweiziska och några ryska. Under 
de sista åren blir inslaget av nordiska tidningar allt större. Tidningar från 
Sydeuropa och övriga världen saknas.

Formellt uppfylls kravet på neutralitet väl till och med 1942. Tyska 
tidningar får ungefär lika stort utrymme som engelska och amerikanska. 
Men man kan se en sofistikerad, och från tysk sida oantastbar favorise-
ring av de allierade. Från den engelska och amerikanska sidan återger 
Världspressen artiklar ur stora kvalitetstidningar som The Times, Daily 
Telegraph, Manchester Guardian och New York Times, medan de mest 
använda tidningarna från den tyska sidan är Völkischer Beobachter och 
Das Reich. Den förra var ett renodlat nazistiskt partiorgan som redan från 
mitten av 1930-tal hade gjort sig ökänt för sin grova antisemitism, och 
den senare ett statskontrollerat propagandablad. Flertalet av Världspres-
sens läsare var nog kapabla att se kvalitetsskillnaderna.

Från 1943 kan man se en öppen kantring till de allierades fördel. Då 
dyker det upp artiklar från tidningar som gavs ut av de norska och danska 
motståndsrörelserna. Mest citerad bland de svenska tidningarna är den 
tydligast nazi- och tyskkritiska Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. 
Världspressen börjar också publicera specialskrivna artiklar av välkända 
nazi- och tysklandskritiker som Dagens Nyheters utrikesredaktör Johan-
nes Wickman, doktor Ivan Pauli och professor Herbert Tingsten. Men 
fortfarande förekommer en och annan artikel ur Völkischer Beobachter 
och Das Reich. 

Från oktober 1944 är neutralitetsdeklarationen borta ur Världspres-
sens redaktionsruta.
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Karikatyrbok och Joker

På våren 1943 fick Svend Bahnsen en idé som skulle visa sig bli ett 
lyckokast. Han och Fogelström skulle ge ut en bok bestående av karika-
tyrteckningar från de senaste åren och från skilda länder, försedda med 
korta redaktionella texter. 

De båda tog in en vecka på Grand Hotel i Saltsjöbaden för att sam-
manställa boken. Arbetsfördelningen blev liknande den på Världspres-
sens redaktion. Fogelström satt från tidig morgon till sen kväll, valde 
teckningar och skrev texter, medan Bahnsen umgicks med övriga gäster 
på hotellet. Grand Hotel i Saltsjöbaden var under kriget en mötesplats 
för mer eller mindre betydelsefulla personer från när och fjärran, och för 
öppna och dolda kontakter.

Boken utkom hösten 1943 både i svensk- och danskspråkig upplaga, 
med den svenska titeln Fyra års världspolitik i karikatyrer. Den blev en 
framgång, såldes i 18 000 exemplar och följdes av ytterligare två delar. 
Böckerna bidrog till att finansiera Fogelströms lön och täcka underskott i 
tidskriftsverksamheten som gick knackigt.

På sommaren 1943 lanserade Bahnsen ett nytt projekt. Världspressen 
hade skaffat sig nya och bättre redaktionslokaler och anställt en försäl-
jare. Bahnsen tyckte att dessa resurser kunde användas för att ge ut två 
månadstidningar istället för en – och så kom tidskriften Joker till. Den 
nu tjugosexårige Per Anders Fogelström blev chefredaktör och ansvarig 
utgivare för båda tidskrifterna. Därtill blev han som – enligt egen utsago 
– saknade siffersinne verkställande direktör! I Jokers redaktionsruta står 
Svend Bahnsen under rubriken ”Administration”.

Joker kallades från början ”skämttidning”. Den skulle bli lättillgäng-
lig, populärt skriven och redigerad, men ändå med hög kvalitet – ”En 
intelligent humortidning”, som upphovsmännen själva uttryckte det. Det 
blev den också under de första åren av sin existens. Bahnsen hade förmå-
gan att till sina tidskrifter knyta bästa möjliga frilansmedarbetare – såväl 
skribenter som konstnärer och illustratörer – till lägsta möjliga arvoden. 
Bland dem fanns revyförfattaren och artisten Karl Gerhard, som kom att 
ingå i redaktionen och bidra med en personlig krönika i varje nummer. 

Presshist årsbok 2013.indd   13 2013-04-08   13:51



14

Första numret av tidskriften Joker med omslagsteckning av Isaac 
Grunewald. Ur Per Anders Fogelström, Liv och litteratur av Charles 
Kassman, 1986
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Kvalitativ höjdpunkt

Joker tål fortfarande att läsas, 70 år efter att den började utkomma. Första 
numret utkom i september 1943 och kostade 60 öre. Omslagsteckningen 
hade ritats av Isaac Grünewald. En maliciöst leende pajas drar undan 
ridån för den nya tidningen och pekar på en innehållsförteckning med en 
rad framstående medarbetare. I listan över medarbetare finns, förutom 
Karl Gerhard, bland andra poeten Nils Ferlin samt de framstående jour-
nalisterna Stig Ahlgren, Alf Henriksson och Victor Vinde. Nedanför har 
man lagt till bland andra Pauline Brunius, Ture Nerman, Torsten Tegnér, 
Per Albin Hansson och ”många andra allvarsmän och skojare”. Efter Per 
Albin Hanssons namn har man lagt till parentesen (men han säger som 
vanligt ingenting).

De fyra första numren är i fickformat, men med första numret 1944 
har tidningen vuxit till normalt tidskriftsformat. 1944 utgör en kvalitativ 
höjdpunkt i Jokers kortvariga liv. I nr 1 1944 gör Vilhelm Moberg ett 
fränt angrepp på regeringens och myndigheternas flitiga bruk av hemlig-
stämpeln, särskilt när det gäller utrikespolitiken. Moberg återkommer i 
juninumret och gör upp med den svenska malm- och kullagerexporten till 
Tyskland under rubriken ”Politisk vårmarknad”.

Poeten Nils Ferlin förekommer flitigt. I aprilnumret 1944 trycks för 
första gången en av hans mest kända visor, kupletten ”På Arendorffs tid”. 

Från sitt stambord på restaurangen Den Gyldene Freden ritar och be-
rättar Evert Taube om verkligheten bakom visan ”Karl-Alfred, Fritiof 
Andersson och jag”. Han återkommer i november med en liknande skild-
ring av bakgrunden till visan ”Brevet från Lillan”. Båda textmanusen och 
teckningarna har utförts på restaurangens brevpapper.

En stor del av den varande eller blivande eliten av tidningstecknare 
medarbetar i Joker, de flesta ännu unga och i början av sin karriär: Bertil 
Bull-Hedlund, Torvald Gahlin, Einar Jolin, Birger Lundqvist, Mago och 
Poul Ströyer. Rit-Ola tillkommer senare.

I vinjetten till Karl Gerhards krönikor ser man skribenten vandrande 
längs Kungsgatan i Stockholm, hand i hand med Isaac Grünewalds teck-
nade Joker. Vinjetten har texten ”På hatt med Karl Gerhard”. Jokern är 
Karl Gerhards fiktive samtalspartner i artiklarna.

Krönikorna innehåller en liknande mix som Karl Gerhards revyer: po-
litisk satir blandad med ironiska rapporter från Stockholms teater-, tid-
nings-, societets- och kändisvärld. Andra världskriget går mot sitt slut, 
det står klart att Tyskland ska förlora och Karl Gerhard försummar inget 
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tillfälle att ge igen mot dem som tidigare kritiserat hans antinazistiska 
opinionsbildning, eller gjort sig kända som nazistsympatisörer.

Intressant arkivmaterial

Arkivmaterial från Joker – brev till redaktionen från frilansmedarbetarna, 
originalmanuskript och originalteckningar – finns bevarat i Per Anders 
Fogelströms personliga arkivsamling på Kungliga biblioteket i Stock-
holm. Även det är en stimulerande läsning som speglar såväl redaktörens 
som medarbetarnas vedermödor. 

Breven till Fogelström i dennes egenskap av Joker-redaktör återspeg-
lar de frilansande skribenternas och konstnärernas problem, men indirekt 
också vedermödorna för en fattig tidskrifts redaktör. Ett vanligt tema i 
breven är medarbetarnas svårigheter att få fram texter och bilder i tid. De 
mest välformulerade ursäkterna för sen leverans står, inte oväntat, Karl 
Gerhard för. Från Göteborg skriver han i november 1943:

Goda redaktionskamrater bli inte förbannade på mig, men om Ni 
själva spelade teater varje kväll – och dessutom skrev i andra tid-
ningar (onödiga sådana, det medges) så skulle ni inte heller vara så 
punktliga. När därtill kommer en vacklande hälsa, böjelse för ett 
högt och dyrbart uteliv samt för sömn förstår jag inte hur sådana 
värdefulla bidrag som dagens överhuvudtaget har kunnat komma 
till. Med hjärtliga tillrop för 
Er alla –
Eder
Karl Gerhard

Ett annat vanligt tema i breven är de låga honoraren. Moa Martinson, som 
var en flitig medarbetare, skriver:

Kära redaktör Fogelström
Du får ge mig sjuttiofem kronor för det här. T.o.m Smålänningen 
betalar mig hundra. Kan du inte ta artikeln var snäll sänd den till 
Ny Dag.
Tillgivna Moa.

Moa Martinson är för övrigt alltid rak och rolig i sina brev. I juni 1944 har 
Joker bjudit sina medarbetare till Källhagens värdshus och Moa skickar 
tackbrev med litet skvaller om ett par andra deltagare.
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Bäste redaktör Fogelström.
Jag tackar på det hjärtligaste för den trevliga eftermiddagen på 
Källhagen. Det var på vippen att jag som är sträng nykterist (inte 
på grund av moral utan av hälsoskäl) höll på att bli på pikalurven. 
Backus representerades ändå utan mig av den svenska parnassen. 
Edfelt var i smorigaste laget liksom Ekelöf, men de var fulla när 
de kom. Men roligt var det och detta har Joker inte gjort för sista 
gången [...].
Moa Martinson

Redaktionskommittén för Joker i glatt samspråk. Per Anders Fogelström 
till vänster och Karl Gerhard i mitten. Bild ur Per Anders Fogelström, 
Liv och litteratur av Charles Kassman, 1986. Fotograf okänd.

Krigsslutet

Den höga kvaliteten till trots gick inte Joker särskilt bra ekonomiskt. Men 
Svend Bahnsen hittade en ny samarbetspartner, tidningen Våra nöjen. De 
båda tidningarna slogs ihop, med Joker som huvudnamn och Fogelström 
fortfarande som chefredaktör och ansvarig utgivare. Den viktigaste för-
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ändringen var att två framstående nöjesskribenter tillkom bland medar-
betarna – Sixten Ahrenberg och Björn Hodell.

Våren 1945 var det dags för en ny åtgärd. Joker slukade Världspres-
sen och blev Joker – med det bästa ur Världspressen. Samtidigt försvann 
Karl Gerhard med flera ur redaktionsrutan. Kvar blev bara Fogelström 
som redaktör med Olle Åkerlund och Svend Bahnsen under rubriken 
”Administration”. Även Karl Gerhards vinjett ”På hatt med Karl Ger-
hard” är borta, men han återkom sporadiskt som medarbetare.

Artiklarna under vinjetten ”Det bästa ur Världspressen” får en annan 
karaktär än tidigare under krigsåren. De handlar nu om historia, lite lätt-
smält kultur, kuriosa, upptäcktsresor med mera. Det dagsaktuella och 
kontroversiella är borta.

Några månader senare är kriget och Tysklands ockupation av Dan-
mark slut, och de danska samarbetspartnerna inte längre intresserade av 
sina svenska tidningsäventyr. Svend Bahnsen försvinner ”för att tillsam-
mans med den danska frihetsbrigaden tåga in i Köpenhamn”, som Fogel-
ström lite lakoniskt skriver i boken Hem till sist.

Carl Adam Moltke hade i krigets slutskede tvingats fly från Danmark 
med en tre månader gammal dotter gömd i en klädkorg och familjen hade 
bosatt sig i hustruns hemland USA. Svend Bahnsen övergick efter kriget 
från Politiken till Berlingske Tidene och var bland annat tidningens kor-
respondent i Wien. Där skrev han en uppmärksammad bok som kom ut 
i svensk översättning med titeln Dagar i Wien (1961). Bahnsen avled 
efter flera års sjukdom 1964, bara 54 år gammal. I två korta nekrologer i 
Politiken och Berlingske Tidene prisas han för sin stora hjälpsamhet mot 
kolleger och kärlek till journalistiken. 

Slutet för Världspressen och Joker

Med hjälp av lite pengar som fortfarande flöt in för karikatyrböckerna 
övertog Fogelström ägandet av Joker. Det blev en två år lång och fruktlös 
kamp för att försöka rädda tidningen, och med den det egna jobbet.

I den delvis självbiografiska romanen Erövrarna (1975) skildrar Fo-
gelström en journalists kamp för att försöka hålla liv i en dödsdömd tid-
ning. Tidningen Joker har han i romanen döpt om till ”Pajas” och själv 
kallar han sig Folke Strömberg. Av ekonomiska skäl måste redaktören 
Strömberg (Fogelström) skriva det mesta i tidningen själv. För att dölja 
detta för läsarna framträder skribenten under ett dussintal olika förfat-
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tarnamn och signaturer. En sjuttonårig vän till redaktören, kallad Klas, 
levererar en strid ström av teckningar för 2 kronor och 50 öre styck. Fö-
rebilden är den blivande författaren och konstnären Stig Claesson, signa-
turen Slas. 

I romanen berättar Fogelström vidare om både tidningens och redaktö-
rens ekonomiska problem, som oftast sammanfaller. Redaktören har bara 
kunnat ta ut några tior i kontant lön de senaste månaderna, men han har 
fått två nya kostymer och en stor fåtölj. Det är nämligen så att kompanjo-
nen och annonsförsäljaren sällan kan få kontant betalning för annonserna 
utan måste göra bytesaffärer. 

På våren 1947, när läget såg som mörkast ut, lyckades Fogelström 
hitta köpare till utgivningsrätten av Joker. De nya entusiasterna plane-
rade att ge ut en boulevardtidning och trodde att Joker kunde bli en lämp-
lig grund. Fogelström kunde lämna tidningen, arbetslös och utfattig men 
många erfarenheter och kontakter rikare.

Nya Joker, som tidningen kom att heta, blev bara några nummer gam-
mal. Efter några månaders frilansande anställdes Fogelström av Ivar Öh-
man på Folket i Bild. Med sin hårda erfarenhet från Världspressen och 
Joker blev han en värdefull medarbetare för tidningen.

Parallellt med jobbet på Folket i Bild utvecklade Fogelström sitt för-
fattarskap. Han första roman Att en dag vakna kom ut 1949. 1951 kom 
genombrottet med romanen Sommaren med Monika som två år senare 
filmades med Ingmar Bergman som regissör. 1958 lämnade Fogelström 
Folket i Bild för att bli författare på heltid. 

Otryckta källor
Frihedsmuseet, Köpenhamn
Mediemuseet, Odense
Per Anders Fogelströms arkivsamling, Kungliga Biblioteket, Stockholm.
Riksarkivet, Stockholm: Justitiedepartementet, Tryckfrihetsbyråns hand-

lingar, 1940.

Tidskrifter 
Världspressen och Joker, Kungliga biblioteket, Stockholm.

Litteratur
Fogelström, Per Anders (1993) Hem till sist, Stockholm: Bonniers.
Ebbe Munck (1967) Sibyllegatan 13, Minnen från de kritiska åren 

1939–1945, Stockholm: Norstedts
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*

Karl-Olof Andersson har ett långt förflutet inom pressen. Under 1970-ta-
let arbetade han på Smålands Folkblad, LO-Tidningen och Arbetets 
Stockholmsredaktion. 1982 till 2000 var han ledarskribent på Aftonbla-
det. Därefter har han varit verksam på frilansbasis som författare, jour-
nalist och föreläsare. Han har givit ut elva böcker, däribland Nils Ferlin, 
poet i livets villervalla (1998), Europa i 1900-talets spegel (2003) och 
Harry Martinson, naturens, havens och rymdens diktare (2003). Hans 
senaste bok Per Anders Fogelström, ett liv för litteraturen, freden och 
miljön utkom i oktober 2012.

Epost: karl-olof.andersson@telia.com
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Expressens uppfinnare
Carl-Adam Nycop och Albert Bonnier jr

Mats Ekdahl

Expressens start har, som pressforskningen visat, en lång förhistoria, och 
att den startade just när den startade, och att den kom att se ut just som 
den gjorde, har enligt min mening i hög grad att göra med det berikande 
mötet mellan två viljestarka och drivande krafter: redaktören Carl-Adam 
Nycop och tidningsförläggaren Albert Bonnier jr.

Drivkraften kom således från två håll. Carl-Adam Nycop, å ena sidan, 
var fulltränad från att ha varit sportchef i Nya Dagligt Allehanda och i sex 
år chef för bildtidningen Se. Albert Bonnier jr, å den andra, hade besegrat 
sin farbror Åke Bonnier i maktkampen om vem som skulle leda Åhlén 
& Åkerlunds veckotidningar, och var nu beredd ge sig i kast med sitt 
livs största tidningsäventyr: den kvällstidning som Dagens Nyheter och 
familjen Bonnier resonerat kring och dragit upp riktlinjerna för i ett par 
årtionden (till en början mest för att utnyttja DN-officinens trycktekniska 
marginalkapacitet). Tjugo- och trettiotalets DN-chef Sten Dehlgren såg 
för övrigt redan 1926 till att det gjordes ett experiment med en fyrasidig 
dummy och ett provtryck på en tidning som kallades ”Kvällsnyheterna”.

Kvällstidningsprojektet hade alltså diskuterats mycket länge, men 
den avgörande impulsen att verkligen ta itu med saken måste tillskrivas 
Albert Bonnier jr som i förtroende skriver till de invigda i familjen och 
tidningsstyrelsen i ett brev vid luciatid 1942:

Tidpunkten för realiserande av detta projekt har som bekant gång 
på gång skjutits på framtiden av olika vägande anledningar; men 
förefaller det åtminstone av mig som om fastställandet av en be-
stämd tidpunkt för tidningens utgivning och lösandet av alla prak-
tiska frågor beträffande engagemang etc. som därmed samman-
hänga, nu definitivt borde beslutas.

Albert Bonnier jr säger att det finns flera anledningar till hans ståndpunkt, 
men att den viktigaste är hans personliga bedömning av krigsläget. Han 
skriver att så vitt han förstår kan kriget i Europa knappast tänkas fortsätta 
mer än i cirka två eller två och ett halvt år till. Och, fortsätter han, utgår 
man från att detta antagande är rätt och att kriget skulle sluta före somma-
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ren 1945, menade han att det vore olyckligt om DN:s kvällstidning skulle 
startas senare än hösten 1943.

Albert Bonnier jr ansåg att en ny tidning behövde ett till två år på 
sig för att finna sin form, gjuta samman redaktionen och hitta de rätta 
distributions- och försäljningsmedlen. Efter att detta är gjort borde en ny 
tidning ha nått fram till den punkt i sin utveckling från vilken en verk-
ligt kraftig framstöt kan göras mot de stora upplagorna. Denna framstöt 
borde, enligt Albert Bonnier jr, lämpligen sättas in i samband med en 
europeisk fred, eftersom kommunikationerna med utlandet, hur freden 
än kommer att gestalta sig, då kommer att bli lättare med följd att det 
redaktionella materialet kommer att bli betydligt rikhaltigare för den som 
snabbt knyter de rätta förbindelserna eller sedan gammalt har dessa; plus 
att även annonsmarknaden torde lätta betydligt.

Albert Bonnier jr och Carl-Adam Nycop förberedde den nya tidningen 
med idékläckning såväl under seglingar i Sandhamn som vid bad och 
rakning på Dalarö sommaren 1944. Foto K.W: Gullers

Efter att ha beskrivit läget på kvällstidningsmarknaden i Stockholm, 
där såväl Aftontidningen som Nya Dagligt Allehanda misslyckats med 
att ta upp kampen med Aftonbladet, slår Albert Bonnier jr fast att DN:s 
utomordentliga organisation och dess ledare skulle må psykologiskt bra 
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av att få nya uppgifter att brottas med i stället för att ytterligare finputsa 
en redan perfekt organisation. Han utvecklar därpå sitt framsynta reso-
nemang med att beskriva hur han tycker att tidningen ska tryckas och 
redigeras. Den bör framställas efter nya tryckmetoder som möjliggör 
för redaktionen att ge publiken något nytt. Albert Bonnier jr tänker sig 
en kvällstidning framställd i boktrycksrotation kompletterad med djup-
trycksrotation, eller möjligen, om den tekniska utvecklingen möjliggör 
detsamma, helt tryckt i djuptryck. Han tillägger att bägge förfaringssätten 
möjliggör att trycka bilder på ett sätt som ingen annan svensk dagstid-
ning hittills kunnat. Därtill finns chansen att använda sig av färg på till 
exempel seriesidorna.

