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Abstract

Andersson, Per-Olof, 2001. Den kalejdoskopiska offentligheten. Lokal press,
värdemönster och det offentliga samtalets villkor 1880-1910 (The kaleidoscopic public
sphere. Local press, value systems and the conditions for the public discourse 1880-1910),
Acta Wexionensia nr 12/2001. ISSN: 1404-4307, ISBN: 91-7636-303-1. Skriven
på svenska med en engelsk summary.

The overall aim with this dissertation is to contribute to a deeper knowledge of
three interwoven problem complexes. First, the aim is to analyse the functions of
the press in society, in this context with a particular focus on the provincial press.
Second, special attention is given to the significance of regional patterns of values
for the potential of the newspapers to function. Third, the dissertation deals with
the difficult and complex questions of the conditions for the public discourse. The
primary aim is to analyse in detail what can be expressed in a particular environ-
ment at a particular time. The area investigated is the county of Kronoberg in the
period 1880-1910. The empirical basis for the dissertation consists of in-depth
studies of some attempts to establish newspapers in the county, along with a num-
ber of thematic studies.

On the basis of previous research a number of functions of the press has been
identified: information, politics, economy, education, entertainment and identity.
The thematic studies of this dissertation reveal the context-bound relationship be-
tween the various functions. All the studies conducted here shows clearly that the
occurrence of specific regional patterns of values was of great significance for the ac-
tions of the newspapers. All the newspapers studied recognize the existence of a
shared foundation of values in the region. Some of the newspapers supported the
ideals, others tried to combat them. None of them tried to deny that they existed or
that they were significant. With Jürgen Habermas’ model of public discourse as a
starting-point and with the aid of four key terms – public sphere, accessibility, cri-
tique and discursive tone – I have systematically tried to capture the significance of
the press for the conditions in which the public discourse is carried on.
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Förord 
 
Att skriva denna avhandling kan beskrivas som något av en känslomässig berg- 
och dalbana. Under tidens gång har känslorna pendlat mellan hopp och förtviv-
lan. Vissa dagar har jag tagit itu med arbetet med en sprudlande entusiasm, andra 
dagar har jag känt total likgiltighet. Ena stunden har jag känt mig ganska nöjd 
med vad jag uträttat för att i nästa stund känna en svårbetvingad lust att kasta 
alltsammans i papperskorgen. När jag nu trots allt nått fram till slutdestinationen 
vill jag uttrycka min tacksamhet till ett antal personer som på olika sätt har un-
derlättat resan.  

Först och främst går tankarna till mina handledare. Under mina år vid Lunds 
universitet hade jag förmånen att ha Eva Österberg som handledare. Tack vare 
hennes djupa och mångsidiga kunskaper och aldrig sinande entusiasm och enga-
gemang kunde de spretande tankarna och textmassorna så småningom formas till 
en mer sammanhängande enhet. Vid stunder av misströstan lyckades Eva alltid 
finna de där enkla men geniala lösningarna som gjorde det möjligt för mig att 
återuppta arbetet med stärkt självförtroende och tillförsikt.  

Efter ankomsten till Växjö universitet har jag begåvats med två handledare, ett 
arrangemang som har fungerat utmärkt väl för mitt vidkommande. Peter Arons-
son har varit min huvudhandledare. Hans stora insikter inom olika områden och 
hans blick för de stora sammanhangen har varit av avgörande betydelse för att 
bringa detta projekt i land. En ovärderlig tillgång har det varit att Lennart Jo-
hansson, min biträdande handledare, ständigt funnits nära till hands. Som chef 
för Kronobergsarkivet, den institution som varit något av basen för mitt arbete, 
har han på nära håll kunnat följa avhandlingsarbetets utvecklingsfaser. Insatt som 
få i några av de specifika problemkomplex som avhandlingen kretsar kring, har 
han bistått mig på ett sätt som går långt utöver vad man rimligen kan begära. 

Ett särskilt tack vill jag också rikta till Lars-Olof Larsson. Hans förmåga att 
beskriva och levandegöra historiska förlopp på ett sätt som gör dem begripliga 
utan att göra avkall på vetenskaplig framställning har varit en inspirationskälla 
och ett ideal. Lars-Olof tillhör också den grupp av kunniga personer som välvil-
ligt ställt upp och läst mitt avhandlingsmanus i ett sent skede. Utöver de som re-
dan nämnts vill jag därför rikta ett varmt tack till Börje Björkman, Stefan Höje-
lid, Christer Knutsson, Jonny Nilsson, Roddy Nilsson, Lars Olsson, Lars Rumar, 
Per Rydén och Kenneth Strömberg.  

Värdefulla kommentarer och synpunkter har jag också erhållit under de semi-
narier i Lund och Växjö där mina texter ventilerats. För detta vill jag uttrycka 
min stora tacksamhet till deltagarna i doktorandseminarierna i Lund och Växjö. 
Ett särskilt tack till medlemmarna av �Informalistgruppen� som utan att tveka 
tog upp en smålänning i sin krets. Tyvärr kunde jag inte delta i gruppens verk-
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samhet i den utsträckning jag hade önskat. De gånger jag hade möjlighet att vara 
med i den otvungna samvaron med dess såväl andliga som lekamliga spis är 
emellertid stunder jag värdesätter högt. 

Det finns två institutioner som jag anser mig stå i särskild tacksamhetsskuld 
till. För det första Kronobergsarkivet som under hela doktorandtiden har utgjort 
basen för mitt arbete. Här har jag rönt ständig uppmuntran och stöd från såväl 
chefen (och tillika handledaren) Lennart Johansson som kollegan Kent Billing. 
När forskningen ibland har gått i stå har arkivarbetet fungerat som ett välgörande 
sätt att rensa tankarna. För det andra vill jag tacka Växjö Universitet. Det är 
mycket tack vare generösa förutsättningar vid Växjö Universitetet som det blivit 
möjligt för mig att slutföra forskarutbildningen. 

Under årens lopp har flera bibliotek och arkiv fått besök av mig och jag har 
ständigt blivit vänligt och professionellt bemött. Därför vill jag framföra ett 
varmt tack till personalen vid Växjö universitetsbibliotek, Landsbiblioteket i 
Växjö, Riksarkivet i Stockholm, Jönköpings läns folkrörelsearkiv, UB 4 tid-
ningssektionen i Lund, kommunarkiven i Alvesta och Älmhult samt pastorsex-
peditionen i Älmhult. Ett tack också till Alan Crozier som har översatt samman-
fattningen till engelska. 

Ekonomiskt stöd har lämnats mig från flera håll. Med stor tacksamhet vill jag 
omnämna bidrag som erhållits från Ridderstads stiftelse, Stiftelsen Gunnar Bjur-
mans stipendiefond, Svensk Presshistorisk förening (tidigare Föreningen Press-
arkivets Vänner) samt Stiftelsen Markussens studiefond. 

Min närmaste släkt, min mor, mina syskon och syskonbarn har gjort sitt bästa 
för att göra mig uppmärksam på att det finns värden i livet bortom den ibland 
något inskränkta akademiska världen. För detta är jag ständigt tacksam. 

 
 
Tegnaby och Växjö i augusti 2001 
 
Per-Olof Andersson 
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I. Inledning 
 
 
Trots landsortspressens kraftiga expansion under 1800-talets sista decennier var 
det ännu vid denna tid inte alla som uppfattade lokaltidningen som en livsnöd-
vändighet. Ivar Ljungquist, under flera år en av Dagens Nyheters ledande män, 
inleder sin bok Tidningsmästare och -gesäller med några minnesbilder från 
barndomens Kristdala, beläget ca tre mil från Oskarshamn i Kalmar län. Enligt 
Ljungquist var det vid denna tid många kristdalabor som inte fann det nödvän-
digt att ha någon tidning. Det mesta som var värt att veta ansåg man sig kunna 
höra av prästens kungörelser i kyrkan. Om man utöver detta ville ha uppgifter 
om t.ex. auktioner eller virkespriser så fanns det i regel alltid någon välvillig 
granne som höll sig med tidning. I värsta fall kunde några hushåll slå sig sam-
man och enas om en prenumeration. Nej, resonerade en del, skulle man nödvän-
digtvis ha någon tidning så var det i så fall bättre att hålla sig med missionstid-
ningen. Det var viktigare att sörja för själens frälsning än att stilla sin världsliga 
nyfikenhet.1  

Ljungqvist ger också en fascinerande skildring av hur den lokala nyhetsrap-
porteringen i Kristdala kompletterades av två äldre, ogifta kvinnor, som allmänt 
gick under namnen Nänämen och Harihört. De båda kvinnorna gick runt i stu-
gorna och berättade om allt som hände i bygden. Deras nyhetsförmedling hade 
dock helt olika framtoning: 
 

Nänämen höll sina slitna kläder rena och sina meddelanden fria från 
överdrifter, och hon mottogs därför gärna i de burgnare hemmen. [�] Det 
enda hon kanske överdrev en smula var ungdomens förvildning och fat-
tigfolks traktan efter jordiska ägodelar, hutlösa krav på kommunen, av-
undsamhet, slöseri och superi, men sådant ville de rika höra. I religiösa 
frågor var Nänämen mer statskyrklig än prosten � hädare och frireligiösa 
halvhedningar kom aldrig in i himmelen, nänämen � och hon rörde sig 
med en värdighet som om hon likt prostinnan ständigt haft socknens 
uppmärksamhet riktad på sig. Det gällde att hålla tand för tunga och stå 
väl med alla. Med vilken försiktighet gled hon inte över de dynamitladda-
de områdena mellan byns familjeklaner och kommunala maktgrupper � 
varje klick såg i henne sin speciella rapportör. 

Harihört var en slarva. Ur den solkiga schaletten virvlade hårtestarna 
fram, ögonen lyste och rullade, händerna viftade, hela kroppen befann sig 

��������� 
1 Ljungquist 1955 s. 10f. 
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i ständig rörelse även när hon satt, som om hon ridit på en galopperande 
häst. I de finare köken mottogs hon med sura miner, och alltså höll hon 
sig till de fattiga. Och där bredde hon på i ohämmad berättarglädje, 
särskilt när det gällde skandaler och trätor bland de förmögna, de snåla, 
högfärdiga, skenheliga fariséerna. [�] Orden skummade och gnistrade. 
Och då och då dök mörka tankelaxar upp ur djupet för att försvinna lika 
hastigt som de kommit. Med några lätta antydningar levandegjorde hon 
personer, händelser och miljöer, sådana hon själv såg dem i sin fantasi. 
Hon smäckte, sa folk, men det måste hon för den konstnärliga sanningens 
skull. 

 
Ljungquist berättar vidare att det ibland hände att båda kvinnorna av en olycklig 
slump råkade hamnade i samma kök. Då skyndade de sig därifrån åt var sitt håll. 
Nyheterna var färskvara som måste utnyttjas i tid. Så småningom kom emellertid 
ortstidningarna att ta över nyhetsförmedlingen även i det isolerade Kristdala var-
vid Nänämen och Harihört degraderas till skvallerkärringar.2  

Av flera skäl utgör Ljungqvists minnesteckning en utmärkt inledning till de 
frågor som denna avhandling kommer att ta upp. Avhandlingen handlar nämli-
gen om pressens funktioner och betydelse, främst i ett lokalt och regionalt sam-
manhang, kring sekelskiftet 1900. Vid en närmare granskning upptäcker man att 
det finns stora likheter mellan lokalpressens nyhetsförmedling och den som 
framfördes av dess föregångare Nänämen och Harihört. I själva verket kan 
Ljungquists beskrivning fungera som en provkarta över en mängd av alla de skif-
tande, ibland motsägelsefulla, egenskaper och funktioner som man tillskriver 
pressen. I överförd form kan man skönja flera av de klassiska dikotomierna.  

Den nyanserade och måttfulla Nänämen kan ses som en sinnebild för den mer 
seriösa pressen, samtidigt som Harihört ger associationer till skandalpressen. För 
den förra var sanningen ett viktigt kriterium, för den senare var underhållnings-
aspekten betydligt viktigare. Om Nänämen åtminstone hade ambitionen att be-
driva något slags objektiv nyhetsförmedling så framstår Harihört mer som en ka-
nal för opinion och protest. Nänämen försökte undvika att stöta sig med någon 
och drog ogärna fram konflikter i ljuset. Med en välvillig tolkning skulle man 
kunna säga att hon slog vakt om harmonin i den lokala gemenskapen. Agerandet 
uppvisar stora likheter med en vanligt förekommande, pejorativ beskrivning av 
landsortspressen som feg och undfallande och inkapabel att sköta sitt samhälls-
kritiska uppdrag. Även ur detta perspektiv framstår Harihört som konkurrentens 
motpol. För henne var det ett huvudsyfte just att vädra konflikterna. Hennes sätt 
att förmedla nyheter uppvisar därmed större likheter med den folkligt radikala 
pressen. 

Även ur en annan aspekt kan Ljungquists beskrivning utgöra en relevant 
utgångspunkt. Trots att de båda kvinnorna kan framstå som totalt olika så är det 
ändå en faktor som förenar dem. I sin framtoning ger de båda, om än på olika 
sätt, uttryck för en delad värdegemenskap. I bakgrunden tonar en alldeles 
speciell världsbild fram med sina särskilda ideal. Ur Ljungquists beskrivning 

��������� 
2 Ljungquist 1955 s. 7-9. 
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växer konturerna av en gemensam hederskodex fram: man skall inte slösa, man 
skall inte skryta och skrävla, man skall inte vara högfärdig och tro att man är 
förmer än någon annan, man skall inte trakta efter denna världens goda utan 
fogligt finna sig i den lott som man blivit tilldelad i livet. 

 

Avhandlingens allmänna utgångspunkter 
 

Syfte och frågeställningar 
 

Avsikten med ovanstående exempel har varit att introducera avhandlingens 
övergripande syften. Den fortsatta framställningen kommer att kretsa kring några 
sammanvävda problemkomplex. För det första handlar avhandlingen om pres-
sens funktioner i samhället. Syftet är att analysera de olika roller och funktioner 
som pressen tillskrivits och försöka få ett grepp om hur de på olika sätt har sam-
verkat. Det huvudsakliga intresset kommer att riktas mot den lokala pressen. Min 
ambition är att försöka lyfta fram aspekter som är specifika för lokalpressen. 

Den andra huvudfrågan riktar intresset mot sambandet mellan landsortspress 
och lokala och regionala värdemönster. En viktig uppgift blir att undersöka hur 
detta samband såg ut. Anpassade sig tidningarna endast till rådande värderingar 
inom utgivningsområdet eller sökte man utmana gränserna? Utgjorde tidningarna 
en konserverande kraft som stängde ute alla nya impulser, eller försökte de tvärt-
om aktivt att förändra invanda mönster? Spelade tidningarna endast en bekräfta-
de och konserverade roll eller tog de aktivt del i en identitetsskapande process? 
En särskilt betydelsefull uppgift blir i detta sammanhang att undersöka den loka-
la pressens betydelse för att bygga upp och/eller förstärka lokala och regionala 
mentaliteter.  

De nämnda frågorna leder in på ett mer övergripande och tämligen svårgrip-
bart problemkomplex, nämligen frågan om det offentliga samtalets gränser. Yt-
terst sett handlar det om vilka tankar och åsikter som egentligen är möjliga att ut-
trycka i ett visst samhälle i en viss tid. Hur kom det sig att vissa idéer avvisades 
medan andra var möjliga att tolerera eller kanske rent av absorbera? Hur behand-
lades det som inte passade in i det gemensamma värdesystemets ramar? Vilka 
strategier kom till användning gentemot det som ansågs som avvikande? Några 
definitivt uttömmande svar på dessa omfattande och komplexa frågor räknar jag 
inte med att nå fram till i detta sammanhang. Min ambition i detta avseende in-
skränker sig till uppställandet av en modell som kan utgöra en utgångspunkt för 
en fortsatt och fördjupad diskussion kring frågan om det offentliga samtalets 
villkor. 
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Tiden och rummet 
 
Objektet för min undersökning kommer att vara pressen i Kronobergs län under 
perioden 1880-1910. En anledning till att jag har valt att förlägga min undersök-
ning till just denna period är att den på många sätt utgör en betydelsefull bryt-
ningsperiod, med en accelererande industrialisering, framväxande folkrörelser 
och en begynnande politiseringsprocess. Parallellt med tidens radikala ström-
ningar växte det emellertid också fram starka konservativa motkrafter. Detta var 
en tid då en mängd spänningsfält ställdes mot varandra. Mot socialistiska fackfö-
reningar och rösträttsföreningar ställdes samhällsbe-varande föreningar som Fos-
terländska förbundet. Tidens sekulariserings-tendenser löpte parallellt med en 
starkt framväxande frikyrklig väckelse. Samtidigt som kraven på kvinnans 
emancipation växte sig starkare fanns det också en tendens i tiden att lägga ton-
vikten vid hemmet, familjen och sedligheten.  

Det var emellertid inte enbart frågan om en polariseringsprocess. Vissa aspek-
ter som betraktades som naturliga inslag i en traditionellt konservativ värdege-
menskap kunde samtidigt anammas av nya strömningar i tiden. Det var t.ex. inte 
endast från konservativt håll som det fanns en kraftig uppslutning kring ideal 
som sedlighet, moral och ordning. Som Ronny Ambjörnsson har pekat på, kom 
dessa element även att ingå i det �skötsamhetsideal� som framträdde i de fram-
växande folkrörelsernas spår.3 Ett annat komplext spänningsfält utgör tidens na-
tionalistiska yra. Det nationella budskapet kontrasterades här mot socialismens 
internationalism. Inte heller detta var dock något okomplicerat förhållande. Gun-
nar Broberg har visat på en inkonsekvens i socialdemokratins handlande på så 
sätt att man accepterade en inre nationalism men motsatte sig en yttre, expansiv 
nationalism.4 

1800-talets två sista decennier var alltså en tid då ett flöde av nya tankar och 
idéer spreds över landet. Det var emellertid inte överallt som de nya tankarna föll 
i god jord. Tidigare forskning har ofta betonat att Kronobergs län var ett av de 
områden där de nya rörelserna i tiden fick minst genomslagskraft. Stora delar av 
länet, i synnerhet de centrala delarna av det gamla folklandet Värend, framstår 
som totalt dominerade av ett kultur- och värdekonservativt klimat. Bilden för-
stärks om man ser på hur den radikala liberalismens och den framväxande arbe-
tarrörelsens företrädare vid denna tid betraktade dessa delar av landet. Området 
beskrevs genomgående som �andligt efterblivet�, och det talades föraktfullt om 
det �mörka Småland�.5 

Dessa mörka beskrivningar av länets politiska och andliga tillstånd tillkom i 
agitatoriskt syfte och präglas därmed av vissa överdrifter. Det betyder dock inte 
att de utan vidare kan avfärdas. Det går inte att bortse från att vissa regionala 
särdrag starkt ökade förutsättningarna för traditionella värderingar och normer att 

��������� 
3 Ambjörnsson 1988. 
4 Broberg 1993. 
5  Om bakgrunden till uttrycket �Mörka Småland�, se L. Johansson 1992 s. 9ff, L-O. Larsson 1999 s. 

251. 
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leva vidare som mentala tankestrukturer hos invånarna i stora delar av 
Kronobergs län.  

Till att börja med så hade länets näringsliv långt fram i tiden en kraftigt agrar 
prägel. Ännu in på 1930-talet utgjorde den självägande småbrukaren urtypen för 
den kronobergska företagaren. Så sent som 1940 var närmare hälften av befolk-
ningen i länet sysselsatt inom jordbruket. Kring sekelskiftet 1900 dominerades 
länets sociala struktur fullkomligt av små familjejordbruk.6 Den industriella 
utvecklingen framskred i långsam takt och var i huvudsak koncentrerad till 
bruksorterna i de östra delarna, vissa av de framväxande stationssamhällena samt 
Växjö, som var länets enda stad.7 Över huvud taget fanns det väldigt få tätorter i 
länet och omkring år 1900 var endast 10 procent av länets totala befolkning bo-
satt här. Som en annan faktor av betydelse framstår den extremt kraftiga befolk-
ningsminskning som drabbade länet, inte minst på grund av den omfattande emi-
grationen.8  

Att traditionella tankemönster förblev starkt rotade i den agrart dominerade 
landsbygdsmiljön är knappast förvånande. Emellertid uppvisade även Växjö 
kring sekelskiftet 1900 en social och näringsmässig struktur som på olika sätt 
verkade främjande för traditionella värderingars och normers kvarlevande. Till 
att börja med så präglades staden precis som länet i stort av en påfallande svag 
industrialisering. Kring sekelskiftet fanns i staden endast en större industri, Väx-
jö tändsticksfabrik. En begynnande industrialisering åren kring 1870 kom av sig 
då en av de största industrianläggningarna, Wahlqvistska klädesfabriken, ödela-
des av brand 1874.9 Eftersom några större industriella nyetableringar inte skedde 
under perioden kom stadens näringsliv ännu kring sekelskiftet att behålla sin 
hantverksprägel.10 Ett annat utmärkande drag för Växjö var den stora andelen 
handelsmän. Handeln var i stor utsträckning av lokal natur och inriktade sig på 
stadens omland. De flesta var småhandlare, endast ett fåtal handlanden med stör-
re verksamhet förekom i staden.11 

Växjö hade också mycket gamla anor som skolstad, vilket förstärktes efter 
införandet av den obligatoriska folkskolans införande 1842. Från mitten av 1800-
talet ökade successivt omfattningen och mångfalden av olika utbildningar i 
staden. Att Växjö var stifts- och residensstad satte naturligtvis också sin prägel 
på staden, vilket inte minst framgår av att andelen tjänstemän i offentlig och 
privat förvaltning ökade. År 1900 var 12 procent av stadens befolkning sysselsatt 
inom denna näringsgren.12   

En viktig faktor utgjorde den kraftiga inflyttningen från det närmaste 
omlandet. Majoriteten av de inflyttade utgjordes av oskolad arbetskraft som på 
grund av bristen på industrianläggningar kom att ytterligare förstärka hantverkets 

��������� 
6 L-O. Larsson 1999 s. 246ff. 
7 L-O. Larsson 1999 s. 243ff, J. Rydén 1999 s. 331ff, L. Johansson 1992 s. 153. 
8 L-O. Larsson 1999 s. 242ff. 
9 J. Rydén 1999 s. 343f. 
10 K. Johansson m.fl. 1988 s. 59ff. 
11 K. Johansson m.fl. 1988 s. 66ff. 
12 L-O. Larsson 1992 s. 409ff och 240.  
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och det okvalificerade arbetets dominerande ställning i staden.13 Tillskottet av 
folk från de gammalkyrkliga bygderna bör rimligen också ha lämnat spår i 
stadens mentala struktur.14 

Om området som sådant har karakteriserats i termer av kultur- och 
värdekonservatism, så gäller detta i ännu större utsträckning för de båda tidning-
ar som dominerade i undersökningsområdet vid denna tid, Smålandsposten och 
Nya Wexiöbladet.15 Att Växjö stad redan 1776 fick en egen tidning, Växjö Stifts 
Tidningar, är inte särskilt förvånande eftersom den tidiga landsortspressen var 
starkt koncentrerad till stifts- och residensstäder.16 Verksamheten vid gymnasiets 
tryckeri, där stiftstidningarna trycktes, övertogs 1802 av f.d. handelsbokhållaren 
Sven Rask. Samma år som en ny, liberalare tryckfrihetsförordning infördes år 
1810 grundade Rask tidningen Wexiö-Bladet. Två år senare infördes den så 
kallade indragningsmakten som gjorde det möjligt för statsmakten att förhindra 
besvärliga tidningar från att utkomma. Detta kom även att drabba Sven Rask och 
hans tidning blev föremål för en mängd åtal och indragningar. Saken blev inte 
bättre av att tidningen helt uppenbart drogs med svåra ekonomiska problem. 
Trots alla svårigheter lyckades dock Sven Rask hålla liv i sin skapelse.          

Wexiö-Bladets ställning på den lokala tidningsmarknaden var i stort sett 
ohotad fram till mitten av 1840-talet. Då uppstod en komplicerad schism som 
utmynnade i att tidningens namn ändrades till Nya Wexiöbladet.17 Efter detta 
dröjde det till december 1866 innan tidningen på allvar kom att utmanas igen. 
Det var då som två adjunkter vid Växjö läroverk, F.J. Munther och Carl 
Lundgren, grundade tidningen Smålandsposten. De båda Växjötidningarna tycks 
nu ha flutit väl in i den försiktigt liberala anda som låg i tiden i spåren av 
reformerna på näringslivsområdet och representationsreformens genomförande. 
Båda tidningarna uttryckte sig positivt om stadens arbetarförening och andra 
uttryck för tidens liberala rörelser. Smålandsposten tog också 1867 initiativet till 
en tidning som särskilt riktade sig till arbetarna, Arbetarens fristunder, som dock 
bara utkom med 17 nummer. Smålandspostens liberala framtoning accentuerades 
ytterligare då den fick en ny ägare 1873. Redaktör för tidningen blev nu Hjalmar 
Ekerot. I praktiken var det emellertid hans far, apotekare Fredrik Ekerot, som 

��������� 
13 K. Johansson m.fl. 1988 s. 88, 209. 
14 Christer Winberg gör en liknande bedömning vad gäller inflyttningen till Göteborg från den 

schartauanskt influerade landsbygden (Winberg 2000 s. 209). 
15 Se L-O. Larsson 1991 s. 34ff.  
16 Det har ibland ifrågasatts huruvida Stiftstidningarna bör räknas till den egentliga presshistorien. 

Ronny Severinsson har i sin översikt av landsortspressens uppkomst uppenbarligen valt att bortse 
från stiftstidningarna (Severinsson 1996). Jarl Torbacke anser emellertid att stiftstidningarna inte 
bara tillhör presshistorien, utan också att de är väl värda en större uppmärksamhet än vad som 
hittills varit fallet (Torbacke 1998 s. 53). Växjö Stifts Tidningar ägnas en närmare undersökning av 
Mats Höglund i dennes pågående avhandlingsarbete (se särskilt Höglund 1997 s. 11ff). 

17 Petersson 1960 s. 11ff. Turerna kring indragningsmakten har behandlats i bl.a. Åhlén 1986 s. 
229ff. En för sin tid uppmärksammad tryckfrihetsprocess där Rask och Wexiö-Bladet var inblandat 
omnämns av von Vegesack 1995 s. 212f och diskuteras utförligare i R. Nilsson 1998. Under en kort 
period användes namnen Nyare Wexjö-Bladet och Nyaste Wexjö-Bladet. Stavningen av namnet har 
varierat genom åren. För att undvika förvirring har jag valt att konsekvent skriva Nya Wexiöbladet.  
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drev tidningen. Fredrik Ekerot var uttalad anhängare till liberala idéer och i 
samklang med detta angavs tidningens politiska linje som �sansadt liberal�.18  

Tidningen blev dock i Ekerots ägo i endast fyra år. 1877 övertogs den av 
läroverksadjunkten Axel Forsberg, som gjorde en lyckad satsning då han två år 
senare knöt en viss Alfred Hedenstierna till tidningen. Under signaturen �Sigurd� 
kom Hedenstierna att bli en av landets populäraste författare. Denne bidrog med 
sina kåserier till att göra Smålandsposten känd och uppskattad långt utanför 
länets gränser.19 

Samma år som Hedenstierna anlände till Smålandsposten blev Otto Sporsén 
ny ägare av Nya Wexiöbladet. Nu inträdde en viss polarisering mellan de båda 
tidningarna i åsiktsmässigt hänseende. Under Sigurds inflytande kom Smålands-
posten att allt mer utvecklas i riktning mot en nationell konservatism. Nya 
Wexiöbladet höll däremot under Sporséns ledning fast vid en moderat-liberal 
inriktning.20 

Den åsiktsmässiga polariseringen mellan tidningarna skulle dock visa sig vara 
en tillfällig trend. Kring sekelskiftet hade Nya Wexiöbladet närmat sig sin 
konkurrent åsiktsmässigt. En faktor som i hög grad bidrog till denna utveckling 
var att tidningen 1894 fick en ny redaktör, Josef Rosengren, adjunkt vid 
läroverket. Under dennes ledning utvecklades Nya Wexiöbladet till en utpräglat 
konservativ tidning med tydliga statskyrkliga drag och märkbara influenser från 
den gammalkyrkliga fromheten. Det fanns nu alltså i Växjö två tidningar som 
båda, om än med vissa nyanser, gav uttryck för en kultur- och värdekonservativ 
grundsyn.21 

En annan tidning som helt dominerades av religiösa inslag var Missionsblad 
för Kronobergs län. Den utgavs av Kronobergs läns missionsförening och utkom 
med ett provblad i december 1892. Mannen bakom tidningsgrundandet var 
predikanten Carl Andersson som föregående år hade återvänt från Vaxholm till 
sina tidigare hemtrakter. Redaktör blev kyrkoherde G. Willén från Bergunda. 
Tidningen utkom två gånger i månaden och bestod främst av religiösa 
betraktelser, berättelser och meddelanden från missionärer, poem samt referat 
från större missionsmöten. I prenumerationsanmälan betonades att tidningen 
endast skulle fylla uppgiften som uppbyggelseblad och inte befatta sig med 
kyrkliga och religiösa stridsfrågor. Från år 1898 blev tidningen en 4-sidig vecko-
tidning och namnet ändrades till Hemmets Vän.22 Missionstidningen var alltså 
helt annorlunda till sin karaktär än Smålandsposten och Nya Wexiöbladet och 
utgjorde inte någon egentlig konkurrent till dessa tidningar. 

I det nittonde århundradets sista, skälvande stund kom den konservativa 
dominansen av den lokala tidningsmarknaden att utmanas. Männen bakom ut-
maningen var en grupp organiserade nykterhetsvänner med frisinnade sympatier. 
Dessa hade under sommaren 1899 sinsemellan diskuterat möjligheten av att utge 
en nykterhetsvänlig, frisinnad tidning i Växjö. Detta blev verklighet i december 
��������� 
18 L-O. Larsson 1991 s. 30ff. 
19 L-O. Larsson 1991 s. 35ff. 
20 Andersson 1991. 
21 L-O. Larsson 1991 s. 35ff. 
22 Törnblom (red) 1936 s. 144ff, Espner m.fl. (red) 1961 s. 149ff. 
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samma år då det första numret av Smålands-Kuriren utkom. Trots entusiasternas 
stora förhoppningar blev tidningsföretaget emellertid ett fiasko. Redan efter sju 
månader tvingades man lägga ned tidningen.23  

Smålands Nyheter utgjorde ytterligare ett misslyckat försök att ge ut en 
frisinnad tidning för Kronobergs län. Tidningen grundades i juni 1907 av Per 
Axel Persson och var en avläggare till Norra Skåne i Hässleholm. I ledningen för 
Växjöredaktionen stod Gustaf Lönegren, en av länets ledande nykterhetsvänner 
och ordförande för Växjö frisinnade valmansförening. Inte heller detta 
tidningsföretag kunde uppfylla de stora förväntningarna utan tvingades lägga ned 
i december 1908.24 Exemplen Smålands-Kuriren och Smålands Nyheter visar på 
svårigheterna att etablera en frisinnad press i Kronobergs län. Först 1915 
lyckades det frisinnade partiet erhålla en mer stadigvarande tidningsutgivning i 
länet i samband med att man tog över Nya Wexiöbladet.25 

Växjö var under lång tid den helt dominerande tidningsstaden i Kronobergs 
län. Då Växjömonopolet kring sekelskiftet 1900 för första gången utmanades är 
det knappast någon slump att detta skedde i två av de stationssamhällen som 
hade vuxit fram i länet. Alvesta var först ute med en egen tidning. Det första 
numret av Alfvesta Tidning utkom i oktober 1898. Redaktör och utgivare var 
boktryckare Oscar Lindström. Tidningen gav uttryck för i grunden konservativa 
åsikter. Den första tidningen i Älmhult var betydligt radikalare i sin framtoning. 
Elmhults Tidning, som utkom med ett provnummer i december 1899, ägdes och 
utgavs av Fredric E:son von Schantz. Tidningen trycktes emellertid till att börja 
med i Växjö och därefter en kort tid i Hässleholm. Det var endast under 
tidningens sista år, 1905-1907, som den trycktes i Älmhult.26 

Varken i Alvesta eller Älmhult lyckades man således upprätthålla någon 
stadigvarande tidningsutgivning. Den första orten som med framgång lyckades 
slå hål på Växjömonopolet blev istället Ljungby. Detta blev dock inte verklighet 
under min undersökningsperiod, utan först år 1921 då Elfrid Dürango grundade 
Ljungbytidningen Smålänningen. Dessförinnan hade dock de etablerade 
tidningarna uppmärksammat Ljungbytrakten med särskilda bilagor eller 
editioner. Med början 1870 innehöll Nya Wexiöbladets fredagsnummer bilagan 
Ljungby-Posten. Åren 1878-82 utkom den som särskild tidning. 1882 blev den 
åter bilaga i Nya Wexiöbladet och från 1889 bestod den endast av sista sidan i 
fredagsnumret.  

Åren 1905-1906 var det inte mindre än tre tidningar som började utge en 
särskild Ljungbyedition. Först ut var frisinnade Norra Skåne i Hässleholm som i 
december 1904 utgav ett första provnummer av Sunnerboposten. Ett år senare lät 
Nya Wexiöbladet utveckla bilagan Ljungbyposten till en egen tidning. Endast 
någon vecka senare började även Smålandsposten, indirekt genom tidningen 
Vernamoposten, utge en särskild edition inriktad på Ljungby: Ljungby-Kuriren 
Av dessa tre blev Nya Wexiöbladets bilaga den mest långlivade och utkom fram 
��������� 
23 Andersson 1998. 
24 Såningsmannen 24 augusti 1907, Projektet Nya Lundstedt: www.kb.se/nl/titlar/1093.htm. 
25 Petersson 1960 s. 67. 
26 Smålands-Kuriren, Alfvesta Tidning och Elmhults Tidning kommer att ägnas en utförligare 

behandling längre fram i framställningen. 
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till år 1946. Ljungby-Kurirens sista nummer utkom i december 1909 och 
Sunnerboposten fanns kvar ytterligare i två år. 

Eftersom en av de tematiska undersökningarna innehåller en komparation 
med Jönköpings län kan det vara lämpligt att även ge en kort beskrivning av 
pressens utveckling här.27 I jämförelse med Kronobergs län uppvisade Jönköp-
ings län en mer differentierad tidningsmarknad, med tidningsutgivning i en rad 
orter utöver Jönköping. Som exempel kan nämnas Eksjö-Tidningen (grundad 
1884) och Gränna Tidning (grundad 1857). Flera andra orter hade egna tidningar 
som dock trycktes på annan ort, såsom Vetlanda-Posten (grundad 1893), Tranås 
Tidning (grundad 1891) och Nässjö-Tidningen (grundad 1884). Av praktiska 
skäl kommer dessa tidningar emellertid inte att inkluderas i undersökningen. 

I likhet med Växjö var även tidningsmarknaden i Jönköping vid denna tid 
tydligt dominerad av konservativa tidningar. De främsta tidningskonkurrenterna i 
staden utgjordes av Jönköpingsposten och Smålands Allehanda. Den förra var, 
som tidigare nämnts, ett pålitligt organ för den inflytelserika alliansen mellan 
konservativt inriktade frikyrko- och nykterhetsfolk. Den senare uppvisade under 
den tid som grundaren C.G. Wrangel var dess redaktör vissa frisinnade 
tendenser. Sedermera kom dock även denna tidning att utvecklas till ett mer 
stabilt konservativt organ. De konservativa tidningarna i Jönköping fick, till 
skillnad från sina kollegor i Växjö, under stora delar av den aktuella tidsperioden 
finna sig i att deras åsikter utmanades av andra tidningar. Från 1893 utgavs 
nämligen den liberala tidningen Småland, och samma år som den lades ner, år 
1901, så trädde alltså den socialdemokratiska Smålands Folkblad in i dess ställe 
som ett alternativ till den konservativa pressen. I december 1902 etablerandes en 
platsexpedition av tidningen i Växjö. Den 30 december samma år infördes ett 
första �Bref från Växjö�. Tidningens platsreferent i Växjö var skomakare Axel 
Johansson.28 

Kronobergs län har alltså i tidigare framställningar beskrivits som 
huvudsakligen dominerat av konservativa värderingar. Denna kultur- och värde-
konservatism skall ha förstärkts av en konservativ press. Om dessa före-
ställningar stämmer med verkligheten utgör detta i sig en viktig motivering för 
valet av undersökningsområde. I ett konservativt område, där de nya idéerna 
rimligen utgjorde en större utmaning, finns det anledning förmoda att motståndet 
mot det nya tog sig tydligare uttryck än i ett område med större acceptans för de 
nya tankarna.  

 

��������� 
27 Det finns i detta sammanhang inte utrymme för några längre utläggningar kring pressens 

utveckling rent allmänt i Jönköpings län. För tre Jönköpingstidningar existerar monografier: 
Jönköpings-Posten (J. Rydén 1986), Smålands Allehanda (Gréen 1949) och Smålands Folkblad 
(Ståhl 1951). Dessutom har tidningen Småland ägnats en längre artikel (Hallgren 1967). Intressanta 
inblickar i Jönköpings tidningsvärld får man även i Berglund m.fl. 1990. 

28 Det kan tilläggas att det var redaktionssekreteraren vid Småland, Ernst Hallin, som låg bakom 
grundandet av Smålands Folkblad (Hallgren 1967 s. 134). 
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Avhandlingens uppläggning och disposition 
 
Till sin form uppvisar denna avhandling vissa likheter med s.k. sammanlägg-
ningsavhandlingar. Sådana avhandlingar bygger på ett flertal publicerade texter 
vars resultat sammanfattas i koncentrerad form. På ett likartat sätt bygger delar 
av denna avhandling på texter som har publicerats i tidigare sammanhang och 
sedan om- och bearbetats på olika sätt.29 De olika delundersökningarna hålls 
samman av ett antal teman med utgångspunkt i avhandlingens övergripande 
frågeställningar. Min ambition är att söka svaren på avhandlingens primära 
frågor genom en analys präglad av ett konstruktivt samspel mellan teoretiska och 
empiriska inslag. Tanken är att bygga upp ett teoretiskt fundament som de 
empiriska undersökningarna kan relateras till. 

Efter detta inledande avsnitt följer en mer empiriskt inriktad del av 
avhandlingen som inleds med ett avsnitt som på ett mer konkret sätt belyser 
pressmediets utveckling i länet. I motsats till många andra undersökningar är det 
emellertid i denna framställning inte de lyckade tidningsetableringarna som 
kommer att fokuseras. Stommen i detta avsnitt kommer att utgöras av 
undersökningar kring de försök till tidningsetableringar i länet som presenterades 
ovan, d.v.s.: Smålands-Kuriren i Växjö 1899-1900, Alfvesta Tidning 1898-99 
och Elmhults Tidning 1899-1907.30 

Analysen fördjupas sedan i form av ett antal tematiska undersökningar där 
tidningarnas agerande undersöks i några speciellt utvalda frågor. En 
grundprincip vid urvalet av teman har varit att försöka få en så god täckning som 
möjligt av samhällets olika sfärer. Samtidigt har ambitionen varit att försöka 
finna områden där meningsmotsättningarna bör ha varit särskilt påtagliga under 
den aktuella perioden. 

I den första temaundersökningen undersöks hur den lokala politiken och de 
lokala politikerna framställdes i lokalpressen. Avsikten är att få en uppfattning 
om hur diskussionen kring politik och politiker var utformad under en tid av 
begynnande demokratisering. Tonades konflikter ned eller lyfte tidningarna fram 
dem i ljuset? Vilka grupper fick tillträde till det offentliga samtalet och vilka 
ställdes utanför?  

En annan kontroversiell fråga under denna tid utgjorde den framväxande 
fackföreningsrörelsen. En av de tematiska undersökningarna kommer därför att 
ägnas åt tidningarnas syn på facklig organisering. Denna delundersökning har 
utformats som en komparativ analys där tidningarnas agerande gentemot den 
fackliga rörelsen har undersökts i Kronobergs och Jönköpings län.31 

��������� 
29 Andersson 1998, Andersson 1999a och Andersson 1999b. 
30 Se Andersson 1998, 1999 a. 
31 En tidig version av undersökningen har publicerats i Presshistorisk Årsbok 1999 (Andersson 

1999b). Det komparativa momentet kan motiveras på två sätt. För det första kan en jämförelse 
mellan det frikyrkligt dominerade Jönköping och det till stora delar gammalkyrkliga Kronoberg 

 



 21

I den tredje temaundersökningen riktas intresset mot tidens sedlighetsstrider. 
Det finns anledning förmoda att spänningsförhållandet mellan värdekonserva-
tismen och de nya tendenserna i tiden framträder tydligast inom just detta 
område. Ett delmoment inom detta avsnitt kommer att inriktas på uppståndelsen 
kring Gustaf Frödings dikt En morgondröm. Denna episod är av intresse inte 
minst av den anledningen att en av Växjötidningarna i högsta grad var inblandad 
i denna debatt. 

Man får ha i åtanke att de tematiska undersökningarna främst utgör medel för 
att analysera avhandlingens huvudfrågeställningar. De enskilda undersökning-
arna får därför inte svälla ut och bli avhandlingar i sig. En konsekvens av detta 
tillvägagångssätt är att jag för var och en av undersökningarna kommer att 
använda mig av olika typer av källmaterial. Vissa avsnitt bygger huvudsakligen 
på tidigare utförd forskning, medan andra delar har krävt omfattande grund-
forskning.  

Den uppläggning som valts betyder att det inte är meningsfullt att ge någon 
sammanhållen beskrivning över det källmaterial som har kommit till användning 
i avhandlingen som helhet. Källmaterialet för de olika temaundersökningarna 
kommer istället att diskuteras i direkt anslutning till undersökningarna. En sak är 
dock gemensam för samtliga temaundersökningar: det primära källmaterialet 
kommer genomgående att utgöras av de gulnande tidningsbladen. 

Att använda tidningar som källa medför en mängd överväganden av metodisk 
art. En första aspekt som man bör ta hänsyn till är om tidningarna i huvudsak 
används som berättande källa eller som en kvarleva. Tidigare har det funnits en 
övervägande skeptisk inställning till att använda tidningar som berättande källa. 
Detta främst beroende på de många felkällor som ett sådant användande av 
tidningar kan medföra. Vanligare har varit att tidningarna har använts som en 
kvarleva av opinionen i en viss fråga.32 Även om det i vissa fall, på grund av 
bristfällig källsituation, har varit nödvändigt att ibland använda tidningarna som 
berättande källa, är det huvudsakligen som kvarleva som de kommit till 
användning i denna avhandling. Att spegla opinionen har i detta sammanhang 
inte varit det primära ändamålet. Detta har främst varit ett medel för att komma 
åt de djupare frågeställningar som är utgångspunkt för avhandlingen, d.v.s. att ge 
en helhetsbild av den lokala pressens roll och av det offentliga samtalets karaktär 
i lokalsamhället. 

Den huvudsakliga metodiska principen bygger på en medveten urvalsprocess. 
För det första har, med utgångspunkt i avhandlingens övergripande fråge-
ställningar, ett antal problemområden valts ut, vilka sedan underkastats tematiska 
undersökningar på det sätt som beskrivits ovan. Inom dessa områden måste 

                                                                                                                                   
visa på olikartade handlingsmönster. Såväl skillnader och likheter i tidningarnas agerande har 
därför beaktats. För det andra kan man peka på arbetstekniska fördelar. Hans-Olof Ericson har 
vänligt nog låtit mig ta del av de anteckningar och excerperingar han utförde i samband med sitt 
avhandlingsarbete. Utan tillgång till detta samlade material, som förvaras vid Folkrörelsearkivet i 
Jönköping, hade förmodligen en komparation inte varit möjlig till en rimlig arbetsinsats. För 
avhandlingens övriga temaområden finns inte något likartat material tillgängligt, varför jag inte 
ansett det möjligt att utföra någon komparation för dessa avsnitt. 

32 L-A Norborg 1968 s. 238f. 



 22

ramen ytterligare inskärpas. Det säger sig självt att det vore omöjligt att med en 
rimlig arbetsinsats utföra det arbets- och tidskrävande excerperingsarbetet utan 
att använda sig av en medveten nedslagsmetodik. I detta avseende har följande 
överväganden gjorts. 

Det inledande avsnittet bygger på en tämligen intensiv tidningsgenomgång, 
där den i övrigt övervägande kvalitativa analysen även kommer att kompletteras 
med vissa kvantifierande inslag. Denna mer intensiva genomläsning 
möjliggjordes av att de flesta av de undersökta tidningarna utkom under en 
mycket begränsad tidsperiod. I avsnittet om lokal politik har excerperingarna 
koncentrerats kring valen till stadsfullmäktige i Växjö samt valen till riksdagens 
andra kammare för den valkrets som Växjö tillhörde. Vid excerperingen för 
avsnittet om facklig organisering har jag främst inriktat mig på etablerandet av 
nya fackföreningar. Undersökningen kring temat familj och sedlighet bygger i 
stor utsträckning på tidigare utförd forskning. Ett särskilt nedslag kommer dock 
att göras i debatten kring Gustaf Frödings diktsamling Stänk och flikar, och i 
synnerhet då den särskilt omdebatterade dikten En morgondröm. 

Som referensram till det omfattande empiriska materialet har en teoretisk 
modell utvecklats med utgångspunkt i Jürgen Habermas tankar om borgerlig 
offentlighet. I korthet kan den beskrivas som en samling begrepp med vilkas 
hjälp det kan bli möjligt att bygga upp en bild av det offentliga samtalets villkor 
och utformning. Eftersom kärnan i analysen är förlagd till den lokala och 
regionala nivån har den teoretiska ramen kompletterats med diskussioner kring 
regionala värdesystem. 

Sammanfattningsvis går min metod ut på att steg för steg ringa in det 
sakområde som jag har föresatt mig att undersöka: pressens funktioner, regionala 
värdemönster och det offentliga samtalets villkor på ett lokalt och regionalt plan. 

 

Presshistorisk översikt 
 
I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var Sverige något av ett 
föregångsland på det presshistoriska området. Redan 1883 skrev Emil Key första 
delen i vad som var tänkt att bli ett presshistoriskt verk i tre delar.33 Intresset för 
presshistoria togs sedan upp på allvar av litteraturhistorikern Otto Sylwan. Med 
början i avhandlingen från 1892 skrev han ett flertal presshistoriska verk, 
huvudsakligen med betoning på 1600- och 1700-talets press.34 Ett annat mycket 
betydelsefullt arbete som utgavs kring sekelskiftet 1900 var bibliotekarien 
Bernhard Lundstedts Sveriges periodiska litteratur. Det var ett bibliografiskt 
verk som utkom i tre delar åren 1895-1902. Dessa tre band är inte endast en 

��������� 
33 Key 1883. Att planerna inte kunde fullföljas berodde på att Key redan 1884 drabbades av en 

hjärnblödning. Trots detta skrev han en andra del, omfattande perioden 1719-1772, som aldrig 
publicerades. Den finns dock som manuskript på Kungliga Biblioteket i Stockholm. 

34 Sylwan 1892, Sylwan 1896, Sylwan 1902. 



 23

bibliografi över i Sverige utgivna tidningar och tidskrifter utan innehåller även 
historiker med uppgifter om ägare, redaktörer m.m.35  

Sedan denna storhetstid för den presshistoriska forskningen har historiker av 
facket intagit en mer ambivalent inställning till pressen och dess historia. De 
gulnade tidningsbladen har kommit till flitig användning som källa, men ytterst 
få har ansett tidningarna vara ett objekt värdigt att studera i sig självt.36 För-
summandet av presshistorisk forskning har uppmärksammats av Torbjörn Nils-
son i en litteraturöversikt om svensk politisk historia. Han konstaterar att endast 
en försvinnande liten del av massmedieforskningen har ett historiskt angrepps-
sätt.37 

Då detta avhandlingsarbete påbörjades fanns ingen fullt utvecklad bibliografi 
över svensk presshistorisk litteratur.38 För att få en uppfattning om den press-
historiska forskningens geografiska, ämnesmässiga och tidsmässiga fördelning 
utarbetade jag själv ett register över sådan litteratur som jag lyckades finna 
genom diverse bibliografiska verk. Ett allmänt resultat av denna genomgång var 
att forskningen präglades av tydliga skevheter. Av nedanstående tabell, som 
bygger på TS-statistikens indelning av landet i 70 A-regioner, framgår den 
ojämna geografiska fördelningen av forskningsinsatserna. 
 
 
Tabell 1. Den presshistoriska forskningens geografiska fördelning 
 
A-region   Antal verk 
   
1. Stockholm/Södertälje  127  
2. Göteborg/Alingsås  39 
3. Malmö/Lund/Trelleborg  34 
4. Luleå/Boden   16 
5. Norrköping   13 
6. Gävle/Sandviken  13 
7. Uppsala   11 
8. Jönköping   10 
9. Borlänge/Falun  10 
 
S:a Nr 1-9   273 
S:a Nr 10-70    161 
S:a    434 
 
Källa: Andersson 1996 s. 83f. 
 
 
��������� 
35 Lundstedt 1895-1902. 
36 Andersson 1996 s. 83. Nedanstående översikt bygger huvudsakligen på denna artikel. 
37 T. Nilsson 1993 s. 83.  
38 Som den mest genomarbetade för tiden före 1970 framstår P. Rydén 1971. 1995 utkom en 

bibliografi av Staffan Sundin (S. Sundin 1995).  
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Genomgången visar alltså att nästan hälften av forskningsinsatserna (46 %) har 
inriktats mot de tre regioner som innesluter storstäderna Stockholm, Göteborg 
och Malmö. Stockholmsregionen står ensam för närmare 30 % av de totala 
forskningsinsatserna. Man kan också konstatera att endast 37 % av litteraturen 
behandlar de övriga 61 regionerna. Forskningen har alltså i stor utsträckning 
koncentrerats till storstadspressen och i synnerhet ett fåtal, framgångsrika 
tidningar. För att citera litteraturvetaren och presshistorikern Per Rydén är vår 
kunskap om landsortspressen däremot fortfarande till stor del begränsad till 
�uppstickande öar av vetande i ett hav av relativt ovetande�.39  

Det finns flera tänkbara förklaringar till skevheterna i forskningsinsatserna. 
En faktor av betydelse är det olikartade källäget. För tidningar som Dagens 
Nyheter och Svenska Dagbladet finns ett relativt rikhaltigt källmaterial bevarat. 
För huvuddelen av landsortspressen är förhållandet ett annat. En enkätunder-
sökning utförd 1965 visade att mycket material hade försvunnit eftersom det 
ansetts som oväsentligt. En ny enkätundersökning trettio år senare visade på 
samma tendens. För ett fåtal större och framgångsrika tidningar med goda 
traditioner förelåg en tämligen god arkivsituation. I övrigt fanns mycket litet, 
eller ingenting, bevarat.40 

En annan orsak till att forskningsläget ser ut som det gör kan bero på 
olikartade ekonomiska förutsättningar. De stora, framgångsrika tidningarna har 
råd att avsätta pengar och tid för att på eget bevåg se till att få sin historia på 
pränt. För mindre tidningar med ekonomiska problem är det svårt att prioritera 
en sådan uppgift. En konsekvens av detta har blivit att den presshistoriska 
forskningen i stor utsträckning har blivit en �vinnarnas� historia. Jarl Torbackes 
studie av den liberala Aftontidningen (nedlagd 1920) och Lars-Åke Engbloms 
undersökning av arbetarpressens misslyckande i Göteborg utgör lysande 
undantag från denna regel.41 

Det finns mycket som talar för att ointresset för landsortspressen från 
forskningens sida i grunden bottnar i en fråga om attityder. Historiker av facket 
har ofta givit uttryck för en nedvärderande syn på sådant som kan uppfattas som 
lokalhistoria. Situationen har beskrivits i termer av ett herre-knektförhållande 
inom facket. Den professionelle fackhistorikern tenderar att avgöra frågan om 
vad som är relevant även för lokalhistorikern.42 Nedvärderingen av lokalhistoria 
har länge ansetts som mer eller mindre självklar inom universitetsforskningen. 
Rikshistoria har betraktats som central forskning, lokalhistoria som perifer. En 
konsekvens av detta har blivit att den lokalhistoriska forskningen sällan har 
uppfattats som ett mål i sig utan oftare som ett delmål får att nå fram till analyser 
på rikshistorisk nivå.43 Att skriva om landsortspressen har därför ibland kommit 
att betraktas som perifert ur tre olika perspektiv: Som lokalhistoria i förhållande 
till rikshistoria, som presshistoria i förhållande till den egentliga historie-

��������� 
39 P. Rydén 1989 s. 33. 
40 Björck m.fl. 1965, Andersson m.fl. 1995. 
41 Torbacke 1966, Engblom 1980. 
42 Sandnes 1975 s. 159f. 
43 Österberg 1975 s. 171ff.  
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skrivningen och som landsortspressens historia i förhållande till storstadspress-
ens.  

Under senare år kan en viss förändring förmärkas och forskningen har kommit 
att ägna landsortspressen ett allt större intresse.44 Det pågående projektet Den 
svenska pressens historia har onekligen spelat en betydelsefull roll för den 
gynnsamma utvecklingen. Flera av de publikationer som hittills utkommit som 
en direkt följd av eller i kölvattnet av detta projekt behandlar olika aspekter kring 
landsortspressen. Projektet skall resultera i ett översiktsverk i fyra band som 
utkommer under åren 2000-2002. Under arbetets gång har förstudier till detta 
verk samt dokumentation av symposier publicerats i en särskild skriftserie som 
har fått namnet Sylwan. I flera av dessa publikationer intar landsortspressen en 
framträdande plats.45 Det ökade intresset för landsortspressen är naturligtvis 
glädjande. Hittills har forskningsinsatserna emellertid i stor utsträckning inriktats 
på att utföra grundläggande inventeringar av den kunskap som finns på området 
och har företrädesvis haft en kvantitativ karaktär. Det finns därmed ett fortsatt 
stort behov av mer djuplodande och kvalitativa undersökningar av landsorts-
pressens funktioner i samhället. 
 
 

Avhandlingens teoretiska ramverk 
 
Det finns en rikhaltig och svåröverskådlig flora av teorier och modeller som 
behandlar press och medier. För att i någon mån överblicka detta forskningsfält 
har jag utgått från massmedieforskaren Denis McQuail. I ett försök att 
positionera de teoretiska ansatserna inom masskommunikativ forskning urskiljer 
han tre väsentliga dimensioner: makt, förändring och integration. Enligt McQuail 
kan man för var och en av dessa dimensioner se hur de olika teorierna kan 
utplaceras längs en skala. Ytterlighetspositionerna i denna skala framgår av figur 
1 nedan. Det kan här konstateras att de övergripande medieteorierna uppvisar ett 
brett spektrum i synen på mediernas roll i samhället. Enligt ett pessimistiskt 
perspektiv framstår medierna som repressiva institutioner i maktens tjänst. Dess 
förändringspotential är minimal eftersom ekonomiska och politiska faktorer på 
ett determinerande sätt står hindrande i vägen för varje förändring. I kontrast till 
denna bild står uppfattningen av medierna som en emanciperande kraft med stor 
förändringspotential. 
 
��������� 
44 Som exempel kan nämnas antologin Den moderna pressen 350 år (Carlsson & Gustafsson [red] 

1996) där även landsortspressen behandlas i flera av bidragen. Bl.a. redogör Ronny Severinsson för 
provinspressens framväxt och utveckling under 1700- och 1800-talet och Staffan Sundin behandlar 
olika ägarstrategier inom landsortspressen under 1900-talet. 

45 Jonsson 1998, Gustafsson & Rydén 1998, Gustafsson & Rydén 1999. 
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Figur 1. Det medieteoretiska fältet  
  
 
Makt Dominans  Pluralism 
 

Medier ett instrument Medier ett svar på krav  
 i händerna på domi- nedifrån. 
 nerande klass eller  
 elit. 
 
Förändring Samhället i centrum Medier i centrum 
 
 Medier beroende av  Medier en förändrings- 
 andra krafter i sam- kraft. 
 hället, främst ekono- 
 mi och politik. 
 
Integration Centripetala tendenser Centrifugala tendenser 
 
 Betoning av ordning, Betoning av för- 
 kontroll, enhetlighet  ändring, frihet, diversi- 
 och sammanhang fiering och fragmen- 
   tisering 
 
Källa McQuail 1987 s. 57ff 
 
Det skulle föra för långt att i detta sammanhang allt för detaljerat fördjupa sig i 
alla de teoretiska inriktningar som finns representerade på det medieteoretiska 
fältet. Emellertid vill jag gärna med några belysande exempel försöka illustrera 
spännvidden mellan några av de medieteoretiska huvudinriktningarna, för att så 
småningom klargöra min egen positionering inom detta fält. 
 

Den mediekritiska forskningen 
 
Enligt en mörk bild av medierna tolkas dessa som disciplinerande verktyg i 
maktens tjänst. Boken Manufacturing consent kan nämnas som ett tydligt 
exempel på medieforskning som med särskild kraft betonar maktperspektivet. 
Här beskriver Noam Chomsky och Edward Herman en propagandamodell 
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bestående av fem filter som effektivt förhindrar att för makten obehagliga tankar 
släpps igenom.  

Det första filtret utgörs av massmediernas ägarstruktur. Medierna framställs 
som starkt koncentrerade till ett fåtal personer vars enda intresse är att öka sin 
profit. Filter nummer två anses ligga i beroendet av annonser och reklam. Det 
tredje filtret hör samman med nyhetskällornas beskaffenhet. En stor del av 
nyhetsflödet härstammar från statsledningar, företag och deras anlitade experter. 
På så sätt får alltså den maktelit som skall granskas stora möjligheter att själva 
kontrollera vilka nyheter som kommer ut. Det fjärde filtret benämner Chomsky 
och Herman �spärreld� eller �flak�. Med detta avses de hårda påtryckningar som 
massmedierna utsätts för mot att publicera sådant som inte överensstämmer med 
rådande normer. Det femte filtret består i den närmast religiösa tron på 
marknadsliberalismen som enligt Chomsky och Herman i USA under senare år 
har ersatt antikommunismen som övergripande ideologi.46  

Ett gemensamt drag för flertalet forskare som, i likhet med Chomsky och 
Herman, utgår från en historiematerialistisk tradition är att de, om än i skiftande 
grad, ger en dyster bild av mediernas funktioner i samhället. Enligt en mer 
ekonomiskt-politiskt inriktad variant ligger medierna helt i en grupp kapitalisters 
händer. De har fullkomligt monopol över produktionen och styr den för att tjäna 
klassens egna intressen. Företrädare för denna mer klassiskt marxistiska inrikt-
ning är mer intresserade av den ekonomiska strukturen än av mediernas ideologi-
ska innehåll.47  

Andra forskare som har studerat medier inom en historiematerialistisk 
tradition ger dock ideologin en mer framträdande roll. Även i dessa fall är dock 
grundtonen i de flesta fall pessimistisk. Ett tydligt exempel utgör uppgörelsen 
med �kulturindustrin�, som några av de främsta företrädarna för Frankfurt-
skolan gick i spetsen för.48 Massmedier som ett påtagligt hot mot all kultur-
produktion har också påtalats av bland andra den franske sociologen Pierre 
Bourdieu.49  

Mediekritikernas mörka bild av pressens funktioner i samhället har kommit att 
bli den mest framträdande i den debatt som förts på senare år, främst av 
journalister och samhällsdebattörer. En flitig deltagare i denna debatt har 
journalisten John Pilger varit. Även Pilger utgår från marknadsliberalismens 
hegemoniska ställning efter det kalla krigets slut. Pilger hävdar att mediesam-
hällets koncentrering och kommersialisering har resulterat i en systematisk 
förvridning av verkligheten i maktelitens intresse.50 Debatten har också fått en 
avknoppning i Sverige genom journalister och samhällsdebattörer som Maria Pia 

��������� 
46 Chomsky & Herman 1988. Se även Chomsky 1989, Chomsky 1993, Herman & Mc Chesney 

1997. Ordet �flak� är en förkortning av det tyska ordet för luftvärnskanon (Fliegerabwehrkanone). 
47 McQuail 1987 s. 64 f. Exempel på denna typ av massmedieforskning: Garnham 1979, Murdock & 

Golding 1977. Det är dock inte enbart marxistiskt influerade forskare som betonat det ekonomiskt-
politiska perspektivet se exempelvis Curran & Seaton 1985. 

48 Marcuse 1964, Adorno & Horkheimer 1981. 
49 Bourdieu 1998. 
50 Pilger 1999. 
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Boëthius och Bengt Nerman.51 I ett specialnummer av tidningen ETC målar 
tidningens redaktör, Johan Ehrenberg, upp en bild av �fega journalister och deras 
köpta chefer�.52 

 På senare tid har den extremt mediekritiska bilden ifrågasatts och man har 
pekat på dess analytiska begränsningar. I ett särskilt temanummer av Sociologisk 
forskning riktar Göran Svensson kraftig kritik mot den överdrivna demoniser-
ingsbilden. Kritiken inriktas främst mot fyra punkter. För det första anses dagens 
mediekritik vara allt för inriktad på televisionen. För det andra påpekas att 
intresset i allt för stor utsträckning har fokuserat på själva nyhetsjournalistiken. 
För det tredje har USA blivit mall för all mediekritik, trots att amerikanska 
förhållanden inte utan vidare kan överföras till andra länder. Slutligen är 
mediekritiken alltför inriktad på medieinnehållet som varuform. Medierna 
betraktas enbart som en vara som säljs på en marknad av ett företag. Svensson 
betonar att medielandskapet uppvisar en betydligt större variation än så.53  

Som ytterligare en kritisk punkt kan tilläggas att den mediekritiska 
forskningen i allmänhet saknar det historiska perspektiv som jag tror är nöd-
vändigt även för att förstå dagens mediesituation. Det är naturligtvis viktigt att 
medierna underkastas en kritisk granskning. Emellertid anser jag att det finns 
andra teoretiska ansatser som är mer konstruktiva än det statiska och deter-
ministiska demoniseringsperspektiv som dominerat forskning och debatt under 
senare år.  
 

Text och kontext, människor och diskurser  
 
En tydlig tendens inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är den 
utveckling som ibland brukar gå under benämningen �the linguistic turn�, d.v.s. 
den allt ökande betoningen av språkets betydelse. Eftersom forskning om press 
och medier i grunden handlar om texter är det knappast möjligt att undgå att 
diskutera och ta ställning till denna problematik. Dessa frågor har behandlats 
inom en mängd olika ämnesdiscipliner och forskningsinriktningar men jag har 
valt att främst koncentrera mig på en av de inriktningar som har rönt mest 
uppmärksamhet: diskursanalysen. 

Diskursanalys är långt ifrån någon enhetlig forskningsinriktning och har 
tolkats och använts på olika sätt. En del karaktäristiska drag kan dock framhållas. 
För det första är intresset koncentrerat till den diskursiva nivån, med vilket avses 
alla former av tal och skrift. I motsvarande grad bortser man från, eller 
åtminstone nedtonar man, betydelsen av den bakomliggande verkligheten. Ur ett 
sådant perspektiv går det inte utan vidare att betrakta enskilda utsagor som 
direkta avspeglingar av uppfattningar och attityder. Ett annat utmärkande drag är 
betoningen av alla utsagors kontextberoende. Av denna anledning riktas intresset 
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51 M-P. Boëthius 1994, Nerman 1998. 
52 ETC nr 1/2 1998. 
53 Svensson 1998 s. 176f. 
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främst på vid vilka tillfällen utsagorna uttrycks, hur de är konstruerade, i vilka 
sammanhang de ingår och vilka funktioner de fyller. Diskursanalysen 
accentuerar också språkets konstruerande karaktär. Genom urval bland ett 
oändligt antal tillgängliga ord och meningskonstruktioner sker ett aktivt 
skapande av utsagor. Det sätt på vilket urvalet sker får sedan konsekvenser 
genom att människors föreställningar påverkas och ger upphov till gensvar. 

Ett genomgående inslag i diskursanalys är att den vänder sig mot den 
realistiska språksyn enligt vilken det anses möjligt att förstå händelser och 
människors handlingar och föreställningar på grundval av språkliga utsagor. 
Företrädarna för diskursanalysen hävdar att språket inte utgör avspeglingar av 
verkligheten utan endast framställer den i ett särskilt ljus. De traditionella 
vetenskapliga metoderna att söka mönster via data kritiseras också eftersom de 
anses ta för lätt på språkanvändandets variationer. Enligt diskursanalytiker får 
detta ofta till konsekvens att konsistenser i utsagorna betonas samtidigt som 
inkonsistenser döljs.54 

Grunderna för diskursanalysen utvecklades i Cambridge under 1930-talet som 
en reaktion mot den konventionella idéhistoriens betoning av idéer som bärare av 
självständig mening. Istället för att som tidigare försöka isolera vissa nyckelidéer 
inriktade sig den nya generationen idéhistoriker på att rekonstruera diskursen. 
Det man inriktade sig på var hur diskussionen fördes inom ramen för ett 
meningssystem i ett specifikt samhälle vid en särskild tidpunkt. I Frankrike kom 
diskussionen kring diskursbegreppet att utvecklas efter andra linjer. Under 
inflytande av Michel Foucault och hans efterträdare kom begreppet främst att 
kopplas till maktrelationer.55 

Foucaults behandling av frågan har ibland uppfattats som totaliserande och 
allomfattande. Om diskursbegreppet får en sådan betydelse är risken stor att den 
analytiska relevansen går förlorad. Henrik Berggren och Lars Trägårdh pekar i 
en artikel i Historisk Tidskrift 1990 på två stora problem med Foucaults 
strukturalistiska behandling av diskursproblematiken. För det första bortser 
Foucault från att alla maktrelationer inte är diskursiva, en tydlig konsekvens av 
att han underkänner subjektets roll i samhällsutvecklingen. För det andra hävdar 
artikelförfattarna att modellen visserligen kan ge en god beskrivning av 
diskursiva makttekniker men den ger ingen förklaring till samhällelig 
förändring.56 Faran av ett alltför ensidigt betonande av diskursernas primat har 
också påtalats av Mikael Stigendal. Han förhåller sig kritisk till uppfattningen att 
objektet inte har någon mening utanför diskurserna och att det inte skulle vara 
möjligt att medvetet förhålla sig till någonting som inte ingår i en diskurs. I 
likhet med Berggren och Trägårdh betonar Stigendal att strukturer även 
innefattar ickediskursiva element.57  

Diskursanalysens betydelse som ett viktigt korrektiv gentemot såväl den 
traditionellt kvantifierande samhällsforskningen som den s.k. realistiska synen på 
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54 Alvesson och Sköldberg 1994 s. 279ff. 
55 Darnton 1996 s. 173f. Foucault har utvecklat tankarna om diskurs i bl.a. Vetandets arkeologi 

(1972) och Diskursens ordning (1993).  
56 Berggren & Trägårdh 1990 s. 360f. 
57 Stigendal 1990 s. 13f. 
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språket har betonats av Mats Alvesson och Kaj Sköldberg. som emellertid också 
pekar på risken att forskningen trivialiseras om man från analysen utesluter allt 
utom språket. Deras förslag för att undvika detta är att man vid analysen 
förhåller sig till tre olika nivåer. För det första den diskursiva nivån, där 
språkanvändande och uttryckssätt får utgöra fenomenet i sig. För det andra 
föreställningsnivån, vilket innebär att forskaren utifrån en tolkning av olika 
utsagor uttalar sig om föreställningar, värderingar m.m. För det tredje handlings- 
och förhållandenivån, där forskningen uttalar sig om fenomen som inte ensidigt 
kan reduceras varken till språk eller till de studerade personernas �subjektiva 
föreställningar�. Alvesson och Sköldberg betonar vikten av att analysen förhåller 
sig till samtliga tre nivåer.58  

Diskursbegreppets mångfasetterade natur har gjort att det uttolkats på en 
mängd olika sätt. Ibland har det kommit att användas som en synonym till 
offentligt samtal. I andra sammanhang har man använt det i betydelsen fram-
ställningsordning eller spelregler. I det senare fallet inriktar man sig på de regler 
enligt vilka ett specifikt sakområde definieras. I fokus hamnar då de begrepp och 
definitioner som lyfts fram och vilka som utesluts. En stor fördel med ett sådant 
användande av diskursbegreppet har påtalats av Nils Edling. Han framhåller att 
det då blir möjligt att föra samman olikartade texter till en enhetlig analys på ett 
helt annat sätt än om man använder traditionella analystermer som �debatt� och 
�diskussion�.59 

I min bearbetning av texter och språkliga utsagor kommer intresset att riktas 
mot de uppsättningar av formella och informella regler som på olika sätt 
definierar ett sakområde, i mitt fall utformningen av och ramarna för det offent-
liga samtalet, i ett tidsmässigt och geografiskt avgränsat område. Jag delar 
emellertid den skepsis som uttryckts mot att låta hela vår tillvaro reduceras till 
den språkliga sfären. Vid en mindre strikt tillämpning kan dock diskursbegreppet 
utgöra ett utmärkt hjälpmedel, i synnerhet då man försöker att ringa in ett visst 
problemområde. 

En kritik som ofta framhållits gentemot diskursanalysen är sättet att hantera 
subjektets betydelse. Michel Foucault tillhör dem som kraftigast har hävdat 
subjektets underordnade betydelse. Enligt Foucault var människan en sen 
uppfinning och han förutspådde hennes snara försvinnande �like a face drawn in 
sand at the edge of the sea�.60 Foucaults antipod i frågan om subjektets betydelse 
var hans landsman Jean Paul Sartre. Han hävdade att människan har en frihet om 
än inte obegränsad. Vi är fria men det är en frihet inom en situation som vi inte 
själva har skapat. Med begreppet �situerad frihet� betonade Sartre människans 
möjligheter att själv konstruera sin frihet.61 Mellan de båda franska filosoferna 
uppstod en häftig polemik.  

Foucaults produktion uppvisar emellertid en märkbar tyngdpunktsförskjutning 
under de sista åren av hans liv. Från att tidigare främst ha inriktat sig på maktens 
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58 Alvesson och Sköldberg 1994 s. 286. 
59 Edling 1996 s. 16, 410 not 19. Se även Berggren & Trägårdh 1990 s. 359, Berggren 1995 s. 17f. 

och Beronius 1986.  
60 Foucault 1977 s. 387. 
61 Sartre 1983. 
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förtryckande och disciplinerande aspekter kom han med tiden allt mer att 
intressera sig för tillvarons frihetliga dimensioner.62 

Mellan de båda motpolerna har det uppstått ett vitt spektrum av uppfattningar 
om människans handlingsmöjligheter. Det finns väl knappast någon som 
förnekar att det verkligen finns strukturer som begränsar individens handlings-
frihet. Det man är oense om är vilken betydelse strukturerna skall tillmätas och 
vilka strukturer som bör betonas. Inom en historiematerialistisk tradition har 
oftast de ekonomiska strukturerna tillmätts störst betydelse. I andra sammanhang 
har betydelsen av normer, konventioner, sociala regelverk eller mentala struktur-
er lyfts fram. Betoningen av strukturer kan ibland ta sig determinerande uttryck. 
I vissa fall framhålls tidsandans betydelse på ett sådant sätt. Ur ett sådant 
perspektiv ansluter sig inte människor frivilligt till olika tankeinriktningar utan 
socialiseras in i allmänt rådande tankemönster.63 Andra strukturer som i ibland 
hävdas ha determinerande effekter är biologiska (generna styr) och psykologiska 
(det undermedvetna styr).64 

Att uppfatta strukturerna som mer eller mindre determinerande är ett 
perspektiv som bygger på den grundläggande principen att människor alltid 
handlar på ekonomiskt och socialt rationella grunder. Detta har emellertid 
ifrågasatts. Istället har det hävdats att existentiella skäl som t.ex. fruktan eller 
ångest kan vara minst lika viktiga för förståelsen av människors handlings-
mönster. Det har också framhållits att handlandet kan bygga på spontanitet och 
att det inte alltid är medvetet övertänkt. Det behöver heller inte vara genomtänkt 
kalkylerat utan kan ske rutinmässigt eller instinktivt.65  

I denna avhandling kommer frågan om individernas handlingsfrihet främst att 
aktualiseras i en diskussion kring de enskilda redaktörernas möjligheter att styra 
tidningarnas inriktning. Frågan uppstår då hur man skall bära sig åt för att 
undvika såväl den strukturella determinismens Skylla som subjektivismens 
Charybdis. Min utgångspunkt är att se samspelet mellan olika strukturer 
(ekonomiska, sociala, mentala etc) som en ram inom vilken individernas 
agerande kan analyseras. Genom att belysa den uppsättning regler som definierar 
det område jag föresatt mig att undersöka hoppas jag kunna blottlägga 
strukturernas samspel. Tanken är att det på detta sätt skall bli möjligt att 
framställa en referensram med vars hjälp individernas agerande lättare kan 
förstås.  
 

Medierna och det offentliga samtalet 
 
I de teorier som hittills berörts har medierna framträtt i mer eller mindre mörka 
färger. En betydligt ljusare bild av mediernas roll i samhället presenteras i den av 
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62 R. Nilsson 2000 s. 201ff.  
63 Tidsandans betydelse betonas bl.a. i A. Johansson 1995. 
64 Båda dessa determinerande perspektiv är framträdande i Öhman 1994.  
65 Habermas 1996 s. 96ff, Österberg 1995 s. 23ff. 
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Jürgen Habermas introducerade offentlighetsteorin. Denna teori tilldelar medier-
na en avgörande roll för utvecklingen mot ett demokratiskt samhälle. Habermas 
tankar kring det offentliga samtalet ger också, enligt mitt förmenande, den mest 
allsidiga speglingen av de dimensioner som tidigare antyddes: makt, förändring 
och integration. Dessutom är denna teoribildning den som närmast berör mina 
övergripande syften och frågeställningar. Av denna anledning har offentlighets-
teorin kommit att utgöra den viktigaste teoretiska inspirationskällan för denna 
avhandling. 

En viktig utgångspunkt för Habermas är det över tid förändrade förhållandet 
mellan det �offentliga� och det �privata�. Den åtskillnad som funnits mellan 
dessa båda kategorier under antiken kom så småningom att försvinna. Ett viktigt 
led i denna process utgjorde de medeltida handelsmässorna, stapelplatserna och 
hamnstäderna som kom att bli viktiga nyhetsplatser. Under 1500- och 1600-talen 
kom man på idén att börja sälja nyheter till en publik bestående av handelsmän, 
bankirer, manufakturägare m.m. Ur denna publik av bildade människor uppstod 
en borgerlighet i modern mening. Den del av befolkningen som inte kunde läsa 
kom dock att exkluderas från gemenskapen. 

I början av 1600-talet började de första regelrätta tidningarna dyka upp. Vid 
sidan av dessa kom den framväxande borgerligheten även att inrätta särskilda 
institutioner där de kunde samlas till diskussion och debatt. De engelska 
kaffehusen och de franska litterära salongerna hade sin blomstringstid ca 1680-
1730, och det var inom dessa institutioner som den offentliga argumentationen 
växte fram. 

I början av 1700-talet började man utge en mängd nya tidskrifter. Dessa 
tidskrifter, som utkom en gång i veckan eller en gång i månaden, blev en 
omedelbar del av kaffehusdiskussionerna. Artiklarna i exempelvis en tidning 
som den år 1709 etablerade Tatler, var inte endast föremål för diskussionen, de 
var en del av den. Det var också i England kring sekelskiftet 1700 som det för 
första gången uppstod en politiskt fungerande offentlighet. Ett resultat av detta 
blev också att en självständig journalistik växte fram. För första gången 
etablerades pressen som en politiskt resonerande publiks kritiska organ; en 
�fjärde statsmakt�. 

Från senare hälften av 1700-talet börjar den framväxande borgerligheten att 
allt mer flytta fram sina positioner, och under 1800-talet lyckas man i flera 
länder förverkliga sitt program. Steg för steg undanröjdes statliga regleringar, 
privilegier och kontroller. Även grundlagar och författningar reviderades för att 
tillgodose den framväxande borgerlighetens grundläggande rättigheter. 

Med början under 1800-talets sista decennier kom den sfärindelning som 
Habermas beskrivit att luckras upp. Den utlösande faktorn var statens allt ökande 
ingrepp i den fria marknaden. Den statliga interventionen blev inledningen till en 
dubbelverkande process där samhället förstatligades och staten församhälleliga-
des. Därmed inleddes också vägen mot den utveckling som Habermas beskriver 
som den borgerliga offentlighetens förfall. Gränserna mellan samhällets olika 
sfärer kom nu att uppluckras och därmed inträdde en upplösning av det som 
utgjorde grundvalen för den borgerliga offentligheten: separationen mellan stat 
och samhälle. 
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Den tidigare så strikt uppdelade sfärindelningen genomgick nu en radikal 
förändring. Till att börja med så inträdde en polarisering mellan social- och 
intimsfärerna. Samtidigt som arbetslivet fick en allt mer offentlig karaktär så 
överfördes i allt större utsträckning familjens samhällsfunktioner till andra 
institutioner och kvar blev endast det mest intima: känslolivet och sexuallivet. 
Ett annat led i �förfallet� utgjordes av den litterära offentlighetens förvandling 
från kulturdiskussion till kulturkonsumtion. Den tidigare kritiskt resonerande 
publiken ersätts av en passivt kulturkonsumerande masspublik. Även den 
politiska offentligheten mister sin kritiskt granskande funktion. Medborgarna 
förvandlas från att vara processens skapare till att bli passiva konsumenter � 
väljare. Deras uppgift reduceras till att godkänna framlagda förslag. En ny 
offentlighet har därmed uppstått, en �plebiscär� eller �acklamativ� offentlighet.66 

Det är alltså borgerlighetens framträdande som social och politisk kraft som 
utgör bakgrunden till Habermas teori om �det borgerliga samhällets� sociala 
områden. Enligt Habermas är det inte tillräckligt att indela det borgerliga 
samhället i stat (offentlig myndighet) och marknad (privat sektor). Det privata 
området sönderfaller nämligen i två sfärer: det ekonomiska livet (�socialsfär�) 
och familjelivet (�intimsfären�).  

Till att börja med rörde sig den borgerliga offentlighetens diskussioner inom 
intimsfären, men så småningom växte de ut till att även beröra socialsfärens 
problem. På så vis utvecklade de båda sfärerna inom den privata sektorn var sin 
offentlighet. En litterär offentlighet (dagböcker, brevskrivning, poesi, romaner), 
och en politisk offentlighet (politik, ekonomi etc.). Habermas betonar hur 
individen spelar olika roller inom olika sfärer. I förhållande till staten är han 
�medborgare�, i det ekonomiska livet är han �borgare�, och i familjelivet 
�människa�.67  

Det karaktäristiska för den �borgerliga offentligheten� är dess dubbla 
funktioner. Dels utgör den ett socialt område där privatmänniskor kan samlas till 
publik, dels är den en princip för att fastställa en offentlig mening. Idealet är att 
man genom diskussion i �offentligheten� skall kunna fastställa det allmännas 
bästa.68 
 

Habermas inom forskningen � inspirationskälla och objekt för 
kritik 
 
Habermas teorier har fått stor genomslagskraft inom många olika forskningsfält. 
Hans idéer har dock inte fått stå oemotsagda. Det har ofta framhållits att 
modellen innehåller motsägelsefulla drag. Det faktum att tillträdet till den 
borgerliga offentligheten inte var förbehållslöst utan förbundet med krav på 
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66 Habermas 1988. 
67 Resonemanget illustreras på ett klargörande sätt i Mats Dahlkvists förord till Habermas 1988 s. 

xvi samt i Mortensen 1978 s. 300. 
68 Habermas 1988 s. 42ff. 
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bildning och egendom verkar onekligen stå i motsats till det uttalade idealet om 
offentlighetens tillgänglighet: en majoritet av befolkningen ställdes ju utanför. 
Om å andra sidan alla skulle inkluderas, skulle detta stå i motsats till tanken på 
den upplysta och kritiska diskussionen. Eftersom vanligt folk inte hade den 
bildning som krävdes kunde de ju inte ingå i denna diskussion.69  

En kritik som ofta anförts med utgångspunkt i denna anmärkning är att Haber-
mas endast behandlar den borgerliga offentligheten och inte tar hänsyn till det 
offentliga samtal som sker på folkliga arenor, det som Habermas benämner ple-
bejisk offentlighet.70 Dessa aspekter av offentlighetsproblematiken har emellertid 
tagits upp av andra forskare. Eva Österberg representerar en forskningslinje som 
framhåller att man redan i det förindustriella agrarsamhället kan skönja en 
plebejisk offentlighet. I sin forskning har hon ingående behandlat frågan om 
politisk kultur. Hon framhåller att den politiska kulturen rör såväl uppfattning-
arna om vad som skall uppfattas som politik som formerna för det politiska livet 
och de arenor där det utspelas. Genom att koppla diskussionen till begreppet 
interaktion, betonar Österberg hur relationen mellan centralmakt och lokalsam-
hälle får karaktären av dialog.71  

En liknande hållning intar Peter Aronsson. I sin avhandling Bönder gör politik 
undersöker han sockenstämman som social arena. Aronsson tar avstamp i ett 
praxisorienterat perspektiv och framhåller, precis som Österberg, 
interaktionsbegreppets betydelse för att utröna relationerna mellan olika grupper 
i samhället. Aronsson betonar sockenstämmans funktion som mötesplats för 
interaktion såväl mellan olika grupper i samhället som mellan lokalsamhälle och 
centralmakt.72 

I såväl Österbergs som Aronssons forskning framställs bönderna i det 
förindustriella samhället som aktivt handlande subjekt, inte som passiva och 
förtryckta undersåtar. På ett övertygande sätt argumenteras även för att 
relationerna mellan lokalsamhälle och centralmakten präglades av en interaktion, 
där parterna, om än inte likställda, deltog i en dialog som fördes i en anda av 
ömsesidighet och strävan efter samförstånd på flera olika arenor. 

Den plebejiska, eller proletariska, offentligheten har på olika sätt och inom 
skilda discipliner behandlats även för senare tidsperioder. Som exempel kan 
nämnas Oskar Negt och Alexander Kluge som i boken Öffentlichkeit und 
Erfahrung betonar betydelsen av arbetarklassens erfarenhetssammanhang som 
emancipatorisk motkraft.73 En annan forskare som kan sägas ha uppmärksammat 
detta perspektiv är idéhistorikern Ronny Ambjörnsson. I boken Den skötsamme 
arbetaren betonas den särskilda �skötsamhetens kultur� som enligt Ambjörnsson 
växte fram inom arbetarklassen, med centrum i fackföreningar, nykterhetsloger, 
bildningsorganisationer etc.74 Betydelsen av den specifika arbetaroffentlighet 
som kom till uttryck bl.a. inom fackföreningsrörelsen har även betonats av 
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69 Habermas 1988 s. 113ff, se även förordet s. XVIII. 
70 För en utförligare diskussion se Thompson 1995 s. 71f.  
71 Österberg 1989, Österberg 1993. 
72 Aronsson 1992. 
73 Negt och Kluge 1974.  
74 Ambjörnsson 1988. 
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etnologen Mats Lindqvist.75 I detta sammanhang bör även ekonomhistorikern 
Lars Magnusson omnämnas. I boken Den bråkiga kulturen behandlas betydelsen 
av den framväxande krogkulturen bland hantverkarna i Eskilstuna under förra 
hälften av 1800-talet.76  

Åke Abrahamsson är den forskare som kanske tydligast och mest konkret 
kopplar samman fenomenet plebejisk/proletarisk offentlighet med pressens 
funktioner i samhället. I sin avhandling Ljus och frihet till näringsfång lyfter han 
fram den radikala arbetar- och folkpressens stora betydelse för arbetarrörelsens 
formering.77     

En annan aspekt som enligt kritiker inte tillräckligt har uppmärksammats av 
Habermas är kvinnors inträde i offentligheten. Redan i själva begreppet 
offentlighet ligger en svår problematik. Detta har bland annat påpekats av Inger 
Hammar, som också betonar hur begreppet får olika betydelser beroende på om 
det är en kvinna eller en man som omtalas.78 På ett mer konkret plan har 
Margareta Berger undersökt dels kvinnors verksamhet inom pressen, dels hur 
olika kvinnoroller har presenterats i veckopressen.79  

Den kritik som har riktats mot Habermas och offentlighetsteorin ovan kan inte 
sägas vara av den karaktär att den påverkar möjligheterna att använda Habermas 
teorier för min avhandlings syften. Avsikten med den anförda kritiken verkar ju 
heller inte vara att rikta något grundskott mot Habermas övergripande tankar. 
Istället kan dessa aspekter fylla en komplementerande funktion. Det inslag i 
Habermas teori som mött de kraftigaste invändningarna är förmodligen 
hävdandet av den borgerliga offentlighetens �förfall�. John B. Thompson 
framhåller två svagheter i Habermas argumentering i detta sammanhang. För det 
första reser Thompson invändningar mot det sätt på vilket medieprodukternas 
mottagare hos Habermas framstår som passiva och lättmanipulerade 
konsumenter. För det andra ställer sig Thompson skeptisk till den av Habermas 
hävdade tesen om offentlighetens �refeodalisering� i det moderna samhället. 
Mediernas utveckling har skapat nya former för interaktion som inte kan 
jämföras med medeltida praktiker.80  

Habermas går heller inte fri från den kritik som mer allmänt har riktats mot 
teoretiska inriktningar av den typ som C. Wright Mills kallat �Grand theory�. 
Kritiken går ut på att de storvulna teoribyggena visserligen ser imponerande ut 
på pappret men att de sedan inte håller när de skall omsättas i praktik.81 Mills 
kritik var främst riktad mot Talcott Parsons men enligt Göran Djurfeldt kan den 
även sägas gälla för Jürgen Habermas. Habermas teorier är, enligt Djurfeldt, 
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75 Lindqvist 1987. 
76 Magnusson 1988.  
77 Abrahamsson 1990. 
78 Hammar 1999 s. 11. Se även Hagemann & Krogstad (red)1994 samt Rasmussen & Wyller 

(red)1996. För en översikt av olika aspekter kring forskning rörande kvinnor och medier, se U. 
Carlsson (red)1993. 

