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Förord
Välkommen till en ny utgåva av Presshistorisk årsbok, den 35:e
i ordningen! Med nytt omslag, mjuka pärmar i danskt band,
nya typsnitt och ny redaktör. Men med ett innehåll som jag
hoppas går att känna igen – mediehistoriskt intressanta texter
av praktiker och forskare illustrerade av dåtidens tecknare och
fotografer.
Flera artiklar i denna årsbok tar upp olika aspekter av skiftet
mellan 1800-talets och 1900-talets tidningar och journalistik.
En brytningstid mellan ideal, ideologier, rättigheter, affärsmodeller och etiska principer. Nya roller förhandlas fram, här
ﬁnns både vinnare och förlorare som är värda att lyssna till
även i vår tid.
I sin genomgång av understreckarens historia lyfter Per
Rydén fram betydelsen av Svenska Dagbladets nystart 1897. I sin
avsiktsförklaring på förstasidan 2 maj detta år skrev huvudredaktören Helmer Key om förhållandet mellan nyhetsﬂöde
och fördjupning, en relation som är påtaglig även 2018:
Vi hysa (…) en större tilltro till den läsande allmänhetens verkliga bildningskraf än för närvarande våra dagliga tidningar bära
vittne om, och söka skilja oss från den riktning som alstrat en
mer och mer åt dagsnyheterna offrande journalistik.
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1897 valdes Carl Lindhagen in i riksdagen, boulevardredaktörerna Leonard Ljunglund och Jörgen bråkade med varandra i
spalterna och Alma Haag bodde fortfarande kvar i Sparlösa.
Det är intressant att se hur texterna i årsboken kan kugga i
varandra, prata med varandra. Ljunglund lämnade boulevardpressen och kom som utgivare av Nya Dagligt Allehanda i fejd
med en stor del av Publicistklubben. Publicistklubben höll inte
med Carl Lindhagen i hans svidande kritik av partipressen,
men bjöd in honom till samtal – och sjöng sedan en nidvisa om
honom en festafton på Grand Hôtel. Carl Lindhagen avbildades av såväl Alma Haag som av Jac. och Starkenberg – samt
ﬁnns med på ett hörn i Karin Milles genomgång av kvinnotidskrifternas refererat. Även C.S. Dahlin var i fejd med Publicistklubbens företrädare, men från en helt annan position.
Och hela tiden har nya understreckare publicerats som ihärdigt understryker fördjupningens betydelse. Grattis på hundraårsdagen! Vi ﬁrar så gärna understreckarnas 100:e såväl som
121:a år.
Årsboken har som synes fått ett nytt utseende. Avsikten är
att göra innehållet mera tillgängligt, bland annat genom att
göra årets artiklar mera synliga på omslaget. Övergången till
så kallat danskt band ökar möjligheten att informera även på
omslagets invikta ﬂikar.
För typsnittsvänner kan meddelas att de dominerande rubrikerna på omslaget är satta med Voltaire. Inlagans rubriksnitt
är Syntax och brödtexten heter Indigo. Årsboken har samma
höjd som tidigare men är aningen smalare.
Jag hoppas att förändringarna – efter att en eventuell första chock har lagt sig – är godtagbara. Jag ser fram emot synpunkter på både omgörning och innehåll. Det är möjligt att
det blivit för många sidor, för många ord och för många bilder
i denna årsbok. Det kanske kan skrivas på entusiasmens konto
– och påverkas i så fall över tid av läsarreaktioner och egna
erfarenheter…
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De första sjutton åren 1984–2000 hade årsboken mjuka pärmar och Björn Bergs stridbare publicist på omslaget. De nästa sjutton åren 2001–2017 var pärmarna hårda och
prydda med tidningstext och teckningar.

Jag välkomnar förslag på ämnen och artiklar från praktiker
inom medievärlden – journalister, graﬁker, tjänstemän och
ägare – från medieanvändare och från forskare. Redaktionsgruppen för årsboken må se väldigt akademisk ut på papperet,
men ﬂertalet av oss har tidigare varit yrkesverksamma journalister.
Till sist ett varmt tack till förra redaktören Birgitta Ney för
en generös överlämning av redaktörspinnen, jag är glad över
att Birgitta nu fortsätter i årsbokens redaktionsgrupp. Och tack
till Per Rydén för insatserna i redaktionsgruppen sedan 2010!
Förändringen av årsbokens utseende har underlättats av goda
råd från Eva Jais-Nielsen i Svensk Presshistorisk Förenings styrelse samt av kompetensen hos eddy.se ab:s medarbetare Adam
Weijmers, Daniel Weijmers och Jan Östlund – stort tack allihopa!
Torbjörn von Krogh, årsboksredaktör

Förord
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Erik Edoff

I boulevardernas blad
förhandlades gränserna fram
Mot slutet av 1800-talet var boulevardpressens
redaktörer i Stockholm sina tidningars varumärken. De
beskrev egna och andra kändisars bravader på huvudstadens nöjessalonger och lovordade sina annonsörers
varor och tjänster.
Erik Edoff ser redaktörernas upptåg som inslag i en
förhandling om den framväxande pressens roll och
inte som utslag för redaktörernas brist på moraliska
skrupler.

Redaktören för Figaro, Georg Lundström, kritiserade skarpt
tidens boulevardtidningar i sitt blad den 7 maj 1892. Både i
samtiden och i efterhand är han främst förknippad med den av
sina signaturer han brukade mest, Jörgen.
[D]et uppstår ju boulevardavisor i dussintals. De nedsätta
pressen. De göra skada, uppsuga prenumerationsmedel,
annonser, ruinera tryckerier. Hvilket allt de andra tidningarna
naturligtvis få betala.
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Detta var boulevardpressens Stockholm: societeten som roade sig på Stockholms bättre
vattenhål, i det här fallet på Blanchs kafé. (Budkaﬂen 1 april 1887, beskuren)

Och fastän det möjligen kan förefalla som att skribenten principiellt tog avstånd från den samtida boulevardpressen var det
ingalunda så. Han var själv genrens främste företrädare. Vad
han i stället förargade sig över var konkurrensen från andra
som liksom han ville göra sig ett namn och skapa en bärande
affärsrörelse inom tidningsbranschen. Den här texten1 undersöker boulevardpressen i Stockholm under det sena 1800-talet,
framförallt i relation till hur pressen institutionaliserades och
branschen professionaliserades. Dessutom uppmärksammas
hur tidningspressen påverkades av sådant som industrialisering och masspridning.
Den tidningsgenre det här är fråga om är svår att ge tydliga
gränser. Några saker hade de så kallade boulevardbladen dock
Texten bygger på min avhandling i mediehistoria från 2016, Storstadens dagbok.

1
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gemensamt. De kom ut en gång i veckan, hade små redaktioner
(utöver redaktören någon eller ett par medarbetare), sålde mer
i lösnummer än prenumererades. Mycket av innehållet utgjordes av originalmaterial – få personer skrev mycket om olika
saker. Typograﬁskt påminde de om samtida dagspress, men till
innehållet avvek de: mindre dagsfärska nyheter och mer aktualitetsstoff, som kåserier och krönikor, kulturmaterial, polemik
och presskritik. De var utpräglade lokaltidningar, ämnen och
läsekrets hittades framför allt i Stockholm. En kärnfull karakteristik skulle kunna vara att de handlade om Stockholms
restaurang- och nöjesliv, dess klientel samt att skribenterna
gjorde anspråk på att tillhöra denna värld.
Den dominerande kåseristilen gav tidningarna ett personligt drag, ett kännetecken som skilde dem från andra tidningar
tillsammans med det genregemensamma samtal de deltog i.
Redaktörerna använde sina publikationer som språkrör för att
framhålla sig själva, kritisera konkurrenter och utkämpa regelrätta strider. Detta begav sig under en för pressen i ﬂera avseenden formativ period.

Pressens förändringar
Tidningen var inget nytt medium under 1800-talets senare
hälft. Som bekant kan dess rötter spåras åtminstone tillbaka till
1600-talet, då den i Sverige var statsmaktens röst och till största
del innehöll positiva nyheter om Sveriges krig på kontinenten.
Pressen under 1700-talet kan förstås som ett torg: innehållet
tog form av ett samtal mellan invånarna (ur de högre stånden)
i spridningsområdet. Tidningen var en arena som tillhandahölls av en tryckare, innehållet stod andra för. Några decennier in på nästa sekel uppstod den moderna liberala tidningen,
framförallt representerad av Lars Hiertas Aftonbladet, med egen
röst, vars främsta uppgift var att bilda och/eller ge uttryck för
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allmän opinion. Den var ännu en angelägenhet främst för en i
socioekonomisk mening bredare elit (Lundell, 2002).
Under senare hälften av 1800-talet började tidningar spridas i en helt annan omfattning, kvantitativt, geograﬁskt och
socialt. Den samlade upplagan för den svenska dagspressen
steg från kring hundratusen på 1860-talet till över miljonen
vid sekelskiftet några decennier senare (Holmberg et al., 1983:
126). Samtidigt institutionaliserades pressen, genom sammanslutningar som Publicistklubben (bildad 1874), pressriksdagar
och Pressens Opinionsnämnd (bildad 1916), och man bejakade
och slog vakt om positionen som tredje statsmakt (Lundell,
2013). Framme vid åren kring 1900 blev dess huvudsakliga
uppgift allt tydligare att förmedla nyheter, och journalisternas
självförståelse förändrades i den riktningen. Dagstidningen
blev parallellt en allsidigare produkt med väsentligt bredare
innehåll (Jarlbrink, 2009; Lundström, 2004).
Poängen med den här utläggningen är att betona att fastän
pressens anor är gamla, har dess förändringar varit så genomgripande, gällande både innehåll, syfte och inriktning, att det
är svårt att hävda att det i någon djupare betydelse skulle röra
sig om samma medium. När den franskinspirerade boulevardpress som här står i centrum uppstod i Stockholm runt
1880, var alltså masspridd press något förhållandevis nytt,
möjliggjord till exempel av trämassapapperet, snällpressar och
mer avancerad läskunnighet tack vare bland annat folkskolan
(införd 1842).

Pressen – en karriärmöjlighet
Att söka sig till pressen började utkristallisera sig som ett
yrkesval, inte som en binäring som det ofta varit tidigare.
Stora pengar kunde tjänas, det var Jacob Fredrik Hagström
och Rudolf Wall levande bevis på med sina respektive kassakor Fäderneslandet och Dagens Nyheter. Förutom ekonomiska
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drivfjädrar lockade pressen med möjligheten att göra skillnad
i samhället och hämnas oförrätter, som August Strindbergs
Arvid Falk i Röda rummet eller för unga män att göra sig ett
namn. Jörgen gav den 30 maj 1885 själv uttryck för samtidens
förändrade föreställningar om pressen som karriärmöjlighet,
då som krönikör i boulevardbladet Budkaﬂen:
Under de 21 år jag tillhört pressen ha de svenska tidningsmännen betydligt förändrats. De äro lika genialiska. Men betydligt mera gentila och rangerade. Då funnes på sin höjd unga
tidningsmän med hund och älskarinna och bankodiskontlån.
Nu ﬁnnes det tidningsmän med räntor och häst och lustyacht
och både fru och älskarinna. Man blef tidningsman af en slump
eller såsom biyrke eller blef det, om man var en orolig ande,
som icke passade för lifvets ﬁlister-förhållanden. Nu studerar
den unge mannen tidningsskrifvare. Nu vill man blifva, inte
embetsman – utan tidningsman.

Tidningsmediet var alltså någonting annat än tidigare, med
inte allt för mycket vilja kan alltså den masspridda pressen
betraktas som ett nytt medium. Den hade nya läsekretsar, breddat innehåll och det grundades långt ﬂer tidningar. Förändringen kan illustreras av en sammanställning över tidningsstarter i Stockholm under 1800-talet. När Figaro grundades
den 28 juli 1878 hade det sedan 1800 startats 624 tidningar
och tidskrifter där. Under de följande dryga 21 åren skulle det
komma att startas ﬂer än under de dryga 78 föregående åren,
630 stycken (Lundstedt, 1896; 1902). Bland det mest tidsenliga man kunde göra var alltså att starta en tidning. Även om
fenomenets omfattning var en helt annan, och den sociala
spridningen väsentligen var mindre (låt vara att arbetarblad
och folkrörelsetidningar förstås förekom), ﬁnns påfallande likheter med hur webben kommit att brukas i våra dagar. Under
1990-talet var det populärt att ha egna hemsidor, och några år
in på 2000-talet skulle alla ha bloggar. Tilläggas kan att majo-

I boulevardernas blad förhandlades gränserna fram

15

riteteten nystartade tidningar under 1800-talet (liksom de
allra ﬂesta bloggarna) blev mycket kortlivade, och det är lite av
poängen i det som nu följer.
Det ﬁnns inget egenvärde i att göra anakronistiska och tillsynes anekdotiska jämförelser mellan olika tidsperioder. Däremot ﬁnns det forskare som har argumenterat för att nya mediers tillblivelsefaser
ofta uppvisar många likheter.

Nya medier, nya protokoll
Den amerikanska mediehistorikern Lisa
Gitelman har studerat nya medier i historien. Hon har undersökt deras tillkomst,
hur de gradvis gått från att ha en ﬂytande
betydelse, där användningsområdena inte
varit helt klara, till att etableras och få sin
funktion deﬁnierad. Ett belysande exempel
är hur Thomas Edison, fonografens uppﬁnnare, föreställde sig att uppﬁnningen skulle
revolutionera kontorsarbetet och gradvis
ersätta sekreterarna. Mediet levde dock sitt
Albert Engström tecknade
eget liv och formades bland annat genom
vännen Jörgen vid ﬂera tillreklam, tal, hur tidningarna skrev om det
fällen. Det var säkert såhär
och hur entreprenörer såg möjligheter att
Figaros läsare föreställde sig
slå mynt av det. På så vis skapade alltså den
honom: klanderfritt yttre,
omgivande kulturen, användningen och
självsäker hållning och
något uppblåst.
användarna apparaten till (i första hand)
ett medium för underhållning och musik (Gitelman, 2006).
Gitelman begagnar ett tudelat mediebegrepp: medier deﬁnieras å ena sidan som en teknologi som möjliggör vad som
kan spridas och sägas, och å andra sidan av sina protokoll, alltså
de normer och praktiker som förknippas med dem. Under
1800-talets andra hälft förändrades tidningsmediets bärande
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tekniker och möjliggjorde den masspridda pressen (ﬂer läsare,
lättare att starta tidningar, ökad social spridning både bland
läsare och utgivare). Detta medförde också att mediets protokoll förändrades vid den här tiden (jämför med Lundell, 2013).
Jag menar här helt enkelt att normer och regler för tilltal, innehåll och gränser inte riktigt hade satt sig. Pressen blev en experimentverkstad. Och utgången var inte en gång för alla given,
det fanns olika aktörer som drev
den i olika riktning. Det är i ljuset
av dessa förändringar jag betraktar
boulevardpressen.

Jörgen företrädde
boulevardpressen
Jörgen var redan en erfaren tidningsman när han tog kontroll
över Figaro under åren 1887–1888.
Han hade en bakgrund som Norrlandskorrespondent för Nya Dagligt Allehanda, som medredaktör
i Budkaflen och han hade försökt I mitten av 1880-talet hade Jörgen
sitt verkliga genombrott i huvudstasig på ett par egna tidningsprojekt
den. Ernst Ljungs siluett härstammed halvdant resultat (i Blänkaren mar från den tiden. Den svarta
blev han utmanövrerad och sina pudeln Putte lär ha varit en lika
Stockholmskorrespondenser hade frekvent gäst på Stockholms bättre
han svårt att få betalt för eftersom krogar som sin ståndaktige husse själv
landsortstidningar hellre saxade vid denna tid.
dem ur andra blad än prenumererade själva). Omsider ﬁck han
alltså en mer stabil position som Figaros redaktör, vid tiden en
förvisso etablerad, men ekonomiskt svag och blygsamt spridd
tidning.
Han och hans tidning var de främsta representanterna för
den här periodens boulevardpress, bland annat för att han själv
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ägnade avsevärd tid och spaltutrymme åt att deﬁniera och proﬁlera genren. Men han var inte ensam. Till boulevardpressen
räknar jag en rad veckotidningar, i första hand nämnda Figaro
(1878–1920) och dess huvudkonkurrent, Janne Bruzelius Budkaﬂen (1883–1897/1898). Två andra var Vikingen (1882–1889)
och veckokorrespondensen Hvad Nytt från Stockholm? Den
senare började utkomma 1879 och blev självständig boulevardtidning 1893. Ett par år före sekelskiftet utkom den som mer
”pikant” halvveckotidning under namnet Illustreradt Hvad Nytt
och fortlevde ett par år in på 1900-talet. Tidningarna var i sig
ganska olika varandra, beroende på att de i stor utsträckning,
som sagt, var en produkt av sina respektive redaktörers intressen och personligheter.

Från 3 000 till 30 000 exemplar
Beträffande deras spridning är det svårt att säga något bestämt.
Ofta har man att lita till tidningarnas egna uppgifter om upplagor, och eftersom annonsörer gillar välspridda blad, överdrevs
de säkert ofta. Vad man däremot med säkerhet kan säga är
att de framförallt spreds i Stockholm. Postverket registrerade
antalet spridda nummerexemplar för Stockholmstidningar
i landsorten. För boulevardpressens del var de siffrorna ganska – och stundom extremt – låga. Tidningarna själva basunerade i samband med särskilt framgångsrika nummer ut sina
siffror, vilket ofta skedde vid bevakningen av uppseendeväckande händelser som Giftasåtalet 1884, en ballongolycka 1890
och Frödingåtalet 1896. Då kunde det handla om upplagor på
30 000 exemplar. Min bedömning är att de i vardagslag höll sig
någonstans mellan några och tio tusen tryckta tidningar. Och
varje nummer hade helt visst i allmänhet ﬂer än en läsare.
Till boulevardpressens stildrag hörde det personliga tilltalet (till skillnad från samtidens torrt refererande tidningsprosa som hörde till nyhetsgenren). Mycket innehåll påminde
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om självbiograﬁer, vilket länkade genren till en äldre fransk
kåseristil. Den senare hade ﬁskats upp i Sverige redan under
förra halvan av 1800-talet av välkända skribenter som signaturen Orvar Odd. En inbiten läsare ﬁck alltså följa sin redaktörs
vardagsliv i Stockholms ﬁna kretsar, vilket ofta stavades stadens nöjesinrättningar som Tivoli och teatrar samt middagar
på Hasselbackens terrass om sommaren och Opris eller andra
borgerlighetens vattenhål under vinterhalvåret. Tidningarna
ville gärna, och gav sken av, att det var ur detta klientel som
deras bärande läsekretsar hämtades. Det passade deras självbild. Läsarna förväntades ha en förförståelse av hur det gick till
i de beskrivna miljöerna, och tidningarnas annonser berättade
hur tidningen föreställde sig sin läsare. Annonserande företag
var i regel exklusiva restauranger, hotell, importörer av viner
och spritdrycker, nöjespalats samt andra som tillhandahöll
sådant som en man ur storstadens borgerlighet kunde tänkas
behöva. Den här sortens annonser skänkte förstås också tidningarna legitimitet – de hade koll på Stockholms exklusiva
miljöer. De var själva en del av dem. Figaro som hade för vana
att inte skräda orden, nöjde sig inte med anspelningar, utan
skrev på varje förstasida: ”Herrar Annonsörer torde observera
att Figaro är Stockholms mest spridda veckotidning bland den
förmögna publiken (…)”

Kändisguide
Den franska inspirationen till trots påminde boulevardpressen
om en någorlunda samtida brittisk society press, där Londons
klubbar och celebriteter stod i centrum. Societetslivet avslöjades för allmänheten av den förmenta insidern Edmund Yates,
vars tidning The World var den främsta i genren (Edwards,
1997). Han införde till exempel den amerikanska intervjumetoden och en ny personlig stil i den brittiska journalistiken (Wiener, 2011). Likheterna med boulevardtidningarna var många:
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Yates tidning var liten och han experimenterade med journalistikens regler. Han kan sägas ha bidragit till boulevardpressens
kändisbevakning, eftersom en serie saxade hemma hos-artiklar
från The World publicerades i Figaros första årgångar.
Därvidlag ﬁck också publiken bekanta sig med Stockholmssocietetens tillvaro, utan att nödvändigtvis själv ha tillträde till
dessa kretsar. Boulevardtidningarnas kåsörer ﬁck i det avseendet en guidefunktion; de tog sina läsare vid handen och kryssade mellan och pekade ut kända författares och politikers
stambord, meddelade vilka tidningsmän som frekventerade
vilka krogar, berättade var Tivolis primadonna innevarande
säsong höll till samt om hennes betagande yttre. Medan läsarna
lärde känna societetens förmenta vardagsliv ﬁck de också lära
sig att känna igen dem genom de porträtt av Stockholms celebriteter som prydde boulevardtidningarnas förstasidor.

Gränser och gränslöshet
En sida av boulevardpressen var alltså den som försökte göra
Stockholm till en storstad i parisisk mening – med god smak
och ett exklusivt nöjesliv. En annan var tidningarnas småskalighet i driften. De blev ett med sina redaktörer, och därmed också ett med deras respektive konﬂikter. Redaktörernas
relationer till kommissionärer i landsorten såväl som deras
annonsﬁske och funderingar över tänkbara ämnen blev likaså
en integrerad del av innehållet. Tidningarna bestod i hög grad
av ett slags metajournalistik. Redaktörerna-skribenterna skrev
helt enkelt om att de skrev i och producerade en tidning. De
reﬂekterade över sin egen, och konkurrenternas, journalistiska vardag på ett sätt som kunde ta sig uttryck i att Bruzelius
skrev om hur han satt försjunken i ”djupa porträttbekymmer”,
han visste inte vem han skulle sätta på nästa veckas förstasida
(Budkaﬂen, 29/5 1891). Och Jörgen berättade ogenerat att han
tänkte ”puffa” för sina annonsörer – ”då någon icke kan eller
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vill annonsera i den vanliga annonsafdelningen” skulle han
lyfta fram denne i det redaktionella materialet. Sådana takter,
menade han, var legio inom hela den svenska pressen (Figaro,
21/7 1888). Misstänkt betalt innehåll ﬁnns det gott om i alla
boulevardtidningar, alltifrån artikelserier om Bordeauxviner
och magmedicinnotiser, till mer explicita näsknäppningar åt
uteblivna annonsörer, som när Hvad Nytt retoriskt frågade
sig själv varför vissa av Stockholms varietéteatrar varken ﬁck
bevakning eller omdömen i tidningen. Redaktören svarade
själv: ”Därför att de icke annonsera i ’Hvad Nytt’, och då antar
jag att de icke ha något treﬂigt att visa” (Hvad Nytt, 26/2 1898).
För att utgöra spelplats för boulevardpressens version av exklusivt Stockholmsliv krävdes det att man betalade för sig – på ett
eller annat sätt.

Halvsanningar och puder …
Boulevardpressen är tacksam att studera – den typen av metajournalistik som redaktörerna, speciellt Jörgen, ofta bedrev
ger unika inblickar i tidningsmannavardagen i slutet av 1800talet. Mycket var säkert halvsanningar och puder, men det
är icke desto mindre meningsfullt, eftersom det bidrog till
allmänhetens förståelse av hur tidningsarbete såg ut och vad
det gick ut på. Men de nöjde sig inte med att berätta om sig
själva, de gjorde också anspråk på att veta vad som försiggick
på de andra tidningarnas redaktioner och hur pengar rullade
på olika, mer eller mindre, hederliga sätt. Köpt innehåll diskuterades stundtals, men det sades de ﬂesta syssla med – och man
kastade ogärna sten i glashus. I Publicistklubben kom frågan
om redaktionell reklam från tid till annan upp till debatt, med
början omkring 1880, och först när klubben gick ut med etiska
riktlinjer blev det enligt klubbens historietecknare en ”förbättring” på området (Spångberg, 1924:201–202). Det var inte helt
givet hur förhållandena mellan tidningar och annonsörer (eller
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Figaros och Budkaﬂens redaktörer var varandras hatobjekt – det visste hela
Stockholm. Hur mycket det rörde sig om spalternas charader är emellertid oklart, och
Budkaﬂen bidrog själv till att problematisera relationen med denna ögonblicksbild
av två till synes goda vänner besökande Fotograﬁska utställningen. (Budkaﬂen,
18 november 1894, beskuren)

”mecenater” som ville påverka tidningarnas politiska färg, för
den delen) skulle se ut, utan gränserna för vad som passade sig
och inte var föremål för förhandling. Boulevardtidningarna var
här viktiga aktörer i betydelsen att staka ut gränserna för det
acceptabla. Det är nämligen först när (vid den här tiden ännu
inte ens) oskrivna regler överträds och utmanas som problematiken synliggörs och normen framträder.
Jörgen var en obekväm bundsförvant för presskollegorna, en
kår av tidningsskrivare och publicister som alltså genom klubbar och pressriksdagar försökte vinna erkännande och legitimitet för kåren. En populär och mycket läst skribent som då
avslöjade ”sanningar” om verkligheten bakom tidningarnas
välpressade yttre var inte alltid välsedd. Det var nog inte bara
John Hellstenius som 1884 drog en lättnadens suck efter att han
torkat sitt ansikte rent från resterna av den spottloska Jörgen
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utdelat på trappan på väg ut, i efterdyningarna av en animerad
debatt på Publicistklubben. Detta etikettsbrott gav klubben ett
skäl att utesluta Jörgen. Det dröjde över ett decennium innan
han åter välkomnades in i värmen (anfört arbete: 61–63).

Köpta tjänster, rasande redaktörer
Boulevardtidningarna innehöll alltså porträtt av lokala celebriteter. Och det var inga konstigheter med det, dyrare och
ﬁnare tidningar, som Ny Illustrerad Tidning hade gjort det ganska länge. Boulevardbladens låga pris (10 öre per lösnummer
och 5 kronor för ett år 1890) och den ofta goda kvaliteten på
avbildningarna gjorde dock att bredare skikt mer regelbundet
också ﬁck en visuell närhet till kändisarna. Till detta bidrog
samtidigt en växande xylograﬁhantverksindustri (en tryckmetod där fotograﬁer ofta användes som förlagor) som innebar
att skickliga hantverkare kunde åstadkomma både stor porträttlikhet och detaljrikedom.

När Gustaf Frödings diktsamling Stänk och ﬂikar kom ut såg Budkaﬂens
Janne Bruzelius en ﬁn chans att göra skandal på det delvis ekivoka innehållet. Det ledde till kvarstad, åtal, ﬂer sålda lösnummer än på många år samt
en närmast samlad presskårs fördömanden. Konkurrenten Jörgen i Figaro
kritiserade ”den ’sedlige’ griskritikern” på sitt egensinniga sätt. Publicistiskt
reste sig Bruzelius aldrig efter detta. (Figaro, 17 oktober 1896)
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Tillsammans med porträttet publicerades antingen en intervju, en text om varför vederbörandes ansikte var populärt just
nu eller, och vanligast, en inställsam och hyllande biograﬁ över
den framstående mannen. Omkring 80 procent var män. Det
kunde röra sig om kungligheter, tidningsmän, präster, skådespelare, industrimän och författare. Även utlänningar porträtterades. När Henrik Ibsen besökte Stockholm såg man exempelvis till att inte försitta chansen att intervjua honom och
publicera hans porträtt (Budkaﬂen, 6/2 1885 och 7/10 1887).
Mot sådan journalistik var invändningarna få (även om just
intervjumetoden ännu ansågs fräck och gåpåig) – att lyfta fram
framgångsrika personer, gärna så kallade self-made men, uppfattades vara uppbyggligt och passade i berättelsen om Sverige
och svenskarna som en framstående nation.
Men det passade sig inte att man kunde köpa sin ära, berömmelse och publicitet och hamna på förstasidan av en tidning.
Ett seglivat rykte sade att just så gick det till i boulevardpressen. Det blossade upp en veritabel strid mellan boulevardisterna i slutet av 1880-talet, initierad av Jörgen. Han anklagade
Budkaﬂen och Vikingen, särskilt den förra, för att ha satt porträtthandeln i system. Budkaﬂen skulle efter en längre periods
negativ upplageutveckling ha erbjudit Stockholms källarmästare att för 200–1 000 kronor få sitt porträtt med smickrande
biograﬁ i bladet. Därefter fortsatte det enligt Figaro med ”idel
unga odågor, till halfbättre okända artistynglingar med litet
förmögenhet, förstås” (Figaro, 27/10 1888). Munhuggeriet
blev som brukligt långt och infekterat. Tryckfrihetsmål om
ärekränkning redaktörer emellan var inte ovanliga. Oklart är
hur mycket av detta som var allvar och vad som var spel för
gallerierna för att skapa intresse för genren – och sälja lösnummer. Också etablerade celebriteter blandades in i striderna.
En författare som Gustaf af Geijerstam kände sig tvingad att
dementera uppgifterna i Dagens Nyheter den 15 februari 1890:
han hade inte betalat för sitt porträtt i Budkaﬂen! Kvitton till
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Under en utdragen strid mellan Figaro och Hvad Nytt som handlade om beväringstjänstgöringens utökande, förlöjligades den tidigares redaktör och redaktionssekreterare Hasse Zetterström på detta sätt. Deras motstånd var ett tecken på ”käringaktighet”, menade motståndarredaktören i Hvad Nytt, Leonard Ljunglund. Den
senare kallades i sin tur aldrig annat än revolverpatron Leopard Ljuglund i Figaro.
(Hvad Nytt, 16 juli 1898, tecknare okänd)

bevis för pengars rullande i samband med porträtten har inte
bevarats för eftervärlden. Däremot ﬁnns i bibliotekens depåer
Budkaﬂens många förstasidor bevarade prydda med krögare
och nöjesentreprenörer – med positiva omdömen om deras
näringsställen, betalda eller inte.
Förutom möjligen med sidoinkomster, bidrog porträtten
med en annan funktion för tidningarna. Porträttplatsen blev
en resurs i den egna självhävdelsen. På samma piedestal som
kungar och samtidens storheter placerade tidningsmännen
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sig själva, sina släktingar och vänner. Det gjorde alla tidningar
jag studerat. Det blev i symbolisk mening ett slags identitetsskaparyta för redaktörerna. De poserade och visade upp sina
sociala nätverk. Tidningsmän av en viss sort var en etablerad
del av samhällseliten vid det här laget. Till den här kretsen
hörde också våra boulevardister. Det var åtminstone vad de
ihärdigt hävdade med sina porträttgallerier. Även om tröskeln
för tillträde är lägre och skalan av liknande praktiker är en helt
annan på Facebook, Instagram eller vilken plattform som gäller för tillfället, är principen snarlik. För boulevardredaktörerna var iscensättningen av dem själva en mer central del av
tidningen än vilken nyhet eller vilket originalmanuskript från
Strindberg som helst. På en hårt konkurrensutsatt marknad
med oftast obetydliga vinstmarginaler var många redaktörer
ett med sin tidning, och då blev varje redaktör ett ”varumärke”.

Betydelsebärande blad
Det sena 1800-talet såg ett medielandskap i förändring, och det
är viktigt att även studera dem som i efterhand framstår som
historiens förlorare. Det kunde ha blivit annorlunda. Exempelvis är många av de publicistiska normer vi i dag kanske tar för
naturliga historiska, och de var en gång ämnen för förhandlingar och strider. För att de ska kunna förhandlas fram och
deﬁnieras behövs ofta sådana som bryter eller utmanar normer. Boulevardpressens övertramp (här har bara antytts en
bråkdel) behöver inte tas som intäkt för redaktörernas skrupelfrihet. I ett större mediehistoriskt perspektiv kan de ses
som inlägg av aktörer i en förhandling om pressens uppgift och
gränser. Jörgen var som publicist en udda fågel, ej tu tal därom.
Men snarare än en unik individ som ägnade sig åt stolligheter i
spalterna (vilket han förvisso gjorde), är poängen att det fanns
utrymme för den här typen av karaktärer att muta in terräng
inom en tidningsmarknad och journalistisk profession som
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höll på att etableras. Hans upptåg bör heller inte tolkas som
en anekdotisk ”för-professionell” karriär, utan som centrala i
professionaliseringsprocessen.
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Arianna Bommarco Catomeris

Alma Haag – pionjär som
fotograf och föreståndare
Alma Haag började som fotolärling i Stockholm under
1900-talets första år. Tio år senare fotograferade
hon USA:s expresident Theodore Roosevelt på besök
Stockholm för Dagens Nyheter.
Arianna Bommarco Catomeris ger skälen till att
denna pionjär förtjänar att lyftas fram. Vi får bland
annat veta varför DN:s förstasidesbild kallades ”vår
buse”.

”Och så vandrade Stockholms enda kvinnliga reporterfotograf iväg med kamera, magnesiumpulver och stativ.” Citatet är
taget ur en intervju med Alma Haag i Dagens Nyheter i samband
med hennes 60-årsdag (Hähnel, 1942).
Alma Haag var en av Dagens Nyheters allra första pressfotografer under den inledande period då yrket fortfarande var i sin
linda och tekniken för att reproducera fotograﬁer i dagspress
nyligen hade blivit möjlig. År 1907 startade hon tidningens
klichéanstalt tillsammans med Gustaf Wickman, hennes chef.
Alma Haag var anställd som reprofotograf men då det ännu
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inte fanns någon pressfotograf på DN blev hon allt som oftast
utskickad på fotouppdrag. Under sina första år på tidningen
bevakade hon en mängd viktiga nyhetshändelser och skildrade
statsbesök, kungabesök, sportevenemang, Stockholmsmiljöer,
politiker och berömda skådespelare. Alma Haag hade en väldigt bred och djup teknisk kunskap inom alla delar av fotograﬁn och bildframställningen. Hon var fotograf, kopist, reprofotograf, etsare och retuscherare. Idag är hon i princip bortglömd
av eftervärlden och det skulle dröja ända till 1990-talet innan
Dagens Nyheter anställde en kvinna som pressfotograf. Så vem
var Alma Haag och varför vet vi så lite om henne?
Alma Haag föddes 1882 i Sparlösa i Skaraborgs län. Tillsammans med sina tre bröder växte hon upp under enkla
omständigheter. Redan i tonåren åkte hon till Stockholm och
blev inackorderad hos vänner till familjen. Under sitt första år
i huvudstaden arbetade hon som piga men snart funderade hon
på att utbilda sig till lärare. Hennes bror Adolf rådde henne
istället att bli fotograf, ett yrke som från 1800-talets mitt och
fram till början av 1900-talet ansågs var en lämplig profession
för kvinnor. Alma Haag tog plats som lärling på Runstedts
fotograﬁateljé på Wallingatan och ﬁck här lära sig yrket.

Nattliga klichéer
Genom en god vän till brodern, Gustaf Wickman, ﬁck hon
1902 anställning som reprofotograf på Gegerfeldts graﬁska på
Norrlandsgatan, som han förestod. Men som hon själv beskriver det förlöpte inte samarbetet med Dagens Nyheter helt smidigt då tidningen krävde leveranser under kvällstid. Dagens
Nyheter och redaktionssekreteraren Oscar Hemberg var en viktig kund:
Redaktör Hemberg gjorde sina dagliga beställningar, men i
regel kom ej dessa förrän arbetet för dagen var slut, varför nästan alla uppdrag utfördes på övertid, klockan blev både 1 och
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Alma Haag (1882–1979) började som reprofotograf 1902 och kom 1907 till Dagens
Nyheters klichéanstalt. Hon behärskade bildframställningens olika led – här vid
reprokameran – och var även pressfotograf. Foto: Okänd fotograf.

2, mången gång ännu mer, innan den sista klichén var klar. Då
DN:s vaktmästare ej arbetade längre än till kl. 23 och tidningen
måste ha sina klichéer, ﬁck jag ibland avsluta min dag, rättare
sagt natt med att vara springﬂicka. Givetvis var det inte alltid
så trevligt för en ung tös att under dygnets sena timmar gå från
Norrlandsgatan till tidningskvarteret i Klara och därifrån till
bostaden på Östermalm.
(Ljungquist, 1952)

1907 övertalade Gustaf Wickman således direktör Henrik Koppel att få starta en klichéanstalt i Klarakvarteren i tidningens
egen regi. Det föll sig naturligt att Alma Haag skulle följa med
till den nya anstalten. Hon beskriver här själv den första tiden.
”Allt var ju så provisoriskt som helst att börja med. Köket och
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ett par garderober var laboratorium, rummet i vår lilla klichévåning var en reproduktionsateljé och bara fyra anställda”
(Åberg, 1957). Teamet bestod av en etsarlärling, en reprofotograf (Alma) en kvinnlig fotografelev och Gustaf Wickman som
var tecknare, fotograf och tillika föreståndare för verksamheten. De anställda hade väldigt långa arbetsdagar och skyldighet att arbeta övertid i den mån det behövdes. Ledighet kunde
bara tas ut varannan söndag och en kväll i veckan. Övertid
gav 1 krona per timme och veckolönen var 30 kronor. Så här
beskriver Alma hur tidningens bildsättning påverkade deras
arbetstider.
När tidningen 1909 ändrade förstasidans fysionomi från
annons till förstasida, måste det alltid ﬁnnas åtminstone en
aktuell bild på förstasidan, men det kunde dröja rätt långt fram
på natten, innan valet av denna framträdande illustration var
slutfört. Bilden ﬁck namnet ’vår buse’, eftersom den alltså stal
så många timmar av vår nattsömn.
(Ljungquist, 1952)

Men Alma beskriver också hur hon gillar sitt hektiska yrkesliv
och hur hon får rycka in på ﬂera olika positioner på klichéanstalten.
Eftersom det under denna tid inte angavs något fotografnamn i dagspress så är vi idag hänvisade till Alma Haags egna
vittnesmål om sitt fotograferande. Bland annat berättade hon
att det var hon som tog bilderna till Beyron Carlssons rikt
illustrerade reportageserie ”Hela Stockholm” som publicerades i Dagens Nyheters söndagsbilaga runt 1908/1909. Artiklarna
ingick sedan i en tjock volym med samma namn och är en fascinerande skildring av vardagslivet i huvudstaden strax före
decennieskiftet 1910.
Alma Haag fotograferade även internationella berömdheter
som skådespelerskan Anna Norrie och operasångerskan Göta
Ljungberg. Det beskrivs att hon våren 1908 fotograferade kung
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Edvard VII av England när han var på besök i Stockholm och
även Theodor Roosevelt på Stockholmsbesök 1910. Hon tog
bilder på både Hjalmar Branting och Carl Lindhagen under
deras förstamajtal på Gärdet. Hon åkte ut till Vaxholm med
reportern Gösta Schultz för att fotografera Barnens dag och
skickades till Stockholms stadion för att ta löparbilder trots
att hon aldrig närvarat vid en sådan tävling tidigare. Vid ﬂera
tillfällen har hon berättat att hon fotograferade öppnandet av
Carl XII:s grav 1917.

Likprocessionen
Kanske är en av Almas mest intressanta bilder av dem vi känner till den på August Strindbergs begravningståg i maj 1912.
I ett brev ställt till sin brorson Sven daterat 1 september 1976,
det vill säga bara ett par år innan sin död, beskrev Alma följande scenario:
Du frågar mig om jag har några minnen från Tolstoys död, det
har jag ej. Strindberg såg jag några gånger när han promenerade på Adolf Fredriks kyrkogata iklädd lång överrock i hög
hatt, som männen bar på den tiden. Han tittade så skarpt på
mig. Vid hans begravning stod jag på bron över Norrtullsgatan, fotograferade likprocessionen. Jag minns så väl hur jag
var klädd, kappan var mörkgrå och mössan var en imitation
av skinn.
(Familjens privata arkiv)

Just det här fototillfället är ett tydligt vittnesmål om Alma
Haags skicklighet som fotograf. I början på 1900-talet var
kamerorna fortfarande otympliga och tunga och att byta
glasplåt tog en god stund. Man kan därför föreställa sig att
det krävdes både omfattande erfarenhet och goda nerver för
att bedöma exponeringstid i exakt rätt ögonblick under denna
händelse som föregåtts av spaltmeter med skriverier innan den
store författaren Strindberg gick ur tiden.
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Ett exempel på Alma Haags kompetens som fotograf: bilden av August Strindbergs
begravningståg i Stockholm 19 maj 1912. Processionen är på väg norrut mot Norra
begravningsplatsen, bilden är tagen på bron över Norrtullsgatan. Foto: Alma Haag/
TT Historical.

Under sitt yrkesliv var Alma Haag en del av tidningsproduktionens nav, och i den chefsposition hon senare nådde på
den mansdominerade klichéanstalten utgjorde hon också ett
ovanligt inslag. När hon gick i pension 1944 hade hon titeln
biträdande föreståndarinna, men det sägs att det i realiteteten
var hon som ledde verksamheten. En verksamhet som gått från
fyra till femtio anställda under den period Alma Haag arbetade
på Dagens Nyheter.
Alma Haag var en pionjär. I olika positioner verkade hon
över två världskrig och alla bilder som skulle publiceras i tidningen passerade hennes granskande blick. Det går nästan att
påstå att hon fungerade som en slags bildredaktör, i alla fall
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ifråga om bildens tekniska kvalitéer, och det långt innan titeln
hade uppfunnits. Hadar Hessel beskriver henne så här i ett av
sina kåserier:
Under 25 år satt jag varje sommar som
redaktionssekreterare och stundom som
redaktionschef. I denna funktion ingick
att rita första sidan mellan varven och att
läsa reportrarnas manuskript och avgöra
placeringen. Det var då vännen Alma var
ett vänfast stöd. När det gällde att ”dra
opp” en förstasidesbild satte hon luppen till det tränade ögat och granskade
kopians kvalitet. Sedan avgjorde hon
formatet för att bilden i tidningen skulle
bli perfekt. Redan vid 9-tiden fanns hon
på bladet, och hon gick mången gång,
när något stort stod på spel, hem i sena
natten. Men hon hade en liten lägenhet
i själva DN-huset, så vägen mellan fritid
och arbete var minimal, liksom fritiden”.
(Hessel, 1979)

Alma Haag var en pionjär som
pressfotograf – och som biträdande chef för Dagens Nyheters
klichéanstalt med 50 anställda.
Foto: Fotograf okänd.