Albert Bonnier jr övergår därefter till den publicistiska strategin. Hans 
bestämda uppfattning är att en ny redaktion där det rent mekaniska sam-
arbetet är ofullständigt och där redaktionsledningen inte i detalj känner 
varje redaktionsmedlems kapacitet och personliga möjligheter är pre-
disponerad att spricka på sin uppgift: nämligen att göra en tidning som 
till innehåll och ombrytning i viss mån skiljer sig från yrkestraditionen. 
Medan däremot en redaktion som samarbetat i ett par år och där led-
ningen vet vad varje man går för mycket lättare kommer att lyckas på rent 
nyhetsskapande områden.

Han avslutar sitt hemliga brev med att visa sitt förutseende också i ett 
annat sammanhang: distribution och nyhetsanskaffning. Han betonar att  
flygtrafiken med utlandet efter kriget, samt även inom Sverige, skulle 
komma att utvecklas explosionsartat. Utvecklingen av flyget i USA, som 
kommit längst på området, visade nämligen att all post och godsflygning 
skedde på nätterna. På så vis, poängterade Albert Bonnier jr, skulle hela 
det utländska bildmaterialet kunna anlända till Stockholm på morgonen, 
det vill säga för sent för att komma in i morgontidningarna, men tillräck-
ligt tidigt för att tryckas i en kvällstidning. Han framhöll också att en så-
dan kvällstidning med hjälp av det inhemska flygnätet senare samma dag 
också skulle kunna läsas och studeras till middagskaffet i såväl Göteborg 
som Sundsvall. Sammantaget borde dessa förändringar i transporthän-
seende möjliggöra för den bäst redigerade och tryckta kvällstidningen 
i Stockholm att få en större nationell spridning än någon annan dagstid-
ning tidigare haft.

Albert Bonnier jr var utan tvekan en mycket klarsynt tidningsförläg-
gare, men trots sitt profetiska antagande att kriget skulle sluta allra senast 
sommaren 1945 och att redaktionen behövde ungefär två år på sig för att 
gjutas ihop och komplettera sig själv, kom Expressens start ändå att skju-
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tas upp från hösten 1943 till den 16 november 1944. Parallellt med den 
teknisk-taktiska planeringen surrade i hans huvud också frågan om vem 
som skulle ges förtroendet att bygga upp och leda den nya tidningen. Det 
är uppenbart att Carl-Adam Nycop var ett av de starka kort som Albert 
Bonnier jr avsåg att kasta in i leken, kanske redan vid den här tidpunkten 
det starkaste som han hade i åtanke. Han visste att Carl-Adam Nycop var 
i sin mest kraftfulla ålder och fulltränad för uppgiften. Familjen Bonnier 
hade under flera år haft ögonen på den vitale finlandssvensken. Albert 
Bonnier jr skulle längre fram i tiden, när han sammanfattade sitt tidnings-
förläggarliv, säga att ”Nycop var tidningsgalen, han åt, sov, och konsu-
merade tidningar dygnet runt; hans arbetskapacitet kan bara beskrivas 
som enorm.”

En början redan 1938

Redan sensommaren 1938 bjöd Åke Bonnier, Albert Bonnier jr:s farbror 
och dåvarande chef för Åhlén & Åkerlunds förlag, Carl-Adam Nycop på 
lunch på Stallmästaregården och bad honom vid det tillfället att skriva 
ned en lista på lovande unga journalister som kunde vara lämpliga att fö-
reslå för den nya kvällstidning som man diskuterade i DN:s styrelse. Åke 
Bonnier fick en lista på tjugo namn av Nycop som slutade brevet med 
”Hälsningar från en som inte finns med på listan, men som borde stå där”.

I oktober 1940 fick Carl-Adam Nycop en förfrågan om han var intres-
serad av att förvärva en aktiepost i Nerikes Allehanda, och han svarade 
tidningens huvudägare Cläes Ljung att han var lockad av erbjudandet. 
Detta ledde till ett samtal med Albert Bonnier jr om Nycops framtid inom 
Åhlén & Åkerlunds förlag, ett samtal som i sin tur ledde vidare till ett 
sammanträffande med Tor Bonnier (Albert Bonnier jr:s pappa och chef 
för Albert Bonniers bokförlag) om ett eventuellt långtidskontrakt mel-
lan Nycop och Bonniers. Tor Bonnier nämnde för Nycop att ”om du vill 
återgå till att arbeta i dagspressen så finns ju goda möjligheter inom DN 
eller den kvällstidning man där planerat”. Strax därefter skrev Nycop 
också på ett kontrakt med Bonniers som gav honom fritt val om han i 
framtiden ville stanna inom Åhlén & Åkerlund eller gå över till DN eller 
dess kvällstidning.

I mitten av mars 1942 tar Albert Bonnier jr upp frågan med Carl-Adam 
Nycop om att göra en lunchtidning och utvecklar sitt resonemang med 
orden: ”Det skulle bli en liten, behändig, anspråkslös tidning. Billig och 
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enkel, utan ledare och kultursida, men med mycket bilder. En utbyggd SE 
utifrån de erfarenheter vi fick när vi gav ut SE två gånger i veckan under 
finska vinterkriget.” Carl-Adam Nycop ritade därefter på Albert Bonnier 
jr:s uppmaning lite löst på ett sådant projekt, men samtalen ebbade ut 
och Nycop förstod att det berodde på att DN:s kvällstidningsplaner låg 
och pyrde i bakgrunden. Han tolkade även Albert Bonnier jr:s framstöt 
som att denne börjat leka med tanken på att själv ge ut en kvälls- eller 
lunchtidning, efter att vid flera tillfällen fått mothugg om detta projekt i 
DN:s styrelse.

I slutet av mars 1943 talar Albert Bonnier jr åter med Carl-Adam 
Nycop om DN:s kommande kvällstidning, och den här gången är för-
läggaren mer konkret eftersom han frågar Nycop om denne fortfarande 
tycker att det skulle vara roligare att jobba med en dagstidning än med 
veckotidningar (Nycops bägge skapelser SE och ALLT hade vid den här 
tidpunkten blivit framgångar). Nycop svarade att han var lockad av att 
återvända till dagstidningsjournalistiken. Albert Bonnier jr anförtrodde 
nu Nycop ett annat chefsnamn som var aktuellt för den nya kvällstidning-
en: DN:s sportchef David Jonason, signaturen Mr Jones. Denne backades 
upp av DN:s chefredaktör Sten Dehlgren, men Albert Bonnier jr beto-
nade för Nycop att man inom Bonnierfamiljen ansåg att man borde söka 
andra vägar när det gällde chefsfrågan.

I mitten av januari 1944 samtalar Albert Bonnier jr på nytt med Carl-
Adam Nycop och bekräftar nu att kvällstidningsfrågan, delvis på grund 
av hans egna energiska yrkanden, börjat röra sig framåt och att till och 
med DN:s ledning nu menade att rätta tiden närmade sig då kriget ju gick 
in i sitt slutskede. Till yttermera visso började det bli bråttom, ty om man 
lämnade kvar Aftonbladet i överläge gentemot den svaga Aftontidningen 
skulle AB:s ägare Torsten Kreuger kapa åt sig hela kvällstidningsmark-
naden. Den här gången meddelar Albert Bonnier jr i förtroende ännu ett 
nytt namn som är aktuellt för chefsposten: Ivar Ljungquists, DN:s redak-
tionschef. Men Albert Bonnier jr antyder samtidigt för Nycop att denne 
själv snart kunde räkna med en konkret förfrågan från DN:s sida. Albert 
Bonnier jr ger Nycop rådet att ta en underhandskontakt med DN:s verk-
ställande direktör Helge Heilborn för att få närmare information.

Albert Bonnier jr och Carl-Adam Nycop hade träffats vid en tågresa 
på väg hem från vinterspelen i Lahtis vintern 1938. De kände varandra 
från Idrottsbladets redaktion och kom under åren som följde med tid-
ningen Se att lära känna varandra på djupet och få förtroende för var-
andra. Sommaren 1944 låg de bägge på solbalkongen i Albert Bonnier 
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jr:s Dalarövilla och skissade på den nya kvällstidningen. Båda herrarna 
var i sina kraftfullaste åldrar: Carl-Adam Nycop trettiofem år och Albert 
Bonnier jr trettiosju. Bägge visste att tidningsbranschen var en stridsglad 
och humörfrisk bransch. Deras goda samarbete beseglades till yttermera 
visso dessa ljusa sommardagar med ett i tidningssammanhang välkänt 
foto taget av K.W. Gullers när tidningsförläggaren och redaktören sitter 
i badbyxor och rakar sig i havsvatten medan de kappas om att komma på 
idéer att realisera i den nya tidningen.

Själva igångsättandet av Expressen och den första tidens dagliga 
liv på redaktionen – med den tickande väggklockan, teleprintern som 
hostar igång, den sluggerartade entusiasmen, den nervslitande nyhets-
granskningen och så småningom det avlägsna mullret från en tryckpress 
som går upp i varv – tillhör den svenska journalistikens folklore, vilken 
jag här hoppar över för att i stället koncentrera mig på det press- och 
personhistoriskt viktiga.

Jämsides med familjen Bonniers och DN-ledningens diskussioner om 
den tänkta kvällstidningen hade alltså Carl-Adam Nycop börjat sin kar-
riär som tidningsman, först i Helsingfors men snart även i Sverige. Hans 
brev till föräldrarna hemma i Helsingfors avslöjar att han tidigt börjat 
mentalt förbereda sig för stora uppgifter. Under sin tjänstgöring på Eskil-
stuna-Kuriren skriver han i ett brev i mars 1935 till sin mamma:

Kära Mamma,
Har inte låtit höra av mig på en tid nu igen, men jag har faktiskt 
haft förbaskat mycket arbete. Det är emellertid skönt att tvingas 
in i denna trälkvarn efter alla slöa år på Husis (Hufvudstadsbladet, 
Finlands största svenskspråkiga dagstidning; förf. anm.). Nu blir 
man en genomrutinerad journalist som tvingas att kämpa med alla 
olika former av det mångsidiga yrket. Den bästa skola jag någon-
sin kunnat få.

Under sin tid vid Göteborgs Morgonpost skriver han i februari 1937 i ett 
brev till sin pappa som är verksam som diplomat i den finländska utrikes-
förvaltningen:

Käre Far,
Platsen på GMP, där jag dock trivts bra och fått många goda ut-
vecklande arbetsuppgifter, var således blott ett slags spaningspo-
sition, som nu även medfört önskat resultat. Jag kan nu efter två 
års och två månaders kampanj i svensk dagspress konstatera att 
jag nått ett av de första stora målen för mina strävanden: en säker 
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och god position i ett respekterat, genomstabilt tidningsföretag i 
Sverige. Utom Torsten Tegnér (Idrottsbladets ägare och redaktör; 
förf. anm.) och de tre stora dagstidningarna i Stockholm är det fak-
tiskt bara Sydsveriges stortidning Sydsvenska Dagbladet och just 
Morgontidningen i Göteborg som håller sig med sportavdelningar 
i större format och ´ledarskribenter´ inom sportfacket av det mer 
kvalificerade slaget. Jag tillhör således nu den ´inre ringen´ av så 
kallade ´stora´ sportskribenter i landet och får finna mig i att upp-
märksammas och citeras, kommenteras och bemötas i proportion 
därtill.

I april samma år skickar han också sin far några exempel på reklamkam-
panjen kring honom själv och hans sportavdelning:

Käre Far,
Jättereklamen var i kraftigaste laget och gör att jag får hugga i av 
hundra gubbar för att inte bli en besvikelse. Men det ser ut att reda 
ut sig – med fräckhet, friskt mod och flax hos fru Fortuna.

Torsten Tegnér på Idrottsbladet, en av Nycops tidiga arbetsgivare, har 
gett en fin karakteristik av Carl-Adam Nycop vid den här tidpunkten: 

En ung man med framgångsgloria kring pannan som dök upp i vår 
muntra och stronga krets som ett nätt ´bättre mans barn´ med äp-
pelrunda kinder och rätt så resoluta åsikter om tillbörligt och otill-
börligt i Helsingforsidrotten.

Torsten Tegnér tillhörde kretsen av chefredaktörer som gav Carl-Adam 
Nycop högsta beröm: ”Nycop är en journalist av internationellt snitt”, 
slog TT fast. G.H. Hermelin, andre redaktör på Eskilstuna-Kuriren, skri-
ver: 

Av utomordentligt värde har hans synnerligen omfattande förbin-
delser inom svensk och utländsk press varit, och hans på självsyn 
grundade kunskaper om kulturella och politiska företeelser i Öst-
europa, Finland och Nordamerikas förenta stater. 

Svenska Pressen i Helsingfors gav Carl-Adam Nycop betyget: ”Snabbhet 
i förening med goda nerver.”

Helsingfors-Journalen, en bildtidning i Finland på den tiden, noterar 
om Nycop: ”Han har gett prov på säkert öga för artikelredigering och 
journalistisk schwung vid rubricering, samt smidighet vid behandlingen 
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av det illustrativa materialet.” Hufvudstadsbladet skriver i sitt rekom-
mendationsbrev om Nycop: ”Mångsidigt orienterad i sitt fack.” När 
Rit-Ola, vännen från Idrottsbladet, rekommenderade Carl-Adam Nycop 
för J.A. Selander på Eskilstuna-Kuriren sammanfattade han Nycops be-
gåvning med orden: ”Killen är rena tidningssnillet!”

Carl-Adam Nycop gjorde också, framför allt som sportjournalist, 
många resor: Budapest 1931, Polen/Lettland/Estland 1931, Rom/Capri/
Neapel 1933, Paris 1932, London 1934, USA 1934, Berlin 1936. New 
York med sina tidningar, boxningslokaler och journalisthak kom att 
smitta honom för livet och erfarenheterna därifrån blev en viktig faktor i 
hans Expressen-bygge. I ett brev till Idrottsbladets redaktionschef Topsy 
Lindblom, vars uppslagsrikedom och handlingskraft han beundrade, 
skriver Nycop:

Det var en oerhörd första kväll i världens största stad för en yng-
ling som kommit från små nordiska förhållanden. Jag kände mig 
groggy som efter en 12-rondersmatch mot världsmästaren i lätt-
vikt, signor Tony Canzoniere /…/ New Yorks enorma fond av 
fighting spirit tog nästan kål på mig denna kväll. Men den har ock-
så smittat av sig!

Från New York tog Carl-Adam Nycop redan vid denna sin första resa 
med sig hem en hel radda språkliga och redigeringsmässiga lärdomar. 
Inte minst förstod han den framträdande roll som sportspråket haft för 
den amerikanska masskommunikationen. Bo Strömstedt, senare Expres-
sens mångårige kulturchef och chefredaktör, har skrivit om Carl-Adam 
Nycop att denne ”kunde hämta journalistiska lärdomar till och med ur 
boxningens rytm”.

Längre fram i tiden skulle Ingemar Johanssons matcher om världs-
mästartiteln i tungviktsboxning komma att ge Carl-Adam Nycop flera 
tillfällen att åter bekanta sig med Manhattans journalistik byggd på 
impulser, snabbt nedslängda stolpar för referat och kommentar. Nat 
Fleischer, chefredaktören för boxningstidningen The Ring, imponerades 
av hur Expressen, med sin lilla skara på plats, kunde ”lämna” dubbelt så 
mycket text till hemmaredaktionen som de stora amerikanska drakarna. 
Gustaf von Platen, Nycops kollega och senare rival, men en gång i tiden 
också dennes adept, har sagt om sin mentor Nycop: ”Jag har aldrig sett 
honom tveka inför en skrivmaskin. Han går omedelbart till verket och jag 
vet ingen som skriver i ett så rasande kulsprutetempo.”
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Den 11 maj 1944 fortskrider planeringen av Expressen med ett lunch-
möte på restaurang Rosenbad mellan Carl-Adam Nycop och en DN-kvar-
tett bestående av de redan nämnda Helge Heilborn, Sten Dehlgren, Ivar 
Ljungquist samt den politiske redaktören Leif Kihlberg. DN-herrarna 
frågar ut Nycop om hans journalistiska verksamheter, och Nycop läser 
senare på kvällen i sina anteckningar från mötet att direktören Heilborn 
var den som närmast ”stöttade” honom under utfrågningen. Heilborn 
hade en stark tidningskänsla och var mycket medveten om hur viktigt 
just valet av redaktör var. Redan i februari 1942 hade han uttryckt några 
synpunkter i den riktningen: 

Det blir dock till sist produkten som sådan som blir bedömd 
och med DN:s erfarenhet och förutsättningar bör den av DN ut-
givna kvällstidningen bli så bra att den slår igenom även om herr 
Kreuger (Aftonbladets ägare; förf. anm.) reser aldrig så många hin-
der i dess väg.

Planerna tar allt fastare form

Under augusti månad 1944, efter det att han nu också formellt blivit er-
bjuden redaktionschefsjobbet och tackat ja till detta, fortsätter Carl-Adam 
Nycop sina förberedelser med att göra sina numera välbekanta underlag 
för dels anställningsintervjuerna, dels för innehållet i tidningen, hans så 
kallade line-up (som förresten Expressen använde som faksimilomslag 
till den specialbilaga som man tryckte för att hedra Nycop vid dennes 
90-årsdag sommaren 2000).

Expressen tillkom i ett läge av extraordinär balans, kreativitet och 
kompisskap mellan redaktör och ägare. Carl-Adam Nycop har beskrivit 
Albert Bonnier jr från den här tiden:

 Abbe var ju en ´kille bland killar´. Han satt i bara skjortärmar-
na och såg till att papperskvaliteten var bra och att tryckpressar-
na funkade. Man kunde gå in till honom och sitta långa stunder 
och snacka, och sen sa han plötsligt ´ nej, nu tycker jag att vi går 
och badar bastu´, och så reste han sig och så gick vi till dåvarande 
Sportpalatset och satt där i bastun och fortsatte att snacka tidningar 
och bildjournalistik.
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Den 24 augusti 1944 lämnar Nycop sitt förslag till redaktionell beman-
ning: 34 namn, varav 2 fotografer, 2 telefonmottagare och 2 tecknare. 
Han gör likaså sin första egentliga dummy till den nya kvällstidningen, 
en ”skiss gjord ur den redaktionelle arbetschefens synvinkel”, i vilken 
han betonar bland annat de ”säljande” momenten, tidningens intellektu-
ella ”kvalitetsansikte” samt kontakten med landsorten.

Carl-Adam Nycop vakade särskilt över sportsidorna och underströk 
att:

sporten kommer sannolikt efter kriget att få ett grepp över massor-
na som för närvarande motsvaras av utrikespolitiken och krigshän-
delserna. Därför måste den centrala sportredaktionen göras stark 
och allsidig. Helst bör man försöka att till denna avdelning knyta 
pennor som skriver så livfullt att de kan räkna med en trogen läse-
krets och anhängarskara.

Det började med andra ord dra ihop sig till premiär. ”Snart stegrar man 
sig som en kapplöpningshäst på turfen”, skrev den blivande medarbeta-
ren Ingemar Axelsson till Nycop.

Den 16 november 1944 startade så Expressen med en snabbt samman-
dragen redaktion på 35 man. De flesta kom från gamla nedlagda Alle-
handa, ett par från Dagens Nyheter och en handfull från landsorten. Mot-
tagandet blev minst sagt ljumt. Medelnettosiffran under 1944 års sista 
nummer blev 38 000 exemplar. Aftonbladet hade då uppåt 200 000 och 
AT cirka 80 000.

Den 7 maj 1945 kom Expressens verkliga genombrott även om tid-
ningen visat växtkraft redan under början av året. Då lyckades man näm-
ligen per radio fiska upp amiral Doenitz kapitulationstal från Flensburg 
och vågade gå ut i Stockholm med denna nyhet före alla andra. ”FRED” 
på löpsedeln hade med Carl-Adam Nycops ord ”samma verkan som en 
tändsticka i en krutdurk”. Senare visade det sig också att Expressen troli-
gen var först i hela världen med denna nyhet. Censuren försenade många 
andra tidningar.

Den 9 oktober 1946 kunde Expressen som första tidning i en extra-
upplaga meddela att Tage Erlander skulle efterträda den tre dagar tidi-
gare avlidne Per Albin Hansson. Häpnad och förtrytelse uppstod i LO-
borgen vid Norra Bantorget. Hur gick det till att LO:s Aftontidningen 
blivit slagen på sin egen plan? Jo, Expressens reportrar Gösta Ollén och 
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Gert Engström hade hittat en hemlig plats i riksdagshuset där de kunde 
avlyssna det socialdemokratiska partisammanträdet.