79 I �Äntligen ord från qwinnohopen!� har Berger undersökt 1700-talets kvinnopress (Berger 1984), 
och i �Fruar & damer� (Berger 1974) ger hon en intressant bild av hur kvinnans olika roller speglas 
i veckotidningarna Idun och Husmodern. 

80 Thompson 1995 s. 74f. 
81 Mills 1997 (1959) s. 41ff. 
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exempel på hur välkända fenomen beskrivs på ett alldeles för komplicerat sätt 
utan att ge några egentliga insikter.82 

Även om kritiken förefaller väl hård har den ändå visst fog för sig. Habermas 
texter är onekligen svårgenomträngliga. Djurfeldt lämnar emellertid själv ett gott 
förslag på hur Habermas och andra �storteoretiker� kan användas. Han föreslår 
att man skaffar sig en �verktygslåda� med begrepp, modeller och teorier som kan 
tjäna som inspirationskälla i jakten på den väl grundade teorin.83 Ett annat 
fruktbart sätt att läsa Habermas har också framförts av Mats Dahlkvist. Han 
föreslår att man kan använda Habermas tankar som en hypotetisk teori som man 
sedan kan testa i empirisk forskning.84 Detta går alldeles utmärkt att tillämpa på 
de primära frågeställningar som jag själv utgår från i denna avhandling.  

För mig framstår Habermas kategorier som utmärkta byggstenar som kan 
fungera som ett fundament för ett teoretiskt bygge som denna framställning kan 
vila på. Min avsikt är att i avhandlingen fördjupa diskussionen av hur Habermas 
offentliga samtal kan tänkas se ut lokalt och i en specifik region med 
värdekonservativ grund. 

 

Pressens funktioner i samhället 
 
Frågan om vilka funktioner pressen fyller i samhället har behandlats inom en rad 
olika akademiska discipliner. Att i detta sammanhang ge någon uttömmande 
beskrivning av all den forskning som utförts är knappast möjligt. Här får jag nöja 
mig med att presentera huvuddragen i några av de inom massmedieforskningen 
vanligast förekommande modeller som behandlar pressens olika funktioner i 
samhället. En lämplig utgångspunkt kan vara det schema över pressens 
utveckling som lanserades av Karl Bücher och som sedermera har utvecklats 
bl.a. av Jürgen Habermas. Enligt denna modell kan man grovt sett urskilja fyra 
stadier i mediernas utveckling. Under den första fasen fyllde tidningarna 
huvudsakligen en funktion som nyhetspress. Efter detta utvecklades pressen till 
att bli en åsiktspress. Kring sekelskiftet 1900 hade tidningarna blivit företag som 
verkar på en marknad. Radio- och TV-mediernas framväxt innebar slutligen 
inträdandet i en fjärde fas.85  

En annan modell som ofta anförs har utvecklats av Harold Lasswell som har 
hävdat att innehållet i alla samhällens kommunikationssystem kan beskrivas i 
termer av tre aktiviteter: övervakning av omgivningen, tolkning av information 
och överföring av det sociala arvet. Det kan också uttryckas som tre roller: 
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82 Djurfeldt 1996 s. 51. 
83 Djurfeldt 1996 s. 51. 
84 Habermas 1988 (Mats Dahlqvists förord). 
85 Habermas 1988 s. 233ff. Se även Abrahamsson 1990 s. 28 samt Mats Dahlqvists inledning till 

Habermas 1988. Den dramatiska utvecklingen på IT-området gör det väl förmodligen befogat att 
tala om inträdandet i en femte fas. 
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väktarrollen, ledarrollen och lärarrollen. Till dessa brukar man också lägga 
underhållning (gycklarrollen).86  

Ett annat vanligt sätt att beskriva mediernas funktioner är att koppla dem till 
några speciella massmedieideologier. Enligt den liberala massmedieideologin 
fyller medierna sex huvudsakliga uppgifter: 1) bilda folket, 2) tjäna det politiska 
systemet, d.v.s. att förse folket med beslutsunderlag, 3) slå vakt om de 
medborgerliga rättigheterna (gårdvardsfunktionen), 4) underhålla, 5) tjäna det 
ekonomiska systemet (bereda utrymme för annonsering), 6) ge vinst.  

En annan ideologi brukar man benämna den sociala ansvarsideologin. Den 
uppvisar i princip samma grunddrag som den liberala massmedieideologin, men 
med en starkare betoning av gårdvardsfunktionen och folkbildningsfunktionen. 
Dessa funktioner ges också en vidare innebörd.87 Som synes sammanfaller de 
uppgifter som betonas inom dessa båda ideologier tämligen väl med de som 
Lasswell beskriver. Förhållandet är ett annat för den auktoritära ideologin som 
bygger på att myndigheterna kontrollerar massmedierna. Kritik mot den 
härskande regimen är inte tillåten.88 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att även om de olika modeller som 
diskuterats ovan lägger tonvikten vid olika faktorer så uppvisar de ändå en hel 
del gemensamma drag. Med utgångspunkt i detta har jag i det följande försökt 
identifiera några grundläggande funktionstyper. Den primära avsikten med denna 
uppdelning är inte att ställa de olika funktionerna mot varandra eller göra någon 
rangordning dem emellan. Avsikten är istället att försöka komma åt hur de på 
olika sätt samverkar.  

Ett genomgående tema i beskrivningarna av pressens funktioner är dess roll 
som nyhetsförmedlare. En ofrånkomlig aspekt av tidningsverksamhet blir där-
med själva informationsfunktionen. En annan aspekt på tidningsutgivning som 
ofta framhålls i medieforskningen är dess politiska funktion. Dessa aspekter av 
tidningsverksamheten kom att accentueras i takt med att ett partipolitiskt system 
av modernt snitt växte fram. 

En annan faktor som ofta betonas, och som inte minst utgör ett väsentligt 
element i den liberala massmedieideologin, är pressens olika betydelser i eko-
nomiskt hänseende. Pressmediets dubbla funktion, som verkande i gränslandet 
mellan ekonomi och politik, har tidigare framhållits och dess betydelse kan 
knappast underskattas. Redan på 1700-talet ansåg man att underhållnings-
funktionen, vid sidan om informationsfunktionen, var mediernas viktigaste upp-
gift.89 Betydelsen av denna funktion har knappast minskat sedan etermedierna 
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86 Fjæstad & Nowak 1972 s. 25. 
87 Fjæstad & Nowak 1972 s. 31ff. 
88 Fjæstad & Nowak 1972 s. 37ff. En fjärde massmedieideologi som uppvisar stora likheter med den 

auktoritära är den marxist-leninistiska. Enligt denna ideologi utövas kontrollen över massmedierna 
av staten och partiet. I en alternativ modell brukar man istället tala om fyra olika kommunikations-
system: det auktoritära, det beskyddande, det kommersiella och det demokratiska (ibid s. 39ff). 
Massmedieforskaren Denis McQuail, slutligen, talar om sex normativa medieteorier. Fyra av dessa 
sammanfaller i stort med de tidigare nämnda massmedieideologierna, men utöver dessa omnämner 
McQuail även en särskild teori som omfattar tredje världen samt en som han benämner 
�demokratiskt-deltagande� (McQuail 1987 s. 109ff). 

89 Fjæstad & Nowak s. 31. 
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gjorde sitt intåg, snarare tvärtom. Inbäddad i mediernas funktion av lärare ligger 
också en tydlig bildningsfunktion. Denna aspekt får väl i stor utsträckning sägas 
ha sitt ursprung i upplysningstänkandet. Tanken var att genom den allmänna 
bildningen höjande allt fler skulle bli i stånd att delta i det konstruktiva samtal 
som skulle föra samhället i riktning mot det gemensamma bästa.  

Alla de funktioner som nämnts ovan finns på olika sätt representerade i de 
diskuterade massmediemodellerna. Det finns emellertid en aspekt av mediernas 
verksamhet som inte framkommer explicit i dessa modeller men som jag anser 
vara av stor betydelse, nämligen pressens potentiella identitetsformande 
funktioner. I detta avseende borde inte minst lokalpressen ha en mycket viktig 
uppgift att fylla. Vilken betydelse pressen har haft för att skapa, upprätthålla eller 
värna identiteter har sällan behandlats i tidigare forskning. Detta är en viktig 
anledning till att jag har valt att särskilt betona just detta perspektiv. I två 
enskilda arbeten behandlas emellertid frågan med särskild emfas, nämligen Åke 
Abrahamssons undersökning av den radikala arbetar- och folkpressen i 
Stockholm 1838-1869 och Dag Nordmarks beskrivning av norrlandspressens 
etableringsfas under 1840-talet.90 

Med utgångspunkt i Stockholm åren 1838-1869 undersöker Åke Abrahams-
son i sin avhandling Ljus och frihet till näringsfång tre sammansatta problem-
komplex: tidningsväsendet, arbetarrörelsen och samtidens medvetandevärld. 
Kopplat till dessa tre forskningsområden ställer Abrahamsson upp fyra teser som 
får bli vägledande för avhandlingen. Huvudtesen går ut på att tidens politiska 
press fyllde ett tomrum under en period då det ännu inte fanns några egentliga 
politiska partier eller partisystem. Abrahamsson hävdar vidare att det i själva 
verket var arbetarpressen som stod i centrum för tidens arbetarrörelse. En annan 
tes som han driver är att arbetarrörelsens vagga ytterst stod att finna i det 
medeltida skråväsendet. Slutligen menar Abrahamsson att tidens samhällssyn 
och medvetandeformer förankras i en given social och kulturell kontext. Detta 
söker han påvisa genom att hänvisa till vad han kallar det sociala medvetandets 
ekologi.91  

Att Stockholm utgör objekt för undersökningen innebär inte att något 
riksperspektiv står i blickpunkten. Det är tvärtom med utgångspunkt i den lokala 
kontexten som Abrahamsson analyserar de tre forskningsområden som utgör 
kärnan i avhandlingen. Abrahamssons betonar starkt den funktion som den 
radikala pressen fyllde för att forma en gemensam identitet för stadens arbetar-
befolkning. Dessa tidningar förde deras talan och skildrade verkligheten utifrån 
deras perspektiv.  

På ett effektivt sätt verkställde de det som Abrahamsson kallar för press-
mediets dubbelkaraktär, d.v.s. tidningarnas funktion som verkande mellan politik 
och ekonomi. De radikala tidningarna gjorde detta genom att det politiska 
budskapet förpackades i ett säljande fodral. På så sätt tillgodosågs såväl tidning-
ens ekonomi som dess politiska intressen. Abrahamsson hävdar att arbetar-
tidningarnas budskap mottogs med uppskattande på arbetsplatser och krogar och 
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90 Abrahamsson 1990, Nordmark 1989. 
91 Abrahamsson 1990 s. 11f. 



 39

utgjorde utgångspunkt för egna politiska kannstöperier. Han konstaterar att 
�även inom kroggemenskapen hade sålunda startats en artikulationsprocess med 
pressen som katalysator och publik sakförare�.92  

Abrahamsson betonar också hur pressen även på ett mer påtagligt sätt grep in 
i politiken. Den fungerade inte enbart som opinions- och kamporgan utan också 
på ett mer konkret plan som politiska och fackliga organisationsembryon. En 
annan viktig aspekt av pressens funktioner som påpekas är dess förmåga att sätta 
folk i rörelse. Som tydliga exempel på detta lyfter Abrahamsson bl.a. fram 
pressens agerande i samband med Fersenmordet 1810, Crusenstolpekravallerna 
1838, oroligheterna i mars 1848, brödupploppen 1855 och �pöbelupploppen� i 
samband med invigningen av Karl XII-statyn 1868.93 

Det arbete som tydligast och mest pregnant behandlar frågan om pressens 
betydelse för att forma regionala identiteter anser jag vara Dag Nordmarks bok 
Det förenande samtalet. Nordmark beskriver här hur den regionala pressen växer 
fram i Norrland under 1840-talet. Den växande medelklassen använde nu pressen 
och litteraturen för att omvandla och vidga det offentliga samtalets ramar.94 

Vid ingången av 1840-talet utgjorde Norrland ännu jungfrulig mark i 
publicistiskt avseende. Vid denna tid utgavs tidningar endast i Gävle och i 
Härnösand. 1840-talet innebar en fullkomlig explosion av nya tidningar i den 
nordliga provinsen. Hälften av de nya tidningsstäder som tillkom under detta 
decennium låg i Norrland. Den snabba spridningsprocessen framgår av att det år 
1850 endast var provinsens två nordligaste städer, Luleå och Haparanda, som 
saknade lokalblad. En särskilt betydelsefull person i sammanhanget var A.P. 
Landin som under denna tid grundade ett formligt medieimperium i norra 
Sverige.95 

Nordmarks undersökning blir av särskild relevans för mitt vidkommande då 
han kommer in på de idémässiga förutsättningarna under vilka norrlands-
publicisterna verkade. Med utgångspunkt i en artikel i en av Landins tidningar, 
Norrlands-Posten, lyfter Nordmark fram en intressant aspekt kring hur man 
kunde uppfatta syftet med opinionsbildning. När Landin använde begreppet 
�opinionsorgan� avsåg han nämligen inte tidningar som bildade opinion. Istället 
syftade Landin på publikationer som förmedlade existerande åsikter inom en viss 
samhällgrupp och/eller region. Enligt Landin var alltså opinioner ingenting som 
tidningarna skapade, de fanns redan där. Pressens uppgift blev att sprida dem och 
göra dem mer kända.  

Nordmark lyfter på ett övertygande sätt fram lokalpressens identitetsskapande 
funktion. Han betonar att de olika lokalbladen visserligen lägger tonvikten något 
olika men att de ändå tycks utgå från samma grundtanke: 

 
Genom tidningarna skapas en ny offentlighet där medborgarna samlas till 
en publik och genom sitt för alla tillgängliga samtal, utan statsmakternas 
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93 Abrahamsson 1990 s. 215f. och 308ff. 
94 Nordmark 1989 s. 19. 
95 Nordmark 1989 s. 36ff. 
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kontroll och inblandning, resonerar sig fram till den mest förnuftiga och 
ändamålsenliga lösningen på alla problem. Denna offentlighetstyp av 
�klassiskt� borgerlig typ framställs som målet för deras strävanden. 
Tydligare än på något annat håll formuleras i tidningarna ambitionen att 
etablera en fri och kritisk offentlighet på lokal nivå, inriktad på att knyta 
landets olika provinser närmare varandra samt att förena och organisera 
medborgarna på den egna orten.96 

 
Nordmark betonar genomgående hur pressen fungerat förenande och integreran-
de på såväl lokal och regional som nationell nivå. Han konstaterar att �tidning-
arna påskyndar [provinsens] industriella och sociala framåtskridande, de ökar 
sina läsares kunskaper, utvecklar deras medborgaranda och gör dem medvetna 
om Norrlands plats i världen�.97 Även om Abrahamsson och Nordmark 
behandlar en annan tidsperiod så är de allmänna resonemang som de för av stor 
betydelse för min avhandlings grundläggande frågeställningar, och därmed i 
högsta grad relevanta.  

Sammanfattningsvis kan man urskilja ett antal allmänna funktioner som 
pressen fyller. Dessa funktionstyper inrymmer ett inbördes förhållande som kan 
beskrivas följande sätt: 
 
• Informationsfunktionen: visar eller döljer tidningarna informationen? 
• Den politiska funktionen: fungerar tidningarna som en öppen arena eller som 

ett medel för mobilisering eller styrning? 
• Den ekonomiska funktionen: fungerar ekonomin främst som mål eller medel? 
• Underhållningsfunktionen: är underhållningsaspekterna inriktade på �legi-

tim� eller �illegitim� underhållning?  
• Bildningsfunktionen: är bildningsambitionerna inriktade på en mer finkultur-

ell upplysning eller bygger den mer på populärkulturell grund? 
• Identitetsfunktionen: är strävan främst att söka sammanhållning inåt eller att 

exkludera utåt? 
 

Även om samtliga dessa faktorer på något vis kommer att beröras i avhandlingen 
kommer en viss betoning att ligga vid den sistnämnda punkten. Detta beror inte 
på någon ringaktning av de övriga funktionernas betydelse. Dessa aspekter har 
emellertid behandlats tämligen utförligt i tidigare forskning och därför ansåg jag 
det inte lika angeläget med ytterligare fördjupningar kring dessa frågor. 

I de empiriska undersökningarna kommer jag att särskilt uppmärksamma 
huruvida tidningarna verkligen fyllde en identitetsformande funktion och vilka 
uttryck detta i så fall tog sig. En redan tidigare antydd aspekt av detta är frågan 
om tidningarnas eventuellt identitetsformande funktion huvudsakligen tog sig 
inkluderande eller exkluderande former. Var man primärt ute efter att uppamma 
till insikt om och uppslutning kring den egna identiteten eller tog man avstamp i 
ett avståndstagande från en identitet som sågs som �olämplig�? Vilken typ av 
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identitet sökte man mana till uppslutning kring, alternativt ta avstånd ifrån, och 
vilka skäl angavs till varför det ansågs viktigt att värna om just denna identitet? 
 

Landsortspressens särdrag 
 
Det är svårt att med utgångspunkt i tidigare forskning klart identifiera de 
specifika egenheter som är utmärkande för landsortspressen. I den följande 
framställningen har jag valt att utgå från två debattskrifter från 1960-talet. Lars 
Furhoff levererade en skarp vidräkning med landsortspressen 1963 och fem år 
senare utvecklade Håkan Hanson samma tema i en minst lika utmanande skrift.98 
Eftersom Furhoff och Hanson har utgått från 1960-talets landsortspress kan vissa 
av de aspekter som behandlas här inte utan vidare överföras till den tidsperiod 
som jag undersöker. Emellertid är flera av de teman som diskuteras av sådan 
allmängiltig karaktär att de utan tvekan utgör en god startpunkt för en diskussion 
kring landsortspressen specifika element och uppgifter. 

 Såväl Furhoff som Hanson betonar med emfas att lokalpressens berättigande 
ligger i att bevaka och skildra det lokala skeendet. Furhoff anser att landsorts-
pressens rikspolitiska betydelse i allmänhet överdrivs. Dess fundamentala upp-
gifter borde istället vara att övervaka de lokala makthavarna, utgöra plattform för 
bygdens kulturella och politiska debatt samt fungera som ett språkrör för bygden 
som helhet.99  

Håkan Hanson ger i princip uttryck för samma uppfattning och menar att det 
egentligen inte föreligger någon konkurrenssituation mellan storstadspress och 
landsortspress vad gäller riks- och utrikesmaterial. Denna sida av nyhetsbevak-
ning fanns det ingen anledning för landsortspressen att närmare befatta sig med 
eftersom den sköts helt tillfredsställande av TT. Istället borde man lägga ner all 
kraft på sin verkliga uppgift: den lokala nyhetsbevakningen.100 

En annan punkt som båda debattörerna är rörande ense om är att landsorts-
pressen inte på ett tillfredsställande sätt uppfyller sina primära uppgifter. Enligt 
Furhoff ansluter sig landsortspressen i allmänhet till en �megafonideologi�. 
Istället för att ta sin övervakarfunktion på allvar så blir man ett språkrör, ett 
propagandaorgan. Det är just i detta som landsortspressens förräderi ligger, i 
försummelsen av den samhällskritiska uppgiften.101 Med flera exempel visar 
Furhoff hur lokalpressen istället för att lyfta fram lokala missförhållanden 
tvärtom gjorde sitt bästa för att kväva debatten.102  

Även Håkan Hanson riktar kritik mot landsortstidningarnas bristande förmåga 
att uppfylla sin funktion som tredje statsmakt. Det är emellertid ett annat 
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99 Furhoff 1963. Mina kursiveringar. 
100 Hanson 1968. 
101 Furhoff 1963. 
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fenomen som står i blickpunkten för Hansons debattskrift, nämligen någonting 
som han benämner bygdejournalistik. Detta innebär att betoningen läggs vid 
små, bagatellartade händelser. Avsikten med denna typ av nyheter är inte att 
lämna information, utan endast att ge läsarna möjlighet att läsa om sig själv eller 
om bekanta. Hanson beskriver detta som en sorts smickerjournalistik som han 
kallar �returinformation�: informationen går från källan till tidningen och 
tillbaka till källan igen. En konsekvens av denna form av journalistik blir en 
allmän välvilja mot allt som sker i den egna orten.103  

I Furhoffs och Hansons böcker synliggörs hur särdrag i landsortspressens sätt 
att arbeta på flera sätt inskränker möjligheterna till ett fullt utvecklat offentligt 
samtal i dess ideala form. I synnerhet är det kravet på offentlighet och kritisk 
debatt som får stryka på foten. Oviljan och oförmågan att befatta sig med den 
lokala debatten är ett tydligt uttryck för detta. Fenomenet med �bygde-
journalistik� inverkar också menligt i detta sammanhang. Genom att betona de 
harmlösa aspekterna av det lokala skeendet förs mer kontroversiella frågor bort 
från det offentliga ljuset.  

Hanson noterar också ett särdrag som påverkar tillgängligheten, nämligen den 
utpräglade fragmentariseringen. Detta får till resultat att tidningen blir oläsbar 
som helhet. Eftersom tidningen är uppdelad i många små geografiska avsnitt och 
varje sådant avsnitt endast förväntas läsas av sina egna läsare, blir texterna allt 
för lokala för att intressera någon annan än de som just bor i området.104 Denna 
fragmentarisering står i skarp kontrast till idealet om de lokala tidningarnas 
funktion som �bygdens språkrör�. Därmed motverkas effektivt tidningens 
möjligheter att verka som en sammanhållande identitetsskapande faktor. 

Vid läsningen av Furhoff och Hansons skrifter får man naturligtvis ha i åtanke 
att de var tänkta som debattinlägg, och att argumenteringen därför blivit särskilt 
tillspetsad. Oavsett detta är de dock i högsta grad relevanta för min undersökning 
eftersom de lyfter fram och problematiserar några av landsortspressens ut-
märkande drag. 

För det första aktualiseras frågan om tidningarnas makt i det lokala samhället. 
I vissa undersökningar framställs provinspressen som en institution utan några 
egentliga maktbefogenheter. En rimlig utgångspunkt är dock att man även vid 
undersökningar av landsortspress måste beakta de för pressen i stort befintliga 
maktinstrumenten, såsom privilegiet att sätta agendan och möjligheten att osyn-
liggöra aspekter av tillvaron som kan uppfattas som obekväma. Uppfattningarna 
om landsortspressens betydelse som maktfaktor pendlar alltså mellan ytterlig-
heterna �tandlös papperstiger� och mäktig institution.  

En annan aspekt som det finns anledning att se närmare på är den om 
lokalpressens självständighet. Enligt två av vår tids mest framträdande medie-
forskare anses den lokala pressen spela en passiv roll och endast upprepa vad de 
rikstäckande tidningarna behagar ta upp.105 Den lokala pressen skulle med andra 
ord endast reproducera den nationella diskursen fast på en territoriellt och 
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kvalitativt lägre nivå. Som motpol till denna bild framstår den uppfattning som 
framkom i de återkommande diskussionerna kring landsortspressens emancipa-
tion. Företrädare för detta perspektiv ansåg att landsortspressens viktigaste 
uppgift var att bevaka de lokala och regionala frågor som storstadspressen inte 
hade möjlighet eller lust att ägna sig åt. De regionala tidningarna var emellertid 
måna om att inte uppfattas som inskränkt provinsiella. Frågor av nationell 
betydelse skulle också finnas representerade i landsortspressens spalter.106 
Ytterlighetspositionerna i detta fall rör sig alltså från synen på landsortspressen 
som ett rikspressens eko till hävdandet av landsortspressen som sig själv nog.  

Frågan om landsortspressens självständighet har också en annan dimension. 
En vanlig uppfattning är att den lokala pressen genom sin passiva nyhets-
förmedling medvetet eller omedvetet tjänar den politiska och ekonomiska elitens 
intressen.107 Som kontrast till denna bild står den forskning som starkt betonar 
lokalpressens stora betydelse för att bygga upp lokala och regionala identitet-
er.108 Motpolerna på denna skala är alltså å ena sidan en uppfattning av 
landsortspressen som främst en maktens förlängda arm, och å den andra sidan en 
betoning av landsortspressens identitetsskapande funktioner. 

Vid diskussioner om den lokala pressens funktioner är närheten i den lokala 
miljön en faktor av stor betydelse. Detta kan ta sig olika uttryck. Å ena sidan kan 
man i en mindre ort på ett konkret sätt relatera sig till de personer som figurerar i 
tidningarna. Man vet vilka personerna är, och kommer kanske på olika sätt i 
kontakt med dem. Å andra sidan kan de nära relationerna innebära att man drar 
sig för att stöta sig med vissa personer och därför inte vill eller vågar yttra sig 
negativt. Den intensiva närheten i den lokala gemenskapen kan också skapa 
distans gentemot människor och företeelser som inte passar in i den 
gemensamma ramen. Det som uppfattas som främmande element kan därför 
komma att utdefinieras och marginaliseras. I avhandlingen kommer sambandet 
mellan närhet och distans, konflikt och konsensus, att ägnas stort intresse. 

 

Press och regionala värdemönster 
 
Under arbetet med emigrationsutredningen sammanställde Gustaf Sundbärg en 
omfattande demografisk statistik. På grundval av denna statistik sökte han påvisa 
regionala skillnader som ibland hänfördes till olika folkkaraktärer.109 Redan hos 
Sundbärg förekommer mer eller mindre uttalade rasbiologiska inslag. Dessa in-
slag kom med tiden att allt mer dominera den regionaldemografiska forskningen, 
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vilket bidrog till att forskningsinriktningen hamnade i vanrykte efter andra 
världskriget.110  

I början av 1960-talet aktualiserades frågan om regionala värdemönster på 
nytt, nu med utgångspunkt i den framväxande samhällsvetenskapliga forskning-
en. Ett exempel på detta utgör sociologen Gösta Carlssons undersökningar av 
några politiska förändringsprocesser under 1900-talet. En stor del av de geograf-
iska variationer som Carlsson påvisar, exempelvis rörande socialdemokratins 
varierande stöd i olika valkretsar, kan förklaras av områdets sociala struktur. 
Emellertid återstod en restvariation, bestående av områden där en uppenbar 
diskrepans förelåg mellan förväntat och faktiskt röststöd för socialdemokraterna. 
Carlsson konstaterar för dessa områden förekomsten av ett odefinierat �något� 
som gjorde dessa regioner mer eller mindre mottagliga för socialdemokratins 
idéer.111  

Från slutet av 1980-talet har frågan återigen kommit att diskuteras inom 
forskningen. Christer Winberg har undersökt utbredningen av en rad olika feno-
men: självmordsfrekvens, utomäktenskaplig fruktsamhet, politiska förhållanden 
och sekulariseringsgrad. På grundval av dessa undersökningar tycker sig Win-
berg kunna dela in landet i två huvudområden: Östsverige, karaktäriserat av låg 
äktenskaplig fruktsamhet, hög osedlighet, många självmord och socialdemokrat-
isk övervikt, samt Västsverige, som uppvisar en rakt motsatt bild.112  

Influerad av Annales-skolans studier av kulturella och mentala strukturer 
påpekar Winberg vikten av att lokala intensivstudier från olika regioner utförs. 
Det betonas också att dessa studier inte bör begränsas till att enbart omfatta 
demografiska förhållanden utan skall försöka ge en bred bild av olika lands-
ändar.113 Winberg har sedan själv bidragit till denna forskning i boken Fabriks-
folket. Han visar här hur den schartauanska väckelsen och dess kallelsetanke 
starkt präglade textilarbetarna i Marks härad och därmed på ett avgörande sätt 
bidrog till skapandet av en specifik politisk kultur.114  

Liknande tankegångar har utvecklats av Christer Ahlberger. Även i detta fall 
utgör Marks härad objekt för denna undersökning av arbetarna inom hem-
industrin. Ahlberger tycker sig finna att den i detta område dominerande 
väckelsen, hoofianismen, kan uppfattas som en protest mot områdets utveckling i 
protoindustriell riktning.115 Den lokala och regionala kulturens betydelse betonas 
även i Jörgen Kyles undersökningar av 1800-talets bondeliberalism. Med ut-
gångspunkt i begreppet �kulturell praxis�, visar han hur den västsvenska bondens 
tolkningsram domineras av starka drag av bygdegemenskap och lokal själv-
ständighet.116 Regionala politiska skillnader är också utgångspunkten för Henrik 
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Olssons avhandling. Olsson angriper frågan genom att undersöka vilken in-
ställning riksdagens bondeledamöter intagit i olika frågor.117 

Man kan alltså iaktta ett från forskningens sida stigande intresse för frågor 
som rör regionala och lokala värdemönster. En stor del av denna forskning har 
genomförts inom projektet Västsvensk kultur och samhällsutveckling som 
resulterat i en mängd skrifter. Projektets huvudsakliga resultat har sammanfattats 
i en slutrapport av Christer Winberg. Winberg konstaterar här att de regionala 
skillnaderna i Sverige genom tiderna har uppmärksammats och tolkats på olika 
sätt. I den tidiga forskningen var, som nämnts, de rasbiologiska inslagen påtag-
liga. Winberg påpekar att rasteorierna inte bör avfärdas utan argument. Han har 
dock svårt att se några rimliga kopplingar mellan eventuella regionalt betingade 
skillnader av biologisk natur och faktorer som kyrklighet eller politiskt beteen-
de.118 

En annan förklaringstyp utgör innovations- och spridningsteorin. De tidiga 
spridningsteoretikerna, som etnologerna Nils Lithberg och Sigurd Erixon, var i 
hög grad inriktade på att skönja spridningsvägarna för vissa kulturföreteelser.119 
Senare kom intresset att koncentreras mot spridningen av särskilda innovation-
er.120 I denna forskning har ambitionen ofta varit att finna specifika innovations-
centra. I synnerhet har Mälardalen framhållits i dessa sammanhang.121 Winberg 
är på flera grunder kritisk till den generella spridningsteorin. Som den 
allvarligaste invändningen anförs att spridningsteorin underförstått ser de 
mottagande områdena som passiva. Som argument mot den påstådda passiviteten 
åberopar Winberg de ofta påtalade kyrkvandringarna, då människor vandrade 
flera mil för att lyssna på en viss präst. Viktigt att framhålla är också den stora 
skillnaden mellan spridningen av olika typer av företeelser. De områden som 
betraktats som �mindre innovationsbenägna� hade inte några problem med att 
acceptera innovationer av ekonomisk eller praktisk art. Däremot hade man 
svårare att ta till sig sådant som gick på tvärs mot religiöst grundade värderingar 
i området.122 

En tredje förklaringsansats utgår från Johan Söderbergs forskning kring 
civiliseringsprocesser i samhället. Söderberg har undersökt en mängd företeelser 
och uppvisar markanta skillnader mellan öst och väst. Enligt Söderberg 
präglades Öst av en större tolerans och mer utvecklad personlig autonomi. 
Dessutom var kunskapsnivån och aktörernas kompetens större i Öst än i Väst. En 
viktig förklaring till skillnaderna skulle enligt Söderberg vara den tidigare och 
starkare kommersialiseringen i Öst. �Handel medför milda seder� är Söderbergs 
slutsats. Inte bara Västsverige utan över huvud taget hela Sverige utanför 
Stockholm framställs som ett efterblivet land. Västsverige var ekonomiskt 
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121 K. Norborg 1968, Bringeus 1992. 
122 Winberg 2000 s. 172ff. 
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outvecklat, mindre civiliserat och mer intolerant än det mer förfinade Öst-
sverige.123 

Winberg riktar stark kritik mot Söderbergs argument. Han framhåller bl.a. den 
oklara indelningen av Väst och Öst. Väst blir i Söderbergs tappning alltför 
heterogent för att det skall vara möjligt att förklara gemensamma drag. Winberg 
är också skeptisk till Söderbergs tes om handelns betydelse i sammanhanget. 
Dels är det svårt att bevisa ett sådant påstående, dels förefaller det tvivelaktigt 
som en generalisering. Söderbergs belägg för den tidigare kommersialiseringen i 
det östsvenska kärnområdet betraktas dessutom av Winberg som föga 
övertygande. Den avgörande frågan om handelns betydelse är inte dess volym 
utan dess struktur, framhåller Winberg.124 

Flera av undersökningarna som ingått i eller haft någon anknytning till det 
västsvenska projektet har på olika sätt tagit upp de religiösa dimensionerna av 
tillvaron. Man kan i detta avseende märka en klar brytning gentemot tidigare 
forskning, då man ofta har bortsett från dessa faktorer och istället försökt finna 
förklaringarna i socioekonomiska eller politiska förhållanden.125  

En undersökning som tar de religiösa aspekterna på allvar och är av särskilt 
stor betydelse för min del är Lennart Johanssons Brännvin, postillor och röda 
fanor. Johansson har här undersökt orsakerna till folkrörelsernas sena framväxt i 
Växjö och Kronobergs län. Den kanske viktigaste förklaringen, hävdar 
Johansson, står att finna i den gammalkyrkliga fromheten. Växjös geografiska 
läge som centrum i ett agrart omland, genomsyrat av den gammalkyrkliga from-
heten, och med en omfattande inflyttning från dessa områden utgör en viktig 
förklaring till den speciella mentalitet som präglade staden.126 

Med tanke på att religionen i äldre tider utgjorde en så naturlig del av 
människornas vardag är det inte möjligt att ge en rättvisande bild av sekelskiftets 
samhälle om den religiösa dimensionen lämnas obeaktad. I min avhandling 
kommer därför dessa perspektiv att få en framträdande roll. Enligt min upp-
fattning kom den gammalkyrkliga fromhetens starka ställning i mitt under-
sökningsområde att få stor betydelse för hur det offentliga samtalet utformades. 
 

Den gammalkyrkliga väckelsen i Kronobergs län 
 
Under senare hälften av 1700-talet växte det fram en gammalpietistisk rörelse 
inom Växjö stift. Den som framför allt banade vägen för den väckelse var Sven 
Bælter som åren 1750�1760 verkade som domprost i Växjö. Sitt största 
inflytande fick Bælter genom de efter hans död utgivna predikningar som ännu 
på 1870-talet hade en trogen läsekrets. Den gammalpietistiska förkunnelsen för-
des vidare av Peter Muhrbeck. Muhrbeck var verksam i Fridlevstad i Blekinge, 
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men den väckelse som han initierade sträckte sig även in i Småland. En av dem 
som tog starkt intryck av Muhrbecks predikningar var Anders Elfving. Denne 
verkade i Vissefjärda, dit folk strömmade i stora mängder för att lyssna till hans 
eldiga predikningar i vilka han inte minst gick till starkt angrepp mot drycken-
skapen.127  

Dessa herrar i all ära, men det är framför allt tre andra personer som man i 
första hand förknippar med den framväxande gammalpietistiska väckelsen i 
Kronobergs län. Först och främst gäller detta Peter Lorenz Sellergren, som år 
1811 anlände till Hälleberga församling, vilken sedermera kom att bli centrum 
för en vittomfattande väckelserörelse. Vid ankomsten till Hälleberga hade 
Sellergren under de i det närmaste två decennier som förflutit sedan han 1794 
prästvigdes i Växjö domkyrka, fört ett utsvävande liv. År 1813 upplevde dock 
Sellergren en dramatisk religiös pånyttfödelse, vilket fick honom att på nyåret 
följande år bege sig till Växjö för att få hjälp mot sitt alkoholmissbruk. 
Inspirerad av andlig uppbyggelselitteratur som Johan Arndts Fyra böcker om en 
sann kristendom, började Sellergren predika med en intensitet och inlevelse som 
fick människor att samlas i stora skaror för att lyssna till honom. Folk vandrade 
upp till femton mil för att få höra hans predikningar.128  

Sellergren fick en mängd efterföljare, och en av hans främsta lärjungar var 
Jonas Sandell. Denne hade genom en bekant kommit i kontakt med Sellergren, 
av vilken han redan vid första mötet blev djupt imponerad. Han kom sedan att 
under lång tid att verka i Sellergrens anda, och kunde också som sekreterare i 
Växjö stifts bibelsällskap göra en betydelsefull insats för spridandet av bibeln 
och annan uppbyggelselitteratur i länet.129  

Den tredje portalfiguren, och den vid sidan av Sellergren mest betydelsefulla, 
var Pehr Nyman. Efter en kortare tid som hjälppräst i Bergunda hamnade Nyman 
1821 i Burseryd i Västbo. Här kom han att påverkas av hoofianismen med dess 
starka inslag av försakelselära. Nyman visade snart att han var en folktalare av 
rang, och människor samlades i stora skaror för att lyssna till hans predikningar. 
Själv sprungen ur fattiga förhållanden hade han en sällsynt förmåga att tala till 
småfolket på ett konkret och lättfattligt sätt. Detta innefattade även hätska utfall 
mot mindre nogräknade kollegor som, enligt Nymans sätt att se det, hade valt att 
vandra den breda vägen. Samtidigt som Nyman uppvisade en stark folklig 
framtoning, så hävdade han konsekvent prästämbetets överhet, och han var en 
svuren motståndare till all lekmannapredikan. Varje tendens till nyevangelisk 
väckelse motarbetades med all kraft. 

Nymans frispråkighet gjorde honom till en impopulär person i vissa kretsar, 
och han blev ständigt tvingad att flytta till nya församlingar. En av de platser dit 
han förordnades var Hälleberga, där han verkade som biträde åt just Sellergren. 
Hälleberga blev nu något av en religiös vallfartsort dit människor sökte sig i 
stora mängder. Så småningom hamnade Nyman i Urshult, där han snart kom i 
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konflikt med några av socknens mest inflytelserika män, en konflikt som varade 
fram till hans död 1856.130  

Vid sekelskiftet 1900 framstod gammalkyrkligheten för många som något av 
en symbol för en bakåtsträvande konservatism. Då väckelsens etablerades inom 
Växjö stift från slutet av 1700-talet utgjorde den däremot en reaktion mot den 
ortodoxa enhetskyrkan. Mot den etablerade kollektivistiska fromheten ställdes en 
ökad religiös självständighet för individen. Detta visade sig inte minst i den 
hävdade rätten att själva välja vem som ansågs vara legitim förkunnare av Guds 
ord. Det var inte ovanligt att folk vandrade flera mil för att lyssna till de stora 
gammalkyrkliga förkunnarna.131  

Till gammalkyrklighetens mest framträdande drag hörde en djupt rotad 
bekännelse- och bibeltrohet. Utöver bibeln kom även uppbyggelselitteratur som 
Arndts postilla och Luthers lilla katekes flitigt till bruk i de gammalkyrkliga 
hemmen. De pietistiska dragen var klart framträdande men man stod dock fast på 
kyrkotrogen grund, och motståndet mot lekmannapredikan var kompakt.132 I 
äldre forskning har den gammalkyrkliga och den nyevangeliska väckelsen ofta 
framställts som helt olikartade och konfronterande. Ursprungligen rådde 
emellertid ingen uttalad motsättning mellan de båda fromhetstyperna. I själva 
verket uppvisade de flera gemensamma drag. Först under 1830-talet kom de 
båda rörelserna i konfrontation med varandra. Den främsta anledningen till detta 
var just den åtskiljande synen på lekmannapredikan. Inom den nyevangelistiska 
väckelsen fick densamma allt större betydelse, men för de gammalkyrkligt 
troende var detta alltså fullkomligt oacceptabelt.133   

Som Lennart Johansson har påvisat så kom den gammalkyrkliga väckelsen att 
få en hämmande inverkan på nyevangelismens spridning i länet. I de gammal-
kyrkligt präglade Värendshäraderna, Allbo, Norrvidinge, Kinnevald, Uppvidinge 
och Konga hade de frikyrkliga samfunden oerhört svårt att få fotfäste. I de 
områden som inte i samma grad påverkats av den gammalkyrkliga väckelsen 
däremot, som exempelvis Sunnerbo härad, fick den nyevangeliska rörelsen större 
genomslagskraft.134 Det var emellertid inte enbart den nyevangeliska väckelsen 
som hämmades i de gammalkyrkliga bygderna. Liksom inom schartauanismen 
fanns det även inom den gammalkyrkliga väckelsen en utbredd misstro mot all 
föreningsverksamhet. De framväxande folkrörelserna sågs som ett hot mot den 
lutherska enhetskulturen.135  

Paradoxalt nog tycks alltså den rörelse som uppstod ur ambitionen att bryta 
ner ett stelbent, dogmatiskt system, med tiden ha utvecklats till en konserverande 
kraft. För att förstå denna process är det nödvändigt att försöka bringa reda i de 
förvirrande begreppen gammalluthersk, gammalpietistisk och gammalkyrklig-
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het.136 Den gammalpietistiska väckelse som Sellergren och Nyman m.fl. repre-
senterade uppstod som en reaktion mot vissa inslag i den äldre kollektivistiskt 
inriktade gammallutherska kristendomstyp som länge varit dominerande. Trots 
den uttalade kritiken höll sig dock även gammalpietismens företrädare inom 
statskyrkans ram. De båda fromhetsinriktningarna bör därför snarast uppfattas 
som grenar på en i grunden gemensam gammalkyrklig stam. Så småningom kom 
de båda grenarna i praktiken att växa samman för att kring sekelskiftet 1900 ha 
blivit närmast helt integrerade delar av gammalkyrkligheten.137 

 

En värendsk mentalitet?  
 
Folklandet Värend har i olika sammanhang framställts som ett konservativt om-
råde. Är detta en relevant beskrivning? För att få en uppfattning om detta bör 
man först begrunda vad begreppet konservatism egentligen innefattar. Det kan i 
detta sammanhang inte bli frågan om någon utförligare analys utan endast en 
översiktlig genomgång av de mest primära grunddragen.  

När man talar om konservatism brukar man betona några viktiga inslag. För 
det första utgör traditionalismen en viktig grund. Det traditionalistiska synsättet 
bygger på ett antal grundsatser. Till att börja med åberopas den historiska 
traditionen till försvar för det bestående. Tanken på att stärka den rådande 
samhällsordningen är av grundläggande betydelse. En annan betydelsefull idé är 
den om nationalkaraktären. Vidare ingår i traditionalismen gärna ett försvar av 
religionen. Religionen och kyrkan uppfattas då som en del av folkets historiska 
arv. Traditionalismen utgår enligt många forskare från en i grunden pessimistisk 
människosyn. Människan är av naturen ond och därför ser man ordning, tradi-
tion, religiös tro och fasta sociala band som nödvändiga inslag dels i strävan att 
stävja och stödja individen, dels för att uppehålla civilisationen. Utöver tradition-
alismen brukar konservativa ideologier förknippas med starka inslag av nation-
alism. Med en konservativ grundsyn följer ofta också en anslutning till 
organismteorin. Detta innebär att man ser staten eller folket som en orubblig 
enhet där de enskilda individerna endast utgör en del.138 

De konservatismens grunddrag som beskrivits ovan bör inte tillämpas allt för 
stelbent. Onekligen har ett allmänt konservativt tankegods utövat stort inflytande 
även bland befolkningen i Värend. Emellertid tycker jag mig i tidigare litteratur 
och egna undersökningar ha funnit uttryck för en värdegemenskap som går 
djupare och utöver det rent allmänt konservativa. Min poäng är att allmänna 
begrepp som konservativ bör tillämpas kontextuellt. Annorlunda uttryckt så 
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uppenbarar sig de konservativa dragen inte på samma sätt i olika delar av landet. 
För att undvika att fastna i mekaniska definitioner måste dessa särdrag beaktas.  

Lars-Olof Larsson har fångat dessa nyanser genom att beskriva det konserva-
tiva Kronobergs län i termer av praktisk värdekonservatism. Detta inbegriper 
bland annat en något ambivalent inställning till statsmakten. Överhetens 
auktoritet i form av kungens person var inte ifrågasatt men försök från regering 
och riksdag att ändra på gamla invanda livsmönster möttes av motstånd. Larsson 
betonar också att det mellan olika sociala grupper fanns en stor uppslutning kring 
den gemensamma värdekonservativa grunden.139 

En annan fruktbar utväg ur det definitionsmässiga dilemmat kan vara att som 
utgångspunkt betrakta Värendsbygderna som starkt präglade av en specifik 
mentalitet. Att så är fallet hävdas med emfas i Landen kring sjöarna, en nyligen 
utkommen historik över Kronobergs län. Kopplingen till den gammalkyrkliga 
väckelsen blir tydlig i en avslutande epilog, där Peter Aronsson och Lennart 
Johansson redogör för några av smålänningens specifika karaktärsdrag. De karga 
livsförhållandena lyfts fram som en viktig faktor. För att klara sin försörjning var 
man tvungen att hålla i slantarna och ta till vara varje tillfälle att dryga ut kassan 
genom ett utbrett mångsyssleri. Försakelse och värnandet om enhetskulturen är 
andra inslag som Aronsson och Johansson lyfter fram. Som fundamentalt för den 
värendska mentaliteten framstår vidare idealet om kallelsetanken. Strävsamt och 
utan att klaga skulle man utföra sin uppgift på jorden.140 

Som synes innehåller den mentalitet som präglade mitt undersökningsområde 
av en mängd olika ingredienser, varav de religiösa aspekterna endast utgör en 
del. Betydelsen av de regionala religiösa mönstren är emellertid en faktor som i 
tidigare forskning endast i ringa grad har beaktats, varför jag anser det befogat 
att något mer ingående behandla detta fenomen. Frågan om vilket inflytande den 
gammalkyrkliga fromheten egentligen hade över befolkningen i Värend är 
emellertid svår att komma åt analytiskt. De som anslöt sig till de gammalkyrkliga 
idealen var ju, till skillnad från de frikyrkliga anhängarna, inte organiserade i 
särskilda församlingar. Den gammalkyrkliga fromheten bör snarare betraktas 
som ett förhållningssätt, en livsstil. En bedömning av gammalkyrklighetens 
inflytande kan därför svårligen grundas på en kvantitativ analys. Man kan inte 
räkna gammalkyrkliga på samma sätt som man kan räkna medlemmar i frikyrk-
liga församlingar.  

Min metod går istället ut på att identifiera några för gammalkyrkligheten 
grundläggande teman. Tanken är sedan att i de empiriska undersökningarna vara 
uppmärksam på i vilken mån dessa tankar återspeglas i tidningarnas spalter. I 
tidigare litteratur är det främst tre specifika drag som ständigt återkommer och 
som därmed framstår som särskilt karaktäristiska.  

För det första genomsyras det gammalkyrkliga tänkandet av en kraftig 
betoning av kallelsetanken. Enligt detta synsätt har alla människor en bestämd 
uppgift i livet och bör också utföra densamma utan att klaga. Detta innefattar 
också en särskild syn på samhället och dess organisation. Samhället uppfattas 

��������� 
139 L-O. Larsson 1999 s. 254f. 
140 L. Johansson & Aronsson 1999 s. 502. 
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som en organism där varje enskild person utgör en del.141 En annan konsekvens 
av anammandet av kallelsetanken är den starka betoningen av samhället som 
hierarkiskt uppordnat. Detta betonades av Luther som framhöll de av Gud 
upprättade tre hierarkierna: politia, som beskriver förhållandet mellan överheten 
och undersåtarna, oeconomia, husregementet, d.v.s. ordningen inom hushållet 
och ecclesia, det andliga regementet, som består av lärare och åhörare. Nära 
sammanknutna med dessa är de �tre heliga ordnar och rätta stiftelser inrättade av 
Gud: prästämbetet, äktenskapet och världslig överhet�.142  

För det andra ställs hos gammalkyrkligheten tanken på försakelsen som ideal i 
fokus. Det är knappast någon slump att just försakelsebegreppet utgjorde ett 
nyckelord i Peter Wieselgrens nykterhetsagitatoriska verksamhet. Wieselgren var 
uppenbart inspirerad av de stora gammalkyrkliga förkunnarna och i deras 
predikningar utgjorde försakelsetanken ett viktigt inslag. 143  

Ett utmärkande drag för den gammalkyrkliga mentaliteten är slutligen dess 
enträgna försvar av den lutherska enhetskulturen. Det gällde att inte bryta av från 
mängden. Man skulle inte skryta och tro sig vara förmer än andra, eller för att 
uttrycka det med ett för gammalkyrkligheten typiskt uttryck: man skulle inte 
förhäva sig.  

Sammanfattningsvis så är en av mina huvudsakliga uppgifter att undersöka 
sambandet mellan lokalpress och regionala värdemönster. Min metod i detta 
avseende blir att koncentrera mig på några drag som jag upplever som 
karaktäristiska för gammalkyrkligheten, den fromhetsriktning som på många sätt 
präglade mitt undersökningsområde. I de empiriska undersökningarna kommer 
jag således genomgående att vara uppmärksam på hur tidningarna behandlar och 
förhåller sig till frågor som anknyter till kallelsetanken, försakelseidealet samt 
enhetskulturens primat. 
 
 

Det offentliga samtalets villkor 
 
Allt sedan Jürgen Habermas bok Borgerlig offentlighet första gången utkom 
1962 har fenomenet �det offentliga samtalet� varit föremål för en omfattande 
forskning. Trots detta kvarstår många intressanta aspekter rörande denna 
problematik som är väl värda ett fördjupat studium. En fråga som särskilt har 
tilldragit sig mitt intresse är formerna för det offentliga samtalet och gränserna 
för tillträdet till det.  

En fundamental förutsättning för att man över huvud taget skall kunna tala om 
ett offentligt samtal är, enligt mitt förmenande, människors möjligheter till insyn 
och delaktighet i de frågor som påverkar deras liv. Det är uppenbart att det finns 
��������� 
141 Wingren 1993 särskilt ss. 164-170. 
142 Wingren 1993 s. 34ff. och 71 (citat s. 71). 
143 Sandahl 1946 s. 163.  
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och har funnits formella och informella hinder som försvårat dessa möjligheter. 
Min förhoppning är att min modell skall kunna användas som ett redskap för att 
belysa det offentliga samtalets utformning, klargöra dess gränser och analysera 
de möjligheter som i ett historiskt perspektiv har utnyttjats för att överskrida 
dessa gränser.  

Modellens fundament kommer att utgöras av några element som framstår som 
nödvändiga inslag i det offentliga samtalet i dess ideala konstruktion. När jag 
talar om ideal gör jag det inte ur ett normativt perspektiv. Min avsikt är alltså 
inte att presentera några riktlinjer för hur det offentliga samtalet bör vara 
utformat. Syftet är att ge en nödvändig begreppslig apparat, en ram på vilken 
framställningen kan bygga.  

Till att börja med måste användningen av begreppet offentligt samtal klar-
göras. En viktig utgångspunkt kommer här att vara betoningen av människors 
möjligheter att ta del av och vara delaktiga i ett offentligt samtal.144 Ur ett sådant 
perspektiv måste, som jag ser det, vissa kriterier uppfyllas.  

För det första skall samtalet, som termen antyder, föras offentligt. Det skall 
med andra ord försiggå på någon form av offentlig arena. En annan viktig 
princip är samtalets principiella tillgänglighet, alla skall ha tillgång till det och 
ingen får uteslutas ifrån det. Ett annat viktigt moment består av inslag av kritik. 
För att pressen skall ha någon betydelse för människors möjligheter att delta i 
och ta del av det offentliga samtalet måste den uppfylla sin funktion av oberoen-
de övervakare och kritisk granskare. Denna övervakarroll var ursprungligen 
starkt kopplad till staten och statliga myndigheter, men snart nog blev det 
uppenbart att pressens granskning även borde omfatta andra maktkonstellationer 
i samhället (som t.ex. stora företag eller inflytelserika intresseorganisationer). 

Slutligen skall tonen i samtalet vara resonerande och argumenterande, med 
andra ord präglas av en god samtalston. Tanken på det resonerande argument-
erandet kan uppfattas som ett typiskt uttryck för upplysningsfilosofin. Idealet var 
att man genom att lugnt resonera med varandra skulle kunna komma fram till 
slutsatser som gynnade alla parter. Genom en förnuftigt förd diskussion, där man 
även var mottaglig för andras åsikter, skulle man med rationella argument föra 
fram sin sak. Efter detta kunde man, var förhoppningen, nå fram till det 
�gemensamma bästa�. Detta är naturligtvis en idealbild, som väl aldrig kommer 
att förverkligas fullt ut. 

Det huvudsakliga objektet för analysen kommer att vara pressen. Press och 
medier är naturligtvis endast en av många arenor för det offentliga samtalet, men 
det är den arena där samtalet dels blir tydligast åskådliggjort, dels är lättast att 
komma åt. Detta innebär inte att jag anser det ointressant att studera det 
offentliga samtalet på andra arenor, men det har emellertid varit nödvändigt att 
på något sätt begränsa analysramen, annars skulle det inte vara möjligt att hålla 
undersökningen på en hanterbar nivå.  

I den fortsatta framställningen kommer såväl de tidigare uppräknade 
dikotomierna som den nu presenterade modellen att ständigt finnas med i bak-

��������� 
144 Huruvida dessa möjligheter sedan utnyttjas eller ej är en fråga som, om än intressant, faller utan-

för ramen för denna avhandling. 
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grunden. I en avslutande analyserande sammanfattning kommer sedan resultaten 
av temaundersökningarna att återknytas till modellen. Jag kommer då att särskilt 
uppmärksamma de mekanismer som på olika sätt påverkar det offentliga 
samtalets utformning på den arena som jag har valt att särskilt undersöka, d.v.s. 
den lokala pressen. 

Min ambition är alltså, sammanfattningsvis, att belysa landsortspressens 
betydelse för det offentliga samtalets utformning ur ett lokalt och regionalt per-
spektiv. Med utgångspunkt i tanken om människors möjligheter att delta i och ta 
del av ett offentligt samtal kommer följande aspekter att särskilt uppmärksam-
mas i de tematiska undersökningarna: 
 
• Förs samtalet på en offentlig arena eller hålls det utanför offentligheten? 
• Är samtalet principiellt tillgängligt för alla eller är vissa människor 

systematiskt uteslutna från det? 
• Innehåller samtalet inslag av kritik, och hur är denna kritik i så fall utformad? 
• Håller samtalet en god samtalston med ett konstruktivt meningsutbyte som 

ideal eller präglas det av sensationsmakeri, lögner och förtal? 
 
Efter denna utläggning kring de problemkomplex som utgör avhandlingens 
fundament är det så dags att ge sig in i den mer empiriskt inriktade delen av 
avhandlingen. Här kommer vi att ställas inför frågor som ger anledning att 
återknyta dels till de konkreta frågeställningar som tidigare presenterats, dels till 
mer övergripande teoretiska spörsmål. Min förhoppning är att empiri, teori och 
metod skall samverka på ett sätt som kan ställa avhandlingens övergripande 
frågeställningar i ett nytt ljus.  
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II. Att så på hälleberget? 
Smålands-Kuriren � ett 

misslyckat tidningsförsök 

 
 
Som tidigare framgått dominerades länets publicistiska verksamhet under hela 
den period som jag undersöker av två stabila tidningsföretag: Smålandsposten 
och Nya Wexiöbladet. Vid denna tidpunkt hade båda sedan länge lämnat den be-
svärliga etableringsfasen bakom sig. Deras handlingsstrategier kunde inriktas 
mot två mål: att behålla den fasta läsekrets de hade skaffat sig och/eller försöka 
utöka den på konkurrentens bekostnad. Men vad hände när en ny aktör dök upp 
på scenen? Vad fick det för konsekvenser för de publicistiska villkoren på det 
lokala planet? Hur påverkades det offentliga samtalets utformning? Dessa frågor 
skall nu granskas närmare i den följande undersökningen av försöket att etablera 
tidningen Smålands-Kuriren i Växjö kring sekelskiftet 1900. 

 
 

Vägen fram till första numret 
 

Tankarna på att starta en nykterhetsvänlig tidning för Kronobergs län 
framställdes offentligt för första gången vid ett möte med IOGT-logen 177 S:t 
Sigfrid i Växjö den 23 juli 1899.1 Vid det här laget hade emellertid frågan redan 
diskuterats en tid ordensmedlemmar emellan, och en person var redan påtänkt 
för redaktörskapet. Några dagar innan logemötet hade nämligen sekreteraren i 
Kronobergs läns distriktsloge, Edvard Linnell, brevledes tagit kontakt med 
redaktör Erik Böhmer, vid den här tidpunkten medarbetare i Svenska 
Morgonbladet, och erbjudit honom att bli redaktör för den tilltänkta tidningen.2 

��������� 
1 IOGT-logen N:o 177 S:t Sigfrid, protokoll 23 juli 1899. 
2 Smålands-Kurirens Boktryckeri AB, brev till Erik Böhmer 20 juli 1899. 
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Den tilltänkta redaktören hade redan då hunnit göra sig ett namn inom 
nykterhetsrörelsen. Han hade tidigare grundlagt och utgivit de frisinnade 
tidningarna Örnsköldsviks Nyheter och Sollefteå-Bladet.3 Beslutet att tillsätta 
Böhmer som redaktör verkar inte ha varit särskilt kontroversiellt. I ett brev till 
Linnell lämnade dock distriktstemplar Johan Engqvist rådet att man noga skulle 
bestämma gränserna för Böhmers verksamhet, eftersom denne, som Engqvist 
uttryckte det, var �synnerligen maktlysten�.4 Att Böhmer inte var en helt 
okontroversiell person får man en antydan om i en minnesskrift som utgavs av 
Helsinglands Norra Distriktsloge av IOGT 1909. I artikeln om Böhmer står det 
bl.a.:   

Tyvärr har han ibland svikits i striden av en och annan godtemplare; ja, 
det har t.o.m. inträffat, och ej så sällan heller, särskilt inom Hudiksvall, att 
han mitt under den hetaste striden blivit lömskt angripen av bakdantare, 
tillhörande egna led.5  

 
Att Engqvists karaktäristik av Böhmer inte var helt gripen ur luften framskymtar 
även i dennes svar på Linnells brev. Där framgår också med önskvärd tydlighet 
att Böhmer knappast var en person som satte det egna ljuset under skäppan. Han 
skriver bland annat.: �Jag vill gärna hafva varit med om allt från början, om jag 
skall bekläda platsen som tidningens ledare. Och jag torde kunna vara till åtskil-
lig nytta med min kunskap i detaljerna och tekniken. Jag påpekar särskildt detta, 
då ej på långt när hälften af våra tidningsmän hafva annan än redaktionell kun-
skap�.6 

I brevet till Böhmer anges avsikten vara att utge �en 3 ggr i veckan 
utkommande, liberal, å alla fyra sidorna nykterhetsvänlig nyhets- och annons-
tidning�. Med bestämdhet hävdade Linnell att bildandet av ett nykterhetsorgan 
var ett �conditio sine qua non� (ofrånkomligt villkor) för nykterhetsverksam-
hetens framgång i Kronobergs län.7 Såväl brevet till Böhmer som uttalandena på 
IOGT-logens möte andades en stark optimism inför projektet. Samtliga deltagare 
på mötet var för förslaget och man var övertygad om att tidningen skulle bära sig 
ekonomiskt. Mötet uttalade således att �en tidning för Kronobergs län med 
folkligt frisinnade, samt nykterhetsvänliga åsikter och en utgifningstid af 2 a 3 
gånger i veckan är önskvärd och af behofvet�.8 Några dagar efter logemötet 
anlände Böhmers svar. Även den tilltänkta redaktören såg projektet an med stor 
tillförsikt och trodde att tidningen kunde få fäste i länet. Han förklarade sig också 
villig att åtaga sig redaktörskapet.9  

��������� 
3 Lundstedt 1895-1902. 
4 Smålands-Kurirens Boktryckeri AB. 
5 Helsinglands� 1909 s. 19. Det hör knappast till vanligheterna att man i en sådan här minnesskrift 

öppet drar fram interna stridigheter i ljuset. En viss förklaring till varför så har skett i det här fallet 
får man kanske om man betänker att skriften i fråga är tryckt på Erik Böhmers tryckeri! 

6 Smålands-Kurirens boktryckeri AB, brev från Böhmer till E. Linell 25 juli 1899. 
7 Smålands-Kurirens boktryckeri AB, brev från E. Linell till Böhmer 20 juli 1899. 
8 IOGT-logen N:o 177 S:t Sigfrid, protokoll 23 juli 1899. 
9 Smålands-Kurirens Boktryckeri AB, brev från Böhmer till E. Linell 25 juli 1899. 
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Det var alltså nu beslutat att en tidning skulle startas, och en redaktör var 
redan utsedd. Det föll nu på några entusiasters lott att försöka förankra 
tidningsplanerna bland länets nykterhetsvänner, få folk att teckna aktier i 
tidningsföretaget samt värva medarbetare till tidningen. Agitationsverksamheten 
verkar dock ha gått tämligen trögt. En noggrann genomgång av det bevarade 
materialet från länets nykterhetsföreningar ger inga belägg för att någon ivrigare 
agitation för Smålands-Kuriren skulle ha förekommit inom ramen för förening-
arnas ordinarie verksamhet. Erik Böhmer besökte flera loger, men protokollen 
ger inte några klara besked om någon direkt agitation för tidningen företogs vid 
dessa besök. Detta får väl dock hållas för troligt.10 Mycket tyder på att 
huvudparten av arbetet utfördes på privat väg. En av de flitigaste agitatorerna för 
tidningen var Gustaf Johansson som bedrev en regelrätt kampanj i Jönköpings 
län, där han samlade in 2.000 kronor och värvade medarbetare till tidningen.11 

En genomgång av logeprotokollen visar inte heller på något större 
engagemang för företaget bland länets nykterhetsföreningar. Endast två enskilda 
föreningar, IOGT-logen Värend i Alvesta och TO-templet Fredens Minne i 
Växjö, tar steget att teckna aktier i Smålands-Kuriren. Växjölogerna kan dock 
sägas ha gjort en gemensam satsning genom att deras byggnadsförening 
tecknade aktier för 2.000 kronor Godtemplarnas byggnadsförening i Alvesta 
tecknade sig också för en aktie.12 I Kronobergs län fanns vid sekelskiftet 1900 
drygt 50 nykterhetsföreningar.13  

Det allmänna intrycket blir att det framför allt var nykterhetsvännerna i Växjö 
och Alvesta som engagerade sig i tidningsföretaget. I länets övriga orter tycks 
intresset för projektet ha varit svalt. Med utgångspunkt i det material, som finns 
bevarat från länets nykterhetsföreningar, kan man inte med säkerhet belägga att 
mer än en enda enskild loge utanför Växjö och Alvesta tog steget att teckna 
prenumeration för tidningen.14 Ytterligare några föreningar (allt som allt åtta 
stycken) gav ett visst stöd till tidningen genom att annonsera i den, men i flertalet 
av de bevarade föreningsarkiven finns över huvud taget ingenting nämnt om 
Smålands-Kuriren. 

I en rapport till distriktsmötet i juni 1900 tvingades distriktstemplar Johan 
Engqvist konstatera detta dystra faktum. I rapporten riktade Engqvist uppman-
ingen till �alla nykterhetens sanna vänner att göra allt hvad i deras förmåga står 
för främjandet af tidningen�. Han fortsatte: �[l]edsamt nog synes detta icke varit 
fallet på en del trakter inom länet, och det skulle vara sorgligt om tidningen på 
grund af vår egen liknöjdhet, och mindre vakenhet skulle behöfva nedläggas 
sedan en del medlemmar gjort stora ekonomiska uppoffringar på densamma. 

��������� 
10 Vid Böhmers besök hos logen Klavre Framtid i Klavreström 17 december 1899 diskuterades 

tidningsfrågan, och logen lovade att arbeta för tidningens spridning (IOGT-logen N:o 1822 Klavre 
Framtid, protokoll). Den 14 januari 1900 besökte Böhmer logen Värend i Alvesta. Två veckor 
senare beslutade logen att prenumerera på 10 ex. av Smålands-Kuriren. Detta var säkert ingen 
tillfällighet (IOGT-logen N:o 320 Värend, protokoll). 

11 Smålands-Kurirens Boktryckeri AB, brev från Gustaf Johansson. 
12 Smålands-Kurirens Boktryckeri AB, lista över aktietecknare. 
13 L. Johansson 1992 s. 80ff. 
14 IOGT-logen N:o 2499 Braås Välgång, protokoll 6 januari 1900. 
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Kommen derför ihåg att om möjligt mer än hittills arbeta för tidningen 
Smålands-Kuriren�.15 Uppmaningen tycks dock ha klingat ohörd. Någon större 
entusiasm för företaget tycks man inte ha lyckats uppbringa från föreningarna ute 
i länet.  

Vad kan då detta ointresse ha berott på? En förklaring står nog att finna i det 
faktum att de olika nykterhetsorganisationerna hade egna rikstäckande tidningar. 
IOGT gav t.ex. ut Reformatorn samt ungdomstidningen Daggdroppen. Från 
blåbandsrörelsens sida utgavs tidningen Blå bandet. Den sistnämnda rörelsen 
kan också, med tanke på den nära koppling som existerade till Kronobergs läns 
Missionsförening, sägas ha haft tillgång till en tidning med lokal spridning. 
Missionsföreningen hade nämligen sedan 1897 givit ut en egen tidning, Hemmets 
vän. Kronobergs läns Blåbandsförbund annonserade i både Blå bandet och i 
Hemmets Vän.16  

Förmodligen ansåg många enskilda föreningar att det var fullt tillräckligt för 
dem att prenumerera på de rikstäckande tidningarna. Dessa var ju också 
�renodlade� nykterhetstidningar, och därmed inte heller behäftade med någon 
politisk tendens. De flesta hade nog ingenting emot att stödja en ren 
nykterhetstidning, men det fanns nog en viss skepsis till att tidningen jämsides 
med kravet på nykterhet även drev andra politiska frågor. Dessutom tycks det ha 
varit en fast etablerad princip inom de enskilda nykterhetsorganisationerna att 
medlemmarna lojalt skulle stödja de egna tidningsorganen.17  

Det svala intresset för Smålands-Kuriren bland länets nykterhetsvänner står i 
skarp kontrast till det engagemang som uppvisades av de personer som låg 
bakom bildandet av tidningen. Vilka var de och vad var det egentligen som fick 
dem att engagera sig i projektet? Var man förblindad av en blåögd idealism, eller 
var det kanske inte ett så orealistiskt företag som efterhandsperspektivet ger vid 
handen? Dessa frågor skall nu belysas på grundval av en social kategorisering av 
intressenterna i tidningsföretaget. Av praktiska skäl har det varit nödvändigt att 
koncentrera analysen till de personer som tecknat sig för aktier i tidningen. 
Intresset kommer framför allt att riktas mot tre faktorer: yrkesfördelning, 
organisationstillhörighet och politiskt engagemang. 

Aktieteckningslistan visar att det allt som allt var 41 privatpersoner som 
tecknade aktier i tidningen.18 Av tabellen nedan framgår hur dessa fördelades på 
olika yrkesgrupper. Den stora majoriteten av aktietecknarna tillhörde alltså en 
grupp handelsmän och hantverkare. Det fanns inte någon egentlig arbetare 
representerad, vilket ju i och för sig inte är särskilt förvånande. Aktierna betinga-
de ett pris av 50 kronor, och detta var nog en extravagans som få arbetare hade 
råd att kosta på sig. 

 
 
��������� 
15 Kronobergs läns Distriktsloge av IOGT, protokoll 3 juni 1900. 
16 Kronobergs läns Blåbandsförbund, protokoll 1898-1907. 
17 I �Handbok för logearbetet� betonas t.ex. att �den medlem av N.O.V. som icke läser Verdandisten 

[�] icke kan vara en verklig verdandist� (NOV: Handbok för logearbetet, 1914). 
18 Vid kategoriseringen av intressenternas yrken har jag utgått från de titlar som anges i 

teckningslistan. 
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Tabell 2. Aktietecknare i Smålands-Kuriren: yrkesmässiga fördelning 
 
Tjänstemän/ 
Akademiker 
 
Sem.lärare 

Övr. löntagare 
 
 
Banvakt 

Rörelseidkare 
 
 
Grosshandlare 

Övriga 
 
 
Redaktör 

Yrke okänt 
 
 

Skollärare Vaktmästare Gördelmakare Litteratör  
Kamrer Vagnsförman Trädgårdsmäst. Lantbrukare  
Bokhållare Tillsyningsman Skräddaremäst.   
Häradshövdning  Sadelmakare   
  Barberare   
  Skomakare   
  Fabrikör   
  Bokhandlare   
  Snickerimästare   
  Smedmästare   
  Apotekare   
     
5 4 24 3          5 
     
     
     
Källa: Smålands-Kurirens Boktryckeri AB, lista över aktietecknare 
 
 
Hur fördelades då det satsade kapitalet för respektive grupp? I detta sammanhang 
är det i första hand privatpersonernas ekonomiska engagemang som är av 
intresse. Till att börja med får vi alltså räkna bort den del av den totala summan 
som olika nykterhetsorganisationer kollektivt hade satsat i företaget.19  

Vad gäller det av privatpersoner satsade kapitalet så tillkommer här en 
komplikation. Det visar sig nämligen att två personer ensamma stod för över 
hälften av det satsade kapitalet. Den ene av dessa var tidningens redaktör, Erik 
Böhmer, som stod antecknad för 44 aktier, och den andre var den tidigare 
omtalade Gustaf Johansson, som ståtar med inte mindre än 104 aktier!  

Förmodligen stod Johansson själv för endast en mindre del av de över 5.000 
kr. som det var frågan om. Merparten av denna summa kan säkerligen härledas 
från den agitationskampanj för tidningen som Johansson bedrev i Jönköpings 
län. Att Erik Böhmer som redaktör för tidningen också hade en stor aktiepost i 
densamma, får väl betraktas som tämligen naturligt. Böhmer kom dessutom 
utifrån och saknade därmed den lokala förankring som i detta sammanhang är 
den primära frågan. För att inte få en skev bild av aktieinnehavet bör därför 
Johanssons och Böhmers aktieinnehav lämnas utanför beräkningen.  

Efter dessa reservationer får man följande bild av det lokalt satsade kapitalets 
fördelning för respektive grupp. 

��������� 
19 Av dessa innehade Växjö Godtemplares Byggnadsbolag ojämförligt flest antal aktier (40 st). 
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Tabell 3. Av lokala privatpersoner satsat kapital i Smålands-Kuriren 1899-
1900 
 
Yrkeskategori  Antal aktier  aktieinnehav i % 
 
Rörelseidkare  54   66 
Tjänstemän/akad.  19   23 
Övr. löntagare  4   5 
Övriga   1   1 
Yrke okänt  5   6 
 
S:a   82   101 
 
     
     
Källa: Smålands-Kurirens Boktryckeri AB, lista över aktietecknare 
 
 
Även om ett visst mörkertal föreligger vad gäller det privat satsade kapitalet, så 
tror jag ändå att tabellen ovan ger en god bild av hur fördelningen mellan de 
olika grupperna såg ut.20 Tabellen bekräftar entydigt rörelseidkarnas och 
tjänstemännens dominans. Tillsammans står dessa båda grupper för över 3/4 av 
det lokalt satsade kapitalet. 

Intressenternas organisationsmässiga tillhörigheter uppvisar en klar profil.21 
Nästan samtliga personer som jag lyckats finna någon föreningsanknytning för, 
har varit anslutna till någon nykterhetsförening. Bland aktietecknarna finns även 
ett flertal medlemmar i frikyrkliga församlingar. Flera av intressenterna är också 
aktivt involverade i några av de föreningar som drev de frisinnade hjärtefrågorna 
som rösträtts- och egnahemsfrågan. Många är också medlemmar i speciella 
intresseföreningar som Växjö fabriks- och hantverksförening och Växjö fastig-
hetsägareförening. Bland övriga föreningar som finns representerade kan nämnas 
diverse sjukhjälpsföreningar och ideella föreningar som Växjö jultomtar. Med 
utgångspunkt i intressenternas föreningstillhörighet kan flertalet av dem placeras 
i det politiskt frisinnade lägret. I ett efterhandsperspektiv stärks detta intryck då 
flera av tidningens aktietecknare så småningom blir medlemmar i det frisinnade 
partiet. Två av dessa kommer t.o.m. att representera detta parti i riksdagen.22  

��������� 
20 Som tidigare konstaterats ligger ju dessutom mörkertalet i det externt satsade kapitalet, vilket ju i 

detta sammanhang är av mindre intresse. 
21 För en sammanställning över aktietecknarna med uppgifter om organisationstillhörighet och 

politiskt engagemang, se bilaga 1. Denna bygger till största delen på uppgifter från i Kronobergs-
arkivet förvarade arkiv. I övrigt har uppgifter hämtats från diverse jubileumsskrifter, och i vissa fall 
från tidningsnotiser. Det bör påpekas att den faktiska föreningstillhörigheten torde ha varit betydligt 
större än vad dessa siffror anvisar. 

22 N.A. Bondesson var ledamot av första kammaren 1919-1926, och Johan Engqvist var ledamot av 
andra kammaren 1912-1914 (Norberg & Tjerneld 1985). 
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Den genomsnittlige aktietecknaren tycks alltså ha varit en man (inga kvinnor 
fanns noterade bland aktietecknarna) med medelklassbakgrund, antingen en 
tjänsteman eller rörelseidkare, som var organiserad inom nykterhetsrörelsen och 
som uppvisade klart frisinnade sympatier. Bilden är dock inte helt entydig. 
Framför allt gäller detta för det politiska engagemanget. Det visar sig nämligen 
att flera av aktietecknarna sedermera kom att återfinnas som medlemmar i 
Allmänna valmansförbundets lokalavdelning i Kronobergs län, i några fall rent 
av i ledande ställningar inom detta parti. Detta är inte så märkligt utan bör ses 
som ett uttryck för hur nykterhetsfrågan gick över partigränserna. Vid en 
närmare granskning framgår också att flera av dessa personer var engagerade 
inom den lågkyrkliga rörelsen. I dessa kretsar hade Allmänna valmansförbundet 
ett starkt stöd.23   

Ett stort arbete lades ned från flera håll för att få personer att teckna aktier i 
tidningen och finna medarbetare som man kunde knyta till sig. I detta samman-
hang gjorde den tidigare nämnde Gustaf Johansson en stor insats genom sina 
resor i Jönköpings län.24 Ett tecken på att ryktena om det förestående 
tidningsgrundandet tidigt kom i svang är att det redan i augusti inkom en mängd 
ansökningar om arbete på det tryckeri som ännu inte existerade.25 Arbetet med 
att införskaffa ett tryckeri och en lokal för detsamma gick knappast komplika-
tionsfritt. I ett brev till Linnell den 8 september 1899 omnämner Gustaf Johans-
son med viss irritation att han inte lyckats få något svar angående den tilltänkta 
lokalen.26  

Att förvärva ett tryckeri var också ett problematiskt företag. I september köpte 
Erik Böhmer ett accidenstryckeri för 4.000 kronor.27 Av någon anledning tycks 
denna affär dock inte ha genomförts, för vid ett möte med aktietecknarna den 24 
oktober 1899 framgår att frågan ännu inte nått sin lösning. Vid detta tillfälle 
tillsattes en interimsstyrelse bestående av Gustaf Johansson, Erik Böhmer, J.W. 
Algren, Johan Engqvist samt Edvard Linnell. Deras uppgift blev att dels verka 
för ytterligare aktieteckning, dels anskaffa och uppställa tryckeri. Målet var att 
kunna ge ut ett provnummer av tidningen omkring den 15 november.28 Exakt hur 
tryckeri- respektive lokalfrågan slutligen löstes ger inte det bevarade materialet 
några upplysningar om. Den 5 december 1899 kunde i alla fall Edvard Linnell 
inlämna en anmälan till magistraten i Växjö om sin avsikt att i staden idka 
boktryckeriaffär under firma Smålands-Kurirens Boktryckeri.29 Samma dag 
utkom också första numret av Smålands-Kuriren. 
 
��������� 
23 L. Johansson 1992 s. 47. 
24 Smålands-Kurirens Boktryckeri AB. Se t.ex. brev från Gustaf Johansson 14 augusti och 8 

september 1899. 
25 Smålands-Kurirens Boktryckeri AB, inkommande brev augusti-september 1899. 
26 Smålands-Kurirens Boktryckeri AB, brev 8 september 1899. 
27 Smålands-Kurirens Boktryckeri AB, brev 26 september 1899. 
28 Smålands-Kurirens Boktryckeri AB, protokoll 24 oktober 1899. 
29 Smålands-Kurirens Boktryckeri AB, kopia av brev till magistraten 5 december 1899. Redaktions- 

och expeditionslokalerna kom så småningom att inrymmas i grosshandlare I. Johnssons gård vid 
järnvägsstationen. 
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En myra bland elefanter �  
Smålands-Kuriren och den lokala 
tidningskonkurrensen  
 
 
Den uppvisade entusiasmen vid Smålands-Kurirens bildande kan i ett 
efterhandsperspektiv förefalla något märklig. Som den inledningsvis redovisade 
tidningshistoriken visar så fanns det vid tiden för Smålands-Kurirens 
uppdykande redan två fast etablerade tidningar i staden: Nya Wexiöbladet, 
grundad 1810, och Smålands-Posten, grundad 1866. Båda de konkurrerande 
tidningarna gav vid denna tid uttryck för en tämligen likartad konservativ 
grundsyn. Hur reagerade dessa tidningar på den frisinnade uppstickaren?  

Att döma av tidningarnas egna spalter tycks inte denna händelse ha orsakat 
någon större uppståndelse. Nya Wexiöbladet nöjde sig med att helt lakoniskt, på 
en undanskymd plats i tidningen, notera den nya tidningens tillkomst.30 

Smålandsposten uttryckte sig inte fullt lika kortfattat. Man gav till och med ett 
visst försiktigt beröm till Smålands-Kuriren för dess typografiska utformning, 
och hälsade den nya kollegan välkommen med förhoppningar om �ett godt och 
lugnt tankeutbyte�.31 

Hur den lokala tidningsdebatten gestaltade sig vid denna tid och betydelsen av 
den nya tidningens uppdykande på scenen kan illustreras med hjälp av två 
enskilda exempel. 
 

En omtalad �julklapp� � bråket vid Växjö postkontor 
 
I slutet av december 1899 inträffade någonting som gav anledning till en ivrig 
debatt där alla tre tidningarna deltog. Trots att händelsen i ett efterhandsper-
spektiv verkar tämligen oskyldig gav den upphov till en långvarig, inflammerad 
debatt och orsakade rubriker även i tidningar utanför länets gränser.  

Upprinnelsen till det hela var en örfil som postmästare Janne Lagerström 
utdelade till den underlydande postbetjänten Lundberg. Detta föranledde 
Lundberg att inlämna en anmälan mot Lagerström, som å sin sida riktade en 
mängd anklagelser mot Lundberg för försummelser i arbetet. En utredning 
igångsattes av Generalpoststyrelsen, som fick den otacksamma uppgiften att 
försöka reda ut härvan av anklagelser och motanklagelser. Resultatet blev att 
Lagerström dömdes till en månads suspension utan lön och Lundberg fick böta 
50 kronor. 

Incidenten togs för första gången upp till behandling av Nya Wexiöbladet och 
Smålandsposten redan den 30 december. De båda tidningarna hade dock tolkat 

��������� 
30 Nya Wexiöbladet 5 december 1899. 
31 Smålandsposten 6 december 1899. 
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det inträffade på totalt olika sätt, och det stod omedelbart klart var respektive 
tidning hade sina sympatier och antipatier.  

Nya Wexiöbladet påpekade att det i flera år förekommit oegentligheter vid 
postkontoret, och att man ansåg Lagerström vara roten till det onda gjorde man 
ingen hemlighet av. I artikeln nöjde man sig dock för tillfället med att rekom-
mendera postmästaren att ta en tids semester.32  

I Smålandsposten omnämndes över huvud taget inte den utdelade örfilen. 
Istället omtalas händelsen på följande sätt:  

 
Å Wexiö postkontor pågår f.n. utredning af en del missförhållanden, som 
säkerligen verkställd af postmästare Lagerström, blifver fullt nöjaktig för 
korrespondenterna och � postmannakåren.33  

 
Det får väl onekligen betraktas som något uppseendeväckande att Smålands-
posten tydligen ansåg det vara helt i sin ordning att den felande parten själv 
ombesörjde undersökningen av det inträffade. Detta märkliga synsätt fick 
emellertid inte stå oemotsagt. I en utförlig artikel den 3 januari 1900 redogjorde 
Nya Wexiöbladet för hur saken hade utvecklats. Skulden för det hela lades helt 
och hållet på Lagerström, som man ansåg hade det slutliga ansvaret för den 
uppkomna situationen. Den yttersta orsaken till missförhållandena på post-
kontoret stod, enligt tidningen, att finna i �hr L:s ovanligt koleriska tempera-
ment, hvars retlighet under de senaste åren stegrats och synes kulminera vid 
sekelskiftet�.34  

Smålandspostens agerande i frågan gav också Smålands-Kuriren anledning att 
ge sig in i debatten. I en artikel den 5 januari riktar man stark kritik mot Små-
landsposten för dess, som man tycker, ovärdiga agerande i frågan.35  

I en artikel den 8 januari gick Smålandsposten i svaromål mot sina 
konkurrenter och hävdade att deras skriverier främst grundade sig på hörsägen. 
Ett sådant agerande utgjorde knappast något prov på opartiskhet, ansåg man och 
tillade: �Vi äro dessbättre i besittning af ett det bästa medvetande om att ha ställt 
oss fullt opartiska�.36 Smålandspostens hävdade opartiskhet gav anledning till 
beskt ironiska kommentarer från konkurrenternas sida. Smålands-Kuriren 
uttryckte det på följande sätt: 

 
Vi våga ej bestrida, att Sm-P har �ett det bästa medvetande om att ha ställt 
sig fullt opartisk�. Vi kunna endast konstatera, att dess medvetande i så 
fall är skäligen klent upplyst och gifver en, med tanke på Sm.P:s läsare, 
anledning att tänka på ordet: om en blind leder en blind etc. 

Skulle det ändå ej höra till opartiskhet att icke bara referera den ena 
partens inlagor utan någon som hälst kritik af dessa, utan äfven att 
redogöra för hvad den andra har att säga? Vi bara fråga. Och är det 

��������� 
32 Nya Wexiöbladet 30 december 1899. 
33 Smålandsposten 30 december 1899. 
34 Nya Wexiöbladet 3 januari 1900. 
35 Smålands-Kuriren 5 januari 1900. 
36 Smålandsposten 8 januari 1900. 
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opartiskt att sådana �förhållandena vid Växjö postkontor� enligt äfven 
Sm.P:s redogörelse faktiskt varit, säga såsom Sm.P. först gjorde, att de 
nog nöjaktigt skola ordnas, sedan postmästaren börjat undersökningen af 
saken? Borde ej Sm.P:s betänksamhet väckts af att så godt som hela 
postkontorets personal i detta fall hör till postmästarens vederparter?37  

 
Att Smålandsposten konsekvent höll Lagerström om ryggen framstår som 
tämligen uppenbart. Det är genomgående Lagerströms version av det inträffade 
som refereras, och inte i någon enda artikel ger man ens minsta antydan om att 
postmästaren på något vis skulle kunna tänkas ha haft del i den uppkomna 
situationen. Sådana antydningar fanns det desto mer av i de andra tidningarna. 

Skarpast i tonen var Nya Wexiöbladet, som i sitt sätt att bevaka händelse-
förloppet ibland befann sig vid randen av det rena personangreppet. Man 
lämnade också ideligen antydningar om kopplingar mellan konkurrenten och 
Lagerström. I en artikel den 11 januari heter det bl.a.: 

 
Såsom en av Smålandspostens aktieägare samt både materiellt och ideellt 
nära förbunden med dess redaktion är hr Lagerström naturligtvis ytterst 
angelägen om, att den tidningen skall i förevarande fall liksom alltid 
uppträda fullt opartiskt.38  

 
Nya Wexiöbladets kommentar är intressant då den uppmärksammar ett tydligt 
avsteg från en av det offentliga samtalets oskrivna regler. Det nära sambandet 
mellan Lagerström och Smålandsposten gör att tidningen inte kan fullfölja sin 
uppgift som kritisk bevakare.  