Alma Haag var en omvittnat uppskattad medarbetare och när hon ﬁrades i
sitt hem på sin 60-årsdag så var det en samling mycket framstående kvinnliga medarbetare som närvarade. Efter pensionen
levde Alma ett relativt stillsamt liv. Hon fortsatte att resa ﬂitigt
i Europa. Att vandra var ett av hennes stora intressen. Ofta
besökte hon bland annat Italien, Balkanländerna och Österrike.
En nära vän till familjen har berättat att hon vid ett besök
i Österrike 1939 var ute och dagsvandrade i bergen. När hon
återvände till hotellet framåt eftermiddagen så var plötsligt
alla gästerna borta. Andra världskriget hade brutit ut och Alma
ringde genast till redaktionen i Stockholm. Hon ﬁck rådet att
åka hem så fort hon bara kunde och med tåg genom Tyskland
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lyckades hon ta sig till Danmark och över sundet hem till Sverige. Hon fortsatte även att långt efter pensioneringen närvara
vid Dagens Nyheters generösa, årliga fester, något hon uppskattade mycket.

Alma Haags koffert
Dessa fragmentariska minnesbilder är det som kan återge
Alma Haags pressfotograﬁska gärning. Det mesta har återfunnits i Alma Haags koffert, den hon använde på sina många
resor. I kofferten fanns tidningsklipp, fotograﬁer och brev, som
hennes brorsbarnbarn omsorgsfullt bevarat. Genom att lägga
pussel med väskans innehåll, samt undersöka tillgängliga arkiv
som TT:s arkiv, rotemansarkivet, relevanta samlingar på KB,
stadsarkivet med ﬂera har det blivit möjligt att ge materialet
sammanhang och mening.
Särskilt intressanta var bilderna på Alma Haag själv när hon
stod utanför klichéanstalten i Klarakvarteren iklädd sin smutsiga arbetsrock eller bilderna på henne leende vid den stora
reprokameran. Historieskrivning bygger i stor utsträckning på
det skrivna ordet, men i Alma Haags koffert utgörs den i själva
verket av en samling bleknade fotograﬁer.
Resultatet av researchen ledde till vandringsutställningen
Upphovsmannen är en kvinna där Alma Haag presenteras som
en av tre kvinnliga svenska pressfotografer. De andra två medverkande är Ellen Dahlberg och Ragnhild Haarstad. Även ﬁlmen Upphovsmannen var en kvinna, en dokumentärﬁlm i regi
av Wanda Bendjelloul producerad för SVT, handlar om Alma
Haags gärning.
I övrigt står Alma Haag omnämnd i en del pressfotohistoriska böcker, oftast i en bisats som ett ovanligt kvinnligt inslag
i en annars högst mansdominerad yrkeskår. Det ﬁnns all anledning att återkomma till frågan varför hon inte lyfts fram som
en del av svensk presshistoria tidigare. En orsak är bildjourna-
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listikens underordnade roll i förhållande till det skrivna ordet
och att fotograferna inte ﬁck sina namn utsatta inom dagspress
förrän en bra bit in på 1900-talet, en annan är att negativen inte
bevarades och att det därför är svårt att härleda upphovspersonen. Mängder av glasnegativ kastades redan under den tid då
Alma Haag var verksam och ännu
ﬂer efter det. En tredje orsak är
kvinnors traditionellt svaga roll
inom svenskt pressfoto hela 1900talet igenom. Antalet anställda
kvinnor på de stora dagstidningarnas bildredaktioner kunde räknas
till en handfull. Kvinnor avråddes
uttryckligen från att ägna sig åt
pressfotograﬁ och det är först på
senare tid som vi sett en mer rimlig
könsfördelning på tidningarnas
bildredaktioner.
Under tiden hann Alma Haag
falla i glömska, först med dagens
nyvakna intresse för kvinnors hisEn av bilderna i Alma Haags koffert
toria har Alma Haags gärning åter visar henne utanför arbetsplatsen i
blivit aktuell. Tyvärr är bilden av Klara. Foto: Fotograf okänd.
henne ofullständig men även fragmenten är värda att betrakta, begrunda och diskutera.
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Notis om notiser

ŶDe tre fyllda fyrkanterna här ovanför markerar slutet på
kapitlet om Alma Haag av Arianna Bommarco Catomeris.
Alla kapitel avslutas på detta sätt med fyllda fyrkanter.
Varje nytt kapitel i årsboken börjar på en högersida och för
att inte få ett antal ytor utan text placeras notiser ut på dessa
potentiellt tomma sidor.
I år handlar ﬂera notiser om fake news i historisk belysning.
Begrunda till exempel vad notiserna om Mejk Swenekafews,
Reﬂipe W Thenuz och Andreo Unisolis livsöden förtäljer om
journalistikens utveckling.

Torbjörn von Krogh
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Per Rydén

Svenska Dagbladets
understreckare
fyller minst 100
2018 ﬁrar Svenska Dagbladet att den livaktiga
institutionen ”Under strecket” fyller hundra år med
seminarier och publika evenemang.
Per Rydén botaniserar i streckarnas kanske ännu
längre historia och spår att de med teknikens hjälp
kommer att leva i åtminstone hundra år till.

Tidningar menar sig stå för det nya. Det är begripligt eftersom
de i konkurrens med etermedierna förmedlar de nyheter som
på sikt förändrar vår världsbild. Men i högre grad än vad bladen vill kännas vid bevarar de också det gamla. Så måste det
vara, inte minst vad gäller de former som ska till för att fånga
nyheterna. Även de läsare som tror sig om att ständigt spana på
nytt, har ett behov av att känna igen sig och känna sig hemma.
Att traditioner tävlar och till och med gör det i tidningarna är
unikt. Mycket av tidningsmaterialet må vara gammalt redan
när nästa nummer dyker upp, men de former som tas till för att
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hantera det lever längre, i några fall mycket längre. Sådana fall
är värda att studera i särskild ordning. När understreckarna i
Svenska Dagbladet under 2018 fyller hundra år, ger det inte bara
anledning att högaktningsfullt ﬁra utan också att försöka förstå varför det blivit på det sättet. Bland de lärdomar som kan
utvinnas ﬁnns inte oviktiga bidrag till både tidningshistoria
och genreteori. Till det man upptäcker är att textstycken av
denna art, med denna placering och med denna redigering faktiskt är äldre än hundra år och att traditionen även på Svenska
Dagbladet har rötter som sträcker sig längre tillbaka.

Jubileumsåret 2018 i Svenska Dagbladet tjuvstartade på det föregående
årets sista dag, 31 december 2017, med en understreckare om understreckarna
placerad på en kappa utanpå den ordinarie tidningen. Rubriken framhöll
institutionens betydelse.

En översikt över understreckaren kan därför omöjligt börja
med understreckaren. Historien måste också ta befattning
med följetongen, eftersom dessa två genrer har ett gemensamt
ursprung. Det ﬁnns också en utmärkt utredning av den saken
i Ingemar Oscarssons i Lund framlagda doktorsavhandling
från 1980. Där utreds både det franska ursprunget och den
snabba etableringen i svensk press. Det franska ”feuilleton”
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ligger naturligtvis bakom vår term följetong och de i läslockande avsnitt uppstyckade romanerna var under drygt ett sekel
en mycket begärlig läsning. (Oscarsson, 1980: 83 ff.). Både
greppen och berättelserna ﬁck ett häpnadsväckande snabbt
genombrott, bland annat genom att de kvinnliga läsarna hastigt blev ﬂera. Den nya formen hade ﬂera viktiga följder. Samtidigt som man avskilde text under strecket såg man ofta till
att introducera antikvan på bekostnad av frakturstilen. Tidigt
prövade man också att bryta texten på ett bokliknande sätt
(anfört arbete: 83, 86). Det utbildades också en teknik för att
hålla läsarna kvar genom spännande övergångar – det har efter
hand också på svenska fått heta cliffhanger. Med hjälp av dessa
och andra läsbefrämjande åtgärder växte läsningen till på ett
sätt som man ännu kan häpna över. Vi hamnar helt enkelt i ett
av de intressantaste skedena i pressens historia.
Skönlitterärt material kunde omväxla med facklitterärt
under strecket, men de långa och publikinfångande romanerna
vann tidigt och länge terräng hos de ﬂesta läsarna (a.a.: 88 f.).
Följetongen hade länge en stor roll att spela också i dagspressen, men numera är den tiden i stort förbi. De ﬂesta av oss har
själva bevittnat den. I tidningarna satsar man numera nästan
bara på skönlitterär följetong under sommarens lågsäsong för
nyheter. Visst följs följetongerna fortfarande i stor skala och av
en stor publik, men numera sker det i tv.
”Feuilleton” kunde alltså lånas för att beteckna skönlitterär följetong. Men från början betecknade den franska termen
oftare en kultursektion i tidningarna som bland annat rymde
litteratur- och konstkritik. Denna franska term har lånats in
i ﬂera andra språk. Och någon tycker nog att man därvid ska
glädja sig över att detta långt mindre folkliga material har
avgått med segern över den en gång så framgångsrika skönlitterära formen. Den understreckare som har överlevt så länge i
Svenska Dagbladet hör till denna viktiga del av etableringen av
kulturmaterialet i dagspressen. De svenska tidningarna har där
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även vid en internationell jämförelse intagit en hedersam rangplats. Just Svenska Dagbladet uppfattas i varje fall efter nedläggningen av Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1985 som den
mest utpräglade exponenten för kvalitet och kultur.

Minnesvärd relansering 1897
Men Svenska Dagbladet hittade inte strax sin väg. Tidningen
startade 1884 och hade ingen omedelbar framgång, något som
också tog sig uttryck i täta skiften i ledningen och en osäkerhet om vad som var tidningens särart i en tid då tidningarna
i Stockholm blev ﬂera. Det handlade de första åren om täta
skiften av policy och redaktion men inte om någon stor kultursatsning.

Svenska Dagbladets sidtopp 2 maj 1897. Rubrikerna är få, små och sparsmakade. Men textspalten längst till vänster innehåller sprängstoff; Helmer
Keys deklaration om tidningens kursändring. ”Den svenska odlingen” i form
av litteratur, konst och vetenskap ska nu sättas i centrum och tidningen ska
”verka för en mera upplyst och fördomsfri opinion”.

Det mest minnesvärda året i tidningens historia följde dock
ganska tätt inpå. Ett drygt dussin år efter starten förnyades
Svenska Dagbladet. Söndagen den 2 maj 1897 relanserades tidningen på så avgörande sätt att det knappast har överträffats i
vare sig den egna tidningen eller i den svenska pressen över
huvud taget. Inspiratören var här som i ﬂera andra sammanhang Verner von Heidenstam. Oscar Levertin, ännu nära vän
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till Heidenstam, ﬁck ett par år innan han utnämndes till professor vid Stockholms högskola, rollen som ledande kritiker
och blev den mest uppmärksammade skribenten i det reformerade Svenska Dagbladet. Och just han återfanns redan i det första
numret under den nya regimen. Han gjorde i maj 1897 en rivstart och under den första månaden på tidningen publicerade
han inte mindre än tio artiklar (Rydén, 1974: 17).
Redaktör för tidningen blev Helmer Key (1864–1939).
Han hade börjat som litteraturforskare och kom inte bara att
befordra de svenska nittitalisternas övertagande av tidningen
utan blev mer än någon annan den
som stod för kontinuiteten i tidningen.
Med ett mindre avbrott 1907–1909
stod han nämligen kvar i ledningen
fram till sin pensionering 1934. Hans
intresseinriktning ändrades dock avsevärt. Skönanden kom att förskjuta sina
intressen till det ekonomiska området.
Under hans många år på tidningen
ändrades tidningens linje från att vara
ett frihetligt inriktat kulturorgan till
att bli ett konservativt blad. TidningHelmer Key, huvudredaktör för
ens kulturproﬁl förblev dock vid makt.
SvD 1897–1907 och 1909–1934.
Den mest läsvärda skildringen av det
lysande bladet ﬁnns i Hjalmar Söderbergs stora tidningsroman
Den allvarsamma leken från 1912. Lycklig den som inte redan har
läst! Ja, den duger också att läsas om igen.
Men låt oss nu komma fram till de understreckare som varit
så sällsynt uthålliga från oktober 1918. 100 år är en vacker
siffra att jubilera kring, men traditionen med understreckare
i bladet är faktiskt äldre. Redan i det första numret av det förnyade Svenska Dagbladet förlade Levertin sin medverkan under
strecket, och det var ingen mindre än August Strindberg han
tog sig an i detta söndagsnummer (a.a.: 12).
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Oscar Levertin skriver 2 maj 1897 ”en essay” under strecket om August
Strindberg med anledning av dennes nya samling av Tryckt och Otryckt.

Levertins utläggning om Strindberg placerades under det
magiska strecket i den nya regimens första nummer. Streckarnas historia i bladet går minst 120 år tillbaka. Det enda som
saknas – och det är naturligtvis inte så lite – är att bruket ännu
inte regulariserats till en daglig rutin. Levertins många artiklar
är av olika längd, och inte ens den ledande kritikerns långa
artiklar placeras över lag under strecket. Det är därför som
man 2017 inte ﬁrar de 120 åren utan får nöja sig med de 100
som uppnås 2018. Det är ändå lång tid med nästan alla mått,
och man känner sig nästan som historieförstörare genom att
påpeka att bruket fanns redan tidigare.
Trohet mot en tradition är mera unik i en omgivning som är
inriktad på att förmedla det nya. Det ﬁnns också många motexempel. Några av dem kan besiktigas eftersom de styrker det
unika med understreckaren. Särskilt nära till hands är jämförelsen med den genre som föregick den understreckade kulturartikeln, nämligen följetongen. Trots att Svenska Dagbladet
inte fanns på banan vid tiden för den skönlitterära följetongens
osannolikt massiva genombrott i svensk press några decennier
tidigare, var det ofrånkomligt att också där ta denna läslockande
kategori i bruk. Men samtidigt erbjöd man recensioner och kulturartiklar som av och till kunde placeras under strecket. Den
satsningen blev naturligt nog än mer eftertrycklig när Svenska
Dagbladet från maj 1897 bytte ägare, inriktning och personal.
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Ifråga om omfång och till någon del också placering kan
Levertin sägas inviga en nya era i Svenska Dagbladets publicistiska historia. Den befanns dessutom liksom ﬂertalet av hans
artiklar i hans nya blad värda att tryckas om i de samlade skrifter som hans änka tillsammans med Axel Lundegård ställde
samman efter hans tidiga död 1906.

1918: Inte Fredrik Böök…
Den här antydda förhistorien ska till som en del av förklaringen. Men låt oss nu hinna fram till den egentliga starten
1918. Även efter Levertins död slog Svenska Dagbladet vakt om
sin kultursatsning. Initiativtagare Heidenstam misstyckte inte så lite av det
som skedde, men han spelade ändå en
roll för rekryteringen av Levertins
efterträdare. Den nye mannen blev
Fredrik Böök och han blev en av de
stora i tidningen.
Som Levertins ersättare intog
han sin ledande roll från slutet av år
1907. Hans position etablerades fullt
ut under Strindbergsfejden ett par år
senare och där befästes också att tidFredrik Böök, litteraturkritiker
ningen ﬂyttat högerut. Men dess ställi SvD 1907–1916, kulturchef
ning som kulturorgan stärktes. Det för
SvD 1923–1925 och medarbestreckarna aktuella 1910-talet utvecklar
tare i tidningen fram till sin
tidningarna trots att de slukas av första
död 1961.
världskriget.
Förnyelsen visade sig på flera håll. Under 1917 skapade
Torgny Segerstedt i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning den
annonsfria tredje sidan, en av de viktigaste kultursidorna i
svensk press. Andra som sedermera skulle få kulturella ambitioner hade inte lika bråttom. I sammanhanget bör man påminna
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sig att Dagens Nyheter som från 1909 hade tagit ledningen vid
utvecklandet av den svenska dagspressen, bland annat genom
att rensa förstasidan från annonser, ännu inte hade hunnit ifatt
de främsta på kulturområdet. Det skedde först efter det att
Torsten Fogelquist rekryterats till tidningen 1920.
Det kunde legat nära till hands att tro att det skulle varit
någon av de stora pennorna som varit understreckarens pappa.
Böök hade gjort en viktig insats genom att placera Svenska Dagbladet i centrum och värnade allmänt om dess ställning som
kulturorgan. Men det var inte denna ledande kulturpersonlighet som tog inititativet till streckaren där, för han hade under
första världskriget sökt sig över till Stockholms Dagblad. Hans
efterträdare på Svenska Dagbladet blev en annan av de stora,
nämligen Anders Österling, men han kunde inte tillträda
förrän i januari 1919 (Westerström, 2016: 24).

…utan Ewald Stomberg
Med viss förvåning konstaterar man alltså att det är under ett
interregnum på kulturavdelningen som streckaren sätts på
plats. Det är tillika i närheten av en skarv i hela världens väl
och ve. Det är en knapp månad kvar till magiska 11/11, kl 11,
då man efter den tyska kapitulationen brukar räkna med att
världskriget, tills vidare utan ordningstal, var över.
Mannen som gjorde det var den uppslagsrike Ewald Stomberg (1876–1959), som efter att ha skolat sig på Småland, Dagens
Nyheters Malmöredaktion och Göteborgs-Posten kom till Svenska
Dagbladet redan som 22-åring 1898 och blev en drivande kraft,
först som notischef (1898), senare som redaktionssekreterare
(1911–1918) och slutligen som andreredaktör just från 1918.
Uppslagsrik och hänsynslös sades det om honom av inte så få,
och det ledde till att han på våren 1921 lämnade sin post, en
överenskommelse hade träffats efter kritiska skrivelser från
personalen. Han var dock inte slut som tidningsman och åter-
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Ewald Stomberg arbetade på SvD 1898–1921; först som notischef till 1911, sedan som
redaktionssekreterare 1911–1918 och andreredaktör 1918–1921. Därefter var han
huvudredaktör för Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1923–1928, huvudredaktör för Stockholms Dagblad 1928–1931 och för Stockholms Tidningen / Stockholms Dagblad 1931–1936. Därefter återvände han till SvD som andreredaktör
1937–1941. Fotograf okänd, bilden tillhör familjen Stomberg.

kom rentav under sina sista fem år före pensioneringen 1941
till Svenska Dagbladet (Anderson, 1960: 276–282).
Stomberg kan ses som något av en tidstyp under en tid av
snabb förvandling av tidningarna. Det är värt att notera att
det som efter hand skulle framtona om det mest traditionsrika
uttrycket för kulturtidningen Svenska Dagbladet inte kommit
till stånd på initiativ från den litterära avdelningen – det var
ju så kulturavdelningen länge benämndes just där. Den redaktionsledande Stomberg hade under sin jakt efter vad tidningen
skulle fylla sina spalter med under en vistelse på Bornholm hit-
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tat fram till den danska Politiken som hade startat sin ”Kronik”
1905 (a.a.: 277). Tala om att gå över Sundet för att hitta något
som redan av och till praktiserats ﬂitigt i Sverige och till och
med i den egna tidningen och därtill, som vi sett, tagits till för
att 1897 markera att en ny era krävde en ny form.
Stomberg kunde inte sin egen tidnings historia, men han
hade ändå förstånd om att utveckla den. Han hann också få fart
på det som i presentationen från den 17 oktober 1918 beskrevs
som ett ”neutralt forum för behandlingen av kulturella spörsmål för den stora bildade allmänheten”.

Svenska Dagbladets sidtopp 17 oktober 1918. Rubrikerna är inte längre få,
små och sparsmakade som de var 21 år tidigare. Näst längst till höger presenteras nyordningen med en understreckare sex dagar i veckan, en ”kulturell
dagskrönika” med ambitionen att utvidga och utveckla avdelningen.

Redan från början var den ämnesmässiga bredden uttagen.
Det talades om litterära, konstnärliga, politiska, vetenskapliga, sociala, historiska och nationalekonomiska ämnen. Man
vågade räkna med ”de bästa svenska och även utländska pennor med fritt utrymme för de olika författarnas individuella
ståndpunkt” (a.a.: 277).
Ivar Anderson (1891–1980), anställd på Svenska Dagbladet
från 1940, chefredaktör 1952–1955 och tillika tecknare av dess
historia menar att streckaravdelningen redigerats med större
öppenhet än tidningen i övrigt och på det sättet tillvunnit sig
sympati i en vidare krets. Allmänt sett kan det sägas att den
alls inte okontroversielle Stomberg vann en av sina sista seg-
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rar i det blad han snart och inte helt frivilligt skulle lämna.
På det sättet bidrog man till det som just Anderson pekat ut
som det ”lyckliga tjugotalet” (a.a.: 277 ff.). Inte minst utmärks
detta decennium av de lyckade bilagor, som därefter skulle få
maka åt sig vid andra världskrigets utbrott och sedan aldrig
ﬁck samma glans.

Åtskilliga utomstående skribenter
Den nya avdelningen under strecket hade lätt kunnat präglas
av de känslor som åtskilliga på redaktionen hade för Stomberg. Möjligen ﬁnns här en förklaring till att medarbetare i
stor utsträckning söktes utanför tidningen. Det underlättades säkert av att tidningen hade en så stabil ekonomi att den
kunde erbjuda goda honorar. Det torde vara svårt att utanför
insändarspalterna hitta någon tidningsavdelning som i så stor
utsträckning engagerat utomstående och fristående skribenter. Bredden var redan från början imponerande stor. Och
vid något obevakat tillfälle har någon sagt att det är lättare
att räkna upp sådana som inte uttryckt sina meningar och
sina kunskaper under strecket. Det stämmer förstås inte, men
namnraden är glansfull och snarast glansfullast i starten: Ellen
Key, Harald Hjärne, Henrik Schück, Per Hallström, Alf Ahlberg, Ludvig Nordström, Nils Herlitz, Alma Söderhjelm, Yrjö
Hirn, Werner Söderhjelm, Johannes V. Jensen, Ronald Fangen,
Harald Nielsen, Hugo von Hofmannsthal…
Många utomstående blev det, men inte minst den som kommit med uppslaget måste ha tröstats av att så många av tidningens framträdande medarbetare likaså ställde upp. Om nu
cheferna för den litterära litteraturavdelningen inte kan krediteras för initiativet så tog de tillvara på det med sin medverkan.
När Böök överraskande snart återvände till Svenska Dagbladet,
tog han gärna till måndagarna för att publicera sina streckare
(a.a.: 289). Han var inte först att favorisera denna dag, för som
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Den norske litteraturvetaren Gerhard Gran publicerar 17 oktober 1918 ett
utdrag under strecket ur sin kommande bok om Henrik Ibsen. Den första
understreckaren enligt den nya tideräkningen.

av en händelse hade hans store mästare Sainte-Beuve gjort det
med artiklar som samlades i bokform under titeln Les Lundis.
Det var en kontroversiell andreredaktör som snart skulle
tvingas sluta på den traditionsrika tidningen som verkade för
att skapa en av ett magiskt streck skyddad vrå för skrivarna.
Stomberg skrev inga streckare själv men han ryckte i andra, så
exempelvis när han särbehandlade den oöverträffat mångsidige
Ragnar Josephson, dramatiker, skapare av Skissernas museum,
Dramatenchef, konstprofessor och Akademiledamot. Han var
också författare av streckare och är en av de få som där uttryckt
sig på vers.
Själv utan anställningstrygghet på tidningen lyckades Stomberg utveckla den moderna tidningen med dess håg för att
skriva kort till att ge utrymme för en utförlighet som tacksamt
anammats av skrivarna. Anders Österling var också en ﬂitig
medarbetare där fram till sin överﬂyttning till Stockholms-Tidningen 1936.
Något absolut nytt företräder inte understreckaren. Den
har, som vi sett, en lång förhistoria och fanns även i den egna
tidningen redan i förväg. Det är uthålligheten som gjort historien märklig. Vid det här laget kan man räkna med att runt
35 000 artiklar med denna avundsvärda utförlighet har serverats
läsarna. Troheten mot en tradition är och måste nog vara en
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sällsynthet på en tidning som ska följa med sin tid. Understreckaren har tveklöst blivit Svenska Dagbladets viktigaste signum. Så
snart man talar om understreckare eller streckare går våra tankar med all självklarhet till denna tidning. Ett eller annat anslag
har säkert funnits från dem som velat förändra eller förnya, men
numera har traditionen blivit så stark att man inte kan röra vid
den med mindre än att man lägger ner tidningen.

Streckaren ett varumärke
Benämningarna har på ett självklart sätt fått varumärkeskvalitet för tidningen. Det bekräftas om inte annat av ordförklaringarna i Svenska Akademiens Ordbok. Streckare förklaras vara
”införd essäistisk l. kommenterande tidningsartikel” och det
språkliga provet anknyter direkt till historieskrivningen: ”Den
17 oktober 1918 tillkännagav Svenska Dagbladet i en introduktionsartikel på sin första textsida att en ny typ av uppsats
införts, den s.k. understreckaren”. Tidningen är inte bara den
omskrivna utan den har också bestått med historieskrivningen.
I ett annat sammanhang blir det en ytterligare förstärkning av
tidningens dubbelroll. Man citerar därvid Svenska Dagbladet för
den 5 april 1941 och nöjer sig med en föga upplysande självklarhet: ”Streckare-avdelning, avdelning […] med uppgift att
producera streckarartiklar.”
I motsats till den skönlitterära följetongen som länge dominerade under strecket har understreckaren hög status. I den
enskilda tidningen har man naturligt nog kunnat inkassera det.
Det är en naturlig förklaring till uthålligheten. Följetongen var
det nästan ﬁnt att göra sig av med. Understreckaren blev det
snart nog omöjligt att lägga ner. Till en tid fanns streckare i
ﬂera tidningar, och det hör till det svårförklarliga att Svenska
Dagbladet efter hand blivit så ensam om den.
Svenska Dagbladet hör till överlevarna i den svenska pressen.
Under de första åren, från starten 1884 till ägar- och policy-
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skiftet 1897, var omsättningen på redaktörer större än omsättningen av sköna slantar. Det är nyordningen från maj 1897 som
gav den en annan inriktning som också har blivit grunden för
fortlevnad. Men tidningsdöden gav sig tidigast tillkänna i den
överlägset viktigaste tidningsstaden. Det resulterade i att den
med Svenska Dagbladet jämnåriga Vårt Land lades ner 1908. Den
traditionsrika högertidningen Nya Dagligt Allehanda hängde
med till 1944 och gav på sitt sätt utrymme för den sista stora
tidningsstarten med Expressen, som under lång tid var störst
– må det förlåtas att jag inte på riktigt räknar med gratistidningen Metro. Den specialiserade Dagens industri inger numera
hopp. Tidningsdöden var i Stockholm svartast på 1950-talet.
Då försvann den kortlivade Aftontidningen (1942–1956). Det
utpräglade partiorganet Morgon-Tidningen lades ner 1958 och
hade inte hjälpts av att ha bytt bort det tidigare namnet Socialdemokraten. Under samma år föll Morgonbladet, tidigare kallat
Svenska Morgonbladet. Stockholms-Tidningen som en gång varit
störst tvingades lägga ner 1966 efter det att Landsorganisationen inte lyckats få den lönsam trots uppoffringen av andra
blad. Aftonbladet, grundad av Lars Johan Hierta redan år 1830,
kan nog gälla som den tidning som haft de mest växlande
ödena och är nu åter störst av dem alla i sina olika skepnader.
Svenska Dagbladet ﬁnns kvar, numera med Schibsted som
dominerande ägare. Men tidningen är starkt beroende av
presstöd. Och det utsatta läget har bäddat för att man prövat
att göra förändringar. Numera är tidningen i hög grad specialiserad på rapportering på det ekonomiska området, och där
visat sig vara framgångsrik. Det har köpts till offer på annat
håll. Den viktiga sporten har uppenbarligen knappa resurser, medan kulturen trots offer av rutinerade pennor har fått
pengar och sidor som håller kvar de läsare som inte ser börsen
som världens centrum – jag räknar mig själv dit. Idag-sidan
hålls ännu vid liv och Marianne Fredrikssons innovation har
också fått efterföljare i andra tidningar. Jag måste anmäla att
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jag fortfarande inte har förlåtit tidningen för att den lät Marginalen tyna bort. Har man vant sig vid att läsa vers med smak
av Kajenn – kryddan gällde ju som signatur för Caj Lundgren
– har man svårt att förlåta den förlusten.

Lycklig lösning i tabloiden
Men streckarna kommer att klara sig. Det får betydelse för
vakthållningen kring kulturmaterialet. 2000 bytte tidningen
till tabloidformat, men streckaren klarade sig – jag minns att
jag med ett leende andades ut när jag såg lösningen. Återigen
hade Särimner visat sin motståndskraft och så har det förblivit
trots att tidningen gjort en del tvära kast.
Men också i det här sammanhanget ska man notera att
Svenska Dagbladet tagit del i en mera allmän utveckling som syftar till att förlänga tidningens liv utöver den halvtimma som
vi dagligen sätter till. Många av de artiklar man letar fram är
streckare. De klarar säkert hundra år till. De har bidragit till
att vi förstod att tidningar inte bara är för stunden eller ens för
dagen.
De 35 000 streckarna kan man inte ge någon samlad uppfattning om. De är fortfarande av många olika slag och med
många olika pennor. Man kan säkert utgå från att kön med
bidrag är lång. Så mångsidig att man läser dem från början till
slut vareviga dag är rätt få av oss. Men det hindrar inte att vi
håller den ständiga spaningen uppe och tillräckligt ofta tar till
den intensivare läsart som en text av det slaget kräver framför
de ﬂesta kortare eller med läshjälpande rubriker försedda som
vi har att hantera. Prestigeeffekten fungerar som ytterligare ett
skydd för genren.
Ett och annat utvecklas också bland streckarna. Under lördag och söndag tar man till ett helt uppslag för streckaren, och
jag har ännu inte insett förtjänsterna med det. Sedan några år
ﬁnns också ”Under strecket-podden”, där en del av bidragen
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Lördagar och söndagar ligger strecket numera i topp över ett helt uppslag.
Lördagen 17 februari 2018 behandlade Fabian Kastner paraplyets kulturhistoria, ”på många sätt en historia om makt och status”.

är inlästa. För somliga men ännu inte för mig kan det vara en
välsignelse. Framför allt inkasserar jag initiativet som ett ytterligare uttryck för att man tar aktiv vård om det traditionella
stoffet – gott så!
Avslutningsvis ville jag gärna peka på den insats som man på
Svenska Dagbladet gjort för att aktivera intresset för traditionen.
Grunden för det är en fantastisk teknisk utveckling, och jag ser
med stor tillfredsställelse att historia och teknik där kan samspela. Det som slutar i lycka är en välsignelse, och välsignelsen
är ännu större för det som inte slutar utan håller på och håller
på. Och framtiden ter sig säkrare nu än 1918. Den 1 november
2016 startade Svenska Dagbladet sitt historiska arkiv. Det som
initierades som en räddningsaktion har kunnat vändas till en
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underbar möjlighet att hålla den mest fåfängliga läsning till att
bli en evigt närvarande. Dagstidningar är inte längre för dagen.
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Svenska Dagbladet lyfter fram streckaren hela året 2018
ŶMed ekonomiskt stöd från Riksbankens Jubileumsfond
kommer ﬂer än 300 understreckare från det gångna seklet att
lyftas fram under jubileumsåret 2018 och läggas ut fritt på
nätet. Vetenskapliga seminarier och publika evenemang kommer att arrangeras, bland annat på bokmässan i Göteborg i
september.
Kanske kan 35 000 understreckare bilda underlag för studier av hur akademisk kunskap har spridits under 100 år?
Vad som planeras för själva hundraårsdagen, onsdagen den
17 oktober 2018, har inte gått att utröna innan denna årsbok
lämnas till trycket.
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Carl Lindhagen
som mediekritiker
Partipressens partiska rapportering kan
leda till ”förvildning” av politiken

Året då han skulle fylla 50 skrev Carl Lindhagen sin första
stora motion i riksdagen om pressen. Han argumenterade för
strukturella reformer mot pressens monopolisering och för
redaktionella initiativ mot vilseledande nyhetsförmedling till
allmänheten. Konkret föreslog han tre ting: en utredning om
tidningsägandet, en bred kommission för att ”höja pressens
självständighet” och en översyn av Post och inrikes tidningar1
(Lindhagen, 1910). Motionen lämnades in till andra kammaren 6 februari 1910.
Carl Lindhagen hade flyt. Som jurist hade han skördat
framgångar i turerna kring Nobels testamente och bidragit till
utformningen av Nobelstiftelsens stadgar 1897–1899. Han
hade utsetts till borgmästare och chefsdomare för Stockholms
rådhusrätt 1903. Som politiker hade han valts in i riksdagens
andra kammare 1897 för Folkpartiet, sedermera Liberala samDenna översyn görs av riksdagen till en separat fråga och diskuteras inte
i samband med motionen om den övergripande reformeringen av pressen.
1
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lingspartiet – samma år för övrigt som hans jämnåriga vänner
liberalen Karl Staaf och socialisten Hjalmar Branting. Carl
Lindhagen motionerade tidigt om kvinnlig rösträtt och satt i
styrelsen för Fredrika Bremer-förbundet2. Han blev skogsbolagens värste gisslare och småbrukarnas och samernas talesman
på Helgeandsholmen genom sina insatser i Norrlandskommittén och sitt ihärdiga motionerande i stora och små frågor. Han
betraktades som en folktribun i vardande, en efterföljare till
publicisten och riksdagsliberalen Sven Adolf Hedin – i sin tur
arvtagare till folktribunen August Blanche (Meidal, 1987: 243).
Vid S A Hedins begravning 1905 var han en av kistbärarna
tillsammans med Publicistklubbens
ordförande Erik Rinman, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheters chefredaktör
Otto von Zweigbergk, Hjalmar Branting och ytterligare två politiker.
Efter att ha opponerat mot att
liberalerna blivit allt mer konservativa och försiktiga lämnade Lindhagen partiet 1907 och agerade som så
kallad vänstervilde. Branting ivrade
för hans övergång till det växande
Carl Lindhagen valdes in i
arbetarpartiet. 1909 anslöt han sig till
riksdagen 1897. Han beskrev sig
socialdemokraterna och uppskattasjälv som en allmän vänsterkandes som politisk veteran bland många
didat, en liberal som förordade
samarbete med arbetarpartiet
nyblivna s-ledamöter. Han blev 1910
socialdemokraterna. Teckning:
invald i partiets förtroenderåd.
Albert Engström. Bilden återges
Carl Lindhagen kände alltså att
i Lindhagens memoarer, del I,
han
hade flyt, även om han inte
sidan 15.
använde den formuleringen. Han
skrev 25 år senare i sina memoarer att han hade medvind åren
Carl Lindhagen inspirerades bland annat av sin syster Anna Lindhagen –
rösträttsaktivist, politiker och socialreformator.

2
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1897–1910 (Lindhagen, 1936: 11). Detta gällde även pressmotionen, riksdagsutskottet som behandlade motionen instämde
enhälligt i hans kritik. Sedan vände det, åren 1911–1936 strävar
han enligt memoarerna hela tiden ihärdigt ”mot strömmen”
(anfört arbete: 17).

Kritik mot kapitalets inﬂytande
Motionen 1910 är på åtta sidor. I inledningen slås fast att tidningarnas politiska upplysningsarbete inte är mindre viktigt
än undervisningen i skolor och lärosäten. ”På den senare nedläggas all möjlig omsorg. Den förra lämnas vind för våg.” Detta
vill motionären ändra på, nyhetsförmedlingen är alldeles för
beroende av ekonomiska resurser för att kunna uträtta sitt viktiga värv på ett tillfredsställande sätt. Detta leder till att tidningarna blir ”ett monopol för kapitalet” (Lindhagen, 1910: 1).
Kapitalägarna köper tidningar ”som är dem till besvär” för att
tygla kritiken och låter sina egna intressen styra läsarnas politiska uppfostran. Banker och andra långivare hotar att säga
upp lån för att tysta en fattig tidning ”om tidningen förfäktat
en för långifvare misshaglig mening”. Moraliska och politiska
principer underordnas ekonomiska intressen.
Man skall vara blind för att icke kunna förstå hvilken fruktansvärd kräftskada ett sådant tillstånd innebär, hvilken förvildning
därigenom uppammas inom det politiska lifvet och hur hopplöst det sålunda ställer sig att på något sätt komma ut ur detta
slagsmålssamhälle.
(motionen, sidan 2)

Beroendet av annonsintäkter gör inte saken bättre, tvärtom.
Det är ”en oberäknelig faktor” som bidrar till ”det inbördes
slagsmålet” mellan tidningarna och som gynnar den som har
mest kapital (sidan 3). Dessutom menar Lindhagen att hela
annonsväsendet är ”demoraliserande”. Redaktionell text får
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stå tillbaka för annonser på sidorna, annonsörer begär ibland
positivt omnämnande på redaktionell plats och kräver till och
med någon gång att ”misshagliga meningar” för annonsörerna
”dämpas eller förvisas ur tidningen”.
Hur kan kapitalets makt över pressen minskas? Lindhagen
svarar att även om en verklig bot inte kan uppnås förrän i det
klasslösa samhället så måste provisoriska åtgärder vidtas redan
nu. Han föreslår transparens som ett första steg. Vilka är det
som bestämmer över ”vårt folks politiska uppfostran”, vilka
är det som äger de olika tidningarna? En utredning bör göras
som redovisar varje tidnings ägare, tidningens politiska inriktning samt upplagans storlek och geograﬁska spridning. Utredningen skulle ge en bild av ”det andliga tillståndet” i landet i
politiskt avseende. Dessutom skulle varje tidning åläggas att
varje dag publicera de största ägarnas namn, titlar och hemorter i anslutning till tidningens namn. Och en gång om året – ”i
den mest brinnande prenumerationstiden” – skulle varje tidning publicera en fullständig förteckning över sina ägare.
Lindhagen föreslår även ett förbud mot söndagsutgivning,
något som bara de kapitalstarkaste redaktionerna har råd med
och som förstärker obalansen mellan rika och fattiga blad.
Dessutom vore det bra att allmänheten någon gång läser något
annat än tidningar. Lindhagen resonerar halvhjärtat om andra
åtgärder som statliga lån till fattiga tidningsföretag, annonsförbud och parti- eller läsarägda tidningar, men avfärdar dem
som orealistiska ”under nuvarande förhållanden”.

Kritik mot medveten förvanskning
Den andra huvudpunkten i motionen handlar om behovet av
publicistiska reformer och utvecklas under mellanrubrikerna
”Publikationsskyldighet” och ”Sanningsplikt”. Carl Lindhagen vänder sig mot att nyhetsrapporteringen är missvisande
och ofullständig. Missvisande för att redaktionerna ”vägra att
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låta sin publik få ordagrann kännedom om meningar stridande
mot redaktionens egna” (sidan 4). Klumpiga påhopp kan visserligen publiceras ibland, bland annat för att de är lätta att
för redaktionen att polemisera mot, medan ”beaktansvärda
granskningar” förvrängs eller ignoreras ”så att läsekretsen
undanhålles hvad vederbörande verkligen sagt”. Rapporteringen är ofullständig eftersom enbart den egna tidningens
egna nyheter värderas högt och rapporteras utförligt. Andra
tidningars nyheter refereras synnerligen sporadiskt och ensidigt. Genmälen blir allt svårare att få in. Följden blir, med
modernt språkbruk, polarisering och fragmentisering.
Ett dylikt förfaringssätt kan icke annat än framkalla en otrolig
förbistring och splittring inom samhällslifvet med undanskjutande af alla utsikter att komma till samförstånd i någon enda
betydelsefullare punkt.

Lindhagen driver resonemanget ett snäpp längre när han hävdar att noggrannhet och hänsyn till fakta i rapporteringen
försvinner allt mer, liksom kärleken till sanningen. Detta gäller särskilt tidningar3 inom yttersta högern som ”obesväradt
fabricerar hvilka historier som hälst för att hos sin läsekrets
misstänkliggöra andra åskådningar” (sidan 5). Detta leder i
sin tur till att dessa tidningars ”genomsnittspublik blir alldeles
förvildad och omottaglig för alla förnuftsgrunder” (sidan 6).
Hur kan dessa olycksbådande tendenser motverkas? Carl
Lindhagen föreslår att pressen självmant utvidgar utrymmet
Lindhagen återger i motionen (sidan 6) ett exempel ur högertidningen Helsingborgs Dagblad 10 juli 1909, där tidningen påstår att hans eget semesterbesök i ﬁskeläget Viken norr om Helsingborg medfört att skaror av ungsocialister och andra oroselement besökt orten för att träffa honom. Dessa hade
enligt tidningen blockerat vägarna samt slungat hotelser och okvädingsord
mot vägfarande. Rubriken ”Vägarna osäkra i Viken” liksom innehållet var
enligt Lindhagen helt uppdiktat på tidningens redaktion och syftade till att
misstänkliggöra socialism och socialister.

3
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för referat av de förslag som diskuteras bland annat i riksdagen – med ordagranna citat där så krävs – innan de kritiseras
sönder och samman. Varje ”politisk tidning” borde ha en särskild spalt för sina motståndare där dessa fritt kan uttrycka sig.
Och att ta in genmälen mot kritik eller personangrepp borde
vara självklart. Men han anar att frivillighetens väg inte når
ända fram till målet och befarar att ”ett lagbud” behövs. Fast
lagstiftning där tryckfriheten berörs är vansklig och juristen
Lindhagen föreslår därför att en viss publikationsskyldighet
skrivs in i tryckfrihetsförordningen enbart som en uppmaning; en publikationsskyldighet ”som lagen utan stadgande av
några påföljder riktar en uppmaning till alla att följa” (sidan 5).
Han jämför en sådan uppfordran med andra maningar i TF om
tryckfrihetens innebörd med en vägledande verkan.
Lindhagen tar upp frågan om anonyma insändare och anser
att bruket är befogat för ”förorättade och betryckta människor” vars levebröd skulle äventyras om deras namn sattes ut.
Däremot bör redaktionerna avvisa alla ”belackare” som inte
vågar framträda för att de har ”en sjuk sak” (sidan 7). Pressen
uppmanas att komma överens om grundläggande hedersbegrepp ”i det sociala kriget” och om ”en viss humanitet i krigföringen”. Detta bör vara möjligt om tidningarna utsätts för
trycket från en utbredd opinion förutom från hotet om lagstiftning. Lösningen för pressen ligger således i större självständighet från ägare och partier som gör det möjligt att utveckla en
”omfattande pressorganisation … med en hygglig kåranda och
kanske också en hedersdomstol” (sidan 6). Det Lindhagen här
föreslog skulle i dag kunna ses som en skiss till en professionalisering av journalistyrket.