Efter detta fortsatte utvecklingen med att Expressen 1948, det första 
olympiaåret efter kriget:

(1)  befäste sin ställning som idrottsungdomens favorittidning 
(2)  1949 blev en radikalt kämpande tidning med artikelserier om socia-

la missförhållanden 
(3)  1951 gick in i slutspurten i sin kamp mot huvudkonkurrenten Afton-

bladet och blev Sveriges och Nordens största kvällstidning
(4)  från 1952 till 1953 tog ett jätteskutt upp över 220 000 i upplaga 
(5)  de följande åren tydligt kunde se att den var på jakt efter titeln 

svensk presschampion alla kategorier.

1958 låg Expressen och DN jämsides och pressade varandra, men så kom 
Expressen med en jättestöt under hösten och svepte förbi och blev den 
första svenska dagstidningen med en upplaga på över 350 000 exemplar 
per dag (vissa höstmånader till och med över 370 000 och vissa helgdagar 
över 500 000). ”Expressen ligger nu som nr 19 i den amerikanska upp-
lagestatistiken”, telegraferade skämtsamt USA-korrespondenten Arne 
Thorén från New York. 1959 blev Expressen Nordens största dagliga 
tidning och dess snittupplaga var nu på rask marsch mot de ”utopiska 
400 000” som Albert Bonnier jr och Carl-Adam Nycop pratat om ute på 
Dalarö sommaren 1944.

Men låt oss nu förflytta oss tillbaka till den första tiden. I sina egna 
anteckningar sammanfattade Carl-Adam Nycop den så här:

1944: Förarbete och planering i samråd med Sten Dehlgren, Albert 
Bonnier jr, Ivar Harrie och delvis Pontus Henriques (redaktionssekrete-
rare och en av nyckelpersonerna vid tidningens start; förf. anm.). Från 
starten i november 1944 direkt medverkan i det dagliga arbetet i redi-
geringsrummet, utgörning av bildsidor och löpsedlar, övervakning av 
tiderna i produktionen, organisationsarbete, representation, propaganda 
med mera.

Det kan tilläggas att Carl-Adam Nycop antecknade i sin dagbok att 
han inte haft en enda ledig dag från den tionde november 1944 fram till 
årsskiftet 1945/46. Han var, som medicinjournalisten Bernt Bernholm 
senare beskrivit i ett brev till sin forne chef, ”både eldare och styrman för 
skutan”.
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Rapporter till Dehlgren

Sent på kvällen den 19 november 1944, tre dagar efter det första num-
ret, skriver Carl-Adam Nycop sin första två sidor långa rapport till Sten 
Dehlgren, DN/Expressens högste chef. Han redogör för svårigheterna var-
je dag vid färdigställandet av tidningen. Det visar sig att sätteriet arbetar 
mycket tungt. Materialet kommer fram långsamt och det går inte att hålla 
de tider för upplagorna som man beräknat. De första fyra dagarna har man 
helt enkelt bara fått köra tidningen så snart den blivit klar, och sedan låtit 
pressarna rulla. I vissa fall har ändringar kunnat göras vid pappersbytet, 
men långt ifrån alltid. Carl-Adam Nycop påpekar för Sten Dehlgren att 
han får känslan av att den tekniska personalen står handfallen och oföre-
tagsam inför det tempo som krävs för framställning av kvällstidningar. 
”Man tänker helt enkelt inte kvällstidningsmässigt och har därför intet 
sinne för vad 5 minuter betyder”, utvecklar Nycop sitt resonemang, för 
att därpå beskriva logistiken som ”en enda långsamt och trögt rinnande 
gröt”. Den snabba, markerade rytm som bör utmärka produktionen av en 
kvällstidning har inte kunnat uppnås. Den enda tekniska avdelning som 
enligt Nycops mening skött sig bra är klichéanstalten: ”Vi har faktiskt fått 
fram klichéer på 16 minuter, vilket måste betecknas som utomordentligt.”

Själva redaktionen går förstås inte heller fri från kritik. Den är inte 
samtrimmad. Var och en kommer dragandes med sina lärdomar och 
minnen från tidigare arbetsplatser. Detta måste ”opereras bort”, fastslår 
Nycop i rapporten till Sten Dehlgren. Han bedömer att det kommer att ta 
rätt lång tid att få en gemensam linje. När det gäller det skrivna ordet mar-
kerar Nycop att det skrivs för långt och för ordrikt. Det gäller att komma 
fram till kärnan i stoffet mycket fortare. Nycop avslutar dock sin första 
rapport i förvissning om att arbetet kommer att ge resultat, men vill för 
Sten Dehlgren redan nu lyfta frågan om man inte måste öka ut både lokal 
och personal: ”Vi kan inte klara redigeringsarbetet med bara två man, av 
vilka den ena under långa stunder får vistas i sätteriet”, förtydligar han.

I sin andra rapport till Sten Dehlgren, författad den 28 november 1944, 
konstaterar Nycop att man efter två veckor nu kommit över den första 
mardrömslika perioden då allt bara flöt och man hade svårt att få grepp 
och överblick av läget. Han redogör för en serie omdisponeringar av det 
redaktionella materialet som blivit nödvändiga och framhåller också att 
det nu går bättre i sätteriet. Det märks att de ombrytare och sättare som 
kommit från Nya Dagligt Allehanda, har ”kvällstempot i händerna”. Ett 
bekymmer är däremot att Expressen i distributionshänseende är efter 
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konkurrenterna ute på stan i Stockholm. Två dagar har man också missat 
betydelsefulla tåg och därför blivit efter i stora delar av landsorten. På det 
stora hela är de försäljningssiffror man fått inte särskilt uppmuntrande. 
Nycop inser att returerna är höga och tillägger att det är nervpåfrestande 
att inte veta var ”botten ligger”.

Kollegerna i pressen var uppmärksamma på vad Carl-Adam Nycop 
ville skapa med den nya kvällstidningen och i Joker skämtades med 
hans ambitioner på en helsida i julnumret 1944. (Joker, dec 1944: 43)
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Andan på tidningen har däremot blivit bättre. Det skrivna reportaget 
lyser dock i alltför hög grad med sin frånvaro. Fortfarande måste Expres-
sen koncentrera sig på att få ut tidningen och på att utnyttja krigshändel-
serna och andra självgående nyheter som kommer in.

I sin tredje rapport till Sten Dehlgren, några dagar före nyårsafton 
1944/45, slår Carl-Adam Nycop fast att man nu efter sex veckor med 
improvisationer och kaos tycks ha arbetat sig igenom det svåraste föret 
i portgången. Men distributionschefen Gabriel Grünewald är inte nöjd, 
vilket också Nycop har förståelse för när han betraktar upplagesiffrorna. 
Däremot är Expressens direktör Bertil Norgren mera optimistisk emedan 
han kan jämföra med sina tidigare erfarenheter från Nya Dagligt Alle-
handa.

Nycop samlar i denna tredje rapport sina tankar kring den ofta ställda 
frågan de första sex veckorna: ”Vad ska ni skriva om när kriget tar slut?” 
Nycop har funderat mycket på just detta och därför gått i beredskap för 
denna situation. Han föreställer sig att Expressen måste planera för en in-
hemsk bevakning av det ”svenska riksområdet” så att redaktionen verk-
ligen snabbt kan börja skriva om vad som händer och sker i Sverige, 
något som han menar att de svenska tidningarna försummat under alla 
krigsåren. Nycop tecknar likaledes några vida ramar för att beskriva vart 
han vill komma:

Beredskaparna kommer hem igen, det blir en svår omställning i 
många familjer. Arbetsläget är tryckt, många går utan jobb. Pro-
duktionen för det militära ska ställas om till fredsproduktion. Sam-
hället ska ta ny sats för att gå in i en fredlig efterkrigsperiod. Kvin-
nor och ungdomar som varit ute i produktionen får nu konkurrens 
om jobben av hemvändande beredskapare /…/ Vi måste sålunda 
ha reportrar som vi kan sända ut till folk för att samtala om var-
dagliga problem och försöka fånga upp de stämningar som råder 
ute bland folk. Att uppsöka fabriker och arbetsplatser och försöka 
få igång samtal med arbetare, anser jag vara viktigt i dagens läge.

Detta är den första rapporten i vilken Carl-Adam Nycop mera konkret 
lyfter blicken från det sega, systematiska vardagsarbetet från bittida till 
sena kvällen och får en chans att se framåt för att försöka få in ett slags 
”omedelbarhet” i tidningen som inga andra klarat att ta vara på, att helt 
enkelt göra en tidning varje dag som ligger ”nära” många läsare.

Det går nu också bättre dag för dag sedan han fått ordning på den 
lilla centralredaktionen. Pontus Henriques får nu bra draghjälp av Sigge 
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Ågren, och Gert Engström har visat sig ha god hand med bildmateria-
let. Som assistenter till denna trio prövar Nycop några yngre krafter som 
han tror kan utvecklas. Han försöker etablera modeller för självständigt 
arbete inom den gemensamma ramen på de olika avdelningarna och går 
varje dag runt och pratar med dess chefer. Men då Carl-Adam Nycop 
mer ingående analyserar den produkt som skapats under dessa första sex 
veckor blir han knappast entusiastisk. Han vet å andra sidan att det ofta 
är så här när något nytt ska formas. Man trevar sig fram och prövar olika 
modeller. Nycop tolkar därtill situationen så att en del av de journalister 
som kommit till Expressen från Nya Dagligt Allehanda var väldigt desil-
lusionerade i början och att det nu gäller att få dem att tro på framtiden i 
en ny gemenskap.

Tidningen skärskådas

Ett år senare, ett par veckor före jul 1945, finner Albert Bonnier jr tid-
punkten vara inne för honom själv att närmare skärskåda den tidning 
vars tillblivelse han varit så uppslukad av. I ett skarpsinnigt förläggar-
brev av det slag som kännetecknade både honom och hans yngre bror 
Lukas Bonnier inleder Albert Bonnier jr med några avväpnande rader 
vari han betygar att han bättre än de flesta vet ”hur lätt det är att kritisera 
en journalistisk produkt och hur svårt det är att nå fram till det mål en 
tidningsledning från början ställt upp för sig.” Han gratulerar redaktö-
ren och komplimenterar redaktionen till att den lyckats ge tidningen en 
personlighet som har uppskattats av publiken, men att dess särdrag ändå 
inte motsvarar den tidningstyp han själv tänkt sig. Han avslutar sitt långa 
memorandum med att slå fast:

Som redan tidigare anmärkts är det lätt att kritisera och svårt att 
kreera journalistik. Jag vill därför gärna understryka att den kritik 
som här framförts icke innebär någon undervärdering av det intel-
ligenta, ambitiösa och skickliga yrkesarbete som varje dag utförs 
på Expressens redaktion. Den verkliga anledningen till detta brev 
är att jag tycker mig ha funnit att Expressens ledning efter ett års 
hårda ansträngningar och en enastående yttre framgång verkar en 
smula olustigt trött inför uppgiften att skapa nya former för jour-
nalistik och publicistik.
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Albert Bonnier jr:s synpunkter besvaras på ett motsvarande klokt och 
detaljrikt sätt i ett PM av redaktionschefen Carl-Adam Nycop och hu-
vudredaktören Ivar Harrie. Bland deras många synpunkter kan det vara 
intressant att lyfta fram Nycops och Harries svar på Albert Bonnier jr:s 
kritik att tidningen saknar ett ”dramatiserat skrivsätt”. Harrie menar kort 
och gott: ”Skaffa oss möjligheten till ett re-writing department, vilket vi 
erkänner att vi behöver, så skall ni få se.” Nycop, å sin sida, resonerar:

Dramatiskt skrivsätt är ofta en motståndare till koncentration. Att 
brodera och dramatisera tar ofta plats, därför har det delvis ställts 
på framtiden. Men en annan synpunkt har också varit att vid de 
tillfällen då Expressen verkligen försökt rewriting i dramatisk 
form har stark kritik ofta förekommit. Det förefaller som om vårt 
land med dess relativt små förhållanden och begränsade nyhets-
stoff av dramatiskt tacksam typ skulle vara känsligare för journa-
listiskt broderi än till exempel Amerika.

Ivar Harrie och Carl-Adam Nycop avslutar sitt brev med att jämföra 
Expressen med ett husbygge och betonar att Expressen är ”på rask marsch 
mot sitt taklagsöl” och att därefter ”inredning och finputsning” kan börja. 
De poängterar att Expressen redan nu, ett år efter starten, rentav befinner 
sig en bra bit före det i förhandskalkylerna beräknade resultatet, samt att 
varken ”trötthet eller olust” kan spåras på redaktionen, däremot ”en stor 
portion entusiasm”.

Denna tidstypiska och tänkvärda dialog mellan förläggare och redak-
törer gav också resultat. I ett uppföljande PM från Nycop till DN/Expres-
sens verkställande direktör Helge Heilborn använder Nycop för första 
gången begreppet ”lyssnarposter” och framhåller behovet av att upprätta 
en stark och vidsträckt lokal redaktionsorganisation för att skaffa tid-
ningen en ”naturlig reservoar” av egna nyheter. Skälet var att tillflödet av 
”stora nyheter” blivit mer sporadiskt efter kriget och att redaktionen ofta 
såg sig i situationen att ”ingenting hänt och att vi alltså måste bulla upp 
det som finns på löpsedel och förstasida” – det vill säga: ingen bra metod 
emedan den lockade till att pressa materialet för hårt.

Carl-Adam Nycop såg som sin primära uppgift att få Expressen att bli 
bärkraftig och kapabel att stå på egna ben så snabbt som möjligt. Detta 
gjorde han genom att mer eller mindre koncentrera sig på att skapa ”säl-
jande stoff”. Han beskrev detta som ”att kavla upp skjortärmarna och 
stå i gathörnen och slåss om läsarna”. De ofta sluggeraktiga metoderna 
rönte kritik men Carl-Adam Nycop togs i försvar av sin huvudredaktör 
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Ivar Harrie som markerade att ”slentrianförtalet om Nycop är lögn och 
förbannad dikt”:

Nycop är en annan sort än jag, förvisso – en finlandssvensk över-
klasspojke som har fått sitt liv bestämt av tonårsrevolten, som har 
blivit fanatiker när det gäller demokratiska ideal, ointresserad av 
abstrakta resonemang, oemottaglig för skepsis och ironi, en tjur-
skallig idealist av den emotionellt betingade sorten som också rå-
kar vara praktiskt begåvad, durkdriven i och hängiven åt jobbet 
som han vill bruka till att tjäna sina ideal (de råkar vara väsentligt 
desamma som mina, fast vi har olika uttryckssätt).

Expressens sturm-und-drang-period mattas så småningom av och tid-
ningen går efter sina två första kampår in i en andra andning. Nu kan 
man börja planlägga för framtiden på ett helt annat sätt. Utvecklingen av 
lokalredaktionstanken sjösätts, liksom uppbyggnaden av utlandskorres-
pondentnätet. Vissa medarbetare frikopplas för att få möjlighet att plöja 
på djupet inom var sina specialområden såsom naturvetenskap/teknik, 
det militära och flyget, politik, ekonomi och medicin.

Hösten 1946 börjar det skära sig mellan nyhetsredaktionen och den 
politiska redaktionen. Expressen upphör att vara liberalt obunden och 
sluter upp bakom folkpartiet i valkampanjen. Därmed uppstår en klar di-
vergens mellan Carl-Adam Nycop och Ivar Harrie, vilket slutligen 1948 
leder till att Nycop begär befrielse från ansvarige utgivarskapet då han 
anser att tidningen blivit alltför partibunden. Dagsplaneringen av nyhets-
stoffet har Nycop redan lagt i händerna på Sigge Ågren. Att se denne 
spindel i redaktionsnätet i aktion gjorde ett nästan magiskt intryck på 
Carl-Adam Nycop:

Sigges fantasi kopplade samman de personliga impulser som stän-
digt korsade hans rörliga hjärna. Han fann ett nytt samband med 
det han läst eller hört och genast tog han ett värderande grepp som 
kunde ge materialet en vidgad dimension. Sedan ordnade han mo-
saiken till sin bild av dagens verklighet.

1949 träffas en överenskommelse om den inre arbetsfördelningen mellan 
huvudredaktören Harrie och redaktionschefen Nycop. Den förre står för 
tidningens opinionsbildande avdelningar medan den senare blir adminis-
trerande chef på redaktionen. 1951 sker en inre konsolidering och upp-
slutningen kring en ”allmänt radikal linje” (ett steg till vänster om folk-
partiet) omfattas allmänt. Inre tvister skjuts åt sidan. Carl-Adam Nycop 
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utses till verkställande redaktör, medan Sigge Ågren blir redaktionschef 
under Nycop. Under Ågren fungerar två redaktionssekreterare, två no-
tischefer samt cheferna för specialavdelningarna.

En period av framgångar

En era av framgångar tar vid. Expressen är på väg att bilda skola inom 
en betydande sektor av svensk dagspress. Ett flertal studiedelegationer 
från grannländerna infinner sig för att lära hur man gör kvällstidning på 
svenskt vis. Skallet mot tidningen börjar ändra ton och blir mer hederligt 
polemiserande och mindre hycklande, men inom sig hoppas Carl-Adam 
Nycop att det aldrig tystnar eftersom det vore ett bevis på att tidningen 
tappat gadden. Expressens berömda reklamaktiviteter i form av en geting 
startade den 24 augusti 1961, men redan dessa första år talade man alltså, 
som Nycop, om att tidningen måste ha ”sting”.

Expressen ägnas en särskilt tuff granskning i april 1950 av DN:s redak-
tionschef Ivar Ljungquist. Denne manar Expressen att vidga kulturrepor-
tagets program så att tidningen når alla samhällslager, även de bildade:

Att söka åstadkomma så mycket text som möjligt genom pratig-
het, uttänjda dialoger, meningslösa detaljupplysningar och allmänt 
stämningstjafs tillhör radskrivarnas och notisjägarnas förgångna 
storhetstid /…/ Dylik sladdrighet passar säkerligen New Yorks, 
Paris och Londons slum men är i stort sett olämplig i vårt land. Att 
det bland svenska publiken finns en hel del puerila element vittnar 
kvällstidningarnas relativt stora upplagor om, men jag vågar tro att 
de vettiga människorna i Stockholm och i landet i övrigt är åtmins-
tone lika många som de omdömeslösa.

Ivar Ljungquist, som är noga med att påpeka att flertalet av hans omdö-
men medvetet ligger i överkant i syfte att de ska väcka debatt, slår ett slag 
för en vitalare kulturavdelning eftersom han menar att den som nu finns i 
Expressen ”står som en ensam grekisk pelare mitt i en vildskog av krimi-
nal- och idrottsreportage”. Carl-Adam Nycop tyckte vid en första läsning 
av promemorian att Ivar Ljungquist, som han högaktade som yrkesman, 
var ”överraskande reaktionär i sina åsikter”, men i ett eget PM i augusti 
1953 medger Nycop själv att Expressens kultursidor förblivit alltför kon-
ventionella under en period i övrigt av stark utveckling för tidningens 
andra avdelningar. Enligt Nycops mening kan man inte nog understryka 
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kravet på konstruktiv aktivitet just på kultursidorna: ”Man måste resa 
dessa krav särskilt starkt just där, eftersom materialet som sådant inte har 
direkt händelsekaraktär.” Han slår fast att det måste vara kulturredaktö-
rens uppgift att trolla fram denna slagkraft. Han uppmanar till en bredare 
rekrytering för kulturavdelningarna i svensk dagspress i allmänhet: ”Att 
blåsa mera liv i kultursidorna är en stor uppgift i svensk press.”

I en självreflekterande artikel vid ungefär den här tidpunkten om män-
niskans åldrande i allmänhet och sitt eget i synnerhet summerar Carl-
Adam Nycop sitt liv så här långt:

Man förändras onekligen en del. Sedan man vuxit upp och kastat 
de inlärda åsikterna över bord, mött kvinnor, fått barn som lär en 
mera än någon vuxen, fått ett jobb som liknar en femton ronders 
professionell boxningsmatch med många intressanta människoty-
per vid ringside, ja då grubblar man inte så mycket längre. Det är 
kanske inte heller så mycket att grubbla över: några tiotal år till – 
beroende på hur mycket man sover, äter, dricker och älskar. Men 
innan det kallnar av och blir tyst hinner man onekligen en del som 
är värt att uppleva, det vet jag nu vid 40.

Nåja, Carl-Adam Nycop hann med att bli hela 96 år. Med facit i hand är 
det dock korrekt att beskriva dessa år som hans mest glödande. I en dag-
boksanteckning från 1961 om skapandets lycka konstaterar Carl-Adam 
Nycop: 

Jag har väl inte skapat några särskilt stora ting, även om man kan 
säga den största dagliga tidningen i Norden är ganska stor, rent ob-
jektivt sett. Den läses i alla fall av över 1 miljon människor, vilket 
betyder att dess griparmar når ut över hela folket. Det är klart att 
detta slags skapande kräver mycket: koncentration och hårt arbete, 
avstående från en massa annat, renodling av tankeinriktningen, 
uppgivande av en del av privatlivet.