Vid en tolkning av Nya Wexiöbladets agerande i frågan vore det väl orättvist 
att helt frånkänna tidningen det ädla motivet att vilja påtala och öppet kritisera en 
begången oförrätt. Emellertid finns det anledning att misstänka att det fanns 
andra skäl till att tidningen gav sig in i denna debatt med sådan frenesi. Några år 
tidigare hade nämligen de båda Växjötidningarna varit involverade i en 
upplagestrid. I denna strid hade Lagerström lojalt ställt upp på Smålandspostens 
sida och med intyg vittnat om denna tidnings kraftiga övertag på den lokala 
tidningsmarknaden.39 Nu fick Nya Wexiöbladet en chans till revansch, och den 
möjligheten försatt man inte. Att koppla samman Lagerström med Smålands-
posten var också ett sätt för Nya Wexiöbladet att få konkurrenten att framstå i 
dålig dager. 

Hur skall då Smålands-Kurirens agerande i frågan tolkas? Alldeles säkert såg 
tidningen sitt deltagande i debatten som en möjlighet att kunna höras och synas. 
Det sätt på vilket debatten utvecklades torde väl dock ha orsakat en viss 
besvikelse. Trots att Smålands-Kuriren riktar väl så hård kritik mot Smålands-
posten och Lagerström som Nya Wexiöbladet var det endast mot den senare 

��������� 
37 Smålands-Kuriren 9 januari 1900. 
38 Nya Wexiöbladet 11 januari 1900. 
39 Striden stod som hetast i slutet av 1897 och början av 1898. 
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tidningen som Smålandsposten gick i svaromål. Den kritik som Smålands-
Kuriren framförde mer eller mindre negligerades.  

 
 

Storm i ett brännvinsglas 
 
Nästa exempel berör Smålands-Kurirens främsta hjärtefråga � nykterheten. I 
februari 1900 beslutade magistraten i Växjö stad, på förslag från stadens nykter-
hetsvänner, att förbjuda all spritservering vid stadens krogar före klockan 14.00 
under den då pågående Sigfridsmarknaden. Åtgärden fick Nya Wexiöbladet att 
följande dag (15 februari) gå till angrepp mot stadens organiserade nykterhets-
vänner. 

I en lång artikel med titeln �godtemplarmarknad�, hävdade tidningen att den 
av �det fanatiska nykterhetsfolket� initierade åtgärden fick motsatt verkan. När 
marknadsbesökarna inte kunde få sig ett glas under mer ordnade förhållanden, 
besökte man istället spritbolagets försäljningslokal och inhandlade den begärliga 
varan. Följden blev enligt Nya Wexiöbladet att fylleriet under marknadsdagarna 
blev värre än någonsin. Artikeln kryddades med en mängd besk kritik mot 
absolutisternas fanatism. Bland annat ställde man sig följande fråga: 

 
När skall det fanatiska nykterhetsfolket lära sig, att man ej med lagbud 
ändrar människors moral? När skola de börja förstå, att de med sina ovisa 
åtgärder åstadkomma mera ondt än godt? Troligtvis aldrig, ty inom 
nykterhetslägret är man alltför fanatisk för att reflektera öfver de 
verkningar, som nödvändigt måste blifva en följd af ett ovist nit. För den 
sortens folk gäller det endast att rusa åstad utan eftertanke.40  

 
Naturligtvis var inte Smålands-Kuriren sen att plocka upp den kastade handsken. 
I en ledarartikel med rubriken �oblygt och fräckt�, gick man till hårt motangrepp. 
Bland annat påtalades det orimliga i att klandra nykterhetsfolket för en åtgärd 
som vidtagits av magistraten. Det betonades dessutom att denna åtgärd inte alls 
var i enlighet med nykterhetsvännernas önskan. Särskilt upprördes man över att 
minuthandeln tilläts hålla öppet. Att magistratens beslut skulle ha orsakat ett mer 
utbrett supande än vad som annars skulle ha varit fallet tillbakavisades med 
eftertryck. Tvärtom hävdades att superiet skulle blivit än värre utan den vidtagna 
åtgärden. Smålands-Kuriren uttryckte förvåning över kollegans bristande intresse 
av att bekämpa dryckenskap, särskilt som tidningen ägdes och utgavs av 
adjunkten i kristendom vid Växjö allmänna läroverk.41  

Smålands-Kurirens ledarartikel gav inte upphov till något omedelbart svar 
från Nya Wexiöbladets sida, vilket den förstnämnda tidningen inte var sen att 

��������� 
40 Nya Wexiöbladet 15 februari 1900. 
41 Smålands-Kuriren 17 februari 1900. 
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påtala.42 När Nya Wexiöbladet sent omsider gick i svaromål, var det typiskt nog 
inte i form av ett svar direkt riktat till Smålands-Kuriren, utan som en 
kommentar till en insändare till den egna tidningen. I insändaren fick Nya 
Wexiöbladet kritik för att ha gjort nykterhetsvännerna till �syndabock� för 
magistratens beslut. I kommentaren till insändaren förnekades från redaktionens 
sida att något sådant var avsikten. Deras kritik hade riktat sig mot det ökade 
fylleriet på marknaden och det, som man uttryckte det, �ovederhäftiga nykter-
hetsskrytet�. Den enda punkt i insändarens kritik, som man erkände till viss del 
vara berättigad, var att man vänt sig mot nykterhetsfolket i staden. Angående 
denna kritik hävdade man dock: 

 
För detta fel bära dock icke vi utan det s.k. nykterhetsorganet den största 
skulden, alldenstund dess framställning af åtgärdens tillkomst var så 
vilseledande. Vi beklaga vår godtrogenhet att taga dess skryt för sanning 
och lofva att icke vidare fästa afseende vid hvad som påstås från detta 
håll. Vi finna nu också, att vi tänkte för högt om denna bedröfliga 
företeelse, då vi antogo, att dess uppträdande var förestafvat af rent 
nykterhetsintresse. Af hvad som sedermera timat synes tydligt, att dess 
hufvudsyfte varit att väcka uppseende och göra sig märkvärdig.43 

 
Man kan föreställa sig att Nya Wexiöbladets attack orsakade en kluven reaktion 
från Smålands-Kurirens sida. Naturligtvis uppskattade man inte innehållet i Nya 
Wexiöbladets kommentar, men trots allt utgjorde ju detta (om än indirekta) svar 
på deras ledarartikel ett erkännande av den egna tidningens existens. Det var en 
inbjudan till fortsatt debatt, och Smålands-Kuriren var inte sen att gripa tillfället.  

I sitt nästa nummer bemötte man Nya Wexiöbladets kommentarer dels i en 
artikel av ledarkaraktär, dels i en insänd artikel under rubriken �Backus-kult�. I 
ledarartikeln hävdade man att kritiken var missvisande och avfärdade den som 
�sanningslös� och �skrattretande löjlig�. I den insända artikeln påtalades att 
lagliga regleringar var nödvändiga, vilket inte minst gällde i Kronobergs län. Här 
kom insändaren in på den kritik mot länets innevånare som varande �andligt 
efterblivna�, som hade framförts i en insändare ett år tidigare. Detta var en bild 
som artikelförfattaren ansåg äga visst fog för sig.  

 
Allmogen omkring Växjö har genom marknadsorgierna i år bekräftat 
sanningen af insändarens svartmålning. [�] Vi äro andligt omyndiga, 
och därför behöfver lagparagraferna mot rusdrycksservering under 
marknadsdagar och vid andra folksamlingar här tillämpas i sin fulla 
stränghet.44  

 
Smålands-Kurirens försök att få en debatt om nykterhetsfrågan att blossa upp 
tycks dock inte ha givit någon större utdelning. I fortsättningen inskränkte sig 

��������� 
42 Smålands-Kuriren 22 februari 1900. 
43 Nya Wexiöbladet 22 februari 1900. 
44 Smålands-Kuriren 24 februari 1900. 
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Nya Wexiöbladets agerande i nykterhetsfrågor till enstaka ironiska kommentarer, 
riktade mot den absolutistiska nykterhetsrörelsen.45 Däremot undvek man fort-
sättningsvis konsekvent att på något vis gå in i någon direkt debatt med Små-
lands-Kuriren i dessa frågor. 
 

Tystnadens strategi � ett sammanfattande omdöme 
 
De etablerade tidningarna intog i huvudsak en tystnadens strategi i förhållande 
till uppkomlingen på tidningsmarknaden. Den nya tidningen uppfattades helt 
enkelt inte som ett reellt hot, och därför valde man att i stort sett ignorera den. 
Trots försöken att provocera fram en reaktion från konkurrenterna så lyckades 
Smålands-Kuriren aldrig att få till stånd någon ordentlig debatt. 

Det fanns ett par drag i tidningens debattstrategi som det kan vara av intresse 
att särskilt lyfta fram. Om man, för det första, betraktar vilka ämnen som 
Smålands-Kuriren mest energiskt försökte få igång debatt kring, så finner man 
att dessa i allmänhet inte låg på det nationella planet. Det verkar istället som om 
det framför allt var i de nära, lokala frågorna som man försökte sätta in stöten. 
För det andra är tidningens karaktär av nykterhetstidning mycket påtaglig. Visst 
noterade man pliktskyldigast vad som skedde även i andra frågor av nationell 
betydelse, men det var endast när nykterhetsfrågor diskuteras som man gav sig in 
i debatten med själ och hjärta. 

Ett ytterligare tecken på de etablerade tidningarnas ignorerande attityd 
gentemot den nya konkurrenten kan påtalas. Åren 1897-98 pågick en bitter 
upplagestrid mellan Smålandsposten och Nya Wexiöbladet. I februari 1900 
blossade denna strid upp på allvar igen. Vid den här tiden fanns det ju tre 
tidningar i staden. På vilket sätt uppmärksammades detta i upplagestriden? 
Svaret är � inte alls. Varken Smålandsposten eller Nya Wexiöbladet bevärdigade 
nykomlingen ens med ett omnämnande. Själv intog Smålands-Kuriren en 
defensiv attityd, vilket framgår av tidningens prenumerationsanmälan den 22 
mars 1900: 

 
Ett gammalt sant ordspråk säger: det värsta föret är i portgången. Och 
detta har icke minst sin tillämpning på ett nytt tidningsföretag. 

Lika naturligt som det är, att Smålands-Kuriren i sin verksamhets 
början lidit af �det dåliga föret i portgången� lika naturligt är det ock att 
de därpå beroende brister skola upphöra, allteftersom den �lämnar port-
gången bakom sig�. Och vår oaflåtliga sträfvan skall allt framgent vara att 
göra Smålands-Kurirens innehåll allt bättre och bättre. Detta skall för-
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45 Ett typiskt exempel på detta utgör en artikel införd den 10 mars 1900 under rubriken �också en 

nykterhetsdemonstration�. I artikeln ställs den absolutistiska nykterhetsrörelsen mot den gamla 
hederliga måttlighetstanken, och det råder inget tvivel om vilken linje Nya Wexiöbladet föredrog 
(Nya Wexiöbladet 10 mars 1900). 
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visso lyckas oss, i samma mån vi hinna dels befästa vår förbindelse med 
redan vunna medarbetare och dels skaffa oss nya. 

 
Smålands-Kuriren kom emellertid inte så mycket längre än till portgången.  
 
 

Smålands-Kuriren � en innehållsanalys 
 
Hur såg då Smålands-Kurirens innehållsmässiga profil ut? Vilka frågor betonade 
man, och hur skiljde man sig från konkurrenttidningarna innehållsmässigt? 
Dessa frågor skall nu belysas genom en noggrann innehållsmässig analys av 
tidningen. Samtliga nummer av Smålands-Kuriren har granskats och innehållet 
har delats in i olika kategorier. På detta sätt kan man få en grov uppfattning om 
vilka innehållsmässiga prioriteringar som företagits och eventuella förändringar i 
dessa över tid.46 De olika huvudkategorier som använts är: annonser, ledare, 
nyhetstext, insändare, skönlitteratur. Vissa delar av innehållet har varit svårt att 
placera in i huvudkategorierna och har därför placerats i gruppen �övrigt�. 
Denna grupp utgör dock en försumbart liten del av det totala innehållet och 
kommer därför inte att granskas närmare. 

 För att börja med annonserna så har dessa delats upp i tre delkategorier. Från 
det egentliga annonsinnehållet har urskiljts dels tidningens självreklam, dels 
annonser av allmännyttig och allmänorienterande karaktär. Med den senare 
kategorin avses offentliga kungörelser, kommunikationstabeller, växelkurslistor 
och liknande. Denna annonstyp utgör under hela den tidsperioden relativt 
konstant ca 2 % av det totala annonsinnehållet. Eftersom den heller inte genom-
går några väsentliga kvalitativa förändringar, i utformning eller på annat sätt, så 
finns det knappast någon anledning att närmare undersöka denna kategori.  

Vad gäller självreklamen så kan man konstatera att den efter hand får ett 
förminskat omfång. Under den första månaden som tidningen utkom utgjorde 
självreklamen inte mindre än i genomsnitt 14 % av tidningens totala innehåll. I 
juni 1900 är motsvarande siffra 3 %. En naturlig förklaring till denna utveckling 
kan vara tidningens större behov av att marknadsföra sig själv i början av sin 
utgivning. Detta behov bör ha blivit mindre i takt med att tidningen blev mer 
känd. 

Den egentliga annonseringens del av tidningens totala innehåll sjunker drast-
iskt från december månad 1899, då annonserna utgjorde inte mindre än 40 % av 
tidningens totala innehåll, till januari 1900 då motsvarande siffra var 21 %. Vad 

��������� 
46 Som grund för indelningen har använts en innehållsanalytisk studie utförd av litteraturvetarna 

Ingemar Oscarsson och Per Rydén (Oscarsson & Rydén 1972). Den kvantitativa genomgången har 
naturligt nog resulterat i ett omfattande underlag av siffror och tabeller, som jag dock i görligaste 
mån har försökt att bespara läsaren. Naturligtvis finns detta underlag tillgängligt hos författaren för 
den som önskar ta del av det. 
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kan detta ha berott på? En del av förklaringen får man om man något närmare 
granskar vilka som annonserade.  

Här kommer två grupper som kan förmodas ha haft särskild anledning att 
stödja tidningen att granskas närmare � dels det lokala föreningslivet, dels de 
direkta intressenterna i tidningsföretaget, d.v.s. de som hade tecknat aktier i 
företaget. För att börja med föreningarnas annonsering i Smålands-Kuriren, så 
får man intrycket att tidningens existens inte riktigt sjunkit in hos föreningarna 
förrän i januari 1900, då deras del av annonsutrymmet ökar drastiskt. Redan 
följande månad har dock deras andel av annonsutrymmet sjunkit med nästan 
hälften, och den befinner sig sedan ganska konstant på denna nivå. Vilka typer 
av föreningar var det då som annonserade i Smålands-Kuriren? Inte helt oväntat 
var det nykterhetsorganisationer och religiösa organisationer som stod för den 
största delen av annonseringen. Som framgår av tabellen nedan utgjorde dessa 
annonser tillsammans ca 2/3 av föreningarnas sammanlagda annonsering. 

 
 
Tabell 4. Föreningars annonsering i Smålands-Kuriren 1899-1900 
 

Antal  % av fören. 
fören.  annonsering 

 
Arbetstagarorganisationer 2   1 
Ekonomiska organisationer 2   2 
Försäkringskassor      12  11 
Kulturella organisationer 1   1 
Nykterhetsorganisationer 14  51 
Politiska organisationer 1  < 0,5 
Religiösa organisationer 7  16 
Övriga organisationer 10  17 
Summa   49  99 
 
 
Något som kan vara värt att notera är den närmast obefintliga annonseringen från 
politiska organisationers sida. Med �politiska organisationer� avses i detta 
sammanhang organisationer som driver någon form av politiska krav. Det är 
endast en enstaka annons som det kan vara berättigat att placera under denna 
rubrik, nämligen en annons om ett förestående agitationsmöte. Det är onekligen 
märkligt att man hos en tidning som verkar på frisinnad grund inte finner några 
som helst spår av rösträttsrörelsen på tidningens annonssida. Något 
anmärkningsvärd förefaller även den mycket låga siffran för kulturella 
organisationer. Växjö stad var knappast i avsaknad av kulturella institutioner, 
men uppenbarligen har dessa inte sett Smålands-Kuriren som ett attraktivt forum 
för annonsering. 

Aktietecknarnas annonsering uppvisar stora variationer över tid. Till att börja 
med uppbar tidningsföretaget synbarligen ett entusiastiskt stöd från de personer 
som hade tecknat aktier i det. Deras annonsering i tidningen nådde sin höjdpunkt 
i mitten av december 1899, då denna grupp ensam stod för ungefär en fjärdedel 
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av den totala annonsvolymen. Härefter tycks emellertid intresset för tidningen 
från detta håll avta. I februari följande år var det i medeltal endast 3 % av 
annonserna som kom från tidningens aktietecknare.  

Det var inte enbart intressenternas del av själva annonsvolymen som minska-
de, det var också allt färre av intressenterna som annonserade i tidningen. I 
december 1899 var det i genomsnitt sju av aktietecknarna som annonserade i 
varje nummer. I februari månad följande år återfanns endast en av dessa som 
annonsör i tidningen. Mot slutet av tidningens utgivning tycks visserligen en del 
av intressenterna ha insett faran, vilket i maj månad verkar ha orsakat en utbredd 
stödannonsering. Emellertid visar det sig att denna ökade annonsering från 
intressenternas sida härstammar från endast ett fåtal av dem. Framför allt gäller 
det en enskild person, sadelmakare J.P. Jönsson, som ensam stod för lejonparten 
av ökningen.  

Sammantaget kan man konstatera att intressenterna i stor utsträckning svek 
sin tidning. En trolig förklaring till detta är av krasst ekonomisk karaktär. Även 
om några upplagesiffror inte finns tillgängliga för Smålands-Kuriren, så kan man 
nog utgå ifrån att dessa inte på långa vägar kunde jämföras med konkurrenternas. 
Även vid denna tid var det sannolikt nödvändigt för en företagare att annonsera i 
någon av de mer spridda tidningarna. För de flesta av aktietecknarna hade det 
förmodligen blivit för dyrt att dubbelannonsera. Därför är det inte så underligt 
om det i sluttampen var få som kunde upprätthålla en lojal stödannonsering. Mot 
slutet var det i stort sett endast en av tidningsföretagets aktietecknare som lojalt 
stödde tidningen med annonser, nämligen den tidigare nämnde sadelmakare J.P. 
Jönsson. Som en av stadens förmögnare män var han kanske den enda av 
aktietecknarna som kunde kosta på sig lyxen att annonsera i flera av tidningarna. 

Ytterligare ett speciellt förhållande som rör annonseringen bör nämnas i det 
här sammanhanget. Eftersom Smålands-Kuriren var en övertygad nykterhets-
tidning var naturligtvis all direkt spritannonsering otänkbar. Huruvida tidningen 
drev en så hård linje i denna fråga att även företag och andra som mer indirekt 
kunde förknippas med alkoholhantering var bannlysta från dess spalter är svårt 
att avgöra. Skulle det vara på det viset så måste man nog betrakta detta som en 
för tidningen hämmande faktor. 

Genomgången av Smålands-Kuriren bekräftar en uppfattning som har fram-
förts i tidigare forskning, nämligen att ledaren ännu så sent som vid slutet av 
1800-talet inte utgjorde något självklart inslag i tidningen. Det är inte heller 
uppenbart vad som verkligen kan betraktas som en ledare vid denna tid. Ingemar 
Oscarsson och Per Rydén har i en undersökning ställt upp tre villkor för att en 
artikel skall kunna betraktas som en ledare. För det första någonting som de 
benämner redigeringskriteriet. Detta innebär att ledarartikeln har en konsekvent 
placering i tidningen, samt att rubriksättningen är likartad över tid. Det andra 
villkoret, opinionskriteriet, innebär att artikeln måste innehålla ett ställnings-
tagande för att kunna betraktas som en ledare. Slutligen hävdas linjekriteriet, 
d.v.s. att artikeln inte uppenbart får avvika från tidningens kurs i den avhandlade 
frågan.47  
��������� 
47 Oscarsson & Rydén 1972 s. 19ff. 
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Skulle dessa krav följas slaviskt skulle ytterst få artiklar i Smålands-Kuriren 
kvalificera sig som ledare. Det är då framför allt opinionskriteriet som blir 
stötestenen. I de flesta fall återfinner man inte i de �ledarliknande� artiklar som 
förekommer något egentligt, självständigt ställningstagande. Dessa består till 
största delen av kortare eller längre referat från andra tidningar.  

Även om det är tveksamt om man principiellt sett kan betrakta dessa som 
ledare, så är ändå denna typ av artiklar av stort intresse eftersom de kan ge en 
uppfattning om tidningens ställningstagande. För det första kan man förmoda att 
man delar de uppfattningar som redovisas i artikeln, och dessutom innebär ju 
själva det faktum att man tagit upp frågan att man ansåg att den var viktig. 
Därigenom kan man också få en uppfattning om vilka frågor man prioriterade. 
Av denna anledning har även artiklar som inte lever upp till opinionskriteriet 
men som heller inte uppenbart går stick i stäv med de båda andra kriterierna 
noterats. På detta sätt har 52 artiklar identifierats som kan betecknas som ledare 
eller av ledarkaraktär. 

Föga överraskande tog nykterhetsfrågan flest ledarspalter i anspråk (9 
artiklar). I övrigt dominerades ledarartiklarnas innehåll av de stora dagspolitiska 
händelserna som t.ex. unionsfrågan (6 artiklar) och försvarsfrågan (5 artiklar). En 
rad uppmärksammade brottsfall, bl.a. morden på ångaren �Prins Carl�, aktuali-
serade en debatt kring brottslighet. Det politiska spelet i riksdagens båda kamrar 
bevakades flitigt, liksom framsteg respektive bakslag för tidningens andra 
hjärtefrågor som rösträtt och egna hem. 

Ett genomgående intryck man får av ledarartiklarna är att de i allmänhet är 
ganska tama till sin utformning. Smålands-Kuriren förde knappast någon radikal 
linje ens i de frågor som torde ha legat tidningen närmast hjärtat. I de flesta fall 
intog man en moderat inställning, med en tydlig tendens att ständigt söka efter 
harmoniserande samförståndslösningar. Som exempel kan nämnas att när 
tidningen pläderade för rösträtt var det således inte allmän rösträtt som åsyftades. 
Istället talade man varmt för det mer måttliga von Friesenska förslaget, vilket 
innebar rösträtt för myndiga män på samma villkor som var gällande vid 
kommunala val.  

I frågor som gällde försvaret torde Smålands-Kuriren ha gett ett tämligen 
oklart intryck. Tidningens inställning kan kort sammanfattas i den något mot-
sägelsefulla devisen att man måste förebygga militarismen, men samtidigt också 
tillgodose försvarets berättigade krav.48 Även i andra frågor lade man sig i den 
politiska stridens mittfåra, om man inte rent av gav uttryck för en klart 
konservativ attityd. Som exempel kan nämnas diskussionerna om brottslighet, 
där Smålands-Kuriren långt ifrån förespråkade någon mildhet, snarare tvärtom. 
Vidare var tidningens kvinnosyn minst lika konservativ som den som 
framkommer i de konkurrerande tidningarna.49 Rent allmänt kan man påstå att 
om Smålands-Kuriren var tänkt som de frisinnades språkrör i kampen mot de 
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48 Ett exempel på detta utgör Smålands-Kurirens ledare den 13 februari 1900. Sigurd har i en av sina 

kåserisamlingar givit en elakt satirisk beskrivning av den frisinnade pressens �velighet� (Sigurd 
1888 s. 55ff). 

49 Detta framgår tydligt av Smålands-Kurirens ledarspalt den 22 februari 1900. 
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konservativa krafterna, så måste den nog ha framstått som ett synnerligen 
uddlöst vapen.50 Emellertid finns det ett markant undantag från den omtalade 
uddlösheten. Vid de tillfällen då nykterhetsfrågor aktualiserades drog sig inte 
tidningen för att ge sig in i skarp polemik med tidningskonkurrenter och andra 
vedersakare. I angreppen på den absolutistiska nykterhetsrörelsens motståndare 
var man rapp och utmanande i tonen, på ett sätt som endast undantagsvis 
förekom i andra sammanhang.51  

I det första numrets prenumerationsanmälan betonades tidningens uppgift som 
en �snabb och pålitlig nyhetsmeddelare�.52 Att man lade stor vikt vid nyhetsför-
medlingen, och att denna följaktligen dominerar tidningens innehåll kvantitativt 
sett, är naturligtvis föga förvånande. Men vilka nyheter förmedlade man, var låg 
tonvikten? För att få en uppfattning om detta har nyhetstexten i ett första led 
delats in i geografiska kategorier. Ur nyhetstexten har dessutom vissa �special-
ämnen�, som tidningen uttryckligen har påpekat att man särskilt månar om, 
noterats för sig. Dessa är nykterhet, egna hem, rösträtt, föreningsliv (utöver 
nykterhet), näringsliv och lantbruk. Proportionerna mellan de olika grupperna 
framgår av tabell 5. 

 
 
Tabell 5. Nyhetstextens proportionerliga fördelning i Smålands-Kuriren  
1899-1900 i procent av den totala nyhetstexten 
 
Inrikesnyheter (utom Småland)  39 
Utrikesnyheter   25 
�Specialämnen�   14 
Kronobergs län (utom Växjö)  11  
Småland (utom Kronobergs län)  6 
Växjö     5 
 
 
Man kan inte direkt påstå att de lokala nyheterna var överrepresenterade, snarare 
tvärtom. Smålands-Kuriren gjorde sig också skyldig till något som väl får 
betraktas som en kvalificerad form av falsk varudeklaration. Visserligen 
tillägnades Växjö en egen rubrik, men om man ser närmare på vad som inryms 
här, så finner man att endast en liten del av innehållet (om ens det) i själva verket 
handlar om Växjö. De flesta av notiserna behandlar istället allmänna nyheter om 
kungahuset och andra högt uppsatta personer eller diverse utnämningar.  

En intressant detalj är att notiserna tycks vara uppställda i en strikt hierarkisk 
ordning. Först kom nyheter om kungahuset, därefter övriga bemärkta personer (i 
rangordning), och först därefter övriga nyheter. Det enda som tilläts bryta detta 
��������� 
50 Det bör tilläggas att den konsensusartade inriktning som Smålands-Kuriren ger uttryck för var 

typisk för sekelskiftets nykterhetsrörelse. Det var först ett stycke in på 1900-talet som man började 
föra en mer radikal förbudslinje. 

51 Som exempel kan nämnas första kammaren, som utgör ett tacksamt objekt för beskt ironiska 
kommentarer från Smålands-Kurirens sida. 

52 Smålands-Kuriren 5 december 1899. 
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mönster var i de fall man hade nyheter om det egna företaget. Vid dessa tillfällen 
fick t.o.m. kungen maka på sig.53  

Mycket av nyhetstexten var av tämligen trivial natur: kor som skenar, folk 
som ramlar och bryter benet, en soldat som gifte sig för fjärde gången o.s.v. Som 
exempel kan anföras en notis från den 28 december 1899 då läsaren erhöll 
följande upplysning: �Bryta venstra benet råkade i lördags målare F.A. Blom-
ström i Växjö, då han halkade på gatan�. En viktig omständighet som bör 
nämnas i det här sammanhanget är att Smålands-Kuriren för den lokala nyhets-
anskaffningen fick förlita sig på s.k. ortsmeddelare. Uppenbarligen hade man 
svårigheter att engagera sådana i tillräcklig mängd, vilket fick till trolig följd att 
man helt enkelt tvingades ta in även perifert material för att över huvud taget få 
ihop till en tidning. Detta faktum kan nog också utgöra en förklaring till varför 
det lokala materialet inte tar större del av utrymmet i tidningen. Att detta 
material var underrepresenterat, kvantitativt sett, behöver alltså inte ha berott på 
att man gav detta mindre prioritet utan kan snarare ses som ett resultat av 
bristande materiella och personella resurser. 

Om lokalnyheterna var underrepresenterade så verkar å andra sidan utrikes-
nyheterna ha varit överrepresenterade i tidningen. Att en fjärdedel av Smålands-
Kurirens innehåll behandlar nyheter från utlandet, kan nog till största delen 
förklaras av det pågående Boerkriget, som ägnades stort utrymme i tidningens 
spalter. 

De speciella ämnen som Smålands-Kuriren angav sig vara särskilt intresserad 
av utgjorde inte, kvantitativt sett, någon större del av tidningens innehåll. 
Smålands-Kurirens käpphäst, nykterheten, står t.ex. genomgående inte för mer 
än 4�11 % av den totala nyhetstexten. Detta visar på vådan av en allt för stark 
tilltro till enbart kvantitativa metoder. Även om frågor som mer direkt kan 
kopplas till nykterhetsfrågan utgör en relativt liten del av tidningens totala 
innehåll, så märker man vid en närmare betraktelse att nykterhetstanken i själva 
verket genomsyrar hela tidningens innehåll. Smålands-Kuriren uppvisar nämlig-
en en sällspord förmåga att finna nykterhetsaspekter på alla möjliga, och 
omöjliga, företeelser. Har någon ramlat och brutit benet så är det spritens fel. Har 
det förekommit oordning vid någon marknad någonstans så skrivs det givetvis på 
fylleriets konto. I de fall där ordningen däremot har varit god, så är man snabb 
med att tillägga att det i just i detta speciella fall har varit långt till närmaste 
krog, eller också att godtemplarlogen på just den orten har varit stark. När 
brottslighet diskuteras så anförs naturligtvis det utbredda supandet som den 
främsta orsaken till detta problem. Trots tidningens uttalade ambition att till-
handahålla ett varierat utbud, så får den nog betraktas som en ganska extrem 
enfrågetidning.  

Insändare utgör en relativt sett begränsad del av Smålands-Kurirens innehåll. 
De har dessutom ibland en något särartad utformning. Ofta består de nämligen av 
s.k. �brevlådor�, vilket innebar att man inte publicerade själva det insända brevet 
utan endast redaktionens svar på detsamma. Av denna anledning blir de ibland 
oerhört svårtydda. Som exempel kan anföras en �brevlåda� från den 15 maj, där 
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53 För ett typiskt exempel på detta fenomen, se Smålands-Kuriren 30 januari 1900. 
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signaturen LXZ erhåller följande svar: �1: Till pingst, 2: Ja, 3: Kan icke ännu 
bestämmas�. Dessa påpekanden blir fullständigt meningslösa för alla utöver 
tidningens redaktion och den som har skrivit �insändaren�. Av svaren att döma 
så förstår man att det i flertalet fall inte har rört sig om egentliga insändare. Det 
är uppenbart att �brevlådan� i allmänhet har fyllt funktionen att besvara mer 
konkreta frågor till redaktionen, som t.ex. uppgifter om annonspriser etc. 

Flertalet av �brevlådorna� tar upp triviala frågor och är därför tämligen 
ointressanta, men det finns åtminstone ett lysande undantag. Den 19 juni 1900 
kunde man läsa följande under rubriken �Brevlåda�: 

 
C. M-n, A.J. och �Frågvis� m.fl. Vi hoppas att i af Eder påpekade fall 
rättvisa skall vederfaras äfven oss till sist. Vi skola dock fortfarande � 
äfven om det skall ske gratis så länge � införa uppbördsannonserna, 
liksom vi hittills intagit de viktigaste kyrkounderrättelserna för staden. 
För öfrigt finnes det ju en hel del andra korporationer inom samhället som 
behagat ignorera vår tillvaro, men vi får därföre icke glömma, att vi äro 
sanna liberaler � vi skola alltid tänka högt och ädelt om våra medmänni-
skor. Edra insinuationer angående orsakerna till ofvan angifna missför-
hållanden må derföre med Eder tillåtelse, af oss �läggas på lager� så länge.
       Red.  

 
Detta väcker onekligen en del frågor. Vad var det för orättvisor man ansåg sig 
vara utsatt för, och varför vill man inte öppet redovisa vad dessa bestod i? Vilka 
är de �korporationer� som ignorerat tidningen? Vad gick de angivna �insinua-
tionerna� ut på? Allt detta är höljt i dunkel, och man kan bara spekulera om 
innebörden av de förhållanden som antyds. Emellertid är kommentaren intressant 
då den antyder att tidningen uppenbarligen ansåg sig vara motarbetad av mäktiga 
krafter i lokalsamhället. 

Utöver �brevlådorna� förekommer det dock även mer konventionella 
insändare. Med några få undantag har dessa ett gemensamt tema: nykterhet! Det 
kan gälla oordning i norra delen av staden (naturligtvis utgående från ett ölut-
lämningsställe), vad kvinnorna kan göra för att befrämja nykterhet, eller svar på 
angrepp på nykterhetsfolket.54 Insändarna kan illustrera det fenomen som Ronny 
Ambjörnsson träffande har beskrivit som �om-bara-så-människor�.55 I detta fall 
innebär detta den allmänt omhuldade uppfattningen att om bara människorna 
höll sig nyktra, skulle allting bli frid och fröjd. Detta fenomen är för övrigt inte 
enbart giltigt vad gäller insändarna, utan är, som tidigare påpekats, ett synsätt 
som genomsyrar hela tidningen.  

Vid analysen av de skönlitterära inslagen i Smålands-Kuriren har jag funnit 
det lämpligt att skilja mellan å ena sidan följetonger och å andra sidan annat 
skönlitterärt material. För att börja med det senare, så består detta dels av korta 
berättelser, ibland av anekdotisk karaktär, dels av små dikter. För båda kategori-
erna gäller att de ofta har en sentimental prägel, med ett underliggande moraliskt 
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54 Smålands-Kuriren 14 december 1899, 28 december 1899, 1 mars 1900, 24 februari 1900. 
55 Ambjörnsson 1995 s. 225. 
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budskap, företrädesvis behandlande nykterhet. Som ett typiskt exempel kan 
anföras berättelsen �Försök! En verklighetsbild av Inga Schenfeldt�. Detta är en 
typisk moralpredikan, som handlar om en ung man som hamnar i dåligt sällskap. 
Sensmoralen är att om man bara försöker så ordnar sig allt!  

De publicerade dikterna är antingen insända från läsekretsen eller också 
saxade från andra tidningar.56 En stor del av det skönlitterära materialet präglas 
av folklighet i framställningen, inte sällan med en klar dragning åt det burleska. 
Följetongerna är någonting som från tidningens sida ägnas en massiv 
marknadsföring, vilket knappast är förvånande då vi nu befinner oss i vad som 
av Ingemar Oscarsson har karaktäriserats som genrens blomstringstid.57 Den 
första följetongen hade titeln �Kärlek och pengar� och började publiceras den 3 
januari 1900. Författarens namn var P.V. Enström, en man som enligt tidningens 
förhandsreklam var kommen �ur folkens led�. Nästa följetong påbörjades den 24 
april. Det var en kriminalhistoria av Lawrence L. Lynch, med titeln �Den 
osynliga handen�. Upplösningen av denna historia fick dock Smålands-Kurirens 
läsekrets inte uppleva. Innan man hade nått så långt i berättelsen hade tidningen 
redan upphört att utkomma. 

Till skillnad från tidningens övriga avdelningar innehåller inte följetongerna 
något uttalat nykterhetsbudskap. Det är nog ingen orimlig tanke att man allt mer 
kom att se följetongen som ett sätt att nå fler läsare. Läsaren behövde ju inte dela 
tidningens nykterhetsiver, eller dess inställning i tidens politiska frågor, för att 
ändå ha behållning av följetongen. Man kan också spekulera i om inte satsningen 
på skönlitteratur även var ett försök att locka till sig en större publik bland den 
kvinnliga befolkningen.  
 

Växjöpressens innehåll vid sekelskiftet � likheter och 
skillnader 
 
För att det skall vara möjligt att få en helhetsbild av Smålands-Kurirens inne-
hållsmässiga profil så måste den ställas i relation till någonting. Det rimligaste är 
då förstås att jämföra den med de lokala tidningskonkurrenterna. På vilket sätt 
skilde man sig från de övriga tidningar som vid denna tid utkom i Växjö? För att 
försöka komma underfund med detta har jag i ett första led noggrant analyserat 
sista numret i varje månad även för Smålands-Kurirens båda konkurrenter 
Smålandsposten och Nya Wexiöbladet.  

Om man till att börja med ser på den innehållsmässiga fördelningen i stort, så 
är det för samtliga tidningar tre kategorier som dominerar kvantitativt sett: 
nyheter, annonser och skönlitteratur. Nyhetsmaterialet är naturligt nog den 
största enskilda posten för samtliga tidningar, och det utgör ungefär lika stor del 
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56 Den tidning som oftast har fått bistå med material i det här sammanhanget är Karlstads-Tidning, 

vilket är ganska naturligt med tanke på denna tidnings utpräglade nykterhetsprofil. 
57 Oscarsson 1980 s. 9. 
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av det totala innehållet för alla tre, Nya Wexiöbladet har dock relativt sett något 
större andel nyhetsmaterial än sina konkurrenter. 

Om man går ner och närmare granskar vilken typ av nyheter som överväger, 
framkommer dock en del skillnader. Geografiskt är det inrikesnyheterna 
(förutom Småland) som dominerar kvantitativt sett. För Smålandsposten tar 
denna kategori ett något större utrymme i anspråk än vad som är fallet för de 
båda andra. Även utrikesnyheterna får dock ett stort utrymme i samtliga 
tidningar. Nya Wexiöbladet och framför allt Smålands-Kuriren verkar dock vara 
något flitigare med att bevaka händelserna i utlandet än Smålandsposten, som 
relativt sett ägnar betydligt mindre utrymme åt denna kategori. Vad gäller 
bevakningen av nyheter från Småland så har tidningarna lagt betoningen något 
olika. Även om andelen nyheter från Växjö, som tidigare nämnts, inte tar något 
större utrymme i anspråk i Smålands-Kuriren, så förkommer det ändå i större 
utsträckning här än i de andra tidningarna. Nyheter från länet i övrigt 
förekommer i ungefär lika stor utsträckning i alla tidningarna, dock med någon 
övervikt för Smålandsposten. Denna tidning har också överlägset mest nyhets-
material från Småland i övrigt.  

Om man så ser till de olika specialämnena, så utgör, föga överraskande, 
nyheter som berör nykterhetsfrågan en betydligt större andel i Smålands-Kuriren 
än i de andra tidningarna, men inte ens i denna tidning utgör nykterhetsfrågorna 
(kvantitativt sett) något särskilt dominerande inslag (i genomsnitt ca 7 % av 
nyhetsinnehållet). Även rösträttsfrågan diskuteras flitigare i Smålands-Kuriren 
än i de övriga tidningarna. Utmärkande i övrigt är att Nya Wexiöbladet har en 
betydligt större andel nyheter som berör näringsliv och lantbruk. Detta material 
är mycket sparsamt förekommande i Smålandsposten och förekommer nästan 
inte alls i Smålands-Kuriren. 

Annonsinnehållet är av ungefär samma storleksgrad i Smålandsposten och 
Nya Wexiöbladet, men Smålands-Kuriren har betydligt mindre andel annonser 
än konkurrenterna. Att en mycket stor del av annonseringen i Smålands-Kuriren 
dessutom består av stödannonsering från föreningsliv och aktietecknare framgår 
också tydligt om man jämför i vilken grad dessa annonserade i de båda andra 
tidningarna. 

 
 
Tabell 6. Föreningsannonser i Växjötidningarna. Andel i procent av totala 
annonsutrymmet (siffrorna avser endast sista numret i månaden för resp. 
tidning) 
     
Månad  S-K Smp NWBl  
 
Dec. 1899   6 2 2  
Jan. 1900  11 2 4  
Feb. 1900   6 2 4  
Mars 1900     11 4 5  
Apr. 1900   6 1 1  
Maj 1900  14 < 1 2  
Juni 1900   7 2 4  
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Det verkar uppenbart att man från föreningslivet helhjärtat stöttade vad man nog 
uppfattade som �sin� tidning. Även om siffrorna för Smålands-Kuriren fluktu-
erar något, så är de genomgående betydligt högre än för Smålandsposten och 
Nya Wexiöbladet. Detta framgår än tydligare om man ser på de absoluta talen. I 
Smålands-Kuriren har i de utvalda numren 26 olika föreningar annonserat, och 
det sammanlagda spaltutrymmet uppgick till 247 cm. Motsvarande siffror för 
konkurrenterna är: Nya Wexiöbladet 18 resp. 138, Smålands-posten 12 resp. 76. 
 

 
Tabell 7. Smålandskurirens aktietecknares annonsering i Växjötidningarna. 
Andel i procent av totala annonsutrymmet (sista numret i månaden för 
resp. tidning) 
 
Månad  S-K  Smp NWBl 
 
Dec. 1899   12 - 1 
Jan. 1900    7 - - 
Feb. 1900   5 - - 
Mars 1900      6 - - 
Apr. 1900    5 5 - 
Maj 1900    5 - 9 
Juni 1900    4 2 3  
 
 
Vad aktietecknarna anbelangar är bilden inte lika entydig, vilket framgår av 
tabell 7. Här kan man uppenbarligen skönja en nedgång för Smålands-Kuriren 
över tid, samtidigt som aktietecknarnas annonsering i de båda andra tidningarna 
har ökat. 

Sammanfattande kan man konstatera att Smålands-Kuriren, med undantag för 
den flitigare bevakningen av nykterhetsfrågor, inte i nämnvärd utsträckning 
skiljde sig innehållsmässigt från sina båda konkurrenter. Smålands-Kuriren 
verkar ha varit tämligen traditionell till såväl form som innehåll. Dess 
etablerande tycks alltså inte ha inneburit att Växjöpressen berikades med några 
radikalt nya publicistiska grepp. 
 

Det bittra slutet 
 
Trots energiska försök från de mest entusiastiska medarbetarna att hålla liv i 
Smålands-Kuriren lyckades man inte uppamma tillräckligt intresse och stöd för 
en fortsatt utgivning av tidningen. I en kort notis meddelar konkurrenttidningen 
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Smålandsposten att Smålands-Kuriren �för en tid upphördt att utkomma�.58 Det 
visade sig dock att uppehållet i utgivandet skulle bli permanent. Nedläggandet av 
Smålands-Kuriren fick ett bittert efterspel, som det kan vara av intresse att 
redogöra litet närmare för.  

Johan Engqvist, en av tidningsföretagets mest energiska och entusiastiska 
förespråkare, blev oerhört arg och besviken över misslyckandet. I ett bittert brev 
till distriktsrådet aviserade han sin avgång från uppdraget som distriktstemplar 
och sitt utträde ur orden. Orsaken till denna drastiska åtgärd angav Engqvist 
ytterst vara besvikelse över det bristande intresse han ansåg att nykterhets-
vännerna visat tidningsprojektet. �Jag frågar mig�, skriver han, �hvad det skall 
tjena till att längre tillhöra en organisation der icke deras egna medlemmar mäkta 
inse nyttan utaf ett eget tidningsorgan eller värdet utaf att det med en liten 
uppoffring hålles uppe nu, just nu, en tid�. Vidare pekar han på de stora 
personliga ekonomiska uppoffringar han har gjort för tidningen, och som han nu 
inte får någon ersättning för. 

Engqvists aviserade avgång föranledde utlysandet av ett möte med 
distriktsrådet den 4 augusti 1900. Distriktssekreterare Robert Linell meddelade 
vid detta möte att han, såsom han hade blivit anmodad, hade besökt Engqvist och 
även lyckats övertala honom att kvarstå i orden. Engqvist stod dock fast vid sin 
avgång som distriktstemplar. Engqvist skulle ha deltagit på mötet, men i en 
skrivelse förklarar han att det nog var bäst att låta bli. �Lätt kunna ord falla och 
repliker vexlas som sedan efterlemna taggar i känsliga sinnen�, skriver han. I 
skrivelsen utvecklar han vidare sin bitterhet mot godtemplarna i allmänhet och 
distriktets intendent för ungdomstemplen, J.V. Zetterberg, i synnerhet. Han 
återkommer här också till den stora ekonomiska förlust han säger sig ha fått 
vidkännas p.g.a. �detta förhastade beslut att nedlägga tidningen innan alla 
resurser uttömts�. Därför, konstaterar han, �torde väl ingen med eftertanke kunna 
klandra mig för det steg jag tagit. Jag har fått nog�. Trots flera påtryckningar, 
bl.a. från J.V. Zetterberg, stod Engqvist fast vid sitt beslut att avgå som 
distriktstemplar.59 
 
 

Kampen om det offentliga samtalet   
 
 
Den kvantitativa analysen ger en god översiktlig bild av Smålands-Kurirens 
publicistiska profil och hur den förhöll sig gentemot konkurrenterna. För att en 
mer komplett bild skall framträda bör dock denna undersökning kompletteras 
med en fördjupad kvalitativ analys. Som utgångspunkt för en sådan analys har 
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jag valt ut ett antal teman som i tidigare forskning ofta har framhållits som 
särskilt viktiga för att förstå tidens medvetandevärld.  

I Herbert Tingstens undersökning av skolpropaganda kretsar intresset kring 
två sådana teman som också utgör bokens titel: Gud och fosterlandet. Tingsten 
visar hur skolböckerna fungerade som propaganda där den egna nationen 
hyllades samtidigt som behovet av en sann gudsfruktan inskärptes.60 Ett annat 
tema som ofta återkommer i forskningen är sedlighetsfrågan. Under hela 
perioden 1880-1910 avlöser den ena sedlighetsstriden den andra, vilket bland 
annat har visats av Hjördis Levin.61 I sin undersökning av norrlandssamhället 
Holmsund visar Ronny Ambjörnsson hur en skötsamhetens kultur växte fram 
inom fackföreningar, nykterhetsloger och bildningsorganisationer.62 Ett sista 
begreppspar som jag anser vara betydelsefullt i sammanhanget är hemmet och 
familjen. Vilken betydelse dessa begrepp hade för sekelskiftets samhälle har 
bland annat betonats av Nils Edling.63 

De teman som jag har funnit vara särskilt intressanta i sammanhanget är 
således följande:  

 
• Religion 
• Fosterlandet  
• Sedlighet och moral 
• Skötsamhet  
• Hem och familj 

 
Dessa teman har fått utgöra grunden för en fördjupad analys av hur det offentliga 
samtalet fördes i tidningarna kring sekelskiftet. Genom att undersöka likheter 
och skillnader i de olika tidningarnas förhållningssätt till olika teman hoppas jag 
kunna ge en bild av det allmänna debattklimatet. Det skall tilläggas att de enheter 
som nu har beskrivits inte skall uppfattas som hermetiskt tillslutna. Tvärtom 
finns det ett nära samband mellan flera av dem.  

Urvalet av teman kan också motiveras utifrån andra grunder. Vissa av dem 
ansåg jag vara intressanta av den anledningen att de både ingick som naturliga 
inslag i en traditionell konservativ värdegemenskap, och samtidigt kom att 
anammas av nya strömningar i tiden. Mycket av det tankegods som ingick i det 
tidigare påtalade skötsamhetsidealet betonades även av konservativa krafter. 
Andra åter har valts just därför att de berör i tiden aktuella spänningsfält. Att 
religion utgör ett sådant fält är ganska uppenbart. Den pågående sekulariserings-
processen kom naturligt nog i konflikt med traditionella värderingar. Hemmet 
och familjen utgjorde ett annat tydligt spänningsfält vid denna tid. Kvinnans 
ökade emancipation innebar en utmaning mot de traditionellt förhärskande roll-
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62 Ambjörnsson 1988. Detta perspektiv är dock inte oomstritt. För kritiska synpunkter se Strömberg 

2000. 
63 Edling 1996 s. 25. 
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mönstren. Temat �Fosterlandet� utgjorde också ett spänningsfält, där nationella 
strömningar konfronterades med socialismens antinationella budskap.64  

Det skall betonas att det inte är de ämnen som diskuteras i sig som är det 
intressanta utan tidningarnas behandling av dem. Att inrikta analysen mot vissa 
bestämda teman har varit ett medel att komma åt tidningarnas debattstrategier.65 
Tidningarna kommer först att undersökas var och en för sig, med början i 
Smålands-Kuriren som har granskats särskilt noga. Varje nummer av tidningen 
har gåtts igenom vilket har gjort det möjligt att identifiera en mängd intressanta 
texter. För de båda andra tidningarna har jag ansett det nödvändigt att begränsa 
analysen. Genomgången omfattar för dessa tidningar endast sista numret i varje 
månad under den tid som Smålands-Kuriren utkom. Tonvikten kommer här att 
ligga vid skillnader och likheter gentemot Smålands-Kuriren. Slutligen görs en 
sammanfattande jämförelse. 
 

Debattstrategier i Smålands-Kuriren 
 
I en artikel med rubriken �Tankar efter julen� ger Smålands-Kuriren en god 
illustration av en strategi som man kan kalla kontrastering. I överensstämmelse 
med tidningens nykterhetsvänliga linje ställer man det �goda hemmet� i motsats 
till �drinkarhemmet�, även om man inte uttryckligen använder dessa termer. 
Effekten förstärks genom en sentimental ton, parad med uppbyggandet av en 
hotbild. Ett längre citat får tjäna som illustration: 

 
Må då detta minnets bildergalleri, riktadt och förskönadt af hvad som med 
anledning af den stora högtiden gifvit oss i ord, i bild, i ton och � i 
�klappar�, vara ljust, rent och estetiskt njutbart för oss alla! Men ack, jag 
tycker mig härvid förnimma protester, svaga men dock starka, blygsamma 
men dock hjärtskärande, hvilka grumla hågkomsten af sekelskiftets jul, 
och som höras ej blott från dessa arma, med eländet förtrogna, lidelsernas 
förskjutna offer utan hem och bröd, utan namn och dygd, nej, de komma 
t.o.m. från den helgedom, som annars utgör den enda verkliga och 
naturliga härden för all sann beständig glädje � hemmet. De tala om fula, 
råa ord och svordomar, brutala handlingssätt, grymma hotelser, brännande 
tårar och af köld skälfvande lemmar, om störd barnafröjd och förlorad 
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64 Det har dock påtalats hur det nationella projektet på sätt och vis var en förutsättning för det 

moderna projektets genomförande. Som Gunnar Broberg har påpekat så fanns det också en inbyggd 
inkonsekvens i socialdemokratins agerande, som innebar att man accepterade en inre nationalism 
men motsatte sig en yttre, expansiv nationalism. Broberg 1993 s. 186ff. 

65 Det bör tilläggas att det primära i detta sammanhang inte är att entydigt placera de olika 
tidningarna i olika �fack�. Det huvudsakliga syftet har istället varit att undersöka relationerna 
mellan de olika tidningarna, för att på så sätt kunna identifiera likheter och skillnader som 
förhoppningsvis skall kunna ge en bild av hur det offentliga samtalet fördes. De teman som utvalts 
kan sägas ha utgjort naturliga inslag i en konservativ idédebatt. Att en konservativ hållning i 
värdefrågor inte uteslöt en radikalare linje i ekonomiska frågor har visats av Torbjörn Nilsson (T. 
Nilsson 1994). 
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julefrid, om vilda orgier i sällskap med glädjeflickorna Boman och deras 
mångbesjungna kavaljer, Bacchus.66  

 
I denna artikel är det främst temat �hemmet� som betonas, även om såväl 
�skötsamhet� som �sedlighet och moral� diskuteras. Det mest frapperande är hur 
det hela sammanstrålar i en gemensam skärningspunkt � nykterhet. Visserligen 
bjuder skribenten, signaturen Alpha, lite längre fram i texten på åtminstone en 
gnutta självkritik, och medger att �nykterhet [inte] gör människan till en ängel. 
Ingalunda! Bort med egenrättighet och fariseism!� Emellertid påpekas att: �om 
en ogräsplanta uppryckes ur åkern, återstå tusen andra, men en god början är 
likväl gjord. Och hvarför ej börja med den skadligaste, som synes innebära 
största faran för individen och samhället. � Hvilken förlust för stad och 
kommun!� Här för man även in ett mer övergripande samhällsperspektiv i 
bilden, och som slutkläm levereras en ironisk släng åt det sätt på vilket denna 
samhällsfara utnyttjas för profit. 

I en artikel med rubriken �Brottens orsaker och bekämpande� kommenterades 
fångvårdsstyrelsens nyligen utkomna berättelse för år 1898. Det är ingen 
uppmuntrande läsning, konstaterar Smålands-Kuriren, vilket man låter illustreras 
av fängelsepredikanternas rapporter. 

 
Med full enstämmighet upprepa de [fängelsepredikanterna] äfven nu sina 
förut gjorda uttalanden rörande dels de samhällslyten, som fostra och 
främja brottsligheten, dels ock vissa brister i lagstiftningen. Bland de 
förra märkas först en slapp och förvänd barnuppfostran, bristande 
handledning af och kontroll af ungdomen, en ohejdad njutningslystnad 
och en stigande vanvördnad för både gudomlig och borgerlig lag; bland 
de senare, de korta fängelse- och förvandlingsstraffen, vanfrejdspåföljden, 
tvångsarbetets kortvarighet, de allt för svaga restriktionerna emot försälj-
ning af brännvin och öl samt de, särskildt vid jämförelse med tjufnads-
brotten, väl lindriga straff, med hvilka lagen belägger våldsbrotten.67  

 
Här är det som synes framför allt sedlighets- och moralaspekterna, naturligt nog i 
kombination med frågor som gäller ordningen i samhället, som kommer i 
förgrunden. Värt att notera i övrigt, utöver den allestädes närvarande kampen för 
nykterhet, är den märkbara tendensen att söka stöd för sina resonemang i 
statistiska uppgifter. 

Som ett för Smålands-Kuriren karaktäristiskt drag framstår en genomgående 
vilja till harmoni och samförståndslösningar. Detta framgår tydligt av en artikel 
med rubriken �Ett klokt steg� som behandlar relationerna mellan parterna på 
arbetsmarknaden. Det �kloka steget� i fråga hade tagits av den s.k. �skilje-
nämndskommittén�, och steget bestod i att man tillkallat sakkunniga från såväl 
arbetarna som arbetsgivarna. �Genom en sådan undersökning�, skriver Små-
lands-Kuriren, �vinner man allsidig, opartisk och i möjligaste måtto fullständig 
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utredning af frågan, samt ernår möjlighet att åstadkomma ett lagförslag, som kan 
tillgodose alla synpunkter och alla parters, d.v.s. hela samhällets behof och 
intressen, icke blott en enda samhällsklass�. Vidare skriver man: 

 
Det har äfven sin ofantligt stora betydelse, att representanter för dessa 
olika intressen, ståndpunkter och samhällsåskådningar, hvilka äro vana att 
betrakta hvarandra såsom så skilda, ja, ofta rent af fientliga, få komma 
tillsammans och i allvarliga, lidelsefria förhandlingar lära närmare känna 
hvarandras uppfattningar och personer. De skola då i många fall finna, att 
de ha mycket gemensamt; de skola finna, att de ofta missförstådt 
hvarandra, och de skola lära bättre inse hvarandras motiv och synpunkter: 
de skola lära förstå hvarandra. Och med förståendet är redan mycket 
gjordt: därmed följer också � om man har rättskänsla och mod nog � 
erkännandet af andras berättigade kraf samt möjlighet att komma till 
samförstånd och uppgörelse.68  

 
I en annan artikel, där tidningen behandlar sammanslutningen av arbetsgivare, 
gavs ånyo anledning att diskutera relationerna på arbetsmarknaden. Att även 
arbetsgivarna organiserade sig såg Smålands-Kuriren som positivt, men 
tidningen ogillade den form som det hade tagit: 

 
Om man hittills fått tala om socialistiskt fackföreningstvång och dess 
oförenlighet med rättvisans och frihetens berättigade kraf, gifva arbets-
gifvarne nu med sin sammanslutning full orsak till det omdömet, att de 
med kritiklös efterbildning af fackföreningsrörelsen, sådan den hittills 
utvecklat sig, göra sig skyldiga till att proklamera tvång och reglements-
bestämmelser, som ingalunda kunna sägas vara nödvändiga för det 
åsyftade ändamålets vinnande. [�] Under sådana omständigheter kan 
man förvisso ej ställa sig mera sympatisk mot denna form för arbets-
gifvarnes sammanslutning än man gjort mot fackorganisationens 
beryktade tvångsanslutning. Och man må för sakens skull hoppas, att en 
revision af dessa stadganden omedelbarligen måtte vidtagas.69  

 
Den skarpt negativa beskrivningen av den upptrappade konfliktsituationen står i 
bjärt kontrast till den ovan refererade ljusa bilden av den harmonifyllda samför-
ståndsanda som tveklöst står som Smålands-Kurirens ideal. 

Viljan till harmoni och strävan efter konsensus framträder än tydligare i en 
artikel med rubriken �Några jultankar. Frid på jorden�. Att nyckelordet i denna 
artikel är just �frid� framgår med önskvärd tydlighet. Ordet förekommer, 
antingen i sig självt eller i olika kombinationer inte mindre än 19 gånger. Grund-
tanken i artikeln framgår tydligt av följande citat: 
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Må fridshälsningens djupa innebörd och dess personliga såväl som 
samhälleliga och politiska kraf rätt uppfattas vid firandet af instundande 
julhögtid. Klasshat, öfversitteri, maktlystnad och all slags nedsättande af 
människovärdet är oförenligt med firandet af julens stora minne med dess 
helsning från en högre värld.70  

 
Här kom än en gång en kontrasteringsstrategi till användning. En fridsam och 
harmonisk samhällsutveckling ställdes mot ett samhälle fyllt av klasshat, över-
sitteri och maktlystnad. Såväl höger- som vänstersvingar levererades, och man 
lyckades också få in en andlig dimension i bilden. 

När tidningen diskuterade relationer på arbetsmarknaden var det alltså 
harmoni och samförstånd som stod i blickpunkten. Något helt annat blev det när 
man kom in på sin paradfråga � nykterheten. Med bitter ironi gick man i en 
artikel av ledarkaraktär till attack mot den �nykterhetsvänliga ölindustriens 
representanter�, som hade hållit ett möte i Nässjö �för att öfverlägga om, huru 
den välsignelsebringande ölflodens ytterligare utvidgande måtte obehindrat 
fortgå�. Vid mötet fattades beslut om att inte vidta någon försäljning till de 
affärer som hade för avsikt att monopolisera handeln. Denna åtgärd skulle inte 
minst drabba Göteborgs Maltdrycksaktiebolag som vid denna tid var under 
bildande. Detta gav Smålands-Kuriren anledning att ge Smålandsposten en 
gliring, med hänvisning till ett angrepp som konkurrenten tidigare hade riktat 
mot nykterhetsfolket då dessa hade manat till bojkott mot vissa handelsmän.  

 
Till vår ärade kollega Smålands-Postens begrundande vilja vi framställa 
den frågan, om ej detta bryggarebeslut smakar väl så mycket af 
�socialistisk boykott� och om tidningen icke äfven nu känner sig manad 
att säga några vackra varningens ord om �de af socialisterna upptrampade 
stigarne�. Men det kanske ej faller sig så lätt att belägga våra ölbryggare - 
samhällsstöttepinnar med socialismens märke? Det var nog mindre 
riskabelt att i julas göra det i fråga om Växjö organiserade nykterhets-
folk.71  

 
�Bryggarnes förtroendenämnds beslut�, skrev Smålands-Kuriren vidare, �visar 
verkligen i all dess cynism den oblyghet, hvarmed denna �industri� pockar på 
obegränsad rätt att fara fram, huru den vill�. Här befinner vi oss långt ifrån den 
vilja till harmoni och samförståndslösningar som i övrigt så gott som uteslutande 
präglade tidningens agerande. Här är det total konfrontation som gäller, ingen-
ting annat. Ytterligare ett exempel får belysa Smålands-Kurirens kompromiss-
lösa agerande i frågor som berör nykterheten. 

Ett uttalande av seminarierektor Bergendahl i Uppsala, där han mer eller 
mindre förbjöd sina elever att vara medlemmar i någon helnykterhetsförening, 
gav tidningen anledning att i en artikel av ledarkaraktär gå till frän motattack. 
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Här fordras sannerligen, att det hela ej får �bero� vid rektorns förklaring. 
Det kräfves en grundlig och opartisk utredning. Ty det gäller en trosfråga: 
strider absolut nykterhet mot Guds ord? Och det gäller en rättsfråga: har 
en seminarierektor rätt att med groft kränkande af tanke- och samvetsfri-
heten trakassera sina elever, till stor del vuxne unge män, för att de om-
fatta en helnykterhetsvänlig åskådning?72  

 
I en artikel med rubriken �Hvilken tjänst är bäst?� sluter Smålands-Kuriren an 
till den diskussion som initierats av Elna Tenows Öppet brev till August 
Strindberg om kvinnans underordnade ställning. Fabriksflickans högre lön ställs 
mot tjänsteflickans tryggare tillvaro, någonting som Smålands-Kuriren hakar på: 

 
Då man skall bedöma fördelarna af olika lefnadsbanor, är det ju icke 
endast penningarna, som bör tagas i betraktande, utan mycket annat. I 
detta fall får särskildt beaktas, den ena eller andra banans betydelse för 
den lefnadsställning, som i regeln står och bör stå såsom målet för den 
unga kvinnan: husmoderns viktiga och sköna kall. 

Äfven om en fabriksarbeterska har ett föräldrahem att tillgå, är det 
uppenbart, att hon icke egentligen har tillfälle att utveckla sitt sinne för 
huslighet eller vinna duglighet i husliga sysslor. Tidigt om morgonen 
skall hon till sitt arbete, korta äro måltidsrasterna, och när hon uttröttad af 
dagsarbetet kommer hem, kan man ej beräkna, att hon skall i nämnvärd 
mån ägna sig åt hemmet. Hon får i många fall knappt ro att gifva akt på 
om det råder ordning och renlighet i hemmet, än mindre att tillägna sig 
dessa och andra för hemtrefnaden viktiga egenskaper. 

Den unga fabriksflickan kanske räknar som en förmån, att hon får 
mera följa sin egen vilja och slipper stå under en husmoders uppsikt. Men 
den, som fått litet erfarenhet, särskildt inom äktenskapet, inser lätt, att det, 
som ansetts såsom ett besvärligt band, i själfva verket var ett hälsosamt 
stöd för en yr ungdom, och att det för lyckan i den äktenskapliga 
samlefnaden var en stor vinst, att man redan blifvit van att rätta sig efter 
andra och offra litet af sin själfviskhet. 

Det är nämligen icke endast sin mans lycka kvinnan genom sådana 
dygder bereder utan i främsta rummet sin egen. Hur mången gift kvinna 
har icke fått under åratal uppbära bittra förebråelser af sin man, ja, sett 
honom söka sin förströelse bland dåliga kamrater, på krogar o.s.v., därför 
att hon icke lärt sig att hålla hemmet snyggt och ordentligt, så att han 
kunnat trifvas där! Låt vara, att sådant beteende från mannens sida vittnar 
både om råhet och oförstånd hos honom; det står dock fast, att lyckan och 
trefnaden inom hemmet i främsta rummet beror på hustrun. �När vi 
därför�, säger en framstående författare, �fordra huslighet af kvinnan, och 
därmed sparsamhet, ordning och snygghet, så må man icke förakta detta 
såsom ringa, prosaiska bestämmelser, ty dessa äro ett oundgängligt villkor 
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för den lifspoesi, som skall uppblomstra vid den husliga härden�. � Äga 
makarna därtill det viktigaste af allt, gudsfruktan, så vinnes en den allra 
högsta lycka inom äktenskapet.73  

 
Precis som i det första exemplet är hemmet det tema som betonas. Här får man 
också en klar bild av tidningens kvinnosyn, som knappast kan sägas vara av det 
radikala slaget. Nykterhetsaspekten kommer också med på ett hörn, med det 
underliggande budskapet att det i grunden är kvinnan som bär ansvaret för att 
männen super! 

Denna aspekt utvecklades än tydligare i en artikel rubricerad �Om kvinnorna 
och dryckenskapen�. Genom hänvisningar till en tysk forskare betonades 
kvinnornas ansvar i nykterhetsfrågan: 

 
D:r Brode håller vidare före, att kvinnorna ofta hafva skulden till 
männens dryckenskap, genom att försumma sina plikter som äkta maka 
och familjemoder. Istället för att göra hemmet inbjudande och trefligt 
genom att söka följa med sin mans andliga inträssen, tråkar den gifta 
kvinnan istället ofta ut honom med gnat öfver småsaker, medels 
vårdslösande af sina husliga plikter o.s.v. På så sätt gör hon ofta hemmet 
obehagligt och föranleder mannen att istället söka utelif. Ett olyckligt 
äktenskap är det därför ofta, som drifver mannen och särskildt den fattige 
arbetaren till krogen, där han åtminstone en stund kan glömma det husliga 
eländet hemma. �Nästan alla de män, som lefva i ett olyckligt äktenskap 
äro drinkare�. [�] Det råder inte tvifvel om, att kvinnorna af alla 
samhällsklasser i våra dagar förtära långt mer spirituosa än under äldre 
tider. Tager detta ännu mera till, så stå vi inför en nationalolycka � ty väl 
är det illa för ett samhälle att ha många försupna män, men tager 
dryckenskapen öfverhand bland kvinnorna, kommer samhället att gå 
under.74  

 
Uppbackad av vetenskaplig auktoritet bygger Smålands-Kuriren upp en 
fasansfull hotbild, med hela samhällets undergång som yttersta konsekvens. Det 
är på kvinnorna som det slutgiltiga ansvaret vilar för hemmets och i förlängning-
en hela samhällets fortlevnad. 

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att Smålands-Kuriren har 
behandlat flera av de olika teman. Ett kvarstående intryck är att tidningen lade 
särskild vikt vid temat �hemmet�. Ett annat genomgående drag hos tidningen är 
betoningen av harmoni och samförstånd. För att få fram sina poänger använde 
sig tidningen av olika strategier i olika sammanhang, ofta i kombination. Man 
kan inte säga att någon enskild strategi överväger.  

Den enda fråga där man intar en verkligt radikal ståndpunkt är nykterhets-
frågan. De inställningar som tidningen tar i övriga frågor präglas långt ifrån av 
någon radikalism. Tvärtom intar man ofta rent konservativa ståndpunkter. 
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Hemmet beskrivs som den trygga punkt i tillvaron på vilken hela samhällets 
grundvalar vilar, och att kvinnan här bör ha en underordnad ställning framställs 
som en given utgångspunkt. Brottsligheten i samhället har, enligt Smålands-
Kuriren, sina rötter i ett sedligt och moraliskt förfall, som man endast kan 
komma till rätta med genom en kombination av hårdare tag mot brottslingarna 
och restriktioner av alkoholkonsumtionen.  

 

Smålandspostens debattstrategier 
 
Som synes var nykterhetsfrågan det enda ämne som på allvar engagerade 
Smålands-Kurirens redaktion. Någon liknande hjärtefråga är svår att identifiera 
vad gäller Smålandsposten. Tidningen uttrycker sig genomgående mer neutralt 
och reserverat. Endast undantagsvis uttrycks explicita värderingar, och när så 
sker är det inte på samma häftiga sätt som ibland var fallet med Smålands-
Kuriren.75  

Ett exempel, som just berör nykterhetsfrågan, får belysa detta. Bakgrunden är 
ett beslut som fattades vid ett nykterhetsmöte, som innebar en uppmaning till 
bojkott av de handlande som inte upphörde med ölförsäljning till avhämtning. 
Tidningen delade uppfattningen att inskränkningar i hanteringen var nödvändiga 
men ogillade i högsta grad det sätt på vilket man nu försökte uppnå detta mål. 
Bland annat skrev man: 

 
Boycotten, ett i och för sig föraktligt kampmedel, blir alltid ett tveeggadt 
svärd i den hand, som tillgriper det. Det är i detta fall egnadt, icke att höja 
sympatierna för dem som klaga öfver missförhållanden, utan till att reta 
och dermed förblinda dem, som � om talet om boycott uteslutits � 
obetingadt skulle gifvit nykterhetsmännen rätt.76  

 
Smålandspostens artikel retade uppenbarligen en del, vilket gav tidningen 
anledning att återigen ta upp frågan i sitt nästa nummer. Där skrev man bl.a.: 

 
Det är icke första gången vi nödgas bevittna att nykterhetsindustri och 
nykterhetsvänlighet äro två himmelsvidt skilda saker. Vi ha därför här 
velat inskränka oss till att erinra att de verkliga nykterhetsmännen, som 
icke låta förvilla sin blick vare sig af nykterhetsagitatorers yrkesrutin eller 
det unga blods himlastormande chimärer, gerna och villigt erkänna att 
nykterhetsverksamheten måste undvika allt som ser ut såsom förhäfvelse 
från mindretalets sida, samt att lagstiftningen bör genomföra mera vidt-
gående reformer i fråga om den s.k. rusdryckstrafiken i den mån opinion-
en derför är beredd. Likaledes torde de, som icke gripits af högmodets 
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och egenrättfärdighetens demoner erkänna att nykterhetsvänner inom och 
utom nykterhetsorganisationerna böra och mycket väl kunna samarbeta.77  

 
Den kritik som uttalas här får väl sägas vara av det försiktigare slaget, och det 
tidningen främst vände sig mot var vad man uppfattade som tendenser till 
högmod och egenrättfärdighet. Det var inte nykterhetssträvandena i sig som man 
motsatte sig, utan det som uppfattades som inslag av fanatism. Som alternativ till 
konfrontationslinjen förordades lösningar i samförstånd. 

En liknande grundinställning gav tidningen uttryck för i unionsfrågan. I 
seklets sista nummer uttryckte man sig bl.a. på följande sätt om detta ämne: 

 
Det är väl ock att hoppas, att en gång förhållandena andra sidan Kölen 
skola varda sådana, att fridstörande och uppeggande röster inte skola 
kunna göra sig hörda vidare, och början till slutet för de obetänksamma 
vensteragitatorerna i Norge kan kanske räknas från dessa dagar då den 
s.k. �segern� med det rene flag vändts i en formlig splittring och 
förvirring, till hvilken väl Sverige icke har någon som helst skuld! Må den 
dag snart vara inne, då det rätta brodersinnet allmändt är rådande bland de 
två brödrafolken. Det är till sist härpå det kommer att bero, om Nordens 
två fria folk skola bestå i de förfärligheter, som väl äfven räcka till för 
dem.78  

 
Visserligen kan även här skönjas ett inslag av konsensusideal, men dess 
beskaffenhet är av det försåtliga slaget. Visst kommer vilja till samförstånd till 
uttryck, men det är då hela tiden frågan om ett samförstånd på svenska villkor. 
Det råder knappast något tvivel om att man ansåg att det rätta brodersinnet 
endast kunde uppnås i en bevarad union under svenskt ledarskap. 

Tidningens sparsamhet med explicita värdeomdömen gör att det ibland blir 
svårt att utröna var Smålandsposten egentligen står i förhållande till vissa av 
sfärerna. Framför allt gäller detta moral och sedlighetsfrågor. En viss uppfattning 
av tidningens inställning får man dock i den redogörelse från t.f. predikanten vid 
länsfängelset i Jönköping som man publicerar i sin helhet. Eftersom redogörelsen 
lämnas helt okommenterad kan man nog utgå ifrån att den ligger i linje med de 
värderingar som tidningen själv omfattar.  

 
Ytterst sorgliga exempel på onaturliga förvillelser har det gångna året att 
uppvisa. [�] Och det är icke blott domstolarnas utslag, utan ännu mera 
de enskilda samtalen med fångarna under cellbesöken, som förmått mig 
att i årsberättelsen taga till orda i denna sorgliga sak. Synder af allehanda 
slag emot det sjette budet tyckas förekomma i den bedröfligaste talrikhet i 
stad och på land. Och värst af allt är, att skuldkänslan öfver dessa synder 
synes vara alldeles förslappad. Hos åtskilliga bland dem, som dömts till 
tvångsarbete, ha sjette budets synder tydligen varit orsaken till den and-
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liga och lekamliga förslappning, hvarigenom de bragts till tiggarstaven. 
Icke blott dryckenskapen utan också sedeslösheten tyckes vara en af 
hufvudorsakerna till de brott, på grund af hvilka våra fängelser befolkats. 

Såsom vårt läns befolkning för länge sedan vaknat upp till kamp mot 
dryckenskapen såsom en rot till mycket ondt och en moder till många 
brott, må den ock, innan det blir för sent, vakna upp till allvarlig kamp 
mot den osedlighet, som i oroväckande grad griper omkring sig och som 
är en rot till mångas andliga och lekamliga ruin. Må föräldrar, lärare och 
husbönder, sin pligt likmätigt, vaka öfver de unga, varna dem och 
förmana dem, att de må veta taga sig till vara och fly ungdomens lustar.79  

 
De avslutande raderna för tankarna till den gamla hustavleideologin. Den 
grundläggande tanken tycks vara att det enda sätt på vilket man kan uppnå en 
full harmoni i samhället är att upprätthålla en strikt hierarki. 

En ovilja att alltför tydligt exponera hur man förhåller sig värderingsmässigt 
till olika frågor, framstår alltså som ett utmärkande drag för Smålandsposten. 
Annat var det under den tid Alfred Hedenstierna var chefredaktör för tidningen. 
Då förekom nästan dagligen hätska utspel och ironiska kommentarer riktade i 
främsta rummet mot socialism och rösträttsrörelse, men även vissa frikyrkliga 
inriktningar fick sin släng av sleven. Att tidningen fortfarande bar en 
omisskännlig antisocialistisk prägel är odiskutabelt, men detta tog sig numera 
inte tillnärmelsevis så drastiska uttryck som den gjort tidigare. 

 

Nya Wexiöbladets debattstrategier 
 
 
Om Smålandsposten präglades av en tendens att hålla tillbaka värderande 
omdömen, så kan det omvända sägas karaktärisera Nya Wexiöbladet. Ingen 
fråga var för liten för att orsaka hårda och oförsonliga angrepp i denna tidnings 
spalter.80 En av de frågor där Nya Wexiöbladets kompromisslösa och oförsonliga 
inställning kommer till tydligast uttryck är unionsfrågan. I en resumé över det 
gångna årets händelser gav man följande beskrivning av läget: 

 
Genom den olycksaliga eftergiftspolitiken gent emot oförsynta norska 
anspråk och unionskonfliktens tillspetsande har den gynnsamma politiska 
ställning, som de förenade rikena förut haft att glädja sig åt, i hög grad 
försämrats, och, hvad värre är, Sverige har i utlandets ögon gjort intrycket 
af att ej kunna vara herre i eget hus. Hvilken fara detta medför, är lätt att 
inse. Det är att hoppas, att ögonen måste öppnas på alla sanna 
fosterlandsvänner, så att de hädanefter söka verka för ett godt samförstånd 

��������� 
79 Smålandsposten 31 januari 1900. 
80 De tidigare beskrivna hetsiga utfallen mot postmästare Lagerström kan ses som ett exempel på 

detta. 



 88

mellan Sverige och Norge, hvilket endast kan ske därigenom, att det 
sättes punkt för vidare ensidiga eftergifter, och att hvad som återstår af 
unionen noggrant bevaras och stärkes.81  

 
Här är det �fosterlandet� som står i centrum, och den huvudstrategi som man 
använder sig av är konfrontationen. Enligt tidningen var det de �oförsynta� 
norska kraven som, tillsammans med en slapp inställning gentemot norrmännen, 
ytterst låg till grund för den nuvarande situationen. Som delstrategier använde 
man sig dessutom dels av kontrastering, med den underliggande andemeningen 
att allt minsann var frid och fröjd innan norrmännen började bråka, dels en 
implicit hotbild, som byggde på tanken att såväl Sverige som Norge skulle bli 
sårbara om inte unionen bevarades. Att man, i likhet med Smålandsposten, med 
�samförstånd� avsåg ett samförstånd på svenska villkor kan knappast uttryckas 
på ett tydligare sätt. 

När tidningen i slutet av maj följande år återigen hade anledning att dryfta 
unionsfrågan i en ledarartikel, valde man en helt annan strategi, vilket framgår av 
följande citat: 

 
En så påfallande barnkammarkomedi som den, hvilken på det yttersta i 
dessa dagar utspelats i norska stortinget har man dock icke förut skådat. 
Komedien heter �konsulatafgiftslagen� och har med sina bisarra och 
löjliga episoder öfverallt framkallat munterhet. 

 
Efter en beskrivning av händelseförloppet återkom tidningen till sin barn-
kammarmetafor: 

 
Härmed slutade komedien i den norska barnkammaren. Men många 
dylika hafva vi nog ytterligare att vänta, i synnerhet om den svenska 
radikala prässen fortfar att enligt vår nu regerande nådige konungs höga 
exempel behandla denna barnkammare såsom en lagstiftande församling. 
De norske s.k. politikerna äro egentligen att betrakta såsom illa uppfostra-
de och därför själfsvåldiga och egensinniga barn. Såsom sådana bör de 
behandlas, och det är icke nyttigt för dem, att de ständigt få sin vilja fram. 
En faderlig tuktan är hvad de behöfva, och hade kung Oscar insett detta 
och handlat därefter, skulle unionsupplösningsarbetet ej hunnit så långt, 
som nu skett. Nu är det tyvärr för sent att visa stränga miner. Kanske kan 
det däremot vara till något gagn, att begagna de många tillfällen, som de 
själfva erbjuda, att breda löjets skimmer öfver komedierna i den norska 
barnkammaren.82  

 
Istället för den tidigare nyttjade hätska konfrontationslinjen övergick tidningen 
här till att använda sig av en raljerande ironisk ton. Istället för att frammana en 
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81 Nya Wexiöbladet 30 december 1899. 
82 Nya Wexiöbladet 31 maj 1900. 
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hotbild försökte man att få norska stortinget att framstå som en samling löjliga 
figurer. Inte ens konungen slapp undan kritik. 

Det patriarkala synsätt som genomsyrar ovanstående exempel är knappast en 
tillfällighet. Ett tydligt uttryck för detta får man i en artikel som bar rubriken 
�Socialismen söka fånga tjänstefolket�. Här fann tidningen anledning att gå till 
attack mot en av sina andra käpphästar, socialismen och fackföreningsrörelsen, 
ett angrepp som inleddes med följande nostalgiska tillbakablick: 

 
Under forna patriarkaliska förhållanden fanns i den moraliska lagbok, 
som kallades hustaflan, föreskrifter rörande en mängd förhållanden i 
samhället, familjen och hemlifvet, och de lärdomar som däri lämnades 
voro af en annan art. Nå, hustaflan och dess föreskrifter skulle visst icke i 
allo passa för vår tids människor och förhållanden, det erkännes villigt, 
men, sägom uppriktigt, vore de ändock icke hälsosammare just för 
arbetarna än de lärdomar, hvilka nu af falska vänner gifvas dem, att 
undandraga sig alla andra plikter än dem mot � �organisationen�.83  

 
Den patriarkala grundsynen kom än tydligare till uttryck när man diskuterade 
inslag av barnarbete inom industrin. Nya Wexiöbladet såg inte barnarbetet som 
något negativt, tvärtom ansåg man det ha en fostrande funktion. Inskränk-
ningarna i barnarbetet påstås ha fått negativa sociala konsekvenser: 

 
Hvad är grunden till det nu så allmänt öfverklagade fördärfvet bland 
städernas ungdom af bägge könen om icke det, att föräldrarna hindras 
från att i tid försätta sina barn i en nyttig verksamhet, där tukt och ordning 
rådde, vanan vid arbete föddes och underhölles, och många tillfällen till 
dåligheter undanröjdes. Kan man undra på, om föräldrar, som väl dock 
böra ha något att säga öfver sina barn, som själfva växt upp under mindre 
klemiga förhållanden utan att hafva tagit skada till själ eller kropp däraf, 
tvärtom, föräldrar, som därtill behöfva barnens bidrag till det gemen-
samma underhållet, resa sig emot förordningar, som i deras ögon sakna 
rim och reson?84  

 
Här är det som synes framför allt sfärerna sedlighet/moral samt skötsamhet som 
framhålls. Även i detta sammanhang anar man hustavlans ideologi i bakgrunden. 
Ett intressant fenomen är att man aldrig talade i termer av barnarbete. Istället 
använde man neutrala eller rent av förskönande uttryck. Artikeln från vilken det 
citerade stycket ovan var hämtat, har t.ex. rubriken �Minderåriges arbetsrätt�, 
och i en annan artikel i samma nummer behandlades ämnet under rubriken 
�Barnen i industriens tjänst�. 

Några månader senare fick tidningen återigen anledning att ta upp frågan om 
�minderåriges användande i industrien�. 
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Det är otroligt, huru mycket svammel höres härom från personer, hvilka 
lika litet hafva någon kännedom om frågans vikt för industrien som för 
den uppväxande arbetaregenerationen och icke minst för hela samhället, 
och ju mera stortaliga och känslosamma fraserna äro, desto mera slå de an 
äfven på folk som borde veta bättre. Men ännu värre, man kan tydligen 
följa utvecklingen i denna kvasi-filantropiska agitation: först har man till 
god del lyckats att hos arbetarne väcka en fientlig stämning mot deras 
arbetsgifvare, industriidkarne; nu går bemödandet nära nog ut på att göra 
industrien själf förhatlig.85  

 
Motståndet mot barnarbetet utmålades alltså som en socialistisk komplott. Men 
det var inte endast socialistiska agitatorer som använde sig av denna taktik, 
konstaterade Nya Wexiöbladet. Som exempel förde tidningen fram den motion i 
frågan som inlämnats till riksdagen av två av Sveriges vid denna tid ledande 
pedagoger Emil Hammarlund och Fridtjuv Berg.  

Som motvikt till dessa framhölls disponenten vid Rörstrand, Robert Ahlström, 
som enligt Nya Wexiöbladets beskrivning försökte motverka �alla dessa 
medvetna eller omedvetna eggelser och utgjutelser�, med hjälp av �erfarenhetens 
och sanningens ord�. Ahlström hade medverkat vid ett möte med den nybildade 
liberala klubben. Tidningen tecknade följande bild från mötet:  

 
Efter en kortfattad historik af lagstiftningen i ämnet och dess följder 
visade talaren dels nödvändigheten för industrien eller vissa dess grenar 
af att från tidiga ungdomen uppfostra dugliga arbetare, och dels den 
motsvarande nödvändigheten för dessa att i tid sätta sig in i yrkets 
detaljer�. [�] Detta är dock blott den ena och kanske mindre viktiga 
sidan af saken. Den andra är den, om det tidiga arbetet inverkar menligt 
på barnens intellektuella och moraliska utbildning.  

 
Föga överraskande besvarades denna fråga nekande. Det var naturligtvis tvärt-
om, menade tidningen. Eftersom skolgången för barnen avslutades vid 12 1/2 års 
ålder skulle barnen, ur tidningens synsätt, dömas till 1 1/2 års �sysslolöshet och 
dess faror�. Vidare påtalades de ekonomiska aspekterna, och slutligen tog man 
åter upp sambandet mellan den nya synen på barnarbete och den ökande ung-
domsbrottsligheten i storstäderna. 

Ett tema som ständigt återkommer i Nya Wexiöbladets spalter är vad man 
uppfattade som en allmän förslappning i samhället. I en artikel i tidningens 
bilaga Ljungby-Posten kommenterades den förändrade synen på kroppsaga i 
skolan. Med beklagande beskrevs hur uppläxade barn hade klagat hos sina 
föräldrar, som sedan i sin tur skällt ut läraren i fråga.  