Publicisterna försvarar sig
Pressen uppmärksammade borgmästare Lindhagens kritiska
motion och Publicistklubben bjöd in honom till en diskus-
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sion fem veckor senare, den 11 mars. Enligt samtida referat
höll redaktörerna med om att det ﬁnns problem, ”liksom allt
mänskligt hade ju äfven den svenska pressen sina fel och brister” (SvD, 12/3), men å andra sidan hävdades med emfas ”att
det icke är så illa ställdt” som hr Lindhagen lät påskina (DN,
12/3). Tvärtom kunde svenska tidningar framgångsrikt jämföras med ”de stora kulturländernas” press. Aktieägare utövar
nämligen inte påtryckningar mot redaktionerna, redaktörerna
är inga viljelösa redskap i ägarnas händer och annonsörerna
har inget inﬂytande över tidningens innehåll. Redaktörerna
medgav visserligen att genmälen inte alltid togs in, men i så fall
fanns det ju alltid andra tidningar som upplät plats i spalterna.

Flera tidningar driver med Carl Lindhagen och hans kritik av pressen efter
en diskussion på Publicistklubben. Aftonbladet manar fram en vittomfattande idealtidning (12 februari 1910, tecknare okänd). Medan Stockholms
Dagblad hänvisar till strejktidningen Svaret (se fotnot 4) som Lindhagens
ideal (13 februari 1910, tecknare Thorgny Wallbeck-Hallgren). Tidningsklippen är daterade och sparade i Carl Lindhagens samling i Arbetarrörelsens
arkiv.

Några veckor senare, lördagen 2 april, höll Publicistklubben
sin stora årliga fest på Grand Hôtel. Enligt referat i några tidningar åt och drack man gott, applåderade högtidstal och sjöng
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bordsvisor som var skrivna särskilt för detta tillfälle. En av
visorna handlade om Carl Lindhagens motion. Tenoren Lucke
Lund var försångare när församlingen stämde in på melodin
”Vi gå över daggstänkta berg”:
(…)
Lindhagen, han ﬁck sin vision – fallera:
att lära pressen ﬁn edukation – fallera.
Han vill ha den sansad
liksom ”Svaret”4, klippt och ansad
Och så skref han till riksdan sin motion – fallera.
Processen han vill hafva kort – fallera:
Först alla annonserna ska bort – fallera.
Och så bort med bundten
tidningsmän – usch, bort med strunten!
Allmänheten skall skrifva själf sitt blad – fallera.
(…)
(Stockholms Dagblad, 4/4)

Den konservative statsministern5 Arvid Lindman fortsatte
att häckla Lindhagens förslag i sitt tal till pressen innan han
angav sin egen lösning på pressens problem – en god karaktär
på redaktörerna.
En bra tidning är som en frisk källa; smutspressen6 är en giftig
brunn. För rättvisa, sanning och god ton böra ni ansvara, mina
”Svaret” syftar på den s-tidning som gavs ut under storstrejken 1909 med
Social-Demokratens redaktionssekreterare Gerhard Magnusson som utgivare,
samtidigt som typograferna strejkade på andra tidningar. Typografernas politiska ställningstagande ledde till stark kritik från Publicistklubben, vilken i
sin tur resulterade att Hjalmar Branting, Anna Branting och Gerhard Magnusson lämnade klubben under några år (Lundström, 2001).
5
Arvid Lindman var statsminister 1906–1911 och 1928–1930.
6
”Smutspressen” var en del av den ”smutslitteratur” som bland annat
angreps av det i januari 1909 bildade ”Svenska riksförbundet mot osedlighet i
litterarur, präss och bild”. (Boëthius, 1989; Hessérus, 2016).
4
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hrr pressmän. (…) Ärlighet i uttalanden, ridderlighet i tänkesätt, fanan högt, skölden blank – om detta är eder lösen, då
förutspår jag publicistklubben en ljus framtid.
(SvD, 3/4)

Statsministerns tal avslutades med ett fyrfaldigt leve för
pressen och belönades enligt referaten med livliga applåder
av de församlade publicisterna. Applåder blev det också några
dagar senare, men denna gång i Lindhagens favör. Riksdagsutskottet som behandlade Lindhagens motion instämde enhälligt i hans problembeskrivning. ”Djupgående brister” ﬁnns hos
pressen där ”förvrängningar och förvanskningar af gjorda uttalanden” ofta förekommer och där motståndare smutskastas
vilket verkar ”demoraliserande och förråande å läsekretsen”,
sammanfattade utskottet i sitt utlåtande (Petrén, 1910: 7–8).
Utskottet instämde också i Lindhagens uppfattning att uttalanden som kritiseras samt inkommande genmälen bör bli ”i
rimlig omfattning ordagrant publicerade”, särskilt i de ledande
tidningarna som hade jämförelsevis gott om utrymme (utlåtandet sidan 9). Utskottet skärpte kritiken mot konkurrerande
landsortstidningar och ville särskilt betona sin uppfattning att
”ﬂertalet tidningar i fråga om redigerandet alltför mycket skattar åt allmänhetens sensationslystnad”.

Tryckfrihet slår monopolisering
Utskottet ställde sig däremot inte bakom motionens förslag
om kartläggning av ägandet och om att stärka pressens självständighet. Utskottet deklarerade att tryckfriheten väger
tyngre än risken för monopolisering, det går alltså inte att förhindra att ”målsmännen för starka ekonomiska intressen
bereda sig nya språkrör inom dagspressen för tillgodoseendet
av dessa sina intressen” (sidan 10). Söndagsnummer och
annonser har inte den skadliga effekt som motionären påstått
och behöver därför inte utredas. Förslaget om lagstadgad
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publikationsskyldighet uttalar utskottet sig inte om utan hänvisar till ett kommande ”noggrant öfvervägande” inom den
nyligen påbörjade revisionen av tryckfrihetsförordningen. När
det gäller att åstadkomma förändringar
understryker utskottet ﬂera gånger som
sin åsikt att de viktigaste medlen för att
reformera pressen dels är trycket från en
utbredd allmän opinion utifrån, dels
skapandet av en ”omfattande pressorganisation” inifrån.
Några dagar senare publicerade
Dagens Nyheter en nästan tre spalter lång
ledare om utskottets utlåtande. Tidningen noterar med gillande att utskottet inte nappat på några av Lindhagens
Stockholms Dagblad 26 sepförslag för att begränsa kapitalets makt
tember 1910. Carl Lindhagen
har noterats som 1909 års
och synliggöra ägarnas inﬂytande. Att
ﬂitigaste talare i riksdagen, men
utskottet ändå instämmer i motionens
tecknarsignaturen Waldeck
kritik av tidningarnas innehåll tonas
(Thorgny Wallbeck-Hallgren)
ner. Pressen är inte ensam, alla institutycker inte att talen hållit någon
tioner ”med stort samhälleligt” inﬂyhögre kvalitet.
tande behöver förbättras; ”allt mänskligt behöver förbättras och fullkomnas” (DN, 9/4). ”Själfuppfostran” inom pressen är en mycket bra metod för utveckling
av ansvar och innehåll, medan effekten av opinionens tryck är
diskutabel; vad säger att den allmänna opinionen är bättre än
pressen?
Den enda ofelbara metoden att få tidningarna bättre är att göra
den allmänna opinionen bättre, uppfostran bättre, omdömesförmågan bättre. Metoden att skylla allt ondt på tidningarna är
en villfarelse, gammal, bekväm och dagligen anlitad, men dock
en villfarelse. Ty ett folk har jämt upp den press det förtjänar
och har bruk för.
(a.a.)
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Den 13 april var det dags för riksdagens andra kammare att
ta upp utskottets utlåtande till behandling. Carl Lindhagen
ägnade en stor del av sitt anförande åt att fördjupa och konkretisera motiveringarna till sin kritik av hur pressen fungerar.
Han sökte stöd hos den tyske socialistiske pionjären Ferdinand
Lassalle (1825–1864) och hos den svenske ”lantbruksaposteln”
Per Jönson Rösiö (1861–1935).

Lindhagens färska exempel
Han lyfte också fram aktuella exempel på vad han tyckte var
partiska skildringar i pressens referat av händelser och ståndpunkter. Ett sådant exempel gällde referatet från Publicistklubbens sammankomst 11 mars om hans egen motion. Han
berättar inför kammaren att det fanns talare som höll med
honom, men att dessa inte nämndes i referaten, medan kritikerna däremot ﬁck stort utrymme. ”Redan detta är belysande
för tidningspressens tillämpade grundsatser”, ansåg Lindhagen
(Andra kammaren, 1910: 31)7. Ett annat exempel handlade om
Dagens Nyheters ledare 9 april, nämnd här ovan. Lindhagen kritiserade DN för att den använt tre spalter till egna reﬂexioner
utan att allmänheten fått reda på vad saken egentligen handlade om.
Carl Lindhagen deklarerade också att vore han tidningsredaktör skulle han redovisa nyheter även från konkurrerande
blad (med angivande av källa) så att hans läsekrets ﬁck en ”fyllig uppfattning om allt hvad som händer och är af betydelse
I Publicistklubbens handskrivna mötesprotokoll återges en ståndpunkt av
Erik B. Rinman, politisk redaktör för Stockholms-Tidningen: ”Hr Rinman hade
ju äldre han blef, desto mera ställts inför frågan om ej tidningarna göra mera
ondt än godt i världen, och svaret för hans eget vidkommande hade allt mer
gått i riktning att de göra mera ondt” (Publicistklubben, 11/3). Rinman angav
att han hade andra skäl till detta än Lindhagen, men utvecklade inte vilka
dessa skäl var. I pk-referaten återges stora delar av Rinmans inlägg, men inte
just detta avsnitt.

7
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i samtiden” – till skillnad från de övriga tidningarnas läsare
(a.a.: 38).
Någon debatt med inlägg från någon av publicisterna 8 i
kammaren ledde motionen inte till, endast anförandet av Carl
Lindhagen och ett replikskifte mellan motionären och utskottets ordförande hovrättsrådet Bror Petrén9 förekom.
I pressens riksdagsreferat efteråt går det att se skillnader i
urvalet mellan tidningar av olika färg. I socialdemokratiska
Social-Demokraten (14/4) och Norrskensﬂamman (16/4) bereds
utrymme åt långa citat av Ferdinand Lassalle med bredsidor
mot pressens inbyggda brister; en verksamhet som för ”snöd
vinning” medför ”andlig död”. Dagens Nyheter (14/4) och
Svenska Dagbladet (14/4) nämner båda Lassalles namn men refererar varken hans kritik eller återger några citat. Åtskilliga tidningar driver i ord eller bild mer eller mindre kärvänligt med
Carl Lindhagen som förmodad tidningsredaktör; bladen bleve
enorma om allt av vikt skulle citeras ordagrant.10

Mediekritiken ingår i större helhet
Carl Lindhagen var ledamot av riksdagen fram till 1940 då han
fyllde 80 år och var under hela perioden aktiv i samtidens frågor. Han fortsatte i riksdagen att driva kraven om rätt till genmäle och om en hedersdomstol med större auktoritet än Pressens Opinionsnämnd (grundad 1916). Han väckte även förslag
1910 fanns 20 ledamöter av andra kammaren som kan betecknas publicister utifrån yrkestitel eller medlemskap i Publicistklubben (Sundvik, 1974:
183–192).
9
Bror Petrén valdes in i riksdagen 1908 och var först liberal vänstervilde som
Lindhagen, därefter representant för Liberala samlingspartiet och konsultativt statsråd i två liberala regeringar 1911–1914 och 1917–1920.
10
Vintern 1917–1918 var Lindhagen redaktör för vänstersocialistiska Folkets
Dagblad Politiken tillsammans med Fredrik Ström. Åtskilliga tidningar gisslade
honom för att inte leva upp till sitt gamla redaktörsideal. Lindhagen försvarade sig med att resurserna var mindre än ambitionerna, men att han försökte
prioritera insändarna (Ström, 1942).
8
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om en statlig telegrambyrå efter kritik mot nyhetsbyråernas
partiska rapportering under kriget 1914–1918 (Lindhagen,
1919). Flera gånger – exempelvis 1917 och 1928 – skrev han
övergripande motioner där hans syn på pressens brister sattes
in i större sammanhang. Förutom
genmäle och hedersdomstol argumenterade han då även för ”pressmannens … utbildning ej blott i
pressens teknik utan även i dess
mänskliga förpliktelser vid
behandlingen av ett lands värnlösa
innebyggare och förhållanden”
(Lindhagen, 1917: 83), det vill
säga det vi i dag kallar medieetik.
1917 motionerade han om
behovet att skriva om Sveriges
grundlagar så att risken för världs- I Svenska Dagbladet 17 april 1910
krig kunde minskas genom verk- avbildas en idealistisk redaktör
Lindhagen som sparkar ut hugade
ligt folkstyre. Steg på vägen var annonsörer från sin ﬁktiva tidning
bland annat att införa kvinnlig Sanningsbrunnen. Tecknare okänd.
rösträtt, avskaffa riksdagens konserverande första kammare, införa republik och tillåta folkomröstningar. För att folket skulle få tillgång till bättre underlag
för sina diskussioner och sina beslut behövde pressen reformeras, särskilt den faktaförvrängande och intoleranta partipressen. Den 87-sidiga motionen avslutas med förslaget att den nya
konstitutionen bör byggas på en helt ny grund:
… på rätten i stället för makten, på folkupplysning och självstyrelse i stället för lydnad under auktoriteter eller med andra
ord på en ordning som i statslivet möjliggör, skyddar och värdesätter även den egna personlighetens inre utveckling och den
andliga friheten för alla samt sålunda bereder rum för demokratiska människor i de demokratiska ordningarna.
(a.a.: 84)
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Motionen röstades ner. En motståndare som liberalernas
ledare Nils Edén11 kallade Lindhagen en ”varmhjärtad politisk
drömmare” som uppvisade en påtaglig ”brist på sinne för livets
realiteter” (Andra kammaren, 1917: 47), medan en partivän
som vänstersocialdemokraten Fredrik Ström menade att när
dagspolitikens frågor en gång är glömda kommer motionens
tankar att fortsätta att leva; ”denna motion … skall framtiden
ära, medan vi gå den förbi” (Första kammaren, 1917: 15).
1928 lämnade Carl Lindhagen in en motion ”om en pressorganisation för främjande av vårt folks karaktärsdaning, politiskt och individuellt” (Lindhagen, 1928). I motionen kritiserade han tidningarnas referat (de är partiska), kåserier (de gycklar inte med ”de egna herrarna, redaktionen” utan enbart med
politiska motståndare), kritiker (de sätts på piedestal medan
offren tiger) samt tidningarnas ovilja mot genmälen (när de
någon gång publiceras förses de med rubriker ”som uttrycker
förakt eller löje över den kommande texten”). Lindhagen citerar ånyo sina favoriter Lassalle och Rösiö men poängterar
sedan som tidigare att ”en pressorganisation som skapar en
god kåranda och gör sig till tolk för hedervärda grundsatser”
är bästa sättet att försöka reformera pressen (a.a.: 6). Pressens
Opinionsnämnd är visserligen verksam sedan 1916 men fyller
inte sin uppgift; den tar betalt för att behandla anmälningar, är
okänd och saknar auktoritet, anser han. I stället föreslår han ett
samarbete mellan press och regering, ”med övervägande inﬂytande för den förra”, bland annat om en obligatorisk hedersdomstol som bedömer klagomål mot pressen ”utan straffpåföljder” (a.a.: 7).
Även denna motion röstades ner. Men beslutet föregicks
av en stundtals nyanserad debatt mellan Lindhagen och en
handfull ledamöter som också var chefredaktörer inom dagsNils Edén var ordförande i konstitutionsutskottet 1913–1917 och statsminister 1917–1920.

11
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pressen. Nya Dagligt Allehandas Leon Ljunglund, Nationella
partiet, uttryckte ”varm sympati” för Lindhagens strävanden
men tyckte att han ”kanske går väl långt i sina önskningar och
förväntningar på fullkomlighet hos tidningspressen” (Första
kammaren, 1928: 27). Ljunglund försvarade Pressens Opinionsnämnd och sade att ”pressen själv har opåmind anordnat
denna nämnd”12. Ivar Vennerström, med 20 år som chefredaktör för olika s-tidningar bakom sig, sade att han ”i många delar
helt och hållet instämmer i herr Lindhagens argumentation”
men att det inte räcker för att ändra grundlagarna. Dessutom
bör varken Lindhagen eller pressen ”spela upp oss till några
renlärighetsljus – vi äro allesammans syndare, och vi äro alla
smålänningar inför vår Herre” (a.a.: 30). Harald Åkerberg,
huvudredaktör för socialdemokratiska Örebro-Kuriren, ansåg
att Lindhagen hade fel när han sade att tryckfriheten i realiteten endast tillhör redaktörerna. Tvärtom är redaktörerna
de enda som saknar verklig tryckfrihet, beroende av sitt parti,
sina aktieägare, sina prenumeranter och sina insändare ”med
herr Lindhagen i spetsen” som de är. Och ﬁnns det egentligen
någon sanning att rapportera, undrade Åkerberg. Inte inom
politiken i alla fall:
Sanningen är kanske medelproportionalen av alla de partisanningar, som förekomma. Det är kanske pressens största svaghet, att den icke ger allmänheten en verklig uppfattning av
denna medelproportional utan att var och en på sitt håll arbetar för sin partisanning.
(a.a.: 29)

Även om det inte var Åkerbergs avsikt, så bekräftar han med
sitt anförande Lindhagens kritik mot redaktörernas beroende
av partilinjer och ägarintressen.
Leon Ljunglunds egen publicering av ett privatbrev var upphovet till inrättandet av opinionsnämnden, se Tobias Lindbergs artikel i denna årsbok.

12
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Carl Lindhagen (t v) ler sällan på tidningsbilder. Här är en annorlunda bild från
kurorten Bad Salzschlirf i Tyskland, på semester med vännerna Martha och Robert
Schumburg i slutet av 1920-talet. Fotograf: med stor sannolikhet Jenny Lindhagen.
Bilden ﬁnns i Lindhagens samling i Arbetarrörelsens arkiv.

Egna erfarenheter och referenser
Det fanns vid 1900-talets början i Sverige en kritisk diskussion om pressens amerikanisering, om revolverjournalistik och
om slarvig brottmålsrapportering och det fanns organiserade
reaktioner mot den så kallade smutspressens framfart – men
Lindhagen siktade främst in sig på en annan måltavla: partipressens osaklighet.
Lindhagen byggde sin mediekritik på egna erfarenheter.
Partipolitiska motståndare förvrängde i pressen hans yttranden och hans resonemang i referat och ledare gång på gång
ansåg han. Värst var det i de mest högerinriktade organen.
Som vilde bland liberalerna 1908 och som vänsteroppositio-
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nell inom socialdemokratin 1912–1917 klagade han över att
förvanskningarna kunde vara minst lika svåra inom den egna
– främst socialdemokratiska – pressen. I motionerna förstärkte
han sina egna erfarenheter med referenser till andra tänkare,
främst Lassalle och Rösiö.
Ferdinand Lassalle var en pionjär inom den tyska arbetarrörelsen som bland annat inspirerade August Palm. Carl Lindhagen refererar för sin del till en skrift av den inﬂytelserike
danske litteraturkritikern Georg Brandes (1842–1927) om Lassalle (Brandes, 1881). Som ett exempel på Lassalles oratoriska
förmåga citerar Brandes – som själv låg i fejd med den danska
pressen – ett tal som Lassalle hållit om den tyska pressens fördärvliga följsamhet gentemot annonsörernas intressen. Den
tyska pressen på 1850-talet var konservativ, regeringstrogen
och mån om att inte riskera sina ökade annonsintäkter genom
oppositionell rapportering (enligt Stangerup, 1974), vilket
Lassalle reagerade starkt emot. Talet fångade Lindhagens öra,
ett exempel:
… pressens urartande blir en nödvändig följd, då den under
sken af att förfäkta andliga intressen genom annonsväsendet
blifvit en ifrig penningspekulation.
(Andra kammaren, 1910: 34)

Lindhagen var varken den förste eller siste att kritisera pressen
(Harvard, 2006) och diskutera annonsernas inverkan. Hjalmar
Branting skrev till exempel 1891 om pressens ökande ”köpbarhet” till följd av annonsﬁnansieringen. ”Annonsspalterna äro
bryggan, öfver hvilken kapitalberoendet och kapitalsynpunkterna hållit sitt triumferande intåg in i det ’fria’ ordets högkvarter” (Branting, 1891: 69). Branting, och partiet, kom dock
senare att inta en mer pragmatisk hållning, annonsintäkterna
behövdes för att bekosta utgivningen av partipressen (Gardeström, 2017).
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Carl Lindhagens andra återkommande referens var Per Jönson-Rösiö, betecknad som en ”jordbrukets apostel” (Landin,
1950). Han ville stärka småbrukarnas ställning och jordbruket som helhet, både ekonomiskt och kulturellt, framför allt
gentemot den hotfulla industrialiseringen. Han ville i detta
sammanhang även reformera pressen som han tyckte okritiskt
anammade en utveckling i fel riktning (Toler, 1993: 149). Ett
exempel på rader som ofta citerades av Lindhagen ur Rösiös
bok Revolt (1904–1906):
Pressen … har icke rent bröd i påsen. Den återgifver, har inga
initiativ, nyskapar icke (…) Den kommer nästan alltid efter.
Endast om det är från mycket auktoritativt håll, som nya trumpeter höjas, bugar den sig redan i förstone, oberoende af om
det är något vidare innehåll i tonerna. Ty den är synnerligen
auktoritetssjuk.
(Andra kammaren, 1910: 35)

Carl Lindhagen skiljde mellan Lassalle och Rösiö, de hade
olika förtjänster. Lassalle kritiserade ”pressens utsväfningar”
ansåg han, medan Rösiö kunde punktera pressens överdrivna
anspråk på att utföra en ”kulturuppgift”, pressen är nämligen
inte endast ”en ljusbringare” (a.a.: 34).

Ett parti för sig själv
Carl Lindhagen verkade i en tid av stora förändringar med
industrialisering, växande arbetarrörelse, nya partier, krav om
rösträtt och demokratisering. Han försökte orientera sig i partiernas organiserade landskap som medlem i först liberalerna,
därefter socialdemokraterna, sedan vänstersocialisterna och
slutligen åter i socialdemokraterna. Men han fann sig egentligen aldrig riktigt tillrätta i något politiskt parti. ”Han är ett
parti för sig själv”, skrev en vän i hyllningsboken på 60-årsdagen (Paulsen, 1920: 88).
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Lindhagen vände sig mot en storskalig bolagsmakt, värnade
individens samvetsfrihet i ett byråkratiskt system och såg en
rättvist fungerande stat som ett
skydd för individen och för svaga
grupper. Han motionerade om
republik och nedrustning även
när dessa krav gick emot den
socialdemokratiska partitaktiken. Han ivrade för tomträtt,
trädgårdsstäder, koloniträdgårdar, jordbrukskooperation, fred,
kvinnlig rösträtt, mänskliga rättigheter, esperanto, nykterhet
Med över 1 000 riksdagsmotioner på
och vegetarianism samt arbe- meritlistan kallades Carl Lindhagen för
tade mot dödsstraff. Han skrev den störste arbetsgivaren för riksdagens
ﬂer än tusen motioner och kalla- utskott och anställda. Pressen ingick
des därför riksdagens störste som en liten pusselbit i hans intressefält.
arbetsgivare. Han var både libe- Fotograf i riksdagen okänd.
ral/icke-liberal och socialist/icke-socialist och snickrade oförtrutet på en egen syntes av politiska och andliga läror; humanismen.
Forskare som fördjupat sig i Carl Lindhagens idévärld
betonar hans strävan att försöka hitta synteser, vägar ut ur till
synes oförsonliga motsättningar. Det gällde till exempel privat ägande kontra statligt, en konﬂikt som kom till uttryck
vad gällde rätten till norrländska naturtillgångar. Lindhagen
ifrågasatte den individuella äganderättens företräde, ”med en
argumentation som skulle bli central i uppbyggnaden av de
senare välfärdsdemokratierna”, och hävdade att staten har legitim rätt att reglera ägandet om det gagnar samhället (Sörlin,
1988: 243). Lindhagen var en kombination av ”utopist, realpolitiker och ämbetsman” (Lundqvist, 1995). Han tillhörde en
moralisk utopisk tradition och strävade efter att skapa balans
inom tre motsättningar: materialism versus idealism, stad ver-
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sus land och individ versus kollektiv (Johansson, 1996). Dualismerna var destruktiva, framställdes som naturlagar och användes av de härskande klasserna för att söndra och härska, enligt
Lindhagen (Lindkvist, 1997):
Varhelst dessa motsatser och motsättningar tog sig uttryck i
livets realiteter och i politiken, så var Lindhagen där med en
analys, en motion, ett tal där han söker en syntes, ett upphävande av motsatserna, ofta med ett batteri av konkreta förslag
för att upplösa eller åtminstone något mildra motsatserna.
(a.a.: 185)

Pressmotionerna ingick i detta övergripande mönster med
att bryta upp obalanser som Lindhagen såg mellan faktiska
beskrivningar och partistyrda förvanskningar, mellan redaktörernas makt och ovilja att ta ansvar samt mellan partitaktik och
individens samvete. Lindhagen ville påverka den förhandling
som pågick om pressens etik och uppgifter i en tid av samhällelig och medial omvandling. Åtskilliga av hans reformförslag
kan ses som led i en då nyligen påbörjad professionalisering av
journalistiken; faktiska – inte taktiska – referat, utbildning av
journalister i teknik och etik, självsanering, hedersdomstol och
ökad transparens.
Carl Lindhagen var länge en kontroversiell person, älskad
av sina anhängare och ringaktad av sina motståndare. Han
drog under många år stora folkliga åhörarskaror vid sina 1 majtal. När han fälldes i domstol 1914 för att ha ropat ”Leve republiken” under en demonstration organiserade Johan Saxon i
Såningsmannen en ettöres-insamling för att betala böterna på
100 kronor. 10 000 mynt samlades in. En opponent i riksdagen
antecknade däremot i sin dagbok att ”intet kunde byggas på
Lindhagen”, han var inte att lita på i avgörandets stund med
sin ”känsloanarki” (Palmstierna, 1951). Lindhagen avfärdades
av så kallade realpolitiker som en egocentrisk drömmare.
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Tecknaren Ivar Starkenberg hyllar Carl Lindhagens mångsidiga gärning vid 70-årsdagen 1930. Motionsstapeln antyds till vänster i bild. Bilden återges i Lindhagens
memoarer del II, sidan 370.

Valfrid Spångberg (1871–1946), en av Journalistföreningens
grundare och redaktör för Afton-Tidningen 1909–1912, avslutade sin vänsälla men inte okritiska betraktelse över Carl Lindhagen som reformator av pressen med följande ord:
Hans förslag till reformation av pressen kunna som allt annat
diskuteras i sina enskildheter. Men den anda, som fyller dem,
borde besjäla alla.
(Spångberg, 1920: 181)
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Tobias Lindberg

Ett brev betyder så mycket
– även för pressetiken
Den djupa politiska klyftan 1914 mellan konservativa
monarkister och liberala parlamentariker utgjorde
bakgrunden till den pressetiska konﬂikt som ledde fram
till bildandet av Pressens Opinionsnämnd.
Tobias Lindberg frilägger den konservative publicisten Leonard Ljunglunds motiv för att publicera det
privatbrev som skulle skada liberalerna – och splittra
Publicistklubben.

Den 19 februari 1914 publicerade Nya Dagligt Allehanda i Stockholm artikeln ”Liberalismen och dess politiker i belysning af
liberala dokument”. Det inledde en pressetisk affär som gått
till historien som den Ljunglundska brevskandalen. En skandal som började med röjande av brevhemlighet, fortsatte med
anklagelser om uppvigling till statskupp, processer upp i Högsta domstolen och som slutade ett par år senare med inrättandet av Pressens Opinionsnämnd. Men varför publicerade
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Allehanda artikeln, vad stod det i den och hur reagerade den
övriga pressen?
Pressens Opinionsnämnd är sedan decennier den sista
instansen i det självreglerande pressetiska system som har till
uppgift att hjälpa enskilda personer som känner sig utsatta för
publicitetsskada. När nämnden grundades 1916 var uppdraget
vidare (Weibull & Börjesson, 1995:65 ff). Den kom till stånd
efter en omdebatterad publicering under borggårdskrisen, en
konstitutionell konﬂikt mellan Gustaf V och statsminister Karl
Staaff i samband med försvarsstriden och bondetåget 1914.
Konﬂikten ledde till att den liberala regeringen Staaff avgick
(Ohlsson, 2014:168 ff.).
Tretton dagar efter Gustav V:s borggårdstal och nio efter
regeringens avgång publicerade Allehanda den omtalade artikeln. Eftermiddagstidningen stred, särskilt under den dåvarande huvudredaktören Leonard Ljunglund, för konservativa
intressen och försvarets stärkande. Den fylldes nästan dagligen av artiklar i just försvarsfrågan av kända skribenter från
akademin och politiken (Torbacke, 2005:167 ff.). Men den här
februaridagen var artikeln signerad av pseudonymen Cajus
Marcius Coriolanus.

Den 19 februari 1914 publicerade NDA:s konservative huvudredaktör Leon
Ljunglund sin artikel Liberalismen och dess politiker… under pseudonymen
Cajus Marcius Coriolanus. I artikeln avslöjade han innehållet i ett privatbrev skickat från redaktören Ragnar Fehr till den liberale riksdagsledamoten
Otto Mannheimer. Ljunglunds syfte var att misskreditera sina politiska
motståndare. Publiceringen ﬁck långtgående konsekvenser.
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I artikeln berättar signaturen Coriolanus att ett privatbrev av
en tillfällighet hamnat hos en man som sägs ha funderat i
månader på om det borde offentliggöras.
Detta för att bringa klarhet i den aktuella
försvarsfrågan. Via en mellanhand hade
brevet lämnats över till Coriolanus med
uppmaningen att använda det på bästa sätt.
Nu, dagarna efter regeringens avgång,
menade Coriolanus att plikten bjöd honom
att publicera brevet. Det är skrivet nästan
på dagen ett år tidigare av Ragnar Fehr,
politisk redaktör på Göteborgs Handels- och
Ragnar Fehr (1880–
Sjöfarts-Tidning, till advokaten Otto Mann1915) var från 1912
heimer, liberal riksdagsman för Göteborgs
andreredaktör för
stad i första kammaren och ledamot av konGHT:s politiska avdelstitutionsutskottet. Det är skrivet med
ning. Han avled kort
tid efter brevskandalen i
anledning av regeringens proposition om
lunginﬂammation.
en sänkning av sockertullen och den debatt
som förslaget skapat. Brevet är raljant, skämtsamt och fullt av
överdrifter. Vad Fehr däremot inte skämtar om, utan allvarligt
befarar, är att om sockerfrågan inte gick regeringens väg så riskerade den att falla. Han ber därför Mannheimer att utöva sitt
inﬂytande på riksdagens högerliberaler så att de rättar in sig i
partiledet. Fehr fortsätter: ”Mopsar sig riksdagsliberalismen,
så kasta vi den öfverbord och göra Staaff till riksföreståndare”
(Coriolanus, 1914).
Sammantaget menar Coriolanus att brevet har en cynisk
anda samt att det visar att liberalerna är ute efter makten och
inte efter landets bästa. Även om brevet inte kan ses som ett
försök till statskupp pekar Coriolanus på att strafflagen också
talar om stämpling. Han tvekar därför inte om brevets avsikt:
”Men om det fulla allvaret i brefskrivarens önskan om en kupp
för att insätta hr Staaff som riksföreståndare i konung Gustaf
V:s ställe kan intet tvifvel råda.” Coriolanus avslutar artikeln
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med en förhoppning om att brevet ska öppna folks ögon och
att landet därigenom räddas.

Intensiv debatt om brevhemligheten
Responsen på publiceringen lät inte vänta på sig. Svenska Dagbladet skrev att man ”måste på det skarpaste ogilla” publiceringen. Inte bara för att det olovligen gav offentlighet åt ett
privatbrev utan även för att det försvårade försvarsfrågans lösning. Ledarredaktionen såg det hela ”som en ﬂäck på de vapen,
hvarmed striden föres” (SvD, 1914a). Aftonbladet menade i sin
tur att Allehanda var ”förblindad av partifanatism” och att dess
redaktion ”haft den oerhörda taktlösheten att i politiskt syfte
utnyttja ett privatbrev, som råkat komma i tidningens ägo” (AB,
1914). Upsala Nya Tidning brännmärkte publiceringen som ”ett
af de värsta prof på publicistiskt nidskrifveri” den upplevt på
länge (UNT, 1914). Fehrs egen tidning, Handelstidningen, kallade saken för ett ”snyggt ingrepp i brevhemligheten” (GHT,
1914a). Tidningen Dagen hoppades att publiceringen skulle leda
till en samstämmig protest. Den sa sig även ana vem som hållit
i pennan och skrev ironiskt: ”Tack för avslöjandet, ädla Cajus
Marcius Coriolanus, född Ljunglundius” (Dagen, 1914a). Stockholms-Tidningen skrev på ledarplats att varje människa med sunt
förnuft begrep att Fehrs raljerande inte dolde några konspirationsplaner (StT, 1914a). Det medan Stockholms Dagblad menade
att vare sig brevets skribent eller den tidning som publicerat det
skördade ära i den här affären (DN, 1914a). Arbetet noterade att
Allehanda ”stjäler privata brev” och att det var ”motbjudande
att ta hr Ljunglund på allvar” (Håkansson, 1914).
Längst i sina fördömanden gick kanske Social-Demokraten
och Dagens Nyheter. Den förra slår fast att Allehanda ”prostituerar sig värre än någonsin” och säger sig ”reagera mot en
smutsjournalistik, som kastar all hänsyn och alla publicistiska
hedersbegrepp över bord” (SocDem, 1914). Dagens Nyheter
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Ivar Starkenberg (1886–1947) driver i sin teckning i Social-Demokraten 21 februari
1914 med NDA:s sätt att arbeta. Han målar upp en bild av en journalistik som
inte drar sig för att i lönndom lyssna utanför wc-dörrar, bryta upp postlådor, agera
ﬁcktjuv och gräva i papperskorgar.

karakteriserade Allehanda vasst som ”skurkarnas organ” (DN,
1914b) och affären som ”Allehandas senaste snuskiga tilltag”
(DN, 1914c).
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Även om ﬂera av drakarna fördömde Allehandas publicering så var förkastelsedomen inte unison. Göteborgs Aftonblad
menade till exempel att brevhemligheten inte var absolut och
att en utgivare inte ska sätta andra gränser än tryckfrihetsförordningens (GAB, 1914a). Tidningar som Halland och Sörmlandsposten drev liknande linjer (DN, 1914d). Halland skrev i en
kommentar att de tidningar som nu pekade ﬁnger åt Allehanda
många gånger själva gjort sig skyldiga till grova förseelser (Halland, 1914). Östgöta Correspondenten önskade inte heller ta ett
ensidigt avstånd från publiceringen, trots att den inte ansågs
vara värd någon heder. Tidningens ledarredaktion uppfattade
i alla fall inte publiceringen som lika klandervärd som Dagens
Nyheters försyndelse då den avslöjade namnet på Mannheimers
hyresvärd (ÖC, 1914). Oavsett om kommentarerna var kritiska eller ej så undrades det över brevets uppdykande. Dagens
Nyheter kunde strax rapportera att brevet blivit kvarglömt i
en lägenhet som Mannheimer hyrt tillfälligt på Sibyllegatan
i Stockholm. Samt att det var hans tidigare hyresvärd, en löjtnant i ﬂottan, som hittat brevet (DN, 1914c).

”Cyniskt innehåll”
Det visade sig att uthyraren Oscar F. Ekebohm, snart omtalad
med sitt fulla namn, varit bortrest en längre tid 1913 och därför
hyrt ut sin lägenhet delvis möblerad till Mannheimer under
riksdagsåret. Några veckor efter det att Ekebohm återvänt till
lägenheten hade han i juni månad samma år funnit ett brev i
en skrivbordslåda. Efter en genomläsning tyckte Ekebohm att
brevet präglades ”af ett cyniskt innehåll”. När han sedan ﬁck
klart för sig vilka avsändaren och adressaten var menade han
sig se brevet som ”ett verkligt uttryck för den liberala politiken”. Brevet blev liggande hos Ekebohm. Men efter demonstrationerna mot kungamakten i samband borggårdstalet,
leveropen för en republik vid regeringen Staaffs avgång och
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arbetaretåget i februari 1914 sa han sig blivit övertygad om att
brevet verkligen anspelade på planer mot landets ledning. Därför lämnade han vidare brevet till en person som han litade på.
Överlämningen följdes av uppmaningen att göra brevet offentligt. Ekebohm ansåg att han handlat för landets bästa (Krigshovrätten, 1914).
När brevskrivaren Ragnar Fehr kommenterade brevpubliceringen i Dagen var han ”till ytterlighet uppbragt över Allehandas tilltag”. Han sa sig inte kunna se annat än två utgångar:
”den ena att enligt tryckfrihetslagen åtala tidningen, den andra
att ta reda på den, som stulit eller funnit
brevet” (Dagen, 1914c). Fehrs uttalande
visar att han umgicks med tankar, djupa
eller ytliga, på ett åtal mot Allehanda.
Mannheimer verkar också ha uppfattat
Allehandas agerande som något åtalbart. Tydligast kommer uppfattningen
till uttryck i den skrivelse han författade
till PK:s styrelse. I denna dundrar
Mannheimer över att Allehanda publicerat ”i strid emot tryckfrihetsförord- I mitten av 1910-talet talade
ningen ett privatbrev till mig, vilket på man med oro om revolverett för mig obekant sätt avhänts mig”. I journalistiken, det vill säga en
verksamhet ”som genom att hota
brevet uttryckte Mannheimer dessutom
med att ’afslöja’ och göra skan”den förvissningen att styrelsen måtte dal söker pressa ut penningar”
vidtaga de steg som för skyddande av (Nordisk familjebok 1916).
pressens heder ovillkorligen torde I samband med brevskandalen lanserade DN ett snarlikt
beﬁnnas påkallade” (DN, 1914a).
Mannheimer gick i skrivelsen inte in begrepp och talade om NDA:s
avslöjande som ”soplårsjouri detalj vad i publiceringen han ansåg
nalistik”. Teckningen i DN
vara ett brott mot tryckfrihetsförord- 21 februari 1914 är osignerad,
ningen, TF. Men av pressklippen att men kan vara gjord av Carl A
döma är det möjligt att han preciserat Jacobsson (1884–1942), signatusig för Dagen, vilken skrev att Mannhei- ren Jac.
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mer syftade på andra paragrafen, fjärde momentet i TF (Dagen,
1914d). Paragrafen stadgade bland annat att det inte var tilllåtet att publicera ministeriella handlingar eller vissa enskilda
brev utan tillstånd (Hagman, 1915:111). Svensk lag straffade
annars den som i ont uppsåt bröt annans brev med fängelse
eller straffarbete, utan ont uppsåt var följden böter (Dahlberg
et al., 1926:12). Men enligt Dagen så hade Mannheimer inga
reella planer på att anlägga sak mot Allehanda. Han sa till tidningen att det trots allt var ”pressens och Publicistklubbens sak
att så exemplariskt som möjligt ’taga avstånd’ från det rekord i
simpelhet N.D.A. slagit” (Dagen, 1914d).

Extra medlemsmöte om brevskandalen
Bara timmar efter det att Mannheimer avsänt brevet samlades
ett halvdussin av Publicistklubbens styrelseledamöter för att
diskutera vad klubben skulle göra. Brevet föredrogs varpå styrelsen, ”på grund af nämnda offentliggörande af enskilt bref”,
bestämde sig för att ovanligt nog kalla klubben till ett extra
sammanträde (styrelseprotokoll PK, 20/2). Även om det var
ovanligt för klubben att diskutera speciﬁka publiceringar så
var det ingen unik händelse. PK blev snart efter grundandet
1874 ett självklart forum för pressetisk debatt och hade haft
regler för god publicistisk sed allt sedan sekelskiftet (Börjesson, 1989:3). Beslutet om klubbmöte uppskattades dock inte
av Allehanda. I ett ledarstick dagen därpå ställde sig tidningen
avvisande till att PK skulle behandla publiceringen. I sticket
pekar redaktionen på tre skäl till att Mannheimers brev inte
borde beaktas: Denne är inte medlem av PK, använder ord som
kränker tidningsutgivare och resonemanget ﬁnner inte stöd i
grundlagen (NDA, 1914a).
Några timmar före det allmänna mötet, som anordnades
den 23 februari, höll PK:s styrelse ett eget sammanträde. Av
protokollen framgår att styrelsen uppmanade landets publi-
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cister till saklig debatt och att den enhälligt beslöt att föreslå
klubben att anta en resolution där PK ”på det kraftigaste protestera mot” att Allehanda offentliggjort ”ett på obehörigt sätt
åtkommet enskildt bref”. Agerandet ökade risken för att ”förgifta det offentliga lifvet, skapa ett olidligt osäkerhetstillstånd
i det enskilda umgänget samt nedsätta pressen i allmänhetens
aktning” (styrelseprotokoll PK, 23/2). Senare samma eftermiddag samlades minst 78 klubbmedlemmar för extramötet. Som
dess första reella punkt läste klubbens vice ordförande upp
Mannheimers brev. Dessutom berättades att styrelsen författat
ett förslag till resolution, vilken den nu föreslog klubben att
anta. Efter att resolutionsförslaget lästs upp meddelades att ett
par av PK:s medlemskretsar meddelat att de önskade att ärendet stadgeenligt skulle remitteras till kretsarna för avgörande.
Därefter gick ordet till Allehandas huvudredaktör och utgivare
Leonard Ljunglund (mötesprotokoll PK, 23/2).