Några år senare gav historikern och samhällsdebattören Nordal Åkerman 
i tidskriften Konkret (1967) en karakteristik av det närmast vetenskapliga 
förhållningssättet som Carl-Adam Nycop hade till tidningsredigering:

Hos honom finns en fascinerande fantasi, en lätthet, ett oberoende 
av konventionella värderingar. Han ser på tidningar och dess utfö-
rande lika fritt och nyskapande som den tekniske uppfinnaren som 
lyckas övervinna de konventionella betraktelsesätten i tid och rum.
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Det har i mediedebatten ibland gjorts antydningar för att förminska och 
förlöjliga Carl-Adam Nycops betydelse för Expressen och hans idé om 
ett ”dagligt folkuniversitet”. Underförstått har det också gjorts gällande 
att det på något vis skulle ha uppstått en personlig spricka mellan Carl-
Adam Nycop och Albert Bonnier jr, liknande den faktiska och mycket 
djupa spricka som fanns mellan Albert Bonnier jr och DN:s chefredak-
tör och kulturchef Olof Lagercrantz. Så var ingalunda fallet: förläggaren 
Albert Bonnier jr och hans redaktör Carl-Adam Nycop visste nämligen 
bägge två att de tillsammans utgjorde ett i ordets bästa mening presshis-
toriskt par, uppslukade som de varit av samma heta vilja att sjösätta den 
stora svenska kvällstidningen.

Mellan den unge journalisten Carl-Adam Nycop och den likaså unge 
tidningsförläggaren Albert Bonnier jr fanns ett mångårigt fruktbart kam-
ratskap. Nycop kunde ingenting om djuptrycksteknik och nästan lika lite 
om regelrätt tidningslayout, men på bägge dessa områden kompletterades 
hans kunskapsluckor av Albert Bonnier jr som var Åhlén & Åkerlunds 
tekniske direktör när Carl-Adam Nycop utsågs till redaktör för tidningen 
Se. De både visste redan från början var den andre stod politiskt. Nycop 
skriver 1977 i ett tillbakablickande brev till Albert Bonnier jr: 

Jag är naturligtvis i dag lika röd som du kanske minns mig från 
våra nattliga promenader efter styrelsemiddagarna på Riche un-
der 40-talet och början av 50-talet. Femtiotalet tyckte jag var det 
intressantaste, vi var alla optimistiska om världens ekonomiska 
utveckling /…/ vi hade ännu ej fått klart för oss vad miljöförstö-
ring, världssvält och kärnvapen kunde innebära som globalt hot. 
Vi försökte i all anspråkslöshet pröva nya vägar för ´pedagogisk 
journalistik´ med specialutbildade journalister på Nordens största 
tidning. Ett försök att höja oss över kommersialismens begräns-
ningar, men ett försök som stuvades undan på 60-talet då konkur-
rensen hårdnade.

Albert Bonnier jr erinrade sig, å sin sida, många och långa, intensiva, 
givande och stimulerande samtal med Carl-Adam Nycop. Samtal vilka 
Nycop beskrev för Albert Bonnier jr som ”denna böljegång mellan spän-
ningar och samlingsperioder, mellan strider och emotionell resignation 
eller förbannelse på varandra, som du uttryckte i ett roligt tal när du fyllde 
40 på Stallis (Stallmästaregården; förf. anm.) på fyrtiotalet.” I ett brev till 
Albert Bonnier jr sommaren 1979 drar sig Carl-Adam Nycop till minnes 
de gamla tiderna:
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Det satt ett gäng proffs och gjorde en kvällstidning som på 14 år 
blev norra Europas största. Vi slet som galärslavar vid redigerings-
borden under de första tio åren och gjorde sedan en viss ´uppstäd-
ning´ för att i någon mån leva upp till de ambitioner vi knäsatte 
vid starten och för att i någon mån kompensera oss för inbryt-
ningstidens sturm-und-drang-period.

Carl-Adam Nycop kände också ett behov av att klarlägga för Albert 
Bonnier jr hur han såg på deras relation: 

Vi träffas ju inte så ofta och ibland uppfattar jag behovet av att tala 
om hur jag känner det. Trots att vi såg olika på många saker hade 
vi ändå ett gemensamt i känslan för den professionella hantering 
som kallas tidningsjobb och som kan ta sig så olika uttryck och 
former. Min ´naiva folkbildningslinje´ var ju egentligen en för-
ridare till vad vi senare kallat ´den förklarande journalistik´ som 
ger bakgrund, översikt och sammanhang och som ger läsarna den 
information de kan behöva för att själva fungera som aktiva med-
borgare i ett demokratiskt samhälle. I sina bästa stunder tror jag 
dessutom Expressen fyllde en del av dessa funktioner.

Skrivaren av denna uppsats förde samtal med Carl-Adam Nycop till bara 
några dagar före hans död och kan bekräfta att han aldrig sade något 
nedvärderande om Albert Bonnier jr. Visst kunde han tycka att Albert 
Bonnier jr med åren blev lite kejserlig av sig, men på det personlig-pro-
fessionella planet var det aldrig någon tvekan. Genom åren högaktade 
Carl-Adam Nycop familjen Bonnier:

en gammal bok- och tidningsförläggardynasti som tränats att 
samtala med och försöka följa fantasins utflöde längs publicisti-
kens kanaler, en dynasti som förstod att tidningarna har en central 
uppgift i att försöka genomlysa samhällsapparaten och att förklara 
varför beslut fattas och hur dessa får konsekvenser för medborgar-
na, och att vidarebefordra stoffet till många läsare.

Det nära kamratliga förhållandet mellan Carl-Adam Nycop och Albert 
Bonnier jr avtog visserligen med åren, och Albert Bonnier jr:s far Tor 
Bonnier beklagade detta. Tor Bonnier sade vid ett tillfälle till Carl-Adam 
Nycop: ”Jag har talat med Abbe och sagt att jag tycker att det är tråkigt att 
ni inte längre träffas. Själv hade jag alltid Sigfrid Siewertz vid min sida. 
Jag har alltid tänkt att du och Abbe på samma sätt skulle vara vänner för 
livet.”
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I ett svarsbrev till Carl-Adam Nycop så sent som i början av september 
1979, tio år före sin död, skriver Albert Bonnier jr med inlevelse till sin 
gamle SE- och Expressen-kompanjon med anledning av de memoarer 
som Expressens chefredaktör Per Wrigstad utkommit med:

I sin skildring av sitt förhållande till Dig och i bedömningen 
av Dina insatser för att skapa Expressen menar jag att Per varit 
både orättvis och osaklig. Din insats vid skapandet av Expressen 
kommer presshistoriskt att ges en annan sammanfattning än den 
Wrigstad gjort i sina memoarer. Din insats var enastående och ut-
omordentligt skicklig. Du visade under många år som Expressens 
ledare en beundransvärd och överlägsen yrkesskicklighet. Dess-
utom dokumenterade Du en förvånande kunskap och förmåga att 
värdera den dåvarande kadern av svenska journalister, vare sig de 
arbetade i Haparanda eller Ystad. Jag avundades Dig alltid denna 
Din kringsyn och kunskap.

Eftersom Du har rätt i vad du säger i ditt brev, nämligen att 
vi i första hand, fel eller rätt, intresserade oss för ´den professio-
nella hanteringen som kallas tidningsjobb´ så har vi alltid haft en 
mycket viktig gemensam värderingsgrund i våra respektive yrken 
/…/ Hur än olika memoarförfattare vrider och vänder på detaljer-
na kring Expressens tillkomst och succé så kan Du räkna dig till 
godo en avgörande del i det faktum att Dagens Nyheters tidnings-
skrapa, i dag belyst av kvällssolen från väster, för framtiden står 
stadigt på TVÅ ben.

Carl-Adam Nycop var, sammanfattningsvis, redan i unga år den redaktör 
familjen Bonnier letat efter till sin kvällstidning. När han avled somma-
ren 2006 lämnade han också efter sig ett mycket rikt arv till sin tidning. 
Det gällde inte minst den integritet som redan från början spelade en stor 
roll för hela utbyggnaden av Expressen: tidningens medarbetare kände 
på sig att de var fria och självständiga och att de hade tidningsledningens 
stöd, och att hela företaget var berett att backa upp den här integriteten.

Låt mig få avsluta denna uppsats med några ord ur ett brev den 23 juli 
1979 till Carl-Adam Nycop från Expressens direktör Bertil Nordgren:

Redan från början fann jag i samarbetet med dig en mycket stär-
kande och vitaliserande känsla /…/ Hela din personlighet utstrå-
lade en tro, en garanti om nya möjligheter på alla områden. Jag 
blev under din fostran – om jag får säga det själv, ånyo en stark 
och självständig människa. Det kändes inte bara lyckligt, det kän-
des stimulerande. Och det blev resultat – någonting för mig hittills 
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okänt /…/ Du började delvis anfäktas av dubier över de former 
som tvingat dig till en rastlös och många gånger hård tidningsled-
ning /…/ Men Carl-Adam, vi var ju dock så lyckliga, och vi hade 
ju dock så förbaskat roligt. Och vilka resultat! /…/ Du är den bästa 
arbetskamrat jag haft i livet. Och Du förtjänar mycket mer lycka 
än vad en stridbar man själv får känna.

Källor och litteratur

Otryckta källor:
Carl-Adam Nycops ordnade och förtecknade handlingar hos Riksarki-

vet, cirka två hyllmeter med promemorior, rapporter, minneslappar 
och brev.

Carl-Adam Nycops icke ordnade, oförtecknade handlingar (en efterle-
verans till Riksarkivet sommaren 2008) bestående av cirka 2,5 hyll-
meter artiklar, pressklipp, brev och anteckningar.

Privata samtal samt dagböcker och anteckningar till låns 1993–2006.
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Victor Vinde 
En mångsidig kosmopolit

Ellinor Melander

För drygt fyrtio år sedan gick den legendariske radiorösten, utri-
keskorrespondenten och chefredaktören Victor Vinde ur tiden. I 
Sveriges Pressarkiv i Riksarkivet förvaras Vindes efterlämnade 
handlingar. Det rör sig om ett mycket forskningsintressant mate-
rial som består av manuskript till artiklar, radio- och TV-framträ-
danden, anteckningsböcker från hans otaliga resor runtom i värl-
den, pressklippsamlingar, brev – till en stor del från svenska och 
utländska författarkolleger – och sist men inte minst en fotosam-
ling som ofta förevigar kosmopoliten Vindes sammanträffanden 
med den samtida världspolitikens toppnamn. 

I presshistorien är Victor Vinde främst ihågkommen som Pariskorres-
pondent och som Stockholms-Tidningens chefredaktör under åren 1959–
65. I den här artikeln vill jag komplettera bilden med ytterligare ett exem-
pel på Vindes mångsidighet. Det ligger betydligt längre bort i tiden, från 
ungdomsåren i Paris på 1920-talet. Men först en kort sammanfattning av 
hans liv och gärning.

Victor Vinde (1903–1970)

Victor Vinde levde och arbetade under flera decennier i Paris. Han kom 
till Frankrike för att studera redan som sextonåring. Några år senare 
började han rapportera om de franska förhållandena i svensk dagspress. 
Han utvecklade ett mästerskap i det franska språket, vilket ledde till att 
han –”l’étranger” – fick översätta skandinaviska författare som Eyvind 
Johnson och Sigrid Undset till franska.

Vinde arbetade tidigt som utrikeskorrespondent för Nya Dagligt Al-
lehanda och Sydsvenska Dagbladet Snällposten. Åren före andra världs-
kriget blev han Pariskorrespondent åt Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
Tidning. Under kriget delade och företrädde han tidningens antinazis-
tiska hållning, vilket fick till konsekvens att han 1941 tvingades lämna 
Paris. Tillbaka i Sverige fick han uppgiften att leda GHT:s Stockholms-
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Victor Vinde i Paris 1935. Foto: Maya (RA, Sveriges Pressarkiv, Victor 
Vindes arkiv, vol. 5 d:1). Reprofoto: Kurt Eriksson, RA.

redaktion. Efter kriget återvände han till Paris, nu som korrespondent 
för Dagens Nyheter och Sveriges Radio. Detta uppdrag varade fram till 
1958, då han bosatte sig i Sverige för återstoden av livet.

Året därpå tillträdde Vinde som chefredaktör för den LO-ägda Stock-
holms-Tidningen. Som bekant blev tidningens fortsatta existens kortva-
rig. 1965 lämnade Vinde sin post och året därpå lades tidningen ner. I 
Presshistorisk årsbok 1995 kan man ta del av ett utdrag ur hans anteck-
ningar rörande de interna diskussioner på tidningen som föregick ned-
läggningen. 

Under sina sista år blev den välbekanta radiorösten även populär inom 
TV-mediet. Vinde var en ofta anlitad debattör i utrikespolitiska diskus-
sioner. Detta var det samhällsengagerade och debattglada sextiotalet, då 
bland annat Vietnamkriget avhandlades. Eftersom Vinde var kunnig och 
berest, blev han en viktig person i dessa sammanhang. Att han dessutom 
stödde sin tids befrielserörelser gav extra krydda åt debatten.

Vindes efterlämnade tryckta produktion består av en mängd artiklar 
och föredrag samt ett tiotal böcker. Bland de senare kan nämnas Revo-
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lution i Paris (1934), Amerika slår till (1943), Mitt i Europa (1952), 
Revolution i Algeriet (1958), Vietnam – det smutsiga kriget (1966) samt, 
tillsammans med hustrun och journalistkollegan Rita Vinde, Sovjet – en 
kontinent i förvandling (1968).

Victor Vinde på besök hos president Nasser. Ur Stockholms-Tidningen den 
22/4 1964. Fotografen okänd. Bildtexten lyder: ”Ett hjärtligt välkommen 
tillönskades Stockholms-Tidningens chefredaktör Victor Vinde av 
egyptiske presidenten Gamal Abdel Nasser, som tog emot i sin privatvilla. 
På spisfrisen en rad porträtt av prominenta besökare, bl a kinesiske 
regeringschefen Chou En-lai och Jugoslaviens Tito” (RA, Sveriges 
Pressarkiv, Victor Vindes arkiv, vol. 5 d: 1) Reprofoto: Kurt Eriksson, RA.

Introducerade och översatte  
skandinaviska författare

Victor Vinde förknippas främst med utrikespolitiska frågor. Mindre känt 
är att han i tjugotalets Frankrike spelade en viktig roll som introduktör av 
svensk skönlitteratur. Han hade goda förbindelser med den litterära värl-
den och skrev om svenska författare, bland annat i litteraturtidskriften 
Vient de Paraître. 
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Bland de författare som Vinde introducerade och hjälpte fram hörde 
merparten till de så kallade proletärförfattarna. I hans korrespondens åter-
finns bland andra Eyvind Johnson, Rudolf Värnlund, Gustav Hedenvind-
Eriksson och Martin Koch. Särskilt de två förstnämnda hörde till hans 
nära vänner under ungdomsåren. Han översatte också skandinaviska för-
fattare som Sigrid Undset och Alma Söderhjelm.

Omslaget till Vient de Paraître januari 1928 med reklam för Eyvind 
Johnsons bok (RA, Sveriges Pressarkiv, Victor Vindes arkiv, vol. 3 a:1.) 
Foto: Kurt Eriksson, RA.

År 1927 översatte Vinde Eyvind Johnsons – i Sverige fortfarande refu-
serade – roman Stad i ljus. På franska fick den titeln La lettre recomman-
dée. Boken fick goda recensioner och Vindes översättning prisades all-
mänt i både fransk och svensk press. I Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
Tidning presenterade tidningens Pariskorrespondent Bror Centerwall 
Vindes litterära insatser på följande sätt:
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Att Eyvind Johnsons bok ”Lettre Recommandée” kommit ut är 
Victor Vindes förtjänst. Man skulle kunna säga om Victor Vinde, 
att han är frukten av det svensk-franska kulturutbytet. Han kom 
nämligen med den första sändningen svenska skolpojkar till 
Cannes. Det är en ung man som hör framtiden till. Han har tilläg-
nat sig franska språket i en så tidig ålder, att han behärskar det lika 
bra som sitt modersmål. I en litterär revy informerar han fransk pu-
blik om skandinavisk litteratur. Han är firman Kras rådgivare när 
det gäller Skandinavien och har trots sin ungdom hunnit med en 
hel del. Bland annat har Vinde översatt Sigrid Undset till franska 
och placerat flera nordiska arbeten hos förlaget. (GHT 21/12 1927)

I Victor Vindes arkiv finns drygt tjugotalet brev från Eyvind Johnson. 
Hälften är från 1922–27, de övriga är från 1937–1955. I breven från tju-
gotalet kan man följa den unge Eyvind Johnsons slit och vånda som för-
fattare i vardande. Han var mycket fattig och försörjde sig bland annat 
som cementarbetare i Paris. Samtidigt var han politiskt aktiv och Vinde 
talar om ”anarkistperioden” 1922–23. I breven från den senare perioden 
möter man däremot en väletablerad författare med ordnad ekonomi och 
stabila familjeförhållanden. Vänskapen mellan Victor Vinde och Eyvind 
Johnson bestod genom decennierna, och som medelålders umgicks de 
familjevis under visiterna i Sverige respektive Frankrike (Victor Vindes 
arkiv, vol. 3 a:1).

Vindes samröre med proletärförfattarna orsakade ett gräl – per korre-
spondens – mellan honom och Sven Stolpe. Grälet är intressant därför att 
det exemplifierar de kulturella och ideologiska motsättningar som fanns 
bland unga intellektuella i Sverige omkring 1930.

Den 25/4 1927 skrev Rudolf Värnlund till vännen Vinde i Paris. Han 
beklagade sig över dem [särskilt Sven Stolpe] som ”skriker högt i stu-
denttidningarna om att proletärförfattarna aldrig kan komma att skapa 
något av värde ’emedan de sakna tradition och ärvd formkultur’ […]” 
(Victor Vindes arkiv, vol. 3 a:1). Några månader senare gjorde Värnlund 
en resa till Paris. Under vistelsen där skrev han krönikan ”Vi ’proletärer’ 
i litteraturen” – senare publicerad i Bonniers Veckotidning – i vilken han 
bemötte den kritik som Sven Stolpe hade utsatt honom och andra prole-
tärförfattare för.

Uppenbarligen publicerade även Victor Vinde någon kritik riktad 
mot Stolpe, eftersom denne nu gick till attack. I ett brev till Vinde den 
6/11 1927 förnekade Stolpe att han var den ”proletärlitteraturens dryge 
angripare” som Vinde ville göra honom till. Några veckor senare hade 
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emellertid tonen dem emellan blivit lugnare. Nu gällde breven främst den 
nystartade kulturtidskriften Fronten, som Stolpe var redaktör för. Han 
bad om – och fick också – bidrag till den av Vindes penna (Victor Vindes 
arkiv, vol. 3 a:1).

Porträttfoto på Rudolf Värnlund i Paris, slutet av 1920-talet. Fotografen 
okänd (RA, Sveriges Pressarkiv, Victor Vindes arkiv, vol. 5 d:1). 
Reprofoto: Kurt Eriksson, RA.

Även om Vinde delade proletärförfattarnas politiska radikalism, var 
det inte i första hand av den anledningen som han introducerade dem i 
Frankrike. För honom vägde de litterära kvaliteterna tyngre än de poli-
tiska. I meningsutbytet med Sven Stolpe framhöll han, att han fäste sig 
”mindre vid den politiska färgen i litteraturen, än vid intelligens och rik 
fantasi” (Brev från Vinde den 16/11 1927, vol. 3 a:1).

Men Vinde umgicks inte enbart med proletärförfattare. Under slutet av 
tjugotalet samarbetade han med den finlandssvenska historieprofessorn 
Alma Söderhjelm (1870–1949), som år 1900 hade disputerat i historia på 
en avhandling, författad på franska, om pressen under den franska revo-
lutionens första år. Hon var av högborgerlig härkomst och en färgstark 
gestalt i intellektuella och konstnärliga kretsar i Åbo och i Stockholm. I 
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sin forskning hade hon ägnat sig åt den franska revolutionsperioden och 
publicerat en rad arbeten på detta tema. Hon var även känd som kåsör och 
skönlitterär författare. Hennes bror, Werner Söderhjelm, var också ett 
känt namn. Han var det självständiga Finlands första minister i Sverige.

Merparten av arkivmaterialet som rör Alma Söderhjelm utgörs av hen-
nes brevväxling med Victor Vinde. Det är en omfattande korrespondens 
– drygt hundratalet brev och vykort – från perioden 1927–1941 (Victor 
Vindes arkiv, vol. 3 a:2).

Upprinnelsen till bekantskapen tycks ha varit när Vinde i början av 
1927 tog kontakt med Söderhjelm. De var båda specialister på Frankrike, 
och Vinde hade ambitionen att introducera Söderhjelms vetenskapliga 
arbeten för en fransk publik. Redan i februari samma år kunde han med-
dela henne, att förlaget Kra önskade publicera hennes utgåva av Axel 
von Fersens dagböcker. Den franska översättningen skulle Vinde stå för.