 
Följden af ett sådant tillvägagångssätt måste bli en viss ringaktning för 
den, som fått i uppdrag att fostra, hvartill hör den dubbla uppgiften: 
undervisning och tukt. I en skola fick en pojke för en tid sedan en 
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rättmätig aga, men det dröjde ej länge förr än pojken lugnade sina 
kamrater med att han skulle gå hem, ty stryk behöfde ingen ta emot. Skall 
sådan slapphet få äga rum bland de unga, som på statens bekostnad få sin 
undervisning, och äldre förbrytare, då de gjort det värsta möjliga onda, få 
endast � underhåll och vård till �döddagar�, är det icke just så underligt, 
att sådant som det nyss hårresande Mälardramat förspörjes. Mer än en 
skulle nog låta svärdet vara i skidan, om de visste att några par spön 
skulle slitas på deras rygg, eller om de i ett aflägset Sibirien skulle 
komma i slafveri.86  

 
Det var alltså endast genom hårdare tag som man kunde få ordning i samhället. 
Det konsensustänkande, som i så stor utsträckning präglade Smålands-Kuriren, 
saknas fullständigt hos Nya Wexiöbladet. Den bestående ordningen skulle 
vidmakthållas till varje pris, varje typ av eftergifter var förkastlig. En illustration 
av denna oförsonliga inställning får man i kommentarerna till den vid denna tid 
pågående spårvagnsstrejken i Stockholm som urartat till gatukravaller. I artikeln 
berömdes �polisens kraftiga ingripande, hvarigenom de slutligen lyckades split-
tra massorna�.87  

Som hängiven försvarare av den bestående ordningen hade naturligtvis Nya 
Wexiöbladet ingenting till övers för kraven på allmän rösträtt.88 Med skarp ironi 
bemötte man vänsterns agerande i samband med de av andra kammaren avslagna 
dyrtidstilläggen till vissa tjänstemän. I synnerhet reagerade man mot det sätt på 
vilket frågan hade kopplats till rösträttsfrågan: 

 
Det är hufvudsakligen för att inlägga en protest mot detta försåtliga sätt 
att söka göra enskilda intressefrågor till stora politiska frågor, som vi här 
velat beröra ifrågavarande ämne. Man bör aldrig sammanblanda frågor, 
som ej i sin natur höra tillsammans [�]. Men för dem, som vilja komma 
åt landtmannapartiets makt, kan det ju vara skäl att försöka kombinera 
äfven så diametralt motsatta frågor som dyrtidstillägg och allmän röst-
rätt.89  

 
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att Nya Wexiöbladet, i likhet med 
Smålands-Kuriren, behandlade flera olika teman. För Nya Wexiöbladets del 
förefaller dock betoningen ha legat vid ordning samt sedlighet/moral. Även om 
tidningen använde sig av flera olika debattstrategier, framstår konfrontationen 
som tidningens allt överskuggande strategi. På samma sätt som Smålands-
Kurirens agerande i olika frågor löpte samman i nykterhetsaspekten, kan man 
även för Nya Wexiöbladet ana en liknande skärningspunkt, som i detta fall är 
kyrkan. Ett sista citat får illustrera detta fenomen: 
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87 Nya Wexiöbladet 30 juni 1900. 
88 I denna fråga har tidningen på några få år genomfört en total omsvängning. Från att tidigare ha 

uttryckt en positiv inställning till en reformering av rösträttssystemet, tycks man nu ha övertagit 
Smålandspostens roll som rabiat rösträttsmotståndare. Se vidare P-O Andersson 1995 s. 31ff. 

89 Nya Wexiöbladet 31 mars 1900. 
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För dem, som vilja omstörta den nuvarande samhällsordningen, synes det 
numera icke vara tillräckligt att arbeta socialismen och det politiska 
frimickleriet i händerna. De börja inse, att samhällsordningen har ett stöd 
icke blott i den politiska maktfördelningen, som äger rum inom vårt land, 
utan äfven och icke minst i den kristna världsåskådning, som represen-
teras af vår evangeliskt-lutherska folkkyrka. Och häraf kommer det sig, 
att icke blott de frikyrkliga af olika fraktioner, som vunnit allt större 
utbredning, utan ock alla politiska munvädersliberaler allt mer börja sälla 
sig till kyrkans fiender. Hos dessa finnes intet religiöst motiv för deras 
angrepp, men eftersom de äro liberale eller frisinnade, tala de dock i 
religionsfrihetens namn. Därvid inträffar dock det märkliga, att de icke 
önska religionsfrihet åt alla, ty från denna förmån utesluta de alla dem, 
som omfattat statskyrkans lärouppfattning och åskådning i öfrigt, och i 
synnerhet är det kyrkans präster, som man vill förvägra att hålla fast vid 
kyrkans lära.90 

 
Detta citat, som tveklöst kan tillskrivas redaktör Rosengren, kan stå som ett 
illustrativt exempel på dennes koppling till det gammalkyrkliga tänkandet.91 
 

Tidningarnas strategier i det offentliga samtalet 
 
För att sammanfatta kan man alltså konstatera att de tre tidningarna uppvisade 
såväl likheter som skillnader. Av tre skäl kan man med fog påstå att tidningarna 
till viss del fyllde komplementerande funktioner. Visserligen kan man tycka att 
de ofta gav intryck av att vara på samma linje i de flesta frågor. Samtliga 
tidningar tycks ju t.ex. vara eniga om att man bör ta hårdare tag för att få bukt 
med brottsligheten. Men det finns ändå en klar och tydlig gradskillnad. Det är 
onekligen en viss skillnad mellan att vilja skärpa fängelsestraffen, som 
Smålands-Kuriren föreslog, och att återinföra spöstraff, som Nya Wexiöbladet 
rekommenderade. Smålands-Kuriren pläderade också ofta för en humanare 
behandling av brottslingen sedan denne väl har avtjänat sitt straff. Sådana 
överväganden har jag inte funnit i Nya Wexiöbladet. 

Tidningarna uppvisade också väsentliga skillnader i sin karaktär. Inte minst 
gäller detta den allmänna framtoningen. Smålands-Kuriren framstår då som den 
tidning som tydligare än de andra betonade harmoni och konsensus (förutom i 
nykterhetsfrågan). Nya Wexiöbladet, däremot, hade en aggressiv konfrontations-
linje som sitt främsta kännemärke. Smålandsposten befann sig någonstans mitt 
emellan dessa båda motpoler. Visserligen hände det att man tydligt redovisade 
sitt ställningstagande i olika frågor, men för det mesta höll man en kylig distans. 
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Det bör slutligen betonas att de tre tidningarna, skillnaderna till trots, rörde sig 
i en gemensam diskurs där samförstånd, �Gud och fosterlandet� och en uttalad 
antisocialism utgjorde ramen. Visserligen skulle man kunna uppfatta Nya 
Wexiöbladets aggressiva framtoning som ett avvikande fenomen i sammanhang-
et, men vid närmare eftertanke så finner man att det tidningen riktade sina 
angrepp mot var just sådant som uppfattades som störande för harmoni och 
samförstånd: socialisterna som hotade bryta upp det harmonifyllda hierarkiska 
systemet, norska och svenska vänsterradikaler som ville splittra brödrafolkens 
harmoniska samvaro, och �frimicklarna� som man uppfattade som ett hot mot 
den institution som tidningen såg som den yttersta garanten för ett fullständigt 
harmoniskt samhälle � statskyrkan. 
 

Det offentliga samtalets gränsvakt?  
 
Varför blev då Smålands-Kuriren ett sådant misslyckande? En enkel förklaring 
vore naturligtvis att hänvisa till de marknadsekonomiska villkoren. Man kan då 
hävda att det inte fanns underlag för ytterligare en tidning, och att de tidningar 
som redan var etablerade vid grundandet av Smålands-Kuriren hade så stort 
försprång att nykomlingen inte hade några möjligheter att komma in på 
marknaden. Av framför allt två orsaker anser jag dock det befogat att försöka gå 
bortom de rent ekonomistiska förklaringarnas horisont. 

För det första uppvisar presshistorien en mängd fall där tidningar har gjort 
lyckade inbrytningar i områden där tidningsmarknaden synes ha varit fullmättad. 
Ett exempel som kan anföras är Västerbottens-Kuriren som på kort tid blev den 
största tidningen i området. Ett annat belysande exempel utgörs av 
Göteborgspostens uppsving.92 Ett initialt ofördelaktigt marknadsmässigt läge 
måste kanske ses som en nödvändig, men som jag ser det ändå inte en tillräcklig 
betingelse för att förklara Smålands-Kurirens misslyckande. Något ytterligare 
måste till för att hela bilden skall framträda.  

För det andra har pressforskningen till dags dato i mycket stor utsträckning 
dominerats av undersökningar med ett uttalat riksperspektiv och där det 
historiska perspektivet ofta har lyst med sin frånvaro. För att nå fram till en 
djupare förståelse av pressens funktioner och betydelse måste större intresse 
riktas mot bakomliggande ideologiska och kulturella processer, och analysen 
måste i större utsträckning än vad som hittills har varit fallet förläggas till en 
lokal och regional nivå. Avsikten är därför att i det följande försöka sätta in 
fenomenet �Smålands-Kuriren� i sin lokala/regionala kontext. 

För att uppnå denna kontextualisering har jag valt att utgå från den 
gammalkyrkliga fromheten. Som redan betonats i inledningskapitlet så var 

��������� 
92 Redan i slutet av december 1903 var Västerbottens-Kuriren den mest spridda tidningen i 

Västerbottens län (Rosén 1975 s. 25). För Göteborgs-Postens del: se Hjörne 1965 s. 142ff. Hjörnes 
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gammalkyrkligheten en del av en mentalitet som under lång tid satte sin prägel 
på det aktuella undersökningsområdet. Med detta som bakgrund kan man tydligt 
se hur Smålands-Kurirens misslyckande faller in i ett mönster av misslyckade 
försök att etablera föreningar och sammanslutningar som kunde uppfattas som 
utmaningar gentemot den konservativa, gammalkyrkliga mentalitetens hege-
moni. Här skall endast några få exempel anföras för att visa på de svårigheter 
som rörelser av detta slag kunde möta i vissa delar av länet.  

 

Godtemplarrörelsen � Antikrist personifierad 
 
Den wieselgrenska nykterhetsrörelsens relativt sett stora framgång i Kronobergs 
län hör visserligen till viss del samman med att Wieselgren själv kom från dessa 
trakter, men bör även ses mot bakgrund av det inslag av försakelselära som 
utgjorde en viktig del av den gammalkyrkliga fromheten.93 När däremot den 
absolutistiska nykterhetsrörelsen började göra sitt intåg i länet, kom den inom 
vissa orter att mötas av ett kompakt motstånd.94 De olika motiv, på vilka man 
grundade sitt motstånd, framgår tydligt av lokaltidningarnas rapporteringar från 
de olika lokalavdelningarna runt om i länet. Grovt sett kan man identifiera fem 
ingredienser som, ofta i kombination, ingår i bilden av motståndet mot den 
organiserade absolutistiska nykterhetsrörelsen. 

Ett gemensamt drag var att man i samtliga fall kan skönja någon form av 
religiösa undertoner. Ett tydligt uttryck för detta var det ivriga hänvisandet till 
bibeln. Det hävdades att godtemplarorden var Antikrist och en inkarnation av 
uppenbarelsebokens �vilddjur�. Vidare fanns det en utbredd rädsla för den 
tilltagande radikalismen inom rörelsen, vilket fick till följd att orden anklagades 
för att utgöra en härd för socialism och gudsförnekelse.95 Det är intressant att se 
hur uppfattningen av godtemplarna som Antikrist och hänvisningarna till 
uppenbarelseboken, direkt kan härledas tillbaka till en av de gammalkyrkliga 
förkunnarna, Per Nyman. Denne fällde på sin tid exakt samma omdöme om den 
wieselgrenska nykterhetsrörelsen.96  

Det i bibeln grundade motståndet kombinerades inte sällan med inslag av 
folktro och ockultism.97 Ett exempel på detta är den uppenbarligen vitt spridda 
vandringssägen som gick ut på att ett led i invigningsceremonin skulle bestå i att 
recipienten skulle stå barfota på bibeln och svära eden. Andra åter påstod sig ha 
sett den onde själv i form av en bock utanför logelokalen.98  

��������� 
93 L. Johansson 1992 s. 76. 
94 L. Johansson 1992 s. 81ff. 
95 Smålandsposten 17 april 1884, Smålandsposten 17 april 1885. 
96 Newman 1925 s. 293. Så småningom intog Nyman en mindre hätsk inställning till Wieselgren och 

nykterhetsrörelsen, och rollen som Antikrist, i Nymans ögon, övertogs istället av � Aftonbladet. 
97 Inslaget av magisk folktro i de gammalkyrkliga trakterna har bl.a. påtalats av Hilding Pleijel 
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98 Smålandsposten 17 april 1884. 
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Ett annat inslag, som ofta återkommer, är den kritik som riktas mot orden som 
högfärdig och skrytsam. De pråliga dräkterna med sina regalier uppfattades som 
höjden av högfärd, och bruket av högtidliga titlar som Högst Värdig Överste 
Templar retade säkert många. Någonting som rimligen bidrog till att dessa 
föreställningar fick fotfäste var de hemliga ritualer som omgärdade ordens verk-
samhet.99 Folk undrade naturligtvis vad som egentligen försiggick bakom de 
låsta dörrarna.  

Slutligen fanns det nog också de som rent allmänt såg det som moraliskt 
förkastligt att personer av båda könen samlades på detta okontrollerade sätt. När 
logen Friheten i Pjätteryd på grund av det hårda motstånd som den möter i 
trakten tvingas hålla sina möten nattetid, fäller Smålandsposten följande 
kommentar: �Man bör [�] väl kunna hoppas att dessa nattliga samqväm mellan 
personer af motsatt kön icke vålla logens tillväxt på något mindre behagligt 
sätt�.100 En liknande kritik inriktade sig på de, som man ansåg det, alltför upp-
sluppna former som logearbetet ibland kunde ta sig, med fester, danser etc.101  

En passus från en till Smålandsposten insänd artikel från Linneryd kan tjäna 
som illustration för huvuddragen i kritiken mot godtemplarorden:  

 
Ett gammalt original har, sedan han fått veta, att godtemplarna ämnade 
använda ett eget slags mössor, faststält en model för dessa sålunda: 
Förutom de tillbörliga antikristiska teckningarna skola mössorna vara 
försedda med fyra skärmar, på hvilka läsas goodtemplarnes valspråk: 1) 
ögonens begärelse, 2) köttets begärelse, 3) ett högfärdigt lefverne och 4) 
(å främsta skärmen) såld redligt till fanken.102 

 
För att summera kan man alltså konstatera att motståndet mot den absolutistiska 
nykterhetsrörelsen, och då särskilt mot godtemplarrörelsen, i stor utsträckning 
sammanfaller med centrala moment i den gammalkyrkliga fromheten. Detta 
visar sig i de ymnigt förekommande hänvisningarna till bibeln, klandret mot 
ordens fåfänga och högfärd och den allmänna misstron mot all förenings-
verksamhet. 
 

Frikyrklig väckelse i motvind 
 
De frikyrkliga rörelsernas svaga förankring i de av gammalkyrklighet präglade 
trakterna i Kronobergs län har redan tidigare påpekats. Det har hävdats att den 
gammalkyrkliga väckelsen i dessa trakter fungerade som ett vaccin mot de 
frikyrkliga strömningarna. Motståndet mot de nyevangeliska rörelserna tog sig 
många gånger tydliga uttryck. I vissa av länets orter fick missionsförbundets 
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99 Smålandsposten 29 juni 1882, Smålandsposten 8 mars 1883. 
100 Smålandsposten 20 november 1886. 
101 Se t.ex. Ljungby-Posten 24 juli 1885. 
102 Smålandsposten 17 april 1885. 
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missionärer arbeta under förhållanden som liknades vid de som mötte 
missionärerna i Kina. Det hände att de blev misshandlade och hotade till livet. 103 

Som ett konkret exempel kan nämnas en incident som inträffade vid ett av 
baptisterna anordnat möte på gården Lindehult i Almundsryd i februari 1891. 
Under mötets gång hade ett stort antal människor samlats utanför lokalen. Vad 
som inträffade efter mötets slut beskrevs detaljerat i Nya Wexiöbladet: 

 
Det var härefter som folket stormade in på baptisterna, slogo, sparkade 
och ryckte predikanterna i håret, slogo husegaren i ansigtet, så att blodet 
strömmade från näsa och mun, och våldförde sig äfven å dottern i huset 
medelst slag, sparkningar och slitningar i håret. Predikanterna sökte 
springande rädda sig. Den ene upphans och fasttogs samt undfägnades 
äfven han med åtskilliga slag i hufvudet, så att blodet rann i strömmar 
utefter ansigtet. Derpå släpades han till en grop full med vatten, deri man 
nedkastade honom och ytterligare dunkade hans hufvud mot stenarne i 
gropen. Sedan man dragit upp honom, fortsattes misshandeln, och först 
derefter lät man honom gå. 

Berättelsen låter otrolig, men meddelaren förklarar att han kan styrka 
sanningen af sina uppgifter med ed, om så påfordras, och tillägger, att 
äfven vid en föregående baptistsammankomst å samma ställe hade man 
kastat sten efter deltagarne och skjutit med dynamit utanför mötesplatsen. 

Vi fråga bara: kunna sådana uppträden passera, utan att allmänna 
åklagaren finner sig föranlåten att ingripa?104 

  
Missionärerna motarbetades också aktivt av prästerna som i sina predikstolar 
gick till hårda angrepp mot nyevangeliska tendenser. Denna fientliga inställning 
till frikyrkliga rörelser blev på vissa ställen bestående långt fram i tiden, och 
Kronobergs län brukade allmänt i frikyrkokretsar benämnas �det mörka 
Småland�. Själva begreppet myntades av Jonas Brag, journalist vid Dagens 
Nyheter. Under hösten 1893 bevakade han det pågående kyrkomötet. En stor 
stridsfråga vid detta möte rörde bekännelsen. Brag, som delade tidningens 
religiöst frisinnade ståndpunkter, hade inte mycket till övers för de bekännelse-
trogna som beskrevs i raljerande ordalag.  

En av de i mötet deltagande som särskilt drabbades av Brags ironiska 
omdömen var överläkaren J.F. Liedholm från Växjö. Brag berättar hur Liedholm 
vid hemkomsten hade förärats en tacksamhetsadress undertecknad av hundra 
personer från Nöbbeled i �det mörkaste Småland�. Denna travestering av titeln 
på Stanleys bok I det mörkaste Afrika kom snart att bli ett flitigt nyttjat slagord 
för att beskriva de områden där frikyrkorörelsens missionsverksamhet hade 
minst genomslagskraft, vilket särskilt var fallet i stora delar av Kronobergs 
län.105 
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103 L. Johansson 1992 s. 25ff. Här presenteras utförligt en mängd illustrativa exempel på hur mot-

ståndet konkret tog sig uttryck. Se även L. Johansson 1995b s. 81ff.  
104 Nya Wexiöbladet 10 mars 1891. 
105 L. Johansson 1992 s. 10f. 
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Den frikyrkliga rörelsens beskrivningar av Kronobergs län som försänkt i 
andligt mörker föranledde vid flera tillfällen Växjötidningarna att gå i svaromål. 
I synnerhet kände sig Nya Wexiöbladet och dess starkt statskyrkligt orienterade 
redaktör Josef Rosengren manad att ta till orda i frågan. Som exempel kan 
nämnas en lång artikel med rubriken �De frireligiöse och �det mörkaste 
Småland�� där tidningen bland annat bemötte företeelsen att från frikyrkohåll 
upprätta �missionskartor� över Sverige. Nya Wexiöbladet skriver: 

 
På dessa kartor äro vissa orter betecknade med mörka färger, hvilka skola 
angifva, att där råder andligt mörker. Bland dessa mörksens nästen 
namngifver den omtalade tidningsnotisen endast två, förmodligen därför 
att de äro allra förskräckligast: Kronobergs och Kalmar län. Här hafva vi 
således förklaringen öfver namnet �det mörkaste Småland�. Utan tvifvel 
är någon frireligiös fanatiker den lycklige uppfinnaren af denna 
benämning, som vi funnit allmänneligen inom vår ort betraktad såsom en 
hederstitel. 

 
Tidningen försökte alltså inte på något vis förneka den frikyrkliga rörelsens 
bristande inflytande i området utan såg istället detta faktum som någonting för 
bygden hedrande. Längre fram i artikeln inskärptes detta än tydligare, med 
uppenbara hänvisningar till de gammalkyrkliga idealen om kallelsetanken och 
det förkastliga i högfärd och högmod: 
 

Ingen betydande daneman i vår bygd är kolportör, landtbon är jordbrukare 
eller något i den vägen och flackar ej omkring för att meddela sin andliga 
visdom. Handtvärkarne och arbetarne i städerna sköta sin syssla och låta 
andra vara i fred med sin. Köpmännen drifva sin handel men göra icke i 
religion. Ämbetsmännen ägna sig ärligt åt sitt kall och spekulera icke på 
befordran eller fika efter �hög� ynnest såsom lön för religiös propaganda. 
Likväl äro de andliga intressena hvarken sämre tillgodosedda [�] eller 
mindre efterfrågade af menigheten här än annorstädes. I inre afseende äro 
våra sekteriska smålänningar äfven för lätta på den Ekman-Jonathanska 
religionsvågen, ty i allmänhet sakna de det spotska, uppblåsta väsendet 
och det andligt högmodiga sinnet. Bland våra �nyevangelister� äro många 
stilla, älskvärda, välmenande och uppriktigt kristliga människor. De 
ofreda sällan någon med sina snedvridna åsikter, äro exemplariska och 
redbara i sin handel och vandel o.s.v. Naturligtvis finnas härifrån några 
undantag, men dessa äro ej typiska för sitt släkte i våra bygder.106 

 
En artikel i Svenska Morgonbladet i november 1894 gav Nya Wexiöbladet 
anledning att ännu en gång i en lång artikel bemöta den frireligiösa rörelsens 
beskrivningar av �det mörkaste Småland�. Bland annat skrev tidningen: 
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Man skämtar öfver det �mörkaste Småland� för dess misstro till nya idéer 
och ordningar � det är ett gyckel hvartill i många fall förvisso icke saknas 
anledningar. �Det mörkaste Småland� hånas för sin benägenhet att dränka 
frireligiösa predikanter i oljud och svordomar samt doppa dem i förbi-
rinnande bäckar. Äfven detta hån är berättigadt. Men de evangeliskt 
lutherska församlingarne i Allbo och Kinnevald varda äfven förhånade för 
sin trohet mot fäderneslandets och fädrens kyrka, sitt hittills visade 
förblifvande vid dess bekännelse, sin ödmjuka fromhet, sina prästers 
renlärighet och nit mot �villoandar�. Att dessa af hvarandra beroende 
förhållanden hafva beredt frireligiöse predikanter större motgångar än 
stojet af druckne män, som stört sammankomsterna, varder i Svenska 
Morgonbladet knappast omtaladt annat än med ironisk ton. Det s.k. 
mörkaste Småland rymmer inom sig en gudsfruktan, som visserligen icke 
stämmer öfverens med tidsandan och därför icke heller godkännes af den 
moderna fria predikoverksamheten, men troligen har vida säkrare 
hjärtefäste än de senare tidernas religiösa massväckelse � de lättrörlige 
resepredikanternas verk bland lättrörda allmogeskaror. 

Artikelförf. i Sv. Morgonbladet har utgifvit sig för att lämna en 
kulturbild och icke ett stycke kyrkohistoria. Kulturbilden är negativ och 
återger egentligen endast ett af de drag, som kännetecknar vår bygd, 
nämligen intoleransen mot all frikyrklighet. Att motståndet mot 
frireligiöse predikanter icke varit liktydigt med en strid mot sanningen 
och sanningens målsmän, hafva vi med ofvanstående sökt visa.107 

 
Nya Wexiöbladet medgav alltså att länet kännetecknades av en intolerant 
inställning till den frikyrkliga rörelsen. Detta drag uppfattades emellertid inte av 
tidningen som någonting negativt utan framhölls snarast som ett positivt drag. 
 

Svalt intresse för rösträttsfrågan 
 
Rösträttsrörelsens utveckling i Kronobergs län kan stå som ytterligare ett 
belysande exempel på de antiliberala strömningar som var förhärskande här 
under denna tid. Kronobergs län torde nämligen ha varit ett av rösträttsrörelsens 
svagaste fästen.108 Visserligen bildades det rösträttsföreningar runt om i länet, 
men uppslutningen till dessa synes i allmänhet ha varit klen. Redan i september 
1889 fanns planer på att bilda en rösträttsförening inom ramen för Växjö 
arbetareförening, men dessa planer kom aldrig att förverkligas.109 Den 
förmodligen första rösträttsföreningen i länet tycks istället ha varit den som 
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bildades i Moheda i april 1890.110 Denna förening verkar dock mycket snart ha 
kvävts i sin linda. 

Rösträttsrörelsens utveckling i Växjö kan tjäna som ett illustrativt exempel på 
dess svaga förankring och vilka stora svårigheter den hade att etablera sig i länet. 
Tanken på bilda en rösträttsförening i Växjö började ta form i juni 1890, och ett 
möte utannonserades till den 6 juni detta år.111 Detta det första rösträttsmötet i 
Växjö får ett tragikomiskt förlopp. Det visade sig att ägaren till mötesplatsen inte 
hade givit tillstånd till att mötet hölls på hans mark, vilket kronofogden nu 
meddelade de till mötet församlade. Under hotet om rättsliga påföljder vågade 
man aldrig påbörja mötet, och så småningom började folk lämna platsen. �Så 
gick det med det första rösträttsmötet i Wexiönejden!�, konstaterade den starkt 
rösträttsfientliga Smålandsposten.112  

Det dröjde sedan ett år innan man åter började fundera på att bilda en röst-
rättsförening i staden. I november 1891 dök det upp en insändare i Nya 
Wexiöbladet, där signaturen �Arbetare� förde fram ett sådant förslag.113 Att 
intresset uppenbarligen inte var överväldigande visas av att det dröjde ytterligare 
ett år innan någon förening kommer till stånd, vilket inträffade den 4 december 
1892 i och med att Växjö rösträttsförening bildades.114 Föreningen tycks ha drivit 
en mycket sporadiskt verksamhet, med stor koncentration kring de s.k. 
folkriksdagarna 1893 och 1896. Föreningen drev heller ingen särskilt radikal 
linje, och man avvisade t.ex. alla vålds- och tvångsåtgärder (som t.ex. storstrejk). 
Istället förordades vanligtvis mindre radikala åtgärder som �sparsamhet, nykter-
het och egna hem�, vilket ju var förslag som till och med Smålandsposten kunde 
skriva under på.115  

Så småningom kom det även att bildas rösträttsföreningar på andra orter runt 
om i länet. I takt med det ökade antalet rösträttsföreningar fann man det så 
småningom lämpligt att bilda ett länsomfattande förbund, vilket skedde den 25 
augusti 1895.116 Att intresset för rösträttsfrågan dock var minst sagt måttligt visar 
sig inte minst i den svaga uppslutningen till de folkriksdagar som arrangerades 
1893 och 1896. I samband med folkriksdagen 1893 kunde t.ex. Smålandsposten 
nöjt konstatera att �således endast ett tusental i Kronobergs län satts i rörelse af 
socialistynglets senaste häfstång: folkriksdagen�.117  
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Växjötidningarna och deras inställning i frågan, se Andersson 1991. Bilden av det starka 
motståndet mot rösträttsrörelsen i Kronobergs län, och för den delen sydöstra Götaland som helhet, 
framgår av Olsson 1998 s. 156f. Att man i länet uppvisade konsekvent antiliberala stämningar även 
i förhållande till tidens övriga stora frågor, som tullfrågan, unionsfrågan, grundskatterna, försvaret 
m.m., skulle tveklöst utvisas av en mer detaljerad undersökning. En sådan undersökning ansåg jag 
dock inte ligga inom ramen för avhandlingen.  
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Smålands-Kuriren � tidningen mot strömmen  
 
De exempel som anförts ovan visar tydligt hur det på många håll inom länet 
fanns en utbredd misstro mot den organiserade nykterhetsrörelsen och den senare 
frikyrkliga rörelsen, samt ett synnerligen svalt intresse för rösträttsrörelsen och 
andra liberala idéer och reformförslag. Det framstår även som klart att detta 
motstånd i hög grad emanerade från de gammalkyrkliga kärnbygderna. Det tycks 
alltså finnas ett samband mellan ett starkt motstånd mot de omtalade förete-
elserna och förekomsten av gammalkyrklig fromhet. Var stod då Smålands-
Kuriren i dessa frågor?  

Tidningens inställning gentemot den organiserade nykterhetsrörelsen behöver 
knappast dryftas ytterligare. Som framgått var Smålands-Kuriren en ganska ut-
präglad enfrågetidning, med sin bas i den organiserade nykterhetsrörelsen. Att 
man i detta fall stod i motsatsställning till den gammalkyrkliga mentaliteten blir 
därmed uppenbart. 

Visserligen drev Smålands-Kuriren ingen särskilt radikal linje i rösträtts-
frågan, men flera av tidningens intressenter var starkt engagerade i frågan, och 
om man sätter dess agerande i frågan i relation till de båda andra tidningarna, 
som ju totalt motsatte sig varje förändring av rösträttsbestämmelserna, så 
framstår den onekligen som radikal. 

Till den frikyrkliga rörelsen hade Smålands-Kuriren en naturlig koppling 
genom att flera av tidningens aktietecknare och sympatisörer var engagerade 
inom denna rörelse. Även om stödet till den frikyrkliga väckelsen inte framgår 
särskilt tydligt i tidningens spalter, så är det ändå ganska uppenbart var den har 
sina sympatier. Tydligast kommer motsatsställningen till det gammalkyrkliga 
idealet fram i den fråga som förmodligen var den viktigaste enskilda frågan för 
densamma � inställningen till lekmannapräster. Som tidigare påtalats fanns det 
inom den gammalkyrkliga fromheten ett grundmurat motstånd mot all 
lekmannapredikan. Smålands-Kuriren gav uttryck för en helt annan uppfattning i 
frågan, vilket framgår av en införd notis med rubriken �Lidhults-bref�. Den som 
skrivit brevet, signaturen �Resenär�, går till frän attack mot förhållandena i orten 
i allmänhet, och vid ett nyligen timat kreatursmöte i synnerhet. Det senare 
präglades av fylleri, oordning och djurplågeri, hävdar skribenten som fortsätter:  

 
Och det kan ju ej vara annorlunda, då man allmänt i orten i sin blindhet 
och dårskap, hatar och motarbetar allt arbete, som afser nykterhets- och 
missionssaken bland vårt folk, samt skryter öfver sin kyrklighet under det 
man lefver likt vildar. Man vågar ej afhöra en predikan af en lekman, talar 
om villoläror o.d. men hyser ingen fruktan för att svära, supa och slåss.118  

 
De hårda angreppen fick signaturen �Callenbach� att lämna en lika skarp replik. 
Skribenten tillbakavisade påståendet att man skulle motarbeta nykterhetssaken 
men tillägger att man endast ville medverka i sådant arbete �som hvilar på den 
rätta grunden�. I ett avseende får dock �Resenär� medhåll: 
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Det, som var fullkomligt sant uti den mörka skildringen af vår ort, var 
omnämnandet �att vi icke våga höra en lekman�. Det sätta vi en ära uti; 
det räkna vi såsom en hög grad af kultur. Och detta med rätta; ty 
ingenting är väl större och viktigare för ett folk, än att tro och lita på 
fädrens Gud. Ingenting har större straff med sig än andlig blindhet. Huru 
går det för ett sådant folk? Jo, det varder förskingradt. Historien bär 
därom vittnesbörd. Som sagdt, vi äro därföre mycket rädda för att höra 
icke lagligen kallade predikanter. Ja, måtte vi aldrig blifva så �förvildade�, 
�förblindade� och �dåraktiga� att vi anse det för en heder att vara 
okyrkliga. Kyrkan är vår moder. Den näring hon gifver duger till resekost 
för trötta och hungriga evighetsvandrare.119  

 
Smålands-Kuriren stod alltså, sammanfattningsvis, i motsatsställning till några 
av den gammalkyrkliga fromhetens mest utmärkande drag. Detta kan knappast 
ha verkat till tidningens fördel i de områden där densamma utgjorde ett markant 
inslag. 
 

Sammanfattande reflexioner 
 
Det verkar uppenbart att det fanns flera samverkande orsaker till Smålands-
Kurirens misslyckande. Rent innehållsmässigt skilde sig denna tidning inte 
radikalt från sina konkurrenter, även om fördelningen av nyhetsinnehållet var 
något olikartat i de olika tidningarna. Den kan alltså inte direkt sägas ha utgjort 
något radikalt nytt ur detta perspektiv.  

Det som främst utmärkte tidningen var dess markanta prägel av enfråge-
tidning. Nykterhetsfrågan genomsyrade i stort sett allt som förekom i tidningen. 
Det är tveksamt om det potentiella underlag, som nykterhetsrörelsen utgjorde i 
länet, var tillräckligt för att upprätthålla tidningen ekonomiskt, ens om samtliga 
nykterhetsvänner i hela länet fullkomligt lojalt hade ställt upp bakom 
tidningsprojektet. Nu var det ju dessutom så att rörelsen till stora delar svek �sin� 
tidning. 

Det går heller inte att bortse från vissa rent kvalitativa aspekter. Smålands-
Kuriren tycks i vissa avseenden helt enkelt ha varit en sämre produkt än de 
konkurrerande tidningarna. Ett tydligt utslag av detta är de ymnigt före-
kommande tryckfelen. Vid ett tillfälle ansåg man sig nödgad att påtala det 
beklagliga faktum att �Tryckfelsnisse� hade gjort ett �gästspel� i tidningen. 
Dessvärre verkar det inte ha varit frågan om ett gästspel, snarare får man 
intrycket att �Nisse� förmodligen hade fast anställning vid tidningen.  

Av vad som sagts ovan kan det vara frestande att dra slutsatsen att Smålands-
Kurirens misslyckande helt enkelt var ett resultat av de marknadsekonomiska 
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krafternas spel. Detta tror jag vore att underskatta de personer som på så djupt 
allvar och med sådant engagemang involverade sig i tidningsprojektet. Man kan 
fråga sig om dessa personer, varav flera själva var egna företagare, verkligen 
skulle satsa tid och kraft på ett projekt som redan från början var dömt att 
misslyckas. Smålands-Kuriren bör också sättas in i ett större sammanhang, som 
en del av en framväxande nykterhetspress. Enligt uppgift grundades under åren 
1879-1899 inte mindre än 69 nykterhetsorgan. Under samma tidsperiod 
tvingades emellertid 50 tidningar lägga ner verksamheten.120 

För att få en mer nyanserad bild av tidningens öde bör man se djupare än till 
enbart ekonomiska realiteter. Den avgörande faktor som slutligen beseglade 
Smålands-Kurirens öde skulle jag vilja hävda står att finna i den lokala 
värdestrukturen. Jag skulle vilja beskriva detta som en dubbelverkande faktor. 
Samtidigt som tidningen delade många av dragen i den dominerande värde-
gemenskapen som antisocialismen, värnandet om det nationella och religionen 
etc, så uppvisade man betydliga avvikelser gentemot några av grunddragen i det 
gammalkyrkliga tänkandet. Detta innebar att man å ena sidan inte utgjorde något 
radikalt nytt, som skulle kunna ha lockat till sig helt nya läsargrupper, men att 
man å andra sidan genom sina avvikelser från dominerande lokala värdemönster 
hade små utsikter att kunna locka över prenumeranter från konkurrenterna. 

Ytterligare en försvårande omständighet bör omnämnas i sammanhanget. Som 
tidigare framgått utgjordes tidningens ivrigaste förkämpar av en grupp personer 
med medelklassbakgrund. Det var också bland denna grupp som nykterhets-
rörelsens elitkärna stod att finna. Den stora massan av medlemmar tillhörde 
emellertid arbetarklassen.121 De ställningstaganden som Smålands-Kuriren gav 
uttryck för i sina spalter är nog snarare representativ för åsikterna bland nykter-
hetsrörelsens elit och speglar kanske mindre väl de rådande uppfattningarna 
inom den stora medlemskadern bland arbetarbefolkningen. Tidningens största 
missbedömning var kanske att man inte tydligare sökte förankring hos den del av 
befolkningen som var dess potentiellt största målgrupp. 

Hur visar sig pressens olika funktioner i Smålands-Kuriren? Övergripande 
kan tidningen beskrivas som ett idealistiskt projekt. Den allt överskuggande 
drivkraften för tidningsföretaget var idealet om nykterhet. Detta visar sig igenom 
samtliga funktionstyper. Den identitet Smålands-Kuriren slöt upp kring var 
nykterhets-idealet. Den identitetsskapande funktionen tog sig i detta fall såväl 
inkluderande som exkluderande uttryck, om än de senare tycks ha dominerat.  

Vad innebar då Smålands-Kurirens uppdykande för det offentliga samtalets 
lokala utformning? Även om tidningen i ett nationellt perspektiv inte framstår 
som särskilt radikal, så gav den i jämförelse med de båda andra tidningarna, 
uttryck för perspektiv som inte tidigare tillåtits framkomma i samma 
utsträckning. Den kan därmed anses ha vidgat det offentliga samtalets ramar. 
Man kan inte bortse från betydelsen av existerande religiösa värdemönster. Det 
gammalkyrkliga tänkandet tycks ha fungerat som en det offentliga samtalets 
gränsvakt. Invanda tankemönster gjorde det svårare för nya tankar att få fotfäste.  

��������� 
120 B. Petersson 1999 s. 137f. Se även P-O Andersson 1998 s. 73ff. 
121 L. Johansson 1992 s. 94ff. 
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III. I nya och gamla spår! 
Lokalpressens villkor i två 

stationssamhällen 

 
 
För att ytterligare fördjupa analysen av lokalpressens villkor och särskilt tydlig-
göra de problem som kan uppstå vid lokalt tidningsutgivande kommer nu intres-
set att riktas mot två försök till tidningsetableringar utanför länets centralort Väx-
jö. Från stifts- och residensstaden förflyttar vi oss till stationssamhällena Alvesta 
och Älmhult. I dessa orter utkom under min undersökningsperiod två tidningar. 
Den ena var Alfvesta Tidning vars första nummer utkom den åttonde oktober 
1898. Utgivare och redaktör var boktryckare Oscar Lindström. Han hade redan 
1883 startat ett litet tryckeri i Moheda, där han efter ett antal arbetsår i Stock-
holm och Mellansverige hade varit bosatt sedan 1865.1 Så småningom utvidga-
des verksamheten och flyttades 1895 till Storgatan 14 i Växjö. Det var också här 
som Alfvesta Tidning kom att tryckas.2 Den andra tidningen var Elmhults Tid-
ning som utkom med ett första provnummer den 14 december 1899. Tidningens 
ägare var notarien Fredrik E:son von Schantz som även fungerade som redaktör 
och ansvarig utgivare. Enligt gällande lag var tidningsutgivande vid denna tid ett 
stadsprivilegium. Därför fick tryckningen av den nya tidningen förläggas till Nya 
Wexiöbladets tryckeri i Växjö.3  

Båda tidningarna ansåg sig vara motarbetade av krafter i lokalsamhället. I en 
artikel i Alfvesta Tidning den 3 mars 1899 rubricerad �öppet hugg� hävdades att 
tidningen �af vissa ljusskygga personer alltifrån sin tillkomst motarbetats genom 
små intriger�. Som exempel nämndes att då en stor auktion hade hållits i Alvesta 
ingen som helst annonsering hade skett i tidningen.4 Den främsta anledningen till 
motståndet angavs vara tidningens rättframma sätt att framföra sin mening.5  

Även Elmhults Tidning ansåg sig i början av februari 1900 ha blivit utsatt för, 
som man uttrycker det, �ett anfall�. Genom Generalpoststyrelsens beslut 
överfördes distributionen av Elmhults Tidning från postkontoret i Älmhult till 
��������� 
1 Lindström 1993 s. 1. 
2 L.J. Larsson 1981 s. 118. 
3 Här trycktes tidningen fram till år 1903. Åren 1904-1905 överflyttades tryckningen till Norra 

Skånes tryckeri i Hässleholm. Först under de två sista åren som tidningen utkom trycktes den vid 
egen officin i Älmhult (Anderek och Kronberg 1950 s. 167). 

4 Alfvesta Tidning 3 mars 1899. 
5 Alfvesta Tidning 23 mars 1899. 
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postkontoret i Växjö. Anledningen till denna åtgärd skulle ha varit ett rykte om 
att postkontoret i Älmhult skulle ha nekat att ta emot prenumerationer på 
tidningen. Denna uppgift dementerades kraftigt såväl av tidningens redaktion 
som genom ett bifogat intyg från postmästare John Forsström.6  

Det hela förefaller mycket märkligt och reser en rad frågor. Vad kan ha varit 
bakgrunden till händelsen? Vem låg bakom �angreppet�, och vilka motiv kan 
denne ha haft? Vem motsatte sig att tidningen skulle distribueras från Älmhult? 
Hur kom det sig att en statlig myndighet genomdrev åtgärden på så lösa grunder 
som ett rykte? Vilken rimlig anledning kunde postkontoret ha haft att neka folk 
att prenumerera på tidningen? Tydligen hade någon eller några personer redan 
vid tidningens grundande ett horn i sidan till von Schantz och utnyttjade en stat-
lig myndighets byråkratiska regelverk för att motarbeta honom.  

För Oscar Lindström tycks motståndet ha blivit övermäktigt. Redan den 2 juni 
1899 tvingas han ge upp sitt företag. Det allra sista numret av Alfvesta Tidning 
bestod av endast två sidor. Med följande bittra ord tog man farväl av sin läse-
krets: 

 
Vår tidning. 
Då det inom redaktionen varit starkt fråga om, att vår tidning skulle följa 
vår tids arbetares exempel h.l. [?] att icke vidare utkomma, så torde en li-
ten förklaring vara på sin plats. Då Alfvesta Tidning uppsattes, lofvades 
af flera framstående personer, om icke precis guld och gröna skogar åt-
minstone litet understöd första året, såvida tidningen ville arbeta i kristlig, 
verklig fosterländsk riktning och dertill vara nykterhetsvänlig och ko-
nungsk. Tidningen har sökt gå i denna riktning, men något understöd har 
den icke vunnit, om icke det räknas att en hemmansegare från Blädinge 
skänkt tidningen 1 kr. till uppmuntran att tjena kristendomens sak och 
dermed äfven befordra det lägre folkets sanna bästa. 

Tidningen har således rönt ingen uppmuntran, utan på flera sätt mot-
arbetats, icke minst derigenom att personer som annonserat i den-samma, 
dels oskäligt nedprutat kostnaden, dels ej alls betalat den. 

Om tidningen kunnat för sina grundsatser slå öfver till tidens hutlösa 
radikalism och arbetat för strejkares, fritänkares, gudsförsmädares och li-
kasinnades åsigter hade den nog stått sig. Nu återstår tidningen endast att 
afgå med ära, då den ej kan eller vill tjena tidens samhällsupplösande lä-
ror.7 

 
Visserligen lyckades Elmhults Tidning något bättre än sin kollega i Alfvesta, 
men även denna tidning hade problem med att få tidningens garanter att hålla 
fast vid sitt utlovade stöd. Detta ledde så småningom företaget in i en 
krissituation. Som kommer att framgå i det följande så tacklade de båda 
tidningarna problemet på helt olika sätt. Istället för den uppgivna attityd som 
Alfvesta Tidning uppvisade tog nämligen Elmhults Tidning strid mot sina 

��������� 
6 Elmhults Tidning 8 februari 1900. 
7 Alfvesta Tidning 2 juni 1899. 
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garanter och lyckades också så småningom få de flesta av dem att uppfylla sina 
löften. Kanske var detta en bidragande anledning till att tidningen kunde fortsätta 
sin utgivning. 

Tidningens ekonomiska situation var dock även fortsättningsvis synnerligen 
prekär. Situationen förvärrades ytterligare av att tidningens redaktör så småning-
om kom på kant med några av ortens mest inflytelserika personer. Dessa 
utnyttjade sitt inflytande till att på olika sätt motarbeta tidningen. Bland annat 
såg man till så att kommunens officiella kungörelser inte längre infördes i 
Elmhults Tidning.8 Detta kan ha varit en bidragande orsak till att tryckningen av 
tidningen i augusti 1903 flyttades över till Hässleholm. Från och med februari 
1906 utgavs tidningen från egen officin i Älmhult. I samma veva tvingades man 
dock att dra ner tidningens format till ett litet tvåsidigt blad. I en anmälan till 
läsarna meddelades att detta endast var en tillfällig lösning. Ett aktiebolag angavs 
vara under bildande som skulle utge tidningen från eget tryckeri. Tanken var att 
tidningen sedermera skulle utkomma i femspaltigt format två gånger i veckan.9 
Av detta blev dock ingenting. Tvärtom minskade utgivningstiden till en gång i 
månaden. Tidningens sista nummer utkom i augusti 1907. 
 
 

Mötet mellan modernitet och tradition i två 
tidningar 
 
 
Att de båda tidningar som är föremål för denna undersökning utkom i 
stationssamhällen tillför analysen en särskild dimension. Det intressanta med 
stationssamhällen är att det här skapades en plats där mötet mellan gammalt och 
nytt blev mycket påtagligt. Samtidigt som nya impulser strömmade in med full 
kraft så stod man kvar med en fot i det gamla, i och med de täta kontakterna med 
och den fysiska närheten till den agrara miljön.10 Denna dubbelhet gör 
stationssamhällena till särskilt lämpliga studieobjekt för att undersöka mötet 
mellan det gamla och det nya, mellan tradition och modernitet. I denna miljö 
finns det stora möjligheter att synliggöra olika handlingsstrategier i mötet med 
det moderna.11  

Vid undersökningen av hur dessa strategier tog sig uttryck i de undersökta 
tidningarna kommer särskild vikt att fästas vid de sociala rörelser som växte 

��������� 
8 Elmhults Tidning 1 maj 1903. 
9 Elmhults Tidning 23 februari 1906. 
10 För ytterligare fördjupning av detta perspektiv se Aronsson & Johansson (red) 1999 s. 9ff och 

passim. 
11 Det finns i detta sammanhang inte utrymme för några längre utredningar kring begreppsparet 

tradition och modernitet. För en diskussion kring begreppet modern och modernism, se J.O. Nilsson 
1994 s. 25ff, samt där anförd litteratur. 
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fram under senare hälften av 1800-talet. Även om de framväxande folkrörelserna 
inte entydigt kan sägas representera det moderna så utmanade de ändå på olika 
sätt det traditionella samhällets värderingsgrunder. Att undersöka hur tidningarna 
förhöll sig till dessa företeelser kan vara ett sätt att få en inblick i människors 
förhållningssätt visavi det moderna. Även andra teman som på olika sätt berör 
förhållandet traditionellt/modernt kommer dock att beaktas. 

Utgångspunkten kommer att utgöras av tre omedelbart urskiljbara huvud-
strategier. För det första kan man välja ett avståndstagandets strategi, vilket 
innebär ett fullkomligt avståndstagande från och motarbetande av det moderna. 
Den andra huvudstrategin innebär omvänt ett accepterande av det nya, som då 
uppfattas som önskvärt och eftersträvansvärt.12 Den tredje huvudstrategin 
innebär en anpassning. Detta kan antingen ske ur ett traditionalistiskt perspektiv 
genom bedömningen att vissa aspekter av det nya inte går att hejda. Man tar till 
sig de element som man tycker sig kunna förlika sig med och anpassar dem så att 
de kan integreras med traditionella normer och värderingar. Ur ett modernistiskt 
perspektiv kan det ta sig uttryck i insikten om att vissa önskvärda förändringar 
inte är fullt ut genomförbara för tillfället. Man väljer att tona ned dessa inslag 
och istället betona sådant som man tror kan få gensvar.  

De olika handlingsstrategierna handlar alltså mycket om en balansgång 
mellan konflikt och konsensus. Det som skall undersökas är vilken typ av 
handlingsstrategi tidningarna väljer i olika sammanhang. Jag vill också försöka 
komma underfund med de yttersta bevekelsegrunderna för valet. Varför väljer 
man att ta avstånd från, respektive acceptera, det nya? Vilka värden hänvisar 
man till? 

Analysen kommer alltså att fokusera på olika sätt att hantera och bearbeta 
inträdet i det moderna. Vilka olika förhållningssätt framträder i tidningarna till 
de nya strömningarna i tiden och vilka handlingsstrategier begagnar man sig av: 
avståndstagande, accepterande eller anpassning? En annan fråga man kan ställa 
sig är vilken betydelse det hade i sammanhanget att tidningarna utgavs i just 
stationssamhällen. Vilka specifika funktioner kom pressen att fylla i denna 
sociala och kulturella smältdegel? I detta avseende har undersökningen en 
begränsad ambition. Syftet är att undersöka tidningarnas förhållningssätt vad 
gäller spänningsförhållandet mellan traditionellt och modernt. Frågan om vilken 
förankring dessa förhållningssätt kunde ha haft bland tidningarnas läsekrets har 
det inte varit möjligt att mer än antydningsvis beröra. En mer ambitiös 
undersökning skulle kräva en ingående analys av de sociala, ekonomiska och 
kulturella nätverk som stod bakom tidningsprojekten. En sådan uppgift skulle bli 
allt för omfattande och försvåras dessutom av den bristande tillgången till källor. 
Något primärt arkivmaterial finns nämligen inte bevarat för någon av 
tidningarna.  
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12 Med termen acceptera avses i detta sammanhang endast ett bejakande accepterande. Det är alltså 

inte frågan om att acceptera något av passivitet eller resignation. 
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Alfvesta Tidning och värnandet om traditionella värden 
 
 
Vilka motiv låg bakom grundandet av Alfvesta Tidning? I den anmälan som 
inledde det första numret av tidningen betonades att den fyllde ett uppenbart 
behov. I de första raderna kan man läsa: �En hvar torde inse vigten af för oss här 
i Alfvesta att erhålla en liten annonstidning för samhället och omnejd�. Samtidigt 
var man noga med att påtala att projektet inte motiverades av något snävt 
vinstbegär. När man nu gav ut ett första provnummer av tidningen var det av 
�ren pietet för samhällets framskridande och utveckling�. 

I anmälan deklareras vidare tidningens politiska linje under det något luddiga 
begreppet �landtmannavänlig�. Visserligen skulle det kunna uppfattas som en 
anslutning till det vid denna tid återförenade Lantmannapartiet. Som mer troligt 
framstår dock att man avsåg ett mer allmänt hävdande av vad man uppfattade 
som landsbygdens intressen. Tidningen försäkrade vidare att man skulle arbeta 
för �Gudsfruktan, Nykterhet och Lagens Helgd�.13 Hur bar sig tidningen åt för 
att förverkliga detta program? På vilka sätt avspeglas tidningens uttalade 
ambitioner i dess spalter? Vilka medel använde man sig av och vilka uttryck tog 
det sig? En genomgång av samtliga nummer som utkom av tidningen uppvisar 
några intressanta mönster. Analysen underlättas av att tidningen konsekvent i 
varje nummer hade en ledarartikel, där man tydligt och klart markerade sin 
ståndpunkt i tidens aktuella frågor. Detta var ovanligt vid denna tid, då 
ledarartikeln inte var något givet inslag ens i huvudstadens tidningar.14 

Nykterhetsrörelsen låg boktryckare Lindström varmt om hjärtat och han var 
själv redan från starten aktiv i den första IOGT-logen som bildades i Moheda 
1882.15 Lindströms engagemang i nykterhetsrörelsen avspeglades också i 
tidningens spalter. De lokala nykterhetsföreningarna annonserade i tidningen och 
redogörelser från deras mötesverksamhet ägnades relativt stort utrymme. När 
tillfälle gavs passade man också på att med hjälp av drastiska exempel visa på 
alkoholbrukets negativa konsekvenser.  

Alfvesta Tidning uppvisar dock en mindre dogmatiskt inställning i nykterhets-
frågan än den tidigare undersökta Smålands-Kuriren. Detta visar sig bland annat 
av att man tillät spritannonser i tidningen. Ett än tydligare uttryck för tidningens 
odogmatiska attityd får man i en ledarartikel den 28 april 1899. I artikeln betonas 
att �om vi äro goodtemplare, så förhäfva vi oss ej öfver andra, som begagna 
spirituosa�.16  

Tidningens hållning i nykterhetsfrågan skulle kunna tolkas som ett modernt 
drag. Ronny Ambjörnsson har betonat hur nykterhetsidealet ingick som ett 
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13 Alfvesta Tidning 8 oktober 1898. 
14 Oscarsson och Rydén 1972, s. 19. 
15 IOGT-logen N:o 234 Magneten i Moheda, medlemsmatrikel. 
16 Alfvesta Tidning 28 april 1899. 
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viktigt element i skötsamhetskulturen. Med sin tonvikt på nykterhet, skötsamhet, 
renlighet etc, kan dessa drag tydligt inplaceras i den moderna diskursen.17 Det 
har dock framhållits att nykterhetsrörelsen inte entydigt kan betraktas som ett 
uttryck för det moderna. Den kunde också fungera som ett försvar av tradition-
ella värderingar.18 Med denna dubbeltydighet i åtanke faller tidningens agerande 
i nykterhetsfrågan snarare in i ett traditionellt värderingsmönster. Det verkar 
rimligare att uppfatta tidningens nykterhetsvänliga attityd som en protest mot det 
moderna samhällets avigsidor snarare än ett uttryck för radikalism. 

Alfvesta Tidning intog en mycket hård attityd i frågor som rörde det militära. 
Företrädare för fredstanken hånades hänsynslöst. �Det låter något der, sade han 
som klampade i klaveret� var tidningens kommentar till inbjudan till en allmän 
fredskonferens. Tidningens inställning till dylika arrangemang framgår med 
önskvärd tydlighet i artikelns avslutande rader: �Må svensken arbeta för allmän 
afväpning, men må om honom fortfarande vara sanning i skaldens ord: �För ära 
och för rätt, för kung och fosterland han slösade ej ord, men väpnade sin hand�.19  

Hotet mot de nordiska folkens frihet utgjordes enligt Alfvesta Tidning av det 
aggressiva Tyskland. Tidningen uppvisar ibland en nästan hätsk antitysk atti-
tyd.20 I dessa sammanhang framskymtar också en tydlig organisk samhällssyn. 
Följande passage är ganska talande och ger också en illustration av den religiösa 
grundton som färgar tidningens agerande: �Fri från kristendomen följer staten 
sina naturliga böjelser. Den förökar med otrolig hastighet sina medlemmars 
antal, då den kristliga sedligheten ej lägger sin hämsko på det fria naturlifvet�. 
Alfvesta Tidning utmålar sedan de möjliga konsekvenserna av detta: �Tyskland 
blir alldeles för trångt för tyskarne, och hon utser de Nordiska folken till offer�. 
Man passar också på att kritisera fredsivrarna: �Hvarken permanent neutralitet 
eller fredskonferenser hjelpa oss. Vi måste beväpna oss och öfva oss så, att vi 
kunna försvara vårt land och dess sjelfständighet�.21 

I en ledarartikel den 26 maj 1899 med rubriken �Världsfreden� fick tidningen 
åter anledning att ironisera över motionen om permanent neutralitet. Att motion-
en skulle tryckas på franska, föranledde tidningen att lämna följande kommentar: 
�Fiasco gör naturligtvis skriften, men papperet kan väl begagnas till något�. Den 
deterministiska samhällssynen kom nu än tydligare till uttryck då man hävdade 
att �kriget bestämmes af en naturlag och är under vissa förhållanden 
nödvändigt�. 22 Man kan onekligen tycka att detta budskap rimmar dåligt med det 
kristna kärleksbudskapet, men Alfvesta Tidning upplevde uppenbarligen inte 
detta som någon konflikt. Tvärtom rättfärdigades krig och upprustning med just 
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17 Ambjörnsson 1988, s. 71f och passim. 
18 Johansson 1999 s. 107f. 
19 Alfvesta Tidning 21 oktober 1898. 
20 Se fr.a. Alfvesta Tidning 28 oktober 1898 där Dreyfusaffären behandlas. 
21 Alfvesta Tidning 10 mars 1899 (mina kursiveringar). Organismtänkandet som en tydlig indikator 

för traditionella tankemönster har bland annat diskuterats av Åke Abrahamsson. Abrahamsson gör 
en åtskillnad mellan den hierarkiska Agrippamodellen vars utgångspunkt är legitimerandet av den 
rådande ordningen och den balanserade Polybiosmodellen som istället betonar vikten av social 
harmoni. Under 1700-talet framträdde alltmer en mekanistisk samhällssyn. Abrahamsson 1990 s. 
68ff. 

22 Alfvesta Tidning 26 maj 1899. 
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religiösa motiveringar. Att satsa på permanent neutralitet eller fredskonferenser 
var enligt tidningen lönlöst, enda sättet att förekomma krig var att förhålla sig till 
den enda och rätta tron och avvisa tidens uppsplittrande tendenser. 

Ett av Alfvesta Tidnings främsta angreppsmål var socialism i allmänhet och 
fackföreningsrörelsen i synnerhet. I en årskavalkad över årets viktigaste händel-
ser i det sista numret för år 1898, kom denna inställning till tydligt uttryck. Om 
de strejker som utbrutit under året ansåg man att de �hafva icke haft sin grund i 
någon nöd, utan hafva de samtliga föranledts af socialistiska inverkningar�.23 

Det skarpaste utfallet mot socialismen gjorde tidningen i en ledarartikel den 7 
april 1899 benämnd �klasskillnad�. Man gick till kraftig attack mot alla former 
av socialism och menade att den endast kan vara till skada för arbetarna. Särskilt 
intressant i sammanhanget är angreppet på föreningsrätten. Tidningen uppgav en 
rak och entydig motivering till varför man ogillade den fackliga organiseringen: 
�En arbetare och arbetsgifvare likställiga i samhället är omöjligt. Må arbetarna 
inse detta och frukta socialismens sirensång, som lockar dem i en afgrund�.24  

Den främsta anledningen till oviljan mot fackföreningsrörelsen tycks alltså 
vara att den uppfattades som ett hot mot den naturliga, hierarkiska ordningen i 
samhället. Att arbetare och arbetsgivare ställdes mot varandra som likvärdiga 
parter stod i motsats till den kallelsetanke som Alfvesta Tidning uppenbarligen 
uppställde som ett ideal. Varje människa har enligt detta synsätt sin speciella 
uppgift att fylla i samhället och bör lugnt och fogligt finna sig i den lott man 
blivit tilldelad. Fackföreningsrörelsen utgjorde alltså en allvarlig utmaning mot 
den naturliga, av Gud påbjudna ordningen, något som tidningen inte kunde 
acceptera. 

I en ledarartikel den 18 november 1898 med titeln �orsaken till strejker� 
kommer dessa tankar klart och tydligt till uttryck. Som den yttersta anledningen 
till strejker angav man arbetarbefolkningens stigande bildningsgrad. Denna 
utvecklig medverkade till att dessa inte längre fann sig i sin ställning i 
samhällshierarkin utan traktade efter ett �finare lefnadssätt�. En tydlig indikation 
på att tidningen ansåg att en naturlig ordning var rubbad är att man i artikeln 
flera gånger uttryckte uppfattningen att arbetet tillhör �det lägre folket�. Det 
ansågs därför som helt förkastligt att, som var fallet vid en strejk bland 
lantarbetare i Svedala, studenter grep in och utförde arbetet med att lossa bet-
vagnarna. Tidningens uppfattning summerades i artikelns avslutande rader, där 
man hänvisade till en gammal beprövad regel: �När hvar och en sin syssla 
sköter, så går det väl, ehvad oss möter�.25  

Ett annat av Alfvesta Tidnings angreppsmål var det sedliga förfall som man 
ansåg vara kännetecknande för det moderna samhället. I en ledarartikel med 
rubriken �uppfostringsinspektörer� behandlades vad tidningen uppfattade som 
ungdomens förfall i sedligt avseende. Man påtalade hur brottsligheten bland 
ungdomen ökade och att det enbart i Stockholm enligt uppgift fanns över 20.000 
�moraliskt förstörda ungdomar�. Tidningen föreslog tillsättandet av uppfost-
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23 Alfvesta Tidning 30 december 1898. 
24 Alfvesta Tidning 7 april 1899. 
25 Alfvesta Tidning 18 november 1898. Citatet är för övrigt ursprungligen hämtat från hustavlan. 
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ringsinspektorer som skulle ha till uppgift att åka omkring och inspektera 
hemmen och ge råd och förhållningsorder och i nödfall till och med �suspendera 
föräldrarnes uppfostringsrätt och öfverlemna den till främmande personer�. 
Artikeln avslutades:  
 

Icke skolor, icke presterskap, och fängelser kunna uppfostra. Det är 
endast hemmet, som kan detta; men för att tillse att hemmet verkligen 
fyller sin pligt mot barnen fordras uppfostringsinspektörer.26 

 
Några veckor senare fick tidningen åter anledning att beröra frågan om det 
sedliga tillståndet i landet. Den moderna människans rastlöshet och rotlöshet  
angavs vara roten till problemet. �Ett allmänt missnöje med det bestående är ett 
kännetecken på den närvarande tiden. Allt skall göras om efter nya ritningar. 
[�] Om vi ser litet omkring oss, finna vi att det sedliga fördärfvet och flärden 
ännu äro icke endast starkt sporadiskt spridda i vårt fosterland, utan att de tyvärr 
angripit samhällets hjertrot � familjen�. Orsakerna till detta sakernas tillstånd var 
enligt Alfvesta Tidning:  
 

den ytliga bildning som kommit folket i massa till del. Denna ytliga 
bildning har hos folket undergräft och delvis utrotat den enfaldiga och 
gedigna tron på kristendomen. Ur denna otro hafva uppvuxit onda frukter; 
som heta fritänkeri, brist på laglydnad, flärd och osedlighet.27 

 
Ur Oscar Lindströms perspektiv var det alltså samhällets tilltagande sekulari-
sering som var den stora boven i dramat.28 Det var människornas övergivande av 
den enda, rätta tron som utgjorde det stora hotet mot mänskligheten. I en 
ledartikel ett par veckor senare beskrevs ingående hur kristendomens 
maktställning hade urholkats. Livet i de tidiga kristna församlingarna skildrades i 
ett romantiskt skimmer och statsmaktens förödande intrång målades upp i 
motsvarande mörka färger. Anledningen till kyrkans betryckta ställning angavs 
vara dess underordning under staten. Särskilt betonades betydelsen av 1866 års 
representationsreform. Konsekvenserna av denna reform beskrevs på följande 
sätt:  

 
Nu var kyrkan helt och hållet i statens våld. Hon är gjord till en slafvinna, 
som ej vågar verka Jesu verk i verlden. Det är under de senast förflutna 30 
åren, kyrkan tryckts ned till sin nuvarande maktlösa ställning, som 
utsätter henne för hånet från fritänkares och frireligiösas sida.  

 

��������� 
26 Alfvesta Tidning 13 januari 1899. 
27 Alfvesta Tidning 17 februari 1899. 
28 Begreppet sekularisering har i detta sammanhang tolkats i linje med den definition som 

presenterats av Hanne Sanders. Att ett samhälle utvecklas i sekulariserande riktning innebär alltså 
inte att religionen försvinner. Däremot upphör den att utgöra grunden för samhällets världsbild 
(Sanders 1995 s. 16f).  
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Tidningens genomgång av kyrkans uppgång och fall utmynnade i �en upp-
maning till alla, erkannerligen de fattige: Behåll kristendomen och låt ditt högsta 
mål, eho du är, blifva att återupprätta kyrkan till sannt kristligt verksam makt�. 
Tidningens förslag till hur detta mål skulle uppnås kan tyckas nog så radikal. Det 
ansågs nämligen att kyrkan borde skiljas från staten och att ett allmänt kyrko-
möte skulle träda i dess ställe.29 Även om det idealsamhälle som framställdes 
visserligen byggde på en utopisk vision, så grundade sig denna vision dock inte 
på ett framåtblickande perspektiv utan snarare på önskan om en återgång till den 
tidiga kristendomens gemenskapsformer. 

 Det spontana intrycket blir att Alfvesta Tidnings genomgående reaktion inför 
det moderna var ett entydigt avståndstagande. Det kan tyckas som om tidningen 
utgjorde ett lojalt språkrör för det traditionella samhället och dess grundpelare: 
altaret, tronen och svärdet. Vid en närmare granskning kan man dock upptäcka 
vissa tydliga avvikelser från traditionella värderingsgrunder.  

Det tydligaste avsteget från traditionella värderingar utgör kanske det faktum 
att man faktiskt var uttalat positivt inställd till allmän rösträtt. Visserligen 
lämnade tidningen förbehållet att folket kanske inte riktigt ännu var redo för 
reformen, men att man verkligen ansåg att den borde genomföras råder inget 
tvivel om.30 Det är alltså inte enbart frågan om en anpassningsstrategi från 
tidningens sida. Tanken på allmän rösträtt var inte något som uppgivet 
accepterades som någonting ofrånkomligt ont, utan man propagerade för dess 
genomförande så snart man ansåg det vara praktiskt genomförbart.31 

Ett annat drag hos tidningen som kan tyckas stå i viss motsats till den för 
traditionella värderingsmönster framträdande auktoritetstron är dess ibland 
närmast folkligt radikala framtoning. Vid ett flertal tillfällen ställde sig tidningen 
reservationslöst på de svagas sida. Som ett exempel på detta kan nämnas hur 
tidningen i en notis om en nyligen hållen auktion i Alvesta uttryckte genuin 
upprördhet över hur publiken hade delats upp i �bättre folk� och �pack�. De 
förra reserverades platser inne i själva lokalen medan de senare fick hålla till 
godo med sämre platser utanför.32 

Ett annat tydligt exempel på tidningens starka engagemang för samhällets 
svaga får man i en notis den 3 februari 1899 där man gick till skarpt angrepp mot 
fattigvården i Virestad. Med referens till kronolänsman Dahl angavs att �ett av 
hjonen i fattigstugan, en orkeslös gubbe, var nästan uppäten av ohyra�. 
Tidningens inställning är entydigt fördömande. �Det är skamligt att så behandla 
en utsliten arbetare�, ansåg man och menade att �storgubbeväldet borde något 
inskränkas�. En vecka senare meddelades att den gamle mannen hade avlidit av 
sviterna efter vanvården.33  

��������� 
29 Alfvesta Tidning 3 mars 1899. 
30 Se exempelvis Alfvesta Tidning 30 december 1898 och 10 februari 1899. 
31 Om rösträttsrörelsen i Alfvesta Tidning bl.a. den 30 december 1898 och den 10 februari 1899. 

Intressant att notera är att inte ens den frisinnade tidningskollegan Smålands-Kuriren går lika långt i 
rösträttsfrågan som Alfvesta Tidning (Andersson 1998 s. 33). 

32 Alfvesta Tidning 3 mars 1899. 
33 Alfvesta Tidning 3 februari och 10 februari 1899. Se även L.J. Larsson 1981 s. 121f. 
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Dessa och andra notiser ger intrycket av ett starkt socialt engagemang och en 
uppriktigt känd empati för samhällets sämre lottade. Emellertid avvisades 
bestämt de moderna sociala rörelsernas lösningar på problemet. Det är uppenbart 
att Alfvesta Tidning ansåg att de sociala frågorna kunde och borde lösas inom 
ramarna för det traditionella samhället och att lösningarna skulle vara grundade 
på kristen etik och praktik. Idealet tycks vara den stabila och trygga 
enhetskulturen där alla kunde finna sin plats och leva sina liv i harmoniskt 
samförstånd. 
 

Elmhults Tidning � framtidstro och utvecklingsoptimism 
 
Redan av tidningens anmälan skymtar framtidstron och den utvecklings-
optimistiska inställningen fram. Inledningsvis beskrevs ortens framgångsrika 
utveckling under de senare åren. Inte minst framhölls järnvägens stora betydelse 
i sammanhanget. Det betonades att man genom byggandet av järnvägen 
Sölvesborg-Olofström-Älmhult nu skulle få en direkt förbindelse med Östersjön 
med allt vad det kunde innebära av ökad trafik och uppsving i affärslivet. 

I anmälan deklarerades vidare att tidningen inte alls skulle befatta sig med 
politiska spörsmål �utan enbart med lokala � ej enskilda � förhållanden inom 
såväl samhället som kringliggande [�] kommuner�. I detta avseende är kontrast-
en till Alfvesta Tidning slående. Till skillnad från denna tidning valde man att 
helt och hållet avstå från alla direkta politiska ställningstaganden. 

Istället var avsikten att lyfta fram några områden som särskilt skulle bevakas. 
För det första var ambitionen att särskilt prioritera den lokala nyhetsbevakning-
en. Detta skulle ske dels genom referat från officiella kommunala förehavanden 
som förhandlingar vid municipal-, kommunal- och kyrkostämmor m.m., dels 
genom att man vidarebefordrade familjenyheter som födslar, dödsfall, förlov-
ningar etc. Slutligen deklarerades att stor vikt skulle läggas vid s.k. �lättare 
strögods�.34 Hur dessa ambitioner uppfylldes skall nu undersökas.35 

Ett framträdande drag hos Elmhults Tidning under dess första utgivningstid är 
ambitionen att noga bevaka händelser på det lokala planet. Man presenterade 
långa referat från kommunal- och kyrkostämmor och från sammanträden för 
municipalnämnd och ting. Dock var man ännu så länge sitt program trogen och 
lämnade konsekvent alla referaten okommenterade. En tilldragelse på det lokala 
planet som fick särskilt stor uppmärksamhet var Älmhults erhållande av köpings-
rättigheter och den därmed sammanhängande utbrytningen ur Stenbrohults 
kommun. Detta var onekligen en viktig händelse för orten och händelseförloppet 
skildrades ingående och detaljerat.36  

��������� 
34 Elmhults Tidning 14 december 1899. 
35 I detta avsnitt har analysen koncentrerats kring tidningens första utgivningsår varefter endast vissa 

bestämda nedslag har gjorts. Tidningens senare utveckling kommer att behandlas senare i fram-
ställningen. 

36 Exempel: Elmhults Tidning 14 december 1899, 11, 22 och 29 november 1900. 
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Det lokala näringslivet uppmärksammades också flitigt och vissa företag fick 
ibland gratisreklam i tidningens spalter. Mest gynnad i detta sammanhang synes 
ortens hotell ha varit. Den 7 juni 1900 gav tidningen en ingående beskrivning av 
den genomgripande om- och tillbyggnad som Hotell Örtegren hade undergått. 
Rum för rum gick man igenom hur hotellet nu tedde sig och artikeln avslutas: 
�bör en var finna att �vårt� hotell numera är på det omsorgsfullaste, bekvämaste 
och mest praktiska sätt anordnadt�.37 

Betoningen av det lokala tog sig ibland lokalpatriotiska former. Redan i den 
allra första notisen i tidningens första nummer riktades kritik mot Växjökollegan 
Smålands-Kuriren, som hade placerat nyheter från Älmhult under rubriken 
Sunnerbo. Elmhults Tidning hävdade att alla Älmhultsbor naturligtvis protest-
erade mot detta , �men framför allt kvinnorna som ännu med stolthet erinra sig 
den tappra och förslagna Blenda�.38  

En stor del av tidningens innehåll upptogs av inslag av lättare under-
hållningskaraktär som kåserier och anekdoter. Även delar av nyhetsmaterialet 
presenterades ibland i samma lättsamma ton. Som exempel kan nämnas hur man 
i tidningen den 14 december 1899 kunde läsa om hur några stationskarlar hjälpt 
en lindrigt nykter man, som precis stigit av tåget vid stationen, att bli av med sin 
tandvärk. Det gick till på så sätt att man med en biljettång låtsades dra ut en tand. 
Mannen gick därifrån, nöjd med behandlingen, trots att den värkande tanden 
fortfarande satt kvar i hans mun!39 Denna notis kan stå som ett exempel på den 
burleska humor, ofta med lokal anknytning, som präglade dessa inslag. 

I tidningen förekom också en del annat förströelsematerial som uppenbarligen 
hade för avsikt att ha en bildande funktion. Som exempel kan nämnas att första 
numret av varje månad innehöll en kortare uppsats, där fakta och kuriosa kring 
månadens helgdagar presenterades i en populärvetenskaplig form. 

En märkbar tendens är att mycket av tidningens innehåll kretsade kring frågor 
som rörde järnvägen. Varje tilldragelse inom detta område redovisades in i 
minsta detalj. I samband med detta kan man också allt som oftast skymta en 
orubblig framstegstro och utvecklingsoptimism, där järnvägarna fick stå som 
något av en symbol för samhällets oförtröttliga framåtskridande. I varje nummer 
av tidningen förekom åtminstone någon notis som i en eller annan form framhöll 
järnvägens stora betydelse, inte endast för lokalsamhället utan även för sam-
hällets utveckling i stort. En framstegs- och utvecklingsoptimistisk inställning 
skymtar även vid andra tillfällen fram i tidningens spalter.40 Sammantaget får 
man intrycket att Elmhults Tidning på det stora hela välkomnade det nya. Den 
uppsluppna stil som tidningen ofta använde sig av står i bjärt kontrast till den 
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37 Elmhults Tidning 7 juni 1899. 
38 Elmhults Tidning 14 december 1899. Även Alfvesta Tidning utnyttjade Bländasägnen i 

lokalpatriotiskt syfte. Denna sägen berättar om hur kvinnorna i Värend, under ledning av Blända, 
genom mod och list räddade sin bygd från de angripande danskarna. De trakterade danskarna med 
stora mängder sprit och slog sedan ihjäl dem när de låg utslagna på marken, redlöst berusade (se 
vidare H. Nordmark 1999 s. 476ff). I en uppsats över två nummer återberättade tidningen sägnen 
och hävdade med emfas att berättelsen var sann (Alfvesta Tidning 28 oktober 1898). 

39 Elmhults Tidning 14 december 1899. 
40 Se exempelvis en artikel med titeln �Vid årsskiftet� den 4 januari 1900. 
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undergångsstämning som ibland präglade Alfvesta Tidning. Det genomgående 
intrycket är att tidningen, till skillnad från kollegan i Alvesta, tog klivet in i det 
moderna med stor tillförsikt.  

Finns det några mer uttryckliga belägg för hur Elmhults Tidning förhöll sig 
till de nya politiska rörelserna i tiden? Vilka handlingsstrategier använde man sig 
av: avståndstagande, accepterande eller anpassning? Om detta gav genomgången 
av tidningens första årgång inget entydigt svar. Tidningen tycks under sitt första 
utgivningsår ha drivit en medveten tigandets strategi och varje ämne som kunde 
uppfattas som kontroversiellt undveks nogsamt. Tidningen nämnde t.ex. inte 
med en rad någonting om fackföreningar, socialism, eller strejker. Exempel på 
händelser på den fronten som rimligtvis borde ha omnämnts i tidningen är de 
agitationsmöten som hölls i Växjö av agitatorn J.A. Höglund i mars och den 
första 1-majdemonstrationen i Växjö.41 I augusti 1900 samlades stationskarlarna 
i Älmhult till ett möte för att diskutera frågan: �Hvilken ställning bör vi intaga 
gentemot den moderna arbetarerörelsen?�42 Att ett sådant möte skulle äga rum 
omnämndes visserligen i Elmhults Tidning, men vad som var ämnet för diskus-
sionen fick läsarna inte veta.43 

En förklaring till tidningens avvaktande inställning kan vara den starka 
kopplingen till Nya Wexiöbladet. Eftersom Elmhults Tidning trycktes vid Nya 
Wexiöbladets tryckeri tordes man kanske inte avvika alltför mycket från denna 
tidnings kultur- och värdekonservativa linje.44 Det är också möjligt att Alfvesta 
Tidnings misslyckande tjänade som ett avskräckande exempel. Kanske var det av 
rädsla att stöta sig med läsekretsen som man medvetet valde att tona ned det 
politiska budskapet.  

Klart är att man uppvisade en följsamhet gentemot den lokala läsekretsen som 
ibland tog sig närmast parodiska former. Den 8 mars 1900 lämnade tidningen ett 
till synes harmlöst meddelande om en man som ramlat omkull i halkan och 
skadat sig i höften.45 En vecka senare fann man sig föranlåten att ge en tillrätta-
läggande kommentar:  

 
I halkan. Under denna rubrik tilläto vi oss i föregående nummer att 
omnämna den då på Elmhults gator rådande halkan. Härmed var långt 
ifrån oss att ens tänka något klandrande, men icke förty lärer det så blifvit 
uppfattadt. Vi beklaga detta så mycket mera, som vi äro de första att 
erkänna omöjligheten att under de förhållanden, som här för närvarande 
råda � stora gatuvidder och glest bebyggt � kunna undanrödja dylika 
trafikhinder. Detta vårt missöde visar oss emellertid oförtydbart de 
vanskligheter, som äro förbundna med vårt företag.46  

 

��������� 
41 Se Smålandsposten 8 och 10 mars och 2 maj 1900. 
42 Smålandsposten 4 augusti 1900. 
43 Elmhults Tidning 2 augusti 1900. 
44 Ett visst stöd för denna tanke får man redan av en ytlig granskning av tidningen sedan tryckningen 

överförts till Hässleholm. En märkbar radikalisering inträder nämligen efter denna förändring. 
45 Elmhults Tidning 8 mars 1900. 
46 Elmhults Tidning 15 mars 1900. 
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När man upptäcker att till och med en bagatellartad notis om att någon har ramlat 
omkull på gatan kan väcka ont blod kan man ha viss förståelse för att tidningen 
drog sig för att göra några direkta politiska utspel. Frånvaron av dessa gör dock 
att det blir väldigt svårt att på samma sätt som för Alfvesta Tidning finna 
entydiga linjer i tidningens handlingsstrategier visavi de nya rörelserna i tiden. 
Hur skall man t.ex. tolka att man i maj 1901 utan närmare motivering publicerar 
texten till �Arbetets söner�? Skall det uppfattas som ett tecken till en försiktigt 
sympatisk inställning till arbetarrörelsen (accepterandets strategi), eller var 
motivet till publiceringen att uppnå något slags avskräckningseffekt (avstånds-
tagandets strategi)? Kanske var det bakomliggande motivet till publiceringen helt 
enkelt att man visste att detta var en aktuell företeelse som ett potentiellt stort 
antal människor kunde vara intresserade av att läsa om (anpassningsstrategi). 

Efter hand kom Elmhults Tidning att överge den försiktigt avvaktande 
hållning som var så utmärkande under de första åren av dess utgivning. De sista 
åren som tidningen utkom gav den allt tydligare uttryck för en tämligen radikal 
inställning i några av tidens aktuella frågor. Detta gäller framför allt nykter-
hetsfrågan. Den tidigare försiktigt uttryckta nykterhetsvänliga attityden ersattes 
efter hand av ett kraftigt nykterhetsivrande.47  

I andra frågor gav tidningen uttryck för mindre radikala åsikter. Man hade 
exempelvis ingen som helst förståelse för kraven på kvinnlig rösträtt. Tidningen 
gav rakt på sak uttryck för sin kompromisslösa inställning i denna fråga: �den 
naturliga verkningskretsen för kvinnan är hemmet och staten för mannen.48 Den 
uttalat antisocialistiska framtoningen framgår tydligt av tidningens referat från 
ett föredrag som hölls i Älmhult i samband med försöket att bilda en 
socialdemokratisk ungdomsklubb på orten.49  

Gentemot fackföreningsrörelsen visade tidningen däremot en välvillig inställ-
ning. Stödet till arbetarnas fackliga organisering blev efter hand allt mer öppet 
och förbehållslöst. I februari 1907 var tidningen t.ex. pådrivande vid arrangeran-
det av ett protestmöte som hölls med anledning av att två anställda vid järnvägen 
hade blivit avskedade på tveksamma grunder.50 Tidningens redaktör tycks vid 
denna tid ha varit en flitig gäst vid järnvägsmannaförbundets möten. Den tidigare 
så uttalat antisocialistiske von Schantz deltog nu, som det verkar med stor 
entusiasm, i möten som inleddes med sjungandet av Internationalen. Vid ett av 
dessa tillfällen hade han rest sig upp och utbringat ett �lefve för Sv. Järnvägs-
mannaförbundet�.51 

 

��������� 
47 Nykterhetsdebatten tar fart ordentligt från och med mars 1904. Se bl.a. följande nr av Elmhults 

Tidning: 11 och 18 mars 1904, 22 och 29 april 1904, 8 juli 1904, 2 september 1904, 2 december 
1904, 31 mars 1905, 7 och 28 april 1905, 3 juni 1905, 21 juli 1905, 29 september 1905. 

48 Elmhults Tidning 21 april 1905. 
49 Elmhults Tidning 9 juni 1905. 
50 Elmhults Tidning 22 februari 1907. 
51 Elmhults Tidning 1 mars 1907. 
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Två tidningar � två stationssamhällen 
 
Det är intressant att se hur båda tidningarna uppfattade sig som motarbetade av 
det lokala samhället samtidigt som de företräder olikartade förhållningssätt visa-
vi inträdet i det moderna. Oscar Lindström, som mer företrädde traditionella 
synsätt, uppfattade tydligen sig själv och sin tidning som en ropandes röst i 
öknen. Omgärdad av fiender tvingades han till sist ge upp sin kamp mot de 
upplösande tendenserna. Denna tankebild för osökt tankarna till Tage Lindboms 
mörka framställning av modernismens framväxt och slutgiltiga och totala seger 
över traditionalismen. Enligt Lindbom har detta fått till följd att det traditionella 
samhällets trygga grunder har raserats och den moderna välfärdsstatens 
människor har lämnats ensamma, vilsna och själsligt tomma. �Ingen fadershand 
sträcks ut till hjälp och skydd. Sirenernas lockande sång har tystnat�.52  

Det finns stora likheter mellan Lindboms dystra beskrivning av modernismens 
nedbrytande konsekvenser och de hotbilder som var ett ständigt återkommande 
inslag i Alfvesta Tidnings spalter. Det är inte svårt att finna rötterna till de tankar 
och ideal som Alfvesta Tidning gav uttryck för i sina spalter. Genomgången av 
Alfvesta Tidning visar nämligen på punkt efter punkt hur de åsikter som 
framfördes i tidningen överensstämmer med de inslag som framstår som något 
av den gammalkyrkliga mentalitetens grundpelare.  

För det första så är tron på den rena, oförfalskade evangeliska läran någonting 
som fullkomligt genomsyrar tidningens spalter. Som det största hotet mot 
mänskligheten framfördes ständigt övergivandet av �den enfaldiga och gedigna 
tron�. Motståndet mot föreningsrätten kan, som tidigare påtalats, tydligt kopplas 
till kallelsetanken och en därmed sammanhängande hierarkisk samhällssyn. De 
mångtaliga angreppen på all lyx och flärd ger också en tydlig koppling till den 
inom gammalkyrkligheten omhuldade försakelseläran. 

Det finns alltså en mängd tydliga kopplingar som gör att Oscar Lindström och 
Alfvesta Tidning framstår som ett uttryck för den gammalkyrkliga mentaliteten 
och dess traditionellt förankrade tankegods.53 Detta innebär inte att man behöver 
uppfatta Lindström som en �bakåtsträvare� som kategoriskt avvisade allt nytt.54 

Lindström var långt ifrån utvecklingsfientlig, men han hade en annan syn på hur 
utvecklingen borde ske och att man för dess skull inte borde slänga ut barnet 

��������� 
52 Lindbom 1995, s. 156f. 
53 Man bör dock inte glömma att, som Lennart Johansson har påpekat, den gammalkyrkliga from-

heten och nyevangelismen ytterst söker sina rötter tillbaka till ett gemensamt ideologiskt och 
andligt ursprung. Många av de värderingar som Alfvesta Tidning gav uttryck för kan mycket riktigt 
även återfinnas inom den frikyrkliga rörelsen (se L. Johansson 1997). Lindströms uttalade 
avståndstagande från frireligiösa inriktningar gör dock att han svårligen kan inplaceras inom den 
frikyrkliga rörelsen. 

54 Jonny Nilsson har i en uppsats diskuterat denna problematik. Han påpekar att moderniserings-
processen inte utgör någon rak och obruten linje. Med hänvisning till bl.a. Koselleck påtalar han att 
man måste ta hänsyn till vissa �osamtidigheter�, d.v.s. idéer och tankar ur en traditionell tankevärld 
som lever kvar i det moderna samhället (J. Nilsson 1997a s. 3f). Ur ett sådant perspektiv skulle man 
kunna uppfatta Oskar Lindström och Alfvesta Tidning som en sådan �osamtidighet�. 
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med badvattnet. Han ansåg att kristna värderingar och kristen etik borde utgöra 
grunden även för det moderna samhället.  

De bindningar till traditionella värderingar som så markant framträder i 
Alfvesta Tidning lyser helt med sin frånvaro i Elmhults Tidning. Istället prägla-
des denna tidnings spalter, åtminstone implicit, av en påtaglig framstegs- och 
utvecklingsoptimism, inte sällan med direkta eller indirekta hänvisningar till 
järnvägarnas stora betydelse för samhällets utveckling. I motsats till Oscar 
Lindström ansåg Elmhults Tidnings redaktör, von Schantz, att utvecklingen inte 
gick tillräckligt snabbt i Älmhult. En småsint inskränkthet stod hindrande i 
vägen. Trots det motstånd han mötte övergav han aldrig sin framtidstro. 

Sammanfattningsvis kan man se hur de båda tidningarna vävde samman drag 
från det traditionella agrarsamhället med �moderna� inslag. Det verkar som om 
de båda tidningarna fungerade som en arena för mötet mellan det traditionella 
och det moderna. Den största skillnaden mellan de båda består i att den ena 
tidningen mer förbehållningslöst önskade slå upp portarna för �via moderna� 
samtidigt som den andra ville lämna dörren till �via antiqua� åtminstone på 
glänt.  

 
 

Tidningsutgivandets lokala villkor  
 
 
Elmhults Tidnings vidare utveckling uppvisar många intressanta drag som nu 
skall tas upp till närmare belysning. Kanske ställer sig den kritiske läsaren frågan 
vad en undersökning av denna obetydliga tidning egentligen kan säga oss om 
landsortspressens villkor. Frågan är inte oberättigad. Tidningens potentiella 
läsekrets framstår inte som direkt imponerande. I Älmhult bodde vid denna tid ca 
1000 personer, och tidningen hade, enligt egen utsago, endast ett 100-tal 
prenumeranter. Trots detta vill jag hävda att en undersökning av Elmhults 
Tidning äger stor relevans för mina frågeställningar. Dess korta historia utgör 
nämligen en veritabel provkarta på de olika aspekter som påverkar pressens 
möjligheter att verka. I det följande skall jag ta upp några episoder som särskilt 
väl speglar de svårigheter som mötte det lokala tidningsutgivandet. 
 