Ljunglund försvarar sig
Ljunglund inledde anförandet med att säga att han först tvekat om han borde gå till Publicistklubben. Han såg sig redan
dömd på förhand, både i Mannheimers brev till klubben och i
möteskallelsen.1
Efter att ha gått igenom sina skäl till varför han trots allt
dykt upp lyfte han på förlåten till sitt publiceringsbeslut. Här
önskade Ljunglund slå fast att han var ”en varm och hänförd
nationalist”. Den nationella kallelsen var den grundläggande
förutsättningen för publiceringen, konstaterade han. Den
andra förutsättningen var de ”internationella tendensernas
sjunkande ned till de bredare samhällslagren”. Ljunglund
menade att socialdemokratin medvetet arbetat för att förstöra
”svenskheten hos de djupa lagren” i landet. Trots det hade den
senaste regeringen inte bara negligerat strömningens farlighet,
1

Hela anförandet publicerades dagen därpå i NDA (1914b).
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påpekade han, utan rent av uppmuntrat utvecklingen med sin
försvarspolitik. Som tredje punkt lyfte Ljunglund fram det
yttre hotet från Ryssland. Och med det sa han sig var inne på
sitt egentliga ämne, försvarsfrågan. Ingen sak i världen var för
honom viktigare än att försvarsfrågan löstes ”ofördröjligen och i ett
sammanhang” (NDA, 1914b). Han
lånade därmed en nyckelformulering
ur Gustaf V:s tal på borggården
någon vecka tidigare (Ohlsson,
2014:172). Ljunglund sa sig vara
övertygad om att Staaffs regering
försatte landet i en ödesdiger situation. Han menade vidare att hans
publicistiska gärning syftade till att
Leonard Ljunglund (1867–1946),
befria folket ”från dess naiva och på
publicist, politiker och NDA:s
okunnighet om sakernas läge grunhuvudredaktör 1906–1936. Han
dade tilltro till ministären Staaffs
var känd som en kontroversiell
politik” (NDA, 1914b).
redaktör med storsvenska ideal som
Ljunglund berättade att han läst
verkade för försvarets stärkande.
Under 1930-talet visade LjungFehrs brev till Mannheimer ”med en
lund acceptans för nazismen och
uppriktig känsla av obehag” och att
dess antisemitism. (Källa: SBL)
hans första tanke efter läsningen var:
Foto: Ateljé Jaeger.
”Sådant borde icke få skrifvas obestraffat.” Han medgav att brevets brott mot vad han höll högt
påverkade känslan för brevets privata natur. Men det var inte
det viktiga då man inte har rätt att visa hänsyn vid förbrytelser,
hävdade han. Några drag av skämt tyckte han sig däremot inte
se i brevet, utan endast något ”vidrigt och motbjudande”.
Ljunglund insåg direkt efter att ha läst brevet att en publicering skulle kritiseras, men sa att hans nationella samvete inte
gav honom något val. Tankar på att lämna brevet till polisen så
att det blev en offentlig handling fanns också på bordet. Men
vare sig han eller någon annan av de invigda på redaktionen
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önskade det. De förkastade även tanken på att publicera utdrag
ur brevet och i anonymiserad form då det tycktes fegt. Han
avslutade sitt anförande med att säga att regeln om brevhemlighet skulle respekteras och att han ämnade fortsätta kämpa
för anonymitetens rätt i spalterna. Men dessa principer hade
nu krockat med andra som var viktigare denna gång.
En av de tidningar som kommenterande debatten var Dagen,
vilken tidigt ställt sig avvisande till Allehandas brevhantering. I
återgivandet av händelserna skriver
man att anförandet troligen inte gjorde
önskat intryck på åhörarna, ”som måste
dra på mun åt hr Ljunglund, då han
framställde sig ungefär som ett slags S:t
Göran kämpande mot ofosterländskhetens hydra” (Dagen, 1914e). Göteborgs
Aftonblad, som intagit en mer förstående debattposition, menade att
”Ljunglund klart lagt fram huru han
före publicerandet noga vägt skäl för
och emot”. Mer negativ var tidningen
Leonard Ljunglund beskrevs i
till ”den offerlammsartade godhet med debatten både som offerlamm och
hvilken han erkänner Publicistklubben som drakdödare. Här är tecksom något slags öfverdomare utanför naren mera neutral. Teckning:
grundlagen i tryckfrihetsfrågor” (GAB, Ivar Starkenberg.
1914b).

Brevdebatten fortsätter
Efter Ljunglunds anförande under PK-mötet gick ordet till
Julius Sellman, tidvis medarbetare i just Allehanda och tidigare
redaktör för bland annat Lunds Dagblad. Han sa sig ha begått
i det närmaste samma handling som Ljunglund vid tre olika
tillfällen. Han hade avslöjat en bedrägeriaffär genom en falsk
annons, lyssnat till byskvaller och publicerat ett hemligt förslag
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till kommittéutlåtande. Han menade att publiceringen var att
likna vid ett offentliggörande av ett privat samtal. Därför föreslog han en resolution som gick ut på att det hela var en målkonﬂikt och att det var allmänhetens uppgift att döma. Därefter gick ordet till Stockholms Dagblads huvudredaktör Gustaf
Gustafsson, som tyckte att det vore lyckligast om PK avhöll
sig från att göra publicistiska uttalanden. Om ärendet kom
till domstol riskerade ett sådant uttalande att utgöra en ”stark
moralisk påtryckning på en blivande jury i fällande riktning”.
Han ansåg vidare att man nu måste sätta samman en hedersdomstol efter objektiva normer. Och skisserade även på ett
utformande med tolv i förväg utsedda ledamöter som kunde
uttala sig om hederstvister (mötesprotokoll PK, 23/2). Han
återknöt här till en diskussion om inrättandet av en hedersdomstol som gång efter annan dykt upp allt sedan åren före
sekelskiftet (Weibull & Börjesson, 1995:65).
På Gustafssons inlägg följde ännu ett par talare, varav en
var Adolf Hallgren. Denne ansåg att frågan mer var ett politiskt ärende än ett journalistiskt. Och att det inte var klubbens
syfte att avge domslut om publiceringar. Hallgren sa att Ljunglund i sin politiska akt ”medvetet satt sig öfver både lag och
konvenans i tanke att han därigenom gagnade det allmänna”.
I följd av detta är akten i egenskap av offentlig politisk handling underkastad den fria debatten. Det samtidigt som den i
egenskap av lagstridig handling är underkastad åtalsrätt och
domstolsprövning. Däremot, inskärpte Hallgren, har den inget
att göra med ”pressens heder”. Det klander som riktats mot
publiceringen är brott mot brevhemligheten och åsidosättande av rätten till ett privatliv. Mannheimers anmälan var den
enda offentligt angivna anledningen till att PK behandlar frågan, sa Hallgren. Den ende som, enligt den lag och rättspraxis
Hallgren anförde, hade rätt till brevet var dess författare. Och
Fehr hade inte gjort någon anmälan (PON/PO:s arkiv, 1914).
Enskilda brev ansågs enligt tidens TF helt riktigt enbart angå
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eller tillhöra dess författare (Hagman 1915:111). Hallgren rundade därefter av sitt inlägg med ett resolutionsförslag om att
klubben inte skulle göra ett uttalande. Liksom tidigare Gustafsson underströk han de risker som kan följa på ett uttalande
om ärendet gick vidare till domstol (PON/PO:s arkiv, 1914).
Hallgrens och Gustafssons inlägg föranledde en av styrelsens
ledamöter att nämna att Mannheimers inlaga inte spelat någon
roll för beslutet att ta upp Allehandas publicering till behandling. Men att det inte låg i pressens intresse att allmänheten
ﬁck intrycket att tidningarna betraktade och använde enskilda
brev som allmänna handlingar. I annonsen till mötet stod
dock att mötet hölls ”med anledning af inkommen anmälan
rörande Nya Dagligt Allehandas offentliggörande af enskildt
bref” (SvD, 1914b).
På grund av de många och omfattande inläggen, minst 17
stycken, drog debatten ut på tiden (Dagen 1914e). Styrelsens
förslag till resolution ﬁck till slut ﬂest röster, 33 stycken (mötesprotokoll PK, 23/2).

Kretsarna behandlar affären
Dagen efter mötet på PK publicerade alltså Ljunglund hela sitt
anförande i tidningen. Dessutom deltog han i Allehandas styrelsemöte. Tre punkter stod på dagordningen, men ingen av dessa
gällde brevaffären. Den kom heller inte upp vid något av årets
övriga styrelsemöten (NDA:s arkiv, 1914). Det gjorde den i stället hos Publicistklubben, där styrelsen redan ett par dagar efter
extramötet höll ytterligare ett sammanträde i ärendet. På mötet
bestämdes att kretsarna skulle skicka in sina utlåtanden inom
några veckors tid (styrelseprotokoll PK, 25/2). Men precis som
under Stockholmsmötet dök det under kretsmötena upp ett par
nya resolutionsförslag. I korthet betydde det att Sellmans förslag
till resolution samlat 26 röster, PK-styrelsens 24, Södras förslag
18, Västras fem och Hallgrens tre (mötesprotokoll PK, 6/4).
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Klubbmötet i Stockholm den 6 april inleddes med att ordföranden rekapitulerade händelserna. Denne meddelade också
att den nya styrelsen – det låg ett årsmöte
mellan de två sammanträdena om brevskandalen – ställt sig bakom den tidigare
styrelsens förslag. Därefter redovisades
utslaget i kretsarnas omröstningar och de
resolutionsförslag som lagts fram under
mötet i februari. Sedan var det dags för den
egentliga debatten.
Först ut var även denna gång Julius Sellman, som talade för det förslag han presenterat under det förra mötet. Han nämnde
Erik B. Rinman (1870–
1932) var vid tiden för
också att ordföranden talat om att Allehanda
brevskandalen Stockholmsolovligt kommit över det publicerade breTidningens huvudredaktör
vet. Han sa sig inte instämma i den beskrivoch utgivare. Rinman
ningen. Återigen var det många åsikter som
kallades ibland ”pressens
bröts mot varandra. Bristen på möjligheter
förste gentleman” och kom
för förorättade att få upprättelse diskuteraatt sitta i Pressens opinionsnämnd 1916–1920
des, liksom den upplevda nödvändigheten
samt var Publicistklubav att PK gjorde klart att publicister hade
bens ordförande i ﬂera
samma hedersbegrepp som allmänheten.
omgångar.
Men också varför klubben just denna gång
skulle klandra en tidning när så många liknande fall lämnats
åsido. Här menade styrelsen att dess förslag till uttalande inte
syftade till att döma en viss tidning eller person, utan endast
att värna en rättsprincip (Spångberg, 1924:217).
När Stockholms-Tidningens huvudredaktör Erik B. Rinman
ﬁck ordet sa han sig ha fäst sig vid Gustaf Gustafssons förslag från februarimötet, det om att inrätta en hedersdomstol.
Rinman ansåg att det vore bra om en sådan inrättning kunde
bespara PK dylika frågor. Adolf Hallgren, som liksom Sellman presenterat ett resolutionsförslag redan under det första
mötet, framlade nu ytterligare ett (mötesprotokoll PK, 6/4).
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Det nya förslaget anknöt till Rinmans och Gustafssons tankar
om en hedersdomstol. Det gick ut på att klubben skulle låta
det här ärendet bero och i stället uttala sig för ”övervägande
av frågan huruvida icke någon art av domsnämnd bör anordnas” för publicistiska frågor (DN, 1914f). Rinman ﬁck tillbaka
ordet och förslog då ett tillägg till styrelsens förslag, vilket han
sympatiserade med, som gick ut på att klubben skulle ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om en permanent publicistisk
hedersdomstol.

På Publicistklubbens möte den 6 april 1914 tecknade Erik B. Rinman ned sitt
förslag om att styrelsen skulle utreda frågan om en permanent hedersdomstol.
Förslaget antogs. Hans anteckningar, på visitkortets fram- och baksidor, ﬁnns
bevarat i PK:s arkiv.

Hallgrens förslag försvann från bordet efter proposition om
kontraproposition till kontrapropositionen. Då avslogs alla
förslag utom Sellmans, vilket antogs till kontraproposition
med 26 röster mot 23 för Hallgrens senaste resolutionsförslag
(ibid). I Svenska Dagbladets referat från mötet står att Hallgrens
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uttalande sannolikt skulle ”ha samlat ett betydande röstetal
från dem som fruktade att styrelsens resolutionsförslag skulle
framkalla split och söndring” (SvD, 1914c). När förslaget föll
protesterade anhängarna så energiskt att en del av dem reserverade sig – mot att det röstades som det röstades (mötesprotokoll PK, 6/4).
I huvudvoteringen antogs styrelsens förslag till uttalande
med 46 röster mot nio för Sellmans. Tillsammans med kretsrösterna betydde det 70 röster mot 35. Utan omröstning fogade
mötet Rinmans förslag som separat tillägg. Sidodebatten om
röstningsförfarandet kom att pågå även en tid efter mötet då
några debattörer menade att majoritetsbeslutet kommit till
stånd via ”oärliga manövrer” (Journalisten, 1914).

Hedersdomstol utreds
Efter beslutet tillsatte PK en kommitté som utarbetade ett förslag till hedersdomstol, ett organ där pressetiska knutar kunde
lösas. I stort var det också det förslaget som PK, Tidningsutgivareföreningen och Journalistföreningen, dagens Journalistförbundet, antog när de vid ett gemensamt styrelsemöte den
21 mars 1916 beslöt att instifta en pressens opinionsnämnd på
prov i två år (Weibull & Börjesson, 1995:67 f). En avgörande
faktor var sannolikt att ﬂera organisationer redan tidigare visat
intresse för denna typ av lösning.
Varför publicerade Allehanda artikeln som bröt mot brevhemligheten? Ljunglund ville driva skapa debatt och driva
politisk opinion i försvarsfrågan. Artikeln ledde till en pressetisk debatt med minst två tydliga läger. Ett läger som fördömde publiceringen och krävde att Publicistklubben gjorde
det samma. Och ett läger som var splittrat i synen på publiceringen, men som drev linjen att det inte var klubbens sak att
döma i frågan.
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Till sist, hur gick det för brevﬁnnaren Oscar Ekebohm? För
hans del slutade affären våren 1915 då han till slut frikändes av
Högsta domstolen efter att ha ställts inför skranket för brist i
krigsmannamässigt uppförande (Krigshovrätten, 1914).
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Mejk Swenekafews dödsfall avslöjade fake news

ŶDen lilla staden Clarksburg i delstaten West Virginia i USA
(söder om Pittsburgh och väster om Washington) var vid
1900-talets början ett expansivt samhälle. Immigranter från
olika länder strömmade till för att arbeta i kolgruvorna och i
glasindustrin.
I slutet av september 1903 rapporterade lokaltidningen
Clarksburg Daily Telegram att Mejk Swenekafew, invandrad från
Östeuropa, skjutits till döds efter att ett gräl om en sällskapshund hade urartat. Konkurrenten Clarksburg Daily News publicerade nyheten dagen därpå.
Detta ledde till att Daily Telegram den 25 september triumferande kunde trycka rubriken ”Caught in the act, The Daily
News publicly acknowledges it steals news from The Daily
Telegram” – fångad i ﬂykten, konkurrenten erkänner nyhetsstöld.
The Daily Telegram hade nämligen hittat på nyheten om
mannen med det ovanliga namnet för att se om konkurrenten
nappade på betet. The Telegram nådde sina läsare vid fyratiden
på eftermiddagen, konkurrenten kom ett par timmar senare
fylld med nyheter tagna ur The Telegram, vilket The Telegram
hade tröttnat på.
Nu tvingades The Daily News erkänna sitt tilltag som pågått
under ﬂera månader. Efternamnet Swenekafew skulle nämligen läsas baklänges – we fake news.
(Exemplet ﬁnns med i Barbara J Starmans ”10 Examples of
Fake News from History”, www.thesocialhistorian.com/fakenews/ – Tidningsartiklarna från 1903 kan läsas på Library of
Congress sajt för digitalt arkiverade tidningssidor; https://
chroniclingamerica.loc.gov)

Torbjörn von Krogh
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Karin Milles

”Pressen är i alla fall
verksammaste platsen”
Kvinnotidskrifterna som politisk kraft

Rörelsen för kvinnlig rösträtt i Sverige startade sina
egna tidningar som fylldes med nyheter och opinionsbildande artiklar. De innehöll även mötesreferat som
medvetet skildrade kompetenta kvinnor i full aktivitet.
Här beskrevs inte kvinnor som teg i församlingen
påpekar Karin Milles. Tvärtom glänste de både som
festtalare och politiska debattörer. Rösträttspressen
skrev fram en socialt och kommunikativt skicklig
kvinnlig rösträttskämpe som en förebild.

Det är försommar, 1911. Den internationella kvinnorösträttskongressen hålls i Stockholm och nu är det fest på Grand
Hotel. Finklädda deltagare vimlar i den mohriska trädgården
och förfriskar sig med glass, frukt och bakelser. Ellen Kleman,
utsänd från tidskriften Dagny, rapporterar om alla som är där,
Selma Lagerlöf, alla internationella gäster. Och så Ann Margret Holmgren, en central person i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt:
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… som med sin vanliga behagfulla värdighet hälsar främlingarna välkomna, hvarvid hon med största ledighet öfvergår från
engelskan, hvarmed hon börjat, till franska, tyska och slutligen
svenska.
(Dagny, 1911: nr 25, s. 295)

Citatet är valt för att det illustrerar hur politiska rörelser kan
använda medier för sina syften. Inte bara genom att ge läsarna
politiska fakta och argument utan också genom att skriva om
politiskt aktiva personer som läsaren kan inspireras av och ta
efter. Den här artikeln handlar om hur den svenska kvinnliga
rösträttspressen i början av seklet erbjöd sina läsare en helt ny
kvinnlig politisk identitet. Den socialt och kommunikativt
kompetenta kvinnosakskvinnan.

Kvinnorörelsens mediestrategi
Under den andra halvan av artonhundratalet hade utvecklingen gått fort i Sverige. Politiska och tekniska förändringar
hade samverkat för att påbörja omvälvande samhälleliga förändringsprocesser.
En av de viktiga politiska förändringarna var demokratiseringen, och kvinnorörelsen var en del av denna. Det sena
artonhundratalets Sverige hade fått se de första initiativen till
en organiserad kvinnorörelse. 1873 bildades Föreningen för
gift kvinnas äganderätt och 1884 Fredrika Bremerförbundet.
Men det var först i och med rösträttsfrågan som den svenska
kvinnorörelsen lyckades mobilisera brett. 1902 bildades Föreningen för kvinnans politiska rösträtt. Under nästan två decennier drev den, i nära samverkan med många andra kvinnoföreningar, rösträttsfrågan till sin lösning. 1921 hölls det första
valet då kvinnor hade lika och allmän rösträtt.
Många menar att de framväxande medierna hade del i samhällsomvandlingen. På grund av utvecklade kommunikationer,
billigare tryckteknik och samhällets demokratisering expande-
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rade tidningsmarknaden. Både antalet tidningar och prenumeranter ökade: tidningsläsandet blev mer och mer en integrerad del av människors vardag. Det här gjorde att tidningarnas
inﬂytande ökade och tidningarna blev en drivande kraft i samhällsutvecklingen (Gustafsson & Rydén, 2001).
Den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen utvecklade en mediestrategi, som inbegrep inrättandet av pressbyråer och inbjudningar till journalister när viktiga möten skulle hållas. Men
rörelsen startade också egna tidningar. Dessa erbjöd nyheter
och innehåll som skulle tilltala den allmänna smaken. Samtidigt var de opinionsbildande genom urvalet och vinklingen.
Med kontroll över spaltmeterna kunde den kvinnliga rösträttsrörelsen nu mejsla fram en egen bild av rösträttsfrågan – och de
kvinnor som drev den.
En för dåtiden vanlig tidningsgenre var referat av olika slag.
Större möten, allmänna fester och andra typer av samlingar
bevakades ofta. Den svenska kvinnorörelsens press fylldes därför av referat från kvinnopolitiska möten och fester.
Den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen stödde sig till stor
del på språkliga medel för sin politiska kamp (Florin, 2005). I
artikeln ska jag visa hur rösträttspressen använde referaten för
att skapa en bild av de svenska rösträttskvinnorna som socialt
och kommunikativt kompetenta kvinnor. Studien ingår i ett
större projekt som syftar till att beskriva hur kvinnorörelsen
har erövrat den offentliga språkarenan under de senaste hundra
åren1. Av projektet framgår att den kvinnliga rösträttsrörelsen
framgångsrikt tog över redan existerande mönster för kommunikation som män hade utvecklat för sina egna politiska syften.
Föreliggande artikel visar ytterligare exempel på detta.
Den framväxande kvinnorörelsen samspelade på olika sätt
med medierna, visar forskning från framför allt USA och England. Tidningar kopplade till den engelska suffragettrörelsen
1

Se (Lind Palicki & Milles, 2015; Milles, 2017).
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kom att forma både rörelsen i stort och individuella feministiska aktivister (DiCenzo, 2005; DiCenzo et al., 2011). Den
största konﬂiktlinjen inom den engelska rörelsen gällde synen
på våldsamma metoder och de olika tidningarna var arenor där
de skilda falangerna kunde argumentera för sina respektive linjer (DiCenzo,
2011:100). Rösträttspressen kunde
ibland förvandlas till kanaler endast
för elitens åsikter (Burt, 1999).
Rösträttspressen erbjöd också sina
läsare olika kollektiva kvinnliga identiteter. Den brittiska tidskriften The
Freewoman erbjöd läsarna i huvudsak två identiteter: för det första en
bredare feministisk, för det andra en
smalare som a freewoman, en oberoende, individualistisk kvinna (Delap,
2011). Den amerikanska kvinnoAnn Margret Holmgren, en cenpressen erbjöd tre olika idealiserade
tral person inom den kvinnliga
identiteter: den känsliga (sensible),
rösträttsrörelsen. Bilden visar ett
den beslutsamma (strong-minded) och
så kallat rösträttskort, arkiverat
den ansvarsfulla (responsible) kvinnan
hos KvinnSams bilddatabas vid
(Steiner, 1991).
Göteborgs universitetsbibliotek.
Vad gäller den svenska rösträttsrörelsen går det att urskilja några viktigare aspekter. För det
första: de kvinnliga rösträttsaktivisterna var medvetna om
dagspressens roll i det politiska lobbyarbetet och hade en
genomtänkt mediestrategi (Florin, 2006). Så här skriver Ann
Margret Holmgren 1917, i ett brev: ”Pressen är i alla fall verksammaste platsen. Den erbjuder de ﬂesta åhörarna utan tvivel.
Vi måste stoppa in något i varje litet provinsblad nu.” (Florin,
2006:144).
För det andra: den framväxande gruppen kvinnliga journalister samverkade med rösträttsrörelsen (Ney, 2006). Flera
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kvinnliga journalister, anställda inom dagspressen, spred information om både rösträttsrörelsen och dess argument. Även om
de inte tog öppet ställning, är det ändå ofta uppenbart på vems
sida som journalisterna stod. Så här inleder Else Kleen exempelvis ett referat från den internationella kvinnokongressen
1911:
Sedan festen för d:r Selma Lagerlöf har icke i Stockholm gifvits
en mera storstilad fest än den, hvarmed de utländska gästerna
i går hälsades välkomna. Klockan half nio fanns mycket litet
cirkulationsutrymme i de vackra lokalerna, och främlingarna
uttryckte sin imponerade förtjusning öfver den ståtliga lokalen
och de förträffliga arrangementen.
(Stockholms Dagblad, 1911, 13 juni)

Det här betydde inte att rörelsen alltid ﬁck stöd från allmänpressen. I samma tidning publicerades några dagar senare en
karikatyr från samma kongress, där dess organisatör Signe
Bergman ses hugga huvudet av några manliga rösträttsmotståndare medan den kända amerikanska rösträttskämpen Carrie Chapman Catt sitter på ett podium och applåderar (Florin,
2006:56).
För det tredje: den framväxande kvinnorörelsen satsade på
egna tidningar. Tidskrift för hemmet startades redan 1859 och
hade som syfte, förutom att vara allmänt bildande, att lyfta
aktuella kvinnofrågor (Nordenstam, 2014:13). Med tiden samarbetade tidskriften också med det nybildade Fredrika Bremerförbundet, och 1886 startades tidskriften Dagny som Fredrika
Bremerförbundets föreningstidskrift, som en direkt efterföljare
till Tidskrift för hemmet som därmed upphörde. Dagny kopplades under några år tydligt till rösträttsrörelsen (Manns, 1997;
Samuelsson, 2014; Wistrand, 2014). 1914 bytte den namn till
Hertha. 1911 startade också Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (i fortsättningen LKPR) en egen tidning, Rösträtt
för kvinnor. Den kortlivade tidskriften Framåt och den ännu
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Karikatyr i Stockholms Dagblad 18 juni 1911 i samband med den internationella
rösträttskongressen i Stockholm. Signe Bergman håller i bilan och rösträttsrörelsens
internationella ordförande Carrie Chapman Catt hejar på. I vimlet syns rösträttsmotionären Carl Lindhagen vifta med sin höga hatt. Teckning: Gunnar Widholm.

existerande Morgonbris var två kvinnotidskrifter från socialistiskt håll som också samarbetade med rösträttsrörelsen.
I den programförklaring som inleder det allra första numret
av Dagny skriver redaktören Sophie Adlersparre så här om tidskriftens ambitioner: ”Dagny vill söka /…/ bereda henne
[kvinnan] för de stora och gagnande uppgifter, som den nyaste
tiden kan komma att förelägga henne” (Dagny, 1886: nr 1). Här
syns kvinnopressens strävanden tydligt: att inte bara roa och
informera utan också bilda och förändra sin läsare. Kvinnopressen ville inte bara driva opinion, utan också skapa en ny,
emanciperad kvinna (Samuelsson, 2014). Ett sätt att göra detta
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på var genom att lyfta fram kända kvinnor som Selma Lagerlöf, Elin Wägner och Ellen Key, vars stjärnstatus tänktes kunna
göra dem till förebilder för läsarna (Björkenlid, 1982).
Men rösträttspressen var fylld också av
vanliga kvinnor: deltagare i det vardagliga politiska rösträttsslitet, som deltagare
i möten. Hur dessa omnämndes har dock
inte diskuterats nämnvärt inom forskningen. Däremot ﬁnns det forskning om
vilken roll möten och konferenser spelade för den framväxande kvinnorörelsen.
Genom att låna mönster från den offentliga borgerligheten med dess samkväm och
deputationer skapades band mellan individerna och en gemensam gruppidentitet (af
Petersens, 2006).
Mötesreferat användes också inom andra
politiska rörelser. Under 1865 års reform- Kända kvinnor lyftes
rörelse som skulle leda till införandet av fram. Här är Elin Wägner
tvåkammarriksdagen, förmedlades kraften framför de drygt 350 000
från mötena genom referaten. Effekten ska- namnunderskrifterna
pades genom att kombinera de två medier- för kvinnlig rösträtt som
samlades in 1914. Bilden
nas verkningsmedel; det politiska mötets
från Kvinnsam, Göteborgs
känslomässiga kraft med tidningsreferatets universitet.
fokuserande och offentliggörande funktion
(Hurd, 2010).
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att den tidigare forskningen har visat att den kvinnliga rösträttsrörelsen, precis
som andra politiska rörelser vid den här tiden, använde sig av
pressen för att bedriva politik.
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Mötens känslomässiga kraft
Den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen kännetecknades av en
mängd gemensamma aktiviteter. Särskilt vanligt var det med
formella möten av olika slag: styrelsemöten, föreningsmöten,
öppna opinionsmöten och så vidare. Men också fester för att
ﬁra och umgås under kongresser eller när någon delseger var
vunnen var ofta förekommande. Det här var inte något unikt
för den kvinnliga rösträttsrörelsen, utan något som kännetecknade politiska rörelser på det stora hela under denna tid.
Samhällen hålls ihop genom de känslor av solidaritet som
skapas när vi människor deltar i gemensamma aktiviteter (Collins, 2004). Lyckade gemensamma aktiviteter skapar känslomässig energi som kan vara länge: glädje, handlingskraft,
grupplojalitet. Energin klingar av gradvis, och då uppfylls deltagarna av en önskan att åter mötas. På så sätt kan grupper
hållas samman över långa tider. Detta gör att möten och aktiviteter är viktiga delar av en politisk rörelse.
Detta fanns det medvetenhet om inom den kvinnliga rösträttsrörelsen. Så här avslutas det osignerade referatet av det
första svenska allmänna rösträttsmötet i Stockholm 1909:
Sedan dr Wahlström därpå i ett kort anförande uttalat sitt
tack till talarna samt sin tro på att detta möte ytterligare stärkt
entusiasmen och hängifvenheten för den gemensamma saken,
anträddes återfärden till staden i den vackra sommarkvällen.
Vårt första allmänna rösträttsmöte var öfver, ett varmt och
väckande minne hade det säkerligen blifvit för alla deltagarna.
(Dagny, 1909: nr 25)

Mötet förutsätts här ha både verkat stärkande på de redan hängivna som väckande för de ännu inte övertygade.
Med hjälp av medierna kan den känslomässiga energi som
skapats på plats förmedlas och överföras till personer som inte
varit med. Medierna skapar också en illusion av att komma
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från samhällets symboliska centrum. Genom läsa tidningen
kan samhällets medborgare få tillgång till detta symboliska
centrum, vilket skapar en känsla av tillhörighet (Couldry,
2005:2). Genom att läsa referatet i Dagny ovan kan alltså läsaren få en känsla av att frågan om kvinnlig rösträtt är viktig.
Olika medietyper fungerar under olika villkor, vilket gör att
det som förmedlas kan förändras från ett medium till ett annat.
Ett festreferat är en fast genre, vars uppbyggnad på ett avgörande sätt påverkar hur den faktiska festen kommer att framstå
för en läsare av artikeln. Men också journalisterna och tidningarnas politiska inriktning kan påverka (Atton, 2002:12). För
rösträttsrörelsen var det angeläget att förmedla en positiv bild
av rösträttskvinnorna.
Motståndarna utmålade nämligen dem ofta som fula och
skrämmande aggressiva (Florin, 2006). Genom sina goda kontakter med vissa journalister verkar rörelsen ha lyckats få till
en delvis positiv medietäckning, som i exemplet ovan från den
internationella kongressen 1911. Men i kvinnopressen hade
rörelsen än större kontroll över hur dess aktiviteter och medlemmar skulle beskrivas.

Berättelser som stärker en kollektiv identitet
Motoffentligheter, där underordnade grupper på egna villkor
kan diskutera och utveckla argument och resonemang, ökar
dessa gruppers diskursiva utrymme (Fraser, 1992:123–124).
Kvinnopressen blev en plats där kvinnosakskvinnorna både
kunde samla kraft och skapa en plattform för strategisk politisk handling.
Detta gjorde de genom att berätta om sina aktiviteter. Inom
en politisk rörelse kan berättelser skapa en kollektiv identitet
som fungerar som ett normativt föredöme. Det här är särskilt
tydligt i de rörelser som strävar efter att förändra samhällets
medlemmar lika mycket som samhället (Polletta, 1998).
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Morgonbris, organ för den socialdemokratiska kvinnorörelsen, nr 6 1919.
KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek.

Med hjälp av språkets resurser går det att beskriva scenarier
med deltagare, involverade i olika skeenden. Men samma skeende kan beskrivas på olika sätt. Sålunda går det att välja formuleringen: ”Dr Wahlström förklarade därefter mötet afslutat”
eller: ”Förmiddagens förhandlingar voro därmed afslutade”
(båda exemplen från Dagny, 1909: nr 25). Valet påverkar vilken bild läsarna får av deltagarna. Är det aktiva individer som
driver händelserna framåt, eller passiva deltagare i skeenden?

Nio fester och möten
Av alla de tusentals möten och fester som arrangerades av rösträttsrörelsen och refererades i dess press har jag undersökt nio.
Dessa täcker in rörelsens aktiva tid (1902 till och med 1919)
och kommer från tidningarna Dagny/Hertha, Rösträtt för kvinnor
samt Morgonbris, tre tidningar som öppet stödde den kvinnliga rösträtten. Bland artiklarna ﬁnns referat både från van-
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liga medlemsmöten, från större kongresser och från fester. Se
vidare tabell 1.
Tabell 1. De undersökta artiklarna
Årtal

Tillfälle

Tidning

1902

Diskussionsmöte om kvinnans politiska rösträtt

Dagny nr 7

1904

Ett offentligt möte

Dagny nr 9/10

1906

Internationella kvinnorösträttskongressen i Köpenhamn

Morgonbris nr 3

1909

Kvinnornas första allmänna
rösträttsmöte

Dagny nr 25

1911

Internationella rösträttskongressen (festen på Royal)

Dagny nr 25

1914

Centralstyrelsemöte

Hertha nr 3

1916

Nordiska kvinnokonferensen
(festen på Grand Hotel)

Rösträtt för kvinnor nr 23

1919

Rösträttsfest

Rösträtt för kvinnor nr 12

1919

Rösträttsfest

Morgonbris nr 6

Referaten är inbördes ganska lika. De är kronologiskt disponerade och redogör för händelser, tal och kringarrangemang.
I många förekommer värderande ord och uttryck vilket ger
moraliska undertoner (”Att intresset också var vaket bland
kvinnorna själfva framgick otvetydigt av mötet, hvars hållning
präglades af en i allo måttfull och allvarlig karaktär”, Dagny,
1902). Språket i mötesreferaten är i allmänhet något torrare än
festreferaten, med många meningar i passiv (”De förutvarande
revisorerna och revisorssuppleanterna återvaldes”, Dagny,
1904). Festreferaten inleds med målande miljöbeskrivningar
(”Det blåste friska vindar från världens alla hörn öfver denna
kongress”, Morgonbris, 1906). I festreferaten ﬁnns också ofta en
stegring (”Och så kommer det stora ögonblicket, då det inter-
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nationella baneret föres in”, (Dagny, 1911) och klimax: (”Bland
åhörarna brister jublet löst, man applåderar, om och om igen
måste Elfrieda Andrée …”, Dagny 1911).

Många kvinnor och ett fåtal män
Genom en språklig och grammatisk analys av referaten går det
att få syn på hur rösträttspressen skriver fram en aktiv kvinnlig
rösträttskämpe som är både socialt och kommunikativt kompetent. Jag har gjort en förenklad transitivitetsanalys2, varvid
processer och förstadeltagare i alla icke inbäddade grammatiska satser har undersökts.
I två femtedelar av satserna är det en eller ﬂera kvinnor
som handlingar, händelser och tillstånd utgår ifrån. Kvinnorna
skrivs alltså fram på ett kvantitativt plan. Och märkligt vore
det väl annars, då det här handlar om möten med i huvudsak
kvinnliga deltagare.
Vad är det för kvinnor? Det är en hel del stora namn som
Selma Lagerlöf, Ann Margret Holmgren och Lydia Wahlström. Men det är också namnlösa föreningsmedlemmar. Där
ﬁnns också många grupper av kvinnor, och kvinnan med stort
K: ”Kvinnan behöfver känna, att hennes arbetskraft uppskattas” (Dagny, 1909).
Det förekommer ett fåtal män. Ifall processerna utgår ifrån
dem är det i de ﬂesta fall namngivna män som deltar i mötena:
borgmästare Lindhagen, statsministern, hr Koch. Kanske kan
det tyckas att männen skrivs fram i oproportionerligt stor grad.
Medan de ﬂesta kvinnliga deltagarna förblir onämnda så verkar
varje man som dyker upp på ett möte nämnas. Men rösträttsrörelsen hade en uttalad strategi att samarbeta med inﬂytelserika
och rösträttspositiva män (Florin, 2006: 170 f.), och det är alltså
inte att förvåna att rörelsen lyfter fram sina manliga allierade.
För en närmare beskrivning av metoden och dess teoretiska grunder, se
Holmberg & Karlsson, 2013.

2
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Dagny, Fredrika Bremer-förbundets tidskrift, 1 juli 1909. KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek.

Kvinnorna talar, diskuterar och festar
Ett möte består framför allt av talande, och i mötesreferaten
får detta mycket utrymme. Det ﬁnns två typer av talande. Det
ceremoniella talandet driver mötet framåt:
Landsföreningens ordförande doktor Karolina Widerström
/…/ uttalar ett välkommen och ett tack till regeringen och lämnar därefter ordet till Selma Lagerlöf.
(Rösträtt för kvinnor, 1919)

Den andra typen av talande är det som avhandlar mötets punkter. Följande passage är ett referat av en strategidiskussion:
Fru A. M. Holmgren, som liﬂigt förordade politisk rösträtt för
kvinnan, ansåg dock, att allt slags rösträttsarbete vore baseradt
på en orättvisa, om det uteslöte den gifta kvinnan, hvilken i
mycket ägde större förutsättningar än den ogifta att förstå en
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Rösträttsmöte. Vid bordets huvudända ser vi från vänster Signe Bergman, Elin
Wägner (stående), Anna Whitlock och Emilia Bromée. Ur fotoalbum i Elin
Wägners samling. KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek.

del samhällsspörsmål. Häri instämde fru C. Scholander, hvilken
yrkade, att sträfvan efter politisk rösträtt för kvinnan skulle
sättas i samband med arbetet för den gifta kvinnans myndighet. På dessa båda inlägg svarade fröken G. Adelborg. Hon ansåg
/… /
(Dagny, 1902, kursiv i original)

Men kvinnorna agerar också på andra sätt. Festande är en
återkommande aktivitet: ”i gallerier och på balkonger har det
vimlat af festklädda kvinnor”, ”man förfriskar sig med te och
sandwiches, glace, frukter och bakelser” (båda Dagny, 1911).
Till ganska liten del skrivs kvinnornas egenskaper fram. I
några fall lyfter skribenterna fram kvinnornas ypperliga kvaliteter: ”Det var en lysande och representativ samling av Nordens ledande kvinnliga personligheter” (Rösträtt för kvinnor,
1916). Inte heller skriver skribenterna fram kvinnornas tankar
och känslor så mycket.
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Sammanfattningsvis kan vi alltså se att rösträttsrörelsen
genom att samordna två medier – mötena och sin egen press
– kunde erbjuda sina läsare en positiv och inspirerande identitet som rösträttskvinna. Denna kvinna kunde festa, vimla, förfriska sig. Men framförallt pratade hon. Och hon excellerade i
såväl det orepeterade småpratandet, som det traditionella festtalandet och det politiska argumenterandet.
Med tanke på att kvinnor under denna tid inte bara saknade
politisk rösträtt utan också förväntades tiga i såväl församling
som offentlighet är det spännande att just talandet är så centralt
i denna kollektiva kvinnoidentitet.

Förebild och inspiration
Denna identitet kunde kvinnor använda som förebild och
inspiration för sitt eget agerande. På så sätt kan den förstås som
den emanciperade kvinna som tidningen Dagny ville skapa,
en kvinna som var redo att ta sig an det fulla medborgerliga
ansvaret, och vars erfarenheter och färdigheter skulle ge henne
möjlighet till framtida politiskt inﬂytande. Rösträttskampen
kunde på så sätt inte bara ge kvinnor rätten att rösta i politiska
val, utan också möjligheter att göra sig hörda i det vidare politiska samtalet.
Föreliggande studie har ingått i ett större projekt som syftar
till att beskriva hur kvinnorörelsen under de senaste hundra
åren har använt språkliga medel i den politiska kampen, och
vilken roll detta spelat. Precis som den kvinnliga rösträttsrörelsen framgångsrikt lyckades använda det formella mötessamtalet, vilket utvecklats inom manligt dominerade politiska
sammanhang (Milles, 2017), kunde kvinnorörelsen vid den här
tidpunkten alltså också använda en redan existerande tidningsgenre för sitt eget feministiska projekt. Tillsammans tecknar de
båda skeendena en bild av hur en vår tids stora politiska rörelser, feminismen, bit för bit har erövrat den offentliga språk-
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arenan. En erövring som alltså kan ses både som medel och
som mål.
Under den här tiden går det däremot ännu inte att se
några tydligare tecken på att feminismen också förändrade och
utvecklade de språkliga praktikerna, formerna och genrerna
som användes i offentligheten. Detta var ett projekt som den
kommunikativt skickliga, aktiva feministen som hade formats
under rösträttsarbetet skulle komma att ta sig an under det
kommande seklet.
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Mattias Hessérus

Skandalisering som
politisk metod
Ett förklarande perspektiv på C. S.
Dahlin och Fäderneslandet

Skandalbladet Fäderneslandet bojkottades av
1920-talets medieorganisationer och folkrörelser. Det
utmålades som ett sedeslöst organ som indirekt hotade
pressens frihet genom att provocera riksdagen till
skärpande lagstiftning.
Mattias Hessérus vill pröva andra förklaringar än
moralpanik som motiv till aktionerna mot tidningen
och ser i stället Fäderneslandet som ett populistiskt
politiskt projekt vilket oroade och utmanade samtidens
etablissemang.

Att få känna sig förstådd är ett grundläggande mänskligt
behov. När C. S. Dahlin, tidningen Fäderneslandets ökände
skandalredaktör, 1933 skulle sammanfatta sitt liv är det förståelse för de handlingar han utfört som han önskar mest. Han
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hade attackerat enskilda, men led själv av att bli attackerad;
han hade spridit hat, men led själv av att vara hatad.
Jag har goda skäl att på detta sätt blotta mig för offentligheten.
Jag är nämligen ”Fäderneslandets Dahlin”. Vet ni vad det innebär? Det betyder, att vad jag än gör, ni dock alltid ska försöka
misstolka och missförstå mig.
Men jag tror på er, ärade läsare, och är övertygad om, att
sedan ni lärt känna mig genom dessa memoarer, ni skall få
upp ögonen för de rättvisa idéer och goda syften, för vilka jag
genom ett strävsamt och stormigt liv och framförallt genom
min omstridda tidning har kämpat och alltjämt kämpar.
(Dahlin, 1933: 4)

Dahlin sökte inte förlåtelse men ville att världen skulle förstå
att hans obarmhärtiga publicistik hade varit ett nödvändigt ont.
Enligt Dahlin fanns det en moral bakom
omoralen.
C. S. Dahlins memoarer Minnen är ett av
svensk presshistorias mer intressanta dokument. Levnadsteckningar av journalister
och redaktörer är förvisso ingen bristvara
men Dahlins memoarer skiljer sig väsentligt från exempelvis Valfrid Spångbergs
Mina femti journalistår (Spångberg, 1941)
eller Carl-Adam Nycops Nyﬁken med sting!
(Nycop, 1971). Dahlins Minnen är nämligen mer än något annat ett försvarstal. På
så sätt fungerar den också som historisk
källa för den som söker förstå hur en publiC. S. Dahlin köpte Fädernescist vid sidan av journalistikens mittfåra
landet 1914 och utvecklade
under 1900-talets första hälft kunde resotidningen till en god affär.
nera kring journalistikens roll och publicisDahlin var fruktad, men
tens ansvar.
läst. Bilden ur hans memoarer Minnen (1933).
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Fäderneslandet var i Sverige sinnebilden för en skandaltidning fram till åtminstone 1960-talet, detta trots att sista
numret publicerades i december 1933. Ett viktigt skäl till att
tidningen så länge levde kvar i det folkliga medvetandet var
den bojkott som drabbade tidningen och tvingade den till nedläggelse 1927. Den etablerade pressen, politiska förbund från
höger till vänster och delar av Folkrörelsesverige gick samman
i en bred kampanj för att krossa tidningen. Ett viktigt skäl till
bojkotten var synen på Fäderneslandet som osedlig, men som
jag här kommer att visa ﬁnns det anledning att även pröva ﬂer
förklaringar till varför tidningen kunde väcka ont blod.
Som publicistisk produkt kan Fäderneslandet betraktas som
själva urtypen för populärpress. Innehållet var varierat och
bjöd på en blandning av sensationsjournalistik, humor och, i
Fäderneslandets fall, ”kittlande” läsning i form av sexskandaler
och då och då lätt erotiska teckningar. Tidningen skulle roa
men journalistiken var också nyttobetonad. Varnande artiklar
om ”stadens faror” var vanligt förekommande. Vardagens skurkar skulle avslöjas och exempelvis hyresvärdar som tog ockerhyror eller ”rabattskojare” som manipulerade prissättningen
på varor ﬁck se sina namn i Fäderneslandets spalter. (Hessérus,
2016: 104–123).