En dammsugande Alma Söderhjelm i Husmodern 26/2 1928. Foto: 
Gustaf Welin, Åbo. Bildtexten lyder: ”Professorn avlägsnar lärdomens 
damm från böckerna – ty vi våga väl inte förmoda, att hon så här 
bekvämt medels dammsugare suger visdom ur dem” (RA, Sveriges 
Pressarkiv, Victor Vindes arkiv, vol. 3 a:2). Reprofoto: Kurt Eriksson, RA.
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Efter tre års samarbete utkom så Journal de Fersen. I arkivet finns 
det svenska manuskriptet bevarat tillsammans med många rättelser och 
ändringsförslag, även från Vindes sida (Victor Vindes arkiv, vol. 3 a:2). 
Under arbetets gång hade Söderhjelm blivit god vän med både Victor och 
Rita Vinde och de upprätthöll kontakten ända in på fyrtiotalet.

Apropå det tidigare nämnda grälet mellan Vinde och Sven Stolpe, så 
figurerar Alma Söderhjelms namn också i det sammanhanget. Stolpe 
kritiserade nämligen inte enbart Vindes försvar av proletärförfattarna. 
Han hade även synpunkter på Vindes samröre med den motsatta sidan, 
exemplifierad av den högborgerliga akademikern Söderhjelm. Stolpe an-
klagade Vinde för att snobba med sin bekantskap med henne (Brev från 
Stolpe den 6/11 1927, vol. 3 a:1). På detta genmälde Vinde:

Mina litterära eller personliga förbindelser med professor Söder-
hjelm äro näppeligen saker att skryta med i Frankrike. Hon är 
komplett okänd härnere och jag är en av de få som ägnat henne 
en smula uppmärksamhet till dags dato. Om jag skrev om henne 
i Vient de Paraître, så är det uteslutande av den orsaken att det är 
jag som förmedlat utgivandet av hennes Fersenbok och i övrigt 
gör mitt bästa för att introducera henne i tidskrifter och tidningar. 
Ingen av mina läsare, det kan Ni vara övertygad om, har upptagit 
det som skryt. Så mycket mer som, om jag verkligen ville förhäva 
mig, det vore en lätt sak att citera brev från Knut Hamsun, J.V. 
Jensen, Sigrid Undset eller andra skandinaviska förf. som åtnjuta 
ett verkligt rykte i Frankrike. (Brev från Vinde den 16/11 1927, 
vol. 3 a:1.)

En fritt svävande intellektuell

Victor Vindes liv präglades av hans intellektuella och litterära intressen. 
Tack vare sin begåvning hade han redan som tjugoåring börjat etablera 
sig i Paris litterära värld. När man studerar innehållet i hans arkiv är det 
lätt att få associationer till kunskapssociologen Karl Mannheims idéer 
om de intellektuellas ställning i samhället. 

Mannheim myntade i slutet av 1920-talet begreppet ”fritt svävande 
intellektuell”. Med det menade han att de intellektuella stod ovanför sam-
hällets klassindelning, vilket gav dem en överblick som andra saknade. 
Detta medförde i sin tur ett ansvar som samhällets kritiska övervakare. 
Vinde kan betecknas som fritt svävande i den meningen att han inte gick 
något politiskt partis ärenden, utan medverkade i både liberal och soci-
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aldemokratisk press. Han var en humanist och vänsterintellektuell som 
valde att gå sin egen väg. I sin tidigaste ungdom hade han sympatiserat 
med anarkismen, under andra världskriget stödde han de antinazistiska 
motståndsrörelserna, under femtiotalet sympatiserade han med Algeriets 
befrielsekamp mot fransmännen och på sextiotalet var han aktiv inom 
den svenska FNL-rörelsen.

Men Vindes överblick hängde också samman med att han var en kos-
mopolit. Under fyra decennier var han bosatt och verksam utomlands, 
inte bara i Frankrike, utan även kortare perioder i Storbritannien och 
USA. Han reste dessutom mycket, framför allt i den kommunistiska de-
len av världen. Allt detta sammantaget bidrog till hans förmåga att över-
blicka vad som tilldrog sig i samtiden.

Victor Vindes initierade rapportering från omvärlden ägde rum i en tid 
som ännu inte hade dränkts i ett överflöd av information. Hans storhetstid 
sammanföll med de årtionden när radion fortfarande bara hade en kanal 
och televisionen just börjat göra sitt intåg i de svenska hemmen.

Victor Vinde i arbetsrummet på Rue Anatole de la Forge i Paris. Foto: 
Lennart Green, Paris (RA, Sveriges Pressarkiv, Victor Vindes arkiv, 
vol. 5 d:1). Reprofoto: Kurt Eriksson, RA.
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”En ruskig skandal”
– om sensationsjournalistik för hundra år sedan

Viveka Adelswärd

Den 12 juli år 1903 sätter sig den svenske militärattachén i Paris, Adolf 
Adelswärd, vid sitt skrivbord. Han är minst sagt betryckt när han börjar 
sitt brev till brodern hemma i Sverige. 

Jacques d’Adelswärd var 23 år då han greps och häktades i Paris 
sommaren 1903. (Fotograf okänd)

Käre Broder.
Det är mer än sorgliga tidningar jag bringar Dig. Jag hoppas Du 
mottagit mitt gårdagstelegram o således blifvit förberedd på den 
förskräckliga skandal öfver hvilken tidningarna här nu frossa 
och hvari vårt namn är draget ner i smutsen tack vare Jacques 
som bragt skam o vanära öfver det. Det är förfärligt och jag kan 
knappast ännu sätta tro till det men den ruttenhet som här herrs-
kar på alla områden låter en knappast hoppas att tidningsartiklarna 
(hvaraf en samling urklipp följer så att Du får veta ungefär lika 
mycket som jag) för mycket öfverdriva hvilket vi under gårdagen 
hoppades, så att man skulle kunnat hänvisa Jacques medbrottslig-
het till mera uttryck af barnsligt, öfverspändt och sjukligt intresse 
för att han varit med och sett allt möjligt uselt.
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Brevet redogör i detalj för vad Adolf Adelswärd nu vet om den skandal 
som de båda svenska brödernas franske släkting Jacques d’Adelswärd 
var inblandad i. Vidare berättar Adolf Adelswärd vad han vidtagit för 
åtgärder när nyheten om skandalen nått honom genom tidningarnas för-
stasidor. Han kontaktade omedelbart den svenske ministern Åkerman. 
”Jag frågade mig först om jag efter detta kunde stanna på min post men 
ministern som varit mycket vänlig förklarade bestämt att jag ej alls skulle 
tänka på att lemna.”

Istället för att avgå arbetar Adolf Adelswärd med minister Åkerman 
och Jacques d’Adelswärds faster Jeanne för att försöka få klarhet om vad 
som kommer att hända. Vittnesförhören som hålls inför ”instruktions-
dommaren” kommer att avgöra inför vilken domstol fallet ska behandlas. 
Det man fruktar är att fallet går till den domstol där straffet blir ”minst 
straffarbete, kanske galererna.” Till försvarare har man valt advokat 
Charles Demange, som några år tidigare hade försvarat kapten Dreyfus. 
Adolf försäkrar sin bror att han lär ”vara en mycket skicklig man o dess-
utom stå mycket väl med regeringen o det lär vara ett hopp för att möjli-
gen kunna få saken afgjord så lindrigt som möjligt.”

Vidare har man på detta stadium redan diskuterat vad man ska göra om 
Jacques i bästa fall blir frikänd eller endast får en kort tid i fängelse. Att 
han skulle stanna i Frankrike är uteslutet. Adolf förkastar absolut faster 
Jeannes idé om Sverige som tillflyktsort och har istället föreslagit ”att i 
så fall omedelbart exportera honom till Amerika eller Australien der han 
ju möjligen om han vill söka rehabilitera sig kan komma in som medar-
betare i någon tidning eller dylikt.” 

”En ruskig skandal.”  
(Aftonbladet 14 juli 1903)

Vad var det då för skandal som utspelat sig? Och vad var den unge fran-
ske baronen med det svenskklingande namnet anklagad för? Jacques 
d’Adelswärd var det år han greps 23 år. Han hade konstnärliga ambitio-
ner och hade redan som 18-åring givit ut sin första diktsamling, tillägnad 
Axel von Fersen. Samma år dog hans farfar – hans far hade dött redan 
när Jacques var sju år – och han fick ärva en mycket stor förmögenhet. 
Hans framtid såg med andra ord mycket ljus ut 1903. Han hade just på-
börjat sina studier i juridik vid Ècole libre des Sciences politiques de Pa-
ris. Titeln på en av de diktsamlingar som följde på debuten, L’Hymnaire 
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d’Adonis à la facon de M. Le Marquis de Sade. Paganismes (1902) anty-
der dock det intresse som ledde till skandalen.

Tiden innan han greps i sin bostad njöt han av livet i den parisiska 
societeten och de litterära salongerna, av sin chaufförsdrivna blå Darracq 
och av sin förlovning med den 18-åriga Blanche de Maupéou som ock-
så tillhörde en adlig familj med stor förmögenhet. Jacques hade också 
börjat kalla sig d’Adelswärd-Fersen för att antyda släktskap med Marie 
Antoinettes älskare. I själva verket var Axel von Fersen hans farfarfars 
morbror och blodsbanden således mycket tunna.

Men varken familjen, förmögenheten eller kontakterna kunde rädda 
honom från skandalen. Tillsammans med en annan ung man, Albert 
Francois de Warren, blev nämligen Jacques den 9 juli häktad och åtalad 
för otukt med minderåriga samt för störande av den allmänna ordningen.

Pressen slängde sig över denna godbit. En medlem av den parisiska 
aristokratin inför rätta! Med början den 10 juli publicerades löpande nya 
avslöjanden om orgier och svarta mässor där både män och kvinnor ur 
den högsta societeten påstods ha deltagit tillsammans med skolpojkar 
och så kallade professionella ”efeber”, dvs unga homosexuella prosti-
tuerade. Under denna tid var det inte ovanligt att i sällskapslivet ordna 
”tableaux vivants” och ”poses plastiques”, dvs ett slags levande bilder. 
Men i detta fall framkom att det dels funnits sexuella inslag, dels deltagit 
minderåriga pojkar, som hämtats från de närbelägna skolorna.

De franska journalisterna är dels intresserade av att teckna bilden av 
den bortskämde aristokraten, dels angelägna att ge svar på frågan: ”Hur 
kunde detta hända?” Svaren på frågan skiljde sig naturligtvis åt. Den sen-
sation som gripandet av de två unga aristokraterna utgjorde förståelig-
gjordes utifrån det politiska eller ideologiska perspektiv som respektive 
tidning ville anlägga.

Den etniska tillhörigheten tillskrivs viss betydelse. Republikansk 
press framställer Jacques d’Adelswärd som en representant för en de-
kadent fransk adel, medan högerpressen svarar med att antyda att hans 
utländska ursprung kunde utgöra en delförklaring! (Det var Jacques far-
farsfar som var svensk.) Högern och aristokratin försvarar den åtalade 
med argumentet att han var en ung man med svag personlighet utsatt 
för den moderna tidens farliga influenser: undervisningsväsendet (inter-
natskola), det antika exemplet med vurmen för grekisk gossekärlek, den 
moderna dekadenta litteraturen – en ”veritabel kriminell sump”. Vidare 
skyllde denna del av pressen på medbrottslingen Warren och en skad-

Presshist årsbok 2013.indd   57 2013-04-08   13:51



58

lig social och familjemässig miljö. Som ett negativt inflytande nämndes 
också att moderns familj var katolsk medan faderns var protestantisk. 

Antiklerikala och socialistiska tidningar framhäver religionens och 
kyrkans roll på ett helt annat sätt. Man pekar dels på att flera av kyrkans 
män har utpekats som deltagare i de så kallade svarta mässorna, dels på 
att den katolska kyrkans påstådda kvinnoförakt kunde ligga bakom vad 
som hänt.

Svenskspråkiga tidningars intresse

Även svenska och finländska tidningar intresserade sig för affären. 
Björneborgs Tidning (som varken refererar till någon annan tidning eller 
har korrespondent utsatt) beskriver under rubriken ”Skandalen i Paris” 
den 23 juli hur polisen kommer till Jacques d’Adelswärds bostad. Han 
har just klätt sig för att gå på middag hos sin fästmös föräldrar – i frack. 
Polischefen råder honom att byta kläder eftersom han direkt ska eskor-
teras till Santé-fängelset. Jacques d’Adelswärd inser enligt artikeln det 
kloka i detta råd och ber att få klä om. 

Han öppnar därpå en garderob, där mer än 200 kravatter i alla fär-
ger och former lågo ordnade; på en annan hylla stod en oändlig 
rad med skodon: vidare, i en enda hög om hvartannat, penjoarer af 
siden, spetsprydda skjortor o.s.v. Ändtligen tog han fram en mörk-
grå kostym och bad att ett ögonblick få gå in i sitt toalettrum. Där 
bytte han om dräkt, brände sina mustascher och sade i en likgiltig 
ton: 
Mina herrar, jag står till er disposition.

I Adolf Adelswärds brev till sin bror refererar han till andra tidningsar-
tiklar som snarare ger bilden av att Jacques vid arresteringen höll på att 
packa för att fly. ”Han lär ej genast velat följa de civilklädda polisagen-
terna utan ha dessa måst taga honom i armen o föra honom in i droskan”.

I samma nummer av Björneborgs Tidning, det från den 23 juli, publi-
cerades en intervju med en ung elev från det närbelägna Lycée Carnot 
– en privatskola – som varit med om en av de tillställningar som ”grefve 
Fersen” ordnat. Han hade hämtats till avenue Friedland med bil. Det var 
en torsdag. Klockan var 3 på eftermiddagen. 
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Grefve Fersen bad oss sitta ned vid dörren och vänta. Efter några 
minuter hörde vi sång alldeles invid oss. I samma stund lyftes en 
portier; det blir ljust, och vi se en procession af ett trettiotal unga 
gossar med blomsterkransar om huvudet komma in i rummet en 
och en i sänder. Hvar och en bär i handen en fackla och salen var 
snart upplyst af starkt ljus.

I fonden, med tre trappsteg framför, stod en stor säng, klädd i rödt 
och utstyrd som ett altare. Öfveralt på väggarna hängde blommor 
i långa girlander och omgåfvos af dödskallar, placerade på kon-
soler. Golfvet var betäkt med rosor. Fersen och hans vän (en ung 
markis de Warren), kommo nu i sin ordning klädda i en lång, rosa-
färgad penjoar. De unga gossarna lade ned sina facklor, och en af 
dem kom och satte sig på altaret, hvarpå sången tystnade.

På aftonen gick jag därifrån, full af vämjelse. Jag skämdes öfver 
att ha låtit mig lockas med någonting dylikt och vågade ej tala om 
saken för någon människa...

När domen föll den 3 december löd den på sex månaders fängelse, fem 
års förlust av medborgerliga rättigheter och böter på femtio franc. An-
märkningsvärt är att alla handlingar i målet hemligstämplades under 100 
år. Anledningen uppgavs vara omtanke om de inblandade pojkarna, men 
många ansåg med viss rätt att det också var omtanke om de högt uppsatta 
personer, bland dem några präster, som deltagit i sammankomsterna. 

Eftersom Jacques suttit häktad praktiskt taget sex månader släpptes 
han fri direkt efter det att dom förkunnats. Ett försök att ansluta sig till 
Främlingslegionen misslyckades. Istället företog han en lång resa till bor-
tre orienten, Nordafrika och USA innan han 1905 slog sig ner på Capri 
där han byggde sitt berömda hus, Villa Lysis. Men då hade pressen sedan 
länge slutat intressera sig för honom.

Den poesi och de romaner han själv sedan skrev på Capri fick inte 
alls lika stor uppmärksamhet som de som skrevs om honom. I Compton 
Mackenzies roman Vestal Fire heter han greve Robert de Marsac Lager-
ström och i Roger Peyrefittes roman är Jacques d’Adelswärd huvudper-
son med eget namn.
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Hans framtid såg mycket ljus ut 1903. Jacques d’Adelwärd hade ärvd 
förmögenhet, var förlovad och hade just börjat studera juridik i Paris. 
Men han åtalades för otukt med minderåriga. Några år senare bosatte 
han sig på Capri. (Fotograf okänd).

En nutida läsares reaktion

Det är mycket i rapporteringen av l’affaire d’Adelswärd i franska och 
svenskspråkiga tidningar som förvånar en nutida läsare. För det första 
att man i artiklarna öppet namnger dem som häktats, var de bor och att 
man så ingående beskriver vad de anklagats för innan de är dömda. För 
det andra att man också, åtminstone delvis, namnger dem som kan anses 
som brottsoffer, dvs de unga pojkarna. För det tredje att journalisterna 
uttrycker så starka värderingar om de anklagades utseende och karaktär. 

Vid rapporteringen av anhållandet av de två unga männen i Paris be-
skrivs inte bara ingående olika omständigheter kring de kriminella hand-
lingar som de anklagas för. Deras personer beskrivs också detaljerat 
– men knappast neutralt. De anklagade ger ”uttryck för en intellektuell 
och moralisk dekadans, som står på gränsen till sinnesrubbning.” (Björ-
neborgs Tidning 23 juli.) Vidare frågar signaturen ”Gaspard” i Afton-
bladet den 14 juli om man kan tänka sig ”en mera satanisk fantasi”, ett 
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mera ”oförskämdt njutningsbegär” än detta som lett till en ”tankegång, 
så mikroskopiskt frigjord från hvarje minsta gnista af sedlig ansvarighet 
och moraliska instinkter, att en vanlig människa står alldeles häpen inför 
företeelsen?” 

De två männen, dessa ”nidingar”, verkar enligt de första tidningsar-
tiklarna ha ett enda förmildrande drag – utseendet. D’Adelswärd presen-
teras i Aftonbladets artikel som ”storväxt, elegant byggd, blond, med ett 
vackert ansikte” och de Warren är ”äfven han med en gymnasts kropps-
byggnad.”

Rättegången hålls den 28 november inför lyckta dörrar. Aftonbladets 
korrespondent raljerar den 3 december över detta uttryck.

Ja, det hette officiellt så, men den lilla salen var likväl proppfull af 
åhörare, som hade specialkort, icke blott journalister, utan myck-
et annat nyfiket folk, samt en oerhörd massa advokater, i hvilkas 
påflugna krets man säkerligen kunde finna mer än en intresserad 
monsieur, som genom diverse omständigheter iklädd den dystra 
roben, lyckats få spela advokat för en dag.

I rapporteringen från rättegången beskrivs de två männens utseenden än 
mer noggrant och deras karaktärsdrag fastslås tveklöst. D’Adelswärd är 
”den elegante högaristokraten” som äger ”ett intressant, om också icke 
värst själfullt ansikte, regelbundna drag, en liten blond mustasch, ljus-
brunt hår, som föll ned öfver pannan, blåa ögon och en harmonisk figur”. 
Han uttrycker sig ”som ett mellanting mellan salongsmänniska, filosof 
och advokat”. ”Den från Sverige härstammade baronen” gör tydligen ett 
relativt gott intryck på Aftonbladets Pariskorrespondent. Hans vän däre-
mot, får en allt annat än mild bedömning.

”Warren liknade till punkt och pricka den fulländade typen af dessa 
»professionels», som man möter ibland på storstadsgatan och hvilkas 
äkligt kvasikvinnliga yttre annonserar om deras förnedring.” Dessutom 
kännetecknas han av ”en riktig fågelfysionomi, med krokig, spetsad näsa, 
urvattnad hy, tjocka ögonbryn, alldeles skägglös, småväxt och med i det 
hela ett mycket ömkligt utseende.” Omdömet om den 22-åriga Warren 
avslutas med att han ”pratade med en kränkt glädjeflickas jargon.”

Den noggranna beskrivningen av anletsdragen är tidstypisk. Den ita-
lienske kriminologen och antropologen Cesare Lombrosos teorier var 
då fortfarande aktuella. Han ansåg att en persons anlag för kriminalitet 
avspeglade sig i utseendet. Till kännetecken på särskilda förbrytarfysio-
nomier räknades exempelvis sluttande panna, grov käke och långa aplika 
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armar. Under början av 1900-talet var inte bara europeisk polis influerad 
av dessa teorier. Strindbergs personbeskrivningar bär tydliga spår av de 
tankar som Lombroso publicerade i L’uomo delinquente som kom ut re-
dan 1876, men som översattes och fortsatte att komma ut i flera upplagor.

Pressetikens utveckling i Sverige  
under 1900-talet.