Konflikt mellan centrum och periferi 
 
Redan i tryckfrihetsförordningens bestämmelser låg en latent inbyggd begräns-
ning för tidningar i småorter. Som tidigare antytts var vid tiden för Elmhults 
Tidnings grundande anläggandet av boktryckerier ett privilegium för städerna. 
Det var därför von Schantz tvingades förlägga tryckningen av tidningen till Nya 
Wexiöbladets tryckeri i Växjö. 1898 hade dock ett förslag inlämnats om att ändra 
i grundlagen så att boktryckerier även skulle få anläggas i köpingar. Förslaget 
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hade vid detta tillfälle lämnats vilande, men den 7 februari 1900 antogs det av 
riksdagen.55  

Beslutet sågs inte med blida ögon från de etablerade landsortstidningarnas 
sida. Vid ett möte den 3 februari hade Södra Sveriges pressförening antagit ett 
utlåtande där man kraftigt protesterade mot de möjligheter som nu öppnades att 
utge tidningar även i köpingar.56 Som grund för motståndet mot de föreslagna 
förändringarna anfördes kvalitets- och professionaliseringsargument. Det är 
intressant att se hur väl dessa argument överensstämmer med de som tidigare 
hade riktats från storstadstidningarnas sida mot landsortspressen.57  

I utlåtandet hävdades att innehållet i de nya tidningar som nu skulle komma 
att anläggas i köpingarna huvudsakligen skulle bestå av lånegods från de 
etablerade landsortstidningarna. Man ansåg vidare att dessa tidningar �endast 
skulle bli goda språkrör för �trångsynta uppfattningar, lokalpatriotisk envishet 
och småaktig afundsjuka, och det vare sig de i det yttre �draperade sig i grått 
eller rödt��. Föreningen varnade därför för �det samhällsvådliga uti borttagandet 
af de gränser som hittills skyddat mot plundring af stadstidningarnes egendom�. 

Elmhults Tidning bemötte föreningens argument i ironisk ton. Dels antydde 
man att dessa tidningar minsann själva aldrig hade dragit sig för att låna från 
andra tidningar. Dels påpekades att förändringarna i lagstiftningen i själva verket 
endast var en anpassning till praxis. Tidningar hade sedan flera år tillbaka 
utgivits i flera köpingar fast med annan tryckort. Därför ifrågasattes det farliga i 
att denna praktik nu stadfästes genom lagstiftning. Tidningen reste vidare den 
retoriska frågan om �ett boktryckeri t.ex. i Arvika köping med sina 3.000 
invånare [kan] blifva mera samhällsvådligt än ett dylikt i Trosa stad med sina 
600?�58 

De etablerade tidningarna såg tydligen grundandet av en mängd nya tidningar 
på mindre orter som ett hot mot deras privilegierade ställning. Här tydliggörs en 
uppenbar centrum-periferikonflikt i två led. Storstadstidningarna såg ner på 
landsortstidningarna som i sin tur såg ner på eventuella nya tidningar i mindre 
orter. 

 

Den lokale tidningsmakarens vedermödor 
 
Rent praktiskt verkar tidningen ha arbetat under primitiva förhållanden. Mycket 
tyder på att tidningen i stor utsträckning var ett enmansföretag, där von Schantz 

��������� 
55 Svensk Författnings Samling 1900 nr 11 § 1 mom. 5. 
56 Elmhults Tidning 15 februari 1900. 
57 Den nedlåtande attityd mot landsortspressen som inte sällan förekom från stockholmstidningarnas 

sida kan illustreras av en diskussion som fördes vid ett möte med Publicistklubben i maj 1889. 
Ämnet för diskussionen var de s.k. lösa notisjägarna som man uppfattade som ett ofog. Detta ansåg 
man dock främst var ett problem rörande landsortstidningarna. För huvudstadstidningarnas var 
problemet mindre, menade man, eftersom dessa �i sin tjenst endast använde fullt aktningsvärda 
personer� (Publicistklubben: protokoll 10 maj 1889). 

58 Elmhults Tidning 15 februari 1900. 
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själv styrde och ställde med det mesta. Den flitigt anlitade signaturen Eric M. 
visade sig t.ex. vara identisk med � Fredric E:son von Schantz! Redaktören tycks 
ha varit flitigt engagerad i kommunala och andra ärenden. Uppenbarligen 
utnyttjade han de kontakter han skaffat i dessa sammanhang för att få fram 
material till tidningen. Av en slump lyckades han också knyta någonting så 
exklusivt som en utrikeskorrespondent till tidningen. 

 
Herr Robert S., som för närvarande befinner sig på studieresa å kontinent-
en har [�], ehuru för utgifvaren alldeles obekant, uteslutande af sympati 
för företaget skyndat att utlofva meddelanden i bref till tidningen af sina 
intryck från de länder och folk han under sin resa kommer att besöka.59 

 
Genom denne person kunde von Schantz därmed bl.a. utlova skildringar från den 
pågående världsutställningen i Paris. 

I övrigt gick nog en del av tidningens redigering till på samma sätt som vid 
många andra små tidningar i små orter. Man kan nog utgå från att saxen och 
limburken tillhörde standardutrustningen även på Elmhults Tidnings redaktion.60 
Detta inte sagt för att förringa von Schantz insats. Med de knapphändiga 
personella resurser som tidningen hade att förfoga över var ett sådant förfarande 
nödvändigt för att tidningens spalter skulle fyllas. Dessutom verkar urvalet av 
vilka nyheter som skulle saxas inte ha varit slumpartat utan följde en medveten 
strategi.  

En konsekvens av tidningens bristande personella resurser blev att tidningen i 
stor utsträckning fick koncentrera sig på den uppgift som man själv angett som 
sin främsta: att skildra det lokala skeendet. Detta aktualiserar problemet med 
närheten till läsare och annonsörer. Med det bräckliga publika underlag som 
tidningen hade var det särskilt viktigt att inte stöta sig med någon. Inledningsvis 
verkar von Schantz också ha varit mån om detta, vilket framgår av den tidigare 
refererade episoden kring halkan på Älmhults gator. Det var dock inte alltid som 
redaktör von Schantz lyckades behärska den ömtåliga balansakten. När en ny 
skräddare etablerade sig i orten kunde han uppenbarligen inte tygla sin förkärlek 
till elaka sarkasmer: 

 
Nej, se en skräddare! utropa troligen våra läsare inom köpingen då de få 
syn på hr Sjöstens annons här framme. Ja, så är det. Elmhult har fått en 
skräddare, en verklig skräddare, d.v.s. en som föresatt sig att icke pina 
den byxklädda allmänheten med att leverera sommarkostymen i oktober 
och vinterkostymen i maj. Hr Sjösten förklarar sig ej allenast mottaga hur 
mycket arbete som helst, utan han tar emot det med tacksamhet och 
utfäster sig att ordentligt samt utan bråk för kunden verkställa detsamma 
enligt aftal. Måtte nu hr Sjösten hålla ord, hvilket återstår att pröfva, så är 
nöden � skräddarenöden � inom köpingen afhjälpt.61 

��������� 
59 Elmhults Tidning 4 januari 1900.  
60 Fenomenet beskrivs bl.a. i Berger 1977 s. 27. 
61 Elmhults Tidning 16 januari 1903. 
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Som vi kommer att se längre fram fick von Schantz allt svårare att hålla tillbaka 
sin vassa penna, vilket till slut tycks ha blivit tidningens fall. 
 

Resursernas knapphet 
 
 
Tidningens existens vilade redan från början på en bräcklig ekonomisk grund. 
För att kunna fortsätta utgivningen var man helt beroende av de bidrag som 
utlovats från ett antal prominenta personer inom orten. Så småningom uppgick 
denna skara till 38 personer.62 

Vid en jämförelse med Smålands-Kurirens aktietecknare uppvisar Elmhults 
Tidnings intressenter en något mer spridd social fördelning. Även här var dock 
rörelseidkarna i majoritet. En snabb titt på taxeringslängden visar att en stor del 
av samhällets ekonomiska elit visat intresse för tidningsföretaget. Fyra av ortens 
fem högst taxerade personer återfanns som intressenter i Elmhults Tidning, 
däribland de tre med högst taxerad inkomst.63 

Var och en av intressenterna hade förbundit sig att ge ett bidrag till tidningen 
på 25 kr. Så småningom började emellertid en del av dem visa tendenser att inte 
vilja uppfylla sina förpliktelser. Risken att det utlovade stödet skulle dras tillbaka 
utgjorde ett uppenbart hot mot tidningens fortvaro. Ett första tecken på kris 
visade sig i form av en annons den 5 april 1900. Tidningens garanter kallades då 
till sammanträde �för att taga del af tidningen rörande angelägenheter�.64 En 
månad senare tvingades man i en annons medge att den prekära ekonomiska 
situation gjort det nödvändigt att tillsvidare minska tidningens format och dra in 
följetongen.65 I slutet av juni hade man tydligen nått smärtgränsen vilket framgår 
av följande annons: 
 

Med anledning af att åtskilliga af de personer, som tecknat garanti för 
Elmhults Tidnings utgifvande synes ovilliga att fullgöra sina åtagna 
förbindelser, är redaktionen betänkt på att, såvida icke tidningens bestånd 
på annat sätt kan tryggas, låta densamma upphöra och genom öfverens-
kommelse med annan tidning bereda prenumeranterna ersättning.66 

 
Några veckor senare satte von Schantz på ett raffinerat sätt ytterligare press på 
tidningens garanter. Han publicerade en förteckning över de personer �som 
genom att förbinda sig till att med ett visst belopp understödja företaget, lade 
grunden till Elmhults Tidning�. Detta var inte enbart ett förtäckt hot utan sam-
tidigt en vädjan till garanternas hederskänsla, och kanske också till deras fåfänga. 
��������� 
62 Se bilaga 2. 
63 Taxeringslängd för bevillningen, publicerad i Elmhults Tidning 14 juni 1900. 
64 Elmhults Tidning 5 april 1900. 
65 Elmhults Tidning 3 maj 1900. 
66 Elmhults Tidning 28 juni 1900. 
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Att stödja tidningen var en hedervärd insats som de kunde känna stolthet över. 
Att taktiken inte var helt misslyckad får man en antydan om när von Schantz i 
mitten av augusti skruvade åt tumskruvarna ytterligare ett snäpp. �Sic transit 
gloria mundi!� (så förgås världslig ära), utropade tidningen och publicerade 
namnen på de fyra personer som trots den tidigare uppmaningen �nekat att 
godvilligt fullgöra hvad [�] skriftligen blifvit aftaladt�.67  

Av de 38 personer som lovat stödja tidningen återstod nu alltså endast fyra 
�ovilliga�. En av dessa bjöd så hårdnackat motstånd att det hela utmynnade i 
rättssak. Den 2 juni 1901 avgjordes frågan i häradsrätten och personen i fråga 
dömdes då att betala det utlovade garantibeloppet på 25 kronor samt 5 % ränta 
på denna summa.68  

Med en blandning av smockor och smek lyckades alltså von Schantz undvika 
att tidningen krossades av den ekonomiska kniptången. En lugnare period 
inträdde nu för tidningen. Det visade sig vara lugnet före stormen. En dramatisk 
olyckshändelse i mars 1903 blev upptakten till en fyra år lång kamp mellan 
tidningens redaktör och ett stigande antal personer tillhörande lokalsamhällets 
ledande skikt. Maktkampens olika faser ger en god illustration av det offentliga 
samtalets villkor på den lokala arenan. 

 

�Ack hvad den makten är en härlig sak, 
äfven om den är liten!� 
 
Den 5 mars inträffade en allvarlig tågolycka vid Loshult ett stycke söder om 
Älmhult. Elmhults Tidning omnämnde olyckan följande dag men utan några 
närmare kommentarer.69 I sitt nästa nummer rapporterade tidningen mer detalj-
erat om olyckan. Skarp kritik riktades nu mot det sätt på vilket den vid olyckan 
skadade eldaren behandlades. Enligt Elmhults Tidning tog det tre timmar innan 
den skadade fördes till Älmhult. Den svårt brännskadade mannen fick sedan 
ligga ytterligare fem timmar på en hård bänk med endast några trasor över sig 
innan han slutligen överfördes till Växjö lasarett där han sedermera avled.70 

Olyckan rönte ganska stor uppmärksamhet och refererades även i rikspressen. 
Så småningom gav den även eko i riksdagsdebatten. I riksdagens andra kammare 
fick Elmhults Tidning stöd av ingen mindre än S.A. Hedin som yrkade på en 

��������� 
67 Elmhults Tidning 16 augusti 1900. Störst problem hade tidningen med postmästaren i Älmhult, 

John Forsström, som styvnackat vägrade betala det utlovade garantibeloppet trots en dom i 
häradsrätten (Elmhults Tidning 13 juni 1901) Schismen mellan tidningen och postmästaren fortsatte 
sedan och utvidgades (se Elmhults Tidning 4 juli 1901). Man kan finna det något märkligt att 
Forsström, som år 1900 hade en taxerad inkomst av 3.834 kr., gjorde en sådan stor sak av en skuld 
på 25 kr.! 

68 Elmhults Tidning 13 juni 1901. 
69 Elmhults Tidning 6 mars 1903. 
70 Elmhults Tidning 13 mars 1903. 
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opartisk utredning av frågan.71 Någon sådan kom visserligen inte till stånd men 
händelsen kom ändå att få prejudicerande verkan. En omedelbar konsekvens av 
incidenten blev nämligen att nya föreskrifter utfärdades där det klargjordes att 
inga kostnader fick sparas för att skaffa vård åt vid olyckstillfällen skadade 
personer.72 

Det mest intressanta i detta sammanhang är de konsekvenser som Elmhults 
Tidnings agerande i frågan fick på det lokala planet. Händelsen blev nämligen 
inledningen till en djup schism mellan tidningens redaktör och en av lokalsam-
hällets mer prominenta personer, provinsialläkare Örn. I artikeln utpekades inte 
någon enskild person som ansvarig, men det var ändå Örn, som hade behandlat 
den skadade på stationen i Älmhult, som tog åt sig av kritiken. I ett genmäle 
anklagade han Elmhults Tidning för �skandalskriverier�. Elmhults Tidning 
vidhöll det berättigade i kritiken och ställde i polemisk ton frågan om doktor Örn 
: �skulle [�] lämnat t.ex. excellensen Boström på samma sätt om det varit han 
istället för en obetydlig eldare, som legat å plågans sofflock i väntsalen?�  

En intressant detalj i sammanhanget är att Örn lämnade sitt genmäle först efter 
det att händelsen även hade refererats i Malmö-Tidningen. Hans motivering till 
detta var att  
 

så länge artikeln endast fanns i Elmhults�Tidningen fäste jag mig ej vid 
densamma, men då den förekom i en mycket läst tidning med godt 
anseende, då anser jag mig ej kunna tiga.73 

 
Vid den kommunalstämma som hölls den 28 april 1903 såg Örn chansen att 
genomföra en kupp mot tidningen. Han föreslog att samhällets annonser och 
andra kungörelser inte längre skulle införas i Elmhults Tidning. Örn lyckades 
också i sitt uppsåt och stämman beslutade med 449 röster av 17 röstande mot 
336 röster av 24 röstande att köpingens officiella kungörelser hädanefter inte 
skulle införas i Elmhults Tidning.74 Elmhults Tidning konstaterade att 
bojkottbeslutet, som formellt ägde laga kraft först 30 dagar efter beslutet, redan i 
förväg hade tillämpats av hälsovårdsnämnden och brandchefen. Tidningen 
påpekade bittert att �det finnes alltså flera än kommunalstämman som [fattar] 
�beslut� i Elmhults köping. Ack, hvad den makten är en härlig sak, äfven om den 
är liten!�.75 

De kommunala rösträttsbestämmelserna gjorde det alltså möjligt för en 
minoritet att genomföra bojkotten mot en majoritets vilja. Den lokala makteliten 
slöt lojalt upp bakom Örn och drog sig inte för att ta till en del intrikata metoder i 
sammanhanget. När ärendet först kungjordes hade det ställts upp sent på 
dagordningen. Efter stämmans öppnande genomdrev dock Örn, backad av 
stämmans ordförande, att frågan istället skulle föras upp först på dagordningen. 
��������� 
71 Elmhults Tidning 15 maj 1903. 
72 Elmhults Tidning 28 augusti 1903. 
73 Elmhults Tidning 3 april 1903. 
74 Elmhults Tidning 1 maj 1903. Älmhults kommunalstämma, protokoll 28 april 1903. 
75 Elmhults Tidning 8 maj 1903. Hälsovårdsnämndens i Älmhult protokoll 7 april 1903. Noterbart är 

att hälsovårdsnämndens ordförande hette � F.S. Örn! 
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Som anledning till förändringen angavs att Örn var tvungen att resa bort och 
därför inte skulle ha kunnat medverka vid den utsatta tiden.76 Ärendets tidigare-
läggande verkade uppenbart till von Schantz nackdel. Flera av hans anhängare 
hade tydligen för avsikt att infinna sig på stämman enbart för denna frågas 
avgörande. På detta sätt kom dessa personer att uteslutas från möjligheten att 
påverka beslutet. När de anlände ställdes de inför fullbordat faktum.77  

Schismen mellan von Schantz och Örn fick sedermera ett rättsligt efterspel då 
von Schantz stämde, först doktor Örn och sedermera även kommunalnämndens 
ordförande Joh. Johnsson för ärekränkning. Vid stämman utbrast nämligen Örn i 
grova förolämpningar mot von Schantz. Han skulle ha kallat von Schantz 
�skandalskrivare� och tidningen för �boftidning�. Johnsson skulle ha bistått Örn 
i dennes förolämpningar genom ett anförande som kulminerade i kraftuttrycket 
�tidningen måste nedgöras, i annat fall göras vi till bofvar allihop�.78 Målet 
mellan von Schantz och doktor Örn kom upp inför Allbo häradsrätt den 8 juni 
1903 och domen utföll till von Schantz fördel. Örn dömdes till böter, skadestånd 
samt att betala von Schantz rättegångskostnader.79  

En god illustration av hur lokalsamhällets ledande skikt slöt sig samman då 
någon i dess krets hotas får man av reaktionerna då även kommunalnämndens 
ordförande drogs in i konflikten. Den 28 augusti hade von Schantz publicerat ett 
utdrag av sin stämning mot Johnsson.80 Nu utlystes hastigt en kommunalstämma 
att hållas den 7 september 1903. Ett av ärendena på dagordningen var en begäran 
av Johnsson att stämman skulle uttala sig om hur han hade skött sitt uppdrag som 
kommunalnämndens ordförande.81 Stämman nöjde sig inte med att uttala sitt 
fulla förtroende för Johnsson, utan gick dessutom till motangrepp mot von 
Schantz och hans tidning i följande uttalande:  

 
Därjämte ville stämman såsom sin enhälliga åsikt uttala, att hr Johnsson 
ej vanhedrat samhället vare sig genom sitt uttalande angående Elmhults 
Tidning vid kommunalstämman den 28:e sistlidne April eller vid något 
annat tillfälle, hvarför den med indignation tillbakavisade det angrepp, för 
hvilket han varit utsatt af nämnda tidning.82  

 
I nästa nummer av Elmhults Tidning beskrevs stämman som �en komedi [�] 
satt i scen af köpingens vanliga regissörer�.83 Elmhults Tidning svävade inte på 
målet om vad man ansåg var det egentliga syftet med det av stämman uttalade 
förtroendevotumet. Tidningen antydde att det knappast var någon slump att 
uttalandet gjordes två dagar innan ärekränkningsmålet mellan Johnsson och von 
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76 Älmhults kommunalstämma, protokoll 28/4 1903. 
77 Elmhults Tidning 1 maj 1903. 
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Schantz kom upp i rätten. Johnsson försökte också utnyttja uttalandet vid 
rättegången men det lyckades von Schantz förhindra.  

Elmhults Tidning riktade vidare skarp kritik mot att stämman tagit upp frågor 
som inte utlysts i kungörelsen. Enligt denna skulle man endast uttala sig om hur 
Johnsson skött sitt uppdrag för kommunen. Tidningen konstaterade att �ingen-
städes förekommer ett ord om Elmhults Tidning eller dess utgifvare. Först på 
stämman rycktes fram med hvartill betyget skall användas�. Enligt Elmhults 
Tidning hade beslutet alltså inte tillkommit i laglig ordning. Konsekvenserna av 
detta framhölls med emfas: 

 
Man måste härvid tänka sig, att många röstberättigade, som icke 
bevistade stämman, alldeles säkert gifva Johnsson sitt erkännande för det 
sätt hvarpå han �skött� ordförandebefattningen, men lika säkert är det 
däremot icke att de därför gilla hans uppförande mot vår utgifvare, samt 
att dessa uteblifna röstberättigade, om det kungjorts att stämman härom 
skulle utlåta sig, möjligen ej uraktlåtit att då infinna sig.  

 
Vidare påtalades det tveksamma i att, som Älmhults kommunalstämma, uttala 
sig i en pågående rättstvist och därigenom föregripa domstolens utslag.84 Rätte-
gången blev dock ett misslyckande för von Schantz. Häradsrätten dömde till 
Johnssons fördel, och von Schantz dömdes att betala dennes rättegångskostnad-
er.85  

Uppståndelsen kring Loshultsolyckan och dess efterspel illustrerar på ett 
belysande sätt en av de makttekniker som Thomas Mathiesen i sin bok Makt och 
motmakt beskriver med termen utdefiniering.86 I och med att von Schantz 
stämplades som en �skandalskrivare� kom han obönhörligt att pressas ut mot det 
etablerade samhällets periferi och blev därmed isolerad och marginaliserad. 
Mathiessen påtalar hur en sådan strategi verkar meningslöshetsskapande: �man 
negligeras, tas inte allvarligt, utan trängs in i ett hörn som rena rabulister�.87  
 

Elmhults Tidning utvidgar konflikten 
 
Även fortsättningsvis kom von Schantz och hans tidning att engagera sig mot 
sådant som kunde uppfattas som maktövergrepp. Som exempel kan nämnas 
tidningens engagemang för en man som under svåra förhållanden tvingades ta 
hand om sin psykiskt sjuka son. Elmhults Tidning såg provinsialläkare Örns 
obarmhärtiga agerande mot denna man, som redan i förväg var hårt drabbad 
genom sonens sjukdom, som en allvarligt kränkning.88  
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88 Elmhults Tidning bl.a. 23 och 30 oktober 1903. 
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En annan incident inträffade våren 1906. Pjätteryds kommun försökte då 
konfiskera ett arv som tillfallit en fattig kvinna som tidigare erhållit fattighjälp 
från kommunen. Elmhults Tidning engagerade sig i saken och förde kvinnans 
talan. Kommunen tog sedermera tillbaka sina krav och kvinnan fick behålla sitt 
arv.89 Om nu detta var Elmhults Tidnings förtjänst eller ej är kanske svårt att 
avgöra, men det är väl inte orimligt att tänka sig att tidningens skriverier 
åtminstone bidrog till denna utgång. 

En av tidningens sista strider stod om föreningsrätten. En av Järnvägsmanna-
förbundet utlyst blockad ledde till att Järnvägsstyrelsen bestraffade sju personer 
ur personalen. J. Sundgren, som tillika var ordförande i Järnvägsmannaför-
bundets avd. 111 i Älmhult, blev avskedad, banmästare Paulsson suspenderades i 
20 dagar och ytterligare fem personer dömdes till böter för arbetsvägran.90 
Elmhults Tidning engagerade sig kraftigt i frågan på de bestraffades sida.91 Även 
om de skärmytslingar som beskrivits ovan säkert rörde om i grytan så framstår 
de som krusningar på ytan i jämförelse med den strid som successivt växte fram 
med början våren 1904. Kampen mot � och om � spriten blev den utlösande 
faktorn till nästa fas i utvecklingen. 
 

Makteliten utmanas 
 
Stora hotellet i Älmhult uppfördes i slutet av 1860-talet. En avgörande fråga för 
rörelsen var möjligheterna att erhålla rättigheterna till spritutskänkning. Dessa 
erhölls genom en allmän auktion. Förfarandet framstår emellertid närmast som 
en formalitet. Så gott som regelmässigt var det nämligen Stora hotellet som 
erhöll rättigheterna, oavsett om andra medtävlanden hade lämnat in ett högre 
anbud. Detta blev inte minst tydligt efter det att källarmästare Axel Örtegren 
övertagit rörelsen år 1882. Efter dennes död den 14 oktober 1900 övertogs 
rörelsen, liksom spriträttigheterna, av hans änka.92 

En antydan om hur spelet bakom kulisserna kunde te sig får man av en 
notis i Elmhults Tidning i april 1903. Tidningen lämnar då följande meddelande 
angående kommunalstämmans behandling av frågan om utskänkningsrätten:  

 
Före beslutet meddelade kommunalnämndens ordförande, att fru Örtegren 
till köpingen öfverlämnat tretusen kronor såsom gåfva, samt att an-
ledningen till framställningen om tidens utsträckning till tre år vore, att 
fru Örtegren därigenom vid en eventuell försäljning af hotellet, kunde 
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 126

betinga sig en högre köpesumma, hvarvid hon ämnade öfverlämna ett 
ännu ej fixeradt belopp såsom gåfva till köpingen.93  

 
Det sägs inte rakt ut att gåvan skulle vara ett mutförsök, men nog verkar det 
ganska bestickande att aviserandet av gåvan till kommunen sammanföll med att 
man just då skulle fatta beslut om utskänkningsrätten. 

Under våren 1904 kom hotellets privilegierade ställning att utmanas. Den 11 
mars 1904 kunde Elmhults Tidning berätta att ett särskilt spritbolag var under 
bildande i Älmhult.94 Detta var upptakten till en kamp om spriten som varade i 
tre år och som delade Älmhult i två läger. På den ena sidan stod den 
diskussionsförening som bildats av von Schantz i oktober föregående år samt 
ortens organiserade nykterister. På den andra sidan stod hotellets ägare, fru Örte-
gren, uppbackad av några av köpingens rikaste, och därmed också röststarkaste 
medborgare. 

Kampen om spriten fördes på flera arenor men kom kanske tydligast till 
uttryck i de kommunala protokollen och i Elmhults Tidnings spalter. För att kort 
sammanfatta händelseförloppet så gick nykterhetsvännernas taktik till en början 
ut på att försöka erövra utskänkningstillståndet genom bildandet av ett särskilt 
bolag. Man ansåg att ett sådant bolag skulle bidra till en bättre kontroll av 
sprithandeln och därigenom också leda till en minskad spritkonsumtion.95 Vid ett 
möte den 22 april 1904 bildades så Aktiebolaget Göteborgssystemet i Älmhult.96  

Den nya spritförordning som antogs av riksdagen i april 1905 innebar dock att 
möjligheten att överta utskänkningsrättigheterna genom ett särskilt bolag inte 
längre utgjorde någon framkomlig väg.97 Insatserna inriktades då istället på att 
försöka begränsa försäljningstiden för utskänkning. Inte heller denna taktik 
kröntes dock med någon framgång. Samtliga förslag i den riktningen röstades 
obönhörligen ned av stämmans majoritet.98 Det verkar dock uppenbart att 
nykterhetsvännerna steg för steg blev allt starkare. Den 25 april 1907 hölls det 
avgörande slaget om spriten � och nykterhetsfolket vann! Stämman beslutade 
med knapp marginal att all spritförsäljning inom köpingen skulle upphöra med 
början i januari 1908.99  

Elmhults Tidning hade hela tiden starkt engagerat sig på nykterhetsfolkets 
sida och man hade ingående rapporterat om alla turer i frågan. Tidningen firade 
den glada nyheten med att ge ut ett extrablad, där man glädjestrålande rapport-
erade hur �nykterhetsfolkets seger hälsades med jubelrop, starka handklapp-
ningar och stampningar�. Motståndarsidan beskrevs inte lika välvilligt:  
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Fru Örtegren öfvervar stämman och mönstrade, likt en fältmarskalk, sina 
fåtaliga men röststarka värfvade trupper. Efter nederlaget lommade hon 
af, synbart besviken, lämnande sina trupper i sticket.100  

 
Det skarpt ironiska och ofta ytterst insinuanta tonfallet var typiskt för tidningen. I 
sina formuleringar hade man sedan flera år tillbaka befunnit sig på gränsen till 
det förolämpande. Under tidningens två sista år kom denna gräns att passeras 
med bred marginal. 
 

En motoffentlighet växer fram 
 
I det provnummer som utkom av Elmhults Tidning i december 1899 hade man 
varit noga med att framhålla att tidningen �icke kommer att sysselsätta sig med 
politik, utan enbart med lokala � ej enskilda förhållanden inom såväl samhället 
som kringliggande [�] kommuner�.101 Som redan har framgått kom den passiva 
roll som antyds här snart att överges. Från att ha varit en kylig objektiv 
betraktare gled tidningen allt mer över till att bli en nagel i ögat på kommunens 
�höga herrar�. von Schantz nöjde sig inte med att framföra sin kritik i Elmhults 
Tidning. I oktober 1903 tog han initiativet till bildandet av en ny förening. 

Den diskussionsförening som bildades den 19 oktober 1903, och i vilken von 
Schantz valdes till ordförande, var uppenbarligen tänkt som en motoffentlighet 
dels till kommunalstämman, dels till den sedan tre år tillbaka existerande före-
läsningsförening där några av von Schantz främsta kombattanter satt på ledande 
funktioner. Föreningens syfte angavs nämligen vara �att bereda medlemmarne 
tillfälle att utbyta tankar och åsikter i kommunala m.fl. frågor, äfvensom att 
anordna föredrag i dithörande ämnen�.102 Diskussionsföreningen kom nu till-
sammans med Elmhults Tidning att utgöra basen för oppositionen mot ett röst-
starkt fåtal. Föreningen samlades regelmässigt inför varje kommunalstämma där 
viktiga angelägenheter skulle avgöras. 

Det verkar som om diskussionsföreningen fick en formerande effekt för ortens 
föreningsverksamhet. Under de följande åren bildades nämligen en rad nya för-
eningar i orten med mer eller mindre radikala förtecken. Åren 1904-1905 
bildades två föreningar bland järnvägsmännen: Järnvägsmännens helnykterhets-
förbund avd. 41 och Järnvägsmannaförbundet avd. 111. Den 7 september 1907 
bildades Älmhults arbetarekommun. I den historik som utgavs i samband med 
firandet av Älmhults köpings 50-årsjubileum påtalas diskussionsföreningens 
stora betydelse som vägröjare för denna förening.103  

Elmhults Tidning tycks alltså ha utgjort något av ett nav kring vilket det 
organiserade motståndet ursprungligen formerades. Denna tidningens betydelse 
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har negligerats av senare hävdatecknare. Varken i Älmhultshistoriken eller 
IOGT-logen Linnés Minnes historik omnämns von Schantz och hans tidnings 
engagemang på nykterhetsvännernas sida i deras lyckosamma strid i sprit-
utskänkningsfrågan 1907. Visserligen omnämns diskussionsföreningen som en 
viktig föregångare till arbetarekommunen, men von Schantz namn förbigås med 
tystnad. Hur kommer sig detta? Förklaringen står förmodligen att finna i den 
utveckling som Elmhults Tidning tog sig under de två sista år som den utkom.  
 

Motståndet urartar 
 
I ett efterhandsperspektiv framstår den indignerade artikeln i anslutning till 
Loshultsolyckan som början till slutet för Elmhults Tidning. Trots att det för-
modligen inte var hans avsikt, kom von Schantz därigenom att utmana den lokala 
enheten. Lokalsamhällets jantelag slog nu till mot von Schantz med förödande 
kraft. Steg för steg drevs han allt längre ut mot det etablerade samhällets periferi. 
Tidningen blev nu allt märkligare till sin utformning och dess redaktör ger in-
trycket av att ha utvecklats i närmast paranoid riktning. I tidningen gavs ständiga 
antydningar om det förtal och baktaleri som von Schantz ansåg sig vara utsatt 
för. Som exempel visas några rader där ett fiktivt samtal återges: 

 
Ökänd-an: Den där hr Q. måste jag allt sätta ihop en historia om, t.ex. att 
han har dille 
Okänd-an: Ja, det vore rätt åt�en, men så gör väl den usla Elmhults-
tidningen genast skandal af�et. 
Ökänd-an: Ja, se �med den där karlen borde då ingen ha något att skaffa�! 
Hin (sticker fram hornen vid spiselvrån): Rätt så, min flicka! Du och jag 
kommer nog att trifvas bra ihop!104 
 

Elmhults Tidning utvecklades allt mer till att bli ett medel i redaktörens 
personliga korståg mot allt och alla som han ansåg motarbetade honom. De sista 
numren av tidningen utgör ett skolexempel på det offentliga samtalets urartning. 
I mer eller mindre förtäckta ordalag gick redaktören till angrepp mot verkliga 
eller inbillade fiender. Huvudmålet för attackerna var ofta Lotten Örtegren. Som 
exempel kan nämnas en teckning som infördes i Elmhults Tidning föreställande 
Amor, ridandes på en stor örn och med pilbågen i högsta hugg. Teckningen har 
fått underrubriken: �Hvem är den glada änkan i Elmhult?�. Vem som avsågs 
råder inget tvivel om.105 I slutfasen av spritstriden publicerade Elmhults Tidning 
en visa med titeln �Till strids mot spriten!� Den är emellertid lika mycket en 
nidvisa riktad mot Lotten Örtegren. Hon framställs i visan som den som ytterst 
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styrde och ställde med allt i Elmhult, vilket framgår av de båda första 
verserna:106  

 
Säg, go� vänner hvad står på  Med �pinnar� fem är saken klar, 
i Elmhult är ett satans schå? i spetsen går �vår fru� så rar, 
Jo, bolag bildas skall för sta�n blott �stämman� får den rätta ton 
och supas se�n af själfva fan! och ej blir �vriden� till fason! 
Lotta å ja, Lotta å ja  Lotta å ja, Lotta å ja  
Lotta å Lotta hoppsasa  Lotta å Lotta hoppsasa 
 
Den allt mer uppskruvade tonen i Elmhults Tidning gjorde att utdefinierings-
strategin till sist lyckades. von Schantz hade blivit den skandalskrivare som han 
redan 1903 hade stämplats som. I och med detta behövde man heller inte ta 
honom på allvar. Utifrån den isolerade ställning som han nu försatt sig i utgjorde 
han inte längre något hot. 
 

Epilog  
 
Efter nedläggningen av Elmhults Tidning blev von Schantz inte långvarig i 
Älmhult. Redan 1908 flyttade han med familjen till Ljungby.107 Så småningom 
gick flyttlasset vidare till Värnamo, där von Schantz blev innehavare av en 
juridisk byrå.108 Även von Schantz främsta motståndare i spritstriden, Lotten 
Örtegren, lämnade snart Älmhult. Stämmans beslut att förbjuda spritförsäljning-
en i Älmhult framstår som något av en vändpunkt för Örtegren. Efter detta 
verkar affärerna ha gått utför. Ett tecken på att hon hamnade i ekonomiskt 
trångmål är att hon 1909 dömdes till två månaders fängelse för �uppenbar 
vårdslöshet mot sina borgenärer�. Två år senare flyttade hon till Stockholm.109  

I Älmhult blåste förändringarnas vindar. En bidragande orsak till detta var att 
orten fick en ny provinsialläkare. Den tidigare innehavaren av posten, von 
Schantz trätobroder F.S. Örn, avled i april 1904. Ersättaren, Alfred Söderberg, 
var i allt väsentligt sin företrädares motsats. Med sin radikala läggning kom han 
snart att engagera sig på flera fronter. Han var en av de som starkast engagerade 
sig i 1907 års spritstrid på nykterhetsvännernas sida. I början av september 
samma år var han en av frontpersonerna vid bildandet av Älmhults arbetare-
kommun.110 Hans hustru var minst lika radikal och orsakade stort rabalder då 
hon skänkte ett antal böcker till Älmhults föreläsningsförening. Bland böckerna 
fanns nämligen en hel del politisk och på annat sätt kontroversiell litteratur som 
t.ex. verk av den sexualliberala Frida Steenhoff. Gåvan rönte knappast en odelad 
uppskattning bland föreningens medlemmar. Några av styrelsens medlemmar 
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reagerade kraftigt och ansåg att flera av böckerna omöjligtvis kunde införlivas i 
föreningens bibliotek.111  

Inför eftervärlden har makarna Söderberg blivit uppmärksammade i 
jubileumsskrifter och lokalhistoriska verk. De har då ofta framställts som 
föredömen och värdiga representanter för ett nytt samhälle. Den verksamhet som 
von Schantz bedrev i sin tidning har däremot förbigåtts med tystnad.  

 

 Sammanfattande reflexioner 
 
 
De motgångar som mötte de tidningar som behandlats i detta avsnitt illustrerar 
olika aspekter av den lokala pressens villkor. Vissa övergripande faktorer hade 
en särskilt hämmande effekt för små tidningar på små orter. En sådan faktor 
utgjorde de tidigare existerande stadsprivilegierna för boktryckerier. Det tvångs-
mässiga överflyttandet av Elmhults Tidnings distribution kan också ses som ett 
uttryck för de små landsortstidningarnas särskilda utsatthet. I kampen för 
tidningarnas ekonomiska överlevnad tog sig betydelsen av de nära samman-
hangen tydliga uttryck. I dessa små orter var antalet potentiella bidragsgivare och 
stöttepelare färre än i en större stad. Detta gjorde att beroendet till de som fanns 
blev desto större. En förutsättnings för att tidningarna skulle erhålla och behålla 
stöd till sina företag var att man undvek att trampa på ömma tår. Detta lyckades 
ingen av dem särskilt väl med. 

Det sätt på vilket pressens funktioner synliggörs i de båda tidningarna upp-
visar både likheter och skillnader. Båda tycks ha tagit informationsfunktionen på 
allvar. I synnerhet var tidningarna måna om att lyfta fram och betona de lokala 
nyheterna. Vad gäller den politiska funktionen så gav Alfvesta Tidning redan 
från sitt första nummer tydligt uttryck för en mobiliserande ambition. Elmhults 
Tidning däremot var inledningsvis mer försiktig i sina uttalanden. Så småningom 
kom dock tidningen att utvecklas till ett uttalat opinions- och mobiliseringsorgan. 
Såväl bildnings- som underhållningsfunktionerna framhölls med störst eftertryck 
i Elmhults Tidning, som uppenbart sökte förena ambitionerna att roa och bilda. 
Alfvesta Tidning gav uttryck för en mer ambivalent inställning och uttryckte 
ibland klar skepsis till bildningsidealet. Framför allt var man kritisk till vad man 
uppfattade som en ytlig form av bildning, d.v.s. en som inte grundades på ett 
djupare, andligt plan.  

De identitetsmarkörer som framskymtar i de båda tidningarna är också av 
olika karaktär. Alfvesta Tidning uppvisade såväl inkluderande som exkluderande 
inslag. Å ena sidan lyfte man fram betydelsen av att enas kring religionen och 
traditionella värderingar. Å andra sidan målade man upp en mörk bild av vad 
man ansåg kunde bli konsekvenserna av de nya tendenserna i tiden: klasshat och 
samhällets upplösning. I Elmhults Tidning däremot överväger de inkluderande 
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inslagen. Tidningen uppmanade till enhet mot inskränkthet och korruption. 
Dessa ambitioner är dock ibland svåra att skilja från von Schantz vendettor på 
det personliga planet. von Schantz agerande fick till konsekvens att det offentliga 
samtalet blev invaderat av det privata. Härigenom försvårades allvarligt möjlig-
heterna till ett fruktbart samtal.  

Alfvesta Tidning gav tydligt uttryck för sin anknytning till regionala 
värdemönster. Genomgående var det de gammalkyrkliga idealen som lyftes 
fram. De ideal som tidningen anslöt sig till framkommer ofta i klartext i dess 
spalter och kan sammanfattas i följande punkter: 

 
• Man skall vara medveten om sin plats i samhället och också finna sig i den. 
• Man skall inte sträva efter detta livets goda. 
• Man skall inte förhäva sig. 
 
I mångt och mycket verkar Elmhults Tidnings inställning ha varit den 
fullkomligt motsatta. Här riktades istället, direkt och indirekt, hårda angrepp mot 
den lokalsamhällets jantelag som de tre punkterna ovan ger uttryck för.  

Tidningarnas betydelse för det offentliga samtalets villkor kommer tydligast 
till uttryck i Elmhults Tidnings spalter. I negativ riktning verkade det fenomen 
som tidigare diskuterats, d.v.s. det �goda� samtalets urartning. I flera avseenden 
tycks tidningens verksamhet emellertid också ha utvidgat ramarna för det 
offentliga samtalet. För det första kan man konstatera att tidningens engagemang 
i flera fall gav konkreta resultat. Skriverierna kring Loshultsolyckan riktade 
uppmärksamheten mot uppenbara missförhållanden. Konsekvensen blev att en 
förändring av gällande praxis så småningom drevs fram. Tidningen gav dess-
utom svaga och utsatta människor möjlighet att göra sin röst hörd i tidningen och 
de lyckades också i vissa fall att få gehör för sina krav. Vidare blev tidningen ett 
centrum för etablerandet av nya föreningar som i sin tur kunde lägga ytterligare 
kraft bakom krav på förändringar. Slutligen fungerade tidningen också mycket 
tydligt som en lokalsamhällets vakthund. Kontroversiella frågor i lokalsamhället 
lyftes fram i ljuset. Det blev svårare för den lokala makteliten att undvika att 
obehagliga frågor debatterades. Elmhults Tidnings uppdykande på scenen ingav 
dem säkert en känsla av gnagande osäkerhet. De kunde inte längre känna sig lika 
säkra. De visste nu att deras agerande när som helst kunde sättas under kritisk 
granskning.  
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IV. Från duglighet till 
partipiska? 

 
 
I undersökningen av Elmhults Tidning riktades uppmärksamhet på förhållandet 
mellan lokal press och den lokala politiska arenan. Denna första temaunder-
sökning knyter an till denna tematik. Undersökningen har två huvudsakliga syf-
ten. För det första att undersöka hur den lokala politiken speglades i tidningarna 
och ge en bild av hur deras syn på den lokala politikern utvecklades. För det and-
ra riktas särskild uppmärksamhet mot pressens agerande och dess betydelse i det 
lokalpolitiska spelet. Undersökningen är uppdelad i två delar. Den första delen 
behandlar valen till det lokala styrande organet, den andra valen till riksdagens 
andra kammare. Genom en systematisk genomgång av de diskussion-er och de-
batter som fördes i de lokala tidningarna Smålandsposten och Nya Wexiöbladet 
kring de politiska valen hoppas jag kunna ge en allsidig belysning av vilka egen-
skaper tidningarna ansåg önskvärda hos de personer som skulle ta plats i stadens 
respektive rikets styrande organ. Var det några särskilda kvaliteter som framhölls 
och vad såg man som särskilt negativt? Vilka förändringar är märkbara över tid? 
En aspekt som kommer att stå särskilt i blickpunkten är tidningarnas möjligheter 
att styra debatten och retorikens utformning. Dessutom undersöks i vilken mån 
lokala argument förs fram i debatten, samt om tidningarnas bevakning och skild-
ring av valrörelserna med tiden blir mer �professionell�.  
 

Den lokala politikern i pressens spegel  
 
Först skall alltså intresset riktas mot tidningarnas bevakning av valen till det lo-
kala styrande organet. Eftersom undersökningen tidsmässigt omfattar över trettio 
år har det varit nödvändigt att göra vissa bestämda nedslag. Jag har valt att följa 
debatten kring valen till stadsfullmäktige i Växjö från 1880 fram till år 1912. An-
ledningen till att undersökningen går fram till 1912 är att i och med valet detta år 
kom hela stadsfullmäktige att vara invalt på grundval av det proportionella val-
systemet.  

Den kommunala rösträtten var i hög grad bunden till inkomst och 
förmögenhet. För det första krävdes att man hade erlagt sina utskylder till 
kommunen, vilket i praktiken innebar en nedre inkomstgräns på 500 kr. Alla som 
erlade skatt hade rösträtt. Även ogifta kvinnor hade alltså rätt att deltaga i de 
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kommunala valen. De var emellertid inte valbara. Rösträtten var graderad på så 
sätt att man för varje skattekrona erhöll en röst. Det fanns dock såväl en absolut 
som en relativ maximigräns. Den absoluta gränsen var 100 röster, vilket 
motsvarade en årsinkomst på 10.000 kr. Den relativa rösträtten var sedan 1869 
begränsad till 1/50 av stadens totala röstetal. Även skattepliktiga juridiska 
personer (bolag, föreningar, banker etc.) hade rösträtt på samma villkor som för 
enskilda medborgare.1  

De ovan beskrivna rösträttsbestämmelserna var gällande under nästan hela 
undersökningsperioden. 1907 fattades beslut om att införa en ny rösträttsordning 
som innebar införandet av det proportionella valsystemet. Rösträtten till de 
kommunala valen skulle även fortsättningsvis vara kopplade till den röstandes 
skattskyldighet men antalet möjliga röster sänktes från 100 till 40. Eftersom det 
rörde sig om en grundlagsförändring kunde den nya ordningen inte genomföras 
omedelbart. Den skulle först bekräftas av ytterligare en riksdag med val emellan, 
vilket skedde 1909. De dröjde därför till år 1910 innan de nya bestämmelserna 
kom att tillämpas för första gången.2 

Det var alltså en stor del av befolkningen som direkt förhindrades att deltaga i 
det lokala politiska livet. Det ligger nära till hands att anta att den graderade ska-
lan hämmade det politiska intresset även bland de personer som endast hade få 
röster till sitt förfogande. Det faktum att valen förrättades på vardagar mitt på 
dagen, bidrog troligtvis till att en vanlig arbetstagare drog sig för att offra arbets-
tid för att besöka vallokalen. Visserligen hade alla formellt rätt att rösta genom 
ombud, men det är troligt att denna möjlighet i större utsträckning utnyttjades 
bland de högre inkomstgrupperna än bland de lägre.3 

För de kommunala valen lyser de öppna valrörelserna nästan helt med sin 
frånvaro. Organiserade valrörelser tycks ha förekommit först under de senaste 
åren av undersökningsperioden. Frånvaron av primärt material gör att den lokala 
pressen utgör ett unikt material för att spegla det politiska livet på lokal nivå un-
der denna period. Denna möjlighet har dock sällan utnyttjats i tidigare forsk-
ning.4 

Innan den empiriska genomgången påbörjas bör några saker klargöras. För det 
första kan man notera att tidningarnas rapportering av stadsfullmäktigevalen 
präglades av stor oregelbundenhet. Vid vissa tillfällen kommenterades valet 
tämligen ingående, men ofta valde tidningarna att endast publicera valresultatet 
utan några som helst kommentarer. I den följande genomgången kommer dessa 
��������� 
1 Björkman 1987 s. 20, Krantz 1988 s. 71. De bestämmelser som nu beskrivits gällde för städerna. 

För landsbygden var bestämmelserna något annorlunda. Vid beräkningen av rösterna användes här 
före år 1909 det s.k. fyrksystemet. Detta innebar att såväl innehav av jordegendom som inkomst 
medräknades. Enligt 1862 års kommunalförordning innebar ett mantal 100 röster. 1901 
begränsades antalet röster (fyrkar) till 500 eller maximalt 10 % av det sammanlagda antalet röster i 
kommunen.  

2 Hadenius m.fl. 1978 s. 57ff. 
3 Björkman 1987 s. 32 not 12. 
4 Även i de fall där pressen kommit till användning så har den inte primärt utnyttjats som ett 

huvudobjekt för undersökningen utan främst som en källa (som exempel kan nämnas Lindberg 
1962). Den lokala politikens bevakning i lokalpressen i modern tid har ägnats större intresse. Som 
exempel kan nämnas Bannerhed 1994, B. Johansson 1998 och Palm & Rohdin 2000.  
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senare valtillfällen inte att ägnas någon fördjupad granskning. Det bör än en gång 
betonas att det här inte är frågan om att skildra lokalpolitiken som sådan utan 
den bild som framträder av den i de lokala tidningarna. Den konkreta utgången 
av valen kommer därför att kommenteras endast i den mån resultatet har någon 
betydelse för förståelsen av tidningarnas agerande och deras skildring av det 
lokalpolitiska skeendet. 

 

Duglighet, erfarenhet och självständighet  
 
Inför det ordinarie valet i december 1880 påpekade Nya Wexiöbladet att valet 
inte rönte något större intresse från väljarnas sida. Som en förklaring till det 
ringa intresset anförde tidningen en viss mättnad som infunnit sig hos väljarna 
sedan den viktiga skolfrågan avgjorts. Samtidigt påpekades att ointresset också 
kunde uppfattas som ett misstroendevotum mot stadens styresmän. Intresset för 
valet tycktes dock ha ökat dagarna innan valet, fortsatte tidningen, vilket man till 
viss del antog berodde på att valdagen närmade sig. En annan tänkbar orsak an-
tyddes emellertid, nämligen 

 
de från ett visst håll vidtagna sträfvandena att från omval utesluta ett par 
af de mest erfarne och för stadens angelägenheter varmast intresserade 
medlemmarna af stadsfullmäktige, men hvilka en och annan gång visat 
sig besvärliga genom att alltför sjelfständigt häfda en från flertalets 
åsigter afvikande mening.  

 
Nya Wexiöbladet ansåg alla sådana försök vara förkastliga. Tidningen betonade 
vidare att kandidater till stadsfullmäktige borde besitta två egenskaper; duglighet 
och självständighet. Dessa båda egenskaper ansågs vara lika viktiga. Av de två 
listor som tidningen publicerade föredrog Nya Wexiöbladet den senare. 
Ytterligare två kandidatlistor hade sänts in till tidningen men dessa avvisades av 
tidningen med motiveringen att  

 
de synbarligen äro dikterade af dumhet eller bitter ironi; vi tro det 
nemligen knappast kunna vara insändarnes allvarliga mening att till stads-
fullmäktige föreslå sådana personer, om hvilka man bestämdt vet, att de 
allra flesta sakna all håg och lust att offra sin tid för kommunens 
angelägenheter, andra befinna sig i en underordnad och till följd deraf 
beroende ställning och ännu andra redan visat sig ega en allt för stor 
benägenhet att gå andras ärenden.5  

 
Tidningens agerande i det här fallet är intressant då det visar på dess stora 
maktbefogenheter. Genom sin vägran att publicera de misshagliga kandidat-
listorna, var det möjligt för tidningen att på ett tämligen godtyckligt sätt styra 

��������� 
5 Nya Wexiöbladet 18 december 1880. 
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tillträdet till det offentliga samtalet. Ingen kunde ju kontrollera om listorna 
uteslutits på goda grunder eller ej. 

Nya Wexiöbladets farhågor om ett dåligt intresse för valet visade sig komma 
ordentligt på skam. Inte mindre än 215 valsedlar avlämnades vid valet, enligt 
Smålandsposten det högsta antal någonsin i stadens historia.6 Om resultatet av 
valet säger sig Nya Wexiöbladet inte vilja lämna några reflexioner, men 
konstaterar att utgången borde tillfredsställa alla parter eftersom varken �den 
yttersta högern� eller �den yttersta vänstern� kunde betrakta sig som segrare i 
valet. Segrade gjorde istället �de moderate, det vill här säga de mest opartiske�. 
Tidningen kan dock inte avhålla sig från kommentaren att antalet tjänstemän (17 
av 24) föreföll vara väl stort. Man tillfogade att det inte hade skadat om de 
�egentlige borgarne� hade kunnat förstärkt sina positioner.7 Det är intressant att 
notera tidningarnas ovilja att kommentera valutgången. Uppenbarligen ansågs 
det inte riktigt passande. Smålandsposten lämnar t.ex. inte några som helst 
kommentarer. 

Det fyllnadsval som inföll 17 mars 1882 omfattades enligt Nya Wexiöbladet 
inte med något större intresse, eftersom inga �brännande� frågor var på tapeten. 
Trots detta ansåg tidningen att de röstberättigade borde göra sin �plikt�. Nya 
Wexiöbladet lämnade också en intressant kommentar om 
stadsfullmäktiginstitutionen som man ansåg hade hamnat i misskredit därför att 
�börds- och penningaristokratin gent emot �småfolket� gjort sin makt vid valen 
gällande på ett alltför hänsynslöst och sårande sätt och till fullmäktige invalt 
uteslutande sina egna medlemmar - eller tjensteandar�. Istället borde 
stadsfullmäktiges portar öppnas för de mindre bemedlade, inte minst för 
arbetarklassen.8  

Även inför fyllnadsvalet den 24 augusti samma år anmärkte Nya Wexiöbladet 
att intresset för valet var svalt, och lämnade följande kommentar:  

 
Undras om någon gång de djupa leden skola komma sig för att deltaga 
i kommunvalen och när de skola komma till insigt om att äfven de ha 
�intressen� att bevaka.9 

 
 
Nya Wexiöbladets kommentarer vid dessa båda valtillfällen visar tydligt att man 
från tidningens sida insett rösträttssystemets konsekvenser. Tanken att systemet 
borde ändras tycks dock ha varit tidningen avlägsen. Istället antydde man två 
samverkande lösningar inom systemets ram: dels borde samhällets röststarka 
personer ta sitt ansvar och frivilligt rösta fram mindre bemedlade personer, dels 
måste de röstsvaga deltaga i valen i mycket större utsträckning.  

Inför det ordinarie stadsfullmäktigevalet den 7 december 1882 betonade Nya 
Wexiöbladet än starkare övervikten för ämbets- och tjänstemännen i stadsfull-

��������� 
6 Smålandsposten 24 december 1880. 
7 Nya Wexiöbladet 23 december 1880. 
8 Nya Wexiöbladet 14 mars 1882. 
9 Nya Wexiöbladet 25 augusti 1882. 
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mäktige. Visserligen förnekades inte att Växjö var en utpräglad ämbets- och 
tjänstemannastad, men oaktat detta ansåg man att proportionerna var oriktiga.10 
Smålandsposten var liksom tidigare sparsam med kommentarer. I samband med 
redovisandet av valresultatet kunde man dock denna gång inte undlåta att påpeka 
att även om röstningen skulle ha vidtagits per capita, så skulle ändå samma 
personer ha blivit valda, om än ordningen då skulle ha blivit något annorlunda.11 
Detta påpekande får väl ses som ett försök att lindra kritiken mot det 
odemokratiska valsystemet, och ett hävdande av att inkomstgraderingen av 
rösterna i praktiken inte hade så stor betydelse. 

Vid fyllnadsvalet den 29 april 1886 kommenterades övervikten av ämbets- 
och tjänstemän i stadsfullmäktige även av Smålandsposten. Eftersom Växjö var 
en så utpräglad ämbets- och tjänstemannastad var det rätt och riktigt att denna 
grupp var rikligt representerad i fullmäktige ansåg tidningen, men påpekade 
också att övervikten var väl stor. När garvare Johnsson skulle ersättas borde hans 
efterträdare också vara hantverkare ansåg man vidare.  

Smålandsposten gav i samma nummer också en intressant beskrivning av 
Växjö, som fritt från �split och partisinne�. Eftersom det inte fanns några 
�stridiga klassintressen� så spelade det heller ingen roll från vilken samhällsklass 
en stadsfullmäktig kommer, hävdade tidningen, så länge han bara var hederlig, 
duglig och intresserad för kommunens intressen. Samtidigt riktades ett 
varningens ord mot att  

 
genom bristande grannlagenhet eller för långt drivna anspråk från ena 
eller andra hållet rubba den lyckliga frid och enighet, hvaråt vi glädja 
oss.12 

 
Inte heller det ordinarie valet i december 1886 ansågs enligt tidningarna ha 
omfattats med något större intresse. Smålandsposten meddelade att man endast 
fått in ett par insändare med förslag till kandidater. En av listorna bestod av 
enbart jurister, vilket gav tidningen anledning att upprepa kritiken mot 
ämbetsmännens övervikt i stadsfullmäktige. Smålandsposten frångick här sin 
vana att inte kommentera vallistorna vilket man motiverade med att dessa 
inkommit så sent att allmänheten inte hunnit ta del av dem. Man är också noga 
med att påpeka att om de hade haft den möjligheten, så skulle de naturligtvis 
ändå ha dragit precis samma slutsatser som Smålandsposten!13  

Tidningens (påstådda) ovilja att kommentera vallistorna understryker tanken 
att detta inte riktigt ansågs passande. Kanske uppfattades ett sådant förfarande 
som ett försök att styra debatten, och därmed som ett hot mot väljarnas 
möjligheter att fatta självständiga beslut. Ambivalensen är dock uppenbar. 
Genom sina möjligheter att godtyckligt avgöra vilka vallistor som publicerades, 

��������� 
10 Nya Wexiöbladet 28 november 1882. 
11 Smålandsposten 9 december 1882. Intressant att notera är att en av de för omval uppställda 

ledamöterna för ovanlighetens skull inte lyckas bli omvald. 
12 Smålandsposten 27 april 1886. 
13 Smålandsposten 14 december 1886. 
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och genom att lämna �lämpliga� kommentarer till vissa av dem kunde man ändå 
i stor utsträckning påverka och styra väljarkåren. 

Vid det ordinarie valet i december 1888 rapporterade tidningarna om ett 
betydligt större intresse från väljarnas sida. Nya Wexiöbladet presenterade två 
vallistor. Efter ett �halft offentligt möte� hade stadens nykterhetsvänner beslutat 
att ansluta sig till den lista som upptog flera välkända organiserade nykterhets-
vänner. Allt som allt trodde Nya Wexiöbladet att tre huvudlistor skulle komma 
att begagnas vid valet, och utöver detta dessutom åtskilliga �lösa� listor, �då rätt 
många valmän antagligen icke kommer att känna sig tillfredsställda med alla 
kandidaterna å någondera af listorna�. Nya Wexiöbladet antydde att utgången av 
valet var osäkert: �de olika partiernas styrka kan för närvarande ej med visshet 
beräknas�.14 

I december 1889 avgick två av stadsfullmäktiges ledamöter.15 Inför 
fyllnadsvalet den 31 januari 1890 spådde Smålandsposten att valet �såsom fallet 
plägar vara med fyllnadsval i nämnda korporation, endast tilldraga sig en till 
vissa smärre kretsar begränsad uppmärksamhet�.16 Det visade sig emellertid att 
valdeltagandet denna gång blev ännu högre än vid föregående val.17 

De följande fyra stadsfullmäktigevalen uppvisar några gemensamma drag. 
Valdeltagandet var lågt, och i samtliga fall lyser valdebatterna med sin frånvaro. 
Tidningarnas bevakning inskränkte sig till okommenterad publicering av 
resultaten. Även inför det ordinarie valet i december 1892 konstaterade Nya 
Wexiöbladet avsaknaden av valrörelse i staden:  

 
Det är ju också vanligt här i samhället, att man icke besvärar sig med 
några offentliga möten, där representanter ur skilda samhällsklasser och 
för särskilda intressen kunde få tillfälle att samråda och ena sig om de 
lämpligaste kandidaterna.18  

 
Som en uppenbar förklaring till avsaknaden av valmöten framstår att de helt 
enkelt inte ansågs behövliga. I praktiken låg avgörandet i så få händer att det var 
fullt tillräckligt om dessa träffades i informella samtal. Nya Wexiöbladet 
påpekade också att valet diskuterades flitigt man och man emellan, men ansåg 
det inte vara lämpligt att ge offentlighet åt dessa förslag. Trots denna påstådda 
ovilja att kommentera eventuella kandidater fördes ändå flera personer fram som 
tidningen ansåg lämpliga.19 Återigen ser vi alltså ett exempel på den ambivalens 
som redan tidigare påtalats. Konventionen påbjöd uppenbarligen att pressen inte 
försökte påverka väljarkåren, men i praktiken gjorde man ändå sitt bästa för att 
göra just detta. Efter valet konstaterade Nya Wexiöbladet att �ehuru ingen 
offentlig valrörelse förekommit, hade dock synbarligen före valet åtskilliga 

��������� 
14 Nya Wexiöbladet 11 december 1888. 
15 Smålandsposten 21 resp. 31 december 1889.  
16 Smålandsposten 28 januari 1890.  
17 Smålandsposten 1 februari 1890. 
18 Nya Wexiöbladet 2 december 1892. 
19 Nya Wexiöbladet 2 december 1892. 
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överenskommelser träffats rörande kandidatlistor.� En av dessa listor förekom 
dessutom i tryckt version, vilket tydligen var ovanligt.20  

I november 1893 hölls ett fyllnadsval som Smålandsposten i vanlig ordning 
lämnades okommenterat. Nya Wexiöbladet påpekade att detta val �på grund af 
vissa, välkända förhållanden� var ett af de mest intressanta som hållits i staden. 

 
Det gälde för oppositionen att visa sin styrka, och motpartiet hade å sin 
sida beslutit anstränga sig till det yttersta för att ur kommunalrepresent-
ationen utestänga den person kring hvilken de oppositionella flockat sig. 
Det visade sig till slut att oppositionen var den starkaste, i det den med 
betydlig majoritet genomdref sin specielle kandidat. 

 
Oppositionens motståndare hade uppställt två kandidater som hade utsikter att få 
många röster, meddelade Nya Wexiöbladet vidare, som också ansåg att den ena 
av dem kunde förväntas samla många röster bland medelklassen och småfolket. 
Men, fortsatte tidningen,  

 
trots denna skickligt utförda manöver förstod oppositionen att behålla 
segern. Det utslag valet sålunda gifvit kan sålunda icke missförstås - det 
talar ett tillräckligt tydligt språk.21  

 
Det är uppenbart att det nu började smyga sig in element av partigrupperingar i 
valen. Den frihet från �split och partisinne�, som Smålandsposten vid ett tidigare 
valtillfälle ansåg på ett positivt sätt präglade staden, verkar alltså inte längre vara 
för handen � om den nu någonsin varit det. Det verkar också som om åtminstone 
den ena av stadens båda tidningar öppet tog ställning för en sida i striden. Även 
om det inte sägs rakt ut så är det ganska uppenbart att Nya Wexiöbladet stödjer 
�oppositionen�. För det första pekar tidningens kommentarer efter valet på att 
man inte var direkt missnöjd med utgången. En än klarare antydan om att Nya 
Wexiöbladet tog parti för de oppositionella utgör det faktum att man innan valet 
lämnar plats åt två insändare som tydligt förordar dessa båda herrar.  

Av de båda insändarna framgår i klartext vilka egenskaper som uppskattas hos 
den tilltänkta stadsfullmäktigledamoten. Erfarenhet, självständighet, bildning, 
praktiskt kunnande och duglighet var några av de positiva omdömen som man 
gärna lyfte fram. Insändarna var också noga med att framhålla sina kandidater 
som �småfolkets� män, och att de minsann inte företrädde några �privatintress-
en�. Det påpekades vidare att väljandet av de båda även var en opinionsyttring. 
Symptomatiskt nog undvek man att utveckla för vad.22  

Det skall tilläggas att det även i Smålandsposten fanns en insändare där de 
båda �oppositionskandidaterna� Apolloff och Johnsson förordades. I insändaren 
sägs det bl.a.: �Genom att rösta på den sistnämnde [Isak Johnsson] ega valmän-
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20 Nya Wexiöbladet 2 december 1892, Smålandsposten 9 december 1892. 
21 Nya Wexiöbladet 11 november 1893. 
22 Nya Wexiöbladet 9 november 1893. 
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nen derjemte tillfälle att uttrycka sitt ogillande af det eländiga trakasseri, hvarför 
han från en viss korporations sida varit utsatt�.23  

Att utgången av valet möttes av stort missnöje från visst håll får man en 
antydan om i Nya Wexiöbladet 14 november 1893, då det meddelades rykten om 
att valet skulle överklagas. �Valkrångel är ju i våra dagar något modernt�, löd 
tidningens kommentar, med tillägget att prejudikat påvisade att magistraten hade 
handlat helt rätt.24 Valet blev också mycket riktigt överklagat. I en klagoskrift 
framförde överste H. Rappe och postmästare J. Lagerström åsikten att valet inte 
gått korrekt till. De krävde att valet upphävdes och att ett nytt val förrättades.25 
De klagande vann dock inget gehör, och deras besvär lämnades utan avseende.26  

Inför det ordinarie valet i november 1894 trodde Smålandsposten på ett livligt 
deltagande. Det förekom enligt tidningen en kraftfull agitation från flera håll, och 
fyra insända kandidatlistor presenterades. I artikeln antydde Smålandsposten 
möjligheten att en speciell taktik skulle komma att användas. Tidningen 
förvånade sig över att vissa mycket tänkbara namn inte hade förekommit bland 
de inlämnade förslagen, och misstänkte att dessa �lär skola ske å privation, strax 
före valet distribuerade listor�.27 Här får man en antydan om de möjligheter som 
det inkomstgraderade valsystemet gav åt röststarka personer. Genom att enas om 
en gemensam lista, och vänta med att offentliggöra denna in i det sista, gjorde 
man det än svårare för mindre röststarka motståndare att kunna mobilisera sina 
krafter, och enas om lämpliga motkandidater. 

 I samma nummer av Smålandsposten fanns också en insändare där det 
ifrågasattes 

 
huruvida återväljande i stadsfullmägtige af de drätselkammarledamöter, 
hvilka på annat sätt än stadsfullmägtige föreskrifvit, bemedlat stadens 
senaste uppseendeväckande skogsaffär och derigenom, efter hvad det vill 
synas, ådragit staden en ej obetydlig förlust, kan anses önskvärdt [�] 
Besvaras denna fråga jakande, torde stadsfullmägtige derigenom också 
böra anses ha fått en vink att låta dessa herrar qvarsitta i drätselkammare 
såsom fullt lämpliga att fortfarande handhafva stadens skogs- och andra 
affärer�.28  
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23 Smålandsposten 8 november 1893. Bakgrunden till denna schism stod förmodligen att finna i den 

jordprocess som utbröt sommaren 1893 mellan å ena sidan Växjö stads drätselkammare och å den 
andra handlanden Isak Johnsson. (se bl.a. Smålandsposten 25 september och 23 oktober 1893). 
Smålandspostens redaktör, Alfred Hedenstierna, tog i sammanhanget tillfället i akt att ge en känga 
åt såväl stadsfullmäktige som drätselkammaren. I en av sina dagskrönikor, som vanligt signerad 
�Sigurd�, beskrev Hedenstierna sommarens �affärer�, och riktar följande beska kommentar till 
stadens styrande: �Wexiö stadsfullmäktige �beklaga�, men hedra och ge förtroendevota åt dem, som 
handla tvärt emot deras order (Smålandsposten 18 oktober 1893). Att det är drätselkammarens 
agerande i jordprocessen som åsyftas är en högst rimlig förmodan. 

24 Nya Wexiöbladet 14 november 1893. 
25 Smålandsposten 4 december 1893. Hela klagoskriften finns införd i Nya Wexiöbladet 5 december 

1893. 
26 Nya Wexiöbladet 22 december 1893, Smålandsposten 15 januari 1894. 
27 Smålandsposten 28 november 1894. 
28 Smålandsposten 28 november 1894. 
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Denna insändare är intressant då man här för första gången kan notera någon 
form av kritik mot stadsfullmäktigledamöter � om de än inte nämns vid namn. 

Den 31 maj 1895 förrättades ett fyllnadsval. Eftersom det endast var en 
person som skulle väljas varnade Nya Wexiöbladet för röstsplittring, och upp-
manade samtliga röstberättigade att rösta, �så att valet må så mycket som möjligt 
blifva ett verkligt uttryck för flertalets önskningar�.29  

I november följande år hölls ännu ett fyllnadsval. I en insändare pläderades 
för att en tidigare stadsfullmäktigledamot åter borde tagas till nåder. Liksom vid 
tidigare valtillfällen var det duglighetskriteriet som angavs som främsta motiv-
ering: 

 
Tillgången i Wexiö på i kommunala värf framstående duglige män borde 
icke vara så öfverhöfvan stor, att man har råd vid fredagens stadsfull-
mägtigval längre förbise en person, som i flera kommunala förtroende-
uppdrag ådagalagt en duglighet och ett intresse, hvilka icke ens hans mot-
ståndare i den fråga, som på sin tid föranledde hans afgång ur stadsfull-
mägtige sökt bestrida eller förringa. [�] Vi tro nu tiden vara inne att åt 
stadsfullmägtigkorporationen i Wexiö vid fredagens val återbörda en 
dugande förmåga, en energisk vilja, en af allmänna angelägenheter lifligt 
intresserad man, tillhörande samma kår, som den hvars plats nu skall 
besättas [�].30 

 
Den person som förespråkades i insändaren var också den som sedermera 
segrade i valet.  

 
 

Representativiteten i högsätet 
 
Redan i december 1895 var det dags för val igen. Nu skulle det ordinarie valet 
hållas. I tidningarna uppträdde nu en mängd olika kandidatlistor vilket noterades 
av signaturen �Valman� i Nya Wexiöbladet. Om de insända kandidaterna fällde 
insändaren följande kommentar: 
 

Nekas kan ju icke, om man vill vara opartisk och i sömmarne något 
granska de nya �kandidaternas� sympatier hos valmännen, att en eller 
flera af dem möjligen skulle kunna genomgå skärselden, såvidt enighet 
hos valmännen uppstår. Men detta låter sig svårligen göra man och man 
emellan, alldenstund tvänne hvar för sig mäktiga partier arbeta för sina, 
troligen nu, uppgjorda kandidatlistor. 
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29 Nya Wexiöbladet 30 maj 1895. 
30 Smålandsposten 18 november 1896. 
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Ginge man en medelväg, såsom kanske också vore klokast, borde 
såsom öfverallt i Sveriges land nu är brukligt, några af stadens mera 
representativa män sätta sig i spetsen för utlysande af ett allmänt valmöte, 
där en hvar, oafsedt den samhällsställning han intager, hade rätt att 
uppträda och i vågskålen aflägga sin röst för dem han ansåge vara 
lämpligaste kandidater, på samma gång som mötet uppmanade de efter 
äran fikande och af mötesdeltagande föreslagna kandidaterna att för mötet 
tillkännagifva sina i olika frågor gående afsikter. 

Då skulle kanske på basis af rättvisa de olika yrkesgrenarne � tjänste-
män, officerare, lärarekår, handlande och handtverkare � någorlunda lika 
blifva fördelade. 

Kandidater � och fullgoda sådana � fattas nog ej.31 
 
Vikten av en rättvis representation mellan olika yrkesgrupper kom att 
accentueras allt mer över tid. Insändaren antydde också att det på andra orter i 
Sverige hade blivit allt vanligare att hålla valmöten även på det lokala planet. I 
Växjö tycks dock inga sådana ha kommit till stånd heller denna gång. 

Några dagar senare kunde man i Smålandsposten läsa en insändare som är 
intressant då den ingående diskuterade såväl stadsfullmäktigeinstitutionen som 
sådan som de egenskaper som fullmäktigeledamöterna borde besitta. 

 
Stadsfullmägtige äro ju en institution af och med allra största betydelse. 
De hafva att för hela vårt samhälle afgöra de vigtigaste frågor, och sär-
skildt genom sina beslut om anslag och andra ekonomiska ärenden kunna 
de komma att inverka på stadens finansiella ställning och skatteförhållan-
den under både vår generation och en följande. Det bör just derför ligga 
hvarje röstberättigad i Wexiö om hjertat att, med bortseende från alla 
personliga och egennyttiga intressen, efter moget öfvervägande söka med 
sin, enligt samvetsgrann öfvertygelse, upprättade valsedel bidraga dertill, 
att stadsfullmägtigekåren erhåller en sådan sammansättning, att man deraf 
kan vänta den möjligaste största lycka och välsignelse för samhället. 

Framför allt bör väl sålunda till stadsfullmägtig väljas endast den, om 
hvilken man vet, att han är en omutligt hederlig man, en sjelfständig man 
och en man med både vilja och förmåga att skapa sig ett omdöme och att 
strängt handla derefter. Ingen annan bör heller vara stadsfullmägtig än 
den, som uteslutande af intresse för stadens angelägenheter och dess bästa 
tager sitt säte bland detta förtroenderåd, men å andra sidan är den 
förkastlig som endast af tom äregirighet eller med personliga och 
egennyttiga syften söker arbeta sig dit. Stadsfullmägtig bör ock vara i sitt 
enskilda och privata lif en person, som jemväl genom nykterhet och 
sedlighet vunnit allmänhetens odelade aktning. 

Dessa allmänna grunder böra dock icke få skjuta åt sidan de 
ytterligare speciella synpunkter, efter hvilka med hänsyn till vårt 
samhälles särskilda förhållanden, endast ett godt val kan ske. 
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Då således t.ex. det är af allra största vigt, att stadsfullmägtige uti 
ekonomiska ärenden med klok sparsamhet handskas med stadens medel 
och ej utan grundlig utredning fatta sina beslut, torde det sålunda vara af 
lika stor vigt, att till stadsfullmägtig väljas endast sådana personer, hvilka 
icke låtit sig hastigt öfvertygas af exempelvis en förslagsställares och 
hans partis kanske många gånger sangviniska sannolikhetsberäkningar, 
utan med godt minne af de stora utgifter, som redan gjorts, och med 
noggrannt beaktande af de stora kostnader, som utöfver de vanliga och 
bestämda, ytterligare kunna vara att vänta, äro sinnade att iakttaga stor 
sparsamhet med stadens medel. 

Det skulle vara olämpligt att här vidare och närmare ingå på denna 
fråga, men den har ej heller icke blott bort förbigås utan till och med sär-
skildt framhållas. 

Om hvarje röstberättigad med dessa grundtankar i sinnet moget 
öfverväger, hvilka personer deraf kunna och böra vara stadsfullmägtige, 
samt i enlighet med ett sålunda skapadt omdöme afgifver sin röst, skall 
det nu stundande vigtiga valet helt säkert blifva till stadens fromma.32 

 
Insändaren innehåller flera inslag som är intressanta att notera. För det första 
betonades fullmäktigämbetets idealistiska karaktär med tydlig emfas. Att söka 
erövra posten som stadsfullmäktig för egen snäv vinning ansågs som fullkomligt 
förkastligt. Även väljarna uppmanades att bortse från �personliga och 
egennyttiga intressen� och endast ha stadens bästa för ögonen. Ett annat fenomen 
som bör beaktas är de ivriga uppmaningarna till sparsamhet.  

Nu kan man naturligtvis fråga sig om de åsikter som framfördes i insändaren 
verkligen överensstämde med Smålandspostens. Det bör i detta sammanhang 
påpekas att tidningarnas insändarspalter vid denna tid i vissa avseenden skilde 
sig från våra dagars. Idag är det kutym att tidningarna inte lämnar några explicita 
kommentarer till insändare. Under min undersökningsperiod var detta snarare 
regel än undantag. Om de åsikter som framfördes i den införda insändaren inte 
överensstämde med tidningens redaktionella inställning följdes insändaren 
ofelbart av en kommentar från redaktionens sida. Därför kan man med tämligen 
stor säkerhet dra slutsatsen att en okommenterad insändare framför åsikter som 
ligger i linje med tidningens.  

Inför det ordinarie valet 1900 uppträder återigen ett tydligt exempel på den 
ambivalenta inställningen till tidningarnas påverkan av valmännen. Nya Wexiö-
bladet skrev:  

 
Stadsfullmäktigeval äger härstädes rum i morgon. Lika litet i år som vid 
föregående valtillfällen anse vi oss böra gifva valmännen någon fingervis-
ning, utan hålla vi oss härvid fullt passiva. Då emellertid i dagens 
nummer finnes införd en vallista, som upptager en verklig representant 
för en samhällsklass, som hvarken är eller någonsin varit representerad 
inom stadsfullmäktige, och den föreslagne, skomakaremästare Axel 
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Johansson å Högadal, sannolikt icke är närmare känd af de större röste-
talens innehafvare, torde vi, som känner mannen, måhända böra nämna att 
han ingalunda är olämplig för uppdraget. Vi erinra t.ex. om det utmärkta 
sätt, hvarpå han i fjor under valstriden före riksdagsmannavalet ledde ett 
diskussionsmöte beträffande rösträttens ordnande. Det är sannolikt med 
minne af detta möte, som han nu ifrågasatts till stadsfullmäktige.33 

 
Här blir återigen det korporativistiska inslaget tydliggjort. Även arbetarna borde 
enligt Nya Wexiöbladet vara representerade i fullmäktige. Tidningen var dock 
noga med att markera att det då skulle vara en �verklig� arbetarrepresentant, 
d.v.s. en icke-socialist. 

Vid de följande valtillfällena upprepades det tidigare mönstret. Genomgående 
framhölls kandidaternas personliga kvaliteter och epiteten duglighet och 
självständighet var de flitigast åberopade. Önskvärdheten av att uppnå en rättvis 
representation mellan olika grupper i samhället framhölls emellertid alltmer 
frekvent. Med allt större kraft betonades det lämpliga i att en arbetare �i detta 
ords egentliga bemärkelse� valdes in i stadsfullmäktige. En insändare noterade 
inför valet i december 1902 att det inte fanns någon sådan trots att arbetarna 
utgjorde nära hälften av valmanskåren. Samtidigt noterades en 
överrepresentation av drätselkammarens ledamöter vilket insändaren fann 
olyckligt. Att sitta både i stadsfullmäktige och i drätselkammaren samtidigt 
ansågs hota möjligheterna till en �allsidig skärskådning�.34 

I april 1904 hölls ett fyllnadsval med anledning av att stadsläkare A.E. 
Goldkuhl avlidit. De flesta insändarna förespråkade att den nye stadsfullmäktige-
ledamoten också borde vara läkare. Det var med andra ord principen om 
grupprepresentation som var förhärskande. Som exempel kan nämnas signaturen 
�Valmän� som instämde �med dem, som anse att den genom en läkares afgång 
nu ledigblifna platsen bör tillsättas med en man af samma yrke�.35  

Överlag kan noteras att allt mer av tidningarnas valrörelse nu tycks äga plats i 
deras insändarsidor. Ofta bestod insändaren endast av en lista med kandidater, 
men ibland medföljde kortare eller längre kommentarer. I Nya Wexiöbladet 
fanns följande något märkliga insändare publicerad under signaturen �Valman�: 

 
Till stadsfullmäktig bör man naturligvis välja en person som begriper 
allting �och lite till, om det vore möjligt�. Fördenskull har jag äran föreslå 
valmännen i Vexiö att fredagen den 29 dennes till stadsfullmäktig utse 
honom herr doktorn och kaniken, filosofie doktorn 

H. Petrini.36 
 

Det var förmodligen den uppenbart ironiskt insinuanta tonen i denna insändare 
som fick någon att skicka en insändare till båda Växjötidningarna. Insändaren, 
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33 Nya Wexiöbladet 20 december 1900. 
34 Smålandsposten 4 december 1902. 
35 Smålansposten 21 april 1904. 
36 Nya Wexiöbladet 16 april 1904. 
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som först i sin helhet publicerades i Smålandsposten, uttryckte till att börja med 
sin glädje över att ett så stort intresse hade visats inför valet, med en mängd 
kandidatförslag införda i tidningarna, men fortsatte sedan: 
 

Att några af dessa förslag näppeligen varit allvarligt menade är att 
beklaga, då skämt på detta område ingalunda är lämpligt.37 

 
Smålandsposten instämde med insändaren och försäkrade att tidningens inställ-
ning i detta avseende var att  

 
intet der fått inflyta som kunnat i denna sak stämplas såsom ovärdigt eller 
skämtsamt. Det obetänksamma gillande, som sådant endels kan få hos 
publiken, fika vi icke efter, och äro för vår del bland dem som ana räf- 
och rönnbärslogik i slikt malplaceradt och god kommunalanda 
neddragande skämt.38 

 
Det är intressant att notera att Nya Wexiöbladets reaktion blev en helt annan då 
samma insändare följande dag infördes i denna tidning åtföljd av följande 
kommentar från redaktionens sida: 

 
Vi ha ur ofvanstående strukit några rader, däri insändarna tillåta sig 
insinuera, att några af de valmän, som förut gifvit sin mening tillkänna 
angående det förestående stadsfullmäktigevalet, näppeligen skulle menas 
allvarligt, samt beklagat detta, då �skämt på detta område ingalunda är 
lämpligt�. 

Vi protestera på det bestämdaste mot en sådan insinuation, och vi göra 
det desto hellre, som vi veta, att alla valmän, som i vår tidning gifvit sin 
mening tillkänna, gjort det på fullt allvar. Och vi hemställa både till 
insändarna af ofvansående och stadens öfriga valmän, om någon af de 
hittills föreslagna kandidaterna kan anses för uppdraget olämplig. Vi 
finna icke något att anmärka mot någon af dem, om också nu, då det 
gäller endast en plats, det helt naturligt måste göras ett val emellan dem 
och olika starka skäl kunna andragas för den enes eller andres val. Men 
detta är valmännens ensak.39 

 
Nya Wexiöbladets agerande utgör ett nytt exempel på tidningarnas stora 
befogenheter att avgöra vad som skulle få komma fram i deras spalter. Man kan 
också jämföra reaktionen vid ett tidigare tillfälle då Nya Wexiöbladet vägrade 
införa vissa kandidatlistor då de �uppenbart� inte var allvarligt menade! Det 
förefaller något märkligt att Nya Wexiöbladet, som man ville ge sken av, inte 
skulle ha upptäckt den insinuanta tonen i den insändare som var införd i den 
egna tidningen den 21 april. 
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En tidning som emellertid noterade de förtäckta insinuationerna var Smålands 
Folkblad. Detta var första gången som tidningen tog till orda i valdebatten inför 
stadsfullmäktigevalet i Växjö. Tidningen kommenterade händelsen på följande 
sätt:  

 
Mycket sjukt måste det vara inom Växjö Stadsfullmäktige [�]. Antingen 
måste det vara en �förbigången storhet� som på detta föga gentlemanna-
mässiga sätt vill finna afledare för sin gallfeber eller är det värkligen 
sjukt.  

 
För att råda bot på detta borde man välja in en äkta arbetare, blev Folkbladets 
slutsats.40 

Det stora antalet läkare bland de föreslagna kandidater föranledde en reaktion 
i form av en insändare i Nya Wexiöbladet:  

 
Fyra läkare äro föreslagna; därtill en apotekare och en lektor i fysik! Står 
det verkligen så illa till med vår stadsfullmäktigekår? Frisk luft och 
hygien behöfs där kanske mera än f.n. Men det står väl ändå icke för 
lifvet, om man väntar till slutet af innevarande år med att välja in en 
medicus. 

 
Enligt insändaren borde valet falla på den person som vid flera av de föregående 
valen varit närmast eller nära att bli vald.41 Vad som föreslås är alltså i praktiken 
ett slags informell �turlista�. 

Vid fyllnadsvalet i november 1904 dominerades motiveringarna för 
kandidaternas inväljande av grupprepresentationstanken. En insändare föreslog 
en läkare och en lärare beledsagat med det uppgivna konstaterandet att �någon 
speciell kandidat för arbetarekåren icke har utsikt att gå igenom�.42 De flesta 
föreslagna kandidaterna var just antingen lärare eller läkare. Utgången av valet 
blev att båda sidor fick sina krav tillgodosedda då läroverksadjunkt J. Rosengren 
segrade före doktor G.A. Sjödahl. Detta resultat innebar också att Nya 
Wexiöbladet nu blev direkt representerat i stadens styrande organ, då ju adjunkt 
Rosengren tillika var tidningens chefredaktör.  

En tydlig tendens inför det ordinarie valet i december 1904 är att de tidigare 
så vanligt förekommande motiveringarna utifrån kandidaternas personliga 
kvaliteter nu förekom i allt mindre utsträckning. Istället var det utifrån tanken på 
olika gruppers representation som motiveringarna framställs. Dessa motivering-
ar var av tre olika slag. För det första en korporativ representation, där grund-
tanken var att olika yrkesgrupper skulle vara representerade. Denna typ av 
motiveringar hade sedan länge förekommit. För det andra förekom en något 
annorlunda variant där kandidaterna förordades utifrån en intresserepresentation. 
Detta innebar ett hävdande att i stadsfullmäktige skulle finnas representanter för 
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olika intressen, t.ex. husägare eller nykterhetsvänner. Ett tydligt exempel på 
detta förekommer i detta val då en insändare föreslår länsbokhållare Agnér som 
�nykteristernas specielle kandidat�. Den tredje formen av grupprepresentation 
bestod i en mer utpräglad klassrepresentation. Även tidigare hade framställts 
krav på att arbetarna skulle finnas representerade i stadsfullmäktige. Då 
motiverades det främst utifrån ett korporativt perspektiv. Det ansågs alltså inte 
nödvändigt att personen i fråga själv var kroppsarbetare. Det viktiga var att 
någon av ledamöterna kunde anses föra arbetarnas talan. Det nya var att man nu 
började kräva att den som skulle representera arbetarna också borde ha egen 
direkt erfarenhet av kroppsarbete.  