Fäderneslandet 6 november 1926. Personangrepp och skandalisering var en
del av Fäderneslandets metod.
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Målgruppen var densamma som dagens kvällspress – bred
och folklig – och tidningen hittade tidigt en innehållsmix som
återkommer i Expressen och Aftonbladet under andra halvan av
1900-talet. I likhet med den moderna kvällspressen hade Fäderneslandet också ambitionen att ge ”mannen på gatan” en röst,
eller som det uttrycktes med Dahlinskt patos: vara en hjälp för
”de fattiga och förtryckta” (Dahlin, 1933: 316–318).

Stor upplaga
I presshistorien har Fäderneslandet beskrivits ”som en hygglig
affär” (Rydén, 2001: 173). Det är en värdering i underkant.
Tillförlitliga upplagesiffror för perioden (Dahlins Fäderneslandet publiceras 1914–1927, och därefter igen under en kort
period 1933) är förvisso svåra att komma över. Svensk annonstaxa anger Fäderneslandets upplaga till 51 000 exemplar 1915
och 52 000 exemplar 1916 (Svensk annonstaxa, 1915, 1916).
Databasen ”Nya Lundstedt” på Kungliga Biblioteket anger
för 1916 siffran 70 000. Upplagesiffrorna är dock osäkra då
till exempel Svensk annonstaxa använde sig av självrapporterade siffor vars syfte var att värva annonsörer. Pressens Tidning
(1927) anger dock att Fäderneslandet under de bästa åren hade
haft en upplaga om runt 100 000 exemplar. Om siffran stämmer var Fäderneslandet mindre än de stora drakarna, men utan
tvekan en av landets mer lästa tidningar.
Uppgifterna om den stora upplagan stöds också av den lön
som Dahlin kunde inkassera från sitt redaktörskap. 1921 hade
Dahlin en taxerad inkomst om 80 000 kronor. Samma år hade
Stockholms-Tidningens F. E. M. Leijon en taxerad inkomst om
80 400 kronor och Svenska Dagbladets Helmer Key en taxerad
inkomst om 125 460 kronor (Stockholms Taxeringskalender,
1921). Fäderneslandet gav således Dahlin inkomster som endast
de verkligt stora tidningarnas redaktörer kunde förvänta sig.
Tidningen var långt mer än en ”hygglig affär”.
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Fäderneslandets upplageframgångar byggde på en tydlig
publicistisk strategi som syftade till mer än bara ekonomisk
vinst. Dahlin köpte Fäderneslandet 1914 för att han ville nå ut
med ett budskap. Han förstod också tidigt att det säkraste sättet att nå en bred läsekrets var att publicistiskt tangera det
anständigas gräns. I sina memoarer skriver Dahlin:
Jag ﬁck ej tappa bort den gamla läsekretsen. Denna måste jag
behålla och därtill utvidga den. Detta gjorde jag på så sätt att
jag gav den sitt lystmäte av stora sensationer och uppseendeväckande ting. […] Jag väckte uppmärksamhet, jag ﬁck åhörare
och tiden var inne att börja tala till folket”
(Dahlin, 1933: 188)

Moralisk panik?
Dahlins vilja att ”tala till folket” har inte tillräckligt uppmärksammats i forskningen. Fäderneslandet har istället presshistoriskt behandlats som ett skandalblad med en ”etik som var
unik”1. Denna endimensionella bild av Fäderneslandet har också
gjort att bojkotten 1926–1927 mot tidningen har uppfattats
som en udda företeelse som kan tolkas i termer av ”moralisk
panik” (Rydén, 2001: 173–174). Per Rydén menar exempelvis
i Den svenska pressens historia att det ”tedde sig lite sällsamt att
tidningar, tidningsfolk och tidningsorganisationer gaddade sig
samman för att bli av med en tidning” (anfört arbete).
Betraktar vi Fäderneslandet som endast en skandaltidning
bland många andra är Rydéns förvåning befogad. Men studerar vi i stället Fäderneslandet som ett politiskt organ med ambition att utmana etablissemanget kan också andra förklaringar
till kampanjerna mot tidningen prövas.

Citatet kommer från Ernst Rolfs beskrivning av Fäderneslandet i sången
”Det är kvinnan bakom allt” (Wehle, 1927).
1
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För att förstå Dahlins syn på samhället och individen måste
man läsa Fäderneslandets historia baklänges. Man behöver börja
med den version av Fäderneslandet som Dahlin publicerar 1933.

Den klassiska Fäderneslandet-devisen ”Frihet, arbete, rättvisa” ﬁck en
ny politisk klang när tidningen blev huvudorgan för National-Radikala
Samlingspartiet.

Efter bojkotten mot hans tidning 1927, och det nederlag som
följde, ﬂydde Dahlin 1928 striderna i huvudstaden för att ta
över Öresundsposten i Helsingborg (Dahlin, 1933: 396–397).
Han skulle även komma att arbeta med sina memoarer samt
skriva skådespelet Pontius Pilatus tillsammans med Gustaf
Hjärne (Dahlin & Hjärne, 1933). 1933 hade han dock samlat
kraft igen och var beredd att än en gång ge sig ut på slagfältet. I
ett PS till Minnen daterat oktober 1933 skriver Dahlin:
Jag hade knappt hunnit skriva denna bok till slut, förrän ställningar och förhållanden bragte därhän, att jag förverkligade en
tanke, som jag mer än en gång uttryckt i det föregående:
Jag har åter börjat ge ut Fäderneslandet!
Och nu står jag mitt uppe i striderna. Naturligtvis har mina
motståndare genast börjat röra på sig, och kampanjen är i full
gång emot mig. Återigen trampar man den grundlagshelgade
tryckfriheten under fötterna, återigen måste jag – måhända lika
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förgäves som förr – vädja till myndigheterna att göra sin plikt
och värna min medborgerliga rätt.
Åter har jag tagit upp kampen för mina ideal och för sanning och rätt. Åter är det storm och strid omkring mig. Livet
är i alla fall härligt att leva!
(Dahlin, 1933: 400)

Dahlin som Sveriges Führer
I januari 1933 kommer Hitler till makten i Tyskland. Men också
i Sverige hade Nationalsocialismen sina förespråkare, exempelvis i agitatorn Birger Furugård. Dahlin skulle med Fäderneslandet och ett nytt parti utmana Furugård som ”Sveriges Führer”
om än med klent resultat (Carlsson, 1942: 80–81).
Den 9 september 1933 publicerar Dahlin ett principprogram
för det parti som han har startat. Under rubriken ”NationalRadikala Samlingspartiet skall med alla till buds stående medel
genomföra följande:” presenterade Dahlin en rad politiska förslag med bakgrund i både hans egna strider och Fäderneslandets
ideologiska ställningstaganden genom åren (Fäderneslandet,
1933).
Viktigt för Dahlin var, med den bojkott han själv drabbats
av i färskt minne, till exempel att staten skulle överta ”all distribution av tryckalster som skall handhavas i enlighet med vad
som i grundlagen står skrivet”. Han krävde även ”diktafoniska
rättsprotokoll eller mekanisk registrering in extenso av allt
som yttras i en domstol”. Men programmet innehöll också
mer tydligt nationalsocialistiska förslag som krav på ”kristna
domare” (det vill säga förbud mot judiska domare) samt ett
”hinder för personer av främmande ras och religion att bekläda
ämbeten” (a.a.).
Antisemitism var ingen ny företeelse i Fäderneslandet, den
hade tvärtom varit en tydlig ingrediens i tidningens publicistik
under dess mest framgångsrika år (Hessérus, 2016: 116–117).
Kritiken mot rättsväsendet och domarkåren var också ett åter-
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Fäderneslandet 3 november 1923 Antisemitism var ett återkommande inslag
i tidningen.

kommande ämne, och Fäderneslandet ansåg sig vara ”Sveriges
o-officielle Justitie-Ombudsman” (Fäderneslandet, 1927).
För den som har studerat Fäderneslandets journalistik är
omvandlingen från skandalblad till partiorgan för NationalRadikala Samlingspartiet inte förvånande. Ideologin ﬁnns i
Fäderneslandet redan tidigt men den nationalsocialistiska idévärlden ger den 1933 struktur och form.
Samtidigt är det tydligt att Dahlins nazism är originell och
av en annan karaktär än den som återfanns hos Furugård med
sympatisörer. Dahlins nationalsocialism är mer präglad av ett
förakt för etablissemanget och bitterhet över förlorade strider
än av kamp för den ariska rasens världsherravälde. I Nazismen
i Sverige menar Holger Carlsson om Dahlins partiprogram att
det ”råder emellertid inget tvivel om att detta program verkligen var hemmagjort, vilket man inte kan säga om många naziprogram” (Carlsson, 1942: 80–81). Där andra kopierade Hitler
önskade Dahlin bli Führer i sin egen rätt.
Nazismen får aldrig något verkligt fotfäste i Sverige, och
frågan är om Dahlins parti över huvud taget hade mer än en
handfull medlemmar. Fäderneslandet som partiorgan för National-Radikala Samlingspartiet överlevde heller inte 1933. Men
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Fäderneslandet 4 oktober 1933. När Fäderneslandet återuppstod återuppstod också attackerna mot tidningen.

att Fäderneslandet under de bästa åren under 1920-talet kunde
bli så populär tyder på att de idéer som Dahlin kolporterade
trots allt hade en klangbotten.

Skandaler i politikens tjänst
Man kan naturligtvis argumentera för att Fäderneslandets popularitet i första hand var ett uttryck för sensationslystnad hos
publiken och att den ideologiska inriktningen i tidningen var
utan betydelse. På samma sätt som om Aftonbladets läsare idag
inte behöver sympatisera med tidningens ledarsida för att
intressera sig för tidningens klickvänliga rubriker kan man
tänka sig en Fäderneslandet-läsare som fångas av braskande rubriker utan sympati för Dahlins politiska åsikter.
Skillnaden är dock att Aftonbladets sensationsjournalistik
är skild från tidningens politiska agenda medan Fäderneslandets artiklar genomsyrades av Dahlins ideologi. Fäderneslandets
skandalartiklar tenderar att illustrera det Dahlin ser som samhällsproblem. Artiklarna syftar också till att straffa och oskadliggöra individer som Dahlin anser hota samhället och gemenskapen. Läsaren förväntas sympatisera med tidningens agenda,
tonen präglas av ett ”vi och de”.
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Fäderneslandet 14 oktober 1933. För Dahlin var angrepp bästa försvar.
Anklagelserna om osedlighet möttes med ”osedlighetstävlan”.

Kamporgan
Dahlins Fäderneslandet saknade fram till 1933 en uttalad partipolitisk proﬁl men var trots det i många stycken ideologisk.
Dahlin själv betraktade sin tidning som ett kamporgan som
agerade i en tid där den övriga pressen gick etablissemangets
ärenden och lät samhällets ”orenlighet” vara. Samtidigt var
Fäderneslandet ”of no party or clique”2 i dess striktaste bemärkelse - alla kunde drabbas av Fäderneslandets journalistik. Om
sin ”uppgift” skriver han.
Den enda makt, som med ens kunde sopa bort all denna orenlighet, var pressen. Men pressen teg. Det ansågs inte ﬁnt att
tala om dylika saker. Hellre ﬁck då eländet fortsätta […] Nu
blev det emellertid jag ensam som ﬁck övertaga hela pressens
uppgift i detta fall. Och jag gjorde det med besked.
(Dahlin, 1933: 253)

Man kan säga att det var Dahlins moral snarare än hans publicistiska omoral som gjorde honom till en farlig motståndare
för etablissemanget. Trots att Fäderneslandet anklagades för
osedlighet i ord och bild var det paradoxalt nog osedligheten i

2

Det amerikanska magasinet The Atlantics klassiska motto.
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samhället som Dahlin ansåg sig kämpa mot. Dahlins skandalisering av enskilda var en politisk metod, inte ett mål i sig (som
jag visar i Rätten till privatlivet var Dahlin faktiskt kritisk mot
tidens kändisjournalistik).
Mycket återstår att studera kring Fäderneslandet och C.S.
Dahlins roll i 1920- och det tidiga 1930-talets politiska och
publicistiska landskap. Det ﬁnns också skäl att fördjupa bilden
av kampanjerna mot tidningen och att studera de skilda motiv
som sannolikt bör ha präglat den ideologiskt disparata grupp
av individer och organisationer som slöt sig samman under
sedlighetens ﬂagg för att störta ett misshagligt pressorgan.
Vad gäller Dahlin själv tvivlade han dock inte på sina motiv
eller att han handlat rätt. Han skriver: ”Jag vet, att den Domare,
som till sist skall rannsaka allas våra hjärtan och njurar, kommer att döma efter uppsåtet. Och i det fallet vet jag med mig,
att jag ingenting har att frukta.” (Dahlin, 1933: 399).
Kanske krävdes det en sådan övertygelse om den egna rättfärdigheten för att skapa den svenska presshistoriens kanske
värsta skandalblad. Ibland är moralen en farligare drivkraft än
omoralen.
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Orla Vigsø

Satirteckningen i svenska
dagstidningar marginaliseras
Medieforskaren Orla Vigsø är uppvuxen i Danmark
och van vid ett starkt och vitalt inslag av satiriska,
kommenterande teckningar i dagspressen.
Varför är det inte så i Sverige, undrar han, och
genomför en empirisk undersökning av nio dagstidningar 1892–2017.

När den franska satirtidningen Charlie Hebdo attackerades
7 januari 2015 dödades några av de sista från 68-generationens
stora satirtecknare, bland annat Georges Wolinski som på
1980-talet översattes till svenska, men även Cabu, Tignous och
Honoré – namn som nog inte väckte någon igenkänning hos
majoriteten av svenska nyhetskonsumenter eller journalister. I
en rad artiklar som förklarade varför satirtecknare i Frankrike
kunde väcka så mycket hat att islamister var villiga att döda
dem, var en återkommande kommentar att vi i Sverige inte har
samma tradition av satir som i Frankrike. Men ingen förklarade vilken tradition av satirteckningar vi har i Sverige.
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För mig, som växte upp i Danmark, var satirteckningar
något som fanns i stort sett varje dag i alla tidningar, men efter
25 år i Sverige hade jag förstått att så inte var fallet här. Jag började leta efter beskrivningar av den svenska satirtraditionen,
men upptäckte att det som fanns mest handlade om enstaka
tecknare eller renodlade satirtidningar som Söndags-Nisse och
Strix. Mycket lite var skrivet om satirteckningen generellt, och
i synnerhet om satirens plats i svenska dagstidningar. 2016
kom Elisa Rossholms avhandling, I väntan på hufvudpersonen:
identitet och identiﬁkation i svensk skämtbild 1870–1900, men även
den koncentrerar sig på satirtidningarna och inte dagstidningarna. Jag anade att här fanns en lucka i forskningen, och tack
vare ett stipendium1 ﬁck jag möjlighet att gå genom ett urval av
svenska dagstidningar under perioden 1892–2017 och registrera förekomsten av satirteckningar. Denna artikel är ett första
resultat av dessa arkivstudier, med fokus på utvecklingen i Sverige detta dryga århundrade.

Satirteckningens väg in i dagstidningen
När satirteckningen föddes är svårt att fastslå; det ﬁnns forskare som menar att man kan se de första satiriska teckningarna
i romartidens graffitti eller i det forntida Egypten. Medeltidens kalkmålningar i kyrkor i Skandinavien kan även de ha
satiriska inslag, men annars är boktryckarkonstens framväxt en
fruktbar period att studera. Att till ett billigt pris kunna mångfaldiga bilder utnyttjades i religionsstriderna (Brink, 2011).
Därefter utvecklades det ganska snabbt en livskraftig satir
över alla typer av makthavare och privilegierade i olika periodiska publikationer, och när den moderna tidningen föddes
blev satirteckningar snart en del av dess bidrag till samhällsdebatten, i synnerhet i England, Frankrike och Tyskland. Det
är svårt att få en precis bild av när de första satirteckningarna
1

Stort tack till Ridderstads stiftelse för historisk graﬁsk forskning.
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dök upp i svenska dagstidningar, bland annat därför att det är
beroende av hur man deﬁnierar dagstidning.2 Sundsvallstidningen Alfvar och Skämt som startade 1841 var en av de första,
och även Östgötha Correspondenten och Kalmartidningen Barometern var tidiga med att trycka satirteckningar.3 Från december 1843 och under åren fram till 1849 publicerade Barometern
satirteckningar, men mycket oregelbundet och de ﬂesta lånade
från danska tidningen Corsaren4.
Lite av historien bakom Barometerns introduktion av satirteckningar berättas av Manne Hofrén i boken om Barometerns
första 125 år. Redaktören Engström annonserade att han skulle
införa ”ett par träsnittsﬁgurer […] i varje nummer av Barometern” (Hofrén, 1966: 55), och senare anger han källan: ”Ett och
annat träsnitt av den muntre Corsarens fabrik (i Köpenhamn)
skall framdeles åtfölja Lördags-Barometern” (ibid.). Den första
satirteckningen i Barometern publicerades 20 december 1843. I
allt fanns det tre nummer med satirteckningar under december; under hela 1844 handlade det om 7 nummer, 1845 om 9,
sen följde två år utan, 1848 var det 2 och 1849 hela 15. Sen
tog det slut. Och studerar man bilderna är det en högst blandad kompott, där vitsteckningar blandas med allmän satir och
enstaka mer konkreta satirbilder, bland annat kring relationen
till den övriga pressen. Den bitskhet som präglade danska Corsaren ﬁnns det inte mycket av i det urval av bilder som återgavs,
Som Dag Nordmark skriver i Den svenska pressens historia: ”Hur många
enskilda publikationer av dagspresstyp som gavs ut i landsorten under denna
period är inte helt lätt att avgöra och talen varierar något beroende på hur
begreppet dagspress deﬁnieras.” (Nordmark, 2001: 56).
3
Lundell (2002: 231) skriver även om Östgötha Correspondenten som på 1840talet hade satiriska xylograﬁer och ”komiska teckningar”, utförda av Carl
Henrik Wallberg.
4
Corsaren (1840–1855), danskt satirisk tidskrift. Redigerades och skrevs av
författaren Meïr Aron Goldschmidt, som kraftigt attackerade enväldet, men
även kända Köpenhamnsproﬁler. Mest känd är tidningens våldsamma satir
över Søren Kierkegaard efter att denna hade krävt att inte bli skonad för satir.
2
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och bilderna återanvänds dessutom ofta som om redaktören
inte förväntade sig att läsaren skulle komma ihåg bilderna.
Någon studie som kan berätta om när nästa försök att införa
satirteckningar i en svensk dagstidning ägde rum verkar inte
ha gjorts. Vad som hände var bland annat att
en rad radikala tidningar med olika publiceringsfrekvens dök upp, ofta klassade som
”skandalblad” av de politiska motståndarna.
Dessa innehöll ofta satirteckningar, som till
exempel Folkets Röst som från 1849 på sin
fjärde och sista sida tryckte skämtsamma och
satiriska bilder.

Vitsteckning eller satirteckning?
Barometern, 12 december 1843. Ett exempel
på Barometerns tidiga
satirteckningar som kan
vara svåra att förstå
idag utan en omfattande
historisk kunskap. Ofta
kombinerades en historisk
situation med en språklig
vits, och bilden var så allmän att den ofta användes
i ﬂera olika sammanhang.

När man letar igenom gamla tidningar för
att hitta satirteckningar ställs man ofta inför
frågan: Är detta satir eller är det endast
tänkt att vara skämtsamt? Med andra ord
tvingas man att bestämma sig för en deﬁnition av satir, och därmed rör man sig också
in i en lång diskussion där olika traditioner
bryts.
Att försöka deﬁniera vad humor är har
det ägnats tjocka böcker åt: Filosofer, litteraturvetare och även Sigmund Freud har
försökt förklara vad det roliga är. Jag ska inte referera diskussionerna här, bara konstatera att alla verkar vara överens om att
det ﬁnns något sådant som humor som får människor att – i
olika grad – reagera med ett leende eller ett skratt, utan att de
själva anser att det på något sätt påverkar deras syn på världen
i övrigt. Skämt- eller vitsteckningar är exempel på detta; en
teckning med text som genom en överraskande eller ”konstig”
koppling, en vändning i texten eller en motsättning mellan ord
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och bild, ger en effekt som lockar fram ett leende hos läsaren.
De personer som uppträder i skämtteckningen kan inte identiﬁeras som namngivna personer ur
verkligheten utan är i stället typer –
svärmor, busiga barnet, officeren
och så vidare. Eller också är det helt
enkelt Människan, som läsaren förväntas känna igen sig i. I stort sett
samtliga teckningar i tidningar som
Söndags-Nisse och Strix tillhörde
denna kategori, till exempel Albert
Engströms välkända bilder med den
återvändande ﬁguren Kolingen men Folkets Röst, 24 november 1849.
också hans avbildningar av tidens Satirteckningarna i Folkets Röst
överhet – präster, borgare och offi- var mer direkta och lättolkade. Här
är det Aftonbladet som kritiseras
cerare. En satirteckning däremot är för att låta kapitalets intressen väga
en bild som utöver att vara humoris- tyngre än arbetarnas.
tisk kritiserar eller attackerar en
speciﬁk individ eller grupp, och därmed vill förändra läsarens
syn på världen. Som Winslow Ames beskriver det: en teckning
som ”by the devices of caricature, analogy, and ludicrous juxtaposition (frequently highlighted by written dialogue or commentary) sharpens the public view of a contemporary event,
folkway, or political or social trend. It is normally humorous
but may be positively savage” (Ames, 2017). Satiren kan alltså
bygga på karikatyrer, jämförelser och hårresande sammansättningar som vanligtvis är humoristiska, men som också kan
vara väldigt råa.
Att det inte är helt lätt att skilja på satir och humor kan man
bland annat se av det faktum att det mest omfattande verket på
svenska bär titeln Skämtbilden (Laurin, 1920) och tar upp såväl
satir som karikatyr och ”roliga teckningar”. Nationalencyklopedin deﬁnierar satir som ”litterär framställning som är ironisk eller hånfull på ett elegant sätt” och skriver om den
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moderna formen att den numera inte begränsas till en bestämd
genre utan kan vara ett verk som revy eller kabaré, på scen men
även i radio och TV. Att dra in ironibegreppet i diskussionen
riskerar att göra det hela ännu mer komplicerat, men jag håller
mig i denna studie till det som brukar betecknas political cartoon
i engelskspråkig litteratur: ”a drawing (often including caricature) made for the purpose of conveying editorial commentary
on politics, politicians, and current
events” (Knieper, 2017). Med detta
menas teckningar som, i bild och
kanske text, kommenterar kända
och samtidiga politiska händelser
och personer på ett sådant sätt att
något insinueras om personernas
eller händelsernas sanna natur.
Satirteckningar erbjuder med andra
Kolingen: Putäll på er, grefvar och
ord en tolkning av personernas
baroner. Teckning: Albert Engström. karaktär eller handlingarnas natur
Strix, nr 39, 1897. Ett typiskt exemsom innebär någon form av kritik
pel på Albert Engströms satir, som
av dessa.
mer riktar sig mot sociala förhålTidningarnas politiska satirtecklanden och ”typer” än mot aktuella
händelser. Det ﬁnns element av
ningar växte fram som supplement
social kritik i hans teckning, men den
till och förenkling av ledarartiklar
handlar inte om existerande och för
och andra opinionsinriktade texläsaren igenkännbara personer.
ter. I teckningarna kunde man vara
grövre än i texten, behövde inte väga för och emot utan kunde
i stället förstora upp en enstaka sak att kritisera eller förlöjliga för att få läsaren att skratta åt de politiska motståndarna.
Satirtecknarna balanserade ofta på gränsen av det tillåtna, oavsett om det gällde en kung eller ledande ministrar, och satiren kännetecknades just av att den riktade sig uppåt, mot ”eliten”. Dessa teckningar spreds antingen i form av försäljning av
enstaka blad eller genom illustrerade tidskrifter, och många av
teckningarna är välkända än idag: Honoré Daumiers porträtt
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1831 av ”Kung Päron” där kungen genom att förvandlas till ett
päron berövades sin aura som upphöjd, eller William Hogarths
serie 1755 om ”The Humours of an Election” som attackerar
korruptionen inom det brittiska valsystemet.

Karikatyr och satir
Karikatyren är på många sätt en förutsättning, såväl historiskt
som logiskt, för satirteckningen. I karikatyren återges en person, antingen en specifik och känd person
eller en representant för en känd grupp, på ett
sådant sätt att läsaren kan känna igen bilden
som just detta, men samtidig med en förvrängning av något drag hos personen (eller
gruppen). Utifrån en sådan deﬁnition spelar
det ingen roll om syftet med karikatyren är
kritik, förlöjligande eller bara att roa läsaren.
Många tidiga teckningar i dagstidningar är att
betrakta som karikatyrer, eftersom de inte är
realistiska avbildningar – huvudet är abnormt
stort i förhållande till kroppen, näsan är för
stor eller krokig, hatten i fel proportioner – Stockholms-Tidsamtidig som bilden fungerar som en ren ningen 28 januari
illustration till en nyhetsartikel om personen 1922. Teckning: Nils
Ivar Melander. Innan
ifråga.
fotograﬁet gjorde entré i
Ett område där karikatyren (utan satiriskt tidningarnas reportage
syfte) har varit vanlig, är sporten. Under en illustrerades politiska
lång period var vad som idag skulle uppfattas nyheter ofta av tecksom föga respektfulla teckningar av sport- ningar, som åtminstone
stjärnor ett återkommande inslag i tidningar- till en viss grad måste
beskrivas som karikanas sportreferat. Man skulle kunna tolka karityrer. Personernas
katyrerna som ett tecken på sportens placering fysiska karakteristiska
lite utanför den mer seriösa nyhetsjournalisti- överdrevs, men utan att
ken, men mot detta talar det faktum att kari- det går att utläsa något
egentligt satiriskt syfte.
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kerande porträtt även var vanliga i referat av politiska möten
och offentliga diskussioner. Man ska nog snarast se karikatyren
som ett sätt att göra porträttet lite mer personligt och levande,
utan att för den delen ringakta föremålet.
För att sammanfatta diskussionen kan man säga att en satirteckning avbildar igenkännbara personer eller förkroppsligade
begrepp, ibland genom karikatyr och
ofta i oväntade och påhittade sammanhang, på ett sätt som gör dem löjliga
och antyder samband, förklaringar och
egenskaper som personerna försöker
dölja. De som avbildas är antingen personer i ledande position eller begrepp
som förknippas med dessa (som nationen, kyrkan, hedern, drifterna…).
Satir riktas med andra ord uppåt, mot
dem som har någon form av politisk,
ekonomisk eller annan makt och vill
avslöja dessas dolda natur eller beveSvenska Dagbladet 15 januari
1922. Tecknare okänd. I sportkelsegrunder.
referat fanns det ofta, och ganska
Med en sådan deﬁnition kan man
långt tillbaka i tiden, teckningar
också säga att vissa karikatyrer blir
som bär prägel av karikatyr
satiriska, därför att de icke-realistiska
men där det inte går att se något
dragen hos avbildningen kan insinuera
satiriskt syfte.
dolda egenskaper – girighet, velighet,
frosseri och dylikt – men att det inte räcker med att förvränga
en persons ansiktsdrag för att det ska räknas som en satirteckning. Jag tänker inte gå in på den viktiga diskussionen om
karikatyren av judar i satirteckningar, utan hänvisar till Lars
M. Anderssons omfattande avhandling (Andersson, 2000). Jag
kan blott konstatera att det ﬁnns spår av antisemitism i många
satirteckningar i svenska tidningar ganska långt upp i vår tid.
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En sådan diskussion av hur man ska dra gränserna kan verka
akademisk, men gränsdragningen blir ett konkret problem när
man sitter med gamla teckningar där man inte känner till hela
den politiska och sociala kontexten. Vem är det på bilden, vilken situation handlar det om och vad förväntas man som läsare
ta för givet? Är det bara ”roligt”, eller ﬁnns det en udd som gör
att man kan tala om satir?

Satirteckningens placering i tidningen
När satirteckningen kom in i svenska dagstidningar är det
intressant att se på var i tidningen det skedde. I Barometern verkar placeringen vara helt slumpartad och mest styrd av var det
fanns plats, medan teckningarna i Alfvar och Skämt placerades
på tidningens sista och ”lätta” sida. Men det utvecklades snart
ett mönster med olika möjliga placeringar: på ledarsidorna,
som illustration till nyhetsartiklar eller på ”den lätta sidan”,
det vill säga sidan med notiser, kåserier, skämtsamma inslag
med mera. Med min bakgrund i språklig textforskning vill jag
påstå att placeringen spelar roll på två olika sätt: för det första
uttrycker placeringen tidningens egen syn på satirteckningarna, och för det andra påverkar kontexten läsarens tolkning
av teckningens innebörd.
Att placera satirteckningen på ledarsidorna signalerar att
den beﬁnner sig inom samma sfär som ledarna. Den får status av en politisk kommentar till en aktuell fråga, och detta
kan ske på två olika sätt. Satirteckningen kan uppträda som en
självständig artikel, skild från övriga ledarartiklar genom en
ram eller dylikt. Därmed markeras dess självständighet gentemot de övriga texterna, som i exemplet från Dagens Nyheter.
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Dagens Nyheter 20 september 1970. Teckning: Martin Lamm. Lamms
teckning har inget att göra med ledaren som den är placerat bredvid, och
självständigheten markeras genom en egen rubrik och avgränsning från
ledartexten med hjälp av en spaltlinje.

Men den kan också integreras i själva ledaren och därmed ses
som en illustration av eller förstärkning av det som sägs i texten. Ett exempel på detta är teckningen från Arbetet 1982.01.03
nedan.
Det ﬁnns vad jag vet inga empiriska studier som kan belägga
att de olika placeringarna resulterar i olika läsningar av satirteckningarna, men det ﬁnns åtminstone goda teoretiska skäl
att anta att så är fallet.
Att använda satirteckningar som illustration till nyhetsartiklar verkar vid första anblicken att bryta med journalistikens
ideal om att hålla nyhetsrapporteringen skild från de opinionsbildande inslagen. Men det ﬁnns ganska många exempel på en
sådan placering, i synnerhet när det handlar om utrikesnyheter, och då är det ofta satirteckningar från utrikiska tidningar
som reproduceras.
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Arbetet 3 januari 1982. Teckning: Jan Stjernkvist. Detta är ett typiskt
exempel på satirteckningen som illustration till ledarartikeln. Rent graﬁskt
är teckningen integrerad med ledaren, och innehållsmässigt fungerar den som
en illustration av textens påstående, samtidig med att den till sin form är en
klassisk satirteckning med en egen poäng.

En mycket vanlig placering av satirteckningar i svenska tidningar är på ”den lätta sidan”, som på Dagens Nyheters sida
Namn och nytt. Ofta uppträder teckningarna i samband med
en vers som på rim satiriserar över en dagsaktuell händelse,
men det kan också vara ett nästan dagligt inslag från samma
tecknare. Ett framstående exempel är Poul Ströyers dagbok
1954–1989 i Dagens Nyheter, men även Gösta Chathams illustrerade dagsverser i Svenska Dagbladet (1924–1942). Att placera
satirteckningarna bland mindre seriösa och allvarliga ämnen
torde medverka till att framhäva teckningarnas humoristiska
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funktion; man skulle kunna säga att det gör dem mer till
skämtteckningar än till politisk satir – oavsett innehållet. Ett
nästa steg kan då vara att placera satiren på kultursidorna, som
Aftonbladet gjorde under 2010-talet. Därmed markerar man
tydligt att det inte är något som hör hemma bland den politiska journalistiken utan i stället i en kulturdebatt. Ett sista
steg i en sådan utveckling är när satirteckningarna endast ﬁnns
i söndagstidningen, bland tecknade serier (utan satiriskt syfte).
Det är ännu för tidigt att säga något deﬁnitivt om det insamlade materialet vad gäller placeringen i tidningen, men det är
tydligt att den ”klassiska” placeringen av satirteckningen på
ledarsidorna numera är undantaget. Det är i stort sett endast
Magnus Bard i Dagens Nyheter och Riber Hansson i Sydsvenskan
som behållit positionen på ledarsidorna. Samtidigt har det blivit sällsynt att satirteckningar får illustrera nyhetsartiklar; när
det händer handlar det som regel om att man låter till exempel
en amerikansk teckning illustrera stämningen i USA kring en
aktuell fråga.
Illustrationer till ledarartiklarna kan betraktas som satirteckningar, men i så fall är det av en annan typ än den ”klassiska”. Den klassiska satirteckningen (det som i Danmark vanligtvis kallas ”dagens teckning”) kan stå för sig själv, medan
en stor del av det jag i nyare tidningar har räknat som satirteckningar snarare får betraktas som satiriska kommentar, som
inte fungerar utan den kringliggande ledartexten. Man kanske
borde kalla dem ”satirkommentar” eller liknande; ett exempel
är Mario Brancaglionis kommentar till EMU-debatten. Denna
typ av satiriska bilder verkar vinna mark i Sverige på bekostnad av den klassiska, självständiga teckningen.
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Göteborgs-Posten 3 januari 2002. Teckning: Mario Brancaglioni. Ett
exempel på en satirisk teckning som kommenterar och illustrerar ledarartikeln, men som har svårt att fungera på egen hand.

Frekvensen av satirteckningar 1892–2017
Hur ofta har svenska dagstidningar publicerat satirteckningar?
Ett första preliminärt svar ﬁnns i tabellen nedan, där jag har
valt ut januari månad varje decenniums andra år från 1892 till
2012 samt 2017. För att ge en mer rättvis bild av hur en genomsnittlig tidning ser ut har jag räknat antalet dagar där det har
funnit en eller ﬂera satirteckningar i respektive tidning. Vissa
dagar har det varit ett stort antal teckningar i samma tidning,
speciellt när man har använt dem som illustration till regeringens januaribudget. Tabellen ger alltså svar på frågan: Hur
många dagar under en månad har läsaren konfronterats med
minst en satirteckning i tidningen?
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Tabell 1 Förekomst av satirteckningar 1892–2017
År

AB

ARB

DN

EXP

GP

NYD

SOC

STO

SVD

Total

Total/ti

1892

0

0

0

-

0

-

0

0

0

0

0

1902

0

0

0

-

0

-

0

1

0

1

0,14

1912

7

0

1

-

0

-

5

2

4

19

2,71

1922

7

0

6

-

0

-

4

1

10

28

4,00

1932

10

5

10

-

1

15

17

15

12

85

10,62

1942

2

1

4

-

3

6

17

5

5

40

5,00

1952

6

5

0

11

2

16

13

21

7

81

9,00

1962

9

6

19

11

1

25

-

30

19

110

13,75

1972

31

-*

12

12

2

5

-

-

22

84

14,00

1982

15

29

23

16

5

-

-

-

26

114

19,00

1992

7

24

25

13

14

-

-

-

20

103

17,17

2002

2

-

27

1

29

-

-

-

5

64

12,80

2012

9

-

25

0

23

-

-

-

1

58

11,60

2017

7

-

22

0

3

-

-

-

2

34

6,80

Tabellen visar antalet dagar med satirteckningar under januari månad
respektive år.
AB: Aftonbladet
NYD: Ny Dag
ARB: Arbetet
SOC: Socialdemokraten
DN: Dagens Nyheter
STO: Stockholms-Tidningen
EXP: Expressen
SVD: Svenska Dagbladet
GP: Göteborgs-Posten
* Mikroﬁlm ﬁnns inte i samlingen.

Siffrorna kan emellertid verka lite missvisande. Under januari
2012 använde DN ”bildinsändare”, det vill säga satiriska teckningar från läsare som publiceras på insändarsidan, i ungefär
hälften av fallen (12 av 25), medan det under samma period
2002 inte var några sådana. Användandet av bildinsändare
hänger självklart ihop med att man inte längre har anställda
tecknare, men det gör också att satirteckningen inte längre kan
ses som uttryck för tidningens synpunkt utan som en läsarreaktion. Under januari 2017 var alla tre teckningar i Göteborgs-Pos-
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ten bildinsändare, och i Dagens Nyheter är andelen fortfarande
hög. För SvD gäller däremot att renodlade satirteckningar i
hög grad har ersatts av serier som kan kallas ”livsstilssatir”. Det
gäller främst Berglins mycket roliga och träffande betraktelser, men även den mer hipsterironiska Stockholmsnatt av Stefan
Thungren och Pelle Forshed. I GP kan man kanske se Johan
Wanloos teckningar som ett steg i samma riktning, alltså mot
en mer allmän och inte direkt politisk satir.
Men hur tolkar man annars utvecklingen under detta långa
århundradet? Tydligt är att det dröjde ganska länge innan
satirteckningen blev ett vanligt inslag i dagstidningar; det är
först på 1930-talet som man i en del av de undersökta tidningarna kan förvänta sig en teckning varannan dag. 1942 verkar
krigssituationen ha lagt sordin på tidningarna, i kombination
med censuren som infördes för att undvika att stöta sig med
Nazityskland. Historien om hur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och dess tecknare Ragnvald Blix drabbades av tyskarnas
vrede har bland annat beskrivits av Rikke Petersson (2016),
men övriga tidningar verkar ha hållit en låg proﬁl.
Det är alltså svårt att peka ut en period som ”tidningssatirens gyllene tidsålder” utifrån tabellen, men man kan åtminstone konstatera att det enligt min studie sätter fart först på
1930-talet och att det sedan 1990-talet har gått starkt tillbaka.
Så ﬁnns det en storhetstid, går den från 1930-talet, där de renodlade skämttidningarna har lagts ner och tecknarna därför
har sökt sig till dagstidningarna och fram till 90-talet, med en
svacka under andra världskriget. Men det behövs mer ingående
studier (och gärna av ﬂer tidningar) för att kunna bekräfta
detta.
Den klassiska satirteckningen, en självständig teckning som
på ledarsidorna i bild och text ger en kritisk vinkel på ledande
ﬁgurer i samhället och samtida händelser, ﬁnns numera i stort
sett inte i svenska dagstidningar på papper. De lysande undantagen är Dagens Nyheter och Sydsvenskan, där Magnus Bard och
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Riber Hansson levererar en teckning i veckan av den klassiska,
självständiga typen, samt ibland mer eller mindre satiriska
illustrationer till debatt- och opinionsartiklar.
Ska man hitta satirteckningar idag är det bästa stället utan
tvekan sociala nätverkssajter som Facebook och Twitter.
Dagens satirtecknare når sin publik via nätet, antingen på privata sajter eller via samhällsdebattsajter, och endast i begränsat
omfång via tryck. Ett exempel är Kent Wisti vars textburna
satirteckningar har fått stor spridning elektroniskt (via bland
annat wisti.se) och numera också publiceras i Dagens Nyheter.
Tidningar som ETC har fortfarande satirteckningar, men rent
numeriskt är det få teckningar som sprids i tryck.

Den svenska traditionen
i ljuset av den danska

Bilden av den dåvarande
danska statsministern Anders
Fogh Rasmussen som ”hulemand” (grottmänniska) pryder
framsidan av en dansk bok helt
ägnad satirteckningar av danska
statsministrar – med ett uppskattande förord av Rasmussen själv
(Heiberg & Seidel, 2008).
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Eftersom jag har mina rötter i Danmark och läser danska tidningar, ligger
det nära till hands att jämföra situationen för tidningssatiren i Sverige
med den i Danmark. I Danmark har
alla större dagstidningar dagliga satirteckningar, ”dagens teckning”, som är
självständiga kommentarer till de politiska händelserna. Samtidig används
satirteckningar i hög grad som illustrationer till nyhetsartiklar, intervjuer
och features – ofta till och med på tidningens förstasida, något som man inte
längre ser i Sverige.
I Danmark ﬁnns en obruten tradition sen mer än hundra år, och satirtecknarna (eller ”bladtegnerne” som
de ofta benämns) har ett generellt högt

anseende, även hos dem som utgör måltavlan för satiren. I
boken Danske statsministre i bladtegnernes satiriske streg (Heiberg
& Seidel, 2008) ﬁnns det inte bara ett förord av den dåvarande
statsministern, utan även ett inlägg från en tidigare, och båda
stämmer in i hyllningskören till tecknarna, som anses utgöra
ett viktigt led i ett öppet demokratiskt samhälle. Samtidigt
framhålls det hur teckningarna i retrospektiv ger en bra bild
av (Danmarks)historien, något som blir extra tydligt i fallet Bo
Bojesen. Bo Bojesen (1923–2006) var under mer än ett halvsekel en på samma gång vänlig och vass iakttagare av vardagslivet
och politiken i Danmark och internationellt, och det faktum
att han tecknade i stort sett dagligt gjorde det möjligt att samla
hans bilder under titeln Bo Bojesens Danmarkshistorie 1943–94
(Hertel, 1994). Som ett kuriosum kan också nämnas att det
fortfarande ibland används satirteckningar på danska valaffischer – något som inte har setts i Sverige på många år.

En svensk tradition?
Utgångspunkten för denna första studie av satirteckningen i
svenska dagstidningar var frågan, hur den svenska traditionen
skiljer sig från den i andra länder. Jag ska här sammanfatta
några av de punkter som har visat sig så här långt i mina studier.
Det verkar vara så att satirteckningarna först började få
plats i dagstidningarna när de renodlade skämt- och satirtidningarna hade haft sin storhetstid. Hur detta hänger ihop är
inte klarlagt; kanske var det så att nedgången för skämttidningarna ﬁck tecknarna att söka sig till dagstidningarna.
Satirteckningens klassiska form, som självständig kommentar på ledarsidorna, är numera sällan förekommande i svenska
dagstidningar. Det har länge varit en tendens att låta teckningarna antingen ﬂytta till tidningens ”lättare sida” eller kultur-
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delen, eller att reducera dem till illustrationer av ledarsidornas
texter. Texten blir då det bärande, inte bilden.
Tidningarna lägger mindre och mindre resurser på satirteckningar. Det ﬁnns numera ingen tidning som har en fast
anställd tecknare, och mängden av professionella satirteckningar har kraftigt minskat. Till en viss grad verkar de ha
ersatts av bildinsändare, som sällan karakteriseras av förmågan
att avbilda/karikera kända personer utan i stället helt beror på
textdelens fyndighet.
Det är numera sällan man ser satirteckningar som illustration till nyhetsartiklar eller andra artiklar, och teckningarna
lyfts i stort sett aldrig fram på tidningens förstasida.