Den berättelse om två unga mäns syndfulla liv, fall och rättmätiga straff 
som här skisserats placerar sig mitt emellan kriminal- och skvallerjour-
nalistik. Skvaller har i alla tider varit ett viktigt vardagligt samtalsämne – 
om inte rent av det viktigaste. Det förmedlar nyheter och aktualiserar mo-
raliska gränsområden för dem som ingår i skvallergemenskapen. Dessa 
båda journalistiska domäner är särskilt känsliga ur ett etiskt perspektiv. 
Inom dem gör man bedömningar av rätt och fel och rör sig också inom 
privatlivets sfär.

Utvecklingen av regler för hur pressetiska frågor ska hanteras har en 
lång historia i Sverige. Kravet på att tidningarna skulle ta större etiskt 
ansvar för vad som publiceras ställdes först inom kriminaljournalistiken. 
I slutet av 1800-talet var det vanligt med så kallade notisjägare, en sorts 
frilansjournalister som rörde sig bland domstolarna, lyssnade på rät-
tegångar och skrev notiser om brott och olyckor i hopp om att kunna 
sälja dem till tidningarna. I Publicistklubben diskuterades hur man skulle 
kunna förbättra kvaliteten på rapporteringen från rättegångar och stävja 
de överdrifter och sensationsmakeri som systemet med notisjägarna gav 
upphov till. År 1898 antog Publicistklubben ett uttalande som gick ut på 
att tidningarna skulle använda sina egna medarbetare för denna typ av 
rapportering.

Aftonbladet har under den aktuella tiden för skandalen en korrespon-
dent i Paris som undertecknar sina rapporter med Gaspard. Han är alls 
inte någon notisjägare utan rapporterar mångsidigt från Paris. Hans 
artiklar citeras också i annan svenskspråkig press, bland annat i finländ-
ska Hufvudstadsbladet, dock utan att anges som författare.

År 1900 fortsatte diskussionen i Publicistklubben och de första reglerna 
fastställdes. Weibull och Börjesson (1995:58) menar att detta utgjorde 
”startpunkten på den utveckling som ledde till att svenska medier, 
närmare nittio år senare var de enda i världen som inte nämnde namnet på 
”41-åringen” då denne var aktuell i samband med Palmemordet.”
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Att de etiska frågorna är särskilt viktiga inom kriminaljournalistiken 
är inte förvånande. Här framträder frågan om enskilda personers inte-
gritet – inte bara den åtalades utan också anförvanters och brottsoffers 
– kanske särskilt starkt. Enligt Weibull och Börjesson (1995:60) var det i 
början inte till den åtalade eller till den dömde som hänsyn skulle tas, utan 
till hans eller hennes anhöriga. I sammanhanget kan vi påminna oss om 
det inledande brevet från Adolf Adelswärd med dess starka fokus på be-
tydelsen av namnet. Han trodde sig vara tvungen att erbjuda avsked från 
sin tjänst då han hade samma namn som en nyss åtalad. Senare kommer 
starkare regler som också vill skydda brottsoffer från skadlig publicitet. 
Den far till tre av de pojkar som var inblandade i affären, en känd ingen-
jör, fick sitt namn presenterat i pressen när han polisanmält Adelswärd. 
Idag skulle han kanske fått ha förblivit anonym. 

År 1967 fastslogs i Publicistklubbens regler att man skulle undvika 
publicering av namn när man skrev om brott som kunde leda till 
fängelsestraff på två år eller kortare, skriver Weibull och Börjesson 
i Publicistiska seder (1995:64). Enligt dessa regler hade alltså både 
d’Adelsward och de Warren idag kunnat få förbli 23-åringen och 
22-åringen i pressen. Att Adolf Adelswärd kunde kalla sin släkting för 
”as” i ett privatbrev är inte särskilt konstigt eller upprörande. Men att i 
tidningsartiklar beskriva dem som åtalats för brott och ännu ej dömts som 
odjur i människohamn och som nervsjuka och depraverade individer på 
gränsen till sinnesrubbning är för en modern tidningsläsare, uppfostrad 
med de pressetiska regler som vuxit fram under 1900-talet, mer förvå-
nande. Allt var inte bättre förr.

Otryckta källor:
Brev från Adolf Adelswärd till hans bror, Theodor Adelswärd 12 och 

19 juli 1903. Arkiv, Adelsnäs, Åtvidaberg.

Tidningsartiklar:
Aftonbladet, 14 juli , 24 juli och 3 december 1903.
Östgöta Correpondenten, 14 juli och 24 juli 1903.
Björneborgs Tidning, 23 juli och 28 juli 1903.
Hufvudstadsbladet, 16 juli 1903.
Helsingfors-posten, 15 juli 1903.
Wiborgs Nyheter, 21 juli 1903. 
Helsingforsposten, 9 december 1903.
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”Den perversa nådebevisningen”
Samtida press om Sven Hedins adelskap

Magnus von Porat

Adelsbrefet för Doktor Sven Hedin innehåller, hvad gårdagens 
Posttidning upplyser, att, ”som Hedin gjort af konungen och 
riket synnerligen förtjänt genom vetenskapliga forskningsfärder, 
hvarunder till berömmelse för honom själv och för hela svenska 
namnet Asiens inre blifvit i väsentliga delar lyckligen utforskadt,  
k m:t till belöning härför tilldelat Hedin adeligt stånd och värdig-
het. (SvD, 2/7 1902)

Denna korta notis kunde man läsa i ett flertal tidningar i början på juli 
1902. Den första juli år 2012 var det 110 år sedan forskningsresande Sven 
Hedin, som den siste personen i Sverige, blev adlad. Ibland uttrycks åsik-
ter om förläning av adelskap som ett för staten billigt belöningssystem 
varigenom välförtjänta medborgare kan visas uppskattning för det arbete 
de har lagt ned i landets tjänst. Så motiveras det i Storbritannien. I ett 
sådant sammanhang kan det vara intressant att ta del av vad den samtida 
pressen, som representanter för en allmän opinion, skrev den sista gången 
ett adelskap utdelades i Sverige. 

I Sverige avskaffade adeln sig själv på ståndsriksdagen den sjunde 
december 1865 och Sverige fick istället en tvåkammarriksdag följande 
år (men adelns offentligrättsliga karaktär kvarstod faktiskt ända fram till 
2003, det var nämligen så att regeringen inte utan adelsmötets samtycke 
kunde ändra i Riddarhusförordningen). Kungens rätt att utdela adelskap 
grundades på 1809 års Regeringsforms 37§: ”Konungen äga rätt att i ad-
ligt stånd upphöja män, som genom trohet, tapperhet och dygd, lärdom 
och nitiska tjänster, gjort sig af konungen och riket synnerligen förtjän-
ta.” Denna rätt att adla upphörde med 1975 års Regeringsform.

Detta är ingen biografisk skildring över Sven Hedin, men det kan vara 
värt att teckna en bakgrund för att förstå hans olika politiska ställnings-
taganden. Sten Selander, Hedins efterträdare på stol nr 6 i Svenska Aka-
demien, har tecknat en bild av Hedins barndoms- och ungdomstid. Den 
präglades av mycket borgerliga oscariska värderingar och det är naturligt 
att hans världsuppfattning kom att bli av värdekonservativ natur. Samhäl-
lets grundvalar för honom var Gud, Konungen och Fäderneslandet, alltså 
en mycket traditionstrogen borglighet. I den konservativa ämbetsman-
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Sven Hedin, som han tecknades av Albert Engström i boken Med- 
människor, 1899.
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naklass han utgick ifrån, härstammade majestäten av en högre ordning. 
Hans yttranden i allmänna frågor påminner om den kungliga ämbetsman-
nakårens före sekelskiftet, då den hade varit tongivande i riket. Kung 
Oscar II hade varit några av hans expeditioners främsta beskyddare och 
kungen höll alltid sin vakande hand över honom. Det var lika naturligt för 
honom att vädja till kungens frikostighet som för en forskare idag att söka 
statliga anslag. Han hade alltså insupit rojalism med modersmjölken och 
stod i evig tacksamhetsskuld till monarken.

Hedins juridiske rådgivare och historiograf, Eric Wennerholm, be-
skriver Hedins världsuppfattning som att: ”Den var lika konservativ som 
Äldre västgötalagen” och ”I stort sätt tänkte han likadant 1950 som hans 
far tänkt 1850”. Wennerholm menar att Hedin tilltalades av utnämningen 
och att han inte ville tacka nej till den. Författaren Axel Odelberg antyder 
att han mycket väl kan ha smickrats över detta erkännande och att det 
tilltalade hans fåfänga. Wennerholm skriver att ”det fanns hos honom ett 
kraftigt drag av naivt fåfäng diva som älskade att uppträda, fara omkring 
på föreläsningsturnéer, hyllas vid stora offentliga tillställningar och ta 
emot intervjuare, medaljer och hurrarop.” Hedins Sverige var Sverige 
som det alltid hade varit och där hade han nu tillerkänts en plats. Dessut-
om hade forskningsresanden som Adolf Erik Nordenskiöld upphöjts i fri-
herrligt stånd efter Vegaexpeditionen och hans skeppare Louis Palander 
hade blivit adlad för samma resa, endast tjugo år tidigare. Hedin valde 
dock, trots kungens påtryckningar och uppenbara irritation, att inte lägga 
sig till med något ”af” eller ”von”.

För kungens del kan man tänka sig att det handlade om Sveriges ära, 
en samlande nationell symbol i den alltmer infekterade unionsdebatten. 
Kanske såg kungen här en jämlike till den legendariske norske polarfors-
karen Fritjof Nansen. Kanske skulle det också fungera som en kompensa-
tion för S.A. Andrées tragiska försök att nå Nordpolen med luftballong 
1897. Oscar II själv var ingen ivrig utdelare av adelskap, endast sex till-
kom under hans regenttid, men det var ändå en tydlig markering att det 
konservativa samhället skulle bestå. 

Eskilstuna-Kuriren sammanfattar mycket bra hur fel både kungen och 
Hedin tänkte och hur de fullständigt missbedömt den allmänna opinio-
nen, när den levererar den kanske mest klassiska och flitigast citerade 
rubriken kring utnämningen: ”Medeltidsfasoner i början af tjugonde år-
hundradet.”:
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Enligt meddelande från Stockholm har konungen förlänat adligt 
stånd åt upptäcksresande d:r Sven Hedin.
Konungen har tydligen velat utmärka vår ryktbare forskningsre-
sande i Asien på samma sätt som skedde med nordostpassagens 
män 1880.
Man kan icke underlåta att förvåna sig öfver att konungen haft 
mod att ännu en gång begagna sig af det föråldrade kungliga pre-
rogativet att upphöja i adligt stånd. 
Och det kan också med skäl ifrågasättas, huruvida inte tiden nu 
borde anses vara inne att få denna rätt upphävd. (2/7)

Att avstå utnämningen hade varit helt i sin ordning och flertalet tidningar 
menar att Hedin skulle ha gjort just detta. 

Jean de Nivella avslutar sin artikel ”Den siste ädlingen” i Dagens 
Nyheter med:

Men hvad som vore allra bäst, det vet jag nog. Om man önskat att 
alldeles särskilt hedra den senaste nobiliserade, blir denna heder 
ännu mycket större om han blir den siste som den kommer till 
del. Svenska folket skulle med mycket jämnmod se doktor Hedins 
upphöjelse om det finge vara förvissadt att i honom skåda ”den 
siste ädlingen”. (6/7)

Kalmar. Södra Möres Tidning intar en försonlig ton mot Hedins forskar-
gärning (men man kan starkt misstänka att det rör sig om ironi): ”väl äro 
vi lifligt övertygade att d:r Hedins forskningsresor äro af den art, att han 
är värd både det varmaste erkännande och höga utmärkelser därför och 
att han mycket väl pryder sin plats å riddarhuset.” Men den påpekar hur 
föråldrat och meningslöst adelskapet har blivit. Även här påpekas att ”de 
flesta framstående män i oberoende ställning, hvilka k.m:t velat hedra 
med adlig värdighet, undanbett sig att komma ifråga.” Även här hoppas 
krönikören att Hedins adelskap ska bli det sista i Sverige och att reger-
ingen ska stryka den 37:e paragrafen ur Regeringsformen. (5/7)

Vapenskölden var egenformad: en jordglob med Asien i centrum un-
der tre pilgrimsmusslor som symboler för hans resor. På en banderoll 
under återfinns hans valspråk: Voluntante et labore, vilja och arbete. 
Adelsbrevet är en pampig inbunden sak med vidhängande silverdosa 
med kungens sigill. Båda finns till beskådan på Riddarhuset i Stockholm. 
Där fanns även Sven Hedins enorma arkiv ett tag deponerat innan det 
flyttades till Riksarkivet.
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Jean de Nivella skriver vidare i Dagens Nyheter just om det hedinska 
valet av vapensköld:

Hvad vapnet angår, hjälper det icke att styra ut det hur präktigt 
som helst, de som fägna sig åt dess åsyn bli ju i alla fall tämli-
gen få. Om t.ex. riddarhusets färskaste telning väljer kameler som 
sköldhållare och den beryktade stöveln i hjärtevapnet eller om han 
symbolisera sitt resenärsskap med kronometrar och sextanter, det 
är något som svenska folket kommer att taga som en skäligen lik-
giltig sak. Finns berömmelsen, så finns den ändå, och upphängan-
det af skölden nr 000 bland all de öfriga kommer att hälsas med 
mycket ringa hänförelse. (6/7)

”Stöveln i hjärtevapnet” syftar på en episod under Hedins första expedi-
tion genom Asien då hans expedition korsade öknen Takla-makan mot 
målet Tibet. Mitt under ökenvandringen inser de plötsligt att vattnet är 
slut. De första som dör av törst är kamelerna och gruppen tvingas till 
fots korsa öknen. Som genom ett under, då Hedin inte hade druckit en 
droppe på sex dygn, upptäcker han en morgon en göl av med friskt kallt 
vatten. Hedin tackar först Gud för sin räddning och sätter sig sedan och 
börjar räkna sin puls och först därefter, efter sex dygns törst, dricker han 
sig försiktigt otörstig med jämna kontroller av sin egen puls. Sedan fyller 
han sina stövlar och går bort till sin betjänt Kasim som stupat av utmatt-
ning och ligger döende. Hedin låter honom dricka sig otörstig ur sina 
stövlar. De båda räddas senare av en karavan. Dödsvandringen blev en 
världsnyhet och teckningar föreställande episoden med stövlarna spreds 
över hela världen. Det blev en kolonialtidsmetafor över den vita rasens 
överlägsenhet. Den vite vetenskapsmannen som bjuder vilden på vatten 
och därmed räddar hans liv. I hans äventyrsböcker har den här typen av 
händelser med största sannolikhet överdrivits. Böckerna hade nog helt 
enkelt varit för tråkiga annars.

Morgon-Postens krönikör undrar vad vår nyaste adelsman ska heta. 
De föreslår tillägget ”af Lopnor” och konstaterar: 

Att denna utnämning blir kommenterad och kritiserad, det behöfva 
vi inte komma i gräl om. Men jag låter den vara hvad den är – en 
sak mellan adelsmannen Hedin och kunglig majestät! Förr i värl-
den dubbades det grefar af mindre lysande skäl. (5/7)

För att förstå det rena löje mot adelskapet som tidningarna ger uttryck 
för, kan man inta ett komparativt nordiskt perspektiv: I Norge upphävdes 
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adelskapet vid 1816 års storting då alla de adliga företrädesrätter (som 
tidningarna driver med ovan) avskaffades. Vissa adelsätter synes här ha 
lidit ekonomisk förlust som aldrig kompenserades. Beslutet trädde i kraft 
efter ytterliga två stortingsbeslut 1821. F.ö. förekom ett förslag om en 
ny adelsinstitution som dock förkastades. I Danmark upphävdes adelns 
samma företrädesrätter genom grundlagsförändringen 1849. Den siste 
person som adlades i Norden var den finländske ministersekreteraren 
Carl Fredrik August Langhoff, som upphöjdes i friherrligt stånd 1912. 
Genom 1917 års Regeringsform avskaffades adelskap i Finland och i den 
finns t.o.m. ett uttalat förbud mot nyadling.

 En artikel i norska Aftenposten, om förhållandena i de övriga nordiska 
länderna, kommenteras av Göteborgs-Posten nästa dag: 

Vid ett tillfälle som detta faller tydligt i ögonen, huru stor olikhet 
just med hänsyn till sociala förhållanden som råder mellan Swerge 
och Norge. 
I Norge finnes ingen adel. Den siste norske ”adelsmannen”, grefve 
Wedel Jarlsberg är död. Och då vår store upptäckare kom hem från 
sin berömda färd, kunde man ej tilldela honom någon titel eller 
rang, som berättigar honom till något företräde framför sina med-
människor. Rang och säte som förste man tillerkändes honom fri-
villigt och det mottagandet han fick, var en furste värdigt. 
Af detta förstår man, att Danmark i dessa spörsmål intager en mel-
lanståndpunkt. Vi stå på den vänstra flygeln, Sverge på den högra. 
Därför blev också Sven Hedin adlad. Men därför är ej hans blod 
”blått” enligt gängse uppfattning. Till ”blått blod” kräfvas 16 anor 
– 8 på faderns och 8 på moderns sida – där alla har varit adliga. 
Grefve Otto von Bismarck Schönhausen fick sålunda undvara den 
kostbara vätskan i sina ådror, ty hans moder var af borgerlig här-
komst. 
Dock – när man utför bedrifter, äger man förmodligen likväl den 
rätta blodsblandningen. Och då gör det ju ingenting, om man till 
på köpet blir – adlad. (4/7)

Tidningen Arbetet citerar Norska Dagbladet (där är Hedin felaktigt fri-
herre) vilken erinrar om att i Danmark och Norge är adelsprivilegierna 
upphävda och att i ”Danmark den siste i adligt stånd upphöjde var fadern 
till förre kulturministern Seavenius.” Norska Dagbladet påpekar vad den 
danska uppfattningen är i frågan och belyser den med följande historia: 
”Har ni hört att kungen har adlat tre familjer. Och alla skola heta kål. För 
att det dock skall vara någon åtskillnad heter den ena Blomkål, den andra 
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Hvitkål och den tredje Suhrkål. (Blom, Hvid och Suhr äro namnen på tre 
stora släkter i Danmark.” (5/7)

Flera tidningar, bland annat Kalmartidningen Barometern, erin-
rar läsarna om anekdoten om den berömde Afrikaresanden Charles 
Andersson: 

Denne var son till den likaledes mycket omtalade originelle och 
fåfänge björnjägaren Lloyd, som först sedan sonen genom sina 
bragder och sitt litterära arbete blifvit erkänd inom den vetenskap-
liga verlden, meddelade honom att nu finge han kalla sig Lloyd. 
– Nej tack, far – svarade den stolte mannen – nu heter jag helst 
Andersson. (7/7)

Under rubriken ”Ett adelsbref” påpekar Stockholms-Tidningen syrligt 
att: 

Man tror kanske att ett dylikt adelsbref bara är ett papper, som kan 
tjäna att smeka en människas fåfänga, och man säger, att sedan 
den svenska adeln förlorat alla sina mera reella privilegier är en 
nobilisering numera en tom grannlåt. Men det är helt och hållet 
misstag, såsom läsaren behagade finna af nedanstående redogö-
relse för åtskilliga bland de fördelar, som åtfölja svenskt adelskap, 
(…) Se här:

Därpå följer en sammanfattningen, enligt Riddarhusförordningen, över 
några av de privilegier Hedin kommer att komma i åtnjutande av: 

Hr Sven Hedin må såsom ädling icke af polismyndighet på blotta 
misstankar i häkte inmanas. Men varder han i uppenbar grof miss-
gärning och lifssak, bar och färsk gärning eller å flyende fot tagen; 
så bör han antastas och i ett anständigt och säkert häkte till sakens 
utförande inmanas.

För varor, som utgöra afkastningen af hr Hedins gods, gårdar och 
bruk af frälsenatur, dock med undantag af järn, åtnjuter han frihet 
från våg- och metarrepningar, såvida han omdelbart, utskeppar va-
rorna till sjöss, utan att upplägga dem i stad.
Står hr Hedin under sina föräldrars vård må han icke inlåta sig i 
något äktenskapsförbund, utan sina föräldrars ja och samtycke, så 
framt k. m:t finner skäl därtill vara.

Hr Sven Hedin äger makt sina bönder och enskylte betjänter vid 
små förbrytelser, uppstudsigheter och försummelser tillbörligen att 
aga och näpsa.
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Om hr Sven Hedin blir besuten, och af ålder och sjuklighet eller i 
till att hans gård för kyrkan vida aflägsen blir hindrad att bevista 
den allmänna gudstjänsten, äger han rätt att kalla huspredikant.

Allt detta måtte väl inte kunna betraktas såsom varande af noll och 
intet värde. Tvärtom. Lycklige Sven Hedin! (4/7)

Andra obsoleta rättigheter tas även upp av andra tidningar som Göte-
borgs Handels- och Sjöfartstidning och tidningen Halland: 

1) rätt att resa utrikes och träda i främmande makts tjänst!
2) frihet från nesligt straff vid ringa brott mot krigslagarna;
3) rätt att idka handel och näringar;
4) rätt att i sin tjänst hålla erfoderligt antal handtverkare och
5) rätt att avgiftsfritt fiska i öppna hafvet.