 

Nya aktörer träder in på scenen 
 
Inför det ordinarie valet 1904 börjar inslag av partipolitik göra sig gällande även 
inför stadsfullmäktigevalen. En viktig orsak till detta var att två nya aktörer nu 
på allvar trädde in på scenen. Växjö socialdemokratiska arbetarekommun, som 
bildades 1902, deltog för första gången mer aktivt in i valrörelsen och förde fram 
en egen kandidat: typograf C.H. Nilsson. Kandidaten fick som väntat stöd i 
Smålands Folkblad: 

 
De av Växjö stads röstberättigade innevånare, som anse det vara med rätt 
och billighet förenligt att åtminstone en representant för de arbetande och 
lägre klasserna i samhället få en plats inom stadsfullmäktige, torde 
komplettera sin valsedel med typografen C.H. Nilssons namn.43 

 
En annan tendens är att det från flera håll fördes fram önskemål om allmänna 
valmöten även inför stadsfullmäktigevalen. Tanken framfördes i Nya Wexiö-
bladet redan den 12 december och två dagar senare stämde Smålandsposten in i 
kören och skrev bl.a.:  

 
Till vinnande af en större klarhet och till fromma för rekryteringen af 
stadsfullmägtigekåren, särskildt vid nödvändiga nyval, skulle det utom 
tvifvel lända, förmena många och med dem äfven vi, att ett allmänt 
valmöte komme till stånd. Man kunde vid tillfällen af denna art inbjudas 
till fritt meningsutbyte ifråga om mer än en för staden angelägen sak, och 
de kandidater som nämndes skulle då ock kunna ge sin ställning till ett 
och annat tillkänna [�]. Det skulle, det anse vi och bestämdt veta, väcka 
tacksamhet och tillslutning, ej minst bland innehafvare af de små 
röstetalen, om denna tanke fullföljdes, samt tid och plats för ett dylikt 
valmöte någon af de närmaste dagarna utlystes.44  
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43 Smålands Folkblad 12 december 1904. 
44 Smålandsposten 14 december 1904. 
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Följande dag upprepades önskemålet om ett valmöte i en insändare som ansåg att 
ett sådan borde hållas på �lördag afton, då ju pressen finge tillfälle att i 
måndagens tidning tillkännagifva resultatet�.45 Trots att det, åtminstone enligt 
tidningarna, tycks ha funnits ett stort intresse för att hålla ett valmöte verkar det 
dock inte som om något sådant kom till stånd. 

Vid det ordinarie stadsfullmäktigevalet 1906 fanns tydliga tecken till begyn-
nande valsamarbete mellan olika organisationer. Kontakter togs tidigt för att 
utveckla ett samarbete mellan Växjö arbetarekommun, Frisinnade valmansför-
eningen i Växjö och Växjö absolutisters centralkommitté.46 Även fabriks- och 
hantverksföreningen fick en förfrågan om valsamarbete men avböjde.47 De 
frisinnade intog först en avvaktande inställning och först veckan innan valet 
beslutade man sig för att delta i valsamarbetet.48 

Allt större energi lades nu ner på att få in en arbetarrepresentant i 
stadsfullmäktige. Smålands Folkblad hyste dock få förhoppningar om att någon 
arbetarrepresentant skulle bli invald eftersom �stadsfullmäktige väljer in sig 
själva och varandra�. �Familjen� letar upp �någon som är så osjälvständig i sina 
åsikter som möjligt och således för deras intressen fullständigt ofarlig�.49 

Ju närmare valdagen desto fränare blir Smålands Folkblads kritik. Ännu ett 
stycke in i december står fortfarande samtliga 15 hittillsvarande representanterna 
kvar för omval, vilket upprör Smålands Folkblad som ansåg att: 

 
åtskilliga av de avgående icke borde hedras med återval. Att så dock 
kommer att ske, är ingalunda otroligt, tvärtom. Tack vare den hundra-
gradiga röstskalan välja de större fyrkägarna in varandra, i de flesta fall 
utan avseende på duglighet och kompetens. För att förekomma en 
eventuell överrumpling från de frisinnade och mindre röstägandes sida 
har man varit försiktig nog att sätta tiden för valet så, att ingen utom dessa 
skall kunna med bästa vilja i världen begagna sig av sin rösträtt [�]. 
Genom att man satt tiden för valet mellan 10 f.m. och 1 e.m. ha man så 
tydligt som möjligt sagt ifrån, att man inte önskar något intrång av 
arbetarne, som den tiden är upptagna med sitt arbete.50 

 
Smålands Folkblad hade inga större sympatier till övers för de tidigare 
stadsfullmäktigledamöterna. Man ansåg att det borde ligga i stadsfullmäktiges 
intresse att  
 

göra sig kvitt personer, som till följd av ålderdom etc., för närvarande 
icke spela rollen av annat än de rena nollorna. Enligt vår mening finnes 
intet annat att göra, än att mot deras vilja befria dem från ett uppdrag, som 
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45 Smålandsposten 15 december 1904. 
46  Smålands Folkblad 10 och 24 oktober 1906. 
47 Smålands Folkblad 7 och 16 november 1906.  
48 Smålands Folkblad och Nya Wexiöbladet 14 december 1906, Smålandsposten 15 december 1906. 
49 Smålands Folkblad 24 oktober 1906. 
50 Smålands Folkblad 7 december 1906. 
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därest de vore i besittning av det ringaste uns självkritik skulle anse sig 
inkompetenta att sköta.51  

 
Om det berodde på kritiken från Smålands Folkblad må vara osagt men den 12 
december undanbad sig konsistorienotarie G. Sundberg (f. 1830) återval. 

Insändare och kommentarer i Smålandsposten och Nya Wexiöbladet avvisa-
de den kritik som framfördes i Smålands Folkblad. Här var det istället duglig-
hetskriteriet som dominerade. Signaturen �Valman� ansåg att den nuvarande 
fördelningen inom stadsfullmäktige var bra som den var och framhöll att  

 
beprövade krafter, som utan ålderstyngd verka med duglighet och intres-
se, låta sig icke uteslutas, här lika litet som i andra städer, hvilka än det 
ena eller andra partiet sätter upp som kandidater.52 

 
En liten incident kan illustrera tidningarnas ökande aktiva inblandning vid 
stadsfullmäktigevalen. Via Aktiebolaget Wexiö Express hade till Nya Wexiö-
bladet influtit en vallista under signaturen �Många samhällsmedlemmar�. Trots 
att Wexiö Express förnekade det så misstänkte Nya Wexiöbladet att det var 
Smålandsposten som låg bakom listan och vägrade införa den. Då inflöt en exakt 
likadan vallista nu med Svenska Telegrambyrån som mellanhand. Till skillnad 
från Wexiö Express bekräftade Telegrambyrån att vallistan härrörde från 
Smålandsposten. Detta stärkte Nya Wexiöbladets misstankar att listan var ett 
försök från Smålandspostens sida att få vissa för dem obekväma personer 
uteslutna från stadsfullmäktige.53 

Om resultatet i valet kan nämnas att det mycket ovanliga inträffade att en 
person som ställde upp till omval misslyckades att bli vald. I övrigt skedde dock 
inga sensationer. Någon arbetarrepresentant blev inte heller denna gång invald, 
vilket Smålands Folkblad såg som en naturlig konsekvens av rösträttsskalans 
utseende. Tidningen konstaterade emellertid att det även funnits 

 
åtskilligt annat som inverkat, bl.a. den mycket egendomliga taktik som 
användes. För dem som värkligen menat allvar med att en arbetare-
kandidat borde inväljas, hade det bort stå klart att icke detta kunde ske, 
därest man delade sina röster på två. De som sålunda i sista minuten 
lancerade fram arbetarekandidaten nr två, gjorde arbetarnes och frisinnets 
sak en stor otjänst. Vi hoppas också att nederlaget har lärt vederbörande 
att ett mera målmedvetet uppträdande är av nöden, därest något skall 
vinnas. 

 
Valet betecknades vidare som �ett nätt litet spektakel�, och den nyinvalde 
ledamoten som en �60-årig ärkereaktionär gubbe, som nyss inflyttat till staden�. 
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51 Smålands Folkblad 14 december 1906. 
52 Smålandsposten 15 december 1906. 
53 Smålandsposten och Nya Wexiöbladet 14-19 december 1906. 
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Om den bortröstade ledamoten hade man inte heller något gott att säga utan 
ansåg man att  
 

han ju varit en pålitlig broms, i saknad av några kommunala insikter, 
varför ingen torde beklaga hans öde, men det förefaller oss meningslöst 
att i hans ställe sätta in en i huvudsak likadan.54 

 
Inför fyllnadsvalet i januari 1908 fördes en allt kraftigare agitation till förmån för 
en arbetarerepresentant. Smålands Folkblad gick i första ledet och uppmanade 
Växjös arbetare att enigt sluta upp kring murare Fahlsten.55 Det var också 
Fahlsten som blev arbetarekommunens officiella kandidat. Samme man föreslogs 
också av järnvägsmännens och tändsticksarbetarnas fackföreningar.56 Smålands 
Folkblad konstaterade senare att även liberalerna kunde tänkas stödja Fahlsten, 
och tillade att 
 

Högern har ännu inte sagt någonting, vilket de heller inte behövt göra då 
det är de som sitter inne med makten [och] behöver bara komma överens 
litet helt privat, ty det behövs ju inte så många 100-röster för att utgången 
skall dikteras.57 

 
Vid det här laget fanns det alltså en total enighet om att en arbetarrepresentant 
borde väljas in i stadsfullmäktige. Hur det skulle ske var man emellertid fort-
farande oense om. Nya Wexiöbladet ansåg att man borde fört fram ett mer känt 
namn som kandidat. Tidningen betonade dock det rimliga i att en arbetare valdes 
in och ansåg att det vore en 
 

skamlig orättvisa mot stadens arbetare, om de, som ännu sitta inne med 
makten, icke snarast möjligt begagnade tillfället att lämna ett par lediga 
platser inom stadsfullmäktige till de mindre röstägandes disposition.58 

 
Smålandsposten höll med om att en arbetarrepresentant borde inväljas men ansåg 
att detta borde ske vid ett ordinarie val. Man ansåg också att jämte den nu 
föreslagna även en uttalat antisocialistisk arbetarrepresentant borde uppställas 
som kandidat. Enligt Smålandsposten borde rösträtten reformeras i samförstånd 
mellan alla klasser: 
 

Må blott å ena sidan agitatorerna hållas tillbaka, dessa som önskar strid 
för stridens egen skull, och å den andra de oförståndiga af de nuvarande 
magtegande, som gerna lägga in en förolämpning mot de framryckande 
för hvarje steg som rättfärdigheten tvingar dem själfva tillbaka. En sådan 
förolämpning är att t.ex. nu efter valet antyda att hr Fahlstén �icke skulle 
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55 Smålands Folkblad 3 januari 1908. 
56 Nya Wexiöbladet 10 januari 1908, Smålandsposten 11 och 13 januari 1908. 
57 Smålands Folkblad 10 januari 1908 
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varit nog känd�, då dock hans namn samlade den största massan röstan-
de.59 

 
I en insändare i Nya Wexiöbladet uttrycktes på ett likartat sätt vikten av att 
bibehålla harmonin: 

 
Vi anse att, om socialdemokraterna skola hafva in en representant i 
stadsfullmäktige, så bör detta ske vid ett allmänt val och ej vid ett 
fyllnadsval, ty skulle det sistnämnda lyckas, så förklaras säkert utgången 
som en �seger�, då emellertid i själfva verket alla partier här i staden gerna 
önskar arbetarekretsens representation. Men, som sagdt, detta kan ske 
utan strid, godvilligt och med äfven de �stora� rösterna.60 

 
Inför fyllnadsvalet i mars 1908 var man uppenbarligen även i det konservativa 
lägret på det klara med att en arbetarrepresentant förr eller senare skulle komma 
att väljas in i stadsfullmäktige. Taktiken från detta håll verkar nu ha varit att med 
alla medel undvika att denna representant blev en socialdemokrat. Signaturen 
�Arbetarevän� i Smålandsposten gav tydligt uttryck för detta: 
 

Hvad vinner man med genstörtighet? Dessa ord fälldes af den nyss aflidne 
ledamoten af Wexiö stadsfullmäktigekår, Kapten E.T. Engström, när vid 
senaste kompletteringsval arbetarne i Wexiö misslyckades i sitt försök att 
få in en af dem korad arbetarerepresentant. Han ansåg att deras önskan 
�vid första tillfälle� borde tillmötesgås. Nu är fallet att murare C. Fahlsten 
visserligen är socialdemokrat, och man kan derför tänka att ett nytt 
uppskof med hans inval kommer att af de genstörtige försökas, till skada 
för tron på den verkliga arbetarevänlighet som finnes. I god tid och innan 
några intriger förekommit, ville derför undertecknad framhålla sin och 
mångas mening att det nu gäller så ordna saken att, utan vidare, äfven de 
stora röstetalen komma till synes vid inval af hr Fahlsten, samt att man 
derpå vid nästa lämpliga tillfälle, helst vid allmänna valet, utser en 
arbetarerepresentant, en som icke är socialdemokrat. Det blir ett godt 
exempel att gifva i tolerans och förståelse af hvad samhället fordrar af de 
olika tänkande.61 

 
Allt tycktes vara upplagt för en enkel seger för Fahlsten, som den 3 mars hade 
uppsatts som arbetarekommunens officiella kandidat.62 I detta läge inträdde en 
komplikation i form av arbetarekommunens tidigare ordförande Axel Johansson. 
Denne hade några år tidigare mer eller mindre tvingats avgå som ordförande 
sedan det avslöjats att han vid senaste riksdagsmannavalet hade röstat på högerns 
kandidat.63 Nu lanserades han som kandidat för fastighetsägareföreningen. Detta 
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59 Smålandsposten 18 januari 1908. 
60 Nya Wexiöbladet 15 januari 1908. 
61 Smålandsposten 26 februari 1908. 
62 Växjö arbetarekommun, protokoll 3 mars 1908. 
63 Växjö arbetarekommun: protokoll 1 och 8 oktober 1905. Se vidare L. Johansson 1992 s. 220. 
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upprörde Växjö arbetarekommun som uppmanade Johansson att avstå från sin 
kandidatur till förmån för Fahlsten.64 Väljarna uppmanades att �lämna sina röster 
på den fortfarande af arbetarekorporationerna härstädes enhälligt uppsatte 
kandidaten�, d.v.s. Fahlsten.65 

I valet mellan Johansson och Fahlsten gav Smålandsposten sitt stöd till den 
senare �i arbetarnas och kommunalandans intresse�. Om Johansson valdes kunde 
det, ansåg man, �vålla oreda och missförstånd; arbetarne skulle känna sig 
tillbakastötta, då de nog äfven nu komma att för andra gången visa ett lofvärdt 
och aktningsbjudande kommunalintresse vid valet�. Tidningen var dock noga 
med att påpeka att om Fahlsten valdes �måste emellertid vidhållas, att, så snart 
tillfälle yppas dertill, man tolerant allestädes möter en fordran derom, att äfven 
en icke socialdemokratisk arbetare beredes plats inom stadsfullmägtigkåren�.66 

I insändare framhålls emellertid Johansson som fullvärdig representant för 
arbetarna. Signaturen �Flera valmän� skriver: 

 
Herr Johansson var vid det senaste allmänna valet arbetarnas förnämste 
kandidat och erhöll då 3.096 röster. Han hade då arbetarnas förtroende 
och det har väl icke minskats under de 1 1/4 år som sedan dess förflutit 
och är dessutom af alla väl känd och förtjänar att erhålla en plats inom 
kommunalrepresentationen just såsom arbetarnes representant.67 

 
Valet kom nästan uteslutande att stå mellan Johansson och Fahlsten. Av 252 
inlämnade giltiga valsedlar hade tillsammans 239 lagts på dessa båda. Trots att 
Fahlsten hade flest antal röstande bakom sig segrade ändå Axel Johansson med 
över 2000 rösters marginal.68 Smålands Folkblad konstaterade bittert att under 
rättvisa rösträttsförhållanden hade Fahlsten blivit vald.69 

Vid det ordinarie valet i december 1908 började politiseringen av stadsfull-
mäktigevalen att alltmer göra sig synlig. Sedan tidigare fanns Växjö arbetare-
kommun och Växjö frisinnade valmansförening. Nu tillkom också en lokal-
avdelning av Allmänna valmansförbundet. Vid detta valtillfälle fanns alltså för 
första gången hela vänster-högerskalan representerad i stadsfullmäktigevalet. Till 
detta kom ytterligare en förening: Växjö kommunalförening. Dess syfte angavs 
vara  

 
att sätta stadens röstberättigade innevånare, män och kvinnor, i tillfälle att 
överlägga om för samhället viktiga frågor samt att verka för att till 
medlemmar av Växjö stadsfullmäktige väljas aktade, självständiga och 
kunniga män, börande såsom ett önskemål eftersträvas att där få alla 
samhällklasser representerade.70  
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Smålands Folkblad fortsatte sin kampanj mot �de gamle�. Hårdast åtgången blev 
överstelöjtnant O.D. Schenfelt. Han blev invald i stadsfullmäktige redan 1873 
och hade vid denna tid således varit ledamot i 35 år.71 Att Schenfelt uppnått en 
ålder av närmare 80 år, gav Smålands Folkblad anledning att fälla följande kom-
mentar: 
 

Enbart det säger man borde vara tillräckligt för att stryka honom, 
eftersom en så gammal man i allmänhet är olämplig för offentliga upp-
drag. [�] Schenfelt, vars intresse för allmänna angelägenheter i all ära, 
men detta intresse i och för sig förmår icke framtrolla förmågan att kunna 
fullgöra ett så viktigt uppdrag. [�] Alla veta det utom han själv. Även om 
hans närmaste låtit honom förstå det, fast på ett mycket grannlaga sätt, 
men han tycks intet förstå. Och inte förstod han den uppenbara drift han 
var utsatt för från fullmäktiges sida då man förflyttade honom från 
ordförandeplatsen i drätselkammaren till samma plats i fullmäktige.72 

 
Smålands Folkblads ansträngningar tycks slutligen ha krönts med viss framgång. 
I slutet av november beslutade sig åtminstone en av de äldsta ledamöterna i 
stadsfullmäktige, handlanden J.F. Hjellström, för att denna gång inte ställa upp 
som kandidat.73 Det är intressant att notera uppkomsten av två totalt motstridiga 
uppfattningar av erfarenhetens betydelse. Vid tidigare valtillfällen hade ålder och 
erfarenhet uteslutande uppfattats som positiva egenskaper. Smålands Folkblads 
inställning var uppenbart en helt annan. Ur deras perspektiv utgjorde ålder endast 
en belastning. Förändringen är dock inte uteslutande en fråga om skiftande 
politiska perspektiv, utan uppenbarligen också en förändring över tid. Även i 
Nya Wexiöbladet började det nu komma in insändare som uttryckte åsikten att 
fullmäktiges båda äldsta ledamöter borde �lämna rum för yngre krafter�.74 

Viljan att välja in en arbetarrepresentant i stadsfullmäktige uttrycktes nu från 
alla håll. Det rådde emellertid fortfarande oenighet om formerna för att uppnå 
detta mål. I en insändare i Smålandsposten ansågs det lämpligt att �den 
kroppsarbetande samhällsklassen blefve något mera representerad�, men i så fall  

 
bör icke väljas en person, tillhörande en sammanslutning, hvars medlem-
mar äro träldomsbundna under sitt parti, komplett oförmögna att se och 
bedöma allmänna frågor under någon annan synvinkel än den af deras 
partiledning anlagda.75 
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72 Smålands Folkblad 12 december 1908. 
73 Smålandsposten 28 november 1908, Smålands Folkblad 30 november 1908. 
74 Nya Wexiöbladet 14 december 1908. 
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I en kommentar till Växjö arbetarekommuns insända lista ansåg Nya 
Wexiöbladet att man inte borde gå arbetarna längre till mötes än till �de platser, å 
hvilka det är meningen att insätta verkliga �arbetare� men icke till de öfriga�.76 

Arbetarkommunens officiella lista toppades av förloraren i det tidigare 
fyllnadsvalet, murare Fahlsten. Det fanns stort hopp om att han denna gång 
skulle bli invald men en liten incident satte förmodligen stopp för detta. En dryg 
vecka före valet igångsattes nämligen något som närmast kan beskrivas som en 
kampanj mot Fahlsten. Det hela började med att Fahlstens lämplighet som 
stadsfullmäktig ifrågasattes i en insändare som publicerades i både Smålands-
posten och Nya Wexiöbladet. Fahlsten påstods här ha blivit invald som styrelse-
ledamot i den nybildade länsavdelningen av Nationalföreningen mot emigration, 
men han skulle sedan inte ha deltagit i ett enda sammanträde.77 

Fahlsten medgav att han hade fått kallelser till två möten men förnekade att 
han skulle ha åtagit sig att bli styrelseledamot i föreningen. Varför han inte hade 
meddelat detta till föreningen förklarade han med att �enhvar vet att en arbetare 
har annat att tänka på än att iaktta dylika formaliteter�.78 Den nonchalanta tonen 
gav Fahlstens motståndare anledning att följa upp kampanjen mot honom i 
ytterligare en insändare. Här förklarades att man inte kunde ge arbetarnas 
kandidat sina röster efter det svar han givit.79  

Nya Wexiöbladet lade stor vikt vid incidenten och menade att Fahlsten skulle 
�möjligen nu blifvit invald utan strid, om han icke helt nyligen i stadens 
tidningar uttalat sig så oförståndigt, lindrigast sagdt�.80 Det är ganska typiskt att 
den incident, som kanske stjälpte Växjö arbetarkommuns kandidat, överhuvud 
taget inte tycks ha omnämnts i Smålands Folkblad.  

Som valresultatet visar så var Fahlsten långt ifrån att bli invald i 
stadsfullmäktige, han kom först på 20:e plats. Om detta berodde på Fahlstens 
olyckliga uttalande eller ej är naturligtvis svårt att veta. Smålands Folkblad ansåg 
att utgången av valet var väntad eftersom det �stora antal personer, vilka erhållit 
röster, visar att de röstägande � det är alltjämt fråga om de större � företrädesvis 
lägga sina röster på de bästa vännerna�.81 

 

Skenbar partipolitisering 
 
Efter bakslaget i det ordinarie valet 1908 intog Smålands Folkblad en låg profil i 
de efterföljande fem fyllnadsvalen. En tänkbar förklaring till detta kan vara att 
man från socialdemokratiskt håll valde att bida sin tid inför det ordinarie valet 
1910 som skulle bli det första enligt den nya rösträttsförordningen av 1907/09. 
Det skulle emellertid också kunna tolkas som uppgivenhet på grund av uteblivet 
��������� 
76 Nya Wexiöbladet 14 december 1908.  
77 Smålandsposten och Nya Wexiöbladet 9 december 1908. 
78 Smålandsposten 10 december och Nya Wexiöbladet 11 december 1908. 
79 Nya Wexiöbladet 11 december och Smålandsposten 12 december 1908. 
80 Nya Wexiöbladet 14 december 1908. 
81 Smålands Folkblad 19 december 1908. 
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stöd. När de båda konservativa tidningarna inte längre utmanades med samma 
aggressivitet som tidigare kom deras spalter att uppvisa en märkbar återgång till 
ett tidigare mönster. Kandidaternas lämplighet motiverades nu återigen 
företrädesvis med personlig duglighet och rättvis grupprepresentation. I övrigt 
finns det egentligen bara en sak som kan vara värt att notera angående dessa 
valtillfällen, nämligen att ett av fyllnadsvalen förorsakades av att Nya Wexiö-
bladets redaktör flyttade från Växjö, och därmed lämnade sin plats i fullmäktige. 

Det ordinarie valet 1910 var alltså det första enligt de nya rösträtts-
bestämmelserna. Detta faktum borde, kan man tycka, ha resulterat i en intensiv 
och mer partipolitiskt inriktad debatt i tidningarnas spalter. I synnerhet kunde 
man ha förväntat sig en kraftfull agitation från det socialdemokratiska organet 
Smålands Folkblad. De nya bestämmelserna öppnade ju för ett ökat deltagande 
från grupper som i särskild utsträckning borde kunna lockas av det social-
demokratiska programmet. Förvånansvärt nog ger den debatt som förekom i 
tidningarna ett tämligen lamt intryck. I de till tidningarna insända listorna nöjde 
man sig oftast med att uppmana till personligt deltagande i valet samt att samla 
fullmakter. I övrigt hände det endast vid ett fåtal tillfällen att de olika sidornas 
politiska linje skymtade fram i tidningarnas spalter. 

I sammanhanget bör nämnas att partierna inte ställde upp i valet under egna 
partibeteckningar. Istället gick partierna samman med flera olika intressefören-
ingar. Allmänna valmansförbundet samarbetade med Växjö stads fastighets-
ägareförening och Växjö fabriks- och hantverksförening. Tillsammans gick de 
till val under beteckningen �De moderate�. På likartad sätt gick vänstergrupperna 
samman under den gemensamma beteckningen �Reform- och sparsamhets-
vännerna�. Denna grupp bestod av Växjö arbetarkommun, Frisinnade valmans-
föreningen, Växjö förstäders fastighetsägareförening samt Växjö absolutisters 
centralkommitté. Den senare antog visserligen inte formellt reformvännernas 
partibeteckning men avstod från att gå till val på en egen lista. Som främsta 
namn satte man personer som man trodde kunde accepteras av samtliga parter 
inom reformvännernas grupp. 

Tidningsdebatten ger alltså ett förvånansvärt tamt intryck. Den tidning som 
var mest aktiv (eller kanske snarare minst inaktiv) var Smålands Folkblad. I en 
artikel förekom åtminstone vissa tendenser till en mer partipolitiskt inriktad 
agitation. I artikeln riktades en uppmaning till arbetarna i Växjö att söka 

 
åtminstone åstadkomma kontroll över de maktägandes görande och 
låtande, kritik öfver deras handlingssätt, så att dessa herrar blygas att till 
köp hembjuda sådana företag, som inte bära sig ekonomiskt. [�] Vad 
säger Växjö skattdragande småfolk om det skandalösa sätt varpå de 
styrande avhänt staden ett jordområde värt cirka 3/4 miljoner kronor till 
det fullständigt improduktiva militärväsendet samtidigt med att frågan om 
stadens utveckling kräver att nya områden med Växjö stad införlivas. 

 Socialdemokratin skiljer sig från alla andra partier i det man vill 
omdana det nuvarande samhällets ekonomiska grundvalar och genomföra 
arbetareklassens sociala frigörelse. Den strävar mot en omfattande 
kommunalsocialistisk hushållning hvars ledande princip är största 
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välstånd och lycka åt alla samhällets medlemmar, till skillnad från den 
privatkapitalistiska hushållningen.82 

 
Den socialdemokratiska valrörelsen hämmades inledningsvis av en inre schism 
inom arbetarekommunen, närmast orsakad av att järnvägsmännen ställde upp en 
egen lista i valet.83 Agerandet mötte hård kritik från Smålands Folkblads sida.84 
Problemet löstes genom att järnvägsmännens främste man placerades högre upp 
på den gemensamma listan varpå dessa åter anslöt sig till densamma.85 

Om Smålands Folkblad åtminstone visade tendenser till ett mer partipolitiskt 
inriktat språk så höll Smålandsposten och Nya Wexiöbladet envist fast vid de 
traditionella linjerna. I Smålandspostens insändare och (fåtaliga) egna kommen-
tarer är det genomgående personliga kvaliteter som framhålls. En av de fram-
ställda kandidaterna framhålls som �sparsam, klok och försiktig, praktiskt duglig 
och erfaren�, en annan som en �både själfständig och dugande förmåga, kraftig 
och energisk på samma gång som han af själ och hjärta hyser goda och 
samhällsbevarande tänkesätt�. I vissa fall förekommer vissa grupprepresentativa 
motiveringar.86  

Nya Wexiöbladet var mer inne på den korporativistiska linjen. Tidningen 
framhöll den moderata listans vidsynthet då det gällde att ta till vara olika 
intressen. �De Moderate� ansågs med andra ord vara det parti som främst 
tillgodosåg harmonin i samhället. Tidningen riktade vidare kritik mot Reform- 
och sparsamhetsvännerna och betonade att föreslagna reformer också måste vara 
möjliga att genomföra. Tidningen anmärkte också på själva partibeteckningen 
Reform- och sparsamhetsvännerna som man ansåg i sig vara en självmotsägelse 
eftersom reformer ju måste få kosta. 87  

Det blev �De moderate� som fick sista ordet i tidningarnas valrörelse och man 
gjorde det med en sista maning till väljarna: 

 
Det gäller för en hvar att välja, huruvida handhafvandet af samhällets 
angelägenheter skall lämnas åt för några nya, opröfvade händer eller 
anförtros främst åt erfarna och besinningsfulla representanter, som förut 
deltagit i ledandet af stadens angelägenheter.88  

 
Kommentaren är ett tecken på att införandet av det proportionella systemet 
uppenbart inte fick Nya Wexiöbladet att ändra sin syn på vad som utgjorde den 
lokala politikerns främsta egenskaper. Det är tydligt att tidningen alltjämt ansåg 
personliga kvaliteter som duglighet och erfarenhet vara viktigare kriterier än 
partipolitisk anknytning.  

��������� 
82 Smålands Folkblad 5 december 1910. 
83 Smålands Folkblad 12 novebmer 1910. 
84 Smålands Folkblad 14 november 1910. 
85 Smålands Folkblad 26 november 1910. 
86 Smålandsposten 23 och 25 november 1910. 
87 Nya Wexiöbladet 3 december 1910. 
88 Nya Wexiöbladet 9 december 1910. 



 156

Detta det första valet i Växjö enligt det proportionella valsystemet slutade 
med en förkrossande seger för �De moderate�, som erhöll närmare 70 % av 
rösterna. Detta innebar att de fick tillsätta 10 av stadsfullmäktiges ledamöter. Av 
de övriga fem platserna erövrades fyra av �De frisinnade�. Bland dessa fanns den 
första kvinnliga ledamoten, fil.dr Gulli Petrini. Den återstående platsen erhöll 
Socialdemokraterna genom murare Fahlsten.  

Vid 1910 års stadsfullmäktigeval var det endast 15 av fullmäktiges 30 
ledamöter som skulle väljas. Detta innebär att det proportionella valsystemet inte 
kan sägas ha fullbordats förrän efter valet 1912, då de återstående 15 full-
mäktigplatserna skulle besättas. Av detta skäl finns det anledning att se något 
närmare även på detta val.  

Ett intressant fenomen är att flera av de stora intresseorganisationerna agerade 
i en gemensam aktion mot det proportionella valsystemet. När Allmänna val-
mansförbundet inbjöd Växjö handelsklubb, Växjö fabriks- och hantverks-
förening, Växjö stads fastighetsägareförening och Växjö tjänstemannaförening 
till samarbete i valet, avböjde samtliga för att istället sätta upp en egen lista �utan 
politisk färg�.89 Nu blev det visserligen inte en lista utan två: en för de tre 
förstnämnda organisationerna och en för Växjö tjänstemannaförening. Båda 
listorna gick dock till val under den gemensamma beteckningen �De kommun-
ala�.90 Flera insändare i Smålandsposten instämde i föreningarnas ställnings-
tagande mot partiproportionalismen. Signaturen �Kommunalt röstberättigade� 
uttryckte det på följande sätt: 

 
De politiska agitatorerna skola finna den egna stugan för trång och genom 
fullmaktsinsamling och personlig påtryckning söka ändå samla åtmin-
stone de mest lättfångade under politisk betecknings fanor [�]. Spara 
fullmaktens underskrifvande och utdelning, tills Ni sett De kommunalas 
listor.91  

 
Faran med partiernas dominans vid kommunalvalen beskrevs även av signaturen 
�Röstberättigade�: 
 

Hvad som är proportionalismens afvigsida är � så har det med rätta 
anmärkts � att vid densammas utöfning vid val man kunnat peka på en 
hänsynslös partiuppdelning, men fråga är väl om det inte gärna blir fallet 
vid allt med politiska syften bakom. Partiprogrammen kunna vara i mångt 
och mycket sammanfallande och den minimala skillnaden � tydligen ofta 
svår att klargöra � blåses upp till jättelika dimensioner, på det att striden, 
för all del, må blossa väldeliga!92 

 

��������� 
89 Smålandsposten 14, 19, 23 och 25 oktober 1912.  
90 Smålandsposten 26 oktober 1912. 
91 Smålandsposten 28 oktober 1912.  
92 Smålandsposten 26 oktober 1912. 
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Föreningarnas agerande fick Allmänna valmansförbundet att kalla till ett möte 
�för att med behörigen fästadt afseende vid de [�] uppgjorda separata vallist-
orna söka få till stånd en enhetlig vallista, som under partibeteckningen �De 
kommunala�, upptager de mest bärkraftiga namnen�.93 Från tjänstemanna-
föreningens sida var man upprörd över valmansförbundets samlingslista och 
deras tilltag att lägga beslag på den partibeteckning som de fyra organisationerna 
hade valt som sin.94 Åtgärden försvarades dock i en artikel i Nya Wexiöbladet. I 
artikeln passade tidningen samtidigt på att utveckla sina åsikter om det 
proportionella valsättet: 
 

I samband härmed vilja vi som vår mening ha uttalat, att när propor-
tionella metoden förts så långt ned som till stadsfullmäktigeval � en 
åtgärd, hvars riktighet åtminstone kan betecknas som omtvistad � så följer 
däraf ock den partiuppdelning, som ingår i systemets förutsättningar. 
Liberaler och socialister ha redan öfverallt sörjt för att detta skall ske efter 
politiska grundsatser, och då kan det endast betraktas som onödigt långt 
drifven välvilja, om man å moderat håll vill uppträda opolitiskt. Med 
majoritetsval var den opolitiska synpunkten berättigad, men med propor-
tionsval blir den nära nog en absurditet. Ty man kan vara viss om att från 
liberalt och socialistiskt håll ej ett dylikt hänsynstagande göres, och då har 
det moderata partiet ej vunnit något annat än att försvaga sin egen 
ställning. Konsekvensen häraf bör äfven bli att stadsfullmäktigevalen � 
såsom det ju redan sker på de motsatta partiernas sida � dirigeras af en 
enhetlig moderat valorganisation, hvilken dock gifvetvis kan samman-
sättas af representanter för intresserade korporationer. 

Politiken har nämligen nu � tyvärr måste vi säga � trängt igenom så 
pass äfven i de kommunala valen, att om man döljer den på något håll så 
blir det likväl som med en liten travestering man sjunger om vågen: 

�Hon synes ej mer, men hon finns där ändå�.95 
 

Det var alltså med djupt beklagande som Nya Wexiöbladet noterade kommunal-
valens politisering. Samtidigt insåg man att någon återvändo till det tidigare 
systemet inte längre var möjligt. Eftersom utvecklingen inte gick att vända fanns 
det ingen annan möjlighet än att acceptera tingens ordning och försöka göra det 
bästa av den uppkomna situationen. 

Nu inkom flera insändare i tidningarna som stödde Allmänna valmans-
förbundet och riktade kritik mot intresseorganisationernas agerande. Signaturen 
�Intresserad� uttryckte det på följande sätt: 

 
Sedan Allmänna valmansförbundets lokalafdelning här i staden framlagt 
sin enhetliga vallista, har valsituationen i betydlig mån klarnat. Det är 
nämligen alldeles uppenbart, att den hänsyn, som vid denna vallistas 
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93 Nya Wexiöbladet 23 november 1912. 
94 Smålandsposten 27 november 1912. 
95 Nya Wexiöbladet 23 november 1912. 
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uppgörande tagits till den stora valmanskårens skilda intressen, i vida 
högre grad är ägnad att samla alla moderata valmän till ett samfälldt 
uppträdande på valdagen än yrkes- och klassföreningarnas ensidiga 
tillvägagångssätt att endast se på och framhäfva sina egna synpunkter. 

 
Samma iakttagelse gjordes i en insändare undertecknad av enskilda medlemmar 
av de fyra organisationer som utgjorde �De kommunala�: 
 

Vid granskning af vallistorna med partibeteckningen �De kommunala� 
finner man, att handelsklubbens m.fl:s lista samt tjänstemännens lista satt 
ensidigheten och därför splittringen i system, hvilket förfarande är ett 
brott mot proportionsvalens idé och förutsättning: den största möjliga 
endräkt och samling. [�] Vi valmän kunna af dessa förhållanden hvad 
dessa båda listor beträffar, icke komma till annan uppfattning, än att de, 
såsom uppgjorda i klassmotsatsernas och klassintressenas tecken, endast 
åstadkomma söndring bland de i kommunala frågor annars likatänkande. 

[�] Med Allmänna valmansförbundets lista, också bärande parti-
beteckningen �De kommunala�, är förhållandet det rakt motsatta. Vid 
dess uppgörande har man sökt ena och samla redan från början; ja man 
har gått så långt i tillmötesgående och lämnat de politiska synpunkterna så 
å sido, att på listan efter någons påstående t.o.m. skall finnas en socialist. 
Detta lämna vi nu därhän. Hufvudsaken för oss är att till stadsfullmäktige 
utses intresserade och kunniga personer ur alla samhällslager.96 

 
Signaturen �Medlemmar af Allmänna valmansförbundet� ansåg tillvägagångs-
sättet med gemensam valbeteckning vara  
 

ett så klokt och taktiskt grepp, att endast den mindre omdömesgille eller 
partifanatikern kan ondgöras häröfver. Och för öfrigt, när social-
demokrater och liberaler här i staden på hvar sina listor sätta beteckningen 
�Reformvänner� ändock dessa partier i vissa afseenden äro heterogena, 
hvem vill då bestrida gagnet, ja nödvändigheten för de öfriga �borgerliga� 
att gemensamt begagna beteckningen �De kommunala� på sina listor?97  

 
I en ledarartikel vidareutvecklade Nya Wexiöbladet tankarna om det orimliga att 
fasthålla vid en opolitisk ståndpunkt: 
 

Ofvanstående ord [�opolitiskheten�] låter lika konstrueradt som tanken att 
ett val efter proportionellt system skulle kunna försiggå utan politisk 
partibeteckning. En sådan möjlighet hade här endast funnits under den 
förutsättningen att samtliga tre hufvudåskådningar, den moderata, den 
liberala och socialistiska, strängt anlagt den neutrala synpunkten. Men 
som vi redan förut framhållit de båda vänsterpartierna ha här som 
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96 Nya Wexiöbladet 2 december 1912.  
97 Nya Wexiöbladet 7 december 1912.  
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öfverallt annorstädes låtit den politiska riktningen varit afgörande. Att 
under sådana förhållanden tro sig kunna tillämpa en annan praxis är 
meningslöst.98 

 
I Nya Wexiöbladet förekom en hel del insändare varvat med kommentarer från 
tidningens redaktion. Smålandsposten intog en mer försiktig attityd i valet än sin 
kollega. Först efter valet lämnade tidningen vissa kommentarer som i viss mån 
avslöjar dess inställning till det proportionella valsystemet. Den 16 december 
presenterades valresultatet tillsammans med fotografier av de nu invalda full-
mäktigeledamöterna. Smålandsposten noterade att en av de tidigare ledamöterna 
(rektor Arcadius) försvunnit från stadsfullmäktige vilket tidningen med beklag-
ande satte på politiseringens konto: 
 

Om valet hade skett efter de först uppdragna linjerna, torde icke utgången 
kunnat blifva sådan i detta fall. Nu synes man, sedan en smula politik 
kommit med i alla fall, ha litat på tjänstemannaföreningens förmåga att 
placera åtminstone sitt första namn. Exemplet i fråga om behandlingen af 
namnet Arcadius vid Wexiövalet bevisar väl mer än mycket annat 
olämpligheten af att smärre städers stadsfullmäktigeval gå i politikens 
tecken.99 

 
Det är uppenbart att man från konservativt håll i grunden var starkt negativa till 
det proportionella valsystemet som uppfattades som ett system påtvingat dem 
ovanifrån. De båda konservativa tidningarna gav uttryck för samma grundsyn. 
Det är intressant att se hur de konservativa organisationerna lyckades anpassa 
systemet så att det bättre skulle överensstämma med deras önskemål och syften. 
Allmänna valmansförbundet utnyttjades inte som ett parti i egentlig mening utan 
fungerade snarare som ett slags paraplyorganisation inom vilket det korporativa 
systemet i praktiken bibehölls intakt.  

Hittills har det mest handlat om den konservativa sidans valagitation. Hur 
bedrev motståndarsidan sin valrörelse i tidningarna? De frisinnade stod utan eget 
pressorgan i länet och av deras agitation inför valet märks inte mycket i 
Växjöpressen. Deras kandidatlista fanns vid några tillfällen publicerad i båda 
tidningarna med den åtföljande uppmaningen: �Enighet ger styrka�.100 Inte heller 
den socialdemokratiska agitationen gjorde något större väsen av sig. I Smålands 
Folkblad ägnades stadsfullmäktigevalet i Växjö endast en sporadisk bevakning. 
Tidningens agitation inskränkte sig till uppmaningar till väljarna att betala sina 
kommunalutskylder och att sedan mangrant infinna sig vid röstbåsen. Då och då 
betonades vikten av att få in flera arbetarrepresentanter i stadsfullmäktige.101  

Smålands Folkblads agerande vid detta val står i skarp kontrast till tidningens 
kraftfulla agitation under åren 1904-1908. Orsaken till detta är svårt att uttala sig 
��������� 
98 Nya Wexiöbladet 7 december 1912. 
99 Smålandsposten 16 december 1912.  
100 Smålandsposten 18 november, 2 december, 7 december och 9 december, Nya Wexiöbladet 18 

november och 4 december 1912.  
101 Smålands Folkblad 16 och 20 november 1912.  
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om med bestämdhet. En möjlig orsak kan förstås ha varit att den agitation som 
bedrevs utom tidningarnas spalter, som till exempel opinionsmöten av olika slag, 
bedömdes vara tillräcklig. Det går emellertid inte att utesluta möjligheten att den 
bristfälliga agitationen kan ha grundat sig på en viss indignation. Kanske ansåg 
man från socialdemokratiskt håll att Växjö var ett hopplöst fall som inte var värt 
besväret. En titt på valresultatet visar att det fanns visst fog för en sådan 
inställning. Fördelningen av de 30 platserna i Växjö stadsfullmäktige, som alltså 
nu helt och hållet var tillsatt enligt det proportionella valsystemet, visar nämligen 
tydligt på den konservativa dominansen i denna församling: 21 besattes av de 
konservativa, 7 av de frisinnade och 2 av socialdemokraterna. Denna konserva-
tiva dominans i stadens styrande organ kom att bli bestående långt fram i 
tiden.102 
 

Lokalpress och lokal politik 
 
Genomgången av tidningarna visar att lokalpressens syn på lokalpolitikens 
utformning och på den lokala politikern genomgår en gradvis förändring över 
tid. Fram till några år in på 1900-talet förmedlade tidningarna en bild utåt � en 
explicit uttryckt idealbild � men under ytan fanns det en implicit, förtäckt faktor, 
som i realiteten kanske var av större betydelse. Vad gäller den explicita, 
utåtriktade bilden av den lokala politikern, går det inte att märka någon större 
förändring över tid vad gäller de båda konservativa tidningarnas bevakning av 
valen. Under hela perioden är det kandidaternas personliga kvaliteter som sätts i 
främsta rummet. Genomgående är det två egenskaper som Smålandsposten och 
Nya Wexiöbladet ansåg vara fullmäktigledamotens främsta attribut: duglighet 
och självständighet.  

Innebörden av det förra epitetet är knappast helt glasklar. Vad man tycks 
åsyfta i det här fallet är en kombination av bildning och praktisk erfarenhet, där 
det senare verkar prioriteras framför det förra. Här och var finns antydningar om 
att brister i den skolade bildningen kunde uppvägas av erfarenhet och ett stort 
praktiskt kunnande. En annan faktor som hör nära samman med betoningen av 
erfarenhet är en kontinuitetstanke. Såsom även har påpekats i tidigare undersök-
ningar, var stadsfullmäktigledamöternas medelålder mycket hög.103 Man kan 
förmoda att det var en allmänt vedertagen uppfattning att det kontinuerliga 
arbetet att handha kommunens angelägenheter som dessa män år efter år utförde 
sågs som en garanti för deras duglighet. Som vi sett kom denna uppfattning att 
allvarligt utmanas då Smålands Folkblad gav sig in i debatten på allvar. I denna 
tidning framställdes ålder inte som en odelat positiv egenskap utan snarare som 
en belastning. 

Kravet på självständighet har flera aspekter. Den primära innebörden var 
förmodligen att den tilltänkta fullmäktigledamoten inte på något sätt skulle stå i 
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beroendeställning till någon person eller gruppering i samhället. Ur denna aspekt 
kan man också skönja ett försvar för de rådande rösträttsbestämmelserna. Den 
graderade röstskalan kunde då uppfattas som en garanti mot att rika personer 
skulle kunna �köpa� fattiga människors röster. Men man skulle också kunna se 
kravet på självständighet som ett uttryck för misstänksamhet mot begynnande 
politiseringstendenser. Att vara uppbunden till något visst parti eller gruppering, 
skulle i ett sådant perspektiv kunna anses försvåra möjligheterna att förut-
sättningslöst verka för stadens bästa.  

 Det är väl dock uppenbart att enbart duglighet och självständighet inte kunde 
vara tillräckliga kriterier för att bli stadsfullmäktigledamot. Det var naturligtvis 
många av stadens innevånare som besatt dessa goda egenskaper, och bland dessa 
måste därmed ett urval göras. Vägledande vid detta urval tycks � åtminstone utåt 
� ha varit en harmoniseringstanke. Fullmäktige skulle vara representativt för 
stadens sociala sammansättning. Ingen grupp skulle få tillåtas att dominera. 
Detta kommer vid flera tillfällen tydligt till uttryck. 

Man får emellertid intrycket att betoningen av personliga egenskaper och 
harmoniseringstanken, ofta var ett led i det retoriska spelet. Mellan raderna kan 
man nämligen utläsa att det i många fall har varit lokalpolitiska stridsfrågor som 
till syvende och sidst har fällt avgörandet. Vad dessa frågor har gällt yppas 
emellertid inte någonting om i tidningarna. Nya Wexiöbladets kommentarer vid 
valet i november 1893, är i detta avseende ganska belysande. Man påpekar att 
detta val �på grund af vissa välkända förhållanden� var ett av de intressantaste 
som hållits i staden. Vad dessa förhållanden bestod i nämner man dock inte. Det 
talas vidare om �oppositionen� och �motpartiet�, men vad de båda sidorna står 
för får läsaren inte veta. Det fanns uppenbarligen en ovilja från tidningarnas sida 
att öppet redogöra för de frågor som stod på den lokalpolitiska dagordningen. 
Vad berodde denna ovilja på, och vilka konsekvenser kunde den få?  

 En rimlig tolkningsansats är väl att se förhållandet som en följd av det 
politiska systemet. Stadens inflytelserika och initierade personer var så väl 
insatta i den aktuella lokalpolitiska situationen, att det inte var nödvändigt med 
någon speciell redogörelse för denna grupp. De röstsvaga grupperna i samhället 
var nog i allmänhet inte lika väl insatta i de aktuella frågorna och hade i 
praktiken små reella möjligheter att påverka utgången av valet. Kanske ansåg 
man därför att det inte fanns någon större anledning att försöka påverka dessa 
grupper.  

En trolig konsekvens av tidningarnas ofullständiga redogörelser kring 
lokalpolitiska frågor, borde ha varit att dessa bidrog till att öka de röstsvaga 
gruppernas marginalisering och känsla av utanförskap. Den som inte från början 
var insatt i den lokalpolitiska agendan, hade föga hjälp av tidningarnas kryptiska 
antydningar. Visste man inte vilka de �välkända förhållandena� var, kunde man 
heller inte ta ställning i frågan. Då måste det ha tett sig tämligen likgiltigt om 
�oppositionen� eller dess �motparti� avgick med segern. 

Det verkar som om tidningarna medverkade till den lokala politiska arenans 
gradvisa inskränkande. I ett första led försvann de som över huvud taget inte 
hade någon rösträtt. I nästa led försvann även de som endast hade få röster till 
sitt förfogande, och som inte var tillräckligt insatta i de lokalpolitiska frågorna 
för att på ett adekvat sätt kunna ta ställning. Kvar blev en grupp personer som 
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var tillräckligt välutbildade, välsituerade och välinitierade för att ha någon 
möjlighet att påverka. Det var till dessa som tidningarna i första hand vände sig, 
och det var också här som det egentliga lokalpolitiska spelet ägde rum.  

Med det socialdemokratiska Smålands Folkblads intåg på scenen inträdde en 
drastisk förändring av det publicistiska klimatet. Inte nog med att �de gamle� 
fick finna sig i att bli hånade, även flera andra av stadsfullmäktiges ledamöter 
erhöll mindre smickrande benämningar som �nollor� och �bromsklossar�. Efter 
några år med en intensiv bevakning av och agitation inför stadsfullmäktigevalen 
i Växjö upphör plötsligt Smålands Folkblad med denna verksamhet. Det är svårt 
att med visshet säga om detta berodde på att andra agitationsverksamheter ansågs 
mer lämpliga eller om ansträngningarna mötte så svagt gensvar att det inte 
ansågs vara mödan värt att spilla mer krut på växjöborna. En rimlig förmodan är 
väl att båda dessa faktorer var av betydelse.  

Tidigare undersökningar har pekat på det i allmänhet låga valdeltagandet vid 
valen till stadsfullmäktige.104 Genomgången av tidningarna får väl i stort sägas 
bekräfta dessa observationer. Men hur var det då med tidningarnas bevakning av 
valen? Kan man möjligen se ett samband mellan valdeltagande och den bevak-
ning valet ägnas i tidningarna? Vi en mer detaljerad undersökning visar det sig 
att valdeltagandet fluktuerade stort och det är svårt att utläsa några bestämda 
mönster vad gäller förhållandet valdeltagande och tidningsbevakning. 

En fråga man kan ställa sig är om det går att skönja några skillnader mellan 
fyllnadsval och ordinarie val. Ernst-Folke Lindberg noterade vid en under-
sökning av stadsfullmäktigevalen i Sala, att vid de ordinarie valen omval var 
obligatoriskt, och att dessa därför blev helt ointressanta. Aktiviteten kom istället 
att koncentreras till fyllnadsvalen.105 Min undersökning visar inte lika tydliga 
mönster. Visserligen kan man notera att vid samtliga valtillfällen där valdeltag-
andet understigit 100 har det varit fråga om ett fyllnadsval, något som alltså 
skulle peka i en motsatt riktning än den som Lindberg tyckte sig kunna se. Men 
samtidigt är dock de båda högsta registrerade deltagarsiffrorna också noterade 
vid fyllnadsval. 

Min egen genomgång av valdeltagande och tidningsbevakning uppvisade inga 
bestämda mönster vad gäller förhållandet valdeltagande och tidningsbevakning. 
Fyllnadsvalet i januari 1890 lockade mer än fyra gånger så många valdeltagare 
som valet i april 1886. Trots detta bevakades inte det förra valet hårdare än det 
senare. Tidningarnas bevakning av valen har över huvud taget varit låg. Ofta 
nöjde sig tidningarna med att presentera resultatet utan att lämna några egna 
kommentarer. Det är väl en rimlig förmodan att det avgörande för såväl 
valdeltagande som tidningarnas bevakning av valen, har varit om några 
�brännande� frågor varit på tapeten eller ej. 

Vid flera tillfällen konstaterar tidningarna att någon egentlig valrörelse inte 
hade förekommit. Formella valmöten hörde till ovanligheterna. I frånvaro av 
organiserad valrörelse borde, tycker man, tidningarna ha utgjort en alternativ 
arena. Så tycks emellertid inte ha varit fallet. Som synes var alltså tidningarnas 

��������� 
104 Se t.ex. Björkman 1987 s. 31f. 
105 Lindberg 1962 s. 219. 



 163

bevakning av valen låg, och genomgående undvek man att diskutera sakfrågorna. 
Uppenbarligen fördes dessa diskussioner istället man och man emellan. 
Frånvaron av offentlig politisk debatt på lokal nivå vid denna tid har diskuterats 
av Karl-Johan Krantz i dennes avhandling. Enligt Krantz förklaras detta av att 
fullmäktige utgjorde en maktelit. En mycket liten grupp kunde styra Växjö utan 
någon egentlig yttre påverkan. I kraft av sina höga röstetal kunde man välja om 
varandra. Krantz beskriver fullmäktige som maktfullkomligt, och att denna 
maktfullkomlighet också förklarar frånvaron av offentlig politisk debatt.106  

I ett avseende kanske den här genomförda tidningsgenomgången trots allt ger 
anledning till en viss revidering av denna bild. Vid valet i november 1893 var det 
uppenbarligen så att inflytelserika grupper motsatte sig inväljandet av kapten 
Apolloff och handlanden Johnsson. Men trots deras ansträngningar blev ändå 
dessa båda herrar invalda i stadsfullmäktige. Tydligen var det alltså möjligt att 
genom en kraftfull mobilisering få in personer i stadsfullmäktige som inte till 
fullo föll den inflytelserika makteliten på läppen. Det vore alltså en förhastad 
slutsats att påstå att tidningarna inte hade någon som helst betydelse i det lokala 
politiska livet. Som visats tidigare hade tidningarna dessutom stora befogenheter 
att styra debatten i önskad riktning. Man hade möjlighet att på ett tämligen 
godtyckligt sätt kunna avgöra vilka som skulle få deltaga i det offentliga 
samtalet.  

Av tidningens låga bevakning av stadsfullmäktigevalen kan man inte automat-
iskt dra slutsatsen att den kommunalpolitiska bevakningen i allmänhet skulle ha 
varit låg. I en undersökning av tidningarnas bevakning av kommunalpolitiken i 
länet under perioden 1870-1905 framgår att densamma stadigt ökar. Från en 
ytterst blygsam nivå i inledningsskedet sker en markant ökning från mitten av 
1880-talet. Denna utveckling tar sig sedan närmast ett explosionsartat uttryck 
kring sekelskiftet 1900. Under perioden 1900-1905 innehöll tidningarna lika 
mycket kommunalpolitiskt material som hela den föregående 30-årsperioden.107  

I boken Sverige partipolitiseras undersöker Folke Johansson två typer av 
politiska förändringar. Den första benämns rikspolitisering, och innebär att 
lokala frågeställningar får stå tillbaka till förmån för sådana som är aktuella för 
hela det politiska systemet. Den andra utvecklingslinjen består i en partipoliti-
sering, d.v.s. utvecklandet av ett �modernt� partisystem.108 Tidningsgenomgång-
en uppvisar inga tecken på en utveckling mot rikspolitisering av stadsfull-
mäktigevalen. Det är ganska uppenbart att de frågor som var aktuella rörde sig 
på det lokalpolitiska planet. Det finns ingenting som tyder på att man försökte 
göra någon koppling till frågor av �rikskaraktär� som exempelvis tullfrågan.  

Någon partipolitisering i modern mening kunde det naturligtvis inte heller 
vara fråga om förrän alldeles i slutet av undersökningsperioden. Det var ju först 
då som ett partisystem i egentlig mening började växa fram. Vad tidningsgenom-
gången dock har visat är att det även dessförinnan fanns olika grupperingar i 
lokalsamhället. Dessa verkade under lång tid helt i det privata och gav inte öppet 
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uttryck för sina åsikter i det offentliga rummet. Först mot slutet av 1890-talet 
började det i tidningarnas insändarsidor dyka upp grupperingar som klart uttalat 
utgav sig för att företräda vissa specifikt uttalade intressen. Det proportionella 
systemet bemöttes med skepsis av de konservativa tidningarna. Det var högst 
motvilligt som de så småningom tvingades acceptera och anpassa sig till det. Det 
partipolitiska systemet fick under min undersökningsperiod uppenbart endast ett 
partiellt genombrott i länet. Ett uttryck för detta är att de olika partierna inte gick 
till val under regelrätta partibeteckningar. Istället gick flera organisationer 
samman under mer neutrala beteckningar som �De kommunala� eller �reform- 
och sparsamhetsvännerna�.  

 

Från person till parti? 
 
Analysen av tidningarnas agerande på den politiska arenan skall nu breddas 
ytterligare. Med samma generella utgångspunkter som i den förra under-
sökningen skall nu blickarna vändas mot den lokale representanten i rikets 
lagstiftande församling. Även i detta fall är det tidningarnas agerande som står i 
fokus. Undersökningen har inskränkts till att omfatta valen till andra kammaren 
för den valkrets som Växjö tillhörde. Tidsmässigt går undersökningen fram till år 
1893. Anledningen till denna kortare tidsperiod är att en viktig förändring 
inträder från och med valet 1896. Tidigare hade Växjö ingått i en valkrets 
tillsammans med en eller flera andra städer. I valet 1896 utgjorde Växjö för 
första gången en egen valkrets. Därmed bryts kontinuiteten i framställningen 
eftersom en av de viktigaste argumenteringslinjerna i de tidigare valen, lokal-
patriotismen, nu mister sin relevans. Därför ansåg jag det vara lämpligt att också 
låta undersökningen avslutas vid denna tidpunkt.  

Förutsättningarna att bedriva politik före proportionalismens och parti-
väsendets införande skilde sig på flera avgörande punkter från dagens. Vid val 
till riksdagens andra kammare var rösträtten starkt beskuren och kraftigt kopplad 
till inkomst och förmögenhet.109 Kring sekelskiftet 1900 var det endast 6-7 % av 
befolkningen som hade rösträtt. Av den manliga, myndiga befolkningen nådde 
ungefär var fjärde upp till de stipulerade kraven.110 Till skillnad från stadsfull-
mäktigevalen förekom däremot ingen gradering av rösterna vid riksdags-
mannavalen. Den som hade rösträtt hade bara en röst � oavsett inkomst och 
ställning i samhället.  

Vissa egenheter i valsystemet tvingade riksdagskandidaterna att i hög grad ta 
hänsyn till den lokala väljarkårens åsikter. För det första gjorde väljarkårens 
ringa numerär att kandidatens personliga renommé kom att få stor betydelse för 
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109 Rösträtt hade varje myndig (21 år) man som antingen innehade fast egendom till ett värde av 
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110 Vallinder 1962 s. 11. 
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hans möjligheter att bli vald. En annan faktor av betydelse i sammanhanget var 
själva valprincipen i sig. Riksdagsmännen valdes i majoritetsval i enmansval-
kretsar. Den innebar att kandidaten mötte väljarna som person, inte som parti-
representant. Valet kunde ske direkt (omedelbart) eller via elektorer (medelbart). 
Den offentliga kandidaturen innebar att kandidaterna före valet tillkännagav sin 
linje i de viktigaste frågorna, och ville han bli vald var det en nödvändighet att 
han kände av den lokala opinionen i dessa frågor. Vidare innebar det imperativa 
mandatet indirekt en förpliktelse för den blivande riksdagsmannen att följa 
opinionens vilja även om det stred mot hans egna övertygelse. Bostadsbandet, 
slutligen, innebar att den blivande riksdagsmannen knöts till sin valkrets såväl 
politiskt som geografiskt. Det var alltså inte möjligt att kandidera för någon 
annan valkrets än den där man bodde.111  

Allt detta sammantaget ledde till ett mer personligt förhållande mellan 
kandidaterna och väljarkåren. Den som ville bli vald var tvungen att ta hänsyn 
till väljarnas krav och önskemål. Detta gav politikerna ett helt annat handlings-
utrymme än idag då det individuella agerande i så stor utsträckning styrs av de 
politiska partiernas respektive program. Istället för att som idag ses som repre-
sentanter för olika partier uppfattades riksdagsledamöterna förr som talesmän för 
sin hembygd. 

Valrörelserna inför andrakammarvalen var långt fram i tiden av mycket rudi-
mentär karaktär. Offentliga valmöten betraktades länge med stor misstänksamhet 
från konservativt håll. Det ansågs vara ett utländskt påfund som inte passade för 
svenska förhållanden. Avståndstagandet från valmöten gjorde att pressens 
betydelse blev mycket stor.112 Avsaknaden av valmöten gjorde nämligen att 
debatten i stor utsträckning istället kom att föras i tidningarnas spalter. Under 
1880-talet blev valmöten mer frekvent förekommande, och vid tullvalen 1887 
ökade det politiska intresset markant. Dessa valmöten har dock lämnat få spår 
efter sig, och dagböcker och brevsamlingar från riksdagsmän hör till ovanlig-
heten. Tidningarna utgör därför även i detta fall en viktig källa. 
 

Riksdagsmannen � lokal representant eller slav under 
partipiskan? 
 
Det första valtillfället under den aktuella perioden inträffade den 15 september 
1881. Växjö utgjorde vid detta tillfälle valkrets tillsammans med Eksjö, Vimmer-
by och Borgholm. I en artikel några veckor innan valet klargjorde Smålands-
posten sin ståndpunkt i några av de aktuella frågorna. Några av kommentarerna 
gällde också själva valförfarandet. Smålandsposten ställde sig positiv till 
hållandet av valmöten, genom vilka alltför stor splittring kunde undvikas. Till 
principen om den offentliga kandidaturen ställde sig tidningen däremot mer 
tveksam. Man betonade att den valde representanten med tiden kunde få nya 
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insikter och erfarenheter som gjorde det nödvändigt för honom att ändra sin 
tidigare ståndpunkt. Hade han då före valet lämnat allt för detaljerade 
förklaringar, kunde dessa binda upp hans möjligheter att agera. 

Vad gäller valsättet så sade man sig i princip anse det medelbara valsättet, 
med elektorer, vara otillfredsställande. Men det påpekas att vid ett lågt valdel-
tagande hade detta system ändå den fördelen att det förebyggde möjligheten av 
att ett par kommuner genom ett vaket agerande kunde få tillsätta representant för 
hela häradet. Den blivande riksdagsmannen borde, enligt Smålandsposten, be-
sitta en viss erfarenhet av det offentliga livet och �de parlamentariska tradition-
erna�. Därför borde vi �taga oss väl till vara att bortkasta någon bepröfvad, 
dugande förmåga, som hittills gjort sig förtjent af valmännens förtroende�.  

Samtidigt varnade tidningen emellertid också för att slentrianmässigt välja om 
�den gamle�.113 Det var med andra ord en präktig brasklapp som tidningen här 
levererade inför valdebatten. Om kandidaten ifråga behagade Smålandsposten 
kunde man hänvisa till �erfarenheten�, men om man inte gillade �den gamle� 
kandidaten kunde man påtala det förkastliga i �slentrianmässigt� röstande.  

Några dagar före valet konstaterade Smålandposten att intresset för valet var 
tämligen svalt. Anledningen till detta antyddes vara att Abraham Rundbäck, som 
sedan länge varit valkretsens representant, allmänt ansågs så given för omval att 
något valmöte inte var nödvändigt.114 Tidningen varnade dock för likgiltighet, 
och uppmanade samtliga röstberättigade att sluta upp vid valurnorna.115 
Resultatet av valet blev som väntat att Abraham Rundbäck segrade med bred 
marginal. I Växjö deltog 50 % av de röstberättigade i valet vilket Smålandposten 
konstaterade var �flera än i de flesta öfriga af rikets städer, äfven der starka 
valagitationer, förberedande möten m.m. förekommit�.116  

Uppfattningen av 1880-talet som ett genombrottsdecennium för det politiska 
livet i Sverige har bl.a. betonats av Peter Esaiasson i dennes avhandling Svenska 
valkampanjer 1866-1988. Antalet valmöten ökade, liksom landsbygdspressens 
bevakning av den politiska aktiviteten. Esaiasson framhåller hur 1884 års val 
kom att utgöra embryot till en nationell, kontinuerlig valdebatt. 

Bakgrunden till den ökade aktiviteten kring just detta val är lantmannapartiets 
splittring. I en serie artiklar som spreds till ett 20-tal landsortstidningar, gick en 
fraktion under ledning av bröderna Jöns och Abraham Rundbäck till skarpt 
angrepp mot lantmannapartiets agerande i försvarsfrågan. Detta sätt att sprida ut 
artiklarna till flera tidningar fick motståndarna att föraktfullt tala om �politiskt 
centralkök�. Oaktat detta fick artiklarna stor genomslagskraft.117 

Valet blev av särskilt intresse för Växjös valkrets, eftersom dess representant 
alltså var en av utbrytarfraktionens ledande män. Inte oväntat ställde sig också 
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av de �kalejdoskop� som Smålandspostens redaktör Alfred Hedenstierna (sign. Sigurd) publicerar i 
tidningen i april 1886 (Se Sigurd 1888 s. 146ff). 

114 Smålandsposten 10 september 1881. 
115 Smålandsposten 13 september 1881. 
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Smålandsposten helt och hållet bakom nya lantmannapartiets program och talade 
föraktfullt om gamla lantmannapartiet som �den skånska politiken�.118 Även Nya 
Wexiöbladet slöt upp bakom Abraham Rundbäck. Detta är något förvånande, 
eftersom det tydligt framgår att man i den viktigaste sakfrågan är motståndare till 
nya lantmannapartiets program. Detta sitt ställningstagande förklarar man med 
att man  

 
under närvarande förhållanden hellre se vid riksdagen en sakkunnig, i de 
politiska irrgångarna väl bevandrad man, med hvilken vi i mycket 
sympatisera, äfven om han i en sådan svårlöst fråga som försvarsfrågan 
skulle hylla en från vår afvikande mening, än någon annan [...] hvilkens 
åsigter man ju icke alls känner.119  

 
Båda tidningarna stod alltså vid detta valtillfälle enade kring en och samma 
kandidat och kunde därför notera utgången av valet med tillfredsställelse. Rund-
bäck vann nämligen överlägset i samtliga valkretsens städer. Smålandsposten 
ställer ironiskt frågan till Rundbäcks motståndare:  
 

men hvar voro de �starka� motpartier mot hr Rundbäck, hvarom nitiske 
och fantasirike �brefskrifvare� till �Dagens Nyheter� och �Tiden�, värdigt 
understödde af de ärade bladens redaktioner, haft så mycket vigtigt och 
intressant att förtälja? Sofvo de eller hade något att beställa ute i marken, 
eller voro de lika enfaldiga till antal som de mycket sakkunniga 
brefskrifvarna till förstånd?120  

 
Även Nya Wexiöbladet var nöjd med valutgången även om än man inte gav 
uttryck för samma sprudlande entusiasm som kollegan. Rundbäck hyllades för 
sina �humana och frisinnade åsigter i de flesta frågor�, och tidningen påpekade 
att han inte vill gå lika långt som jordägarna krävde vad gällde avlyftandet av 
skattebördorna från jorden.121  

Trots att Nya Wexiöbladet var motståndare till Nya lantmannapartiets 
program tycks tidningen ändå ha föredragit Rundbäck som riksdagsman. 
Dilemmat löstes dels genom att Rundbäcks positiva personliga egenskaper fram-
hävdes, dels genom att han framställdes som något av en kompromisskandidat. 
Nya Wexiöbladets agerande pekar på att försvarsfrågan tydligen inte var av 
sådan dignitet att den tilläts överflygla kandidatens personliga egenskaper.  

Nästa valtillfälle kom dock att domineras av en fråga som skulle visa sig få 
betydligt större politisk sprängkraft. I flera undersökningar har påtalats hur de 
båda andrakammarvalen 1887 blev något av vattendelare i svensk politisk 
historia. Det var framför allt införandet av två nya inslag i valrörelsen som gör 
ett sådant påstående befogat. För det första blev valdebatten mer sakfrågeinriktad 
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118 Smålandsposten 26 juni 1884. 
119 Nya Wexiöbladet 8 augusti 1884. 
120 Smålandsposten 13 september 1884. 
121 Nya Wexiöbladet 12 september 1884. 
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än tidigare. Riksdagskandidaternas personliga egenskaper blev mindre betydelse-
fullt än deras ställning i tullfrågan. För det andra kom valrörelserna att bli 
centralstyrda. Tullvalen innebar dessutom att intresset för valen ökade 
markant.122 Som den följande framställningen kommer att visa, var dessa 
fenomen tydligt märkbara även inom den valkrets som Växjö tillhörde. 

Två valtekniska faktorer kom att få en viss betydelse för valet i Växjö. Den 
ena gällde valkretsindelningen. Inför extravalet på våren 1887 ändrades valkrets-
indelningen så att Växjö kom att utgöra valkrets tillsammans med Oskarshamn. 
Från båda städerna uttalades starkt missnöje med den nya indelningen. Särskilt 
från Smålandpostens sida uttrycktes stark kritik. Tidningen ansåg att de båda 
städerna inte hade någonting gemensamt.123  

Det är naturligtvis inte omöjligt att Smålandpostens starka motvilja gentemot 
Oskarshamn även hörde samman med tidningens inställning i tullfrågan. 
Smålandsposten gav nämligen uttryck för starkt protektionistiska åsikter, och 
man befarade nog att frihandlarna var starkare i Oskarshamn än i de städer som 
tidigare ingått i samma valkrets som Växjö. 

Den andra faktorn som visade sig få en viss betydelse var valsättet. Redan i 
maj 1886 uppmanade Smålandposten väljarna att i god tid besluta om det 
omedelbara valsättets begagnande. Varje stad som inte utgjorde egen valkrets var 
nämligen tvungen att fatta ett sådant beslut, annars kom valet automatiskt att 
förrättas medelbart.124 Redan i januari 1887 beslutades också vid allmän rådstuga 
att man för Växjös del skulle använda sig av det omedelbara valsättet.125 Ett par 
månader senare tvingades dock Smålandposten konstatera att det genom 
Oskarshamnsbornas försumlighet ändå kom att bli medelbart förrättade val.126 
Detta innebar att Växjö, i kraft av att vara den större av de båda städerna, fick 
utse en elektor mer än Oskarshamn.127 

Några inslag i valrörelsen kan vara värda en särskild uppmärksamhet.128 För 
det första kan man notera att Växjö väl faller in i det allmänna mönster som 
tidigare påpekats om det ökade inslaget av sakfrågeinriktad debatt. Tullfrågan 
dominerade debatten fullständigt. Övergången från en personcentrerad till en 
sakfrågeinriktad debatt är mycket tydlig. I en artikel betonade Smålandsposten 
starkt nödvändigheten av enighet. Tidningen framhöll att man inte har råd att 
skänka bort några röster som �artighetsbetygelser�, och att några �sockenin-
tressen� inte får göra sig gällande. Vidare uppmanades till enig samling kring 
Abraham Rundbäck. �Att låta honom falla igenom, vore värre än en dumhet�, 
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122 Esaiasson 1990 s. 84. 
123 Se t.ex. Smålandsposten 22 mars 1887, Smålandsposten 24 mars 1887. 
124 Smålandsposten 27 maj 1886. Det omedelbara valsättet innebar att man röstade direkt på någon 

av kandidaterna. Vid medelbart val däremot röstade man först fram ett antal elektorer, som sedan 
sinsemellan avgjorde valet. 

125 Smålandsposten 20 januari 1887. 
126 Smålandsposten 15 mars 1887. Kanske finns det anledning att fråga sig om det verkligen var 

försumlighet som gjorde att valet blev medelbart, eller om det var en taktisk fint från Oskarshamns 
sida. Kanske fanns det de som hoppades att det medelbara valsättet skulle öka chansen att en 
Oskarshamnsbo skulle utses till riksdagsman. 

127 Smålandsposten 22 mars 1887. 
128 För en utförligare redogörelse för tidningarnas agerande i tullfrågan, se Andersson 1991 s. 9ff. 
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betonade Smålandposten, �det vore en olycka i dessa kampens dagar�.129 Ett 
annat exempel på detta fenomen är en insändare i Nya Wexiöbladet där en 
frihandelsvänlig kandidat fördes fram. Samtidigt avfärdades en annan kandidat, 
med hänvisning till att dennes inställning i tullfrågan inte var känd.130 Nya 
Wexiöbladet, som tre år tidigare hyllat Abraham Rundbäck gick nu till starkt 
angrepp på samme man.131  

En annan intressant iakttagelse är att tidningarna så uttalat tog ställning för var 
sin sida. Smålandposten uttalade, som tidigare nämnts, starka protektionistiska 
sympatier, medan Nya Wexiöbladet ställde sig bakom frihandelssidan. Tendens-
er till en �modernare� valrörelse är också tydligt märkbara. Bildandet i Växjö av 
en filialavdelning av Föreningen mot livsmedelstullar är en indikation på 
utvecklingen mot mer centralstyrda valkampanjer.132 Ett annat tecken på att 
valrörelsen nu blev mer välorganiserad är att man kan skönja ett visst samarbete 
mellan frihandlarna i valkretsens båda städer. Denna utveckling noterades med 
missnöje av Smålandposten.133 

Den 7 april meddelade Smålandposten att frihandelslistan vunnit elektorsvalet 
i Oskarshamn. Detta var ingen överraskning, men Smålandposten hyste ändå 
förhoppningar om seger i valet.134 Nya Wexiöbladet konstaterade också att fri-
handlarnas, �om man så må kalla dem�, elektorslista vunnit. Artikeln avslutades 
med en lokalpatriotisk appell: �Valmän i Vexiö stad. Skola vi visa oss sämre än 
Oskarshamnsborna?�.135 Även i Växjö gick frihandelslistan segrande ur striden. 
Smålandposten konstaterade denna utgång med bitterhet, och hävdade att detta 
var ett resultat av  

 
de mest energiska ansträngningar och de för hela denna fråga så säregna 
agitationsmedel, hvilka äfven här kommit till ypperlig användning.136  

 
Nya Wexiöbladet var naturligvis mer nöjd med utgången av valet. Tidningen var 
också noga med att betona det ovanligt höga valdeltagandet. 331 röster hade 
avlämnats, vilket man påpekade skulle betyda ett valdeltagande på 85 % � �en 
lifaktighet hvartill säkerligen icke någon annan stad i Sverige kan uppvisa mot-
stycke�. Vidare konstaterades att sammanhållningen inom de båda �partierna� 
hade varit mönstergill. Slutligen kunde tidningen inte låta bli att bistå sin kollega 
med litet salt i såren. Ironiskt påminde man om ett valupprop i Smålandsposten 
där valmännen hade fått uppmaningen att inte tro på tullskyddsvännerna, men 
inte heller på frihandlarna, utan endast på sitt eget förnuft.  
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129 Smålandsposten 22 mars 1887. 
130 Nya Wexiöbladet 8 mars 1887. 
131 Nya Wexiöbladet 15 mars 1887. 
132 Jämför Esaiasson 1990 s. 84. 
133 Smålandsposten 24 mars 1887. 
134 Smålandsposten 7 april 1887. 
135 Nya Wexiöbladet 8 april 1887. 
136 Smålandsposten 14 april 1887. 
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Det är en öppen och ärlig vädjan till valmännen, på hvilken lemnats ett 
öppet och ärligt svar. Den gången segrade verkligen sunda förnuftet öfver 
de bålstora löftena och granna fraserna och � Smålandsposten bör därför 
känna sig belåten.137  

 
I en annan artikel i samma nummer fann Nya Wexiöbladet ytterligare anledning 
att triumfera. Tidningen berättade om en demonstration �hvars like man i Wexiö 
påstår sig aldrig förr hafva skådat�. Omkring ett tusental personer påstods ha 
tågat till Nya Wexiöbladets redaktionslokal och där utbringat �dånande lefverop� 
för tidningens utgivare, och uttalat ett tack för medverkan till �valets lyckliga 
utgång�. Alltfler personer skulle sedan ha anslutit sig till folkskaran, så att denna 
till slut, enligt Nya Wexiöbladet, bestod av 2-3.000 personer. Artikeln avslutas:  
 

såsom ett bevis på de djupa ledens uppfattning af spannmålstullarnes 
välsignelse saknar demonstrationen, som väl kan anses vara ett uttryck för 
Wexiö arbetarbefolkning i sin helhet, icke sin betydelse.138  

 
Som en källkritisk betraktelse kan det vara intressant att se hur Smålandsposten 
beskrev samma händelse:  

 
Utgången [...] helsades med hurrarop af några utanför stadshuset stående 
personer, mest arbetare, hvilka sålunda betygade sin glädje öfver att 
Wexiö i sin mån betryggat ett system, hvilket redan försatt de flesta 
näringsidkare i en betryckt ställning.139  

 
Den flertusenhövdade folkskaran som Nya Wexiöbladet talar om har alltså i 
Smålandspostens beskrivning krympt till �några personer�, och de eventuella 
hyllningarna till lokalkonkurrenten har tidningen, av lätt förklarliga skäl, valt att 
förtiga.140 

Den 22 april samlades elektorerna i de båda städerna för att förrätta valet. 
Resultatet blev överraskande nog att borgmästaren i Växjö, Koræn, blev 
valkretsens nya riksdagsman. Trots att Koræn innan valet klart deklarerat att han 
inte var intresserad av riksdagsmannaskapet, och trots att han aldrig offentligt 
hade tagit klar ställning i tullfrågan, fick han samtliga Växjöelektorers röster. 
Eftersom Växjö hade en elektor mer än Oskarshamn spelade det ingen roll att 
elektorerna i Oskarshamn samtidigt enhälligt lade sina röster på sin borgmästare 
Bertram Lindgren.141  
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137 Nya Wexiöbladet 15 april 1887. 
138 Nya Wexiöbladet 15 april 1887. 
139 Smålandsposten 14 april 1887. 
140 Att någon form av hyllning till Nya Wexiöbladet verkligen hade förekommit får man nog se som 

högst troligt. Att gripa något sådant ur luften hade varit att direkt inbjuda till spydiga kommentarer 
från konkurrenttidningen. Skulle det dessutom avslöjats som ett rent påhitt skulle tidningen ha 
framstått i dålig dager. 

141 Smålandsposten 23 april 1887, Nya Wexiöbladet 26 april 1887. 
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Det verkar uppenbart att valet till största delen styrdes av lokalpatriotiska 
hänsyn. Istället för att lägga sina röster på den uttalat frihandelsvänliga Lindgren, 
valde alltså Växjöelektorerna att välja fram en person vars ställning i tullfrågan 
var oklar, och som dessutom över huvud taget inte var intresserad av uppdraget. 
Trots all retorik om att glömma bort all lokalpatriotism blev det tydligen ändå 
denna faktor som kom att bli den avgörande. 

Inför höstvalet hoppades Smålandsposten att man skulle slippa �rösta med 
förmyndare�. I Växjö stod beslutet om omedelbart val fast,142 men precis som 
vid vårvalet blev beslutet om valsätt fördröjt i Oskarshamn, med påföljd att det 
även denna gång blev val med elektorer.143 Elektorsvalet i Oskarshamn slutade 
överraskande nog med protektionistisk seger. �Hvilka outredda naturkrafter 
härvid medverkat är oss ännu obekant�, löd Nya Wexiöbladets kommentar. 
Tidningen konstaterade vidare att frihandlarna i Växjö nu ensamt skulle få bära 
ansvaret �ifall det genom slapphet eller likgiltighet skulle låta tullvännerna inom 
valkretsen segra�.144  

Smålandsposten var naturligt nog mer nöjd med utgången av elektorsvalet i 
Oskarshamn. Man uttryckte förhoppningar om att elektorerna skulle komma att 
lägga sina röster på Abraham Rundbäck. Smålandsposten försökte nu uppen-
barligen slå in en kil bland frihandelsvännerna. Samtidigt som man ivrigt 
påtalade vikten av enighet inom de egna leden, försökte man locka frihandlare att 
ändå välja Rundbäck p.g.a. dennes personliga kvalifikationer. Tidningen påtala-
de hur Rundbäck genom sin verksamhet inom  

 
andra områden än det handelspolitiska ha vunnit vänner, hvilka visser-
ligen icke dela hans åsigter i tullfrågan, men ändock draga sig för att mot-
arbeta hans val nu . [�] Man har sagt att det företrädesvis skulle vara �de 
små� här i samhället, som skulle stå hr Rundbäck emot [�]. Må desse 
dock erinra sig hvad denne gjort för fostran af folkets barn!  

 
I samma artikel gör Smålandsposten sitt bästa för att förringa tullfrågans 
betydelse, och hävdar att andra frågor kommer att stå mer i förgrunden.145 
Smålandspostens splittringsförsök undgick naturligtvis inte Nya Wexiöbladet, 
som ironiskt tillbakavisade kollegans försök att förringa tullfrågans betydelse: 
�Man skall hysa bra låga tankar om Wexiö valmän eller också sjelf vara bra 
enfaldig för att tro att någon frihandlare skall nappa på den kroken�.146  

Elektorsvalet utmynnade i en seger för frihandelssidan, vilket Smålandsposten 
med beklagande konstaterade. Tidningen var noga med att påpeka att dessa inte 
kallade sig frihandlare utan �rågtullsmotståndare�. Tidningen uttryckte dock en 
viss tillfredsställelse över att valstriden denna gång inte varit lika hetsig som vid 
vårvalet.147  
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Nya Wexiöbladet var naturligtvis nöjd med valutgången. Med stolthet 
berömde man den stora sammanhållning som valmännen i Växjö visat prov på. 
Som bevis för denna sammanhållning visade man på hur det i valet endast 
förekom tre handsskrivna valsedlar, och dessa var rena avskrifter av de för-
tryckta frihandelslistorna.148 Att de förtryckta valsedlarna nu snarast har blivit 
regel får väl ses som ytterligare ett exempel på valrörelsernas profession-
alisering. 

När elektorsrösterna så småningom räknades samman, visade det sig att 
Växjöelektorerna hade lagt sina röster på konsistorienotarie G. Sundberg, vilken 
därmed blev vald till riksdagsman. Överraskande nog hade elektorerna i 
Oskarshamn lagt sina röster på landshövding Wennerberg, och inte, som 
förmodat, på Abraham Rundbäck. Detta var uppenbarligen en taktisk fint. Att 
någon av elektorerna i Växjö skulle få för sig att rösta på Rundbäck ansågs nog 
som uteslutet, men tydligen hyste man förhoppningar om att Wennerbergs 
kandidatur skulle kunna få någon Växjöelektor att överge partifållan. Trots 
besvikelse över valresultatet erkände Smålandsposten att den nu valde visat stor 
duglighet i sin egenskap av stadsfullmäktiges ordförande under många år.149  

Nya Wexiöbladet noterade naturligtvis valutgången med tillfredsställelse. 
Liksom Smålandsposten förvånade man sig över den av Oskarshamnselektorerna 
valda taktiken. Man betonade vidare att det inte var av någon personlig ovilja 
mot Rundbäck som man motsatte sig hans inväljande i riksdagen, utan att detta 
endast berodde på dennes ställning i tullfrågan. Om den nu invalde säger man att 
han  

 
är känd för att ega de egenskaper, man har rätt att fordra af en 
riksdagsman: fast, omutlig karaktär, intresse för och lätthet att sätta sig in 
i offentliga frågor, samt lätthet att uttrycka sig då det gäller att gifva skäl 
för sin mening.150 

 
Inför valet 1890 hade den dittillsvarande riksdagsmannen, Gustaf Sundberg, 
avsagt sig återval. Detta faktum fick Nya Wexiöbladet att mana växjöborna att 
lägga all lokalpatriotism åt sidan, och enas om Oskarshamns kandidat, 
borgmästare Lindgren.151 En vecka senare citerade samma tidning kollegan 
Oskarshamns-Tidningen, som meddelade att borgmästare Lindgren fortfarande 
var deras kandidat, och �skulle Vexiö valmän, som genom sitt flertal ha makten, 
möta oss i detta fall, kan segern anses gifven�. För säkerhets skull tillade 
tidningen att även lokalpatriotismen borde bli tillfredsställd �då, som bekant, 
borgmästare Lindgren är Vexiöbarn, der född och uppfostrad�.152 Efter det att 
frihandelsvännerna i Växjö beslutat uppställa Lindgren som sin kandidat, 
manade Nya Wexiöbladet ånyo till enighet kring detta namn. Om någon annan 
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kandidat fördes på tal, så skulle detta betraktas som ett splittringsförsök, �vid 
hvilket intet afseende bör fästas�.153  

Smålandsposten hade dittills varit försiktig med att uttala sig om Växjövalet, 
men Nya Wexiöbladets maning om enighet föranledde följande spydiga 
kommentar:  

 
Vi tro att vederbörande kunna vara lugna och fullkomligt lita på den 
erkännansvärdt goda partidisciplinen inom sina led. Det är hufvud-
sakligast i uppspanandet af splittringskandidater åt � motpartiet, som 
Kronobergs läns Frihandlare i år visat sig styfva.  

 
Med en elak gliring åt borgmästare Lindgren konstaterades fortsättningsvis att 
det allt fordras god disciplin för att få folk att gå man ur huse för att rösta på 
�den föga remarkable kandidaten från den andra staden�. Men, tillade tidningen 
avslutningsvis, �vi äro vissa om att lydnadsprovet utfaller till fullkomlig belåten-
het�.154 Det går knappast att ta miste på de ironiska undertonerna vid Smålands-
postens omnämnande av frihandlarnas goda partidisciplin. Samtidigt som man 
manade till lojal enighet kring den egna kandidaten, ironiserade man över 
motståndarsidans uppslutning kring sin kandidat. Intressant att notera är också 
Smålandspostens sätt att, liksom i förbigående, påpeka frihandelskandidatens 
härkomst från �den andra staden�. Att det bakom detta påpekande låg en förtäckt 
lokalpatriotisk vädjan är ganska uppenbart. 