Satiren ett skämt i Sverige?
Sammanfattningsvis kan man säga att satirteckningen sedan
1990-talet har blivit mer och mer marginaliserad i svensk
dagspress; det ﬁnns få teckningar, de är generellt mindre självständiga och bildfokuserade och de ﬁnns endast på få platser
i tidningen. Det verkar dessutom inte som om det fokus som
Muhammedkrisen och attacken på Charlie Hebdo gav på satirteckningar har haft någon positiv effekt på svenska tidningars
prioriteringar. Vi som anser att satiren är en viktig del av den
offentliga debatten måste i stället söka oss till sociala medier.
Varför har det blivit så? När man frågar folk i tidningsbranschen är det nästan alltid ekonomin som anförs som orsak:
det ﬁnns inte pengar för att avlöna en fast anställd tecknare,
och sen inte pengar för att anlita en tecknare på frilansbasis.
Men även om ekonomin är ett problem för alla dagstidningar
räcker det inte som förklaring, för i sista instans är och blir det
en fråga om prioriteringar. Om man väljer att inte ta in satirteckningar måste det bero på att det ﬁnns annat man anser är
viktigare. Ser man på den historiska utvecklingen måste man
konstatera att satirteckningen aldrig har haft samma posi-
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tion i Sverige som i andra europeiska länder eller i USA; den
självständiga dagsaktuella satiren har endast under en kortare
period haft sin plats på ledarsidorna. I stället för att vara en
del av den politiska debatten har teckningarna i högre grad
uppfattats som skämt och har placerats i enlighet med detta i
tidningen. Mot den bakgrunden är det inte så konstigt om man
väljer att prioritera bort teckningen till fördel för något annat
och kanske mindre kostsamt.
Hur detta då hänger ihop med generella drag i det svenska
samhället är en intressant fråga som är för stor för att behandla
här. Men man kan konstatera att det till exempel inte har varit
en lika häftig och omfattande religionskritik i satirteckningar
i Sverige som i Tyskland och Frankrike, och att satiren kanske
inte heller uppskattas i lika hög grad av de avbildade politikerna. Så kanske har det bristande intresset från dagstidningarna djupare rötter.
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Ann-Katrin Hatje

En höjdpunkt i svensk
bildjournalistik
Tidningstecknarna Carl A. Jacobsson
och Ivar Starkenberg i dagspressen

Tidningstecknarna under första delen av 1900-talet
– här representerade av Carl A. Jacobsson och Ivar
Starkenberg – var ofta konstnärligt utbildade och mångsidigt användbara som illustratörer och kommentatorer.
Ann-Katrin Hatje visar hur skämtpressens traditioner
fördes vidare till dagspressen, hur produktionskraven
där kunde påverka stilen och hur en tidnings politiska
färg kunde påverka teckningarnas innehåll.

”En karikatyr är ingen vrångbild. Den är sannare än verkligheten”. Uttrycket tillskrivs den kände svenske karikatyrtecknaren
Evert Karlsson, EWK, (1918–2004). Hans påstående väcker
snarare mer invändningar än instämmanden. Vems sanning
och vilken verklighet? Uttrycker teckningen någon bestämd
tendens eller bestämda värderingar? I vad mån hänger detta i
så fall samman med hur den har tillkommit?
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Med utgångspunkt i två tidningstecknares verksamhet, Carl
A Jacobsson, signaturen Jac. (1884–1942) och Ivar Starkenberg,
signaturen IS (1886–1947), kommer dessa frågeställningar
att belysas. Det gäller deras produktion av teckningar, deras
arbetsvillkor samt förhållande till och samarbete med andra
journalister och tidningsmedarbetare. Tidsperioden är slutet
av 1800-talet fram till 1950-talet med ett fokus på 1900-talets
tre första decennier, det vill säga den period då Jacobsson och
Starkenberg nådde höjdpunkter i sina karriärer.

Konstnärlig bakgrund – mångsidig verksamhet
Tidningstecknarna var ofta konstnärligt utbildade, ibland vid
den tidens konstfackskolor som kallades slöjdskolor eller tekniska skolor. Dessa var mer i takt med den konstindustriella
utvecklingen än vad till exempel Konstakademin i Stockholm
var. De största elevgrupperna vid dessa skolor var hantverkarlärlingar och medelklasskvinnor. De ﬂesta ﬁck sedan sin
utkomst inom den expanderande foto- och tryckeribranschen.
Kring sekelskiftet 1900 nådde svensk skämtpress en höjdpunkt med både vänsterpolitiska, konservativa och mer renodlade skämt- och humortidningar. I dessa tidningar medarbetade tidningstecknare av olika slag. När den svenska dagspressen expanderade i början av 1900-talet erbjöd sig nya och
bättre försörjningsmöjligheter för framför allt de yngre tidningstecknarna.
I början av 1900-talet hade tidningarna svårt att massproducera fotograﬁer till skillnad från tecknade illustrationer. Tidningstecknarna levererade i regel bilder med skarpa konturer
i tusch, vilket gick fram tydligt i tryck och gjorde dem överlägsna pressfotot vid denna tid.
Under 1900-talets första decennier använde sig dagstidningarna av tidningstecknarna på ett betydligt mer varierat sätt än
vad som blev fallet senare under 1900-talet. Deras teckningar
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förekom på tidningarnas så kallade lätta sidor, som illustrationer till dagsverser, kåserier och krönikor, men också i reportage
på nyhetssidorna. Däremot var de ovanliga på ledarsidorna vid
denna tid. Tidningstecknarna uppfattades som viktiga medarbetare till de skrivande journalisterna och följde ofta med dem
på deras uppdrag, när de rapporterade från olika möten, sammankomster eller från andra händelser. De följde också med
teater- och ﬁlmrecensenterna på deras uppdrag.
Tecknarna hade ofta en bestämd plats i tidningen för sina
bilder. Så var till exempel fallet under 1910- och 1920-talet på
Namn- och Nytt-sidan i Dagens Nyheter, där tecknarna hade sitt
eget utrymme under den stående rubriken ”Tecknarens reportage”. Bilderna och karikatyrerna under denna rubrik anspelar
ofta på företeelser relaterade till årstiderna som julrusch på NK
och Stockholms överfulla centralstation dagarna före julafton.
Teckningar som tar upp Stockholms traﬁkkaos och bristfälliga
snöröjning och renhållning känns påfallande aktuella. Teckningarna anspelar också på tidsbundna förhållanden som första världskrigets umbäranden med ransonering, brödstrejk och
livsmedelsköer.
Av detta framgår att tidningstecknarnas illustrationer grovt
sett kan delas in i två huvudgrupper, dels skämt- och humorteckningar, dels illustrationer till reportage om dagsaktuella
händelser. Den förstnämnda gruppen av illustrationer anknyter till traditioner bakåt i tiden till skämtpressens sätt att karikera och driva med både vardagliga företeelser och politiska
händelser. Det ska betonas att det ingalunda är vattentäta skott
mellan dessa två delar av tidningstecknarnas bildproduktion,
de förhåller sig snarare som kommunicerade kärl. Rapporter
och reportage om dagsaktuella händelser och företeelser inspirerade ofta tidningstecknarna även till deras skämtsamma karikatyrteckningar och ﬁgurer.
I den expanderande tidningspressen under 1900-talets första decennier hade således tidningstecknarna en given och
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självklar plats bland medarbetarna. Det berodde i hög grad på
att deras teckningar och ﬁgurer blev mycket uppskattade av
läsarna. Vi ska nu närmare följa Jacobssons och Starkenbergs
karriärer som tidningstecknare och medarbetare i dagspressen.

Presentation: Jacobsson och Starkenberg
Carl A Jacobsson och Ivar Starkenberg hade sin sociala bakgrund i småfolket. Jacobsson var son till en värmländsk snickare, och Starkenbergs far avancerade till tullöveruppsyningsman i Stockholm. De hade bägge en viss konstnärlig utbildning,
Jacobsson från Tekniska skolan i Stockholm och Starkenberg
från en kort tid vid Konstakademin. I likhet med många andra
konstutövare var Jacobsson och Starkenberg tvungna att försörja sig på diverse ströjobb som dekorationsmålare, bokillustratörer, vaktmästare etcetera. I sin ungdom tecknade de i olika
skämttidningar med vänsterpolitisk inriktning, bland annat i
Söndags-Nisse.
Både Jacobsson och Starkenberg hade långvariga anställningar på de stora dagstidningarna, Jacobsson på Dagens Nyheter och Starkenberg på Social-Demokraten/Morgon-Tidningen.
Politiskt stod de till vänster, vilket inte hindrade dem från att
arbeta åt tidningar med annan politisk åskådning. Under åren
1924–1928 arbetade Starkenberg åt Svenska Dagbladet, innan
han år 1928 blev fast anställd på Social-Demokraten. Jacobsson
i sin tur hade arbetat på Social-Demokraten innan han blev fast
knuten till Dagens Nyheter i slutet av 1910-talet.
Under sin tid på Social-Demokraten lärde Jacobsson känna
journalisten, sedermera statsministern Per Albin Hansson. De
två samarbetade regelbundet om veckans ”skrattpiller” (”Piller. Veckoportion tillagad av Jac.”) med Jacobssons teckningar
och Per Albin Hanssons texter. Första gången de ”lagades till”
i tidningen var den 7 maj 1910. Teckningarna arrangerades
som en serie, så kallade comic strips, och tog upp aktuella hän-
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delser i det offentliga och politiska livet på ett raljant och
humoristiskt sätt. Förebilderna till dessa ”skrattpiller” stod
utan tvekan att ﬁnna i den vänsterorienterade skämtpressen. Även ”skrattpillrens” vinjett med en gapande och
en butter man, som uppenbarligen
ännu inte fått sin dos av skrattpillren,
påminner i hög grad om skämtpressens
ofta svart-vita framställningar, glad
eller ledsen, ond eller god.
En livslång vänskap uppstod mellan
Jacobsson och Per Albin Hansson, som
räknade Jacobsson till sina nära bridgeoch bowlingvänner. Vid Jacobssons
begravning 1942 höll Per Albin Hansson ett minnestal. Han lär uppskattande ha sagt om karikatyrtecknarna
att de var ”sin samtids samvetsgrannaste historieskrivare” (Per Albinutställningen, 1946: 12).
Jacobsson och Starkenberg arbetade
jämfört med en del äldre karikatyrtecknare mer självständigt när det gällde
skämtsamma uttolkningar av dagsakSocial-Demokraten 7 maj
tuella företeelser. Jämfört med tidigare
1910. Jac och Per-Albin Hansson serverar första portionen
arbetade de också närmare tillsammans
skrattpiller tillsammans,
med andra journalister, vilkas dagsbland annat om högerpressens
verser och reportage de illustrerade.
problem att rätt räkna demonJacobssons och Starkenbergs ständiga
stranter första maj.
medverkan i dagspressen, ibland med
två till tre teckningar till tidningen samma dag, tvingade fram
en enklare stil med kraftigare linjeföring. Av tidsbrist kunde de
inte lägga ner så mycket tid på att göra så omsorgsfulla teckningar som en del av de äldre tidningstecknarna hade preste-
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rat. Detta stiliserade sätt att teckna använde de sig särskilt av
i sina humoristiska och skämtsamma bilder. I deras porträtt
och karikatyrer av politiker, författare, konstnärer, skådespelare etcetera framträder ofta deras konstnärliga skicklighet
tydligt. Minst medverkade Jacobsson och Starkenberg i sportoch idrottsreportage. Där fanns det andra tecknare som slog
igenom på 1920-talet, till exempel Gösta Chatham på Svenska
Dagbladet. Istället kan Jacobsson och Starkenberg karaktäriseras som det svenska folkhemmets eller välfärdssamhällets
tecknare, detta på grund av deras tydliga politiska och sociala
samhällsengagemang.

Jac. och IS – samarbete och/eller konkurrens
Tidningstecknarna var i början av 1900-talet inte ﬂer än att en
del av dem tycks ha känt varandra väl. Så var det uppenbarligen med Jacobsson och Starkenberg. Särskilt under de svåra
tiderna under första världskriget hjälpte de varandra till arbeten för olika tidningar och därmed till inkomster. Ett exempel
på detta är förmodligen serien ”Flygfolk” i Dagens Nyheters söndagsbilaga i juli 1918 om ﬂygpiloter, den tidens manliga hjältar. Artiklarna illustrerades alltid med ett tecknat porträtt av
en ﬂygare. Ibland hade den gjorts av Jacobsson, och ibland av
Starkenberg.
Samtidigt anar man också en konkurrens mellan Jacobsson
och Starkenberg ifråga om utsikterna till mer regelbundna uppdrag från tidningarna och därmed till stadigvarande inkomster.
Detta gällde särskilt i slutet av 1910-talet, då de båda två frilansade åt Dagens Nyheter. Under en tid tecknade Starkenberg nästan mer än Jacobsson på Namn- och Nytt-sidan, (se till exempel DN:s Namn- och Nytt-sidor 1–15/7 1918). Han lanserade
också en serie i söndagstidningen om två svenskamerikaner,
som återvänt till Sverige.
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Dagens Nyheter 29 september 1918. Här inleds Ivar Starkenbergs tecknade
serie om två hemvändande svenskamerikaner. Den gjorde inte succé.

Serien blev dock inte långlivad, detta till skillnad från Jacobssons ﬁgur direktör Carl Ferdinand Lundin. Den publicerades
första gången den 2 september 1919 på Dagens Nyheters Namn
och Nytt-sida i det övre vänstra hörnet, ungefär
ett år efter Starkenbergs svenskamerikaner. I en
höststorm blåser Lundins cylinderhatt av. Han
återkommer sedan de följande dagarna fram till
den 6 september, då han för första gången åtföljs
av en liten dagsvers.

Lundin populär ﬁgur
Lundin-ﬁguren blev ett populärt och dagligt
inslag i tidningen och mycket omtyckt bland
många läsare. Tack vare den fick Jacobsson Dagens Nyheter
erbjudande från Dagens Nyheter att bli fast knu- 6 september 1919.
Jac.:s ﬁgur Carl
ten till tidningen under förutsättning att han
Ferdinand Lundin
inte arbetade åt någon annan dagstidning. Med får vind i seglen. Här
detta underförstods framför allt Social-Demokra- framför Stendahls
ten. Därmed inledde Jacobsson sin långa anställ- staty får han för första
ning på Dagens Nyheter. Jacobssons Lundin-ﬁgur gången stöd av en
vann större popularitet än Starkenbergs karika- dagsvers.
tyrer av svenskamerikaner och publicerades i stort sett dagligen fram till Jac.:s död 1942. I Jacobssons sätt att teckna Lundin ﬁnns en drift med manlighetens ideal.

En höjdpunkt i svensk bildjournalistik

157

Den kortvuxne, korpulente Lundin trippar omkring på
höga klackar för att kompensera för sin kortvuxenhet. Han
uppträder i uniform och i galaklädsel, när det krävs manlig
pondus och resning. Han hälsar utländska gäster välkomna och
står bredvid kungligheter och den tidens kända personer. Han
intresserar sig för politik, fotboll, idrott och ﬁlm. Ofta anspelas
på i tidningen nyligen införda reportage, artiklar eller notiser,
som när Lundin försöker framställa guld i en stekpanna. Detta
syftade på en artikel om en tysk, som menade att han kunde
framställa guld ur kvicksilver, vilket den
svenske professorn Arrhenius avfärdade som
en rötmånadshistoria.
Även helt vardagliga bestyr engagerar
Lundin. Det gäller typiskt kvinnliga sysslor
som tvätt, matlagning och bakning. Med en
kameleonts föränderliga förmåga uppträder
Lundin i de mest skiftande sammanhang och
skepnader, både med och utan maka, som
bagare, same och chaufför åt Greta Garbo.
Det var utan tvekan denna fantasifullhet
och de överraskande situationer som Lundin kunde hamna i, som gjorde honom så
omtyckt och populär. Förebilden till LunDagens Nyheter 10
din torde i första hand ha varit journalisten
augusti 1924. Inte heller
Georg Paulsson (1884–1930), pseudonymen
Lundin lyckades framDen Blyge, som skrev dagsverserna till Lunställa guld ur kvicksilver.
din-ﬁguren. Om man bortser från att Paulsson var betydligt längre och större än Lundin, så liknade han
ändå denne till det yttre med sin runda kroppshydda och sitt
kala huvud. Efter Paulssons död 1930 övertog Alf Henriksson, pseudonymen, Henrik. eller Hic., dennes samarbete med
Jacobsson.
1924 ﬁck Starkenberg i uppdrag av Axel Gjöres, utgivare
av Konsumentbladet (sedermera tidningen Vi) att för tidningen
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rita en serieﬁgur. Han skapade då den närsynte och opraktiske
professorn Tobias Rotbom. Han var inte särskilt lik Lundinﬁguren om man bortser från cylinderhatten och kortvuxenheten. Snarare ﬁnns här en likhet med den mycket uppskattade
ﬁguren Adamson tecknad av Oscar Jacobsson. Uppenbarligen
fanns det på 1920-talet en marknad bland läsarna för gubbar
av Lundins, Adamsons och Rotboms slag. Genom dessa ﬁgurer
förlöjligades såväl småborgerlighet som gamla och nya uttryck
för manlighet.

Många ”gubbar” blev det
Under 1910-, 20 och 30-talen använde sig de stora tidningarna
i hög grad av tecknade illustrationer till referat och reportage.
Det gällde möten i riksdagen, med föreningar och organisationer samt föreläsningar och föredrag av de mest skiftande slag.
Genomgående tecknas här ”gubbar” i proﬁl och framifrån,
ibland endast huvuden, ibland i halv- eller helﬁgur. Någon gång
kan man ana att tecknaren inte alltid fann det så stimulerande
att rita av dessa ”gubbar”. Så var fallet under remissdebatten
1919, då riksdagsledamöterna ser riktigt luggslitna, malätna
och tråkiga ut till skillnad från ett par skrattande clownliknande ﬁgurer, som ska föreställa publiken på riksdagsläktaren.
En höjdpunkt i Jacobssons tidiga bana som tidningstecknare var nog under hans tid på Social-Demokraten när han ﬁck
resa till socialistinternationalens kongress i Köpenhamn vid
månadsskiftet augusti/september 1910. Han levererade då
ovanligt många porträtt på den tidens kända socialister och
kommunister som Leon Trotsky, Madame Kollontay och Hjalmar Branting. ”Vår till den stora kongressen utsände tecknare
begåvade oss även till i dag med några bilder” skrev tidningen
den 1 september uppskattande om Jacobssons teckningar.
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Social-Demokraten 29 augusti till 5 september 1910. Jacobssons teckningar från
den internationella kongressen i Köpenhamn slogs upp stort, särskilt när Hjalmar
Branting ledde arbetet i plenisalen. Utländska proﬁler som Leon Trotsky och Alexandra Kollontay blandades med svenska delegater som Carl Lindhagen och Fabian
Månsson.

Starkenberg har betecknats som arbetarrörelsens store tecknare1. I sin ungdom medverkade han i ett ﬂertal vänsterpolitiska organ där han gisslade klassamhället, överheten och kapitalismen. Under sin tid på Social-Demokraten/Morgon-Tidningen
gjorde han sig känd som välfärdssamhällets och socialdemokratins försvarare och de borgerliga partiernas belackare. Utrikespolitiskt tog han tidigt avstånd från fascismen och nazismen. Detta kom tydligt till uttryck i S-D/M-T under 1930-talet
och fram till hans död 1947.
Fler exempel på Ivar Starkenbergs uttrycksförmåga ﬁnns i Lindbergs och
von Kroghs artiklar i denna årsbok (redaktörens anmärkning).

1
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Mot denna bakgrund kan det vara intressant att se vad och
hur han tecknade under sin tid, då han arbetade åt det konservativa Svenska Dagbladet på 1920-talet. Han började där på
rekommendation av Erik Lindorm, en av tidningens skribenter. Denne hade ett vänsterpolitiskt förﬂutet tillsammans med
Ivar Starkenberg. År 1912 hade de startat den vänsterradikala
skämttidningen Naggen.

Starkenberg i SvD
I Svenska Dagbladet höll Starkenberg inne med sitt vänsterpolitiska patos. Han anlitades främst till att illustrera reportage
från olika möten, att rita ”gubbar” från riksdagens sammanträden och från årsmöten med nationalekonomer, Svenska Fullblodsavelsföreningen med ﬂera organisationer. Innehållet i de
reportage som han illustrerade torde inte alltid ha varit i linje
med hans politiska övertygelse eller allmänna inställning. Av
detta märks dock inget i hans porträtt och karikatyrer.
Han medverkade också regelbundet på Svenska Dagbladets
lätta sida I marginalen. Det gällde bland annat de teckningar
han gjorde till journalisten Knut Falks (pseudonymen Minimax)
kåserier om Stockholms ledande politiker och ämbetsmän ”De
som styra staden”. Här presenterades till exempel professorn
och andre vice ordföranden i stadsfullmäktige Gösta Bagge och
före detta ledamoten i stadsfullmäktige Anna Lindhagen. Förutom Knut Falk samarbetade Starkenberg särskilt med en av
den tidens mest kända kvinnliga journalister, Märta Lindqvist,
pseudonymen Quelqu ́une.
Under den stående rubriken ”Genom teaterkikaren.” levererade Starkenberg teckningar av den tidens kända teater- och
ﬁlmskådespelare. Dessa gjorde han med stor pregnans och
omsorg. Det framgår bland annat av hans illustrationer till
lustspelet ”Vad kvinnan vill” av Tor Hedberg. Där uppträdde
Gösta Ekman som ﬂygbaronen Cederström ﬂankerad av en
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äldre rundnätt kvinna i svart (Constance Byström) och en ung
rökande kvinna i 20-talsklädsel och shinglat hår (Stina Hedberg).

Svenska Dagbladet 1924. Starkenberg tonade ner sitt politiska engagemang
i sina teckningar i borgerliga SvD. Mer krut lades på teaterproﬁler som
Constance Byström, Gösta Ekman och Stina Hedberg (16 november) och på
porträttartiklar (Anna Lindhagen, 11 april och Gösta Bagge, 9 mars).

Starkenbergs medverkan i Svenska Dagbladet visar på en genomgående opolitisk tendens och anpassning till tidningens sobra
proﬁl. När han lämnade Svenska Dagbladet för Social-Demokraten kunde han återigen bli helt politiserande. Layoutmässigt
påminner Social-Demokraten på 1930-talet om Dagens Nyheter
med en första nyhetssida som kan innehålla reportage med
tecknade illustrationer samt en lätt sida med en gubbﬁgur
under den stående vinjetten ”I kikaren” längst upp till vänster.
Den avgränsas av en kupol, liknande den som avgränsar Lundin-ﬁguren i Dagens Nyheter. I ”I kikaren” travesterade Starkenberg dagsaktuella händelser med både bild och text i form av
en liten dagsvers eller ett mindre kåseri.

Hög uppskattning, men stressiga arbetsvillkor
Jacobssons och Starkenbergs långvariga medverkan i dagspressen verkar ha varit slitsamt och stressigt i längden. De ständiga
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kraven på att inte bara leverera inom utsatt tid, utan också att
nästan jämt vara humoristiska, påhittiga och underfundiga,
frestade säkert på.
Våren 1924 verkar Jacobsson ha haft en svacka. 28 mars
meddelar Lundin som hans alter ego att han behöver semester
och inte vill komma tillbaka. Ändå är Lundin där igen nästa
dag, så dagen innan har det nog mer handlat om önsketänkande från Jacobssons sida. Kanske var han vårtrött, förkyld
och kände sig sliten. Det kan också ha varit något strul på tidningen. Sista juni tar dock Lundin ut ett respass och säger farväl till sitt fosterland på en tid. Under hela juli månad saknas
Lundin på Dagens Nyheters Namn och Nytt-sida.
Tecknarna själva såg sig som tidningsmedarbetare. De var
medlemmar i Publicistklubben, Jacobsson sedan 1914 och
Starkenberg sedan 1924. Jacobsson var också medlem i Stockholmskretsen av Svenska Journalistföreningen sedan 1920talet. Jacobsson saknas i Dagens Nyheters medarbetarregister (möjligen beroende på att det endast omfattar skrivande
journalister). Starkenberg ﬁnns dock upptagen som tecknare
i Svenska Dagbladets medarbetarregister under de år på 1920talet då han var anställd vid den tidningen. Vid sin död 1942
hade Jacobsson en årslön på 20 000 kronor, vilket var betydligt över genomsnittslönen vid denna tid. Det säger mycket
om hur uppskattad han var som tecknare och medarbetare i
Dagens Nyheter, och att tidningen var mån om att kunna behålla
honom som sin egen tecknare.
Bidrog kanske det slitsamma och stressiga livet som tidningstecknare i dagspressen till att förkorta Jacobssons och
Starkenbergs liv? Jacobsson blev inte ens 60 år och Starkenberg drygt 60 år. Han formligen stupade på sin post vid sitt
ritbord på tidningen.
Tidningstecknarnas intåg i dagspressen en bit in på 1900talet, här illustrerat av Jacobssons och Starkenbergs medverkan
i den, markerar början på en särskild epok inom dagspressjour-
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nalistiken. Den vilade i hög grad på traditioner från skämttidningarnas sätt att driva med folk och fä, samhällsförhållanden och överhet i slutet av 1800-talet. Kvickheter och kåserier
i rimmad och diktad form var då mycket uppskattade och var
det fortfarande in på 1900-talet. Denna tradition från skämttidningarna ﬂyttade in på dagspressens lätta sidor. Exempel
på detta är Jac.:s skrattpiller i Social-Demokraten, ”Tecknarens
reportage” och Lundin-ﬁguren i Dagens Nyheter samt Starkenbergs gubbﬁgur i ”I kikaren” i Social-Demokraten/Morgon-Tidningen med åtföljande texter, ofta rimmade. I Dagens Nyheter
levererade Georg Paulsson rekordartat många verser och dikter. Under en 10-årsperiod lär han enligt egen uppgift ha producerat 3 000 dikter och dessutom 2 000 verser till Lundinﬁguren (Bränholm, 1969). Numera har dagsversskrivandet
nästan helt fallit ur bruk i dagspressen. När litteraturvetaren
Staffan Björck gav ut sin bok om denna tidningsgenre hade den
redan minskat kraftigt, (Björck, 1978: 245–247).

Pressfotot – det modernas uttryck
Senare under 1900-talet inträffade även en annan förändring,
pressfotograferna övertog allt mer tidningstecknarens roll som
leverantörer av reportagebilder. Pressfotograferna måste ofta
hålla sig väl med dem som de skulle fotografera av och anpassa
sig till deras önskemål. Det gällde kungligheter som förstod
vikten av folklighet och popularitet, liksom den tidens kända
skådespelare och artister som Gösta Ekman, Anders de Wahl,
Ernst Rolf, Karl Gerhard med ﬂera ”alla experter på att sälja
sin personlighet” (Tjerneld i Edling, 1980: 9). Här fanns en
skillnad jämfört med tidningstecknarna som själva bestämde
hur denna personlighet skulle gestaltas.
Pressfotografernas frammarsch innebar en specialisering
och differentiering av tidningarnas uppgifter. Tidningstecknarna var egentligen mer mångsidiga och spände över ﬂera
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områden i tidningarna, medan pressfotograferna var inriktade
på snabb bildleverans till reportage. Den allt snabbare nyhetsjakten och den betydelse som aktuella bilder från olyckor och
katastrofer tillmättes spelade definitivt pressfotograferna i
händerna. På 1950-talet förlorade tidningstecknarna denna
nyhetsjakt. Dessutom bröts vid denna tid den tidigare konventionen att fotografen skulle respektera de fotograferades
vilja om hur, när och var fotograferingen skulle ske. Endast vid
rättegångar, där det rådde fotograferingsförbud, ﬁck tidningstecknarna fortsatt leverera sina tecknade reportagebilder.
Pressfotograferna förknippades med den moderna och framåtblickande tidsandan ”att rädda ögonblicket åt framtiden”. På
1950-talet jämställde Prins Wilhelm (själv fotograf och målare)
pressfotot med ”tiden själv, dess dynamik, dess hets och snabba
pulsslag som exploderar i blixtarna och smattrar i slutarnas
knäpp. Sådant förvandlas i längden till kulturhistoria. Ett land
utan pressfotografer vore ett land utan ögon och utan kontakt
med nuet” (Söderberg, 1955: 8–9). Pressfotot ﬁck därefter en
framträdande och dominerande plats i nyhetsjournalistiken.
Tidningstecknarna försvann nästan helt från den journalistiken, men blev kvar på tidningarnas ”lätta” sidor. Den tecknade
politiska satiren levde dock kvar som illustrationer på ledarsidorna. Det gällde till exempel Martin Lamms politiska karikatyrer i Dagens Nyheter på 1960-talet.

Försummade i forskningen
Trots den stora uppskattning som ﬂera tidningstecknare ﬁck
i sin samtid och trots den betydelse som tidningarna själva
fäste vid tecknarnas arbete, är de inte särskilt uppmärksammade i forskningen. I bästa fall nämns de i bildtexter, när deras
teckningar används som illustrationer i olika historiska verk.
I presshistorisk forskning är det istället tidningsföretagandet
och de skrivande journalisternas produktion som i första hand
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brukar behandlas. I den mån bilders betydelse omnämns, gäller det ofta serier och ﬂerfärgsbilder. Ändå spelade just tidningstecknarna en viktig och central roll som medarbetare i
dagspressen under den tid då man brukar tala om den svenska
pressens ”guldålder” (Rydén, 2001: 142–146). I hög grad sammanföll den epoken med Jacobssons och Starkenbergs medverkan i dagspressen som tidningstecknare. Den inleddes på
1910-talet och upphörde med deras död på 1940-talet.
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När överste Reﬂipe W Thenuz dödades av The Journal

ŶLösnummerstriden vid förra sekelskiftet mellan tidningsmagnaterna Joseph Pulitzer med The World och William
Randolph Hearst med The Journal skördade ﬂera offer.
Ett av dem beskrevs av The Journal som en österrikisk artilleriofficer på den spanska sidan under det spansk-amerikanska kriget 1898. Han skulle ha stupat under intensiva strider
nära Santiago på Kuba och hans namn uppgavs vara Reﬂipe
W Thenuz.
Dagarna därefter publicerade The World en egen livfull
skildring av överste Thenuz mod och död; copyright The
World.
The Journal hade mångdubbelt ﬂer korrespondenter på
plats kring Kuba och ledningen tröttnade på att konkurrenten
The World ogenerat rewritade deras nyheter och presenterade
dem som sina egna. Därför fabricerade de historien om artilleriöversten för att locka The World i en fälla. Namnet Reﬂipe
W Thenuz ska läsas som en omskrivning av ”We pilfer the
news” – vi snattar nyheterna.
The Clarksburg Daily Telegram hänvisade till The Journals
fälla 1898 när man 1903 förklarade bakgrunden till sin egen
försåtliga nyhet om Mejk Swenekafew dödsfall (se notis på
sidan 100).
Tidningen skrev att den i all blygsamhet inte ville jämföra
sig med sådana storheter som The World och The Journal. Men
att redaktionen på The Clarksburg Daily Telegram blivit lika arg
över den lokala stölden som The Journal blivit över The Worlds
internationella tjuverier. Därför tillät man sig att gillra samma
slags fälla (The Clarksburg Daily Telegram, 25/9 1903). (Läs mer
om den falske översten i boken Yellow Journalism av W. Joseph
Campbell, 2001: 115.)

Torbjörn von Krogh
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Bo Bernhardsson

Arbetets sista strid
Kan man älska nån på avstånd?

Bo Bernhardsson var Malmötidningen Arbetets chefredaktör från januari 1996 till sista utgivningsdagen år
2000 och kämpade in i kaklet för att rädda tidningen
undan nedläggning.
16 år senare inledde han en omfattande dokumentoch intervjuundersökning för att bättre förstå och
berätta vad som egentligen hände.

Det var dansband, korv och öl när arbetartidningen begrovs en
fredagskväll den 29 september 2000. Bosse Wickströms orkester spelade ”Kan man älska nån på avstånd?”1.
Kritiken mot den centrala LO-ledningen, som nu vägrat att
ännu en gång medverka till en räddning av tidningen, var i det
närmaste oförsonlig bland de tusentalet läsare som kommit till
distributionshallen för att ta farväl av Arbetet och hämta det
sista numret direkt från tryckpressen.

1

Ursprungligen lanserad av Vikingarna (Kramgoa låtar, 1998).
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”Det var som en stor folkfest”, skrev avskedets skildrare
journalisten Daniel Reichberg.
… Men under ytan var det allt annat än fest. Alla hade kommit
av en och samma orsak – att ge Arbetet en sista hyllning innan
tidningens saga är all. Här fanns de vars familjer prenumererat
i alla tider. Här fanns de som lärt sig svenska tack vare tidningen.
Här fanns alla de som in i det sista hoppats på att förnuftet
skulle tas till fånga. Men alla förstod att så skulle det inte bli. I
morgon ligger ingen Arbetet i brevlådan. Inte på måndag heller.
Och inte någon annan dag heller… Mitt hjärta är fyllt av sorg…

Skrev alltså Reichberg i en text som publicerades i den sista
upplagan av det sista numret, den allra sista texten i Arbetets
historia.
Jag, som har skrivit den här artikeln om Arbetets sista tid,
efterträdde Anders Ferm som chefredaktör i januari 1996 och
lämnade då uppdraget som socialdemokratisk riksdagsledamot. Jag deltog aktivt i det intensiva arbetet under de sista
nästan fem åren med att försöka trygga tidningens framtid. Jag
gjorde noggranna anteckningar, under det sista året dagliga
sådana, om de olika räddningsaktionerna, en dagbok som jag
återvänt till när jag nu långt senare har intervjuat nyckelpersonerna i Arbetets sista strid. Jag var själv en av aktörerna, detta
är min berättelse, men jag har ansträngt mig för att fånga skeendets nyanser också som de upplevdes av andra inblandade.

Bakgrund: Återuppståndelsen 1992
Den 4 september 1995 var det också fest. 800 gäster hade bjudits in för att invänta det första numret av Arbetet Nyheterna.
Arbetet skulle heta så under några år. Färgen på loggan byttes
från rött till blått, en näringslivsbilaga i rosa planerades och
tidningen skulle sikta mot nya målgrupper, ”kontorsläsare”
och medelklass med högre utbildning och större köpkraft.
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Sista Arbetet. Foto: Bo Bernhardsson

Annonsintäkterna måste öka. Arbetet brottades med ekonomiska problem, som bara blivit alltmer akuta efter konkursen
och rekonstruktionen 1992.
Arbetet drogs med i A-presskonkursen i februari 1992. Ett
intensivt arbete för att rädda och rekonstruera tidningen startade omedelbart. Frontﬁgurer utåt för räddningsaktionen var
det socialdemokratiska partidistriktets ordförande Bengt Holgersson, Malmö arbetarekommuns ordförande Lars-Erik Lövdén och tidigare chefredaktören Lars Engqvist. Också näringslivet drog strån till stacken och Hans Cavalli-Björkman,
rikskänd bankman och ordförande i Sydsvenska Handelskammaren, engagerade sig starkt för att rädda tidningen.
Aktionen lyckades. 43 miljoner samlades in. Arbetarrörelsen
i Skåne och Västsverige svarade för 54 procent av aktierna i
Nya Arbetet AB, motsvarande drygt 23 miljoner kronor. Av den
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summan kom 15 miljoner från den centrala fackföreningsrörelsen, men LO och de fackförbund som gick in ville inte själva stå
som ägare utan lånade ut pengarna till den nybildade regionala
ägarstiftelsen, Arbetarrörelsens i Skåne stiftelse för en allsidig
opinionsbildning, med löften om att skriva av lånen.
Insamlingen från läsarna, 10 700 personer ställde upp och
tecknade aktier, gav 10 miljoner vilket svarade mot 23 procent
av aktierna. Insamlingen från näringslivet gav också 10 miljoner. Helsingborgs Dagblad (HD) bidrog med hälften av den summan. HD hade ett starkt egenintresse av att Arbetet överlevde
eftersom man sedan 1989 hade ett etablerat och framgångsrikt
annonssamarbete. Rune Andersson (grundare och styrelseordförande Mellby gård AB) gick in med 1,5 miljoner. I övrigt
kan konstateras att näringslivets ekonomiska engagemang inte
levde upp till de stöduttalanden som gjorts.

15 september 2000. Arbetet förklarades i konkurs den 21 augusti 2000.
Under de sista veckorna publicerades detta upprop varje dag, som ett nytt
försök att liksom efter A-presskonkursen 1992 rädda tidningen med hjälp av
läsare och lokala och regionala organisationer.

Näringslivets inﬂytande blev dock stort. I det konsortialavtal
som slöts hösten 1992 statueras att styrelsen ska bestå av tio
ledamöter. Fem av dem ska ha ”anknytning till det privata
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näringslivet” och utses av de parter i avtalet som representerar
näringslivet som också föreslår styrelseordförande.
Rekonstruktionen lyckades, men den ekonomiska krisen i
början av 90-talet slog hårt mot annonsmarknaden och efter
något år med relativt lugn blev de ekonomiska problemen för
Arbetet på nytt akuta. Upplagan och annonsintäkterna sjönk.
Nedgången skulle bli brutal.
Arbetet var ”80-talets vinnare” och den sammantagna vardagsupplagan för de båda editionerna (Arbetet och Arbetet Väst
i Göteborg) passerade 1988 med sina 114 802 exemplar (varav
87 913 i Skåne) Sydsvenska Dagbladet. Rekonstruktionsåret 1992
stannade Arbetets sammantagna vardagsupplaga på 110 000 ex,
men upplagetappet var hanterbart. Det första året som Arbetet
Nyheterna, 1996, blev däremot en katastrof. Upplagan mättes
till 79 400 exemplar (63 200 i Skåne) att jämföra med 94 400
året innan. Förklaringen var nedlagd lokalbevakning på ett
antal orter och nedlagda editioner. Men tappet berodde också
på namnbytet och den nya tidningsproﬁlen som utmanade de
gamla prenumeranterna.
Det sista hela utgivningsåret 1999 slutade upplagan på
68 100 exemplar (varav 50 600 i Skåne).

”Levde kvar i en stormaktsdröm”
Lennart Låftman satt i bolagsstyrelsen för Nya Arbetet AB på
ett näringslivsmandat, men var en ekonom med stark anknytning till och stort förtroende i arbetarrörelsen.
Enligt honom var ett av skälen (Richter, 2001:4) till att Arbetet aldrig lyckades ta sig upp på säker mark, att besparingsåtgärderna i samband med rekonstruktionen 1992 var för fega. Tidningsledningen orkade inte ta striden med facket, framför allt
journalistklubben. Man borde ha minskat personalen betydligt
kraftfullare än som skedde och vd2 borde bytts ut tidigare.
2

I februari 1995 tog Per Bergknut över efter Stig Ericsson
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Lennart Låftman utvecklar sin kritik när jag träffar honom
ett kvarts sekel senare.
– Jag var förundrad och möjligtvis irriterad över att så
många, inte minst de fackliga organisationerna, levde kvar i
något slags stormaktsdröm. Tiden var förbi när vi kunde åka
upp till LO och få underskottstäckning. Det var det dom inte
förstod, det var en Frans Nilsson-anda3 över det hela.
Kriserna och räddningsaktionerna avlöste varandra. 1996
räddades Arbetet av en stor och kontroversiell uppskrivning
av värdet på tryckpressen. 1997 var krisen på nytt ett faktum.
Ännu en gång ﬁck Arbetet ta hjälp av fackföreningsrörelsen
centralt. Kommunal, Handels, Byggnads och Metall delade på
notan, 5,6 miljoner.
I september 1999 var det återigen likviditetskris och hotande
konkurs. Ett hot som avvärjdes med hjälp av lån på 10 miljoner i
Första Sparbanken, för vilket partiet centralt och den regionala
arbetarrörelsen i Skåne och Göteborg gick i borgen.
Det stod tidigt under 90-talet klart att Arbetet inte skulle
överleva utan nytt kapital och samarbetspartners. Jakten på
hugade investerare blev tidvis desperat och snart sagt alla möjliga spår prövades.

Tidningskrig eller samverkan
Ett av huvudspåren var att samarbeta med Sydsvenska Dagbladet,
som sedan många år var ”ﬁenden” i tidningskriget i Malmö.
Det hindrade inte att det av och till förekom seriösa försök
till samarbete och till och med fusionering av tidningarna. En
dryg vecka efter konkursen 1992, hade Sydsvenskans vd Håkan
Sehlstedt och vice vd Inge Gyllin stigit in på Bergsgatan 20 för
att diskutera med konkursförvaltaren.

3

Frans Nilsson var chefredaktör (1961–1980) och vd för Arbetet.
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– Vi kände oss som brottslingar, det fanns fotografer redan i
entrén. Jag sa till mig själv att det här känns deﬁnitivt inte bra,
erinrar sig Sehlstedt.
Sydsvenskan backade ur affären efter några dagars betänketid.
Senare, under juni–september 1994, träffades tidningsledningarna vid olika tillfällen för att diskutera samarbete. Och
1998 var det nära en fusion på allvar. I varje fall om man ska tro
Bengt Braun, vd på Marieberg som nu ägde Sydsvenskan.
Bengt Braun beskriver det som hände den varma sommaren 1998 i sina memoarer (Braun, 2015). Bonniers ville köpa
Svenska Dagbladet och en sammanslagning med Dagens Nyheter
var på gång. Bonniers och Braun vill ha någon slags garantier
att få lov att göra affären och slippa kritik. Och den som skulle
utfärda sådana garantier var kulturminister Marita Ulvskog. I
ett nattligt samtal per telefon, Ulvskog var i Kanada, försökte
Braun och Svenska Dagbladets chefredaktör Mats Svegfors övertala Ulvskog att ge klartecken till affären.
Hon vägrade, men sen går bilderna av vad som hände isär.
Enligt Bengt Braun gav hon till slut med sig, förutsatt att
Marieberg kunde tänka sig att ”göra samma upplägg i Malmö”.
Marita Ulvskog förnekar att hon gett något klartecken, hon
menar att det som sen hände måste ha byggt på ett missförstånd. I vilket fall som helst uppfattade Bengt Braun att han
fått ett villkorat ja. Och förberedelser för en fusion också i
Malmö vidtogs.
Hans Cavalli-Björkman var nu styrelseordförande i Arbetets
bolagsstyrelse4 och gav enligt Braun klartecken efter att ”ha
förhört sig med styrelse och företagsledning”. Men samma
dag på kvällen blåstes affären av, enligt Braun eftersom Marita
Ulvskog gått till tv-sänt angrepp på Bonniers, när hon ”invigningstalat på någon konsthall i Norrtälje”.
Hans Cavalli-Björkman efterträdde Göran Eliasson på bolagsstämman i
maj 1998.