Dessa äro hr Sven Hedins visserligen nyförvärfvade, men icke 
desto mindre dyrbara och ännu gällande privilegier. (Halland, 5/7)

Det är ganska uppseendeväckande hur frispråkiga många av tidningarna 
är. Den hårdaste skrapan levererar nog ändå Karlstads-Tidningen. Ar-
tikeln förtjänar att återges i sin helhet då den är så uppseendeväckande 
frispråkig, så kompromisslöst dömande och närmast uppviglande, inte 
minst i sitt hårda personangrepp mot Hedin och ifrågasättandet av hans 
forskning:

Krut på död kråka
tycker man det är att spilla ord på den bekante asiaten Hedins 
”upphöjelse” i adligt stånd. Alla möjliga tidningar ha redan anställt 
betraktelser däröver, och inte en av dem har jort det svagaste för-
sök att försvara den perversa nådebevisningen. Och att instämma i 
en enhällig dom värkar gärna som överloppsgärning.

Men det kan, för att bidraga till ännu lite mer klarhet i saken, vara 
lämpligt att i tydliga ord uttrycka slutsatsen av några upplysningar, 
som snart sagt alla tidningar lämnat i anledning av den Hedinska 
nobiliseringen. De ha erinrat om det allmänt kända förhållan-
det, att flera framstående män: Bergström, Wennerberg, Forssell 
Themptander, Boström och andra energiskt erbjudits ”adelskap” 
men inte, trots sin förbundna ställning till erbjudaren, kunnat för-
mås att motta ”utmärkelsen”. Varför? Ja, anledningen kan omöjli-
gen ha varit någon annan än den, att de känt denna ”utmärkelse” 
som en nedsättning av sitt personliga värde. Genom att mottaga 
den skulle de ju erkänt att deras livsgärning inte berättigat dem ens 
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likställighet med den mest nollgradiga adelsman; ty i jämförelse 
med denne skulle de vara parvenyer, som han vore berättigad att 
se ned på – från sin synpunkt, vars giltighet de erkänt genom att 
låta sig adlas.

Men när sålunda alla värkligt betydande män äfter adelskapets 
faktiska upphävande 1865, trots svårmotståndliga omvändelse-
försök, obevekligt vägrat att underkasta sig adling, vad blir då i 
värkligheten denna ”utmärkelse”? – Den blir ovillkorligen en för-
ödmjukelse, som endast den, vilken inte känner sig ha något värde 
att förlora, låter sig övergå till. 

Den nu adlade Asiafararen känner sig tvivelsutan inte göra någon 
förlust genom den behandling, till vilken han utlämnat sig. Han 
har alltid förefallit som en äkta tallrickslickarnatur, och hans 
forskningsfärder ha havt en så stark bismak av humbug att det sna-
rast länder vårt folk till heder att inte ha jort någon affär av ho-
nom – vilket en Göteborgstidning klagar över. Han har därför varit 
ett mycket lämpligt objekt för ”regeringslöshetens” regering att 
bruka Regeringsformens dödsdömda 37:de paragraf på. Men äfter 
hr Hedin blir det inte gott att finna någon, på vilken denna para-
graf kan upplivas då, som U.N.T anmärker sorgerligt nog Carlo 
Landberg redan på egen hand skaffat sig en grevetitel. 

Konungens grundlagsstadgade rätt att skapa adelsmän tyckes såle-
des som alt annat utlevat komma att självdö, då ju ingen kan tving-
as att låta adla sig och ingen man med någon självaktning hädanäf-
ter godvilligt torde låta ett sådant märke sättas på sin karaktär. 
Men upplösningsprocessen kunde underlättas. Riksdagen borde 
helt simpelt stryka den antikverade bestämmelsen ur vår grundlag. 
Varför skall den stå där, när alla utan hänsyn till partiställning äro 
ense om att den aldrig bör tillämpas?

Adelskapet är en barbarism, en rå forntidsförnekelse av de män-
niskovärdets ideal, som i vår tid alt mera bjudande fordrar allmänt 
erkännande. Endast ”brackornas” visserligen talrika och i alla la-
gar utbredda kategori tillmäter ännu adelskapet någon betydelse, 
i överensstämmelse med de lägstståendes princip att uppskatta alt 
äfter ytan. För de tänkande är adelskapet blott en parodi på den 
verkliga adeln, de rikt begåvade personligheternas aristokrati som 
skall bestå i alla tider. Men till dess riddarhus står tillträdet lika 
öppet för kroppsarbetaren som för ättlingen av de många anorna, 
dess adelsbrev skrives endast av den egna förtjänsten, som inte be-
höver någon konungs äller regerings sanktion. Denna höga princip 
om mänsklighetens adelskap, vilket oberoende av alla blodsband 
har sina lysande stamfäder i vårt släktes yppersta genom alla ti-
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der, bör obetvingat erkännas även i vår grundlag, och därför bör 
ur denna utplånas den lämning av forntidens vrångföreställningar, 
vilken nu använts för att förstärka tvivelaktighetens gloria om-
kring hr Hedins huvud. (5/7)

Efter att ha läst skriverierna kan man konstatera vilken uppenbart otids-
enlig företeelse adelskap hade blivit, och hur både kungen och Hedin 
fullkomligt missbedömt den rådande opinionen. Man skönjer en uppen-
bar aningslöshet om vilka omdömen det skulle få i förra sekelskiftets 
sociala brytningstid med demokratins genombrott för dörren. Hans syster 
och i det närmaste privatsekreterare Alma Hedin skriver i sin biografi att 
hon kände ett vemod över hur hans adelskap sattes före hans vetenskap-
liga insatser.

Även konservativa Svenska Dagbladet har en negativ inställning 
under rubriken ”Föråldrade prerogativ”. Den sammanfattar väl hur den 
samtida pressens kritik mot utnämningen tar sig uttryck i tre temata. För 
det första i det löjeväckande, tidningen känner medlidande med Hedin:

”Jo, till en början verkar den starkt komiskt. Nutidssvensken har 
icke det sinnelag, som erfordras för att fatta adlandet på allvar. 
Han tillhör en generation, som ej ens har något minne af den tid, 
då adligt stånd betydde särskild medborgarrätt.” ”Är månne icke 
understundom löjets skimmer lika genant som ökensolens strålar?”

För det andra i det otidsenliga och meningslösa: 

Rätten att nobilisera tillhör onekligen det slag af regeringsmaktens 
’imposanta emblem’, som utan skada för någon kunde skrinläggas. 
Ty vilken effekt medför tillämpning af denna grundlagsparagraf, 
som lämnats kvar i regeringsformen lik en annan minnesvård från 
den tid, då adelskapet, politiskt, socialt och privaträttsligt betydde 
något annat än nu?

För det tredje i det provocerande:

Emellertid ligger det något visst allvarligt under denna nobilise-
ringshistoria, och därför är det, som vi velat säga vår mening om 
den. Den bevisar en alldeles förvånande och visst icke smickrande 
oförmåga hos den första statsmakten här i landet att sätta sig in i 
en tankegång, som för nationen nästan undantagslöst är så natur-
lig, att man icke längre reflekterar däröfver. (…) en formlig afvi-
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kelse från alla de grundsatser, på hvilka vår samhällsordning sedan 
snart fyratio år tillbaka hvilar. (2/7)

Vid Hedins bortgång 1952 var däremot det mesta sådant som handlade 
om kritiken över hans adelskap bortglömt och nekrologerna präglades i 
stället av värme och generositet. Hans politiska aktiviteter föregicks med 
tystnad och kommentarerna gällde istället hans insatser som vetenskaps-
man och författare. Wennerholm citerar en tysk nekrolog där det står att 
läsa: ”En av Europas stora gamla män är död, en av dem vilkas rykte 
är så självklart, att hans storhet inte behöver några titlar, inte några ut-
läggningar. Han formades under en tid som för dagens begrepp nära nog 
tycks ha försvunnit i legenden.” På sin dödsbädd var Hedin onekligen en 
anakronism från en svunnen tid. 
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 Nättjänst
www.wikipedia.se, sökord ”adel”. 
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Nordiskt seminarium
Partipressen är död –

men den politiska pressen lever

Lars-Åke Engblom, Lennart Weibull

Är partipressen i Norden död eller levande ?
Det var temat för det nordiska seminarium som Danmarks medie- 

museum i Odense, Norsk Pressehistorisk Forening och Svensk Presshis-
torisk Förening arrangerade i Odense den 8 och 9 november 2012. Semi-
nariet samlade 32 deltagare från samtliga nordiska länder och innehöll 
femton föredrag och presentationer med efterföljande diskussioner. 

Lennart Weibull, professor emeritus vid Göteborgs universitet, av-
slutade seminariet med reflexioner över partipressens utveckling och 
forskningen om partipressen i Norden. Partipressen verkar vara avveck-
lad i alla nordiska länder, men det betyder inte att den politiska pressen 
har försvunnit. Tvärtom visar studier att den nordiska dagspressen fort-
satt ger politiska nyheter stort utrymme och att nyheterna inte sällan är 
politiskt färgade, menar Weibull i denna summering av de två konferens- 
dagarna: 

Är partipresshistorien slut?
En av de stora frågorna som återkom under hela seminariet var vad som 
har hänt med den nordiska partipressen. Mer specifikt gällde diskussio-
nen vad som kunde vara de viktigaste förklaringarna till den nordiska 
partipressens avveckling. Frågan ställdes utifrån det väl belagda förhål-
landet att nordiska dagstidningar tappat huvuddelen av sina partipolitis-
ka band i fråga om ägande, innehåll och läsare. Visserligen visar sig de 
nordiska länderna ligga något olika i fas, liksom den nationella politiska 
situationen skiljer sig något, men mönstret i utvecklingen är ändå det-
samma. I samtliga länder utom Island har det funnits ett slags etablerad 
partipresstruktur enligt vedertagna definitioner; i Island har dock funnits 
partiägda tidningar. Partipressens nedgång kommer tidigast i Danmark, 
början av 1960-talet, och senare i Finland och Norge, slutet av 1970-talet. 
Det vi kallar nedgång står i praktiken för en situation där dagspressens 
koppling till det politiska systemet blir mindre framträdande.
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De två faktorer som framför allt tycks ha varit de utslagsgivande är 
partipolitikens förändring och strukturutvecklingen på tidningsmarkna-
den. Det som skapade partipressen var de stabila politiska och ekono-
miska förhållanden med starka partier och framgångsrika företag. Efter 
1920-talets politiska och ekonomiska kris var detta ett utmärkande drag 
i samhällsutvecklingen och situationen var densamma ända in på 1950- 
talet, låt vara att kriget innebar en starkt negativ påverkan i Finland och 
Norge. Det som händer på främst 1960-talet är att politiken förändras och 
ifrågasätts samtidigt som tidningsmarknaden bryts upp. 

Det är två parallella processer som inte nödvändigtvis har samband. 
Effekten är till en början begränsad men under 1970- och 1980-talen slår 
den nya situationen igenom. Individualisering, avreglering och kommer-
sialisering är andra uttryck som brukar användas för att beskriva samma 
tendens. Det kan diskuteras vad som ligger bakom, men det är tydligt att 
det blåser en politisk vind som inte står i samklang med den äldre nord-
iska partipresstraditionen. De nya vindarna fångas upp av en allt starkare, 
professionell journalistkår och marknadsorienterade tidningsledningar. 
Presstödet, som i några länder är tänkt att vidmakthålla den partipolitiska 
mångfalden, utvecklas alltmer som ett branschstöd.

Som framhölls på seminariet blir det efterhand en självförstärkande 
process. Det har sagts att koncernbildning bidrar till en avveckling av 
partipressen. Det kan säkert till viss del vara riktigt, men om vi ser 
närmare på kronologin så är det snarast så att det är den minskade par-
tianknytningen som möjliggör koncernbildning i större skala; de äldre 
koncernerna var framför allt begränsade till tidningar med samma par-
tisympati medan de nya går på tvärs över äldre partilinjer. En annan 
tendens är att den minskande partitroheten i nyhetsbevakningen inte 
bara är en följd av journalistkårens professionalisering. Den har börjat 
redan tidigare, troligen som en följd av de politiska förändringarna i 
samhället. 

Avvecklingen av partipressen är emellertid inte liktydigt med en av-
veckling av den politiska pressen. Tvärtom visar studier att nordisk dags-
press även fortsatt ger politiska nyheter stort utrymme och att nyheterna 
inte sällan är partipolitiskt färgade. Den stora skillnaden mot tidigare 
är emellertid att den partipolitiska bevakningen inte längre är förutsäg-
bar, eftersom den politiska lojaliteten inte längre finns, ofta inte heller 
på ledarplats. Det nya är att den politiska bevakningen sker på pressens 
villkor och även tidvis har en viss kommersiell prägel. Men situationen 
förändras långsamt. På de orter i Sverige där det finns en borgerlig och 
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en socialdemokratisk tidning är S-sympatisörerna klart överrepresente-
rade bland läsarna av den senare, men samma studie pekar också på att i 
nya generationer och nya digitala medier sker förändringen allt snabbare. 
Kanske är partipresshistorien trots allt slut.

*

I Nordicom-Information 1/2013 utvecklar Weibull sitt resonemang.  
Bidrag från seminariet återfinns också på hemsidan för Svensk Presshis-
torisk Förening: www.presshistoria.se

Seminariet i Odense innehöll följande översiktliga föredrag om parti-
pressens utveckling i de fem nordiska länderna:

Hans Fredrik Dahl, professor emeritus, Universitetet i Oslo: Avvikling-
en av partipressen i Norge. 

Raimo Salokangas, professor Jyväskylä universitet: Civil society meets 
the market.

Lars-Åke Engblom, professor emeritus, Högskolan i Jönköping: Parti-
pressen i Sverige. 

Ida Willig, universitetslektor, Roskilde Universitetscenter: Partipres-
sens vækst og fald i Danmark.

Thorbjörn Broddason, professor, Islands universitet, Ragnar Karlsson, 
forskare, Statistics Iceland: From De-politicization to Re-politiciza-
tion of the National Press in Iceland.

Följande konferensbidrag (papers) presenterades:

Gitte Meyer, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet & 
Anker Brink Lund, professor, Department of Business and Politics, 
CBS: Da interesser blev illegitime. 

Henrik Grue Bastiansen, medieforsker Høgskolen i Volda: Fra konflikt 
til konsensus? Norsk presse og debatt etter partipressens fall.

Tomas Andersson-Odén, docent och Bengt Johansson, professor,  
Göteborgs universitet: Politisk annonsering i partipressen 1908–2006.

Rune Ottosen, professor i journalistikk Høgskolen i Oslo og Akershus:
Arbeiderbevegelsen Presseforbund (APF) – fra partiorganisering til 

konsernkanal.
Jonas Ohlsson, fil dr, Göteborgs universitet: Partipressen konserve-

rad? En studie av stiftelseägandet i den svenska pressen. 

Presshist årsbok 2013.indd   79 2013-04-08   13:51



80

Staffan Sundin, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, 
Luleå tekniska universitet: Mediekoncerner och partipressen – nya 
ägarstrategier inom svensk dagspress.

Jette Søllinge, mag.art., presseforsker: Pressens fragmentering og  
defragmentering. 

Lars Christensen, cand.mag. et ph.d.: Den konservative presse i Dan-
mark – storhed og fald 1920–1970.

Birgit Røe Mathisen, phd-kandidat i sosiologi, Universitetet i Nord-
land: Lokalismen som den nye –ismen i lokalpressen?
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Svensk Presshistorisk Förening 
2012

Förvaltningsberättelsen finns, sedan den under våren fastställts av sty-
relsen, tillgänglig på föreningens hemsida www.presshistoria.se. Här 
publiceras dock upplysningar om styrelsens och redaktionsgruppens 
sammansättning, stipendier och andra viktigare inslag i verksamheten 
under året som gått.

Styrelsen

Ordförande: Lars-Åke Engblom
Vice ordförande: Elisabeth Sandlund-Gäfvert 

Ordinarie ledamöter: Mia Bjelkholm 
 Lars Ilshammar 
 Johan Jarlbrink
 Kristina Lundgren, vice sekreterare 
 Gunilla Lundström, sekreterare
 Åke Pettersson 
 Lena Wennberg, skattmästare
Suppleanter: Johan Hirschfeldt
 Niklas Lindstedt 
 Birgitta Ney 

Revisorer: Lars-Olov Stéen
 Robert Jonsson

Revisorssuppleanter: Jens Karlsson
 Staffan Sundin

Valberedning: Ami Lönnroth, sammankallande
 Rolf Olson
 Jan Hjert
 Louise Brodin

Presshist årsbok 2013.indd   81 2013-04-08   13:51



82

Årsmöte

Föreningens årsmöte ägde rum på Södertörns högskola den 24 maj. Före 
årsmötet arrangerades seminariet ”Murvlar och journalister berättar 
om jobbet”, ett samarrangemang med journalistikämnet vid högskolan. 
Birgitta Ney och Jan Hjert medverkade och därefter presenterades den 
nya boken Murvelminnen av Seniorjournalisternas ordförande Östen 
Johansson.

Stipendier mm

Under året har två mediehistoriska stipendier delats ut, ett till Sophie 
Elsässer, Lund, för en studie om Expressen och konsumentjournalistiken 
under 1970-talet, och ett till Michael Forsman, Stockholm, för en studie 
om den presshistoriska debatten och interna turbulensen kring moderni-
seringen av Sveriges Radio 1986–1990.

Föreningen har liksom tidigare år bekostat prenumerationen på press-
klipp till Pressarkivets samling av biografiska klipp om personer inom 
press och övriga medier.

Styrelsen har påbörjat en inventering av vilka arkiv och liknande som 
finns på ett antal tidningsföretag.

Arrangemang

Föreningen deltog i den första MEG-mässan (Mediedagarna i Göteborg) 
den 8–9 mars i en gemensam monter med Sim(o), SOM-institutet, Nordi-
com, Demokratiinstitutet och Juridisk reportagebyrå. Föreningen arrang-
erade även ett seminarium på temat Torgny Segerstedt och annonsboj-
kotten mot GHT med Lars-Åke Engblom och Britt-Marie Mattsson som 
medverkande. 

”Historieskrivning, makt och medier” var rubriken för ett seminarium 
den 22 mars, på Myntkabinettet i samverkan med Sim(o) och med Patrik 
Lundell, Åsa Linderborg, Lars-Åke Engblom och Lars Ilshammar som 
medverkande.

Tillsammans med Danmarks mediemuseum i Odense och Norsk 
Pressehistorisk Forening ordnades en nordisk konferens på Mediemuseet 
i Odense den 8 och 9 november på temat: Är partipressen i Norden död 
eller levande? Seminariet samlade 32 deltagare från samtliga nordiska 
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länder, varav tio från Sverige, och innehöll femton föredrag och presen-
tationer med efterföljande diskussioner. 

Den 6 december, dagen före premiären, hade föreningens medlemmar 
möjlighet att bevista en förhandsvisning av Jan Troells Segerstedt-film, 
”Dom över död man”, på Rigoletto i Stockholm. Visningen följdes av 
ett samtal, på scenen och i radioprogrammet Publicerat, som leddes av 
Åke Pettersson och där Svante Löfgren bl.a. berättade personliga minnen 
av miljön kring Torgny Segerstedt och hans familj. Vidare medverkade 
Elisabeth Sandlund, Kent Zetterberg och Lars-Åke Engblom.

Årsbok

Presshistorisk årsbok 2012 utkom i mitten av april som den tjugonionde i 
ordningen. Den innehöll 11 artiklar och omfattade totalt 194 sidor.