Den 27 augusti hade även protektionisterna haft sitt möte. Som kandidat 
uppställdes landshövdingen greve G.H. Spens. Smålandsposten fortsatte på den 
retoriska väg som man slagit in på redan vid höstvalet 1887. Man försökte med 
andra ord att slå in en kil bland frihandlarna genom att påpeka Spens� personliga 
kvaliteter, samtidigt som man gjorde sitt bästa för att förringa tullfrågans 
betydelse.155 I tidningens sista artikel före valet, på själva valdagen, framkom 
dock tydligt vilken fråga man ansåg vara den primära. Artikeln utmynnade i en 
kraftig protektionistisk appell, och en uppmaning att rösta på den protektion-
istiska kandidaten.156  

Valet förrättades denna gång omedelbart och resultatet blev att borgmästare 
Lindgren blev valkretsens nya kandidat. I Växjö vann Lindgren med 185 röster 
mot Spens� 134, och i Oskarshamn blev siffrorna 139 mot 54 i Lindgrens favör. 
Nya Wexiöbladet var naturligtvis inte sena att notera denna �lysande seger för 
lifsmedelstullarnes motståndare�. Tidningen påpekade att disciplinen varit 
utmärkt i såväl Växjö som Oskarshamn.157  

Smålandsposten medgav att man inte hade hyst några större förhoppningar om 
någon seger för tullskyddsvännerna i valkretsen. Emellertid hade man hoppats att 
de senaste årens förbättrade konjunkturer under tullskyddsvänlig regim skulle ha 
fått hantverkare och handelsmännen på bättre tankar. Anklagelser riktades mot 
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frihandelssidan för att ha bedrivit en smutsig valrörelse. Som särskilt upprörande 
anfördes att välkända frihandelsförespråkare besökt tullskyddsvännernas möten 
och där lagt beslag på broschyrer och annat som skulle ha utdelats till allmän-
heten.158 Sammanfattningsvis verkar det alltså som om partidisciplinen avgjorde 
detta val � till glädje för vinnarsidan, och till förlorarnas lika stora förtret.  

Valupptakten inför valet 1893 inleddes av Smålandsposten redan den 17 juli, 
nästan två månader före valet. I en artikel gick man till hårt angrepp mot den 
hittillsvarande representanten, Oskarshamns borgmästare Bertram Lindgren. 
Tidningen uttryckte som sin åsikt att frihandlarna borde känna  
 

förödmjukelsen af att vid riksdagen representeras af en här skäligen 
okänd och synnerligen overksam riksdagsman från ett med oss i samma 
valkrets sammankoppladt sjöstadssamhälle utan andra med oss gemen-
samma intressen än de som äro lika för alla rikets städer.  

 
Smålandsposten gick rent av så långt att man inte uteslöt tanken att protektion-
isterna i Växjö skulle avstå från att ställa upp en egen kandidat �blott för att 
slippa den [...] håg- och dådlöse Oskarshamnsmannen�.159 Det var därför säkert 
inte utan viss tillfredsställelse som Smålandsposten en månad senare kunde 
konstatera att �den inom riksförsamlingen så synnerligen passive borgmästaren 
B. Lindgren� nu hade undanbett sig återval.160  

Några dagar senare hade de båda huvudkandidaterna i valet utkristalliserats. 
Frihandlarnas kandidat blev landskamrer F. Ohlsson, och läroverksadjunkt 
A.G.G. Törner blev protektionisternas kandidat.161 Mot den senares kandidatur 
hade Smålandsposten naturligtvis ingenting att erinra. Törner är, påpekade 
tidningen, �som vi alla veta, en synnerligen duglig, praktiskt anlagd samt i 
allmänna värf på senare åren mycket anlitad man�. Även om kamrer Ohlsson har 
Smålandsposten endast gott att säga. Han beskrivs som �en aktad embetsman, 
praktiskt anlagd, äfven han, och af framstående duglighet�. Men det var dock 
inte dessa goda egenskaper som skulle vara honom främst till hjälp vid valet, 
betonade tidningen, utan �de personliga sympatier han vetat förvärfva, samt den 
platoniska arten af hans derför dock lika otvifvelaktiga frihandelsvänlighet�.162  

Hur skall denna karaktäristik av de båda förmodade huvudopponenterna 
tolkas? Båda personerna framställdes som dugliga personer, med praktisk lägg-
ning. Vad skiljer då de båda åt? Jo, enligt Smålandsposten verkar det vara, de 
�personliga sympatier� som denne �vetat � förvärva, och densammes �platoniska 
� frihandelsvänlighet. Bakom dessa tillsynes oskyldiga fraser kan man skönja en 
dold anklagelse om politisk opportunism från Ohlssons sida. 

Smålandsposten konstaterade att man ännu inte kunde märka någon val-
rörelse. Avsaknaden av valrörelse skulle enligt tidningen resultera i att den som 
blir vald skulle få mandatet till �synnerligen godt pris i detta den offentliga 
��������� 
158 Smålandsposten 11 september 1890. 
159 Smålandsposten 17 juli 1893. 
160 Smålandsposten 14 augusti 1893. 
161 Smålandsposten 16 augusti 1893, Nya Wexiöbladet 17 augusti 1893. 
162 Smålandsposten 28 augusti 1893. 
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kandidaturens, de ostentativa politiska trosbekännelsernas, valmötenas och 
valkampens hyperkritiska tidehvarf�. Här förekommer nämligen  

 
ingen examen, ingen uppvisning alls, intet som helst synande i sömmarna, 
intet valmöte, ingen trosbekännelse, ingen offentlig manifestation, vare 
sig såsom fågel eller fisk. Vi känner ju varann sedan förut men Oskars-
hamnsborna då? Bah! De får ta våra kandidater på god tro, alldeles som vi 
togo deras beskedlige borgmästare. Sämre ska vi väl med Guds hjälp inte 
bjuda på.163  

 
Även Nya Wexiöbladet konstaterade avsaknaden av valrörelse. För fri-
handelssidan påpekade man att något valmöte inte var nödvändigt. Man hade 
redan enat sig om landskamrer Frithiof Ohlsson � �någon annan kan ej komma 
ifråga�. Som vägledning åt Oskarshamnsborna gav Nya Wexiöbladet en fyllig 
presentation av den tilltänkta riksdagsmannens politiska ställningstaganden. I 
unionsfrågan var han för ett bevarande och stärkande av unionen. I tullfrågan var 
han naturligtvis motståndare till livsmedelstullarna. Vidare förespråkade han 
�välbehöflig sparsamhet med statens medel�, och var �varm vän af nykterhets-
sträfvandena�. I övrigt stod han för �sansade och moderata åsikter samt var vän 
af nyttiga och tidsenliga reformer både på det materiella området och i religiösa 
frågor�.164 

Trots detta offentliggörande hävdade Smålandsposten att Ohlssons politiska 
åsikter inte var kända. Särskilt orolig var tidningen över Ohlssons ställnings-
tagande i rösträttsfrågan. Enligt vissa rykten skulle nämligen frihandels-
kandidaten förorda en sänkning av strecket till 500 kronor. En reform som 
Smålandsposten beskrev som �ett högst vådligt experiment�. Enligt tidningens 
åsikt skulle en sådan åtgärd leda till en olycksdiger maktförskjutning, och lägga 
inflytandet i händerna på dem som är minst skickade att väl förvalta det. 
Avsaknaden av valrörelse påpekades ännu en gång:  

 
det synes nu tydligt, att Wexiö blir den första och enda stad i Sveriges 
land på flera år, som utan ringaste offentligt meningsutbyte mellan val-
männen går till en dylik förrättning.  

 
Nya Wexiöbladets hävdande att valmöten är onödiga eftersom kandidaten var så 
väl känd avfärdades av lokalkonkurrenten.165  

Smålandspostens plötsliga intresse för en intensivare valrörelse är onekligen 
förvånande, liksom konkurrentens ointresse för densamma. En tillbakablick på 
de tidigare valen visar hur det i dessa fall alltid har varit Nya Wexiöbladet som 
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163 Smålandsposten 28 augusti 1893. 
164 Nya Wexiöbladet 31 augusti 1893. 
165 Smålandsposten 4 september 1893. Ett intressant fenomen är de båda tidningarnas ovilja att 

nämna sin konkurrent vid namn. Det tycks nästan vara tabubelagt. Oftast refereras den andra 
tidningen som �vår värderade kollega�, och liknande uttryck, inte sällan med en klar ironisk 
underton. 
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varit pådrivande och Smålandsposten som hållit tillbaka, men nu var rollerna 
ombytta. Det är ganska uppenbart att dessa svängningar var taktiskt betingade. 

Nya Wexiöbladet tillbakavisade påståendet att kamrer Ohlssons åsikter inte 
skulle vara tillräckligt kända. Man kontrade med att påpeka att man faktiskt inte 
visste mer om protektionisternas kandidat än att �han är en dugande förmåga och 
en anhängare av de nuvarande tullsatserna � men sedan?�. Vad gäller 
rösträttsfrågan förnekades inte att Ohlsson verkligen hade förordat en sänkning 
av strecket till 500 kronor. Tidningen försökte istället tona ner betydelsen av 
denna fråga och påpekade att alla försök i den riktningen ändå skulle komma att 
stoppas av första kammaren.166  

Smålandsposten hade dock inte för avsikt att ge upp försöken att spela på 
rädslan för förändringar av rösträtten. Med stor envishet återkom tidningen till 
Ohlssons anslutning till, som man uttryckte det, �det underminerande af det 
nuvarande samhällsskicket, som radikalerna föresatt sig att främja medels åväga-
bringandet af ett politiskt 500-kronors-streck � tills vidare�. Törner däremot var 
uttalat motståndare till 500-kronorsstrecket, påpekade Smålandsposten, och upp-
manade Växjöborna att istället rösta på honom.167 

Följande dag utvecklade Nya Wexiöbladet ytterligare Ohlssons ställnings-
tagande i de aktuella frågorna. Smålandspostens skrämseltaktik hade naturligtvis 
inte gått dem förbi, och man hävdade med bestämdhet att kamrer Ohlsson �i alla 
afseenden, och således jämväl i rösträttsfrågan hyser högeligen sansade och 
moderata åsikter�. I ett försök att föra debatten bort från det uppenbart obehag-
liga ämnet framhöll tidningen Ohlssons personliga kvaliteter. De prisade hans  

 
framstående duglighet, hans grundliga insikter på olika områden, hans 
lifliga intresse för offentliga angelägenheter [som] måste göra honom till 
en prydnad för riksförsamlingen och en heder för den valkrets hvilken 
sändt honom dit.168  

 
Resultatet av valet blev att Frithiof Ohlsson segrade med ganska bred 
marginal.169 Nya Wexiöbladet gjorde inga försök att dölja sin förtjusning över 
valutgången, och precis som Smålandsposten efter Rundbäcks seger 1881, såg 
tidningen det som en särskild prestation att valet vunnits utan att någon egentlig 
valrörelse bedrivits. Det konstaterades att  

 
ingen valrörelse, ingen agitation vare sig offentligt eller enskildt hade 
bedrifvits, åtminstone här i Wexiö, och dock samlade sig valmännen så 
talrikt och afgåfvo sina röster på den moderata kandidaten.  

 
Nya Wexiöbladet var noga med att poängtera att utgången av valet alltså inte var 
ett resultat av agitatorers verk,  
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nej, det är sansade, om ställningens allvar fullt medvetna män, ur skilda 
samhällsklasser, som här efter moget öfvervägande afgifvit en kraftig 
opinionsyttring, som icke kan missförstås.170  

 
Smålandsposten anslog dystrare tongångar. Tidningen sammanfattade riksdags-
mannavalen i länet på följande sätt:  
 

Mest nedslående synes oss valet i länets enda stad. Icke derföre att en 
frihandlare blef vald [...], icke heller med hänsyn till den valdes person, 
utan emedan röstsiffrorna tydligen visade huru många af våra 
meningsfränder i Wexiö vid detta val låtit sina politiska åsigter alldeles 
träda i skuggan för skäl, hvilka vid ett sådant tillfälle icke böra få verka 
afgörande. Därmed gav de också sin röst åt en, som uttalat sig för det 
politiska 500-kronorsstreckets landsförderfliga experiment, och så gåfvo 
sitt votum åt radikalismens breda inkörsport, bakom hvilken, enligt vår 
och mångas åsikt, det rena pöbelväldet ligger.171  

 
 

Sammanfattande reflexioner 
 
Den idealbild av riksdagsmannen som tidningarna gav skiljer sig inte väsentligt 
från den av kommunalpolitikern. Duglighet och självständighet var även här i 
högsta grad honnörsord. I något större utsträckning än vad som var fallet för 
kommunalpolitikern, betonades vikten av att kunna uttrycka sig väl i tal och 
skrift, samt förmågan att sätta sig in i ärendena och aktivt agera och engagera sig 
i de aktuella frågorna. 

En tydlig skillnad ligger dock i hur politikern bemöttes. Vid såväl 
stadsfullmäktig- som riksdagsmannavalen ströddes positiva omdömen om de 
kandidater som förordas. Däremot var det vid de kommunala valen långt fram i 
tiden ytterst sällsynt att man drog fram några negativa omdömen om eventuella 
motkandidater. Vid riksdagsmannavalen var detta betydligt vanligare. Nya 
Wexiöbladets behandling av Abraham Rundbäck vid vårvalet 1887 och 
Smålandspostens av Bertram Lindgren 1890-1893 utgör tydliga exempel på 
detta. Tendensen framgår än tydligare i en annan av länets valkretsar. 
Representanten för Uppvidinge härad, Johan Petersson i Boestad blev ordentligt 
häcklad av Nya Wexiöbladet. Vid valet 1893 hävdade man att de valberättigade 
nu tröttnat på att representeras av en person som väcker �löje och munterhet i 
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kammaren�.172 I en artikel några dagar senare betonades, med hänvisning till 
Petersson:  

 
Det är inte nog att en folkrepresentant är en oomtvistadt hederlig och 
välmenande karl, han måste också äga förmåga att kunna uppträda på ett 
värdigt sätt samt för öfrigt äga sådana egenskaper att han ej drager löje 
öfver sin valkrets.173  

 
Frågan är hur man kunde tillåta sådana uppenbara avsteg från det �goda� 
samtalet vid riksdagsmannavalet, men inte vid stadsfullmäktigevalen? En del av 
förklaringen får man vid en närmare granskning av synen på förhållandet mellan 
stat och kommun. Det har påtalats att den dominerande uppfattningen under 
1800-talet var att stat och kommun tillhörde strikt åtskilda sfärer. Staten var en 
del av det allmänna medan kommunen tillhörde den enskilda sfären.174 Om 
tidningarna uppfattade den lokalpolitiska arenan som tillhörande den enskilda 
sfären samtidigt som man såg ledamöterna i riksdagens andra kammare som en 
del av det allmänna blir skillnaderna i agerande från deras sida i de olika 
sammanhangen mer begriplig. Ur ett sådant perspektiv skulle de lokalpolitiska 
förhållandena inte tillhöra offentligheten. Därmed faller det sig naturligt att 
tidningarna inte ansåg sig kunna ägna kandidaterna till stadsfullmäktige en lika 
ingående granskning som riksdagsmannakandidaterna.  

Genomgången av stadsfullmäktigevalen visar dock på en uppenbar ambival-
ens från tidningarnas sida i detta avseende. Inför stadsfullmäktigevalen dekla-
rerade tidningarna genomgående att de inte hade för avsikt att försöka påverka 
läsekretsen. Tidningarnas roll förmodades alltså i detta sammanhang vara den 
passivt förmedlande. Det är emellertid uppenbart att tidningarna flagrant direkt 
och indirekt bröt mot denna oskrivna regel. Direkt genom att öppet rekommen-
dera speciella kandidater, indirekt genom att utnyttja möjligheten att styra vilka 
insändare som skulle få publiceras eller ej. 

Vad gäller riksdagsmannavalen så visar genomgången på en stadig stegring av 
den polemiska nivån i tidningarna. Vid valet 1881 förhöll sig således Nya 
Wexiöbladet tämligen passiv i valrörelsen. Vid följande val, 1884, hävdade man 
visserligen en från konkurrenten avvikande ståndpunkt i den viktigaste sak-
frågan, men anslöt sig trots detta till den dittillsvarande kandidaten. Den stora 
vändningen inträffade när tullfrågan aktualiserades. Tidningarna tog nu definitivt 
ställning för var sin sida i striden, och agitationen bedrevs med bitvis mycket 
hårda medel.  

Animositeten i tidningsdebatten kan synas något förvånande eftersom de båda 
tidningarnas hållningssätt i tullfrågan i praktiken inte skiljer sig särskilt mycket. 
Under det att Smålandsposten onekligen förordade en ren protektionism var Nya 
Wexiöbladet däremot inte förespråkare för något renodlat frihandelssystem. De 
kandidater som tidningen agiterade för tillhörde en inriktning som man brukar 
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benämna �Kronobergsprotektionismen�. Dessa var endast motståndare till tull på 
råg, men däremot inte på förädlade jordbruksprodukter. Min tolkning av detta är 
att tullfrågan kom att utgöra ett inslag i den lokala tidningskonkurrensen. I en 
tidigare undersökning har jag visat hur Nya Wexiöbladet gradvis närmade sig 
konkurrenten åsiktsmässigt. För att kunna hävda sitt existensberättigande måste 
dock tidningen visa att man åtminstone på någon punkt skilde sig från konkur-
renten. Den måttfulla frihandelslinjen kunde, enligt min mening, ha utgjort en 
möjlighet för Nya Wexiöbladet till en sådan profilering.175  

Det har påpekats att tullvalen innebar ett ökat intresse för de politiska valen. 
Eftersom man väl kan förmoda att det finns ett visst samband mellan intresset för 
valen och tidningarnas bevakning av dessa, kan tabellen nedan ge en viss 
indikation på det ökade intresset. Som synes infaller alltså i Växjö den stora 
förändringen redan vid valet 1884. Jämfört med föregående val har tidningarnas 
bevakning kvantitativt sett mer än fördubblats. En förklaring till detta är att 
representanten för Växjö valkrets spelade en betydelsefull roll vid splittringen av 
lantmannapartiet. Oaktat detta sker en inte oväsentlig ökning av bevakningen vid 
vårvalet 1887. 

 
 
Tabell 8. Bevakningen av andrakammarvalen i Kronobergs län 1881-93 i 
Smålandsposten och Nya Wexiöbladet: antal nedslag 
 
År A B C D Totalt 
 
1881 6 35  0  2 41   
1884 30 49 12 12 86   
1887 A 42 38 17 18 100  
1887 B 34 49 10  4 85   
1890 31 22  7  5 62   
1893 42 67  5 11 116  
 
 
Teckenförklaringar: 
A = Av tidningen kommenterat material. B = Okommenterat material (t.ex. 
resultatlistor). C = Till tidningen insänt material. D = Valmötesreferat 
 
 
Det är svårt att spekulera över vilken betydelse tidningarnas agerande kan ha haft 
för utgången av valen. Det är väl emellertid ett inte helt orimligt antagande att 
Nya Wexiöbladets kraftiga agitation under vårvalet 1887 medverkade till fri-
handelssidans seger. Även om man får ta tidningens lyriska beskrivning av de 
hyllningar de förärades efter valsegern med en gnutta salt, så kan man förmoda 
att tidningens agerande var en bidragande orsak till den starka mobilisering av 
väljare som frihandelssidan lyckades uppamma. 
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Valrörelsen i en annan av länets valkretsar ger en intressant belysning av 
betydelsen av politisk mobilisering. I Konga härads valkrets stod J.A. Sjö som 
representant för den tidigare nämnda �Kronobergsprotektionismen�. Denna linje 
kan beskrivas som en specialanpassad intressepolitik, med syfte att säkra Sjös 
återväljande som riksdagsman. Valkretsen dominerades nämligen av småbrukare 
som inte hade någonting att vinna på införandet av rågtull, eftersom man inte 
hade någon råg till avsalu.  

Att Sjö verkligen skulle bli återvald ansågs vara givet. Detta intryck för-
stärktes av Nya Wexiöbladet som meddelade att Sjös återval kunde anses vara 
�betryggat�. Den självsäkra attityden fick emellertid paradoxala konsekvenser. 
Invaggade i falsk säkerhet, brydde sig många av Sjös anhängare inte om att rösta 
� hans återval var ju ändå givet. Uppeggade av Smålandsposten lyckades där-
emot valkretsens protektionister uppamma en kraftfull mobilisering, som var 
tillräcklig för att deras kandidat, gästgivare S. Wieslander, skulle gå segrande ur 
valet.176 Denna episod visar dels vilken stor betydelse tullstriden hade som 
politisk läroprocess, dels att den offentliga debatten kom till ett mer artikulerat 
bruk i den politiska kulturen. 

 Som tidigare påpekats sker med tiden en klar övergång från en personinriktad 
till en mer sakfrågeinriktad valrörelse. Det är dock inte en rak och entydig 
process. I tidningarnas debatter förbehåller man sig rätten att då man finner 
lämpligt, återfalla till en personinriktad debatt. Det är ganska uppenbart att det i 
dessa fall var fråga om en defensiv åtgärd. När Smålandsposten givit upp för-
hoppningarna att få Abraham Rundbäck invald på hans protektionistiska 
program, försökte man istället tona ner tullfrågan och föra fram Rundbäcks 
positiva personliga egenskaper. På samma sätt försökte Nya Wexiöbladet få bort 
en kandidat från en pålitlig protektionistisk valkrets genom att dra fram dennes 
negativa egenskaper. 

Utvecklingen mot rikspolitisering är inte heller någon process utan förbehåll. 
Visserligen är det tydligt att tullfrågans aktualiserande innebar att intresset helt 
och hållet koncentrerades till denna fråga, och att lokala frågor fick träda i bak-
grunden. Men trots att det retoriska spelet kretsade kring en rikspolitisk fråga, 
blev det dock ändå i slutändan lokalpatriotiska hänsyn som kom att avgöra 
utfallet av vårvalet 1887. Vid höstvalet samma år lyckades dock frihandelssidan 
uppbåda ett större mått av sammanhållning, och förmådde sina meningsfränder 
att överge lokalpatriotismen. Typiskt nog var det i detta läge Smålandsposten, 
språkröret för förlorarsidan, d.v.s. i Växjös fall protektionisterna, som spelade på 
de lokalpatriotiska strängarna. När inte detta argument längre var aktuellt, för-
sökte man tona ner betydelsen av tullfrågan för att istället framställa frihandels-
kandidaten som företrädare för ett nytt system som uppmålades som ett hot mot 
hela samhällsbygget.  

Även om man inte kan tala om partier i modern mening, kan man ändå se 
incitament till sådana i samband med tullvalen. Dessutom kan man notera tydliga 
tecken på en begynnande professionalisering av valrörelserna � bildandet av 
lokala avdelningar av de båda sidornas riksorganisationer, ett utökat samarbete 
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mellan meningsfränder från valkretsens båda städer, samt det flitiga brukandet av 
förtryckta valsedlar. En kvardröjande skepsis gentemot politiseringstendenserna 
är dock märkbar. Man får onekligen intrycket att det allmänt ansågs vara mer 
�hedervärt� att vinna valet utan alltför organiserade och centraliserade valrörel-
ser. Ännu skulle det dröja ett stycke in i det följande seklet innan ett partiväsende 
i modern mening hade utvecklats. 

I denna delundersökning har intresset naturligt nog kommit att i stor utsträck-
ning koncentreras kring två specifika funktionstyper: den politiska funktionen 
och informationsfunktionen. De båda konservativa tidningarna Smålandsposten 
och Nya Wexiöbladet uppvisade en tydlig ambivalens i förhållande till dessa 
båda funktioner. Långt fram i tiden tog tidningarna officiellt avstånd från alla 
former av mobiliserande funktion i samband med stadsfullmäktigevalen. Båda 
tidningarna hävdade att de inte ville utsätta de röstberättigade för otillbörliga 
påtryckningar, men samtidigt gav man tydliga vinkar om hur man ansåg att folk 
borde rösta. Genom befogenheten att godtyckligt kunna avgöra om insänt 
material skulle publiceras eller ej kunde tidningarna styra i vilken riktning 
debatten skulle gå. Denna maktbefogenhet naggades i kanten då den publicist-
iska arenan utökades med en ny aktör med en uttalat mobiliserande ambition. Nu 
kunde även sådana yttringar som de konservativa tidningarna ansåg olämpliga 
eller obehagliga nå fram i offentlighetens ljus. 
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 V. Press mot facket. Den 
lokala pressens syn på 
facklig organisering i 

Jönköpings och 
Kronobergs län 1880-1910 

 
 
Inför förstamajdemonstrationen i Växjö 1905 hade arbetarekommunen begärt att 
få en annons införd i stadens båda konservativa tidningar. Tidningarna upp-
skattade inte innehållet i annonsen och vägrade införa den. Som en stillsam 
protest mot detta beslutade arbetarekommunen att �sänka fanor och stanna med 
musik när demonstrationståget är midt för härvarande tidningstryckerier som 
bevis på all välvilja de bemött arbetarrörelsen här på platsen�.1 Den bittert 
ironiska kommentaren är förståelig. De båda tidningarna, Smålandsposten och 
Nya Wexiöladet, hade med alla medel motarbetat den framväxande politiska och 
fackliga arbetarrörelsen.  

Även i grannlänet Jönköping utgjorde den konservativa pressen en av arbetar-
rörelsens hårdaste motståndare. I synnerhet gäller detta för den religiöst präglade 
Jönköpingsposten som tillsammans med stadens missionsförsamling och den till 
densamma knutna Kristliga ynglingaföreningen samt Jönköpings läns nykter-
hetsförbund bildade ett starkt politiskt block.2 Dessa båda exempel aktualiserar 
frågan om den lokala pressens betydelse för nya idéers spridning. 

Ett syfte med denna undersökning är att analysera denna fråga med 
utgångspunkt i den fackliga och politiska arbetarrörelsens framväxt i Sverige. 
När dessa rörelser etablerades under 1800-talets sista decennier kom dess 
spridningsförlopp att uppvisa stora regionala variationer. I vissa delar av landet 
fick socialdemokratin och den fackliga rörelsen snabbt fotfäste men på andra 
ställen blev de motarbetade eller betraktades med stor misstänksamhet. I denna 
undersökning kommer intresset främst att riktas mot betydelsen av lokala och 
regionala värdemönster.  

��������� 
1 Växjö arbetarekommun, protokoll 30 april 1905. Tidningarna nämner ingenting om denna händelse 

i sina referat från demonstrationen. Annonsen infördes i Smålands Folkblad (28 april 1905). 
2 Ericson 1987. 
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Den olikartade religiösa strukturen i de båda Smålandslänen utgör en ram för 
analysen. Jönköping är känt som ett av landets starkaste frikyrkofästen. I Krono-
bergs län har den frikyrkliga rörelsen däremot inte alls fått samma förankring. I 
detta sammanhang har den gammalkyrkliga fromheten tilldelats ett stort 
förklaringsvärde. Den verkar ha fungerat som ett slags vaccin mot de frikyrkliga 
strömningarna.3 Det var emellertid inte endast frikyrkorörelsen som berördes. 
Det fanns nämligen en mängd grundläggande element i gammalkyrklighetens 
värderingar som verkade hämmande på allt föreningsbildande. 

Det gammalkyrkliga inflytandet kan alltså utgöra en viktig förklaring till 
varför arbetarrörelsen möttes av så hårt motstånd i Kronobergs län. De religiösa 
aspekternas betydelse för arbetarrörelsens motarbetande i Jönköpings län och 
vilken roll den lokala pressen spelade i detta sammanhang är frågor som sällan 
beaktats i tidigare forskning.  

Ett undantag utgör Hans-Olof Ericsons undersökning av den fackliga 
organiseringens förutsättningar i Jönköping, Huskvarna och Norrahammar. 
Ericson ger emellertid i sin analys uttryck för en något ambivalent inställning till 
religionens roll i sammanhanget. Trots att Ericson starkt betonar att �väckelse-
högern� utgjorde en betydelsefull kraft försöker han genomgående förringa de 
religiösa aspekternas betydelse.4 Detta är, som jag ser det, en effekt av att 
Ericson så starkt betonar rörelsens politiska funktion och i motsvarande grad 
bortser från det religiösa innehållet. För att en mer komplett bild skall framträda 
anser jag att även dessa aspekter bör belysas. Ericson tillerkänner tidningarna en 
stor betydelse men ägnar dem inte någon självständig, fördjupad analys. I hans 
undersökning är inte intresset riktat mot tidningarnas agerande utan de kommer 
främst till användning som källa. 

I denna undersökning är ambitionen att lägga särskild vikt vid de aspekter 
som tidigare inte behandlats i nämnvärd utsträckning, d.v.s. pressens agerande 
och betydelsen av regionala värdemönster. Genom en komparativ analys av 
pressens behandling av och agerande gentemot den framväxande fackförenings-
rörelsen i Kronobergs och Jönköpings län hoppas jag kunna synliggöra tidning-
arnas handlingsstrategier visavi facklig organisering. En hypotes för framställ-
ningen är att de argument som i de konservativa tidningarna fördes fram mot 
arbetarnas fackliga och politiska organisering hörde starkt samman med 
regionala värdemönster. Genom att lyfta fram skillnader och likheter i 
argumenteringen hoppas jag kunna skönja distinkta mönster.  

Med avhandlingens övergripande frågor som en naturlig bakgrund kommer 
bl.a. följande frågor att stå i blickpunkten för den fortsatta framställningen. Hur 
ställde tidningarna sig rent allmänt till arbetarnas fackliga organisering? Motsatte 
man sig helt varje form av organisering? Om inte: hur ansåg man då att den 
borde vara utformad? Vilka borde vara dess främsta syften? Vilka motiv 
anfördes för och emot arbetarnas fackliga och politiska organisering? Vilka 
retoriska medel tog man till i debatten? Förändras den bild som tidningarna gav 
av den fackliga organiseringen över tid och i så fall: hur?  

��������� 
3 L. Johansson 1992 s. 17ff. 
4 Ericson 1987 s. 116ff. 
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Den fackliga organiseringens framväxt 
 
Innan jag kommer in på genomgången av tidningarna kan det vara på sin plats 
med en kort redogörelse för hur fackföreningsrörelsen etablerade sig i de båda 
länen. Rent allmänt kan man säga att den i många avseenden följer generella 
mönster som kan iakttagas över hela landet. I såväl Växjö som Jönköping är det 
således de yrkesskickliga hantverksarbetarna som står för det tidiga förenings-
bildandet.5 På båda orterna var det också typograferna som var tidigast ute med 
att bilda varaktiga organisationer, i båda fallen skedde detta år 1883. För dessa 
föreningar var emellertid de rent fackliga kraven av underordnad betydelse och 
istället betonades den sociala samvaron och yrkesstoltheten.6 

Ett tydligt exempel på detta utgör Wexiö typografklubb. Vid de enstaka till-
fällen då klubben driver uttalade intressekrav sammanfaller dessa, symptomatiskt 
nog, med arbetsgivarnas intressen och har företrädesvis yrkesprotektionistisk 
karaktär. Som exempel kan nämnas den gemensamma kampen mot de s.k. 
accidenstryckerierna, som av såväl typograferna som deras arbetsgivare sågs 
som otillbörlig konkurrens.7 Först i och med bildandet av Typografiska 
föreningen 1893 sker en tydlig omsvängning i verksamheten med en markant 
skärpt attityd gentemot arbetsgivarna som följd.8 

Även fortsättningsvis var det hantverkargrupperna som under lång tid 
dominerade det fackliga föreningsbildandet i båda länen. I Jönköping bildades 
under 1880-talet fackföreningar för målare 1887, för skräddare och skomakare 
1888 och för järnarbetare 1889. Av dessa blev dock endast skräddarnas beståen-
de.9 I Växjö bildades under samma tid endast en fackförening (målarna 1887), 
men den lades ner redan samma år.10 1890-talet uppvisar ungefär samma mönster 
för båda länen. Med undantag för kortvariga försök till organisationsbildning 
bland tändsticksarbetare i Växjö 1892 och metallarbetare i Jönköping samma år, 
var det först kring sekelskiftet som fabriksarbetarna lyckades uppnå stabila 
fackliga organisationer.11 

Under 1900-talets första årtionde får den fackliga och politiska arbetarrörelsen 
en fastare organisatorisk form. I Jönköping bildades 1898 Jönköpings fack-
föreningars samverkande fackutskott, en organisation som 1901 ombildades till 
Jönköpings arbetarekommun. Samma år grundades också Smålands Folkblad, 
som därmed blev en av landets första socialdemokratiska landsortstidningar.12 I 
Växjö togs redan i december 1899 ett första initiativ för att bilda en arbetare-
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5 Se t.ex. Lindbom 1938. 
6 Åberg 1988, Ericson 1987 s. 75, L. Johansson 1992 s. 174 f. 
7 Åberg 1988 s. 14. 
8 L. Johansson 1992 s. 175. 
9 Ericson 1987 s. 66 f. 
10 L. Johansson 1992 s. 173. 
11 L. Johansson 1992 s. 173, Ericson 1987 s. 69f. 
12 Ericson 1987 s. 69f. 
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kommun. En sådan blev dock verklighet först tre år senare.13 Till skillnad från 
partifränderna i Jönköping erhöll dock socialdemokraterna i Växjö inte något 
eget pressorgan förrän 1934, då första numret av Kronobergaren utkom. 

Sammantaget kan man konstatera att den fackliga och politiska arbetar-
rörelsens utveckling i organisatoriskt avseende i stora drag följer ett tämligen 
likartat mönster i Jönköpings och Kronobergs län, om än med en viss tidsmässig 
förskjutning i det senare området. I det följande blir uppgiften att beskriva hur 
rörelsens framväxt skildrades och bemöttes i den lokala pressen. Framställningen 
kommer att koncentreras kring tre specifika element: organiseringsformen, 
tidningarnas samhällssyn och de religiösa aspekternas betydelse. 
 

Yrkesföreningen som organiseringsideal 
 
Att de första fackliga strävandena fick ett övervägande positivt bemötande av 
tidningarna i såväl Jönköping som Växjö beror tveklöst på att de, som tidigare 
nämnts, till sin karaktär snarare var yrkesföreningar än rena fackföreningar i 
politisk-facklig mening. I Jönköping tog sig detta uttryck genom att såväl 
skomakarnas fackförening, som bildades i maj 1883, som målarnas (bildad i 
februari 1887) tillät även mästarna att bli medlemmar i föreningen. 
Jönköpingsposten noterade detta med stor tillfredsställelse.14  

Även tidningarna i Växjö anförde de yrkesvärnande argumenten. Som 
exempel kan nämnas en artikel i Nya Wexiöbladet i februari 1887. Tidningen 
medgav här att fackföreningar kunde vara till nytta för arbetarna men betonade 
att de då måste vara organiserade som �verkliga fack- eller yrkesföreningar�. De 
engelska yrkesföreningarna lyftes fram som ett föredöme.15 Betoningen av dessa 
drag förekom dock inte lika frekvent, eller lika uttalat, i Växjötidningarna som i 
Jönköpingstidningarna. 

De konservativa Jönköpingstidningarna, och i synnerhet Jönköpings-Posten, 
betonade nämligen med särskild emfas betydelsen av den fackliga organisering-
en grundades på en ambition att stärka yrkets ställning och status. De tidiga fack-
föreningarnas inriktning sammanföll tydligt med den idealbild som tidningarna 
uppställde för facklig verksamhet. Jönköpings-Posten erkände till fullo att det 
från arbetarna sida fanns ett starkt behov av att förbättra sin ställning i 
ekonomiskt, moraliskt och intellektuellt avseende. Det bästa medlet att nå fram 
till detta mål ansåg man dock vara att höja kompetensen inom yrket. Man borde 
inrikta sig på att höja yrkets ställning och status.16  

Smålands Allehanda gav uttryck för en liknande inställning och menade att 
�det vore skada, om fackföreningsrörelsen, i sig sjelf god, skulle komma här-
städes på afvägar och [�] blifva en härd för underblåsandet och uppeggandet af 
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13 L. Johansson 1992 s. 204ff. 
14 Jönköpings-Posten 30 maj 1883, 23 februari 1887. 
15 Nya Wexiöbladet 11 februari 1887. 
16 Jönköpings-Posten 26 februari 1887. 
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arbetarnes missnöje med nuvarande förhållanden�.17 Även för Smålands Alle-
handa låg alltså det farliga med arbetarnas organisering i dess potentiella 
utveckling mot ett tydligare politiskt agerande.  

Om de konservativa tidningarna uttryckte en positiv inställning till de tidiga 
fackföreningarna så blev tongångarna annorlunda i takt med att den fackliga 
organiseringen tog sig andra och mer radikala former. I sin kommentar till 
bildandet av Fackutskottet i november 1898 målade Jönköpings-Posten upp en 
hotbild och uppmanade arbetsgivarna att organisera sig även de. Tidningen 
befarade att fackföreningarnas verksamhet �ej kommer att inskränka sig till 
uppdrifvande af medlemmarnas yrkesskicklighet, hvilket ju annars borde vara 
fackföreningarnas egentliga uppgift, utan organisationen kommer väsentligen att 
rikta sig mot arbetsgifvarne i medvetet eller omedvetet syfte att riva ned istället 
för att bygga upp våra yrken och industrier�.18 

Den liberala tidningen Småland gav i jämförelse med de konservativa 
tidningarna en mer nyanserad bild av den fackliga organiseringens betydelse. 
Tidningen framhöll det orättfärdiga och lönlösa i att kämpa emot 
fackföreningsrörelsens utveckling. Arbetsgivarna borde acceptera arbetarnas 
organisering eftersom de i själva verket även kunde verka till deras egen fördel. 
Tidningen betonade att:  

 
i det stora hela kommer [det] att lyckas bättre för arbetsgifvaren att 
komma till rätta med ett par, tre ombud, valde bland fackets intelligent-
aste arbetare och i besittning af dessas fulla förtroende, än med en stor 
oorganiserad arbetareskara, oviss om hvad den vill och förblindad af 
stundens passioner.19 

 

Det politiskt-fackliga organiseringsidealet 
 
De konservativa tidningarnas syn på facklig organisering utgick alltså från 
tanken på att värna och skydda yrkets ställning och status. Smålands Folkblad 
framförde en helt annan uppfattning om hur fackföreningarna borde vara 
organiserade och vilka dess huvudsakliga syften borde vara. I ett referat av ett 
föredrag, hållet vid tändsticksarbetarnas möte i december 1902 ställdes tre 
punkter upp som organiseringens främsta mål. För det första borde man sträva 
efter att uppnå en lön som inte endast är tillräcklig för det allra nödvändigaste 
utan också kan leda till ett höjande av den andliga utvecklingen. För det andra att 
uppnå tillräcklig ledighet så att kroppen får vila och arbetaren tillfälle till 
förströelse. För det tredje skulle arbetaren erkännas möjlighet att övervaka 
förhållanden på arbetsplatsen. För att uppnå detta betonades att det inte var 
tillräckligt med enbart facklig verksamhet: �arbetarne måste också organisera sig 
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17 Smålands Allehanda 27 januari 1888. 
18 Jönköpings-Posten 4 november 1898. 
19 Småland 27 juli 1895. 
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som klassparti�.20 Ett annat viktigt motiv för organiseringen som anförs kan 
beskrivas med devisen: ensam är svag. Smålands Folkblad betonade upprepade 
gånger att de oorganiserade arbetarna i händelse av en strejk blev helt lämnade åt 
sig själva.21 

Ett intressant fenomen är att de båda konservativa tidningarna i stort sett 
fullkomligt upphörde att rapportera om nybildade fackföreningar i staden efter 
det att Smålands Folkblad hade etablerats. Bevakningen av detta fält lämnades 
nu helt åt denna tidning. Smålands Folkblad intog en reservationslöst positiv 
attityd till de fackföreningar som bildas.22 Reaktionen blev en annan när Grafiska 
föreningen bildades i mars 1903. Att detta föreningsbildande inte gav upphov till 
någon större entusiasm från Smålands Folkblads sida är knappast förvånande 
eftersom föreningen tog avstånd från LO. Tidningen kommenterade händelsen 
med sedvanlig ironi:  

 
Vi gratulera på förhand svenska arbetareförbundet, typografiska fack-
klubben eller annan liknande sprängorganisation till att ha förvärfvat 
några lämpliga objekt för sitt mullvadsarbete. Sverges socialdemokratiska 
arbetareparti gråter ej öfver förlusten.23  

 
De konservativa tidningarna däremot hälsade naturligt nog bildandet av Grafiska 
föreningen med stor tillfredsställelse. Smålands Allehanda meddelar den glada 
nyheten under rubriken: �Front mot socialismen�.24 Enligt Jönköpings-Posten  
 

vittnar [det] om hurusom en i intellektuellt afseende högt stående 
arbetarekår här på platsen velat visa att den ogillar det politiska och äfven 
ekonomiska förtryck, som är så kännetecknande för den socialistiska 
landsorganisationen.25 

 
Trots att Smålands Folkblad gjorde sitt bästa för att tona ned det hela så är det 
dock uppenbart att stora grupper av arbetarna i Jönköping ställde sig skeptiska 
till den form som den fackliga organiseringen tagit sig under Landsorganisation-
ens ledning. I synnerhet gäller detta företrädare för de hantverksbetonade 
näringarna. Dessa tendenser uppmärksammas med illa dold förtjusning av såväl 
Jönköpings-Posten som Smålands Allehanda. I juli 1899 meddelade t.ex. 
Smålands Allehanda att måleriarbetarna önskade utträde ur LO, vilket föranledde 
tidningen att lämna följande kommentar:  
 

Då måleriarbetarfackföreningen varit den af härvarande fackföreningar 
som gått i teten för de mera frisinnade idéerna, är ofvanstående ett tecken 
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20 Smålands Folkblad 9 december 1902. 
21 Bl.a. Smålands Folkblad 13 februari 1903. 
22 Smålands Folkblad 13 februari 1903, 24 februari 1905, 10 april 1907, 8 juli 1907, 12 augusti 

1907, 17 och 24 februari 1908. 
23 Smålands Folkblad 16 mars 1903. 
24 Smålands Allehanda 14 mars 1903. 
25 Jönköpings-Posten 16 mars 1903. 
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på att arbetarne kommit till insikt om det ohållbara i att stå under 
socialistisk öfverstyrelse.26 

 
I april följande år kunde samma tidning rapportera att typograferna i Jönköping 
enhälligt beslutat sig för att inte ansluta sig till LO. �Typograferna landet rundt 
med undantag af några skarpt agiterade Skånestäder synes sålunda [�] häfda 
den grundsats [�] att de ej böra blanda sig i politik�.27 Något senare kunde även 
Jönköpings-Posten berätta om motvilja mot SAP inom fackföreningarnas led. 
Vid ett möte med skräddarefacket fann man nämligen tecken på en tydlig 
motvilja mot SAP. Mötets beslut att gå med i Skrädderiarbetarefackförbundet 
fick till följd att �föreningens förutvarande rutinerade och insiktsfulle 
ordförande, hr E. Lindbergh afgick från sin befattning�.28 

Den skeptiska inställningen till LO tycks alltså ursprungligen ha varit koncen-
trerad till hantverksarbetarna. Vissa tecken tyder dock på att denna skepsis även 
fann grogrund bland andra arbetargrupper. Grovarbetarna tycks ha varit särskilt 
svåra att aktivera för facklig verksamhet. Som en förklaring till detta angavs 
ibland i Smålands Folkblad att grovarbetarna ofta utförde ett okvalificerat arbete 
som var lätt att lära ut. Detta innebar att det blev enklare för arbetsgivarna att 
anställa strejkbrytare.29  

Tidningen gav uttryck för en uppgiven attityd. �Stadens grofarbetare sofva i 
godan ro och vilja synbarligen icke göra någonting för att förbättra sin ställning�. 
Man får nästan intrycket att man har resignerat över möjligheterna att över 
huvud taget få till stånd en stark facklig organisering i Jönköping. �Organisa-
tionstanken har svårt att slå rot i Jönköping�, skrev tidningen, �här går man hälst 
för sig själv, var och en, precis som de stora gåsungarna�.30 

Ett annat exempel där man kan skönja en tydlig konflikt mellan de fackligt 
aktiva och övriga arbetare framkommer vid ett möte med tändsticksarbetarnas 
fackförening. Fackföreningen hade försökt få igenom ett förslag om lediga 
lördagseftermiddagar. Detta mötte emellertid så kraftigt motstånd att man gav 
upp dessa tankar och hänsköt frågan till distriktets agitationsutskott.31 I 
november 1907 meddelades om ytterligare ett möte med tändsticksarbetarnas 
fackförening. Smålands Folkblad konstaterade uppgivet att det inte blev något 
egentligt agitationsmöte eftersom de inbjudna icke-organiserade arbetarna inte 
hade dykt upp.32 Detta är bara ett av flera exempel på hur Smålands Folkblad 
tydligt gav uttryck för sin bitterhet över arbetarnas ovilja att delta vid 
fackmötena.33  
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26 Smålands Allehanda 14 juli 1899. 
27 Smålands Allehanda 10 april 1900. 
28 Jönköpings-Posten 30 april 1900. 
29 Smålands Folkblad 25 juli 1906. Om betydelsen av arbetarnas utbytbarhet i produktionsprocessen, 

se Johansson 1992 s. 171 och där anförd litteratur. 
30 Smålands Folkblad 5 september 1906. 
31 Smålands Folkblad 10 augusti 1906. 
32 Smålands Folkblad 1 november 1907. 
33 Se t.ex. Smålands Folkblad 25 januari 1909. 
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Det inre motståndet mot facklig organisering som rörelsen mötte måste ha 
inneburit ett stort problem med tanke på att hela rörelsens verksamhet i grunden 
vilade på en kollektivistisk samhällsuppfattning. För att rörelsens verksamhet 
skulle krönas med framgång krävdes det att alla deltog i arbetet. Denna 
uppfattning genomsyrar också tidningens hela framtoning. I ett upprop till tänd-
sticksarbetarna i Jönköping betonades att  

 
vår rörelse måste omfatta alla för att vara fullt stark. Liksom alla åtnjuta 
organisationens fördelar, böra också alla deltaga i arbetet och dela kost-
naderna.34  

 
Det genomgående budskapet var att alla måste stå eniga, ingen fick bryta 
solidariteten. Personliga behov måste åsidosättas för kollektivets bästa. Man kan 
förmoda att företeelsen med strejkbryteri försatte tidningen i ett etiskt dilemma. 
Å ena sidan hände det inte så sällan att den som på detta sätt bröt rörelsens 
hederskodex ställdes ut till allmänt bespottande i tidningen. Namn på strejk-
brytare redovisades androm till varning.35 Å andra sidan kände man säkert ibland 
viss sympati för strejkbrytarna. Man insåg att de ofta befann sig i en så betryckt 
situation att de såg sig tvingade att acceptera de jobb som erbjöds, även om det 
innebar att bryta enigheten vid en strejk. Att det allmänt bland arbetarna och 
fackföreningarna fanns en förståelse för problematiken framgår av det faktum att 
personer med särskild tung försörjningsbörda ofta tilläts arbeta under en strejk 
utan att för den skull kallas för strejkbrytare.36 

Alldeles bortsett från detta mer konkret motiverade avvikande från det 
kollektivistiska idealet så kvarstår ändå det faktum att många faktiskt av helt 
andra skäl valde att inte ingå i fackföreningen. Smålands Folkblad beskrev oftast 
ett sådant beteende i termer av ren och skär �slöhet�. Insatt i tidens kontext är 
tidningens agerande helt förståeligt. Som ett organ för socialdemokratin och den 
fackliga rörelsen var det viktigt att den utåt visade en enig front.37 

Det patriarkala hemmet som ideal 
I jämförelse med sina kollegor i Jönköping tycks Växjötidningarna ha lagt 
mindre vikt vid de yrkesvärnande dragen för att istället betona de gemenskaps-

��������� 
34 Smålands Folkblad 9 december 1901. 
35 Se Smålands Folkblad omkring 19 september 1902. Bagarefacket uttalar sig mot tidigare 

strejkbrytare. Jönköpings-Posten berättar upprört om detta under rubriken �Socialistisk förföljelse� 
(Jönköpings-Posten 19 september 1902). 

36 Tidman 1998 s. 196. Det är inte helt lätt av avgöra vem som skall definieras som strejkbrytare. 
Definitionsfrågor kring strejkbryteri diskuteras mer utförligt i Flink 1978 s. 15ff. 

37 I slutet av 1970-talet och början av 80-talet utkom ett antal avhandlingar som behandlade frågan 
om strejker och strejkbryteri (Flink 1978, Cederqvist 1980, I. Johansson 1982). Ingen av dessa har 
dock i nämnvärd utsträckning behandlat frågan ur strejkbrytarnas perspektiv. Strejkbryteriet 
diskuteras ingående i Yngve Tidmans avhandling Spräng Amalthea! Även här blir dock bilden av 
strejkbrytaren något klichéartad, och han framstår som antingen skurk eller offer. Att fördjupa sig i 
denna fråga är inte möjligt i detta sammanhang. Frågan berörs i viss mån i Kenneth Strömbergs 
pågående avhandlingsarbete (Strömberg 2000). 
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bildande. Följande citat från en notis i Nya Wexiöbladet efter en av typograf-
klubbens tillställningar ger en god belysning av detta fenomen:  
 

Vi ha något utförligare omnämnt denna tillställning hufvudsakligen 
såsom ett glädjande bevis på en närmare sammanslutning mellan de båda 
tryckeriernas arbetspersonaler, som i bildandet af Wexiö Typografklubb 
fått uttryck. Känslan af kamratskap och gemensam ansvarighet bör aldrig 
kunna verka annat än godt. Så skola vi hoppas, att äfven Wexiö Typograf-
klubb skall verka sammanhållande och förädlande på hvar och en af dess 
medlemmar.38 

 
I samband med föreningens 5-årsjubileum 1888 såg Nya Wexiöbladet det som 
�ett vackert bevis på Kamratanda, att i en så liten stad som Wexiö med blott två 
tryckerier en dylik förening kan sammanhållas och utveckla sig under 
jemförelsevis så lång tid som fem år�.39 Smålandsposten gav vid samma tillfälle 
en utförlig beskrivning av klubbens verksamhet under de fem år den existerat. 
Här, liksom tidigare, lyser dock informationer om den rent fackliga verksamhet-
en med sin frånvaro.40 Att inte heller tidningarna uppfattade Typografklubben 
som en egentlig fackförening framgår av att Nya Wexiöbladet först i och med 
bildandet av Växjö målarefackförening i februari 1887 anser att �fackförenings-
rörelsen har [�] gjort sitt inträde [�] i Wexiö�.41  

Till skillnad från sina kollegor i Jönköping gav de båda konservativa 
Växjötidningarna endast fragmentariskt och i implicita ordalag uttryck för hur 
man egentligen förhöll sig till den framväxande fackföreningsrörelsen. Vad man 
inte accepterade gjorde man klart: all socialistisk inblandning och strejken som 
principiellt medel. Däremot yttrade man sig sällan om vad man ansåg att en 
fackförening borde syssla med, och när så skedde uttryckte man sig ofta mycket 
vagt. En anledning till detta kan vara att de tidiga fackföreningarna i Växjö hade 
bildats av arbetare inom hantverksbaserade näringar. Dessa framstår som föga 
radikala i sin framtoning varför tidningarna nog inte uppfattade dem som något 
större hot.  

Förhållandet blev ett annat när den fackliga organiseringen år 1892 även 
nådde fabriksarbetarna i Växjö. Närmare bestämt gällde det arbetarna vid den 
största enskilda arbetsplatsen i staden, Växjö tändsticksfabrik. Av främst två skäl 
kan det vara befogat med en något utförligare bakgrundsteckning kring denna 
förenings tillkomst. Dels ger händelseutvecklingen vid tändsticksfabriken en god 
illustration av de svårigheter som den fackliga organiseringen möttes av i Växjö, 
dels kan man på så sätt få en tydlig belysning av det patriarkala ideal som 
tidningarna anslöt sig till.  

Växjö tändsticksfabrik hade anlagts 1868 av handlanden C.C. Schander och 
bokhandlare C.G. Södergren. Den var en av landets tre största tändsticksfabriker 

��������� 
38 Nya Wcxiöbladet 13 maj 1884. 
39 Nya Wexiöbladet 8 maj 1888. 
40 Smålandsposten 8 maj 1888. 
41 Nya Wexiöbladet 1 mars 1887. 
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och sysselsatte som mest uppemot 500 personer. Att arbeta vid tändsticks-
fabriken sågs som ett lågstatusyrke, med låga löner och en usel arbetsmiljö. Det 
okvalificerade arbetet med dess enkla och specialiserade moment gjorde arbet-
arna lätt utbytbara vilket försvårade all facklig organisering.42  

Under den tid som fabrikens grundare själva stod som ägare tycks förhållan-
dena där ha präglats av en harmonisk stämning med patriarkala förtecken. Efter 
det att fabriken år 1887 hade sålts till �Warrens Tändsticksaktiebolag� blev 
förhållandet ett annat. Periodvis hamnade bolaget i sådana ekonomiska svårig-
heter att man för en tid tvingades lägga ner verksamheten, med arbetslöshet och 
stor nöd bland arbetarna som följd. Vid flera tillfällen utbröt också mer eller 
mindre omfattande strejker vid fabriken. Den riktigt stora kraftmätningen mellan 
arbetsgivare och arbetare vid fabriken stod i juli-augusti 1892. I protest mot 
aviserade lönesänkningar gick nu arbetarna, under ledning av den sedan en tid 
vid fabriken verkande fackföreningen, ut i strejk.  

I början av augusti hade ledningen för tändsticksfabriken uppenbarligen 
bestämt sig för att en gång för alla kväsa den motsträviga fackföreningen. I en 
annons i Smålandsposten den 5 augusti deklarerades arbetets återupptagande den 
8 augusti. Hotet om lönesänkningar hade nu dragits tillbaka, men å andra sidan 
gjorde man klart att några medlemmar av fackföreningen inte skulle komma att 
anställas. Arbetarna hade väl vid det här laget insett sin svaga situation och 
tvingades gå med på bolagets krav. Fackföreningen upplöstes och det dröjde till 
år 1903 innan någon ny förening bildades vid fabriken. 

Av tidningarnas agerande under denna konflikt kan man mellan raderna 
tydligt förnimma deras patriarkala grundsyn. De strejkande arbetarna framstår 
här som olydiga barn som måste tillrättavisas. En specifik incident kan ge en 
tydlig belysning av denna aspekt. I samband med att konflikten seglade upp 
stupade också ett försök att vid fabriken bilda en ny sjukkassa. Det från bolagets 
sida framställda förslaget till stadgar för sjukkassan hade avvisats av arbetarna. 
Dels ansåg man att det utbetalade beloppet vid sjukdom var alldeles för lågt, dels 
accepterade man inte att man inte själva skulle få disponera medlen utan att 
dessa skulle handhas av fabrikens kassör och disponent.  

Smålandsposten meddelade händelsen och visade viss förståelse för det först 
angivna motivet. Däremot såg man inte det berättigade i  

 
att fackföreningen motsätter sig att sjukkassan under betryggande villkor 
förvaltas af fabrikens tjenstemän, ty deraf kan väl ingen större våda upp-
komma för densamma, än om den handhades af några löse arbetare. 
Månne häri ligger någon sorts trots, hvaraf spår på den senare tiden tyvärr 
lära blifvit märkbara.  

 

��������� 
42 I detta sammanhang kommer det yttre händelseförloppet endast att i korthet beskrivas. För en 

ingående beskrivning av händelserna se L. Johansson 1992 s. 180ff, på vilket arbete den följande 
framställningen grundar sig om ej annat anges. Smålandsposten bevakade utvecklingen vid 
fabriken noggrant under hela tiden från mitten av oktober till slutet av november 1889. 
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När tidningen sedan uttryckte sin besvikelse över hur fackföreningen utvecklats 
gav man samtidigt indirekt sin syn på hur en sådan borde verka.  
 

Ehuru man af erfarenheter från landets olika delar nogsamt inhemtat, att 
fackföreningsväsendet sällan fört med sig något godt, utan tvärtom visat 
sig som en god jordmån för det socialistiska ogräset, hade vi hittills ej 
försport något ofördelaktigt från den här ifrågavarande föreningens 
verksamhet. Tvärtom hade vi nöjet konstatera, då föreningen invigde sin 
nya fana, att i det då hållna talet erinrades om vigten af att sjelfva 
uppträda hofsamt, samt genom nykterhet, flit och godt uppförande vinn-
lägga sig om att vinna arbetsgifvarnes och förmännens förtroende och 
aktning.43 

 
Här lyser tidningens synsätt tydligt igenom. Man kan i tidningens underförstådda 
idealbild skönja konturerna av det patriarkala hemmet. Fabriken ses som en 
patriarkal struktur med arbetsgivaren som den naturliga husfadern. Så länge 
fackföreningen befordrade en god stämning i �familjen� var den acceptabel, men 
då man sökte sätta hierarkin ur spel genom att inte visa tillbörlig respekt mot 
husfadern/arbetsgivaren kunde den inte tillåtas. 

Ett sista exempel får illustrera Växjötidningarnas tydliga anslutning till det 
patriarkala idealet. I juli 1887 rapporterade Smålandsposten om en strejk vid 
vapenfabriken i Karlsvik. Anledningen till strejken var ytterst arbetsgivarens på-
bud om sänkta löner. Utöver kravet på lönernas bibehållande, vilket arbets-
givaren gick med på, krävde arbetarna emellertid också att två arbetsförmän, som 
man ansåg låg bakom förslaget till sänkta löner, skulle avskedas. När arbetarna 
sedermera återupptog arbetet upptäckte de dock att de förhatliga förmännen var 
kvar, och försökte nu handgripligen kasta ut dessa ur verkstaden. Smålands-
postens kommentar till händelsen är talande: �således hemgång och groft våld å 
personer satta i husbondes stad och ställe�.44 

 

Facklig organisering och kallelsetankens primat 
 
Det patriarkala organiseringsideal, som genomsyrande tidningarna i Växjö var 
även tydligt närvarande i de konservativa Jönköpingstidningarnas spalter.45 Här 
motiverades motståndet mot arbetarnas fackliga och politiska organisering inte 
sällan i öppet religiösa termer. I ett uttalande från Kristliga ynglingaföreningen 
betonades att �det vore förenadt med stor fara för det andliga lifvets bestånd att 
inträda i en fackförening�.46 I en artikel där Jönköpings-Posten hyllade Svenska 
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43 Smålandsposten 20 juli 1892. 
44 Smålandsposten 14 juli 1887. 
45 Se ex. Smålands Allehanda 27 april 1899 och Jönköpings-Posten 7 september 1906. 
46 Jönköpings-Posten 22 juni 1891. 
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arbetareförbundet som den lämpligaste organisationsformen för arbetarna, skrev 
man bl.a.:  
 

 
Nu är det en gång så, att den blinde kan icke döma om färgerna och lika 
litet kunna icke kristna gifva något svar på frågan, om en kristen kan vara 
socialdemokrat; ty han känner icke kristendomen. De verkligt kristna 
öfvertygas aldrig i detta hänseende; ty de veta, att Kristus kan icke för-
likas med Belial.47  

 
Vad gäller förhållandet till religionen intog de aktiva socialdemokraterna i 
Jönköping i allmänhet en defensiv attityd. Att man i februari 1902 såg sig 
anmodad att anordna ett särskilt möte för att diskutera frågan om det kunde anses 
som �stridande mot religionen och Kristi lära att bevaka sina politiska och 
sociala intressen�, kan uppfattas som ett tecken på detta. Under diskussionen vid 
detta möte intog socialdemokraterna genomgående en försvarsställning.  

Till att börja med ansåg man sig vara offer för missuppfattningar. I synnerhet 
ansågs tidningarna bära största skulden för detta. En av mötesdeltagarna menade 
att  

 
de eljest så kritiska tidningarne införa på god tro eller i ond afsikt ned-
sättande saker om oss, och vilja vi ha rättelse, så kommentera de så att 
allmänheten duperas och tror att vi ha orätt.  

 
Samma talare menade att om man ställde socialdemokraternas partiprogram mot 
Kristi ord skulle man inte finna någonting som strider mot vartannat. En annan 
av mötets deltagare hävdade rent av att om �Kristus nu varit här nere, hade han 
varit ifrig socialdemokrat�. Slutligen antog mötet följande resolution:  
 

Mötet anser, att det icke på något sätt kan vara stridande mot Kristi lära 
att arbetarne bevaka sina sociala och politiska intressen, och uppmanar 
dem att ingå i den rörelse som sträfvar efter att bereda rätt åt alla och orätt 
åt ingen.48  

 
Från de religiösa samfundens sida hade man en helt annan syn på saken. Vid ett 
möte med Tranås missionsförsamling, där just frågan om de troende arbetarnas 
förhållande till socialismens diskuterades, gjordes följande uttalande:  

 
Då socialismen visat sig vara en samhällsfiende till kristlig och sund ut-
veckling samt samhällsomstörtande och fientlig till kristendomen och 
brödrakärlekens bevarande i samhällskroppen, utsående hatets och miss-
nöjets ogräsfrö, så uttalar mötet såsom sin mening, att en kristen och 
hvarje arbetare, som har aktning för Guds ord och kärlek till den beståen-
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47 Jönköpings-Posten 8 juli 1907. 
48 Smålands Folkblad 22 februari 1902. 
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de samhällsinstitutionen, hvarken bör stå som medlem i en socialistisk 
fackförening eller deltaga i en socialistisk strejk. Däremot böra dessa 
arbetare enigt samverka och göra allt sitt inflytande gällande för att få en 
på kristlig basis grundad arbetareförening till stånd.49 

 
Vad bottnar då ytterst detta religiöst grundade motstånd i? I ett försök att finna 
en gemensam nämnare vill jag gärna anknyta till och vidareutveckla den tidigare 
förda diskussionen kring den lutherska kallelsetanken. Gustaf Wingren påpekar i 
sin avhandling att begreppet kallelse kan ha flera olika betydelser. När Luther 
talar om kallelse avser han det arbete som var och en har att utföra. Kallelsen är 
emellertid inte begränsad till yrkesarbete utan omfattar även biologiska 
ordningar. Wingren skriver att �livet i hemmet, förhållandet mellan föräldrar och 
barn, är kallelseliv, liksom livet i arbetet, förhållandet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare, är kallelseliv�. Man kan alltså i detta avseende inte skilja mellan en 
hemmets sfär och en ämbetets. 

En viktig ingrediens i kallelseläran utgör betydelsen av de två regementen 
som Gud har upprättat, ett andligt och ett världsligt. Det senare är uppdelat på 
två hierarkier: politia (överheten) och oeconomia (husregementet). En tredje 
hierarki består i ecclesia, som ensamt utgör det andliga regementet. Luther 
betonar att denna hierarkiska ordning inte får upphävas. Det världsliga 
regementet kan helt enkelt inte upprätthållas utan denna över- och underordning. 
Alla måste stanna i sin kallelse och förbli där. Vikten av att hierarkierna och 
olikheterna människor emellan bevaras betonas med emfas. Var och en skall 
sköta sitt och inte snegla på andra eller försöka efterlikna dem. En kristen skall 
�med naiv glädje� acceptera olikheterna �utan att klaga över sin ställning, om 
den är låg, och utan att yvas över den om den är hög�.50 Det finns med andra ord 
inget utrymme för vare sig avund eller högfärd. 

Vid genomläsningen av de konservativa tidningarna har det varit slående hur 
mycket av kallelselärans grundläggande principer som ständigt har återkommit. 
Inte minst gäller detta betoningen av att vidmakthålla hierarkierna i samhället. 
Detta är ett ständigt återkommande tema i de konservativa tidningarna i såväl 
Växjö som Jönköping. Växjötidningarnas betoning av de hierarkiska strukturerna 
har redan antytts. Att arbetarna sluter sig samman har man principiellt ingenting 
emot, men man kan inte acceptera att man sätter sig upp mot överheten, att man 
söker bryta den hierarkiska ordningen.  

Även i de konservativa Jönköpingstidningarna betonas vikten av att bibehålla 
den hierarkiska strukturen. I en kommentar till ett upprop från Stockholms 
målarefackförening gav Jönköpings-Posten uttryck för farorna med det 
hierarkilösa samhället.  

 
Hur skulle det komma att se ut, i hemmet, i verkstaden, i samhället, i 
staten om alla skulle hafva samma rättigheter och anspråk? Om alla skulle 
befalla, hvem skulle då lyda? Hade föreningen blott talat om det 
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49 Jönköpings-Posten 16 augusti 1899. 
50 Wingren 1993. Citat från s. 17 och 166. 
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berättigade uti att kroppsarbetarnes ställning förbättrades på den sunda 
och naturliga utvecklingens väg genom högre aflöning, kortare arbetstid, 
större heder för kroppsarbetet och deras idkare, minskning af klyftan 
mellan kapitalet och arbetet, högre sann intellektuell lyftning för arbetare-
klassen, då skulle det säkert vunnit sympatier, men likställighet! Ja, det 
blir ett dödfödt foster � ett lik.51  

 
I likhet med Växjötidningarna kunde Jönköpings-Posten alltså inte acceptera att 
samhällets hierarkiska ordning rubbas. Emellertid kan man notera en principiellt 
viktig nyansskillnad i jämförelse med dessa. Det framstår tydligt av exemplet 
ovan att Jönköpings-Posten inte hade någonting emot själva principen att 
arbetaren försökte förbättra sin ställning. Social strävan uppfattades alltså inte 
som något ont i sig. Även om det inte uttrycks helt explicit så tycks man i 
Växjötidningarna däremot hålla fast vid en mer bokstavstrogen tolkning av 
kallelsetankens ideal. Här tycks den allmänna attityden vara: skomakare, bliv vid 
din läst.52  

För att i korthet sammanfatta så förefaller det som om de konservativa 
tidningarna såväl i Jönköping som i Växjö tagit starkt intryck av den lutherska 
kallelselärans tankar. Emellertid kan man peka på en viss nyansskillnad. Även 
om de konservativa tidningarna i såväl Jönköpings som Kronobergs län betonar 
kallelsetankens betydelse så tycks de senare ansluta sig till en mer statisk 
tolkning av kallelsens påbud. 

 

Hotbilder och motbilder 
 
En fråga som bör beröras är vilka retoriska medel de olika tidningarna använde 
sig av.53 Ett ständigt återkommande element i tidningarna utgörs av tendensen att 
framställa hotbilder och motbilder. För de konservativa tidningarnas del består 
hotet i den framväxande socialismen, som ur deras perspektiv hotar att förstöra 
det goda samhället. Motbilden till den uppsplittrande socialismen får ofta utgöras 
av tryggheten och harmonin i det patriarkala hemmet, eller i det likaledes i 
patriarkal anda ledda företaget. Symptomatiskt för dessa tidningar är också deras 
sätt att på samma gång som man målar upp bilden av det socialistiska hotet, 
lindra hotbilden genom att samtidigt inge tillförsikt. Visst utgör socialismen ett 
hot, menar man, men inte här. Ett uttryck för detta är de i tidningarna ständigt 
återkommande försäkringarna att �våra� arbetare är alldeles för förståndiga för 
att falla för de socialistiska locktonerna. 

Av naturliga skäl presenterar Smålands Folkblad inte en lika idyllisk bild av 
förhållandena vid fabrikerna som de konservativa tidningarna. Här ges en 
��������� 
51 Jönköpings-Posten 26 februari 1887. 
52 Jämför Alfvesta Tidnings inställning i frågan (se kapitel III). 
53 Det kan här inte bli frågan om någon längre utläggning kring denna fråga. Här kommer främst 

några allmänna reflexioner att presenteras. Arbetarpressen har undersökts ur ett språkvetenskapligt 
perspektiv av Per Ledin (Ledin 1995).  
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beskrivning av arbetarnas villkor som på samma gång är en hotbild och en 
motbild till de borgerliga tidningskollegornas idylliska beskrivningar. I mars 
1902 beskrivs exempelvis förhållandena vid Huskvarnafabriken på ett sätt som 
närmast för tankarna till Dantes Divina Comedia. Smålands Folkblad skriver:  

 
Lokalerna för arbetet lära vara utmärkta! Ni skulle gå in i afdelningen för 
velocipedernas härdning! En luft fylld med giftiga illaluktande gaser, som 
ger den mäst tränade en intensiv hufvudvärk eller värre! Och i detta ett 
hundratal personer. Inte är det väl meningen att man där skall ha en 
försmak af det heta ställe, där enligt botpredikanten och en viss potentat 
gör �lifvet� surt för stora syndare och missnöjda arbetare.54  

 
Detta citat leder osökt in på ett annat retoriskt medel som är flitigt företrätt i 
vissa av tidningarnas spalter: ironi och löje. Av någon anledning är det främst två 
av de undersökta tidningarna, en i vardera länet, som särskilt använder sig av 
detta retoriska vapen: nämligen Smålandsposten och Smålands Folkblad. Den 
främsta förklaringen till att Smålandsposten med sådan förkärlek använder ironin 
som vapen är onekligen att den för sin tid kände och uppskattade författaren 
Alfred Hedenstierna, mera känd under signaturen Sigurd, under lång tid var 
tidningens redaktör. Den ironiskt raljerande stilen var hans speciella kännetecken 
och detta använde han flitigt i sina angrepp på socialismen och andra 
misshagliga samhällsfenomen. 

Om Smålandspostens ironiska framtoning i hög grad hörde samman med en 
specifik individuell stil så kan den ironiska tonen i Smålands Folkblad i större 
utsträckning uppfattas som ett uttryck för mer generella språkliga mönster. Den 
framväxande arbetarrörelsen framstår som något av en �underdog� som gick till 
angrepp mot det etablerade. I sådana lägen är det måhända av än större vikt att 
argumenten skärps och tillspetsas. Att ironisera över och förlöjliga motståndar-
sidans argument och agerande kan då utgöra ett effektivt medel. 

Från konservativt håll svarade man i detta läge inte sällan med ett specifikt 
motdrag: tigandets taktik. Genom att inte ge sig in i öppen polemik med arbetar-
rörelsens företrädare undvek man att indirekt ge utrymme för deras argument. 
Förhoppningen var kanske att debatten på detta sätt så småningom skulle ebba 
ut. De konservativa Jönköpingstidningarnas tystnad kring fackföreningars 
etablerande efter det att Smålands Folkblad hade grundats utgör ett tydligt 
exempel på detta, liksom tendensen vid Svenska arbetareförbundets möten att 
inte tillåta någon diskussion. I Växjötidningarna finns också andra exempel på 
möjligheterna att utnyttja sin maktställning. I juli 1891 utbröt en strejk vid 
tändsticksfabriken i Växjö. Båda tidningarna ansåg att strejken var omotiverad. I 
ett försök att ge sin version av det inträffade sände några av fabrikens arbetare en 
insändare till Smålandsposten. Tidningen valde att endast publicera delar av den 
insända uppsatsen. Åtgärden motiverades med att man �ej ansett det nödigt att i 
dess helhet återgifva [uppsatsen] med alla deri förekommande små detaljer från 
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54 Smålands Folkblad 28 mars 1902. 
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strejken och i öfrigt kända saker�.55 Visserligen tillät man arbetarna att lägga 
fram sina argument, men de fick inte tillfälle att uttrycka sig med egna ord och 
allt skedde helt och hållet på tidningens villkor. Smålandsposten hade oinskränkt 
möjlighet att avgöra vad man ansåg vara lämpligt att föra fram i offentlighetens 
ljus. 

Sammantaget kan man i de konservativa tidningarnas agerande skönja ett 
tydligt retoriskt mönster med tre grundläggande drag som skulle kunna beskrivas 
i termerna: raljera, konfrontera, exkludera. Ofta följer dessa också i en krono-
logisk linje. När idéerna om arbetarnas fackliga och politiska organisering först 
fördes fram gick man från konservativt håll till att börja med främst in för att 
förlöjliga dem. Tanken var nog att man genom att sprida ett löjets skimmer över 
rörelsens företrädare också skulle kunna ta udden av deras argumentering.  

Det fanns dock en viss risk med denna taktik. Om den drevs till sin spets 
kunde det leda till att sympatierna fördes över till den hånade. Kanske är detta en 
anledning till att många tidningar ändrade taktik. Istället för att framställa 
motståndaren som löjlig övergick man till att framställa honom som farlig. Även 
konfrontationstaktiken hade dock sina risker. Att bemöta motståndarens argu-
ment innebar ju att man indirekt gav publicitet även åt dessa. Detta kan vara en 
förklaring till att tidningarna ofta hamnade i tigandets taktik. Det var säkrare att 
helt föra bort motståndarens frågor från dagordningen. 

Slutligen skall nämnas något om fenomenet metaforer. I boken Metaforernas 
makt ges ett flertal exempel på olika typer av metaforer.56 Flera av dessa kommer 
också flitigt till bruk i de undersökta tidningarna. För de konservativa tidning-
arnas del kan man se att speciellt tre typer av metaforer används med särskild 
förkärlek. För det första gäller det metaforer hämtade från jordbruket, såsom �det 
socialistiska ogräset�, �socialistutsädet� etc. För det andra beskrivs fenomen 
gärna som sjukdomstillstånd. I synnerhet gäller även detta den förhatliga social-
ismen som inte sällan framställs som en smittosam sjukdom.  

En tredje typ av metaforer som bör lyftas fram utgörs av sådana som hänför 
sig till familjen eller hemmet. Som redan antytts framstår den patriarkala ordning 
som var rådande inom familjen och hemmet som de konservativa tidningarnas 
idealbild av hur samhället borde vara konstruerat i sin helhet. Den hierarkiska 
strukturen ansågs borga för en harmonisk tillvaro. I ett samhälle ordnat efter 
�hustavlans� principer kunde plågsamma konflikter undvikas så länge alla höll 
sig på sin plats i hierarkin. Ur de konservativa tidningarnas perspektiv hotade 
den framväxande arbetarrörelsen att i grunden tillintetgöra denna idylliska till-
varo. Ett tydligt exempel på detta utgör en artikel där Smålandsposten omnämner 
den nybildade organisationen �Det samhällsbevarande arbetarsamfundet�. Syftet 
med organisationen anges vara att �skydda arbetarne mot deras förnämligaste 
fiender, socialisterna�.57  

 
 
��������� 
55 Smålandsposten 8 juli 1891. 
56 O. Petersson 1989 s. 9f. 
57 Smålandsposten 10 juni 1897. 
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Sammanfattande reflexioner 
 
Genomgången av tidningarna har visat att deras skildring av och ställnings-
tagande till facklig organisering till stor del kretsade kring tre teman som 
framstår som grundläggande i sammanhanget. Ett av dessa teman har att göra 
med själva organiseringsformen. Här stod kampen i första hand mellan å ena 
sidan de som förespråkade värnandet om yrket som fackföreningens främsta 
uppgift och å andra sidan de som förde fram de rent politiskt-fackliga kraven. Ett 
annat tema har att göra med tidningarnas syn på hur samhället bör vara 
konstruerat. Här tycks skiljelinjen främst gå mellan företrädare för en patriarkal 
samhällsordning och de som representerar en kollektivistiskt inriktad samhälls-
syn. Slutligen hade religiösa aspekter stor betydelse för tidningarnas argumen-
tering. Mest uttalat är detta i de konservativa Jönköpingstidningarna som 
framställer de fackliga strävandena som oförenliga med kristna ideal. Även i 
Växjötidningarna kan man, om än mer implicit, finna kopplingar till kristna 
värderingsgrunder. Tydligast tar detta sig uttryck i betoningen av den lutherska 
kallelsetankens princip.  

Vad kan då sägas om tidningarnas betydelse för den politiska och fackliga 
rörelsens genombrott i de båda Smålandslänen? Naturligtvis kan inte arbetar-
rörelsens försenade ankomst och svaga förankring i Kronobergs län förklaras 
enbart av de konservativa tidningarnas motstånd. Emellertid bör dock deras 
betydelse i sammanhanget inte heller förringas. Att en politisk och facklig 
organisering så småningom kunde bryta igenom i länet kunde tidningarna inte 
förhindra. Genom sin förmåga att utnyttja och förstärka vissa särpräglade drag i 
den regionala värdestrukturen medverkade de emellertid aktivt till att försvaga 
rörelsen och försena dess genombrott.  

Omvänt kunde inte enbart bildandet av en socialdemokratisk tidning i Jönköp-
ing i ett slag bryta ner de stämningar av misstänksamhet som arbetarrörelsen 
möttes av i området. De konservativa tidningarna utnyttjade även här den befint-
liga misstron. De tog varje tillfälle i akt att framställa det som om rörelsens 
yttersta mål skulle bestå i att, för att citera Jönköpings-Posten, �kullkasta sjelfva 
den sedliga ordningens grundvalar: religionen och familjen�.58 Det verkar alltså 
som om dessa tidningar främst verkade som en förstärkande faktor, som en 
konserverande kraft. 

Som en motvikt till detta kan det vara viktigt att lyfta fram grundandet av 
Smålands Folkblad i Jönköping som en betydelsefull faktor i sammanhanget. 
Denna tidnings uppdykande innebar att det här nu uppstod en mer regelrätt kamp 
om definitionsrätten. Det skall inte förnekas att redan den liberala tidningen 
Småland lämnade utrymme för mer nyanserade beskrivningar av facklig och 
politisk organisering. Onekligen var det dock så att Smålands Folkblad tillförde 
debatten en ny attityd. I och med detta blev tonen i argumenteringen fränare och 
den språkliga dräkten fick en modernare framtoning. Nu hade båda sidorna 
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58 Jönköpings-Posten 9 juni 1890. 
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möjlighet att på mer likvärdiga villkor offentligt utveckla motiveringar för vad 
de ansåg vara den rätta organisationsformen.  

I Kronobergs län var förhållandet ett annat. De konservativa tidningarna 
lämnade inte något utrymme för motståndarsidans argument, utom för att 
antingen framställa dem i ett löjeväckande skimmer eller också i tillspetsad form 
lyfta fram dem som del av en hotbild. Det kan förefalla som om dessa tidningar 
hade fullkomligt och oinskränkt tolkningsföreträde, men man får inte glömma att 
det faktiskt fanns alternativa kanaler som kunde sprida en motbild. Till att börja 
med så spreds ju faktiskt Smålands Folkblad även inom Kronobergs län. Från 
och med bildandet av Växjö arbetarekommun i december 1902 förekom en 
särskild Växjöspalt i tidningen. Som framgått tidigare fick stadens styrande ofta 
finna sig i att här bli angripna och häcklade. 

Tidningar var ju dessutom långt ifrån det enda sättet för den politiska och 
fackliga arbetarrörelsen att nå ut med sitt budskap. Länet besöktes då och då av 
politiska och fackliga agitatorer. Med gemensamma medel försökte stadens 
styrande och de konservativa tidningarna att försvåra agitatorernas verksamhet. 
De förra genom att försöka hindra dem från att över huvud taget kunna hålla sina 
föredrag. De senare genom att håna och förlöjliga deras argument.  

Även om detta motstånd säkert hade viss framgång, så kan man inte bortse 
från att agitatorernas verksamhet innebar att folk fick möjlighet att ta del av 
åsikter som avvek från den styrande elitens.59 En annan sådan möjlighet innebar 
spridandet av broschyrer. Dessa var billiga att framställa och distribuera och de 
mest framgångsrika såldes i upplagor på upp emot 100.000 exemplar. Broschyr-
erna spreds genom fackföreningar, ungdomsklubbar och inte minst genom agita-
torerna.60 

Slutligen innebar föreningsväsendets uppkomst i sig att tydliga alternativa 
offentligheter skapades. Olle Josephsson har i en artikel visat på en tydlig linje 
för möteskulturens utveckling från de tidiga väckelserörelserna, över folkhög-
skolornas diskussionsövningar och nykterhetslogerna fram till arbetarrörelsen. 
Han påpekar hur arbetarrörelsens andra generation tog starkt intryck av nykter-
hetslogernas sätt att diskutera. När man bildade fackföreningar eller socialdemo-
kratiska ungdomsklubbar övertog man mycket av logekulturen. De nykterhets-
retoriska inslagen ersattes helt enkelt till stora delar av den socialdemokratiska 
politiken.61 

Hur kan då tidningarnas agerande kopplas till regionala värdemönster? Även 
om vissa nyanser och gradskillnader kan observeras så synes de konservativa 
tidningarna i båda länen ha fört fram tämligen likartade argument mot den fram-
växande fackföreningsrörelsen. Denna iakttagelse ligger i linje med de tankar 
som framförts kring förhållandet mellan den kronobergska gammalkyrklighet 
och frikyrkligheten i Jönköping. Istället för att, som tidigare, betona skillnaderna 
mellan de olika fromhetstyperna, har det gemensamma ideologiska ursprunget 
framhållits. Utöver anslutningen till kallelsetanken uppvisar de båda en mängd 
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59 Se Johannesson (red) 1996. 
60 Josephsson & Hedström 1995 s. 7f. 
61 Josephsson 1993 s. 202ff. 
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gemensamma drag: betoningen av innerlighet och individuellt ställningstagande i 
religionsutövandet, motståndet mot statskyrkans ortodoxi och kollektivism och 
den dualistiska världsbilden.  

Ur ett sådant perspektiv förstärks bilden av ett Öst- och ett Västsverige. Om 
man lägger tonvikten vid skillnaderna mellan de olika väckelserörelserna kan 
visserligen den religiösa strukturen inom Västsverige vid en ytlig betraktelse 
uppfattas som tämligen splittrad. Man skulle då kunna se regionen som uppdelad 
i tre delar: en schartauanskt influerad (Göteborgs stift), en gammalkyrkligt 
dominerad (större delen av Kronobergs län samt delar av Kalmar län) och en 
frikyrklig (Jönköpings län och de nordvästra delarna av Kronobergs län). Om 
man istället betonar fromhetstypernas gemensamma drag framtonar en mer 
enhetlig bild. Som ett mer övergripande särpräglat drag för regionen framstår då 
en ton av gemensam andlighet.62  

I det västsvenska projektets slutrapport betonas denna gemensamma väst-
svenska andlighet: 
 

Det sociala klimatet i väst är gynnsamt för uppkomsten av en stark, sträng 
religiositet. Vilken form denna får, om den blir inomkyrklig, gammal-
kyrklig eller frikyrklig, nyevangelisk, bestäms av vad som i ett över-
gripande historiskt perspektiv tycks framstå som tillfälligheter. Oavsett 
vilken religionsform som kommer att dominera, blir de samhälleliga 
effekterna (bland annat en sen arbetarrörelse) likadana. 

 
Det betonas att frikyrko- och nykterhetsrörelserna hade en helt annan karaktär i 
Östsverige och Bergslagen än vad de hade i Västsverige. Skillnaden var att i 
Västsverige utgjorde rörelserna inte i samma utsträckning någon politisk skola 
för �småfolket� utan kontrollerades istället av etablerade grupper i samhället. 
Fenomenet beskrivs i termer av �politiskt konservativa folkrörelser� eller �folk-
rörelser uppifrån�.63 

Slutligen vill jag slå fast att denna undersökning ger stöd för tanken att de 
lokala tidningarna inte endast passivt anammade nationellt formulerade tankar. 
Istället anpassades och omformulerades argumenteringarna för att bättre stämma 
överens med lokala och regionala värdemönster. För att få en mer nyanserad bild 
av historiska förlopp måste man ta denna �omstöpningsprocess� på större allvar. 
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62 L. Johansson 1997 s. 395. 
63 Winberg 2000 s. 67f. 
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VI. Farlig offentlighet. 
Debatten om familj och 

sedlighet 1880-1910 

 
 
Decennierna kring sekelskiftet 1900 pågick en allt mer intensifierad �kamp om 
familjen�. Vid denna tid uppfattades familjen fortfarande som den obestridligt 
viktigaste sociala institutionen, men från konservativt håll ansåg man nu att dess 
funktion som samhällets centrum och primära drivkraft höll på att urholkas. Fa-
miljen var hotad!1 Familjens minskade betydelse som social institution har även 
uppmärksammats av Jürgen Habermas som uppfattar denna utveckling som ett 
led i den borgerliga offentlighetens �förfall�. Bortsett från de mest intima funk-
tionerna, känsloliv och sexualliv, så överfördes familjens sociala funktioner suc-
cessivt till andra institutioner. Med Habermas ord kom den privata sfären att 
krympa samman till �en höggradigt funktionslös och auktoritetsförsvagad kärn-
familjs inre områden�.2 En tydlig reaktion på hotet mot familjen var att den nu 
blev föremål för en regelrätt kult. Denna tendens nådde en kulmen under sent 
1800-tal. Utvecklingen har beskrivits som en våg av moralism och patriarkalism 
som sköljde fram över landet och ytterst bottnade i rädslan för den sociala hie-
rarkins och den politiska ordningens sammanbrott.3 

Som en tydlig illustration av kampen om familjen framstår den allt hetsigare 
debatt som från 1880-talet fördes kring �sedlighetsfrågan�. I 1812 års tryckfri-
hetsförordning fanns en paragraf som gjorde det möjligt att ingripa mot skrifter 
som �sårat ärbarheten� eller åsyftat �främjandet av ett fördärvligt levnadssätt�. 
Fram till år 1880 hade denna möjlighet endast utnyttjats sporadiskt men under 
1880-talet blev det allt vanligare med åtal och konfiskationer riktade mot denna 
typ av litteratur.4 Man kan fråga sig om det var företeelsen i sig, d.v.s. den �sed-
lighetssårande litteraturen�, som fick ett uppsving, eller om det var beivrandet av 
densamma som tog sig kraftigare uttryck. 