4
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Samarbetet mellan Skånska Dagbladet och Arbetet inleddes
redan i mitten av 60-talet. Då handlade det om utbärningen. I
mars 1974 slöts avtal om gemensam söndagstidning och textannonser.
Men 1989 sade Skånska Dagbladet upp samarbetsavtalet med
Arbetet5 och slöt i stället ett tioårigt samarbetsavtal med Sydsvenska Dagbladet.
Diskussioner om samarbete mellan Arbetet och Skånska Dagbladet fördes vid upprepade tillfällen under 90-talets andra
hälft. Kanske var de för Skånska Dagbladet mest ett sätt att skaffa
Skånska Dagbladet bättre förhandlingsposition inför och under
omförhandlingarna med Sydsvenska Dagbladet? På direkt fråga
hur allvarligt menade samarbetsdiskussionerna med Arbetet
var, ger Skånskans vd Richard Kling ett rakt svar.
– Inte speciellt.
Hösten 1999 undertecknades alltså ett nytt femårigt samarbetsavtal mellan Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet.
Det förlängdes till tio år redan i juni 2000, bara ett par veckor
efter att Skånskan sagt nej till samarbete med Arbetet.
Avtalen var näst intill obegripligt förmånliga för Skånskan.
Det ursprungliga annonsavtalet garanterade 20 miljoner oavsett annonsintäkter och annonsutveckling. Och den summan
indexuppräknades. Intäkterna från annonssamarbetet uppgick
under en rad år till 40 miljoner kronor per år.
Sydsvenskan producerade också Skånskans söndagstidning till
ett fast, mycket förmånligt pris.
Ville då Sydsvenskan knäcka Arbetet? Inge Gyllin svarar ”ja”
och Bengt Braun erinrar sig att ”Arbetet var med på varenda
diskussion” han var inblandad i som koncernchef.
– En av de första gångerna jag kom till Sydsvenskan och hade
möte med ledningsgruppen där, när Janne Wifstrand (chefreArbetet slöt i juni 1990 avtal om annonssamarbete med Helsingborgs Dagblad
som kom att döpas till Heta Skåne.

5
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daktör) hade kommit, så hade man ett blädderblock och rubriken på presentationen var ”MotArbetet”. Jag studsade lite på
det där, det var ett mycket aggressivare tonläge än jag var van
vid, vi ska banne mig knäcka dem.

Metrosamarbetet – en ohelig allians
Helsingborgs Dagblad (HD) satsade fem miljoner i nya Arbetet AB
vid rekonstruktionen 1992. Huvudskälet var det annonssamarbete som etablerats 1990 och snabbt hade blivit en succé för
båda tidningarna. Bara något år efter rekonstruktionen kom
kriserna för Arbetet slag i slag. Och HD såg sig om efter andra
alternativ. HDs aktier såldes till arbetarrörelsens ägarstiftelse i
januari 1997 och i mars 1999 säger man deﬁnitivt upp annonssamarbetet.
Några månader tidigare, i november 1998, har vd Per
Bergknut presenterat ett Letter of Intent där Arbetet och Jan
Stenbecks MTG deklarerar samarbetsplaner. Den 5 maj 1999
undertecknas samarbetsavtalet med MTG/Metro. Arbetet får
sälja tryckeritjänster och kan dessutom presentera ett nytt
annonskoncept, försäljning av riksannonser i ett storstadspaket, där Arbetet och Metro i Stockholm, Göteborg och Malmö
ingår, och regional annonsförsäljning. Men annonsförsäljningen blir en katastrof. Riksannonsförsäljningen under de
två första månaderna 2000 nådde bara upp till tio procent av
budgeten.
I ett gemensamt uttalande från tidningsledningarna i maj
2000 enas man om att ”varje tidning själv skall svara för försäljningen av lokala och regionala textsidesannonser från och
med den 1 juni i år” och att Metro inte har något att invända
mot samarbetsdiskussionerna med Skånska Dagbladet.
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Press på LO
”Mordet på en tidning” är titeln på Fredrik Gerttens ﬁlm om
Arbetets sista veckor. Titeln hämtades från rubriken på en artikel av Mats Ekdahl (2000)6. Leif Furhammar skrev i en tv-krönika (2001): ”Det är sant att det är en ﬁlm om sorg och ilska
mer än om sakargument. Det är bara det att sorgen känns lika
tung som vilket sakargument som helst.” Hoppet stod till att
arbetarrörelsen skulle rädda sin största morgontidning. Och
kraven riktades främst mot LO.
LO och ett antal fackförbund ställde upp med pengar både
vid rekonstruktionen 1992 och när konkursen hotade igen
1997. Detta trots att man, efter att i slutet av 80-talet ha gått
in med 120 miljoner till A-pressen och 50 miljoner till Aftonbladet, hade sagt att ”sen måste tidningarna klara sig själva på
marknaden”. Men om Arbetet skulle få en fortsättning måste
LO stiga fram igen. Inga partners/investerare var beredda att
gå in om inte arbetarrörelsen själv, egentligen LO, var beredd
att satsa på ”sin” tidning. LO och partiet skickade bollen tillbaka, förutsättningen för arbetarrörelsens engagemang är att
”det ﬁnns ett realistiskt projekt att satsa på”, till exempel ett
samarbete med Skånska Dagbladet.
Partiordföranden Göran Persson gjorde vad han kunde och
satte press på sin träningskompis LO-ordföranden Bertil Jonsson, som minns hur det kunde låta.
– Han tittade mig rakt in i ögonen och sen sa han, Axel
Danielsson startade Arbetet, men du Jonsson lägger ner den.
LO:s hållning var att det aldrig kunde bli tal om ”förlusttäckning”, men uteslöt inte att man kunde gå in om också
någon stor tidningsägare var beredd att gå in. Det handlade om
Schibsted. Enligt Bertil Jonsson gjorde Schibsted ”en utredning”
och kom fram till att det skulle krävas 100 miljoner, dubbelt så
Chefredaktör Mats Ekdahl tog efter beslut i styrelsen över efter Håkan Hermansson som redaktionschef och ansvarig utgivare 1 oktober 1998.

6
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mycket som Arbetets ledning och senare Låftmangruppen7
menade behövdes, och därefter årliga kapitaltillskott.
Wanja Lundby-Wedin tog över
som LO-ordförande efter Jonsson på LO-kongressen i februari
2000. Hon kan inte minnas att
man lutade sig mot en utredning
som Schibsted gjort.
– Jag har inget minne av det …
vi hade ju kontakter med konsulter
som hjälpte oss när vi skulle sälja
Aftonbladet och som kunde media.
Schibsted, som aktivt hade sökt
sig in på den svenska tidningsmarknaden, hade redan tidigt
tittat på Arbetet. Representanter
för Arbetet träffade Schibsteds
koncerndirektör Birger Magnus i
Köpenhamn i december 1996.
Men vare sig han eller Hans
Erik Matre, som var operativt 20 september 2000. På löpsedeln
ansvarig för tidningsverksamhe- tänds hoppet igen. Göran Persson och
ten och senare blev chefredaktör MTG:s Jan Stenbeck ligger bakom
för Aftenposten, kan erinra sig att ”lösningen”.
man gjorde någon grundlig utredning av Arbetet.
– Hade det varit ett seriöst upplägg och en grundlig genomgång, typ det du beskriver, då hade jag vetat det, säger Hans
Erik Matre.
– När vi såg på Arbetets siffror ﬁck jag en déjà vu av Svenska
Dagbladet, som vi köpte för en symbolisk summa, men som
7
Bildades i augusti för att på partiledningens uppdrag utreda möjligheterna
till rekonstruktion. I gruppen ingick Lennart Låftman själv, som också representerade Rospress AB, den tidigare TT-chefen Erik Nylén, samt advokaterna
Wilhelm Lüning och Erika Åslund.

Arbetets sista strid

179

Schibsted sen har pumpat in en miljard i utan att det blev en bra
affär … Vi ﬁck siffrorna presenterade, också upplageutvecklingen, och jag åkte tillbaks med en klar uppfattning.

Bruden pyntas
Den 1 januari 1999 tillträder Mats Ekdahl som chefredaktör
och ansvarig utgivare. Ekdahl är erkänt skicklig tidningsmakare, med bakgrund bland annat på tidningen Vi, och satte
igång med en radikal omgörning av tidningen. Namnet Arbetet
togs tillbaka och tidningen blev till sist, den förändringen hade
ältats under en längre tid, den första svenska storstadsmorgontidningen som utkom som dubbeltabloid.
Nygamla Arbetets återkomst inträffade den 3 november 1999
och togs emot väl av såväl läsare som recensenter. Bruden var
pyntad. Men skulle någon vilja ha henne?
– Jag tänker på hur in i helvete hårt vi kämpade och hur
väldigt ensamma vi var säger Mats Ekdahl, när han 2016 ser
tillbaka på tidningens sista tid.

23 september 2000. Chefredaktör Mats Ekdahl anklagade det socialdemokratiska partiet för att ha svikit sina ”utfästelser” och kallade nedläggningen
för ”en kallblodigt genomförd arkebusering”.
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Det blev vinter och vår 2000. Anders Sundström hade nu av
verkställande utskottet (VU) utpekats som kontaktman till
Arbetet. I Sundströmgruppen, som hade uppdraget att ”företräda
partiet i kontakterna med Arbetet och att fatta beslut om ekonomiskt stöd”, ingick också partisekreteraren Lars Stjernkvist
och ﬁnansminister Bosse Ringholm.
Påtryckningarna på LO eskalerade under våren och mötena
i VU ägnades i hög grad åt Arbetet.
1 maj närmar sig och nu börjar ryktet gå att partiet är berett
att satsa mellan 10 och 20 miljoner. Diskussionerna mellan
Skånska Dagbladet och Arbetet intensifieras igen. Nu kläcks
också den idén att sälja Arbetet till Skånskan för en krona. Skånskan kan då utnyttja förlustavdrag på 45 miljoner och Arbetet
skulle hamna i en ”Norrköpinglösning” där Skånskan äger 91
procent och Arbetets ägarstiftelse 9 procent av aktierna. Arbetet
får helt enkelt inte fram tillräckligt mycket eget kapital för att
matcha Skånskan.
1 maj kommer och Göran Persson utmanar LO i talarstolen i Malmö. I tåget fanns en särskild avdelning för stöd till
tidningen Arbetet. Det var en mäktig kolonn. ”Arbetet måste
räddas och utvecklas”, sa Göran Persson och riktade sig till LO,
”där det inte saknas pengar”.
När talen slutat eka och de röda fanorna ställts tillbaka i förråden beslutar Arbetets företagsledning att lägga ner abonnemangsförsäljningen. Arbetet lever nu på ett förskott på två miljoner från Jan Stenbeck och kanske kan klara sig i två månader.
Planeringen för ett eventuellt samgående med Skånska Dagbladet fortsätter dock. Det handlar inte bara om siffror utan om
redaktionell planering. Mats Ekdahl berättar:
– Den 17 maj satt jag och Jan A Johansson (Chefredaktör
för Skånska Dagbladet) en hel natt och skissade på den nya tidningen. Jag ﬁck den bestämda uppfattningen att Jan A Johansson kämpade för att rädda Arbetet. Som jag tolkar det så var det
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de lokala styrelseledamöterna, de skånska storbönderna som sa
nej, medan centerrörelsen centralt var mer intresserad.
Onsdagen den 24 maj meddelar Skånska Dagbladet att man
säger nej. Allt pekar nu mot snabb konkurs. Ytterligare några
bloss ska dock glimma till i mörkret för att snabbt slockna igen.

Entreprenörerna
Byggmästaren Percy Nilsson nämndes för första gången som
möjlig investerare i Arbetet den 28 maj 2000. Lars Ewers hade
gjort en genomgång av vilka halmstrån som fanns att gripa tag
i. Entreprenörer som Dan Olofsson, Carl Bennet och Percy
Nilsson kunde tänkas vara intresserade.
Dan Olofsson var framgångsrik IT-företagare. Den 8 juni
träffar Lars Ewers, Ove Persson och undertecknad honom på
kontoret på Stortorget i Malmö. Vi presenterar planerna för
Arbetet, bland annat en nätsatsning.
Olofsson bekräftade att han tyckte vi var på rätt spår när det
gällde nätsatsningen. Han gjorde dock klart att han inte ville
involvera sig i själva tidningen. Skissade på en trebolagslösning
där han bara gick in i nättidningen. Det fanns dock ett krux.
Han förklarade att det i hans företag ”förmodligen ﬁnns folk
som röstar på alla partier”.
”Det ﬁnns socialdemokrater som jag sympatiserar med, som
Kjell-Olof Feldt, Ilmar Reepalu och Odd Engström”, sa han och
tillade att han ”räknar vänstersocialdemokraterna som vänsterpartister” och ”inte tror att höga skatter och stor offentlig
sektor är bra för Sverige och näringslivet och tillväxten”.
Jag kände mig som elefanten i rummet.
Den 14 juni körde Lars Ewers och jag till Kungsbacka för
att träffa Carl Bennet och hans ﬁnanschef. Bennet delade helt
synen att det var fel att först sätta Arbetet i konkurs. ”Det kostar
i alla fall ungefär lika mycket att rekonstruera verksamheten.
Någonstans 50–60 miljoner”. Men Carl Bennet upprepar vid
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flera tillfällen samma grundinställning som alla andra, att
arbetarrörelsen självklart måste vara huvudägare. Vad är han
då själv beredd till? Jo, dels att ingå i Arbetets styrelse, dels att
delta aktivt för att övertyga fackliga kretsar om att de måste
satsa på Arbetet.

Persson och Stenbeck räddar Arbetet
Måndagen den 21 augusti 2000 förklaras Arbetet i konkurs. Nu
handlar det igen om möjligheterna att rekonstruera Arbetet och
Låftmangruppen träder på allvar in i handlingen.
Gruppen har gjort en ”osentimental bedömning av Arbetets
framtid”. ”Sidospår” med Arbetet som politiskt magasin och
Metro inbladad har avförts. Huvudspåret är nu att fortsätta i
egen regi fyra dagar i veckan med 55 anställda journalister.
Nu kontaktar gruppen Skånska Dagbladet och det spåret väcks
till liv en sista gång, men den 18 september säger Skånska Dagbladet deﬁnitivt nej igen och dagen efter håller ägarstiftelsen
möte på Folkets Hus i Malmö. Arbetet betraktas som nedlagd.
Under mötet får jag veta att Göran Persson har sökt mig.
Han har talat in ett meddelande på min mobil som varit
avstängd.
Hej Bosse, jag söker dig, det är Persson, jag har ett papper i
näven, som jag nu på morgonen har fått fram med hjälp av lite
extra insatser. Det står så här (han läser innantill ur det som ska
bli pressmeddelande):
”MTG har accepterat att delta i försök att rekonstruera
Arbetet. Anledningen är i första hand att bibehålla mångfalden
i södra Sverige och förhindra att Arbetets och vår gemensamma
konkurrent Bonniers uppnår den totala dominansen de eftersträvar. Det ser för Arbetets del mörkt ut, men vår erfarenhet
är att ibland, punktinsatser av detta slag kan lyckas, om alla
intresserade parter satsar helhjärtat.”
Det är inte tokigt och därmed har jag satt press också på LO
som jag hoppas reagerar positivt före lunch. Det här ser plöts-
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ligt hyfsat ljust ut, men jag tar inte ut någonting i förskott. Det
här är information bara för dina öron, ingenting annat.
(Ur Mina dagboksanteckningar, 19 september 2000).

När jag kommit tillbaka till tidningen strax före elva på kvällen
ringer Göran Persson igen. Han har nu också talat in ett meddelande till Wanja Lundby-Wedin. Hon har ännu inte svarat,
men han utgår nu från att LO är med. Han berättar också att
han dagen innan fått besked att ”Sundströmgruppen gett upp”.
Han begärde då själv ytterligare ett halvt dygn för att försöka
hitta en lösning.
Vi lägger på och efter en stund ringer Göran Persson igen.
Berättar att han nu fått beskedet att LO ”tar det i styrelsen
på måndag”. Och att det var näringsminister Björn Rosengren
som tog den avgörande kontakten med Stenbeck. Statssekreteraren Pär Nuder hörs ropa i bakgrunden. ”Det var min chef
som ﬁxade det”.
Björn Rosengren berättar i sina memoarer om hur det gick
till:
Den här kvällen (september 2000) lät jag i alla fall tanke och
handling vara ett, kanske en aning styrkt av det goda vinet.
Jag halade upp mobiltelefonen och ringde Jan. Frågan ställdes direkt: kunde han tänka sig att lägga in ett antal miljoner
i Arbetet? Svaret kom lika direkt: ja. Jan skulle genast skicka
ärendet vidare till sin högra hand, Pelle Törnberg, som skulle
ringa upp Anders Sundström och tala om saken.
Pelle var i kontakt med Anders redan nästa dag. Förhandlingar inleddes och MTG var berett att lägga in ungefär 20 miljoner i tidningen, men ville i gengäld se ett engagemang från
partiet och LO, som var Arbetets uppdragsgivare.
(Rosengren & Hakelius, 2016: 435)

Den 20 september inleds förhandlingar i Stockholm mellan
parterna. Samma dag kunde man över hela Arbetets löp läsa
”Stenbeck och Persson bakom lösning för Arbetet”.
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Morgonen efter ringer jag upp Lars Stjernkvist, oroad över
vad som kan komma ut av förhandlingarna, berättar om det
koncept vi diskuterat med MTG tidigare, Arbetet som ”Dagens
politik” med Metro inbladad, och att sådana idéer inte går att
genomföra.
På ett hastigt hopkallat möte, där jag deltar, i Stockholm
samma kväll redovisar Låftmangruppen resultatet av sin analys av
MTG:s erbjudande. Den innebär i sammanfattning att 20 miljoner inte räcker och att också den rekonstruktionen har misslyckats. ”MTG:s företagsledning kommenderades fram… de trodde
inte på vårt koncept, egentligen inte på något annat heller…”

Fotsoldaterna inte beredda
Metros chefredaktör då, Sakari Pitkänen, bekräftar när jag träffar honom 2016 att det fanns en motsättning mellan Stenbeck
och dennes ”fotsoldater”.
– Jag är säker på att det där var huvudägarens spår, mer än
de enkla fotsoldaternas. Stenbeck hade en sentimental ådra och
tyckte kanske att en tidning som var startad av Axel Danielsson förtjänade ett bättre öde än att dö. Men vi som skulle ﬁxa
det där hade ju lite mer cyniska tankar. Hur fan ska det här
gå till? Vi tyckte inte att Arbetets väl och ve var det allra mest
prioriterade.
Anders Sundström pekar på den kulturkrock som det handlade om. Han var inte förtjust i tanken på samarbete med MTG.
– Göran Persson ville att jag skulle träffa Stenbeck, men det
blev inte Stenbeck utan Pelle Törnberg [vd och koncernchef].
Jag kom från Luleå och han mötte mig på Arlanda dit han kört
i en Ferrari. Jag ringde Göran och sa att vi inte kan samarbeta
med de här typerna.
Fredagen den 22 september klockan 14.00 kommer beskedet att det inte blir något. Mats Ekdahl skriver sin artikel
”Mordet på en tidning”.
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Ännu är kanske ändå inte allt hopp ute. Redan samma fredag börjar det surra ordentligt i tidningshuset. Percy Nilsson
säger sig vara beredd att gå in med 20 miljoner. Förutsatt att
”rörelsen” också satsar. Ett nytt, reviderat ekonomiskt koncept
jobbas fram under helgen och faxas till Erland Olauson (kanslichef på LO) och Lars Stjernkvist.
Hoppets låga har nu tänts igen och ägarstiftelsen meddelar
i ett pressmeddelande måndagen den 25 september att ”Tidningen Arbetet återuppstår”. Detta baserat på Percy Nilssons
inspel men också på att det socialdemokratiska partiet förväntas ”gå in som ägare genom sitt bolag Rospress AB” samt ”att
LO ger sina regionala organisationer i Göteborg och Skåne
resurser att delta i rekonstruktionen”.
På kvällen ungefär vid åttatiden ringer jag Lars Stjernkvist
för att få besked. Då får jag klart för mig att partiet och LO
”satt sina experter” på att bedöma konceptet. Jag inser att man
kommer att säga nej igen. Efter nio ringer Lars Stjernkvist.
”Underlaget har kommit från Lennart Låftman och Kurt Norberg (LO:s ekonomichef) … stora frågetecken… räcker inte för
oss att gå in som ägare och låna ut pengar… ”.

Percys fråga
Klockan tio ringer Lars Ewers med budskapet att Percy Nilsson har frågat: ”Hur mycket är det som fattas?” Han är beredd
att garantera upp till 40 miljoner.
På morgonen dagen efter ringer jag Lars Stjernkvist. Berättar
att nyheten är ute och att han nu sitter på pottkanten. Han säger
att han inser det och att det ju är ”annorlunda om Percy vill gå
in med större belopp eftersom hålen i så fall är fyllda i balansräkningen”. Jag föreslår att Percy Nilsson, LO och partiet måste
träffas redan samma dag. Det blir ett möte på Sturup kl.15.00.
Låftman-gruppen skickar Erik Nylén och advokaten Wilhelm
Lüning. Percy Nilsson ilar i bil från Göteborg. Ove Persson från
ägarstiftelsen deltar. LO skickar ingen. Percy Nilsson säger i

186 Bo Bernhardsson

Fredrik Gerttens ﬁlm Mordet på en tidning att alltihop var en
besvikelse. ”De hade inte ens några visitkort att visa upp”.
Sexton år senare frågar jag
Låftman varför man ”sa nej till
Percys pengar”?
– Percy träffade vi och vi
litade inte ett dugg på honom,
förklarar han. Det är en sak att
säga att man ställer upp, men en
sån här extrovert, lite skrytsam
person har jag alltid lite svårt
för. Han såg väl PR-aspekten,
han är ju affärsman.
Både Anders Sundström och
Lennart Låftman, som spelade
viktiga roller i räddningsförsöken under de sista månaderna,
uttrycker en skepsis mot Jan 29 september 2000. Arbetet rapporStenbeck och Percy Nilsson. På terar att den socialdemokratiska partiexLO fanns samma syn på dessa peditionen i Malmö blivit nerringd av
besvikna Arbetet-läsare som vill lämna
framgångsrika men äventyrliga
partiet. Ilskan vänds mot LO i Stockholm.
och oortodoxa affärsmän. Jag
upplevde att Stenbecks och Nilssons inspel och beredvillighet
att vara med och rädda Arbetet aldrig togs på riktigt allvar. Den
27 september klockan 13.30 kommer beskedet från ägarstiftelsen via pressmeddelande att också detta sista upplivningsförsök avbrutits.
På kvällen fredagen den 29 september tar tusentalet Malmöbor farväl av arbetartidningen med en avskedsfest som liknar en irländsk begravning. Den tröstlösa sorgen blandas med
stolthet över det fantastiska liv som tidningen ändå levt.
Det sista numret lämnar ”den blå skönheten”, varm korv
och öl förtärs och Bosse Wickströms dansband spelar ”Kan
man älska nån på avstånd?”
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29 september 2000. Sista kvällen i presshallen. Bo Bernhardsson har
fått rosor av en läsare och signerar sista löpsedeln till henne. Foto: Ywonne
Bernhardsson.
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Övrigt källmaterial
På Arbetarrörelsens arkiv i Malmö ﬁnns under samlingsnamnet
Nya Arbetet AB ett fylligt material med protokoll, årsredovisningar, PM, brev, anteckningar med mera. Däribland:
– Konsortialavtal, Nya Arbetet AB (september 1992).
– Pressmeddelande, Tidningen Metro introduceras i Malmö/
Skåne. MTG/Nya Arbetet AB, 5 maj 1999.
– Pressmeddelande, Tidningen Arbetet återuppstår. Arbetarrörelsens i Skåne stiftelse för en allsidig opinionsbildning,
25 september 2000.
– Pressmeddelande, Räddningsförsöken ges upp. Arbetarrörelsens i Skåne stiftelse för en allsidig opinionsbildning, 27 september 2000.
– Styrelseprotokoll från Nya Arbetet AB och Arbetarrörelsens i
Skåne stiftelse för en allsidig opinionsbildning.
Mina egna dagboksanteckningar.

Intervjuer
Här listas de intervjuer som använts för denna artikel (ytterligare
39 intervjuer har gjorts som underlag för en kommande bok):
– Bengt Braun (april 2017),
– Mats Ekdahl (april 2016),
– Inge Gyllin (maj 2016),
– Bertil Jonsson (juni 2016),
– Richard Kling (maj 2016),
– Lennart Låftman (juni 2016),
– Hans Erik Matre (januari 2017),
– Sakari Pitkänen (maj 2016),
– Håkan Sehlstedt (juni 2016),
– Marita Ulvskog (maj 2016) och
– Wanja Lundby-Wedin (november 2016).

Arbetets sista strid

189

Bo Bernhardsson drev under de första åren efter Arbetets nedläggning eget
företag med inriktning på journalistik och information. Han medverkade
bland annat regelbundet som kolumnist i Skånska Dagbladet och var
med och startade Tidningsföreningen Efter Arbetet som i samarbete
med ETC Förlag under några år gav ut veckoslutstidningen Efter Arbetet.
2002 blev Bernhardsson på nytt riksdagsledamot för S. Han lämnade
riksdagsuppdraget 2014 och är nu bland annat i färd med att skriva en bok
om Arbetets sista år.
E-post: bo.bernhardsson@telia.com

ŶŶŶ

Självmordet som skakade kvällstidningens redaktör

ŶI boken Sensation och moral (Natur och Kultur, 1996) skrev
Carl-Adam Nycop om sin tid på Expressen och om en händelse
1949 som ”blev ett sår inombords som jag fortfarande, vid
utgången av seklet, upplever som blödande” (s. 47).
Bakgrunden var tidningens rapportering om ett arrangemang av Gymnastikförbundet som utvecklats till ett ekonomiskt ﬁasko. Förbundets i tidningen hårt kritiserade generalsekreterare sökte upp Nycop som ledde arbetet på redaktionen. Generalsekreteraren vände sig inte mot fakta i målet,
men protesterade mot sättet som Expressen presenterat saken
på. Hans heder var skadad, han kände sig skandaliserad. Det
blev ett långt och upprört samtal.
Senare samma dag åkte generalsekreteraren upp med Katarinahissen, klättrade över staketet och slängde sig ner mot
Slussens stenläggning.
Nycop skrev: ”Kunde jag ha förhindrat denna tragedi
genom att göra samtalet mindre smärtfyllt? Kunde jag ha
dämpat tidningens tuffa formuleringar och därigenom kanske
också skonat ett söndertrasat liv?”

Torbjörn von Krogh
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Mia Gerdin

Radioaktiva minnen
Mia Gerdin packar ner några rullband och bilder på
artister hon intervjuat under sina 42 år på Sveriges
Radio i en pappkasse. Dags att sätta punkt.
Mycket har hänt sedan 1975 beträffande radions
innehåll, arbetssätt och distribution – det mesta till det
bättre, men inte riktigt allt.

När jag startade radioprogrammet Spinnrock i P3 hösten 1978
blev jag förvånad över hur stor uppmärksamhet det väckte.
Jag tyckte vi hade fått både hårdrock och gubbrock (och på
80-talet ﬁck vi även Badrock) så det var helt enkelt hög tid för
lite Spinnrock – ”ett musikprogram med kvinnliga förtecken”.
Det höll inte alla med om:
Det värsta programmet är förvisso något som framföres under
rubriken Spinnrock, ett specialprogram för kvinnor. Men det
är inte vilka kvinnor som helst. Det är unga kvinnor vars syn
på tillvaron formas både i ord och i musikform på ett sätt som i
de ﬂesta fall är rent beklämmande.
(Åhrén, 1979)
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Nej, Lars Åhrén som skrev om radio & TV i Göteborgs-Tidningen hörde inte till Spinnrocks största fans. Eftersom jag själv
var lidelsefullt intresserad av popmusik och hade skrivit popoch rockkritik i ﬂera år i Dagens Nyheter vid sidan av mitt jobb
på Ungdomsradion blev jag ständigt besviken över att det var
så få tjejer som skrev kritik eller gjorde seriösa reportage om
pop & rockmusik och att det var ännu färre som spelade i band.
Jag visste att det fanns många tjejer och kvinnor som precis
som jag lyssnade mycket och som hade stora kunskaper, men
dessa kom aldrig fram. Min idé var mycket
enkel: att spela de kvinnliga artister som
fanns, både svenska och utländska, och
genom att fokusera på dem och lyfta fram
dem i etern skulle publiken upptäcka hur
många bra kvinnliga artister som fanns;
de skulle förhoppningsvis göra nya musikaliska upptäckter, kanske få nya förebilder och – kanske – få modet att spela
själva. Starta band.
När Spinnrock drog igång 1978 fanns
inte ett enda verksamt svenskt band med
Lars Åhréns krönika, GT
kvinnliga rockmusiker på skiva. Det hade
4/3 1979
funnits – Nursery Rhymes på 60-talet till
exempel – och soloartister fanns det gott om, inte minst sångerskor som drog åt den jazziga eller folkliga visan, eller svensktoppsartister. Men kvinnliga rockband – band där gitarrerna
tjöt och trummorna mullrade – fanns inte på skiva i Sverige
hösten 1978. Eftersom Spinnrock inte skulle vara ett rockhistoriskt program med redan etablerade hits från 60- och 70
talet utan skulle spegla samtiden presenterade jag utländska
banbrytare som Patti Smith och andra New Wave-artister, och
även akustisk musik från den amerikanska kvinnorörelsen.
Dessutom fanns den energiska engelska punken med artister
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Från studiokorridoren SR Göteborg 1986. Foto: Jan Hofverberg (som skrivit boken
Rock i Umeå som Mia Gerdin håller i handen)

som till exempel Polly Styrene, och band som The Raincoats
och Slits höll på att formera sig.
Det dröjde inte särskilt länge innan svenska punkband också
kom på skiva, även band som till största delen bestod av tjejer:
Pink Champagne, Tant Strul, Aptit, Usch!, Mögel … Spinnrock
som var en knapp timme långt och sändes en gång i veckan var
plötsligt lätt att fylla med nya, intressanta kvinnliga rockband
och artister.
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Till min stora förvåning uppfattades detta som provokativt.
Många lyssnare – mestadels män – drog slutsatsen att om ett
radioprogram spelade kvinnliga artister var man automatiskt
motståndare till män. Manshatare till och med. Jag hade svårt
att förstå logiken, men icke desto mindre handlade både en del
tidningsartiklar, brev och telefonsamtal om mitt manshat. Jag
som medvetet hade valt ”Jessica” av och med The Allman Brothers Band som signaturmelodi. En fantastisk instrumentallåt
med drivande gitarrer i parallella slingor, en låt som är både
vacker och intensiv och som pågår i sju minuter (ja, signaturen
tonades!). Jag valde ”Jessica” för att det var och är en av mina
favoritlåtar med en bubblande energi, och för att Allman Brothers Band var ett väldigt bra band. Med bara killar. Det var
förstås ett mycket avsiktligt val från min sida; en markering.
Men det var nog alltför subtilt för dem som kallade mig
manshatare. Under en period då programmet sändes i repris
vid midnatt, lärde jag mig dra ur telefonjacket. Alltför många
män – oftast lite påstrukna – ville diskutera kvinnosaken mitt
i natten med en nyväckt programmakare. ”Ah hörru, så dåliga
är vi väl inte, vi män…? Varför hatar du oss? Vem fan tror du
att du är?”, är den vänliga versionen.

Före reklamradion, före internet
Spinnrock gjordes under sex års tid, från 78 till 84. Det var tiden
före mobiltelefoner och datorer, innan de sociala mediernas
möjligheter att blixtsnabbt redogöra för sina egna åsikter, en
tid långt innan en hatkampanj kunde sprida sig som en gräsbrand över landet. Och framför allt sändes det under en tid då
Sveriges Radio fortfarande hade monopol på att sända radio
och TV. Reklamradion kom först på det tidiga 90-talet, liksom
reklamﬁnansierade TV-kanaler, vilket gör att allt som sändes
i SR och SVT ﬁck en pregnans och ett genomslag som idag
är omöjligt att uppnå för ett enskilt program eller programse-
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rie. Utbudet är nu ofantligt mycket större, inga jämförelser är
möjliga. Men ändå: tanken lockar. Hur provokativt skulle ett
program som Spinnrock vara idag? Skulle nättrollen kasta sig på
paddorna? Jag tänker på Zara Larsson, låtskrivaren och artisten, som är en av de unga och självständigt tänkande kvinnor
(och män) som utsatts för hat bara för att hon påtalat att de
patriarkala strukturerna i samhället lever kvar. Till exempel då
män trakasserar kvinnor sexuellt vid rockfestivaler.
I det perspektivet känner jag stor ilska över att vi inte kommit längre. Att festivaler – som ju är ett tillfälle att frossa i
musik, se sina favoritartister under några dygn, få känna
gemenskap med andra som blivit berörda av samma band och
samma låtar – att det på något sätt skulle vara ett manligt privilegium. Att tjejer inte ska få vara utlevande för om de är det så
är de också måltavla för mäns aggressivitet och sexualitet. Det
är ytterst deprimerande.
Ur ett annat perspektiv på tjejer och rock ﬁnns det dock
anledning till glädje: Jag hoppades då Spinnrock startade att det
var ett program som mycket snart inte skulle behövas; att det
skulle vara lika självklart för kvinnor som för män att spela pop
och rock, och att det var lika självklart att ungefär hälften av
den musik som spelades i radion (P3 främst) skulle vara av och
med kvinnor.
Därför är det enormt tillfredsställande att se att vi nått så
mycket längre idag än 1978. Nu ﬁnns starka kvinnliga låtskrivare och artister – fortfarande är det mest manliga instrumentalister i banden, kvinnorna håller sig oftast till sången – men
de arrangerar och producerar i stor omfattning, och den kan
bara bli större. (Robyn, Nina Persson, Laleh, Veronica Maggio,
Zara Larsson, Maxida Märak och så vidare). Dessutom är det
till skillnad från 1978 på SR:s P3 många tjejer/kvinnor som är
programledare, reportrar och experter inom populärkulturen
i allmänhet och musiken i synnerhet. Det är mycket glädjande
men det har tyvärr inte automatiskt tagit kål på förlegade man-

Radioaktiva minnen

195

Klipp om några av Mia Gerdins olika program: Spinnrock – musikprogrammet med
kvinnliga förtecken, önskeprogrammet Mama Mia, Musikjournalen med mera.

liga strukturer och attityder – de lever kvar, likt sega dinosaurier. Något #MeToo-rörelsen i högsta grad vittnar om.

SR Play
Men förutom den där kluvenheten, att det ibland kan kännas
segt med jämställdheten samtidigt som vi kan se att det gjorts
stora framsteg, så är det en sak som är fullständigt revolutionerande annorlunda än då jag började på SR 1975: själva radiolyssnandet. Tillgängligheten. Att inte längre behöva lyssna enligt
tablå; inte sitta och vänta tills favoritprogrammet kommer, inte
behöva starta kassetten om det är något en vill banda för att
lyssna på vid senare tillfälle. Nu ﬁnns så gott som alla program
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tillgängliga närsomhelst. Det ﬁnns Play-funktioner och programmen kan laddas ner på den egna datorn eller mobilen så
en kan lyssna när som helst. Det som förr var en mycket ﬂyktig
historia i etern – sänt sänt, kommer aldrig igen – ligger nu tillgängligt i åratal efter själva sändningen. En sådan lyssnarvänlig
utveckling var rena science ﬁction för 40 år sedan.

Nu fortsätter vi resan
Mina 25 första år på radion var goda år, då det fanns pengar
till att förverkliga idéer och projekt, men oj vad långsamt allt
gick om man jämför med idag. Produktionstakten var otroligt
mycket lägre då än nu, tekniken var tung och trög. Televerket måste till exempel ﬁxa länkar – antingen via ledning eller
mobil mast – om vi skulle sända utanför radiohuset. Till det
krävdes lång framförhållning. Majoriteten av program (Lokalradion i P4 undantaget) var bandade i förväg till skillnad mot
idag då det mesta är direktsänt. Man gjorde intervjuerna på
rullband, bandspelaren var oftast den schweiziska precisionsbandspelaren Nagra, konstruerad av Stefan Kudelski, som gick
på åtta stora batterier och vägde 7 kilo. De små rullbanden gick
på 19 cm hastighet per sekund och varade i 15 minuter. Sedan
ﬁck man byta band. Och jovisst: intervjuerna hölls kortare då.
Tillbaka i radiohuset fördes intervjuerna över till större
bandkakor som hade dubbla hastigheten 38 cm/sek, vilket
gjorde det enklare att klippa. De små rullbanden på bandspelaren kunde efter kopieringen återanvändas.
Den digitala revolutionen innebar att nästan över en natt
blev konsten att klippa i rullband passé, nu gällde hela digitala
redigeringsprogram i din egen dator där du inte bara kunde
klippa den intervju du gjort utan också ljudlägga med bakgrunder och musik. Du jobbade inte längre med en tekniker, du
gjorde dina inslag själv.
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Även om den nya lättrörliga tekniken är berusande med alla
sina möjligheter har den åtminstone för mig också inneburit
en ökad stress. Den tekniska utvecklingen går blixtsnabbt, det
krävs mycket för att hålla sig uppdaterad. Med färre tekniker
har det blivit den enskilde reporterns eller programledarens
uppgift att kunna mer teknik, helt enkelt. Att koppla upp sig
själv för sändning, att göra intervjuer och sända direkt från
sin mobil, att själv göra telefonintervjuer eller på Skype, att
oftast inte ha någon att fråga när något hänger upp sig. Det är
den nya teknikens baksida tycker jag – genom att så mycket av
teknikjobbet ligger på programmakarna har antalet tekniker
decimerats och till slut har SR avlövat det tekniska kunnandet
alltför mycket.
Dessutom ska arbetet – inslagen och programmen – inte
bara höras i etern, utan ska också ﬁnnas på webben och i sociala medier. Vi ska ﬁnnas där publiken ﬁnns är en av SR:s paroller vilket gör att till exempel Facebook kanske är en viktigare
plattform för reportaget än etern. Att arbetet ska presenteras
på ﬂer plattformar är roligt eftersom du självklart vill att ditt
inslag eller program ska kunna nå ut till så många som möjligt,
men samtidigt har det bidragit till ökat tempo och ökad stress.
Som programmakare hamnar du ibland i omöjliga situationer:
vad ska prioriteras – att göra själva inslaget eller/tala om att det
ﬁnns/se till att sprida informationen om det?
En snabb teaser på webben eller se till att inslaget blir klart?

Så mycket bättre
Tack och lov är Sveriges Radio inte samma ställe när jag lämnar det som när jag började för 42 år sedan. Det har varit en
fantastisk utveckling, både programmässigt och tekniskt. Till
exempel att radion numera vimlar av namn som vittnar om
annan bakgrund än den helvita medelklassbakgrund som var
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Mia Gerdin våren 2017 framför Kenny Hunters elefant i Bellahouston Park,
Glasgow. Foto: Margareta Lundgren.

den gängse på SR från dess start på 20-talet och under resten
av 1900-talet.
Under åren som redaktionschef på P3 under tidigt 90-tal
blev jag indragen i ett EBU-projekt: More Color in Media.
Det var ﬂera europeiska länder vars Public Service-bolag insåg
att dörrarna måste öppnas för människor med annan etnisk
och social bakgrund, för att bredda perspektiv och mångfald.
Utan det skulle själva public service-tanken förlora sitt existensberättigande. Idag ungefär 25 år senare känns ett projekt
som More Color in Media hopplöst gammaldags. På journalisthögskolor och medieutbildningar är det numera självklart
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att många har invandrarbakgrund. Toleransen inom SR inför
olika dialekter, brytningar och uttal hos programledare och
reportrar är mycket större nu än då jag började vilket ger en
bättre, mer rättvisande bild av landet. Det är helt klart roligare
nu. Mer färgrikt.

When I was younger, so much younger than today
Så där kan man hålla på: det som blivit bättre, det som blivit
sämre, men det som är viktigt för mig är att allt beﬁnner sig i
ständig rörelse. Jag tycker det är glädjande att de förr så tydliga
gränserna mellan samhälls- och kulturbevakning har suddats
ut litegrann, och att själva kulturbegreppet numera är mycket
bredare än när jag började skriva mina allra första artiklar i
skoltidningen 1967. Det som förr ansågs vara ytlig populärkultur har fått annan status – här ﬁnns en klar attitydförändring hos redaktioner och redaktörer som jag längtat efter ända
sedan jag började arbeta med journalistik.
Ett av de tydligaste exemplen på att kulturbegreppet
numera självklart innefattar populärkultur är förstås Bob
Dylans Nobelpris i litteratur 2016. Ett författarskap som till
99 procent består av sånger, inte litteratur i bokform, och ett
konstnärskap som hållit till på vägarna, klubbarna och arenorna. Inte i akademierna eller de litterära salongerna. Frågan
är förstås vad som händer med ett sådant konstnärskap då det
till exempel genom ett Nobelpris lyfts in i etablissemangets
salar. Går det fortfarande att vara kritisk rebell – en outsider,
en rolling stone? Men det är en helt annan artikel.
Alltså vid sidan av 1) tjejers och kvinnors numera självklara
plats inom populärmusiken, 2) den nya tekniken som ger upphov till nya sätt att både göra och lyssna till radio och därmed
ett journalistiskt nytänkande och 3) det ökande inslaget av
medarbetare med icke-traditionell svensk bakgrund så är det 4)
den förändrade synen på populärkulturen som jag ser som ett
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stort framsteg. Allt är förstås inte bra nu men det var absolut
inte bättre förr.