Redaktionsgruppen bestod av FD Ellinor Melander (redaktör), professor 
Lars-Åke Engblom, docent Kristina Lundgren, FD Gunilla Lundström, 
docent Birgit Petersson och professor Per Rydén.
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Presshistorisk årsbok
– register över artiklar och författare

 År 2009

Annie Åkerhielm – med 
kulturkonservatism och 
bitterhet som drivkraft
Barbro Sollbe

Några glimtar ur Torshälla 
Tidning
Margaretha Lindén

Gerda Marcus – från ord 
till handling. Den ”stora 
tiggerskan” på Svenska 
Dagbladet
Eva Kaijser

Hjälp dem som frysa och 
hungra; Hur den offervilliga 
allmänheten bäst kan hjälpa;
En rundvandring till de svårast 
hemsökta 
Gerda Marcus

Svensk illustratör fick audiens 
hos Lenin 
Mats Karlsson

Skicka inga dikter! Om 
läsarkontakter i veckopressen 
på 1920-talet 
Birgitta Ney

Breven till Carl Ferdinand 
Lundin
Nina Linder

”Hon var en människa med 
kvalitet” Journalisten Anna 
Falkvik 
Ellinor Melander

Göteborgsjournalisten Siri 
Wikander-Brunaner. T. 
Segerstedts spökskrivare
Ingmar Lundkvist

Regeringsorgan under krig 
Kaj Björk

Rolf Edberg, Knut Petersson 
och meddelarfriheten 
Åke Wredén

Skulle Dagens Nyheter säljas  
till Tyskland? Polemiken  
mellan Torsten Kreuger och 
Tor Bonnier 
Henrik Thunberg

En kvinna med klös i pennan. 
Marianne Höök i Vecko-
Journalen på 1950-talet
Gullan Sköld
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Robin Hood – filmens 
ambassadör under 1950-talet 
Olle Grönstedt

Mötet med Sverige. 
Invandrartidningen 1967–1998 
Ellinor Melander

Baltic Connections. 
Arkivguide över handel och 
Östersjökontakter 1450–1800
Örjan Romefors

År 2010

En tidningssläsares dagbok. 
Allan Holmströms klipp och 
läsvanor 1877–1962
Johan Jarlbrink

Emilie Rathou och Vita Bandet 
Åsa Bengtsson

Anders Österling och Skånes 
Nyheter
 Jenny Westerström

Bildning, kulturjournalistik och 
det nya Sverige. Om Arbetarnas 
bildningsförbund och den 
svenska modellen 
Jimmy Vulovic

På jakt efter kvinnornas 
offentliga samtal 
Kristina Lundgren

Hur Åbergsson fick sin signatur 
Svante Löfgren

Tore G Wärenstam. 
Kärdapojken som blev 
tidningschef 
Margareta Stål

För sjuttio år sedan. Brodjaga  
i Nordnorge våren 1940 
Birgit Petersson

Ivar Starkenberg, tryckfriheten 
och andra världskriget. 
En studie av Starkenbergs 
illustrationer i Social-
Demokraten/Morgon-Tidningen 
1939–1944 
Ann-Katrin Hatje

Presstöd före presstödet. Om 
näringslivets bidrag till den 
borgerliga pressen
Thomas A Odén och Lennart 
Weibull

Erlander: ”Han är vår bäste 
tidningsman” 
Jan G Andersson

En resa till ”den Nyaste 
Världen”. Reseskribenten Hakon 
Mielche reser till Australien för 
Allers Familj-Journal
Emilia Ljungberg

Ett medicinskt folkuniversitet 
tar form. Bernt Bernholms 
medicinjournalistik i tidningen 
Expressen 1949–1984
David Finer
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Från Rudolf Wall till Kerstin 
Vinterhed Tidningsmakar 
och journalister i Sveriges 
Pressarkiv
Ellinor Melander

Stig Fredriksson 20/6 1939–
18/11 2008
Karl-Erik Gustafsson

Pressfotot i går, i dag och 
i morgon. Rapport från 
bildseminariet 9/10 2009
Karin Sjöberg

År 2011

Calmar-Postens indragning 
1799. En presshistorisk incident 
i nytt ljus
Ingemar Oscarsson

Frilansare med sting. Om en 
smädeskrift och dess öden i 
Hierta-tidens Sverige
Anders Björnsson

En stridbar biskop och en 
blivande tidningskung. Om ett 
tryckfrihetsmål i Karlstad 1882 
Dag Nordmark

Bland tidningsmän och 
kvinnosakskvinnor. Hilda Sachs 
1891–1895
Ellinor Melander

Från notiser till sportsida. 
Om bevakningen av idrott i 
Karlshamns Allehanda  
1848–1950
Lars-Olof Welander

”Att få sitta och kvittra i 
utlandet passar mig bäst”.  
Om utrikeskorrespondenten 
Bror Centerwall
Ingmar Lundkvist

Goebbels, Bogs, Bonnier och 
Ljungblad. Pressfejden 194 
mellan Sverige och Tyskland 
Sigurd Rothstein

Rent, friskt, sunt och hälsosamt. 
Ett grepp om svenska 
hälsotidskrifter 1927–1967
Motzi Eklöf

Harald Wigforss på 
Handelstidningen
Tora Byström

”En ungdomens egen tidning”. 
Om 1950-talets juniorsatsningar 
i svenska dagstidningar
Ebba Sundin

En skrivares väg – tidsspegel 
och självrannsakan
Sture Stiernlöf

”Huka er gubbar – här kommer 
Willy Maria!” Konsument-
journalisten som gick sin egen väg
Maria Edström
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Charlotte Reimerson och kon-
sumentjournalistikens 1960-tal, 
Birgitta Ney

Förfärligt med fel i 
dödsannonser. 16 års 
granskning som förskräcker
Charlotte Reimerson

Norsk Presses Historie
Gudleiv Forr

År 2012

Den svenska pressens historias 
historia
Per Rydén

Boktryckaren Widblad och ett 
tryckfrihetsmål i Karlstad 1775 
Pelle Räf

Diverseannonser i Dagens 
Nyheters historia
Carl-Johan Svensson och  
Oscar Svensson

Journalisten som ville bli 
bokhandlare. Startade 
ententevänlig nyhetsbyrå
Louise Brodin

Tidningskvarteret Loen
Lars Lagerstedt

Idrottsbladet 1910–1967...  
och lite till
Ove Karlsson

Veckotidning med ambitioner. 
Idun under Eva Hökerbergs 
ledning
Marianne Rydh

Annonsbojkotten mot 
Segerstedt. Politiskt intressant 
men ekonomiskt betydelselös
Sverker Jonsson och  
Lars-Åke Engblom

Mellan organisationspres och 
sensationell nakenhet. Nudist- 
och naturistpressen i Sverige 
1951–1968
Klara Arnberg

Sveriges Pressarkiv 65 år. 
Arkiv, bibliotek och samlingar
Ellinor Melander

Förfärliga fel fortsätter i döds-
annonser. Vems är ansvaret? 
Charlotte Reimerson

År 2013

Per Anders Fogelström, 
Världspressen, Joker och den 
danska motståndsrörelsen
Karl-Olof Andersson

Expressens uppfinnare, Carl 
Adam Nycop och Albert 
Bonnier Jr
Mats Ekdahl
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Victor Vinde, En mångsidig 
kosmopolit
Ellinor Melander

”En ruskig skandal” – om 
sensationsjournalistik för 
hundra år sedan
Viveka Adelswärd

”Den perversa nådebevisningen” 
– samtida press om Sven Hedins 
adelskap
Magnus von Porat

Nordiskt seminarium: 
Partipressen är död – men den 
politiska pressen lever
Lars-Åke Engblom
Lennart Weibull
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 Medlemsförteckning 2012 
Abrahamsson, Bengt, Göteborg
Abrahamsson, Kenneth, 

Hägersten
Ahlberg, Anders, Älta
Andersson, Jan G, Kalmar
Andersson, Per-Olof, Ingelstad
Andersson, Rune, Strängnäs
Andersson, Sven-Erik, Lund
Andersson Odén, Tomas, 

Göteborg
Andersson, Ulf, Västra Frölunda
Andreasson, Ulf B, Dalarö
Andersson, Ulrika, Mölndal
Andrén, Gunnar, Stocksund
Anell, Lars, Stockholm
Anfält, Axel, Malmö
Arnberg, Klara, Hägersten
Asp, Kent, Göteborg
Atlestam, Gunnel, Göteborg
Axelsson, CG, Falsterbo
Bagerstam, Erik, Hässelby
Barke, Gunnar, Ordensbacka
Bengtson, Jörgen, Stockholm
Bengtsson, Lars-Erik, Ljungskile
Bergling, Mikael, Enskede
Bergstrand, Jan-Erik, Farsta
Bergström, Håkan, Falkenberg
Bernhard, Irene, Uddevalla
Berns, Lennart, Stockholm
Bjelkholm, Mia, Stockholm
Björk, Kaj, Stockholm
Björkman, Börje, Växjö
Björnsson, Anders, Kista
Blomé, Gunilla, Vallentuna
Bolin, Göran, Stockholm
Bonnier, Pontus, Stockholm
Bonnier, Suzanne, Stockholm

Bosved, Michael, Nacka
Brodin, Louise, Göteborg
Bruce, Edith, Finspåmg
Bruce, Leif, Finspäng
Byrman, Gunilla, Södra Sandby
Byström, Tora, Överhörnäs
Börjesson, Britt, Göteborg
Carnbro, Kjell, Sundsvall
Carlsson, Anette, Göteborg
Carlsson, Ulla, Göteborg
Carlstoft Bramell, Anna-Karin, 

Lomma
Cavallie, James, Stockholm
Centerwall, Stefan, Göteborg
Colliiander, Ewa, Bromma
Cronqvist, Marie, Lund
Dahlberg, Evelyn, Solna
Dahlén, Peter, Bönes, Norge
Dahllöf, Gunnar, Hässelby
Dahlman, Erik, Lund
Dahlström, Sven-Erik, Säffle
Dahlqvist, Börje, Björkvik
Darrell, Birgitta, Råå
Dellgren, K-E, Stockholm
De Vylder, Klas, Saltsjöbaden
Edlund, S Gunnar, Täby
Edström, Maria, Göteborg
Ekdahl, Mats, Ekdahl
Eklund, Per, Borlänge
Ekman, Stefan, Göteborg
Ekström, Göran, Hovås
Elgemyr, Göran, Stockholm
Elgemyr Krook, Sofia, Stockholm
Eliasson, Per-Olof, Västra Frölunda
Elsässer, Sophie, Lund
Ellefson, Merja, Umeå
Emanuelsson, Sten, Mölnlycke
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Engblom, Lars-Åke, Huskvarna
Englund, Liselotte, By Kyrkby
Ericsson, Bo, Hägersten
Eriksson, Bertil, Södertälje
Eriksson, Bodil, Falun
Eriksson, Lars H, Älta
Erlandsson, Lars Gunnar, 

Stockholm
Falk, Jonathan, Göteborg
Falkvik, Ingmar, Stockholm
Fernberg, Magnus, Sävedalen
Fichtelius, Erik , Enskede
Fondell, Håkan, Dalby
Forsgren, Nils, Lidingö
Forsman, Michael, Stockholm
Franck, Anders, Göteborg
Fredriksson, Kjell, Karlstad
Funck, Claes, Saltsjöbaden
Gardeström, Elin, Hägerstedn
Gerd, Jan, Trollhättan
Gerentz, Martin, Stockholm
Gidlöf, Leif, Stockholm
Gillberg, Jan, Gränna
Glans, Sigurd, Stockholm
Gäre, Susanne, Hallaryd
Grenfeldt, Bror, Haninge
Grönstedt, Olle, Vällingby
Gullberg, Stephan, Spånga
Gustafsson, Karl Erik, Ugglarp
Gustavsson, Tobbe, Hässelby
Göthe, C-G, Växjö
Hallberg, Lars, Luleå
Hallenberg, Jerker, Linköping
Hallerby, Nils, Stockholm
Hammarlund, Karl-Gunnar, 

Haverdal
Hamrin, Christina, Jönköping
Hansson, Johan, Hörnefors
Hansson, Göran, Norrköping

Hansson, Kent, Malmö
Hansson, Oloph, Stockholm
Hatje, Ann-Katrin, Solna
Hedberg, Gunnel, Malmö
Heddelin, Bertil, Stockholm
Hedén, Martin, Västerås
Hedvall, Barbro, Torekov
Hirschfeldt, Johan, Stocksund
Hjelte, Gudrun, Stockholm
Holmberg, Claes-Göran, Lund
Hultén, Gunilla, Uppsala
Hultén, Lars J, Vallsta
Hultén, Olof, Kalmar
Husén, Sven Torsten, Stockholm
Håkansson, Lennart, Luleå
Häggqvist, Patrik, Umeå
Hörsell, Ann, Stockholm
Ilshammar, Lars, Stockholm
Ingvarson, Eva, Höör
Jais-Nielsen, Eva, Stockholm
Jansson, Åke, Solna
Jarlbrink, Johan, Lund
Jigenius, Pär-Arne, Göteborg
Johansson, Anders, Eskilstuna
Johansson, Bengt, Mölndal
Johansson, Gustaf, Täby
Johansson, Mats, Stockholm
Johansson, Sigvard, Hammarö
Johansson, Östen, Stockholm
Jonsgården, Kenneth, Hudiksvall
Jonsson, Sverker, Göteborg
Junback, Carl Gunnar, Stockholm
Järtelius, Arne, Malmö
Kalin, Yngve, Hyssna
Kjellström, Bo, Ängelholm
Kleberg, Madeleine, Stockholm
Klein, Ernst, Danderyd
König, Arne, Malmö
Lagerquist, Börje, Göteborg
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Lambert-Olsson, Håkan, Lidingö
Larsson, Håkan, Krokom
Larsson, Sören, Sollentuna
Larsson, Tomas, Stockholm
Leivik Knowles, Britt-Marie, 

Jönköping
Leth, Göran, Stockholm
Lidberg, Einar, Filipstad
Lidén, Sture, Uppsala
Lindberg, Tobias, Stockholm
Lindblad, Maria, Staffanstorp
Lindblom Hulthén, Agneta, 

Tvååker
Lindén, Mats, Stockholm
Linder, Nina, Stockholm
Lindgren, Bengt, Jönköping
Lindhoff, Håkan, Hägersten
Lindstedt, Niklas, Stockholm
Lindström-McClure, Kerstin, 

Stockholm
Lindström, Per, Lund
Lindström, Sverker, Stockholm
Lindvall, A-C, Linköping
Linnman, Ulf, Jönköping
Lorén, Dan, Gävle
Lund, Tore, Göteborg
Lundell, Patrik, Lund
Lundgren, Kristina, Nacka
Lundkvist, Ingmar, Malmö
Lundström, Gunilla, Lomma
Löfgren, Svante, Stockholm
Lönnroth, Ami, Södertälje
Lövkvist, Christer, Göteborg
Magnergård, Omar, Lidingö
Malmqvist, Jan-Erik, Lund
Mared, Jarl, Jönköping
Mattisson, Lennart, Örebro
Mattsson, Per Eric, Södertälje
Mattus, Maria, Jönköping

Mejdevi, Hans, Västerås
Melander, Ellinor, Bromma
Melander, Per, Solna
Melbourn, Anders, Bromma
Molin, Karl, Stockholm
Montell, Leif, Alingsås
Mårtensson, Bo, Saltsjö-Boo
Mårtensson, Torbjörn, Stockholm
Naumann, Ann-Sofie, Jönköping
Ney, Birgitta, Stockholm
Nilsén, Rolf, Luleå
Nilsson, Torbjörn, Stockholm
Norberg, Erik, Drottningholm
Nordenson, Magdalena, 

Stockholm
Nordmark, Dag, Karlstad
Nordström, Bo, Lindome
Norrman, Leif, Annerstad
Nycander, Svante, Sigtuna
Nygren, Gunnar, Mariefred
Nyström, Lars, Linköping
Olander, Håkan, Stockholm
Ohlén, Alf, Adelsö
Olson, Rolf, Stockholm
Olsson, Jimmy, Staffanstorp
Olsson,Tobias, Jönköping
Oscarsson, Ingemar, Lund
Otterberg, Stina, Göteborg
Pagil, Arne, Göteborg
Palm, Eva-Lotta, Jönköping
Palmqvist, Roger, Göteborg
Pers, Anders H, Hallstammar
Persson, Lars, Göteborg
Persson, Lennart, Stockholm
Petersson, Bertil, Umeå
Petersson, Birgit, Umeå
Petersson, Per-Axel, Stockholm
Pettersson, Åke, Lund
Präntare, Bo, Stockholm
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Rabenius, Lars, Stockholm
Rahm, Henrik, Lund
Reimerson, Charlotte, Stockholm
Reinholdsson, Anders, Sätila
Rinkeborn, Hans, Västerås
Romefors, Örjan, Stockholm
Ronne, Marta, Uppsala
Rosin, Mats, Umeå
Rosqvist, Lennart, Angered
Rumar, Lars, Stockholm
Rur, Bengt, Väddö
Ruth, Arne, Stockholm
Rydén, Per, Lund
Rydh, Marianne, Solna
Rystedt, Tore, Malmö
Samuelsson, Jan, Härnösand
Samuelsson Leffler, Agneta, 

Göteborg
Sandahl, Dag, Löttorp
Sandberg, Peter, Göteborg
Sandblad, Håkan,  
Sandén, Weimar, Älvsjö
Sandlin, Lars, Nacka
Sandlund-Gäfvert, Elisabeth, 

Bromma
Sjöman, Börje, Stockholm
Skoglund, Lars-Olof, Stockholm
Sköld, Gullan, Stockholm
Sollbe, Barbro, Gävle
Stamming, Johnny, Klagshamn
Stenius, John, Uppsala
Stenmark, Bernt, Sandviken
Stohlander-Axelsson, Eva, 

Genarp
Storn, Thomas, Lund
Strömquist, Stefan, Uppsala
Stål, Margareta, Jörlanda
Sundell, Jan-Olof, Stockholm
Sundin, Staffan, Jönköping

Sundin, Ebba, Jönköping
Svanberg, Åke, Strömstad
Swedberg, Eric, Dingle
Svedin, Lennart, Malmö
Svensson, Anders, Jönköping
Svensson, Carl-Johan, Jönköping
Svensson, Sonja, Stockholm
Synnemar, Karl-Erik, Sundborg
Söderbergh, Catharina, Järfälla
Söderström, Per, Sollentuna
Thorsell, Staffan, Stockholm
Thorsson, Jan, Skivarp
Thullberg, Per, Stockholm
Thunström, Anders, Löttorp
Tjerneld, Andreas, Stockholm
Torbacke, Jarl, Tyresö
Torekull, Bertil, Brantevik
Tornbjer, Charlotte, Lund
Tägil, Klas, Skarpnäck
Ullenhag, Jörgen, Uppsala
Wadbring, Ingela, Alingsås
Weibull, Lennart, Göteborg
Welander, Lars-Olof, Hässelby
Wennström, Karin, Jönköping
Wennberg, Lena, Stockholm
Wettergren, Anders, Göteborg
Wetterskog, Madielene, 

Jönköping
Wickström, lars, Uppsala
Widholm, Torsten, Stockholm
Viklund, Stig-Henrik, Skellefteå
Viktorson, Bengt, Örebro
Von Krogh, Torbjörn, Stockholm
von Sydow, Elisabeth, Lidingö
Wrange, Ann-Marie, Stockholm
Wreden, Åke, Eksjö
Wärmlöf, Olle, Västerås
Wästberg, Olle, Stockholm
Zander, Ulf, Lund
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Zetterberg, Kent, Stockholm
Zetterberg, Leif, Stockholm
Zilliacus, Henrika, Helsingfors, 

Finland

Åhgren, Karin, Stockholm
Åhlén, C-G, Stockholm
Örnéus, Jan, Stockholm

Företag och organisationer

Aftonbladet AB, Tidningen, 
Stockholm

Arvika Nyheter AB, Arvika
Dagens Nyheter AB, Stockholm
Dalarnas Tidningar AB, Falun
Eskilstuna-Kuriren AB, 

Eskilstuna
Expressen Kvällstidningen AB, 

Stockholm
Gefle Dagblads AB, Gävle
Gota Media AB, Kalmar
Gotlands Media AB, Visby
Göteborgs-Postens Nya AB, 

Göteborg
Hallands Nyheter AB, Falkenberg
Hallandsposten AB, Halmstad
Herenco AB, Jönköping
Karlstads-Tidn.Drift AB, Karlstad
Nerikes Allehanda, Örebro
Norrbottens Kuriren AB, Luleå
Nya Lidköpings-Tidningen AB, 

Lidköping
Nya Wermlands-tidningens AB, 

Karlstad
Piteå-Tidning AB, Piteå
Pressens Pensionskassa Försäkr, 

Stockholm
Publicistklubben, Stockholm
Skånska Dagbladet AB, Malmö
Smålandsposten AB, Växjö
Stockholmsjournallisterna, 

Seniorer, Stockholm

Sundsvalls Tidnings AB, 
Sundsvall

Sv Tidningsutgivarefören. 
Stockholm

Svenska Dagbladets AB & Co 
Hb, Stockholm

Svenska Journalistförbundet, 
Stockholm

Sveriges Radio, Stockholm
Sydsvenska Dagbladet AB, 

Malmö
Sydsveriges Journalistseniorer, 

Malmö
Sydöstra Sveriges Dagblad AB, 

Karlskrona 
Tidnings AB Nya Dagen, 

Stockholm
Tidningarnas Telegrambyrå AB, 

Stockholm
Ulricehamns Tidnings AB, 

Ulricehamn
Upsala Nya Tidning, Uppsala
Vestmanlands Läns Tidnings AB, 

Västerås
Västerbottens-Kurirens AB, 

Umeå
Västkustmedia AB, Uddevalla
Östersunds Posten, Östersund
Östgöta Correspondenten AB, 

Linköping
Östra Småland AB, Kalmar
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