Packa en pappkasse
Det är starka känslor när det blir dags att tömma skrivbordet
efter drygt 40 år. Jag har sparat några manus från ungdomsradions 70-tal, skrivna på manuspapper med dubbla karbonkopior. KARBONKOPIOR! I den tunna nostalgipärmen ﬁnns
ett meddelande från en teleprinter och så några fax. FAX! Där
ﬁnns också ett oemotståndligt urklipp
från en kvällstidning på 90-talet som
ger en påminnelse om att det man gör
kan uppfattas på det mest oväntade sätt:
Jag menar, alla dessa profilerade
radiopratare med Helene Benno, Mia
Gerdin, Lotta Bromé och Kent Finell i
spetsen har gett det planlösa pladdrandet
ett ansikte. De skrämmer bort lyssnare
med en frenesi som om det vore ettriga
myggor de jagade.
(Hägred, 1993)

Per Hägreds krönika, iDag
12/7 1993

Jag lämnar in cardkey och tjänstemobil. Den fasta telefonen är
ett minne blott precis som studiobandspelarna, kassettdäcken,
spot-maskinerna – som spelade upp korta jinglar och vinjetter – liksom kontrollbordens snörväxlar. Den analoga tiden är
sedan länge förbi. Jag har sparat några rullband, de får åka med
i pappkassen hem, bara för sakens skull. Ett där jag pratar med
John Lennons första fru, Cynthia, ett där jag intervjuar Marianne Faithfull på Ritz i Stockholm och ett med Frank Zappa
live på Skansen. Jag packar ner bilden på Patti Smith som jag
haft vid mitt bord i över 20 år och även fotot på Karl Ove
Knausgård som jag tog 2010 och så bilden från David Bowies
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sista skiva, Black Star, som jag recenserade januari 2016, bara
ett par dagar före hans död.
Så där är det. Livet och döden och så detta underbara arbete
som någon gång måste ta slut. Då packar man ner några grejer i
en pappkasse och åker hem. Det är med andra ord slutpladdrat.

Referenser
Åhrén, Lars (1979). Radio/TV krönika. Göteborgs-Tidningen,
4 mars.
Hägred, Per (1993). Radio/TV krönika. iDag, 12 juli.

När Mia Gerdin slutade på Sveriges Radio våren 2017 hade det varit
hennes i mer än 40 år. Det började med Ungdomsredaktionen i Göteborg
1975 där hon arbetade med Tommy Rander, Inga Rexed, Lars Aldman
och även en tonårig Tomas Tengby. Efter 25 år på P3 (de sista åren som
redaktionschef) blev det P1:s kulturredaktion där hon medverkat som
kritiker och reporter i Kulturnytt och P1 Kultur och gjort reportage från
Island, Grönland och Färöarna samt intervjuat konstnärer, författare och
ﬁlmarbetare och mycket mera.
E-post: mia.gerdin@telia.com

ŶŶŶ

Historiens kvinnor, journalistföreningen och jultidningarna

ŶJournalistförbundets ordförande Jonas Nordling startade
2013 Journalistpodden som ibland tar upp historiska teman.
Podd nr 93 behandlade tidskriften Historiskan med kvinnor
i fokus. Nr 144 ﬁrade förbundets 116-årsdag. Nr 150 belyste
jultidningens historia och nr 152 uppmärksammade upplysningstidens betydelse för journalistiken. (www. sjf.se/om-oss/
journalistpodden)
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Henrik G. Bastiansen

Målet med mediehistorisk
forskning
Professor Henrik G. Bastiansen är ordförande i Norsk
Mediehistorisk Forening.
Här1 motiverar han varför mediehistorisk forskning
är viktig – och varför det är viktigt att mediehistorisk
forskning håller hög kvalitet.

Varför ska vi bedriva historiska studier av medier? Vilka motiv
kan vi anföra för att lägga ner tid på det? Svaret är inte självklart. Det ﬁnns ﬂera skäl till att det förﬂutnas medier och kommunikationer är intressanta för oss i dag. För det första omger
vi oss med ﬂer medier än någonsin och de griper långt in i
våra liv varje dag. Samtidigt är det fortfarande begränsat hur
mycket vi egentligen förstår om deras betydelse. Medieforskningen utgör ett försök att svara på det och att öka vår förståelse för vad som händer runt oss. Det samma gäller mediTexten är ett utdrag ur artikeln ”Hitta, granska, skriva: Kort införing i mediehistorisk metod”, publicerad i Mediehistorisk Tidskrift, nr 27, 2017, s. 125–
141. Utdraget omfattar sidorna 138–141. Tidskriften ﬁnns på www.medietidskrift.no. Översättning från norska: Torbjörn von Krogh.
1
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erna bakåt i tiden. Historiska studier av medierna skildrar vad
som lästes, hördes och sågs samt vilka åsikter som spreds via
olika kommunikationskanaler vid olika tidpunkter. Betänk vilken enormt betydelse tryckkonsten ﬁck under perioden efter
Gutenberg, inte minst för spridningen av kunskap och åsikter i
skrifter, böcker och tidningar. Mer än 500 år senare diskuteras
tryckkonsten fortfarande som en av de största landvinningarna
i mänsklighetens historia (Eisenstein, 1983).
Detaljerna om tryckkonstens inﬂytande – eller alla senare
förändringar i vårt sätt att kommunicera från telegrafen till de
sociala medierna – är inte så självklara som man kanske skulle
kunna tro. Motivet för att studera forna tiders medier är egentligen ganska enkelt: De band människor samman och påverkade deras situation. De kanaliserade kunskap och värderingar
utifrån nya tekniska förutsättningar och dessa nya metoder
har antagligen påverkat mänsklighetens historia i långt högre
grad än vi hittills förstått (Crowley & Heyer, 1991). Därför är
det endast genom att frilägga hur kommunikationsmedlen har
fungerat över tid som vi kan börja förstå mer av deras grundläggande betydelse. Mitt intryck är att om vi utesluter medierna från historien så skapar vi lätt en statisk bild av det som
hände. Om vi däremot inkluderar dem i våra beskrivningar så
får vi genast en mer dynamisk skildring av händelserna. Då ser
vi hur aktörerna följde nyheterna i tidningar, radio eller tv och
använde telegraf, telefon eller mobil – kort sagt utnyttjade sin
tids metoder för att orientera sig. Genom att studera hur historiska händelser beskrevs och bevakades i medierna i samtiden
förstår vi bättre hur de uppfattades medan de skedde. Nämner
vi ett årtal – 1814, 1905, 19402 – kan vi genast börja utforska
vilken roll medierna spelade.
Tittar vi närmare på detta ser vi att de moderna medierna
(masspridda tidningar, foto, ﬁlm, telegraf med mera) ﬁck sitt
2

Viktiga årtal i norsk historieskrivning (översättarens anmärkning).
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internationella genombrott vid slutet av 1800-talet, medan
medieforskningen i Norden inte kom igång på allvar förrän på
1970-talet. Det tog med andra ord ungefär hundra år från mediernas moderna genomslag fram tills nordiska forskare började
intressera sig för dem. Under hela denna tid var det egentligen
ingen som kunde säga något precist om mediernas betydelse,
även om de nådde miljoner människor varje dag. Därför har vi en
eftersläpning vad gäller kunskap
om denna period. Först under de
senaste decennierna har vi fått historisk forskning som täpper till
några av hålen, men det är fortfarande mycket vi inte vet. Västvärldens väg in i det moderna industrisamhället och mediernas historiska roll i den processen genom
sin betydelse för vardagsliv, kultur,
politik och demokrati är än så
länge ett föga utforskat område i
norsk och nordisk medieforskning
– i stark kontrast till USA som har
Henrik G. Bastiansen har bland
en långt starkare tradition av hisannat forskat om norsk partipress, tv
torisk medieforskning (Emery, och yttrandefrihet. Tillsammans med
Emery & Roberts, 2000; Start & Hans Fredrik Dahl har han skrivit
Sloan, 1988; Sloan, 2014; Kovarik, standardverket Norsk Mediehistorie
(Universitetsforlaget, andra upplagan
2011; Fellows, 2015).
Dagens studier visar ofta hur 2008). Foto: Maja Panniè Bastiansen.
ett lands samhällsförhållanden
präglar utformningen av dess medier, ett exempel är hur radiooch tv-institutionerna inrättades i de nordiska länderna. Så
startar medierna sin verksamhet och börjar genom sin teknik
att påverka samhället i sin tur. Vi kan ofta se hur medierna återverkar på sin omgivning och ibland faktiskt bidrar till utfallet
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av realhistoriska händelser. Ett exempel är Vidkun Quislings
statskupp den 9 april 1940 som han genomförde framför mikrofonen i NRK:s3 radiostudio. Det går inte att beskriva historien om denna dag utan att ta med deklarationen som gjordes
i radion (Dahl, 1978). Ett annat exempel är Berlinmurens fall
den 9 november 1989. Det är omöjligt att förklara hur detta
gick till utan att ta med den presskonferens med den östtyske
presstalesmannen Günther Schabowski som direktsändes i
DDR-televisionen kl. 18 den kvällen. Där levererade han oväntat nyheten att regimen öppnat gränsen mot Västtyskland och
därmed öppnat själva Berlinmuren (Steinmetz, 2004). Sådana
exempel ger dramatiska illustrationer till vad ett medium kan
betyda i tillspetsade situationer, men vi kan ändå inte påstå
att detta gäller som ett generellt mönster för alla medier i alla
tider. Vi måste se till att vi varken övervärderar eller undervärderar mediernas inﬂytande och det är en utmaning. Det är
därför vi måste undersöka medierna noga vid varje givet tillfälle, på samma sätt som när vi studerar dem ideograﬁskt och
historiskt.
Målet med att utföra historiska studier av medierna måste
vara att slutresultatet är lika bra som i annan forskning – alltså
håller minst lika hög kvalitet som i vanlig historieforskning
även när ämnet är medierna. Vi kan inte sänka kraven på
vetenskaplighet för att det handlar om medier. Medieforskning
och mediehistoria har inte lägre kvalitetskrav än andra fackområden. Om vi ansåg det skulle det innebära en slags ”historia light”-version, baserad på att vi kallar oss medievetare eller
medieforskare. En sådan sänkt standard är inte hållbar. Med
andra ord: Det som gör mediehistoria till god forskning är det
som skapar annan god historieforskning. Vårt mål måste vara

Norsk Rikskringkasting, NRK, är namnet på det norska public serviceföretaget för radio och tv. Det motsvarar SVT och SR i Sverige (översättarens
anmärkning).
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att vår forskning om mediernas historia och deras betydelse för
forna tiders kultur och samhällsliv ska räknas som fullgod historisk forskning – även av professionella fackhistoriker. Något
annat skulle innebära för låga ambitioner. Om vi gör anspråk
på att bedriva vetenskap kan målet inte sättas lägre. Vi kan inte
använda en egen ”medievetare”-standard som bara fungerar
inom medievetenskapen, men som ringaktas inom andra historiska fackområden. Det vi uträttar måste vara tillräckligt bra
även när det betraktas utifrån. Om vårt arbete är tillräckligt bra
kommer det att användas och citeras av andra forskare – även
av historiker. Då kommer våra resultat till nytta i nya sammanhang. Sådan kunskap kommer också att medföra att aktuella
perspektiv förs rakt in i vår egen samtid här och nu. För om vi
bättre förstår hur olika medieformer har verkat inom kultur
och samhälle och fört oss dit vi står i dag, så är vi kanske också
bättre rustade att möta de utmaningar som ligger framför oss.
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Henrik G. Bastiansen är professor i medievetenskap vid Högskolan i Volda i
Norge och ordförande i Norsk Mediehistorisk Forening.
E-post: bastians@hivolda.no

ŶŶŶ

Norsk Mediehistorisk Forening och Mediehistorisk Tidskrift

ŶNorsk Pressehistorisk Forening bildades 1998 som en fortsättning av Stiftelsen Pressehistoriskt arkiv (bildad 1975) och
föreningen Pressearkivets Venner (bildad 1993).
Så långt ﬁnns det paralleller till utvecklingen i Sverige där
Svensk Presshistorisk Förening bildades 1999 som en fortsättning av olika föreningar (en fullständig förteckning ﬁnns
längst fram i denna årsbok).
2016 bytte Norsk Pressehistorisk Forening namn till Norsk
Mediehistorisk Forening. Samtidigt ändrade föreningens
tidskrift namn från Pressehistorisk tidskrift till Mediehistorisk
tidskrift. Tidskriften utkommer med två nummer per år och är
fritt tillgänglig på www.medietidskrift.no.
Några tematiska satsningar under senare år:
13/2010 – nordisk press under andra världskriget
20/2013 – kvinnor och kvinnobilder i norsk press runt 1913
21/2014 – den norska partipressens utveckling och avveckling
22/2014 – norsk press under första världskriget
23/2015 – den norska pressen åren efter 1814
27/2017 – tre nedslag om propaganda och PR i norska medier
28/2017 – ryska revolutionen och den norska pressen.
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”Fixa bilderna, så ﬁxar jag kriget”

ŶUttalandet hänförs till pressmagnaten William Randolph
Hearst, en uppmaning 1897 till sin korrespondent på Kuba att
försöka provocera fram ett upplagedrivande krig mellan USA
och Spanien.
2003 satte New York Times säkerhetsreporter James Risen
upp just detta citat på sitt skrivbord på NYT:s redaktion i
Washington; ”You furnish the pictures, I’ll furnish the war.”
Vid denna tid var han utled på att gång på gång bli ombedd
att via sina CIA-källor bekräfta andra NYT-reportrars uppgifter om Iraks påstådda massförstörelsevapen, medan hans
egna avslöjanden om att ryktena var uppblåsta och överdrivna
begravdes, slaktades eller gömdes långt inne i tidningen.
James Risen publicerade i januari 2018 en lång redogörelse
för sina problem med att rapportera om USA:s hemliga
operationer; svårigheterna gällde både regeringen och New
York Times. Han har sedan dess lämnat NYT och arbetar nu
för Glenn Greenwald med ﬂera på nättidningen The Intercept
där hans redogörelse har publicerats (https://theintercept.
com/2018/01/03/my-life-as-a-new-york-times-reporter-in-theshadow-of-the-war-on-terror/).
Äktheten i Hearsts påstådda uppmaning 1897 har analyserats. Det mesta talar för att citatet inte är autentiskt,
utan snarare ett uttryck för kritiken mot sensationell ’yellow
journalism’ i samband med upplagekrigen mellan Pulitzers
The World och Hearsts The Journal. (Se exempelvis Yellow Journalism. Puncturing the Myths, Deﬁning the Legacies av W. Joseph
Campbell, Praeger 2001.)

Torbjörn von Krogh
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Fake journalism i svenska Pressen 1898

ŶPublicistklubben gav under drygt tre år ut en ”publicistisk facktidning” med namnet Pressen. Numret som utkom
20 april 1898 innehöll en osignerad artikel om ”en egendomlig och bedräglig afart af amerikansk journalistik som fått
namn af fake journalism”. Rubriken var ”Svindeljournalism”.
Artikeln beskriver hur ”pseudojournalister” försöker sälja
”fabricerade nyheter” till tidningsredaktioner. Dessa texter kunde handla om hjältemodiga skådespelare som påstås
övermanna inbrottstjuvar eller läkare som påstås vara särskilt
tillförlitliga. Huvudpersonerna var införstådda med lurendrejeriet och ﬁck betala en slant för den positiva uppmärksamhet
de erhöll. Pseudojournalisterna räknade alltså med dubbel
ersättning – både från ”källorna” och från redaktionerna.
En annan variant som beskrivs är spekulation i tryckfrihetsmål genom att sälja in en kränkande text till en tidning.
”Reportern skrifver ihop en åtalbar artikel om någon av de i
konspirationen invigda. Denne väcker sedan åtal mot tidningen och fordrar naturligtvis en hög summa i skadestånd.”
Pengarna delas därefter mellan skribenten och den omskrivne.
Artikeln i Pressen förefaller vara en översättning av
en internationell byråtext. En sökning på nätet visar att
ursprungstexten exempelvis publicerades i South Australian
Register i Adelaide 25/6 1898.

Torbjörn von Krogh

När Andreo Unosoli dödförklarades av Aftonbladet
Ŷ– Jag har tagit död på en journalist, förklarade Aftonbladets
tidigare redaktionschef Sigurd Glans i en födelsedagsintervju i
Dagens Nyheter (25/11 2004).
Bakgrunden enligt DN-artikeln var att Aftonbladets reportrar irriterats av en Expressen-byline som kunde dyka upp när
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man med säkerhet visste att konkurrenten inte hade varit
på plats. Hur blir man av med en sådan lättfotad reporter?
Sigurd Glans visste besked, enligt intervjun lät han ”den
kände Expressen-journalisten Andreo Unisoli” ingå i rapporteringen av de omkomna i ett stort snöskred i Alperna.
Hur uppstod denne Andreo Unosoli? Finns det något dolt
budskap i hans namn liksom för östeuropén Mejk Swenekafew och översten Reﬂipe W Thenuz (se sidorna 100 och 168)?
Svaret kan ﬁnnas i en annan artikel i Dagens Nyheter. Tysta
Mari (13/6 1976) kom fram till att namnet skapades i Stockholm för att Expressens korrespondent i Rom vid mitten av
1960-talet inte skulle behöva befatta sig med triviala nyheter
om siamesiska tvillingar och om Sophia Lorens eskapader.
Korrespondenten var Anders Ehnmark; Anders/Andreo
Ehn- /Uno- mark/soli (egentligen suolo) – voila Andreo
Unosoli.
I en artikel/intervju inför Anders Ehnmarks 80-årsdag
2011 berättas historien på nytt: ”Ehnmark är Expressens
korrespondent i Rom, säger till kulturavdelningen att han
skriver för utrikes och till utrikes att han skriver för kulturen.
Egentligen sitter han på piazzan och läser”. Lösningen att signera byråtelegrammen med Unosoli uppﬁnns. ”Det fungerar
smärtfritt för alla parter” (Fokus, 7/6).

Torbjörn von Krogh

Det har hänt att medier granskat sig själva

ŶI samband med #metoo-rapporteringen under hösten 2017
har ﬂera redaktioner ställts inför problem – kan vi syna en
redaktionell kollegas vandel, en arbetskamrat, med bibehållen
trovärdighet? Svaren har ibland blivit nekande; vi kan inte
granska oss själva.
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Att frågan är komplicerad visar bland annat den debatt
som förts sedan 1960-talet med början i USA om så kallade
läsarombudsmän, eller läsarnas redaktörer. Kan de utföra
självständiga undersökningar av redaktionella publiceringar
utifrån läsares tips och frågor?
Det ﬁnns dock en rad exempel på att redaktioner beslutat
sig för att kacka i eget bo i konkreta frågor. I slutet av september 1980 förfärades Washington Posts läsare av en detaljerad
berättelse om Jimmy, åtta år gammal och redan en tredje generationens heroinmissbrukare. Reportern Janet Cooke hedrades med ett Pulitzerpris för sin starka skildring. Men historien
var påhittad, Pulitzerpriset ﬁck lämnas tillbaka och konkurrenterna jagade historien bakom historien; hur kunde detta
ske? Washington Post gick in för att det skulle vara Washington
Post som bäst och mest utförligt berättade hur det gått till. Tidningens läsarombudsman gjorde en noggrann undersökning
och presenterade sina slutsatser på förstasidan och fyra insidor.
En liknande genomgång gjorde New York Times 2003 efter
att reportern Jayson Blair förfalskat ﬂera stort uppslagna
artiklar. En autonom granskningsgrupp upprättades, en detaljerad rapport om hur falsarierna kunnat passera redaktionella
kontrollpunkter publicerades på förstasidan, nya riktlinjer
infördes och både redaktionschefen och chefredaktören avgick
från sina poster.
Modellen med en fristående granskning har även använts i
Sverige. Första veckan i mars 2002 genomförde Smålandsposten i Växjö en bred artikelserie om makten över Kronobergs
län. Problem uppstod när det stod klart att tidningens chefredaktör Ulf Johansson rankades som länets tionde mäktigaste person. Vad göra? Lösningen blev att be lokalradion
låna ut sin vassaste reporter till granskningen av chefredaktören, samtidigt som denne delegerade ansvaret för artikelserien till tidningens ställföreträdande ansvarige utgivare.

Torbjörn von Krogh
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Svensk Presshistorisk Förening
Verksamhetsberättelse för året 2017

Ordinarie ledamöter
Elisabeth Sandlund-Gäfvert, ordförande
Birgitta Ney, vice ordf och årsboksredaktör t o m den 9 maj
Elin Gardeström, skattmästare t o m den 9 maj
Anna-Britt Benjour, skattmästare fr o m den 9 maj
Kristina Lundgren, sekreterare
Anders Franck
Johan Hirschfeldt
Eva Jais-Nielsen
Åke Pettersson

Suppleanter
Nina Linder
Pär Nilsson
Ola Sigvardsson
Torbjörn von Krogh, årsboksredaktör fr o m den 9 maj
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Revisorer
Jonathan Bexelius
Ulf Eriksson

Revisorssuppleanter
Jens Karlsson
Staffan Sundin

Valberedning
Lars-Åke Engblom, sammankallande
Birgit Petersson
Göran Svensson

Årsmöte
Föreningens årsmöte ägde rum i Beskowsalen i ABF-huset,
Stockholm, den 9 maj 2017 med sedvanliga årsmötesförhandlingar och stipendieutdelning. Därefter berättade Göran
Nilzén, Ann-Katrin Hatje, Lars Rumar och Göran Elgemyr
om sina minnen av föreningens verksamhet i olika lokaler och
under olika namn alltsedan SPF bildades 1947, då som Föreningen Sveriges Tidningsmuseum med uppgift att skapa ett
presshistoriskt museum. Den avslutande jubileumsmåltiden
intogs hos Två Grabbar och Kök, tidigare Restaurang Cirkeln.

Styrelsen
Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden. Därtill
har arbetsutskottet sammanträtt vid tre tillfällen.
Frågan om att ersätta namnet Svensk Presshistorisk Förening med ett mer adekvat namn för en förändrad mediesituation har diskuterats under många år. Styrelsen har därför
beslutat att föreslå årsmötet 2018 ett byte till namnet Svensk
Mediehistorisk Förening.
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Medlemsstatistik
Föreningen hade vid årsskiftet 320 enskilda medlemmar och
30 juridiska personer, huvudsakligen medieföretag, som medlemmar.
Vid årsmötet ställdes en fråga om rabatterad familjeavgift,
vilken styrelsen har diskuterat men beslutat att lämna utan
åtgärd. Till skillnad från en återkommande medlemstidning
kan en extra årsbok skänkas bort.
Under året har tre medlemsbrev skickats ut med vanlig post
för att informera alla medlemmar om föreningens pågående
verksamhet.

Stipendier m.m.
Årets två stipendier för mediehistorisk forskning kronor á
25 000 kronor vardera tilldelades Lena Berggren, Umeå, för
en studie av ultranationalistisk nyhetsrapportering i går och i
dag, och Göran Jonsson, Stockholm, för en studie av Orkesterjournalen och dess förmåga till överlevnad från starten 1933 till
att idag vara världens äldsta, ännu levande jazztidskrift.
Årets stipendium för kandidat- eller magisteruppsats i
mediehistoria á 10 000 kronor tilldelades Johan Sundberg,
Mittuniversitetet, för hans uppsats ”Propaganda under första
världskriget. En kvalitativ analys av brittiska och tyska propagandaaffischer”.
Föreningens hemsida har nylanserats med ny design under
våren 2017, och därefter fortlöpande uppdaterats med information om föreningens verksamhet, mediehistorisk litteratur
och aktuella mediehistoriska händelser.
Broschyrer för medlemsvärvning och om mediehistoriska
arkiv, dvs vilka arkivinstitutioner som tar emot personliga
arkiv och tidningsföretagens arkiv, har delats ut vid bokmässan i Göteborg och i samband med föreningens olika program.
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Föreningen är sedan 2014 medlem av samarbetsorganisationen DELS, De Litterära Sällskapen i Sverige. Sedan tidigare är
föreningen också medlem i den ideella föreningen De Svenska
Historiedagarna.
Under året har styrelsemedlemmar deltagit i ett antal konferenser, bl a om det demokratijubileum som planeras av olika
institutioner för att uppmärksamma åren 1918–21 med den
allmänna rösträttens införande i Sverige. Styrelsen var också
representerad på konferensen ”Världslitteraturen och dess
svenska röster” arrangerad av Svenskt översättarlexikon och
Kungl. Vitterhetsakademien. Av presshistoriskt intresse är
att journalister som översättare av romaner och noveller i tidningarna inte har studerats. Flera styrelseledamöter är också
medlemmar av det nybildade mediehistoriska nätverket med
hemvist vid Stockholms universitet.

Arrangemang
Föreningen arrangerade den 29 mars ett uppskattat besök på
Marabouparkens utställning ”Upphovsmannen är en kvinna”
om tre banbrytande kvinnliga pressfotografer, Alma Haag,
Ellen Dahlberg och Ragnhild Haarstad, med ett inledande
samtal mellan Elisabeth Sandlund och Ragnhild Haarstad som
berättade om sina minnen från bl a tiden på Svenska Dagbladet.
I samband med årsmötet den 9 maj gavs en minneskavalkad
av Göran Nilzén, Ann-Katrin Hatje, Lars Rumar och Göran
Elgemyr om föreningens verksamhet under de år som gått
sedan bildandet 1947.
Vid årets bokmässa i Göteborg den 27 september–1 oktober delade föreningen monter tillsammans med Gustaf Hellström-sällskapet inom De litterära sällskapens (DELS) utställningsområde. Föreningen bidrog också med två föredrag på
DELS egen scen: Kristina Lundgren om ”Journalister, frihet
och demokrati i presshistorien” och Elisabeth Sandlund om
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”Emanuel Björck, en stridbar publicist”. Åke Petterssons intervjuer med föredragshållarna lades ut på föreningens hemsida. I
föreningens monter såldes många mediehistoriska böcker och
under mässdagarna ﬁck föreningen också ett tillskott av nya
medlemmar.
Vid De Svenska Historiedagarna i Borås den 6–8 oktober
representerades SPF av Jonas Ohlsson, JMG/Göteborgs universitet, med ett föredrag om Borås Tidning och dagens mediemarknad.
Den 24 oktober hölls ett möte i Radiohuset/Studio 5 med
Lars Gunnar Erlandson som talade om sin nya bok Utrikeskorrespondenterna – Från runsten till Twitter, där han beskriver utrikesrapporteringens historia i svenska medier.

Årsbok
Presshistorisk Årsbok 2017 utkom i mitten av april som den trettiofjärde i ordningen. Boken innehöll nio artiklar och omfattade
totalt 140 sidor.
Redaktionsgruppen har bestått av docent Birgitta Ney
(redaktör), professor Lars-Åke Engblom, docent Kristina
Lundgren, FD Gunilla Lundström, docent Birgit Petersson och
professor Per Rydén.
Vid årsmötet i maj tillträdde FD Torbjörn von Krogh som
redaktör för årsbokens kommande utgivning.
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Medlemsförteckning 2017
Abalo, Ernesto, Jönköping
Abrahamsson, Bengt, Göteborg
Abrahamsson, Kenneth,
Hägersten
Ahlberg, Anders, Älta
Ahlqvist, Eva-Lena, Stockholm
Ajaxson, Anders, Karlstad
Almer, Tore, Hässleholm
Almgren, Susanne, Jönköping
Andersson, Börje, Göteborg
Andersson, Jan G, Kalmar
Andersson, Johnny, Åskloster
Andersson, Per-Olof, Ingelstad
Andersson, Rune, Strängnäs
Andersson, Sven-Erik, Lund
Andersson, Sylve, Lund
Andersson, Ulf, Västra Frölunda
Andersson, Ulf B, Dalarö
Andersson, Ulrika, Mölndal
Andrén, Gunnar, Stocksund
Anell, Lars, Stockholm
Arnberg, Klara, Hägersten

Awebro, Kenneth, Stockholm
Axelsson, C G, Falsterbo
Barke, Gunnar, Ordensbacka
Bengtson, Jörgen, Stockholm
Benjour, AnnaBritt, Stockholm
Berger, Gertrud, Lund
Berglez, Peter, Jönköping
Bergstrand, Jan-Erik, Farsta
Bergström, Hans, Arvika
Bergström, Håkan, Falkenberg
Bernhard, Irene, Uddevalla
Bernhardsson, Bo, Stockholm
Berns, Lennart, Stockholm
Bjelkholm, Mia, Stockholm
Björkman, Börje, Växjö
Björnsson, Anders, Kista
Blomé, Gunilla, Vallentuna
Boberg, Kåre, Vaggeryd
Bokgren, Bo, Göteborg
Bonnier, Pontus, Stockholm
Bosved, Michael, Nacka
Brink, Lars, Mellerud
Bruce, Edith, Finspång
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Bruce, Leif, Finspång
Brügge, Anne, Delsbo
Byström, Tora, Överhörnäs

Eriksson, Lars H, Älta
Erlandson, Lars Gunnar,
Stockholm

Carnbro, Kjell, Sundsvall
Carlsson, Ulla, Göteborg
Carlstoft Bramell, AnnaKarin, Lomma
Cavallie, James, Stockholm
Centerwall, Stefan, Göteborg
Cronqvist, Marie, Lund

Falk, Jonathan, Göteborg
Falkvik, Ingmar, Stockholm
Fernberg, Magnus, Sävedalen
Fichtelius, Erik, Enskede
Finer, David, Stockholm
Forsgren, Nils, Lidingö
Forsman, Michael, Stockholm
Franck, Anders, Göteborg
Fredriksson, Kjell, Karlstad
Fröier, Mats, Göteborg
Funck, Claes, Saltsjöbaden
Funcke, Nils, Stockholm

Dahlén, Peter, Oslo, Norge
Dahlman, Erik, Lund
Dahlström, Sven-Erik, Säffle
Dahlqvist, Börje, Björkvik
Darrell, Birgitta, Råå
Delbro, Ulf, Göteborg
Dellgren, K-E, Stockholm
Dopping, Staffan, Nacka
Strand
Edlund, S. Gunnar, Täby
Edström, Maria, Göteborg
Ekdahl, Mats, Helsingborg
Ekman, Stefan, Göteborg
Ekstedt, Göran, Skärhamn
Ekström, Göran, Hovås
Elgemyr, Göran, Stockholm
Elgemyr Krook, Soﬁa, Stockholm
Eliasson, Per-Elof, Västra
Frölunda
Ellefson, Merja, Umeå
Elsässer, Sophie, Lund
Engblom, Lars-Åke, Göteborg
Enqvist, Lars, Åseda
Ericsson, Bo, Hägersten
Eriksson, Bertil, Södertälje
Eriksson, Bodil, Falun
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Gardeström, Elin, Hägersten
Gerd, Jan, Trollhättan
Gerentz, Martin, Stockholm
Gidlöf, Leif, Stockholm
Gillberg, Jan, Gränna
Gilly, Pierre, Tranås
Glans, Sigurd, Stockholm
Gottfridsson, Roger, Vellinge
Grenfeldt, Bror, Haninge
Grönstedt, Olle, Vällingby
Gullberg, Stephan, Spånga
Gustafsson, Bengt, Vellinge
Gustafsson, Karl Erik, Ugglarp
Gustavsson, Björn, Boda
Kyrkby
Gustavsson, Tobbe, Hässelby
Gäre, Susanne, Hallaryd
Göransson, Mattias, Göteborg
Göthe, C-G, Växjö
Hallenberg, Jerker, Linköping
Hallerby, Nils, Stockholm

Hammarlund, Karl-Gunnar,
Haverdal
Hamrin, Christina, Jönköping
Hansen, Lars-Erik, Bromma
Hansson, Göran, Norrköping
Hansson, Johan, Hörnefors
Hansson, Oloph, Stockholm
Hatje, Ann-Katrin, Solna
Hedberg, Gunnel, Malmö
Heddelin, Bertil, Stockholm
Hedén, Per-Åke, Linköping
Hedvall, Barbro, Torekov
Hellsten, Unn, Stockholm
Henriksson, Anita, Spånga
Henriksson, Claes, Spånga
Hirschfeldt, Johan, Stockholm
Hjelte, Gudrun, Stockholm
Hjorth, Anna, Stockholm
Holmberg, Claes-Göran, Lund
Holmblad, Marika, Stockholm
Holmquist, Göran, Helsingborg
Hultén, Gunilla, Uppsala
Hultén, Olof, Kalmar
Häggqvist, Patrik, Öjebyn
Hök, Jöran, Bandhagen
Hörsell, Ann, Stockholm
Ilshammar, Lars, Stockholm
Ingvarson, Eva, Höör
Jais-Nielsen, Eva, Stockholm
Jarlbrink, Johan, Lund
Jigenius, Pär-Arne, Göteborg
Johansson, Anders, Eskilstuna
Johansson, Anette, Huskvarna
Johansson, Bengt, Mölndal
Johansson, Östen, Stockholm
Jonsgården, Kenneth, Hudiksvall

Jonsson, Göran, Stockholm
Jonsson, Sverker, Göteborg
Juholt, Håkan, Oskarshamn
Junback, Carl Gunnar, Stockholm
Järtelius, Arne, Malmö
Jönsson, Christer, Göteborg
Kalin, Yngve, Hyssna
Karlsson, Hugo, Knislinge
Karlsson, Johnny, Olofström
Karlsson, Ove, Hägersten
Kimsjö, Thelma, Stockholm
Kleberg, Madeleine, Stockholm
Klein, Ernst, Danderyd
von Krogh, Torbjörn, Stockholm
Källström, Ulf, Göteborg
König, Arne, Malmö
Lagerquist, Börje, Göteborg
Larsson, Håkan, Krokom
Larsson, Sören, Sollentuna
Larsson, Tomas, Stockholm
Lazzari, Franco, Göteborg
Leivik Knowles, Britt-Marie,
Jönköping
Lenken, Peter, Alingsås
Lidberg, Einar, Filipstad
Lidén, Sture, Uppsala
Lilja-Svensson, Margareta,
Mörbylånga
Lind, Kalle, Malmö
Lindberg, Tobias, Stockholm
Lindblad, Maria, Staffanstorp
Lindblom Hulthén, Agneta,
Tvååker
Lindén, Mats, Stockholm
Linder, Nina, Bromma
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Lindgren, Bengt, Jönköping
Lindhoff, Håkan, Hägersten
Lindstedt, Niklas, Stockholm
Lindskog, Mac Lennart, Täby
Lindström, Per, Lund
Lindström, Sverker, Stockholm
Ljungqvist, Kenneth, Varberg
Lundgren, Kristina, Nacka
Lundkvist, Ingmar, Malmö
Lundström, Gunilla, Lomma
Löfgren, Svante, Stockholm
Löfquist, Thomas, Lund
Lönnroth, Ami, Södertälje
Löwgren, Göran, Bromma
Magnergård, Omar, Lidingö
Malmqvist, Jan-Erik, Lund
Mannerfred, Åke, Borås
Mattisson, Lennart, Örebro
Mattsson, Per Eric, Södertälje
Mattus, Maria, Jönköping
Mejdevi, Hans, Västerås
Melander, Ellinor, Bromma
Melander, Per, Solna
Melbourn, Anders, Bromma
Methi, Maria, Helsingborg
Modig, Göran, Kalmar
Mogensen, Lars, Vitaby
Molin, Karl, Stockholm
Montell, Leif, Alingsås
Månsson, Hans, Limhamn
Mårtensson, Bo, Saltsjö-Boo
Mårtensson, Torbjörn, Göteborg
Naumann, Ann-Sophie, Jönköping
Ney, Birgitta, Stockholm
Nilsson, Pär, Gnesta
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Nilsson, Torbjörn, Stockholm
Nordlöf, Malte, Gusum
Nordmark, Dag, Karlstad
Nordström, Bo, Lindome
Norrman, Leif, Annerstad
Nycander, Svante, Sigtuna
Nygren, Gunnar, Mariefred
Nyström, Lars, Linköping
Näslund, Nils Sture, Malmö
Odén, Tomas, Göteborg
Olander, Håkan, Stockholm
Ohlén, Alf, Adelsö
Olausson, Ulrika, Jönköping
Olow, Anders, Bromma
Olson, Rolf, Stockholm
Olsson, Jimmy, Staffanstorp
Olsson, Tobias, Hjärup
Oscarsson, Ingemar, Lund
Pagil, Arne, Göteborg
Palm, Eva-Lotta, Jönköping
Pers, Anders H, Hallstahammar
Persson, Lars, Göteborg
Persson, Lennart, Simrishamn
Persson, Roland, Umeå
Petersson, Birgit, Umeå
Petersson, Bertil, Umeå
Pettersson, Åke, Lund
Präntare, Bo, Stockholm
Rabenius, Lars, Stockholm
Rahm, Henrik, Lund
Ramklint, Lars, Malmö
Reinholdsson, Anders, Sätila
Rinkeborn, Hans, Västerås
Romefors, Örjan, Stockholm
Rosén, Robert, Gävle
Rosin, Mats, Umeå

Rosqvist, Lennart, Angered
Rudhe, Elisabet, Hägersten
Rumar, Lars, Stockholm
Ruth, Arne, Stockholm
Rydén, Per, Lund
Rydh, Marianne, Solna
Samuelsson Leffler, Agneta,
Göteborg
Samuelsson, Jan, Härnösand
Sandahl, Dag, Moheda
Sandén, Weimar, Älvsjö
Sandlin, Lars, Nacka
Sandlund-Gäfvert, Elisabeth,
Bromma
Sandström, Robert, Solna
Sigvardsson, Ola, Stockholm
Sjöman, Börje, Stockholm
Sjöstrand, Nils, Stockhollm
Skoglund, Lars-Olof, Stockholm
Sköld, Gullan, Stockholm
Sollbe, Barbro, Gävle
Sommelius, Sören, Helsingborg
Stenius, John, Uppsala
Stenmark, Bernt, Sandviken
Stormvall, Joachim, Alunda
Storn, Thomas, Lund
Strandell, Leif-Rune, Stockholm
Strömquist, Stefan, Uppsala
Stål, Margareta, Jörlanda
Sundin, Staffan, Jönköping
Svanberg, Åke, Strömstad
Swedberg, Eric, Dingle
Svedin, Lennart, Malmö
Svensson, Anders, Jönköping
Svensson, Carl-Johan, Jönköping

Svensson, Göran, Uppsala
Svensson, Janne, Huskvarna
Svensson, Sonja, Stockholm
von Sydow, Elisabeth, Lidingö
Söderbergh, Catharina, Järfälla
Söderlund, Marcus, Brandbergen
Thorsell, Staffan, Stockholm
Thorsson, Jan, Skivarp
Thunström, Anders, Löttorp
Tjerneld, Andreas, Stockholm
Torekull, Bertil, Brantevik
Tornbjer, Charlotte, Lund
Ullenhag, Jörgen, Uppsala
Wadbring, Ingela, Alingsås
Wedel, Kristian, Göteborg
Weibull, Lennart, Göteborg
Velander, Lars-Olof, Hässelby
Wennström, Karin, Jönköping
Wettergren, Anders, Göteborg
Widholm, Torsten, Stockholm
Vigsö, Orla, Alingsås
Wiklund, Claes, Gnesta
Viklund, Stig-Henrik, Skellefteå
Viktorson, Bengt, Örebro
Wrange, Ann-Marie, Stockholm
Wreden, Åke, Eksjö
Wästberg, Olle, Stockholm
Zetterberg, Kent, Stockholm
Zetterberg, Leif, Stockholm
Zilliacus, Henrika, Helsingfors, Finland
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Åhlander, Torsten, Luleå
Åhlen, C-G, Stockholm
Åkerlund, Kjell, Saltsjö-Boo
Åsén Ekstrand, Eva, Gävle

Örnéus, Jan, Stockholm
Österström, Jan, Göteborg
Östnäs, Anders, Lund

Företag och organisationer
Aftonbladet AB, Tidningen, Stockholm
Dagens Nyheter AB, Stockholm
MittMedia AB, Gävle
Eskilstuna-Kuriren AB, Eskilstuna
Expressen Kvällstidningen AB, Stockholm
Tidningsbolaget GDAB AB, Gävle
Gota Media, Kalmar
Gotlands Media AB, Visby
Herenco AB, Jönköping
Norrbottens Kuriren AB, Luleå
Nya Lidköpings-Tidningen AB, Lidköping
Piteå-Tidning AB, Piteå
Publicistklubben, Stockholm
Skånska Dagbladet AB, Malmö
Smålandsposten AB, Växjö
Sthlms Journalistseniorer, Stockholm
Sv Tidningsutgivareföreningen, Stockholm
Svenska Dagbladets AB & Co Hb, Stockholm
Svenska Journalistförbundet, Stockholm
Sveriges Radio, Stockholm
Sydsvenska Dagbladet AB, Malmö
Skånes Journalistseniorer, Lund
Sydöstra Sveriges Dagblad AB, Karlskrona
Tidnings AB Nya Dagen, Stockholm
Ulricehamns Tidnings AB, Ulricehamn
Upsala Nya Tidning, Uppsala
Västerbottens-Kurirens AB, Umeå
Östgöta Correspondenten AB, Linköping
Östra Småland AB, Kalmar
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Presskritikern Carl Lindhagen, pionjären Alma Haag och
provokatören Leon Ljunglund är tre proﬁler som gjorde
avtryck i mediehistorien för ungefär hundra år sedan. Du
möter dem i olika artiklar här i Presshistorisk årsbok 2018.
Carl Lindhagen var borgmästare i Stockholm och
politiker. Han motionerade 1910 i riksdagen om åtgärder
för att minska partipressens ”förvildande” inverkan.
Alma Haag var en av de första fotograferna på Dagens
Nyheter och tog bland annat bilder av ex-president
g
Roosevelt och från August Strindbergs begravning.
daktör
Leonard Ljunglund publicerade som chefredaktör
littrade
för Nya Dagligt Allehanda ett privatbrev som splittrade
v
Publicistklubben. Lösningen på konﬂikten blev
Pressens Opinionsnämnd.
en
Dessutom möter du boulevardﬂanören Jörgen
med sin pudel, skandalredaktören C S Dahlin
samt Spinnrocks-pionjären och
kulturjournalisten Mia Gerdin.
Tillika artiklar om understreckarens
mer än hundraåriga historia i Svenska Dagbladet,
kvinnopressens kvinnoskildringar i rösträttsstriden, den tecknade satirens status och förekomst i dagspressen, Arbetets sista strid och mediehistoriens betydelse.
Plus notiser om historiska fake news.

UTGIVEN AV