��������� 
1 E. Johannesson 1980, s. 12. Johannesson ger i en exkurs en begreppslig översikt av 

familjebegreppet. För en vidare begreppslig diskussion se Schwab 1975. Se även Harrisson 1971 
samt Stone 1977. De olika faserna i synen på förhållandet mellan könen diskuteras i Jarrick 1997. 

2 Habermas 1988 s. 200ff, citat s. 206. 
3 Johannesson 1980 s. 12. 
4 Åhlén 1987 s. 250.             



 202

Ett karaktäristiskt drag för tidens sedlighetsstrider var tendensen att vilja 
utesluta vissa ämnen från den offentliga diskussionen. Att upplysa om 
preventivmedel betraktades inte bara som olämpligt, det var farligt. Varför 
ansågs vissa ämnen som så farliga att de inte ens kunde diskuteras offentligt? 
Vilka skador ansåg man kunde uppstå av en sådan diskussion och vilka grupper 
av människor låg mest i farozonen? Vilka medel borde användas för att bemöta 
farorna? Det är framför allt dessa frågor som kommer att stå i blickpunkten i 
detta avsnitt. Det huvudsakliga intresset kommer att ägnas debatten kring Gustaf 
Frödings dikt En morgondröm. I vissa fall kommer dock att refereras även till 
andra debatter. För att sätta in händelserna i en kontextuell ram görs 
inledningsvis en översiktlig kronologisk genomgång av tidens sedlighetsstrider. 

 

Sedlighetsstridernas kronologi5 
 
I februari 1880 höll Knut Wicksell ett antal föreläsningar om folköknings-
problematiken. I föredragen anslöt han sig till den s.k. nymalthusianismen, och 
pläderade för att sexuell avhållsamhet inte var tillräckligt för att lösa problemet. 
En av de åtgärder som man föreslog, och som Wicksell också propagerade för i 
sina föredrag, var användandet av preventiva medel. Föredragen väckte stor 
uppmärksamhet och renderade Wicksell en varning från universitetsledningen. 
Den wicksellska striden pågick under två års tid och utgjorde något av start-
skottet för den trettio år långa period av sedlighetsstrider som nu följde.6  

Några år senare blossade debatten upp på allvar igen då August Strindberg 
gav ut Giftas I år 1884. Strindbergs novellsamling gav uttryck för ett natural-
istiskt tankegods som ställde människan som driftsvarelse i fokus. Detta var en 
tankeriktning som växte sig allt starkare vid denna tid. Året innan hade Max 
Nordau i Konventionella nutidslögner gått till angrepp mot den kristna moralens 
uppfattning i dessa frågor. Bildandet av Fredrika Bremerförbundet den 3 
december 1884 kan i viss mån uppfattas som en reaktion på det framväxande 
naturalistiska driftsperspektivet.7 Vid mitten av 1800-talet utkom flera böcker av 
nordiska författare som anslöt till denna tendens. Som exempel kan nämnas: 
Gustaf av Geijerstams Erik Grane (1885), Hans Jægers Fra Kristianiabohemen 
(1885) och Christian Kroghs Albertine (1886). 

Vid samma tid uppträdde också nymalthusianerna med förnyad kraft. 1885 
steg Anton Nyström fram som nymalthusian och följande år utkom läkaren 
Hjalmar Öhrvall anonymt med skriften Försiktighetsmått i äktenskapet. I Upp-
sala utbröt 1887 den stora Verdandidebatten om sedlighetsfrågan. Ett resultat av 
denna debatt blev att studentföreningens ordförande, Mauritz Hellberg, 
tillsammans med resten av föreningens styrelse erhöll en varning från universit-
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5 Om ej annat anges bygger denna bakgrundsteckning på Levin 1994 och Michanek 1962. 
6 Det bör tilläggas att sedlighetsfrågor naturligtvis hade debatterats även tidigare. För en 

bakgrundsteckning se Levin 1994. 
7 Manns 1997 s. 81. 



 203

etet.8 I spåren av de nymalthusianska strömningarna blossade det under 1880-
talet även upp en debatt kring äktenskap och sedlighet. Ett uttryck för detta blev 
den strid som nu uppstod inom kvinnorörelsen kring sedlighetsfrågan. På den 
ena sidan i denna strid stod Alma Åkermark, redaktör för Göteborgs kvinno-
förenings organ, tidskriften Framåt, som förde en sexualliberal linje. På den 
andra sidan stod bland andra Sophie Adlersparre som gick till skarpt angrepp 
mot tidskriften och dess redaktör.9  

I slutet av 1880-talet inträdde en något lugnare period som varade fram till 
mitten av 1890-talet då debatten fullkomligt exploderade. Ett undantag från den 
relativa stiltjen utgjorde P.P. Waldenströms uttalanden i prostitutionsfrågan 
1889. En viss föraning om vad som skulle komma fick man 1893 då Hugo 
Tamm motionerade i riksdagens Första kammare om åtgärder mot osedligheten. 
Åren 1895-97 följde sedan sedlighetsstriderna slag i slag. På våren 1895 
orsakade Oscar Björks målningar i Operakällaren stort rabalder. På hösten 
samma år utkom Hjalmar Söderbergs roman Förvillelser.  

År 1896 blev sedlighetsstridernas stora år. Det inleddes redan i januari med 
avtäckandet av Hasselbergs skulptur Farfadern. Skulpturen, som föreställde en 
äldre man med en liten bångstyrig pojke i knät, orsakade våldsamma protester 
eftersom pojken var naken! Några andra händelser under året skruvade upp 
debattklimatet ytterligare. Sedlighetsvännerna kunde glädja sig åt beslutet att 
stänga varietéerna. Ellen Key riktade i skriften Missbrukad kvinnokraft kritik 
mot kvinnorörelsen, vilket i sin tur gav anledning till en mängd motskrifter. Den 
29 september detta sedlighetsstridernas år 1896 utkom också Gustaf Fröding 
med sin diktsamling Stänk och flikar. I flera av dikterna utmanades tidens 
konventioner. Som mest upprörande uppfattades förmodligen dikten En 
morgondröm. Inte nog med att den bejakade en naturlig nakenhet, den innehöll 
också en realistisk samlagsskildring. Sedlighetsstriderna fortsatte följande år då 
Frida Steenhoffs pjäs Lejonets unge orsakade stor uppståndelse.  

Därefter följde åter en något lugnare period som avbröts 1902 då det uppkom 
en strid om reglementeringen av prostitutionen. Även om sedlighetsfrågan 
ingalunda försvann från dagordningen så förorsakade den inga kraftigare utbrott 
förrän 1908 då kampanjen mot Nick Carterböckerna inleddes. Våren 1910 höll 
Hinke Bergegren sitt första föredrag under rubriken Kärlek utan barn. Några 
månader senare infördes en ny lag som kriminaliserade propaganda för 
preventivmedel.  
 

Sedlighetsstriderna i tidigare forskning 
 
Litteraturvetarna var först ute med att bedriva akademisk forskning kring 
sedlighetsstriderna. Ett tidigt arbete som är av betydelse för mina syften är 
Germund Michaneks avhandling från 1962. Här behandlas Gustaf Frödings dikt 
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8 Åhlén 1987 s. 250. 
9 Se Bergenheim 1995 s. 163ff.  och Qvist 1978. 
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En morgondröm och den process som följde på utgivandet av det diktverk där 
denna ingick. Michaneks avhandling beskriver den yttre ramen för händelse-
förloppet på ett utmärkt sätt och ger också intressanta inblickar i pressens 
behandling av frågan.10 En annan litteraturvetenskaplig avhandling som på ett 
intresseväckande sätt lyfter fram olika aspekter av sedlighetsstriderna är Ulf 
Boëtius När Nick Carter drevs på flykten Även i denna avhandling får man en 
god bild av pressdebatten.11  

Hjördis Levins konstaterar i sin avhandling Masken uti rosen att tidigare 
forskning kring 1800-talets sedlighetsstrider har varit litteraturvetenskapliga. 
Historieforskningen har däremot visat svalt intresse för sexualfrågor. Levin 
nyanserar den bild som framträder i tidigare forskning där de sexualliberalt 
sinnade agitatorerna har framstått som hjältar som haft att kämpa mot bakåt-
strävande sedlighetsivrare.12 Av stor betydelse för min del är Levins omfattande 
analys av pressens agerande i den wicksellska frågan. 

En annan avhandling som ofta anknyter till sedlighetsdebatterna är Ulla 
Manns Den sanna frigörelsen som behandlar Fredrika Bremerförbundets 
utveckling 1884-1921.13 Forskningen kring kvinnorörelsen har av Inger Hammar 
kritiserats för att negligera de religiösa aspekterna.14 I sin avhandling söker 
Hammar fylla denna lucka. Särskilt intressant för min del är att avhandlingen 
lägger stor vikt vid en aspekt som jag själv har haft anledning att återkomma till 
vid flera tillfällen: kallelsetankens betydelse. Hammar visar på en tendens inom 
kvinnorörelsen att försöka förena emancipationssträvandena med kallelselärans 
krav.15 

Denna fragmentariska forskningsöversikt gör naturligtvis inte anspråk på att 
vara fullständig. Den litteratur jag har valt att särskilt omnämna är sådan som tar 
upp aspekter som på något vis är av betydelse för denna avhandlings centrala 
frågeställningar och som jag därför har anledning att återkomma till. Jag har 
heller inte för avsikt att fördjupa mig i den allmänna debatt som under senare år 
uppstått kring sedlighetsfrågan. I den fortsatta framställningen koncentreras 
analysen till de aspekter som är av betydelse för mina övergripande 
frågeställningar. Betoningen kommer således att ligga vid följande frågor:  
 
• Vilken roll spelade pressen i sedlighetsstriderna?  
• I vilken mån, och på vilket sätt, framskymtar det lokala och regionala 

perspektivet i debatten. 
• Var gick toleransens gränser? Vilka aspekter av sedlighetsstriderna kunde 

man lyfta fram i ljuset och vilka ansågs som allt för olämpliga, eller kanske 
rent av farliga, för att belysas? 

 
��������� 
10 Michanek 1962. 
11 U. Boëtius 1989. 
12 Levin 1994 s. 25. 
13 Manns 1997. 
14 Hammar 1997 s. 333ff, Hammar 1998 s. 3ff. Ulla Manns besvarar kritiken i Historisk Tidskrift 

1998 s. 197f. (Manns 1998). 
15 Hammar 1999 s. 172.  
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Sedlig storm kring �En morgondröm�  
 
Frödings diktsamling Stänk och flikar utkom vid en tidpunkt då sedlighets-
striderna pågick som intensivast. Det var också en tid då sedlighetsvännerna 
hade påtaglig vind i seglen.16 Diktverket orsakade visserligen några skarpa 
reaktioner redan omedelbart efter publiceringen. Det var emellertid först när 
tidningen Budkaflen tog sig för att i särtryck publicera de mest kontroversiella 
delarna av dikten En morgondröm som det började framställas krav på att 
myndigheterna skulle ingripa. De strofer av dikten som framför allt upprörde var 
följande: 
 

Och som knoppen av Ariens ros en vår 
sina skylande blad från pistillerna slår 
inför sol, inför vindar och frön 
låg hon naken och utslaget skön 
och med vittskilda knän och med skälvande sköte 
var den älskandes åtrå i möte 
 
Själ flamma, blod i dans, 
han var hennes, hon var hans, 
han blev hon, hon blev han, 
ett och allt och tvenne, 
när hans unga makt av man 
trängde in i henne. 
 
Och med huvudet bakåt i kyssande böjt 
och med skötet mot famnaren höjt 
drack hon livets och kärlekens yppersta drick 
i var störtvåg, hon fick 
av hans livseldsaft, 
i var gnista, som gick av hans kraft 
 
Och som samma andedrag, 
samma puls och hjärteslag 
själ vid själ i samma kropp 
sammanhöll, 
steg och föll 
rytmens ned och opp, 
mot och in och från, 
tills med ens en stråle sköt  
ur hans liv och livsvarmt göt 
faderkraft i moderfröt 
och som två förenta floder 
ström av fader, ström av moder blevo ett i son. 

��������� 
16 Samma dag som Stänk och flikar utkom genomfördes beslutet att varietéerna skulle stängas. 
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Först ut var Örebro Tidning som den 2 oktober 1896 i en ledare ifrågasatte 
meningen med att över huvud taget ha censur om den inte ens kunde tillgripas 
mot �ett dylikt pressalster�. Den 7 oktober stämde Smålandsposten in i kravet på 
statligt ingripande mot diktverket. I en artikel med rubriken �Sover justitie-
ministern?� klandrades myndigheterna för dess passiva agerande i frågan. Saken 
ställdes på sin spets två dagar senare då Budkaflen återigen publicerade de mest 
kontroversiella delarna av En morgondröm tillsammans med en artikel där 
Fröding smutskastades. Detta var tydligen droppen som fick bägaren att rinna 
över. Samma dag beordrade justitieministern om kvarstad och åtal mot såväl 
diktverket som sådant som de nummer av Budkaflen där delar av detsamma 
avtryckts.   

Nu vidtog en utdragen juridisk process mot Fröding och Budkaflens redaktör 
Janne Bruzelius.17 Den 26 november samlades juryn för att besluta i målet mot 
Bruzelius. Sammanträdet varade i tre timmar och Bruzelius friades. Följande dag 
avgjordes målet mot Fröding. Även denna gång blev det ett friande utslag. I och 
med frikännandet uppstod önskemål om att utge en ny upplaga av Stänk och 
flikar. I början av december gav Fröding sitt medgivande till en sådan tryckning 
och strax före jul utkom den nya upplagan. Efter påtryckningar från flera håll 
hade nu de mest utmanande delarna uteslutits bl.a. den femte sången i En 
morgondröm. 

Det har ibland hävdats att det var åtalet mot Fröding som låg bakom de 
inskränkningar av tryckfrihetsförordningen som så småningom genomfördes. 
Justitiekansler Erik Elliot hade emellertid redan den 20 augusti 1896, alltså drygt 
en månad innan utgivandet av Stänk och flikar, lämnat förslag om en förändring 
av tryckfrihetsförordningens § 3:13. Frikännandet av Fröding drev dock frågan 
till sin spets och föranledde Enar Sahlin att 1897 lämna en motion till andra 
kammaren om förändringar av TF. Eftersom det var en grundlagsförändring det 
var frågan om krävdes att motionen godkändes av riksdagen vid två tillfällen 
med mellanliggande riksdagsval. I första kammaren godkändes motionen både 
1897 och 1900 utan debatt. I andra kammaren orsakade motionen vid båda 
tillfällena en häftig debatt men godkändes slutligen även här. Farhågorna att den 
nya utformningen av sedlighetsparagrafen skulle användas för att hindra 
misshagliga böcker kom dock inte att besannas. Den kom aldrig att användas 
mot seriöst syftande skönlitteratur. 
 

Pressdebatten � ett försök till nyansering 
 
Debatten kring Frödings diktverk har ingående analyserats av Germund 
Michanek. Denna framställning ger en mycket god bild av de olika sidornas 
argumentering, men går inte fri från den kritik som omnämnts tidigare. Det 

��������� 
17 Jag har inte ansett det nödvändigt att redogöra för denna process i detalj. Händelseförloppet finns 

utförligt beskrivet i Michanek 1962. 
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bestående intrycket av det skildrade händelseförloppet blir således ett av en 
kamp mellan det onda och det goda. Frödings försvarare framstår närmast som 
riddare i skinande rustningar som tappert försvarar det tryckta ordet mot dess 
elaka fiender. De senare beskrivs i bästa fall som något aningslösa företrädare för 
det bigotta, pryda oscarianska samhället. I värsta fall framställs de som 
bakåtsträvare och mörkermän som gör sitt yttersta för att förtrampa det fria ordet. 
Frödings kanske värste vedersakare, Smålandspostens Alfred Hedenstierna, 
beskrivs t.ex. på följande sätt av Michanek: 
 

Framgången kom honom att förlora sinnet för proportioner och hans hat 
mot osedlighet, stockholmare och judar tog sig med åren alltmer obalan-
serade uttryck. Några av hans böcker på 80-talet heter Ljud och oljud över 
växlande ämnen, Vett och ovett, Svenska bilder och vrångbilder � så 
småningom dominerades hans författarskap av de senare leden: oljud, 
ovett och vrångbilder. För eftervärlden har han liksom Bruzelius blivit 
herostratiskt ryktbar genom sin kamp mot Fröding 1896.18 

 
Michanek verkar kritiklöst ha accepterat den bild av Sigurd såsom den fram-
ställdes av hans motståndare. Ett annat exempel på detta utgör John Landquist 
som i sin biografi över Fröding menar att Sigurds angrepp ytterst bottnade i 
dennes �litterära rancune och avundsjuka�.19 Utan att några närmare analyser har 
företagits kring bevekelsegrunderna för Sigurds angrepp på Fröding har således 
eftervärldens dom blivit hård och obeveklig över hans agerande. Implicit antyds 
att Sigurds motstånd mot Fröding bottnade i en personlig kamp. Man får 
intrycket att utbrotten från Smålandspostens redaktör skulle ha varit en isolerad 
företeelse. Att de metoder Sigurd använde i sin argumentering tveklöst framstår 
som smaklösa behöver ju emellertid inte betyda att han var ensam om de åsikter 
han förde fram. Tvärtom är det min uppfattning att Sigurds tankar delades av 
ganska många, även om de flesta uttryckte sig i mer hovsam ton.  

Min avsikt är därför att i det följande fördjupa analysen genom att närmare 
skärskåda Sigurds artiklar och försöka skönja bakomliggande mönster i hans 
agerande. Analysen kommer att koncentreras kring tre frågor: På vilka grunder 
tog Sigurd avstånd från verket? Vilka uttryck tog sig avståndstagandet? Vilka 
retoriska medel kom till användning i hans argumentering? Artiklarna i 
Smålandsposten kommer också att jämföras med andra tidningars för att försöka 
utröna i vilken utsträckning andra recensenter tog upp samma argumentering 
som Sigurd. Hur skiljer sig olika tidningars reaktioner åt? Kan man se några 
mönster vad gäller reaktionerna i landsortspress och storstadspress?  

I en genomgång av den samtida kritiken i svensk press av Frödings diktsam-
lingar under åren 1891-1898 noterar Ingvald Rosenblad att dessa behandlades i 
närmare 300 artiklar.20 Det skulle krävas ett allt för omfattande arbete att i detalj 
gå igenom detta stora material. Jag har därför valt att i analysen utöver 

��������� 
18 Michanek s. 238f. 
19 Landquist 1927 s. 67. 
20 Rosenblad 1991 s. 7. 
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Smålandspostens artiklar utgå från de 17 artiklar som valts ut av Rosenblad och 
sedan komplettera med exempel som lyfts fram av tidigare forskning.  
 

��ett förskräckligt brölande från Växjö� 
 
De skarpa angreppen på Fröding i Smålandspostens spalter orsakade kraftiga 
reaktioner från andra tidningar. I en ledarartikel den 27 oktober 1896 samman-
fattades debatten i Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Efter att först ha 
uttryckt sin tillfredställelse över att pressen i allmänhet uppträtt värdigt gentemot 
Fröding tillägger tidningen att  
 

mitt i den rätt återhållsamma tonen för resten höres ett förskräckligt 
brölande från Växjö. Det är �Sigurd�, vilken i sitt upparbetade ursinne 
alldeles tappat huvudet.21  

 
Det är intressant att notera att flera tidningar i sak delar Sigurds uppfattningar 
men starkt tar avstånd från dennes tonfall. Det är sättet på vilket han framför 
kritiken snarare än innehållet i den som anses klandervärt. Detta aktualiserar vad 
som tidigare anförts om betydelsen av att bevara det �goda� samtalet. Kanske var 
en viktig orsak till de skarpa reaktionerna mot Sigurd att han genom sina 
personliga angrepp på Fröding ansågs ha bidragit till att det offentliga samtalet 
urartade. Att enbart se till de personliga angreppen vore dock, enligt mitt 
förmenande, ett alltför ytligt betraktelsesätt. Sigurds artiklar innehåller fler 
dimensioner än så. En genomgång av de artiklar i Smålandsposten som behand-
lar Frödingaffären visar att argumenteringen i huvudsak går utmed fyra linjer: 
juridiska, etiska, estetiska, och moraliska. 

Smålandsposten inleder sin behandling av frågan med invändningar på 
formellt juridisk grund. Redan av rubriken �Sofver justitieministern?� antyds 
tidningens syn på tryckfrihetslagstiftningens funktion. Lagstiftningen är, enligt 
detta synsätt, inte primärt till för att värna människors rätt att yttra sig i offentlig-
heten. Dess viktigaste uppgift är istället kontrollen av det offentliga samtalet. 
Rätten till offentlighet är underordnat kravet på makt och kontroll över den. 
Tryckfrihetens främsta uppgift är att skydda människor från en farlig offentlig-
het.  

Denna tendens framträder än tydligare i en artikel med rubriken �Skydd åt 
hemmen och ungdomen!�. Här betonar Sigurd att tryckfrihetsförordningens 
sedlighetsparagraf inte tillkommit  

 
endast, svårligen ens förnämligast för att straffa den, som deremot bryter, 
utan ock till värn för sedligheten sjelf, för hemmen och ungdomen.  

 
Ett friande utslag skulle få katastrofala följder, hävdas vidare. Därmed skulle  

��������� 
21 Michanek 1962 s. 240. 
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den tanken varda rotfäst i tusende sinom tusende svenska hem, att de 
sakna varje värn och beskärm i landets lagar och myndigheter mot folkets 
förgiftande med osedlig litteratur.  

 
Även om det kan framstå som något paradoxalt så menar sig Sigurd också vilja 
värna tryckfriheten, han skriver:  

 
Och en storm skall växa upp öfver allt Sveriges land mot en tryck-
frihetsförordning, genom hvars maskor en slik förbrytelse kan slingra sig 
ut, och den stormen skall sluta med tryckfrihetens på andra områden 
skadliga kringgärdande med snäfvare skrankor.22 

 
Den främsta invändningen på etisk grund bestod i att det ansågs vara oförsvar-
bart att tjäna pengar på den här typen av litteratur. I sedvanlig ironisk stil gick 
Hedenstierna till angrepp mot bokens förläggare, Albert Bonnier, �denne gamle 
fördomsfrie literäre geschäftsman�. Av motvilja att ge ofrivillig reklam åt boken 
ville han helst inte alls befatta sig med den. Emellertid ansåg han det vara 
tidningens �samvetsplikt� att påtala konsekvenserna av bokens publicering.  

Sigurds argumentering i de fräna attackerna på Albert Bonnier uppvisar 
förvånansvärt stora likheter med dagens mediekritik. På samma sätt som idag 
framhölls farorna med att pressägandet koncentrerades. Sigurd såg det som ett 
hot mot pressens frihet att en och samma man var aktieägare i alla Stockholms 
bolagstidningar utom två.23 För att få sina farhågor styrkta sökte Sigurd gärna 
bekräftelse i andra landsortstidningars spalter. Vid ett tillfälle refereras till 
Gotlänningen som såg vissa stockholmstidningars försvar av Bonnier som ett 
bevis för �huru depraverad och krypande för en geschäftsmakares millioner en 
del af den svenska pressen blifvit�. Det var säkert inte utan viss glädje som 
Sigurd noterade att hans eget namn omnämndes i berömmande ordalag för att 
han hade påpekat �fegheten och oridderligheten hos den press, som visserligen 
vågar afbasa den fattige boulevardredaktören men har blott �hartass� och 
�svampen på� för millionären-förläggaren�.24 

Hedenstiernas argumentering uppvisar en mängd paradoxer. Detta gäller inte 
minst för de moraliska invändningarna som han reser. Samtidigt som de stora 
farorna med diktverkets publicering utmålades i starka färger var Hedenstierna 
noga med att påpeka att endast ett fåtal sidor var av �skändlig� natur. Ena 
stunden förfasade sig Hedenstierna över innehållet i dikterna för att i nästa 
ögonblick helt skrupellöst hänvisa till tidningen Budkaflen, där de mest kontro-
versiella bitarna fanns tillgängliga �för skäligen ansedda tio öre�.25 Här kommer 
tidens dubbelmoral till öppet uttryck. Det verkar inte särskilt konsekvent att först 

��������� 
22 Smålandsposten 18 november 1896. 
23 Smålandsposten 12 oktober 1896.  
24 Smålandsposten 19 oktober 1896. Här blir kopplingen till dagens mediekritiker uppenbar (jämför 

angreppen på �fega journalister och köpta chefer� i ETC nr 1/2 1998). 
25 Smålandsposten 7 oktober 1896. 



 210

påtala hur skadligt innehållet är, för att sedan hänvisa till ett ställe där man kan ta 
del av just dessa delar! 

Trots att Hedenstiernas hävdade att han inte ville sätta sig på en �hög moralisk 
piedestal� är det uppenbart att argumentationen genomgående i praktiken bottna-
de i en djup moralisk indignation. Uppenbarligen var det viktigt för Hedenstierna 
att inte uppfattas som en moralpredikant. Därför sökte han dölja dessa tendenser 
med en estetisk täckmantel.  

 
En offentlig granskning i vanlig mening af denna bok är helt enkelt 
omöjlig derför att beskaffenheten af vissa ställen i densamma icke ens kan 
anständigtvis antydas.26  

 
Den underförstådda meningen tycks vara att det inte främst var av moraliska skäl 
som han blev upprörd utan därför att dikterna, enligt hans mening, framstod som 
estetiskt motbjudande.  

För att få stöd i sin argumentering hänvisade Sigurd ofta till den moraliska 
majoriteten. Ett genomgående tema var att ställa land mot stad. Landsortsbefolk-
ningen framställdes som besjälad av sunda uppfattningar och kulturradikalerna i 
den depraverade huvudstaden fick representera ett moraliskt förfall. Som bevis 
för detta förhållande tog Sigurd några Stockholmstidningars öppna yrkanden på 
att Frödings bok skulle frikännas samtidigt som Budkaflens redaktör borde 
fällas. Landsortens tidningsläsare står �slagna af häpnad öfver sådana moraliska 
begrepp och logiska inkonseqvenser�, hävdade Sigurd.27 I ett försök att påvisa att 
han hade det sunda folket bakom sig hänvisade han till brev som de senaste 
veckorna �öfverhopat� honom. Han påpekar att detta ytterligare hade stärkt 
honom i hans uppfattning att han �i detta fall befinner sig på samma sida som 
hela den sansade, omdömesgilla och kloka delen af Sveriges folk�.28 

Hur kan man då sammanfatta Sigurds agerande i debatten? Styrdes han, som 
ibland brukar hävdas, blott och bart av privat hämndlystnad och avundsjuka? Om 
man bara skulle se till de hårda orden och de hätska angreppen på Fröding och 
Bonnier kunde man lätt komma till denna slutsats.29 Om man undersöker saken 
närmare tycker jag emellertid det blir uppenbart att det också fanns andra, 
djupare liggande motiv. Efter genomgången av Sigurds artiklar i Smålandsposten 
utkristalliserar sig två huvudsakliga motiveringsgrunder. Den första har med 
toleransens gränser att göra. Sigurd representerar ett synsätt enligt vilket vissa 
ämnen helt enkelt inte kan beröras offentligt. Familjen, och framför allt ungdom-
en, måste skyddas från en farlig offentlighet. Den andra motiveringsgrunden 
handlar om pressens identitetsstärkande funktion.  
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26 Smålandsposten 7 oktober 1896.  
27 Smålandsposten 12 oktober 1896. 
28 Smålandsposten 23 november 1896. 
29 Som kontrast till Sigurds hårda angrepp framstår konkurrenten Nya Wexiöbladets försonande 

inställning. I den enda längre artikel som tidningen ägnar frågan görs kopplingar till orden �Den 
som själf är utan skuld, kaste första stenen�. Det som Nya Wexiöbladet fann mest upprörande var 
att den enligt tidningen uppenbart hädande dikten �Herran steg på korasan� hade undgått åtal (Nya 
Wexiöbladet 28 november 1896). 
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Att såväl stänga ute som att låsa in 
 
De tankar om skydd för familjen och ungdomen som Sigurd så kraftigt pläderar 
för kan illustreras med en metafor kring murbyggandets dubbla funktioner. 
Förvisso kan syftet med att bygga en mur vara att låsa in, att kontrollera. 
Emellertid kan murbyggandet lika väl motiveras utifrån viljan att skydda och 
värna någonting som anses som värdefullt. Som vi sett så hänvisar Sigurd till 
båda dessa syften i sin argumentering.  

I tidigare forskning och litteratur har det nästan uteslutande varit de 
repressiva, förtryckande aspekterna av murbyggandet som har behandlats. Det 
systematiska bortträngandet av allmänheten från det offentliga samtalet har med 
eftertryck påtalats av språkforskaren och samhällskritikern Noam Chomsky. I 
mars 1991 höll Chomsky ett föredrag där han ställde två demokratiuppfattningar 
mot varandra. Enligt den ena har allmänheten i en demokrati en naturlig rätt att 
delta i utformningen av det som rör deras egna angelägenheter. Den andra hävdar 
tvärtom att allmänheten måste stängas ute från denna möjlighet. Chomsky menar 
att den senare definitionen är, och i princip alltid har varit, den förhärskande.30  

Det pessimistiska perspektiv som Chomsky med flera ger uttryck för har 
kommit att bli dominerande inom massmedieforskningen. Utan att vare sig 
förneka eller förringa de repressiva och kontrollerande aspekternas betydelse, 
vill jag emellertid se något närmare på den andra sidan av myntet. Att Sigurds 
agerande och argumentation i flera avseenden avspeglar tidens dubbelmoral, 
betyder ju inte att man a priori kan avfärda alla hans argument. Tanken att vissa 
ämnen inte bör, eller ens kan, beröras offentligt just med motiveringen att skydda 
människorna återkom flitigt även i andra tidningars artiklar och recensioner 
kring Frödings diktverk.31 

Karl Warburg skrev exempelvis i Göteborgs Handels- och sjöfartstidning att 
den vane litteraturkännaren visserligen kan skilja agnarna från vetet, men att det 
också �finnes en stor mängd läsare, ej minst bland ungdomen � och icke blott 
den yngsta � som icke förmår detta, eller som tvärtom just utsöker agnarne [�]. 
De taga däraf skada ej blott ästetiskt�. �Lifvets intimaste natursida kan icke 
skildras af konsten�, skrev Vilhelm Lundström i Fyris. Även inom poesin gäller 
enligt Lundström den oskrivna lagen att inte ge sig in på �det sinnliga lifvets 
mest fridlysta område�. En sådan skildring är  

 
både oskön och farlig, farlig för poesiens höghet i de profanes händer, 
farlig för själens renhet i de ännu obefläckades händer, farlig just där-
igenom att ingen kan tro på dess oskuldsfullhet. 

 
I Post och inrikes tidningar uttalade en av tidens mest framträdande litteratur-
kritiker, Carl David af Wirsén, en kraftig förkastelsedom över diktverket.  
 

��������� 
30 Chomsky 1999. 
31 Genomgången av artiklar har gjorts med utgångspunkt i Rosenblad 1991 s. 127ff.  
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Den poesi har fallit bra djupt, som skildrar den fysiska akt, hvilken annars 
döljes af hemlighet, samt utan ringaste blygsel beskrifver de ömtåligaste 
mysterier.  

 
Precis som Sigurd var af Wirsén noga med att inte framstå som pryd och 
tillägger därför att skaldekonsten inte behöver vara pedantisk eller pryd,  
 

men hon besudlas genom sådana stycken som detta. Man kan blott häpna 
öfver att något dylikt kunnat i Sverige tryckas [�]. Poesien är visst ej en 
tvinande nunna, men hon får därför ej vara en prostituerad.  

 
af Wirséns dom blev obeveklig:  
 

I goda svenska hem kan ej gärna ett sådant arbete ligga framme. Det 
värsta är kanske, att det skall läsas i smyg af de unga och förgifta deras 
lifliga inbillning. 

 
Sven Söderman på Stockholms Dagblad gick på samma linje och konstaterade 
att Fröding hade �både ur skönhets- och samhällsmoralisk synpunkt begått ett 
missgrepp, så klandervärdt, att det i litteraturhistorien knappast finner sitt 
motstycke�. Han hade härigenom gått �långt utanför de gränser samhällets seder 
och fordringar på anständighet uppbyggt�. Söderman kom till samma slutsats 
som af Wirsen: �Faktiskt kan icke Frödings tredje diktsamling, sådan den nu ser 
ut, existera i en familj�. 

Flera recensenter beklagade att ett i övrigt framstående verk förstörts genom 
några få rader. Sundsvalls-Postens recensent skrev exempelvis: �Trots alla 
skönheter i denna diktning, är det med skärande sorg i hjärtat vi lägga bort detta 
häfte, som aldrig kan blifva en glädje i familjekretsen eller en prydnad för 
divansbordet�. Ernst Ekman i Barometern var av samma uppfattning. Han 
påpekade att de flesta av dikterna kunde framhållas var för sig, men konstaterade 
samtidigt att �denna präktiga samling har skalden gjort omöjlig, förstört med ett 
par sidor. Och för dessa sidors skull måste hela boken offras. Bort från 
divanbordet, bort ur damernas händer! Det är verkligen ledsamt. Hade det icke 
varit bättre, att skalden sjelf offrat ett blad för boken, än att hela boken nu måste 
offras för det bladets skull�. 

Flera exempel skulle kunna omnämnas men det redan anförda kan vara nog 
för att visa att Sigurd inte på något vis var ensam om att driva sin linje i frågan. 
Det skall emellertid tilläggas att det naturligtvis också fanns de som inte delade 
uppfattningen om att människor måste skyddas från att ta del av vissa ämnen. 
Tvärtom ansåg en del att det i själva överbeskyddandet låg en fara. Ett exempel 
på detta utgör Frödings gode vän Mauritz Hellberg som i Karlstads-Tidningen 
gjorde upp med �förtegenhetens uppfostringsmetod� och frågade sig vad som 
kunde bli följden av densamma: 

 
Jo, den innebär att de unga skola undervisas och vägledas af kärleksfulle 
uppfostrare på alla lifvets områden utom på ett enda. På detta som för så 
många naturer blir det mäst afgörande för hela deras lifs gestaltning, 
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skyddas de så planmässigt som möjligt mot all kunskap � anständigheten 
tillåter inte att det talas om dessa förhållanden. Hvad blir följden? Jo, 
merendels den, att kunskapen, som inte kan utestängas, kommer till dem 
på hemliga vägar � och ingenting sätter så fantasien i svingning som det 
blott anade, mystiska, förbjudna �, inte sällan genom dessa kanaler, som 
afsätta sin smuts i dessa unga sinnen, hvilka föräldrarne i egoistisk ömhet, 
ansett oskärad[e] af de upplysningar de kunnat meddela på det rätta sättet. 
Och ju längre förhemligandet lyckas, desto häftigare blir merendels 
krisen. [�] Om alla, som kunde tala, ville, vågade och finge säga, hvad 
det oskuldsbevarande skyddssystemet i hemmet kostat dem, så skulle 
mången fasa för alt, som gömmes under anständighetens tystnad. Ty 
samma systäm som i hemmet härskar i samfundet. Samma rädsla för att 
såra med tal om något opassande och samma likgiltighet för lif och lycka. 

 
Debatten kring Frödings diktverk utmynnar således i två olika uppfattningar om 
skyddsmuren. Vissa såg den som oumbärlig. Enligt andra var den inte endast 
onödig, dess effekter var dessutom kontraproduktiva. Det är inte svårt att 
konstatera att det med tid och längd har blivit den senare linjen som har gått 
segrande ur denna strid. En etisk fråga man bör ställa sig är om detta faktum 
innebär att man ur ett efterhandsperspektiv verkligen har rätt att ifrågasätta 
förlorarnas ärliga uppsåt och beskriva dem som bakåtsträvande mörkermän. 

En forskare som har reagerat på ett sådant synsätt är Hjördis Levin. Hon 
framhåller hur den tidigare forskningen svartmålat 1800-talets �mörkermän� 
samtidigt som sexulliberalerna har bemötts med förståelse och sympati. Levin 
vill nyansera den bilden och låta båda sidorna få komma till tals. I 
undersökningen ingår en ambitiöst upplagd genomgång av ett antal tidningars 
behandling av den wicksellska frågan. Resultaten av denna undersökning 
uppvisar flera intressanta drag. Bland annat visar det sig att av de trettiofem 
undersökta tidningarna valde arton att alls inte yttra sig i frågan. Endast sex av 
tidningarna innehöll längre artiklar. De övriga nöjde sig med korta referat och 
notiser. Från flera håll uttalades åsikten att ämnet �inte lämpade sig för detta 
slags offentlighet�. Några tidningar i landsorten kritiserade uppsalatidningarna 
för att dessa hade befattat sig med föredragen.32  

Varför var tidningarna så ovilliga att diskutera frågan i sina spalter? Levin har 
tittat närmare på detta och påpekar att det naturligtvis till viss del kunde ha varit 
en prioriteringsfråga. Andra frågor ansågs helt enkelt viktigare att behandla. 
Tidningarnas egen motivering är ofta att frågan inte ansågs lämplig att diskutera 
i pressen. Vad berodde detta på? Levin tar upp fyra tänkbara anledningar. För det 
första ville man undvika att sexualfrågorna utnyttjades av sensationslystnad. 
Vidare kunde en allt för detaljerad diskussion få en pornografisk effekt. Risken 
för missförstånd ansågs också vara större i dagstidningarna eftersom dessa ofta 
ägnas en mer ytlig genomläsning än t.ex. artiklar i fackpress. Levin poängterar 
också att dagstidningarna även lästes av ungdom och tjänstefolk, �de grupper 
man helst ville skydda från sexuell påverkan�. Slutligen fanns en rädsla för att 
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32 Levin 1994 s. 71f.  
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�väcka den björn som sover�. Om man skrev allt för mycket om preventiva 
medel skulle hemligheten kring dem avslöjas och läsarna skulle kanske istället 
för att avskräckas få lust att pröva dem.33 

Levins undersökning uppvisar tydliga paralleller till den diskussion som 
tidigare förts om skyddsmuren. Att detta är ett ständigt återkommande tema även 
i senare diskussioner kring sedlighetsfrågan framgår på flera ställen i Levins 
avhandling. Ett exempel på detta är då Fredrika Bremerförbundets passiva 
agerande i frågan om preventivmedelslagen utmanades av Anna Retzius, en av 
kvinnorörelsens mest framträdande personer. Hon betonade att man måste ta upp 
kampen mot den �dåliga, omoraliska inriktningen� inom den litteratur som 
�genom tidningar, tidskrifter, böcker och teaterpjäser sprider sin smitta åt alla 
håll, även de breda samhällslagren�. Retzius menade att en stor del av landets 
fabriksflickor var för dåligt rustade för att motstå frestelserna och bemöta farorna 
i livet. Med citat från Sundbärg pekade Retzius på behovet av skydd och stöd åt 
den nya kvinnliga samhällsklassen.34 

Tankarna om skyddsmuren aktualiserades med förnyad kraft då frågan om 
preventivmedel ställdes på sin spets. Hinke Bergegrens föredrag om �Kärlek 
utan barn� den 7 och 8 april 1910 föranledde Ina Rogberg, som var den som 
bevakade sedlighetsfrågorna för nykterhetsrörelsen Vita bandets räkning, att 
inleda en diskussion om Ungdomens fostran till sedlig kraft. Hennes motivering 
till varför det var så viktigt att bekämpa osedligheten har noterats av Levin: 
�Grundorsaken till att man bävade för sedeslösheten var gudsvärdets och de 
sedliga värdenas markerade förändring. Mycket av det som förr ansågs orätt och 
skamligt var nu allmänt accepterat�.35 Den stora faran låg alltså i att toleransens 
gränser hade flyttats. Farhågorna kan också beskrivas med hjälp av 
murmetaforen. Enligt detta betraktelsesätt uppfattades religionen och sedligheten 
som en skyddande mur. Nu såg man framför sig murens fall och därmed ansågs 
hela samhället vara hotat. 

Bergegrens propaganda för preventivmedel fick kvinnorörelsen att rikta ett 
upprop till riksdagen med krav på en preventivmedelslag. I skrivelsen, som 
publicerades i Stockholms Dagblad den 22 maj 1910, målades en hotbild upp av 
de konsekvenser man ansåg skulle bli följden om dessa läror fick vidare 
spridning: �rättsbegreppen skulle förvirras, ansvarskänslan utplånas, ungdomen 
vilseledas och berövas sedliga ideal, hemmets grundvalar skulle nedbrytas och 
folket angripas i sina innersta livsrötter�. Propagandan ansågs vidare innebära 
�en djup kränkning av kvinnan�. Man krävde ett �verksamt skydd för hemmen, 
för ungdomen och för fosterlandet�. Uppropet följdes upp av en artikel av Ina 
Rogberg, där kvinnans betydelse i sammanhanget betonades. I artikeln framhölls 
fr.a. kvinnans uppgift att bevara det goda hemmet och skydda ungdomen mot 
osedlighetens inflytelser.36 

��������� 
33 Levin 1994 s. 93 f. (mina kursiveringar).  
34 Levin 1994 s. 235. 
35 Levin 1994 s. 262 (mina kursiveringar). 
36 Levin 1994 s. 278ff. (mina kursiveringar). 
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Ambitionen att skydda människor från en farlig offentlighet framstår alltså 
som ett viktigt inslag i argumentering i sedlighetsstriderna. Som ett ytterligare 
exempel på samma tendens kan striden kring Nick Carter-litteraturen framföras. 
Ulf Boëthius fann i sin omfattande undersökning av denna kampanj hur 
oskyldiga, för att inte säga moraliska, häftena om detektiven Nick Carter 
framstod. Trots detta orsakade de på sin tid mycket häftiga reaktioner. Boëthius 
söker nå de djupare orsakerna till varför det fördes en sådan frenetisk kampanj 
mot denna typ av litteratur. Han kommer fram till den huvudsakliga synpunkten 
att det hela bottnade i oron över den etablerade samhällsordningens samman-
brott.37  

Boëthius betonar att Nick Carter-böckerna fick en symbolisk funktion. Nick 
Carter blev en lämplig syndabock och ett slagträ i den mer omfattande kampen 
mot �smutslitteraturen�. Boëthius skriver: �Ytterst handlade det om oro och 
ångest inför en rubbad ordning, om rädsla för kaos och upplösning. Men det 
handlade också om återupprättandet av ordningen, om kultivering och disciplin-
ering, om övervakning och kontroll�.38  

Här kan man åter skönja murarnas dubbla funktioner. De värnande och de 
disciplinerande aspekterna löper sida vid sida. Även i detta fall var det före-
trädesvis ungdomen som ansågs ligga i farozonen. I fallet Nick Carter blir också 
en annan aspekt tydlig. Trots att häftena lästes lika flitigt av läroverkspojkarna 
var det ändå arbetarungdomen som ansågs som mest utsatta. Det var för dessa 
som Nick Carter-litteraturen ansågs utgöra den största faran. Boëthius tolkar 
detta som att kampen mot Nick Carter utgjorde ett led i makthavarnas 
disciplineringssträvanden.39 Denna enkla förklaring motsägs emellertid av att 
attackerna mot Nick Carter bedrevs lika ivrigt från vänsterhåll. Faktum är att, 
som Boëthius själv framhåller, agitationen ibland rent av drevs i samverkan 
mellan de socialdemokratiska ungdomsklubbarna och fosterländska förbundets 
ungdomsklubbar.40 Att enbart se detta samarbete ur ett disciplineringsperspektiv 
ser jag som långsökt. Som rimligare framstår det att även viljan att skydda från 
en skadlig påverkan utgjorde ett viktigt inslag för båda parterna. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att tankarna om att värna och 
kontrollera existerade sida vid sida och gick som en röd tråd genom 
sedlighetsstriderna. Samtidigt som man inte kan negligera de kontrollerande och 
disciplinerande aspekternas betydelse, så anser jag emellertid att man även bör ta 
argumenten om att skydda och värna på allvar.   
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37 U. Boëthius 1989 s. 8.  
38 U. Boëthius 1989 s. 219f. 
39 U. Boëthius 1989 s. 55f. och 250.  
40 U. Boëthius 1989 s. 198. 
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Den sunda landsorten mot den depraverade storstaden 
 
Utöver de nu diskuterade beskyddande argumenten, fanns det ytterligare ett tema 
som genomsyrade Sigurds artiklar kring Frödingaffären. Genomgående ställdes 
det depraverade Stockholm mot den sunda landsorten. Framför allt riktades 
attackerna mot pressen, men här och var framställdes depravationen som ett 
allmänt fenomen i huvudstaden. Det är förmodligen med detta som bakgrund 
som Sigurds argumentering ofta har avfärdats som onyanserat stockholmshat. 
Själv vill jag hävda att förklaringen till Sigurds agerande står att söka på ett 
djupare plan. För mig framstår demoniseringen av stockholmsradikalismen som 
led i en identitetsformande process. För att hävda den egna identiteten framhölls 
en avskräckande motpol. Redan i artikeln i Smålandsposten den 7 oktober 1896 
anslogs tonen gentemot det depraverade Stockholm: 
 

Med den så sorgligt allmänna depravationen i Sveriges hufvudstad är ju 
visserligen icke möjligheten af ett frikännande utaf de häpnadsväckande 
grofva osedligheterna uti boken i fråga utesluten; men detta bör ej hindra 
justitieministern från att göra sin pligt, då hvarje nytt bevis på att det i 
Stockholm är omöjligt att få en jury, som fäller ens för de mest uppenbara 
och upprörande tryckfrihetsbrott, naturligtvis måste tvinga statsmagterna 
in på arbetet för juryinstitutionens reformerande och hela tryckfrihetsför-
ordningens omarbetande. 

 
Sigurd återkommer gärna till landsortspressens stora betydelse som motvikt till 
det depraverade Stockholm. Han ansåg att den pågående affären åtminstone hade 
haft en positiv effekt. Reaktionen mot stockholmspressens agerande i frågan 
menar han nämligen skulle 

 
komma att i sin mån bidraga till landsortspressens sedan tjugo år raskt 
fortgående emancipation från eftersägandet af och instämmandet i Stock-
holmsbladens dumheter och försök att, tvärt emot logik och moral, till-
skapa opinioner.41  

 
Motsättningen mellan land och stad kom tydligt till uttryck även i debatten kring 
Nick Carter-litteraturen. Flera av de personer och organisationer som engagerade 
sig mot �dekadanslitteraturen� anslöt sig till samma tankar som Sigurd hade gjort 
sig till talesman för ett drygt decennium tidigare. Makarna Cecilia Bååth-
Holmberg och Teodor Holmberg tillhörde de som under lång tid bekämpat den 
kulturella dekadansen. Ett viktigt medel i deras kamp var tidskriften Sveriges Väl 
som de hade grundat tillsammans år 1906. Här ville de �bekämpa allt som hotar 
att spränga och ödelägga nationen�. En allierad fick makarna Holmberg i C.W. 
��������� 
41 Smålandsposten 23 oktober 1896. 
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Borgstrand, redaktör för veckotidningen Svenska Folkviljan, organ för den anti-
socialistiska, fosterländska och starkt konservativa organisationen Svenska folk-
förbundet. Precis som Sigurd såg såväl makarna Holmberg som Borgstrand 
dekadanskulturen som en typisk storstadsföreteelse. I synnerhet den senare 
manade till  
 

en kraftig och samfälld opinionsstorm mot all den moraliska och nation-
ella förskämning, som från de kulturella dekadanskretsarna i hufvud-
staden, droppvis ingjutas i den svenska samhällskroppen. 

 
När Bååth-Holmberg den 23 november 1908 i en artikel föreslog bildandet av en 
förening mot �smutsen� var reaktionen från Dagens Nyheter avvisande. Man såg 
det hela som en konservativ reaktion mot �det borgerliga frisinnet och den 
moderna kulturen�. I patroniserande ordalag lämnade man ett budskap med 
tydlig adress till makarna Holmberg: �Lifvet i huvudstaden låter sig [�] icke 
normeras från Tärna�.42  

En mer övergripande aspekt bör omnämnas i sammanhanget. Kring sekel-
skiftet ökade det kulturella utbudet kraftigt. Detta innebar ökade valmöjligheter 
och resulterade i en differentiering av marknaden. Klyftan mellan seriös och 
populär kultur vidgades. Boëthius beskriver utvecklingen som att det uppstod en 
dikotomisering på det litterära fältet mellan en litteratur anpassad för finsmakare 
och en allt mer kommersialiserad litteratur. Dikotomiseringen oroade många och 
uppfattades som ett hot mot möjligheterna att i litteraturen diskutera moralfrågor 
offentligt. Det som Jürgen Habermas benämner den litterära offentligheten 
uppfattades vara i farozonen. Även denna utveckling kopplades av de kristna och 
fosterländska debattörerna till dekadanslitteraturen.  

C.W. Borgstrand var emellertid noga med att påpeka att det inte bara var fråga 
om en motsättning mellan vanliga människor och �överkultiverade estet-
snobbar�. Det var också en tydlig konflikt mellan land och stad. För Borgstrand, 
som själv bodde i Alingsås, var detta viktigt att betona. Hans skrift Kamp mot 
folkförförarna från 1909 inleds med en lång beskrivning av det kulturella för-
fallet i Stockholm och den ökande klyftan mellan huvudstaden och landsbygden. 
Han underströk med emfas att det var från �dekadanskretsarna i landets hufvud-
stad� som det �kulturella förskämningsarbetet� emanerade. Som motbild och 
ideal uppställdes den svenska bonden. Det sanna Sverige stod, enligt Borgstrand, 
att finna på den svenska landsbygden. Här levde den historiska kulturen kvar 
�bland dess af den kvalmiga storstadsluften obesmittade befolkning�. 

Även Teodor Holmberg betraktade den kulturella dekadansen ur ett lands-
bygdsperspektiv. Liksom Borgstrand fruktade han �den unkna, förskämda, 
religionslösa storstadskulturens framträngande�. I Sveriges Väl talade han om 
�den ihåliga, maskstungna, på religiös tro och sedligt allvar blottade bohême- 
och storstadskultur, som plägar förbereda och föregå en nations fall�. Överste 
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Melander instämde i kritiken och menade att det litterära livet dominerades av en 
grupp �högästetiska Stockholmslitteratörer�.43  

Den genomgång av sedlighetsstriderna som nu genomförts tycker jag tydligt 
visar att Smålandspostens redaktör långt ifrån var ensam om sina åsikter. Det sätt 
på vilket han framförde kritiken kan framstå som extremt, men de tankar han gav 
uttryck för delades uppenbarligen av många. 

 

Sammanfattande reflexioner 
 
Undersökningen av debatten kring sedlighetsstriderna visar tydligt på tendensen 
att vilja utesluta vissa ämnen från öppen diskussion. Tidigare har denna förete-
else nästan uteslutande förklarats utifrån ett ensidigt disciplineringsperspektiv. 
Sida vid sida med de kontrollerande aspekterna fanns emellertid också en uttalad 
rädsla att ett alltför djupt penetrerande av vissa ämnen skulle utgöra en fara för 
vissa grupper av människor. Om toleransens gränser ständigt flyttades riskerade 
hela samhällskonstruktionen att falla samman, ansåg man. 

Vilken roll spelade då pressen i sedlighetsstriderna? För det första kan man 
konstatera att informationsfunktionens dikotomiska förhållande mellan att visa 
och dölja i detta fall framträder mycket tydligt. Genomgående återfinner man 
tanken att vissa ämnen inte var lämpade att diskuteras i pressen. Även detta 
fenomen framstår som en tydlig effekt av tanken att skydda. Jämsides med den 
värnande ambitionen kan man också skönja en annan aspekt som anknyter till 
pressens ekonomiska funktion. Många tidningar framhöll vikten av att undvika 
sensationsmakeri. Här hamnade etik och ekonomi på kollisionskurs. Budkaflen 
kunde inte motstå frestelsen att öka på sin lösnummerförsäljning genom att 
publicera de mest kontroversiella raderna ur diktverket. För detta tilltag möttes 
tidningen av allmänt förakt från en enad tidningskår. Näst Bruzelius och 
Budkaflen var det Sigurd som fick ta mest stryk i debatten. Inte så mycket för 
hans åsikter i sig utan främst för det sätt på vilket de framfördes. Tillsammans 
ansågs de båda ha fört ned det offentliga samtalet till en nivå som inte var 
pressen värdig.  

Ambitionen att skydda kom också till uttryck på ett annat sätt som anknyter 
till frågan om identitet. I detta fall var det den hotade landsbygden som skulle 
skyddas mot det nedbrytande inflytandet från storstaden. I detta sammanhang 
framhölls landsortspressens viktiga roll. Genom att hävda sin självständighet 
gentemot storstadspressen kunde den fungera som en motvikt till den farliga 
offentlighet som man ansåg hotade hela samhällets existens. 

Som en sista reflexion kan konstateras att även om utgivandet av Frödings 
diktverk orsakade skarpa negativa reaktioner från många håll var det emellertid 
få, om ens någon, som reagerade med sådan kraft som Smålandspostens 
redaktör. Hur kom det sig att Sigurd engagerade sig i denna fråga med sådan 
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frenesi? För att få en belysning av denna problematik finns det anledning att åter 
anknyta till diskussionerna kring den speciella västsvenska mentaliteten.  

Det har betonats vilken stor betydelse familjen hade i detta sammanhang. 
Familjen utgjorde den grundläggande arbetsenheten och fungerade som ett 
instrument för egendomens bevarande och vidarebefordran. För att familjen 
skulle fungera var det nödvändigt att utöva en sträng kontroll över sexualiteten 
vilket inbegrep kraftiga sanktioner mot utomäktenskapliga förhållanden.44 Med 
detta i åtanke blir Sigurds kraftiga reaktion förståelig. En primär angreppspunkt i 
Sigurds attacker på Fröding är att de utgör �en direkt upprorsförklaring mot allt 
hvad sedelära, laglig och borgerlig tygel på menniskans sinnliga lustar heter�. 
Sigurd framhåller i detta sammanhang den dikt som avslutar Frödings dikt-
samling som den allra farligaste: 

 
Om en del af de öfriga [dikterna] än taga priset i vämjelighet, framställa 
de dock ej så tydligt som detta [poem] lasten såsom något rent af pris-
värdt, som en menniskas förnämsta menskliga rättighet, och sinnliga 
böjelsers ovillkorliga följande utan hinder och band såsom det högsta och 
mest eftersträfvansvärda idealtillstånd. Det är helt enkelt upphäfvandet af 
alla gudomliga och menskliga lagar som påyrkas i orden:  

�Följ hvar trotsig drift, du Följde förr i fruktan�.45 
 

Bakom dessa rader kan man tydligt skönja fruktan att en okontrollerad sexualitet 
ofrånkomligt måste leda till familjens och, i förlängningen, hela samhällets 
undergång. Mot denna hotande fara ansåg Sigurd det vara tidningarna skyldighet 
att utgöra ett yttersta värn.   
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VII. Sammanfattande 
slutdiskussion 

 
När det så har blivit dags att knyta samman trådarna bör än en gång betonas att 
utgångspunkten för denna avhandling har varit att undersöka sambandet mellan 
olika faktorer i en specifik kontext. Avsikten har alltså inte primärt varit att lyfta 
fram någon enskild faktor som allenarådande förklaring. Tidigare presshistorisk 
forskning har ofta ganska ensidigt fokuserat på tidningarnas ekonomiska villkor. 
Det har därför känts angeläget att se närmare på några andra aspekter som jag 
anser har varit av stor betydelse men som inte tidigare har behandlats i nämnvärd 
utsträckning. Det är främst två faktorer som jag särskilt har inriktat mig på. För 
det första vilken betydelse specifika regionala värdemönster har haft för tidning-
arnas möjligheter att verka och för det offentliga samtalets utformning i ett lokalt 
och regionalt perspektiv. För det andra tidningarnas betydelse för lokal och regi-
onal identitet. Det är med dessa mål för ögonen och med den modell som presen-
terades i inledningskapitlet som utgångspunkt som det empiriska materialet har 
bearbetats. Avhandlingens olika delundersökningar har var för sig varit av olika 
karaktär. Detta har inneburit att avhandlingens huvudsakliga frågor i olika grad 
har blivit belysta i de enskilda undersökningarna. Det är ändå möjligt att urskilja 
några tydliga mönster som nu skall presenteras närmare i detta avslutande kapi-
tel.  
 

Tidningarnas funktioner i det lokala sam-
hället 
 
I inledningskapitlet presenterades pressens funktioner i dikotomiska termer. För-
hållandet kan beskrivas på följande sätt: 
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Funktionstyp           Inriktning 
 
Information  visa dölja 
Politik  öppen arena mobilisering/ 
   propaganda/ 
   indoktrinering 
Ekonomi  medel mål 
Bildning  finkulturell populär 
Underhållning  legitim illegitim 
Identitet  inkluderande exkluderande 
 
 
Uppställningen kan tydligt kopplas till Jürgen Habermas modell om det offentli-
ga samtalet. Den vänstra spalten under rubriken �inriktning� kan då sägas visa 
Habermas idealbild och den högra spalten hotbilden mot detta ideal. Det bör be-
tonas att funktionstypernas inriktningar inte skall uppfattas som låsta kategorier. 
Förhållandet dem emellan är inte så mycket en fråga om antingen eller utan mer 
en gradskillnad. Beroende på den aktuella situationen har tidningarna valt att 
vara mer eller mindre öppna i sin framtoning. Det är uppenbart att flera av funk-
tionstyperna hör intimt samman. Detta innebär att det vore svårt och föga ända-
målsenligt att behandla dem åtskilda från varandra. Detta gäller i all synnerhet 
funktionerna information och politik som i särskild utsträckning framstår som 
oerhört kontextbundna. Det var de specifika sammanhangen som avgjorde i vil-
ken utsträckning tidningarna valde att visa eller dölja respektive vara öppen eller 
mobilisera. Vilka mönster kan skönjas i tidningarnas agerande? 
 

Talandets och tigandets konst 
  
I de tematiska undersökningarna framstår döljandet som en primärt defensiv åt-
gärd. Detta har vi sett flera prov på i de olika undersökningarna, främst i avsnit-
ten om lokal politik. Det var när argumenten tröt som tidningarna tog det säkra 
före det osäkra och antingen inte alls gav sig in i debatten eller också sökte föra 
den in på säkrare vägar. Döljandet kunde ske på olika sätt. Ett vanligt tillväga-
gångssätt var att tillgripa tigandets strategi, d.v.s. att man undvek att alls behand-
la vissa frågor. Förhållandet mellan tal och tystnad är oerhört komplicerat och 
svårtolkat. Eva Österberg har konstaterat avsaknaden av en tystnadens socialhi-
storia och presenterar några riktlinjer för vad en sådan borde inrikta sig på, näm-
ligen: 

 
förändringar i reglerna för vem som skulle vara tyst i olika historiska 
kontexter (munkar, kvinnor, barn etc.). Den borde utreda när och var och i 
vilket ämne som det varit tabu att tala. Den skulle ringa in tystnaden 
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genom att titta närmare på fenomen som hemligheter och sekretess likaväl 
som buller och oväsen i historien.1 

  
Här riktas uppmärksamheten på en aspekt som vid flera tillfällen har aktualiser-
ats i de olika undersökningarna, nämligen kontextens betydelse för hur förhållan-
det mellan tal och tystnad utvecklar sig. Att tidningarna teg om en viss företeelse 
behöver inte nödvändigtvis uppfattas som ett tecken på ogillande. Det kan ha 
funnits helt andra orsaker till att tidningen valde att inte behandla ett visst ämne. 
I vissa fall kunde det röra sig om en prioriteringsfråga. Andra händelser ansågs 
vara mer relevanta eller ha ett större nyhetsvärde. Man kan också tänka sig att 
vissa händelser inte noterades på grund av ett genuint ointresse för saken från re-
daktionens sida. Slutligen är det uppenbart att vissa frågor uteslöts därför att 
dagspressens spalter ansågs som ett olämpligt forum. Ur en sådan synvinkel bor-
de känsliga frågor som sexualitet inte diskuteras i tidningarna utan endast be-
handlas i särskilda fackskrifter.2  

I de olika delundersökningarna framgår det dock av sammanhanget att tigan-
det ofta användes som en medveten strategi. Tidningarnas agerande i detta 
sammanhang har tidigare beskrivits i termer av tre huvudstrategier: avstånds-
tagande, accepterande bejakande samt anpassning. Tigandet hörde naturligt till 
avståndstagandets strategi. Att tiga var emellertid endast en av flera möjligheter 
som tidningarna hade att bemöta sådant som misshagade dem. Alternativen kan 
sammanfattas med den tidigare omnämnda formeln: raljera, konfrontera, 
exkludera. Beroende på omständigheterna kunde tidningarna välja att antingen 
håna sina motståndare, bemöta deras argument eller helt enkelt ignorera dem.  

Tidningarna kunde också välja att dölja genom att visa. Detta kunde ske på 
olika sätt. En taktik kan beskrivas med termen repressiv tolerans. Detta innebar 
att avvikande åsikter visserligen tilläts komma fram men att de presenterades på 
ett sådant sätt att de framstod som irrelevanta, och kanske också lite löjliga. En 
annan taktik illustreras av ett citat från Smålandsposten under debatten inför 
valet till andra kammaren 1899. Konkurrenttidningen Nya Wexiöbladet anklaga-
des då för att söka dölja sina egentliga avsikter genom en ström av ord, eller som 
Smålandsposten uttryckte saken: �Orden äro till för att dölja tankarne�.3  

Om det företrädesvis var en defensiv åtgärd att dölja så var naturligt nog 
visandet och mobiliseringen av offensiv karaktär. Här inträder det accepterande 
bejakandets strategi. Det främsta mobiliserande verktyget brukar gå under 
benämningen opinionsbildning. I detta sammanhang är det emellertid inte 
opinionsbildandet i sig som skall fokuseras. I blickpunkten hamnar istället 
opinionsbildningens lokala och regionala praktiker samt tidningarnas betydelse 
för denna process. Ur ett sådant perspektiv kan uppkomsten av lokala och 
regionala opinioner beskrivas på i huvudsak tre olika sätt:  
 

��������� 
1 Österberg 1995 s. 42. 
2 Jämför Levin 1994 s. 71ff. 
3 Smålandsposten 14 september 1899. 
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1) Opinioner emanerar utifrån, antingen som ett resultat av enträgna entrepre-
nörers arbete, eller också som någonting som sipprar ner uppifrån en upplyst elit. 
Ur ett sådant perspektiv skulle tidningarnas funktion i sammanhanget bestå i att 
endast passivt anamma ett redan fixt och färdigt formulerat program. 
2) Opinioner skapas inifrån. Även detta perspektiv tilldelar tidningarna en mer 
passiv roll. Det innebär ju att det inte är tidningarna som bildar opinioner. De 
finns redan där i utgångsläget men kan genom tidningarna spridas vidare. 
Tidningarna utgör ur en sådan synvinkel främst ett debattforum.4 
3) Opinioner har visserligen sitt ursprung i impulser utifrån, men omformas 
sedan i praxis. Detta perspektiv lämnar större utrymme för tidningarna som en 
potentiellt aktiv omformare och/eller förstärkare av åsikter och idéer.  

 
Den bild som framträder i de tematiska undersökningarna anknyter närmast till 
det sistnämnda alternativet. Tidningarnas mobiliserande funktion präglas med 
andra ord av ömsesidigt beroende. Relationen kan beskrivas som en process, där 
den nationella diskursen smälter samman med den lokala/regionala. Det rör sig 
om ett dialektiskt förhållande, där de olika diskursiva nivåerna påverkar och låter 
sig påverkas av varandra. I en analys med en sådan utgångspunkt betonas att 
förmedlingen från en diskursiv nivå till en annan inte är enkel och ensidig. 
Innehållet av det som förmedlas formas och omformas ständigt i den evigt på-
gående kampen om det offentliga samtalet.  

Avsnittet om familj och sedlighet visar tydligt på denna process. Sedlighets-
aspekterna var ett tydligt inslag i tidens nationella diskurs. När Sigurd engagera-
de sig i debatten kring Frödings diktverk nöjde han sig inte med att passivt 
anamma ett nationellt formulerat budskap. Hans bidrag till diskussionen var att 
han tillförde ett emancipatoriskt grepp. I sina artiklar sökte Sigurd ena lands-
bygdsbefolkningen mot de destruktiva tendenser som han ansåg sökte sitt ur-
sprung i den depraverade storstaden. Formellt anslöt sig alltså Sigurd till en 
nationell diskurs (sedlighet). Det nationella budskapet omformades emellertid för 
att förmedlas till en annan diskursiv nivå (landsbygd mot storstad).   

 

Landsortspress mellan ekonomism och idealism 
 
Ett återkommande tema i flera av de olika delundersökningarna har varit den 
svåra balansgången mellan ekonomi och idealism. Att Smålands-Kuriren var 
uttalat idealistisk till sin karaktär har redan påpekats vid flera tillfällen. Även 
Alfvesta Tidning uttryckte en i grunden idealistisk inställning. I tidningens första 
anmälan gjordes tydligt klart att tidningsprojektet inte motiverats utifrån något 
vinstbegär utan �af ren pietet för samhällets framskridande och utveckling�.5 
Elmhults Tidning gav visserligen i sin första anmälan uttryck för en icke-
idealistisk hållning. Som vi har sett kom dock detta förhållande snart att för-

��������� 
4 Jämför D. Nordmark 1989 s. 85. 
5 Alfvesta Tidning 8 oktober 1898. 
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ändras i grunden. Här framträder alltså en tydlig tendens. Det är uppenbart att de 
tidningar som hade svårast att klara sig och så småningom gick under är de 
uttalat idealistiskt inriktade företagen.  

Intressant att notera är att även de etablerade tidningarna Smålandsposten och 
Nya Wexiöbladet gjorde sitt bästa för att framstå som idealister. Båda tidning-
arna framhöll så snart tillfälle gavs att deras avsikter inte alls primärt var att tjäna 
pengar. Att ägna sig åt publikfrierier med ekonomiska baktankar beskrevs 
genomgående som oförenligt med god publicistisk etik. Som exempel kan 
nämnas Smålandspostens starka reaktion då konkurrenten Nya Wexiöbladet 
började utge sin gratisbilaga Ny Smålands beskrivning.  

Ambivalensen blir emellertid uppenbar då man ser litet närmare på de 
intentioner som de etablerade tidningarna själva uttrycker. Dessa kan utläsas av 
de ständigt återkommande anmälningarna som tidningarna publicerade då det var 
dags att förnya prenumerationerna. Här lyfte tidningarna fram de publikdragande 
attraktionerna med braskande rubriker. Smålandsposten tog varje tillfälle i akt att 
omnämna sitt speciella dragplåster: Sigurd. Nya Wexiöbladet å sin sida slog på 
trumman för sin populära gratisbilaga Ny Smålands beskrivning.  

De båda tidningarna kan knappast beskyllas för att sätta det egna ljuset under 
skäppan. I prenumerationsanmälningarna gav de klart uttryck för sin egen för-
träfflighet. I synnerhet gäller detta Nya Wexiöbladet som i sin anmälan 1899 
presenterar sig som �Sveriges mest spridda hvarannandagstidning (Smålands 
äldsta tidning och en af de äldsta i hela landet)�. Nya Wexiöbladet ansåg sig vara 
den läns- och provinstidning �i hvilken Kronobergs läns och hela Smålands 
befolkning snabbare än i något annat prässorgan erhåller talrika nyheter från 
länets och stiftets residensstad samt alla delar af Småland�. Vidare hävdades att 
�Nya Wexiöbladets inlägg i alla på dagordningen stående frågor äro vida 
talrikare och mera ingående än de flesta andra landsortstidningars�.6 Denna 
självsäkra attityd står i skarp kontrast till de nya tidningarnas ödmjuka in-
ställning, såsom de uttrycktes i de olika tidningarnas anmälningar: 

 
Ett gammalt sant ordspråk säger: det värsta föret är i portgången. Och 
detta har icke minst sin tillämpning på ett nytt tidningsföretag. 

Lika naturligt som det är att Smålands-Kuriren i sin verksamhets 
början lidit af �det dåliga föret i portgången� lika naturligt är det ock att 
de därpå beroende brister skola upphöra, allteftersom den �lämnar port-
gången bakom sig�. Och vår oaflåtliga sträfvan skall allt framgent vara att 
göra Smålands-Kurirens innehåll allt bättre och bättre.7 

 
Enär tidningsföretaget påtänkts ganska sent, har detta profnummer, med 
de ovana krafter redaktionen förfogar öfver, icke blifvit sådant som önsk-
ligt varit men hoppas att detsamma för sakens egen skull, skall mottagas 
med välvilligt öfverseende.8 

��������� 
6 Nya Wexiöbladet 30 december 1899. 
7 Smålands-Kuriren 22 mars 1900. 
8 Elmhults Tidning 14 december 1899. 
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Som företaget börjar med mycket svaga krafter, måste redaktionen bedja 
om fördragsamhet med tidningens innehåll, som alltid måste i stilistiskt 
och flere hänseenden blifva underlägset en störres, då tidningens ekonomi 
icke, åtminstone till en början, medgifver anställandet af en van och 
talangfull redaktör.9 

 

Att lära och att roa 
 
Avhandlingens delundersökningar har visat på det nära sambandet mellan 
bildnings- och underhållningsfunktionerna. De olika tidningarna har uppenbart 
lagt olika vikt vid de olika funktionerna. Genom i synnerhet Sigurds kåserier 
uppnådde Smålandsposten den folkliga framtoning som utan tvekan var en viktig 
orsak till tidningens stora framgångar. 

Nya Wexiöbladet hade i allmänhet en mer akademisk framtoning vilket ju var 
naturligt med tanke på Rosengrens bakgrund. Ett troligt korrekturfel i Smålands-
posten gav Rosengren anledning att ironisera över den bristande akademiska 
bildningen hos konkurrenttidningens medarbetare. 

 
Som den kunnige läsaren inser, har den nämnde redaktören förblandat 
Gideon och Gibeon, hvilket senare var det världshistoriskt bekanta ställe, 
där solen stod stilla nära en hel dag, liksom det ibland plägar ske med 
förståndet hos Sigurd. 

Emellertid är det en skam, att personer, som visa sig icke ens hafva 
inhämtat folkskolans minimikurs i biblisk historia, skola tillåtas utbyta 
den gödselkärra, de en gång med heder kört, mot pennan och saxen. 
Dubbel skam blir det i en stad, som är säte för snart sagdt alla möjliga 
undervisningsanstalter. Skulle icke en förordning kunna utfärdas, att 
dylika skriblers alster censurerades af t.ex. en småskollärarinna? Med den 
bibelkännedom, som våra småskollärarinnor äga skulle de väl [�] kunna 
förhindra våra fullkomligt oskolade publicister från att hos hvarje 
bondgosse uppväcka ett löje, som säkerligen är af helt annat slag, än det 
�skämtaren� åsyftat.10 

 
Rosengren tog varje tillfälle i akt att framställa konkurrenten som bildnings-
fientlig. Med starkt ironiskt ton beskrev han de krav som enligt honom ställdes 
för att bli redaktionssekreterare på konkurrenttidningen: 

 
En redaktionssekreterare bör vara �födder i Värnamo direkt�. All skol-
undervisning utöfver den, som bestods i Värnamo nu afsomnade lägre 
allmänna läroverk, är absolut hinderlig. Student göre sig icke besvär, och 

��������� 
9 Alfvesta Tidning 8 oktober 1898. 
10 Nya Wexiöbladet 8 augusti 1896. 
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den, som idkat studier vid universitetet, kan på inga villkor komma ifråga. 
Utnämningsrätten tillkommer endast en, nämligen den utomordentlige 
man, [�] som uppställt så stränga fordringar på lärdomsmeriter, därför 
att han själf blifvit allvetande och allvis, utom att ens fått göra bekantskap 
med någon af landets undervisningsanstalter, hvilka han samt- och 
synnerligen djupt föraktar.11 

  
Om Nya Wexiöbladet värnade om tidningarnas betydelse i folkbildningens tjänst 
intog Alfvesta Tidning en mer skeptisk attityd till denna uppgift. I tidningen 
hävdades bestämt att en ytlig bildning rent av kunde vara farlig eftersom den 
riskerade att föra folket bort från den rätta vägen. Med eftertryck betonades 
vikten av att hålla sig till den �enfaldiga och gedigna tron på kristendomen�.12 
Uttrycket �enfaldig� kan i sammanhanget framstå som närmast komiskt malpla-
cerat, men vad som avsågs var att det religiösa budskapet skulle accepteras utan 
ifrågasättande. Till skillnad från Alfvesta Tidning gick Elmhults tidning in för att 
så långt möjligt kombinera bildnings- och underhållningsfunktionerna. Tidning-
ens ambition verkar uppenbarligen ha varit att förmedla kunskap inom många 
olika områden på ett lättfattligt och samtidigt underhållande sätt.  

För att öka prenumerantstocken så mycket som möjligt blev det med tiden allt 
viktigare att göra tidningen attraktiv även för en växande skara av potentiella 
läsare. Ett sätt att locka till sig dessa grupper var att betona underhållnings-
funktionen. I sitt förhållande till den svårdefinierade gruppen �vanligt� folk 
uppvisar tidningarna en tydlig ambivalens. I vissa fall var tidningarna noga med 
att betona att man hade folkligt stöd för de åsikter som fördes fram i deras 
spalter. I varje fall hävdades att det �förståndiga� eller den �rättänkande� delen 
av befolkningen avvisade socialism, fackföreningar, rösträttsrörelsen och andra 
företeelser som tidningarna inte uppskattade. Vid andra tillfällen visade man 
emellertid ett tydligt förakt för det �rörliga� folket, som ansågs allt för 
lättpåverkade. Då satte man tvärtom en ära i att inte vara folklig. Det var med 
andra ord en besvärlig balansgång som tidningarna fick praktisera. Å ena sidan 
var det angeläget för tidningarna att inte uppfattas som mindre seriösa. Med en 
alltför tung och akademisk framtoning riskerade de, å andra sidan, att skrämma 
bort nya potentiella läsargrupper. 

 

Identitet och misslyckandets logik 
 
På grundval av de tematiska undersökningarna anser jag mig ha identifierat tre 
tydliga identitetsmarkörer till vilka tidningarna, beroende på sammanhanget, har 
knutit an: 
 
 

��������� 
11 Nya Wexiöbladet 15 augusti 1896. 
12 Alfvesta Tidning 17 februari 1899. 
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• rumsliga: identiteten kopplas till det regionala eller det lokala 
• värdemässiga: identiteten grundad religiöst, politiskt eller kulturellt 
• korporativa: identiteten relateras till klass, yrke eller annan grupptillhörighet 

(t.ex. landsbygd mot storstad) 
 
Tidningarna har i sitt agerande växlat mellan att formera, bekräfta och förstärka. 
I Sigurds kåserier, kanske i synnerhet serien �I svenska bondehem�, kunde 
landsbygdsbefolkningen känna igen sig och få sin identitet såväl bekräftad som 
förstärkt. Detsamma kan sägas gälla för Nya Wexiöbladets bilaga Ny Smålands 
beskrivning där varje ort placerades in i sitt specifika sammanhang. Sigurds 
fräna attacker mot stockholmsradikalerna kan uppfattas som ett formerande 
identitetsbygge som syftade till att ena landsortens befolkning mot de depra-
verande tendenserna i huvudstaden.   

I samtliga delundersökningar har tydligt framgått att förekomsten av specifika 
regionala värdemönster var av stor betydelse för tidningarnas agerande. Vilken 
betydelse hade då regionala värdemönster för tidningarnas identitetsfunktion? 
Inledningsvis kan konstateras att den värdegemenskap som delades av stora delar 
av befolkningen både kunde vara någonting att ta avstamp i och ta avstånd ifrån. 
I undersökningarna finns exempel på bådadera. Nya Wexiöbladet och Alfvesta 
Tidning gav ofta uttryck för värderingar som tydligt låg i linje med grunddragen 
i den gammalkyrkliga kulturen. Såväl Smålands-Kuriren och Elmhults Tidning 
stod däremot i klar motsatsställning till gammalkyrklighetens grundläggande 
värderingar. 

Förutsättningarna för en lokal tidning att etablera sig torde varit störst om de 
åsikter och värderingar den gav uttryck för kunde bygga på och förstärkas av en 
identitet som en stor del av befolkningen kan ansluta sig till. Det kan låta som en 
trivial slutsats men, som snart kommer att framgå, är förhållandet inte fullt så 
enkelt som det kan framstå. Smålands-Kurirens misslyckande faller dock väl in i 
mönstret. Att Smålands-Kuriren i så stor utsträckning byggde sin argumentering 
på någonting som kom uppifrån och utifrån framstår som en viktig orsak till dess 
misslyckande. Det centralt formulerade nykterhetsbudskapet kunde av en del 
uppfattas som ett utifrån kommande projekt utan egentlig lokal förankring. 

Ur detta perspektiv kan man tycka att Alfvesta Tidning borde haft stora 
förutsättningar att lyckas. Tidningens gammalkyrkligt präglade värderingsgrund 
torde funnit genklang bland stora delar av den presumtiva läsekretsen. Trots 
detta blev tidningen ett stort misslyckande. Att Alvesta var ett stationssamhälle 
utgör en viktig faktor i sammanhanget. Stationssamhällena har framhållits som 
en plats för mötet mellan en traditionell landsbygdskultur och en särskild 
stationssamhälleskultur i vardande.13 En stor del av befolkningen hade onekligen 
sina rötter i den agrara omgivningen med sin gammalkyrkliga prägel. Hos dessa 
folklager hade tidningens åsikter säkerligen en bred förankring. För att tidningen 
skulle bära sig krävdes emellertid att den också fick stöd från en medelklass med 
tillräcklig ekonomisk bärkraft för ett sådant engagemang. Det uteblivna stödet 
från denna grupp var tveklöst av stor betydelse för tidningens misslyckande. 

��������� 
13 Aronsson & Johansson (red) 1999. 
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I Älmhult borde det ha funnits ganska goda förutsättningar att driva en mer 
radikal linje. En viktig anledning till att von Schantz ändå misslyckades med sin 
Elmhults Tidning var att han bidrog till det offentliga samtalet urartning. Det 
offentliga invaderades av det privata. Han var också något för tidigt ute med sitt 
budskap. När det radikala provinsialläkarparet Söderberg började engagera sig i 
de lokalpolitiska frågorna så kom de i precis rätt tid. Vid denna tid hade den 
radikala rörelsen fått en stabil grund att stå på, inte minst tack vare den 
diskussionsförening som von Schantz hade bildat. Paret Söderberg hade också en 
social status som von Schantz saknade. En enkel notarie var det möjligt att 
negligera. Det var svårare att ignorera en uppsatt person som provinsialläkaren, 
som i och med sin sociala ställning inte kunde nekas tillträde till den lokala 
elitens arenor. 

En slutsats man kan dra av försöken att etablera nya tidningar är att en 
överensstämmelse med regionala värdemönster kan ses som en nödvändig om än 
inte tillräcklig förutsättning för överlevnad. Det var inte tillräckligt att tidningens 
åsikter hade bred förankring hos den presumtiva läsekretsen. Det krävdes också 
att tidningsföretaget fick stöd såväl materiellt som engagemangsmässigt.   

De redan etablerade tidningarnas förhållande till gammalkyrkligheten ger ett 
ambivalent intryck. När det passade deras syften så utnyttjade tidningarna de 
gammalkyrkliga värderingarna till sin fördel. Vid andra tillfällen valde de att 
tona ned dessa aspekter. En viktig grund för tidningarnas möjlighet till framgång 
förefaller ligga i förmågan att anpassa sin argumentering. Att inte låsa fast sig 
utan istället inta en mer flexibel attityd. Ur en sådan synvinkel framstår de tre 
misslyckade tidningsförsöken, på olika grunder, som mer eller mindre funda-
mentalistiska.  

Att Smålands-Kurirens inställning i nykterhetsfrågan ibland uppfattades som 
fundamentalistisk framgår tydligt i den delundersökning som särskilt behandlar 
denna tidning. Även ur ett gammalkyrkligt perspektiv var det förvisso helt 
acceptabelt att välja ett helnyktert liv. Vad som däremot inte kunde accepteras 
var att utåt ståta med detta ställningstagande för att framställa sig själv i bättre 
dager. Ett sådant agerande innebar ett brott mot en av gammalkyrklighetens 
främsta hederskodex: att inte förhäva sig.  

När von Schantz i Elmhults Tidning riktade uppmärksamheten mot tendenser 
till korruption fanns det säkert många som i sak delade hans åsikter. Det sätt på 
vilket han framförde kritiken kunde emellertid också väcka anstöt. När tidningen 
sedan utvecklades till ett vapen i von Schantz privata korståg så bidrog det starkt 
till att den förlorade i trovärdighet. Eftersom det radikala budskapet var så intimt 
förknippat med von Schantz uppgörelser på det privata planet kunde det ärliga 
uppsåtet ifrågasättas.  

Även om det kan låta paradoxalt skulle man kunna säga att Alfvesta Tidning 
var för gammalkyrklig. Även om många tilltalades av budskapet så fanns det 
också stora, och ekonomiskt starka, grupper som stöttes bort av det. Lindström 
antydde själv tidningens rättframma sätt att framföra sina åsikter som en trolig 
orsak till de uteblivna framgångarna.14 Man får heller inte glömma att det fanns 
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14 Alfvesta Tidning 23 mars 1899.  
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en livaktig missionsförening i Alvesta. Medlemmarna i denna förening upp-
skattade nog inte till fullo vissa delar av Lindströms budskap. 

En fråga av stor betydelse är vilken inverkan närheten i den lokala miljön 
hade för tidningarnas möjligheter att verka. Särskilt undersökningarna av de små 
lokalbladen i Alvesta och Älmhult har tydligt visat på den svåra balansgången 
mellan tidningarnas självständighet och deras starka beroende av läsares och 
annonsörers välvillighet. Undersökningarna av dessa tidningar samt Smålands-
Kuriren i Växjö visar hur olika faktorer samverkade till formandet av ett 
misslyckandets logik. De viktigaste elementen i denna logik skulle jag vilja 
beskriva punktvis på följande sätt: 

 
• Den ekonomiska tumskruven. För att en tidning skulle ha utsikter att lyckas 

krävdes det att den åtminstone i ett initialskede hade en god ekonomi. Om så 
inte var fallet gick allt för mycket energi åt till att införskaffa det materiella 
stöd som behövdes. Därmed blev det också mindre tid över till att utveckla 
tidningens innehåll.  

• Vanans makt och ovanans tillkortakommanden. Tidigare forskning har visat 
på svårigheterna för nya tidningar att bryta sig in där det sedan tidigare 
funnits en eller flera etablerade tidningar. De socialdemokratiska tidningarnas 
svårigheter har ofta tolkats utifrån detta perspektiv. När de grundades fanns 
det redan en etablerad borgerlig tidning. Detta fick till följd att den borgerliga 
tidningen �etablerades i allmänhetens medvetande som �Tidningen� och kom 
därmed också att bestämma deras uppfattning om hur en tidning skulle se 
ut�.15 För att detta mönster skulle brytas krävdes att den nya tidningen 
antingen kunde erbjuda någonting nytt och annorlunda, eller också att den 
överträffade sina etablerade konkurrenter kvalitetsmässigt. Det var emellertid 
svårt för nyetablerade tidningar att locka till sig erfarna och kunniga 
medarbetare. Därför blev resultatet ofta mindre gott i kvalitativt avseende. 
Därmed saknades ett viktigt incitament för att bryta vanans makt.   

• Identitet � engagemang och passivitet. Det var inte tillräckligt att de 
värderingar och åsikter som den nya tidningen gav uttryck för var i samklang 
med läsekretsens. Det krävdes även att den kunde väcka tillräckligt intresse 
och engagemang för att generera ett gensvar. 

• Individernas betydelse. Ju mindre tidningarna var desto större betydelse fick 
de ledande individernas personlighet för tidningens möjligheter att lyckas. 
Två av tidningarna som undersökts i denna avhandling var snarast att 
betrakta som enmansföretag. Tidningens linje blev därmed densamma som 
redaktörens. Även för de etablerade tidningarna var redaktörernas 
personligheter uppenbart av stor betydelse. Det är t.ex. svårt att föreställa sig 
Smålandspostens enorma framgångar utan Sigurd.  

• Närhet och distans. Att skildra det lokala skeendet var en lokaltidnings 
främsta uppgift. Emellertid fick skildringen inte bli alltför närgången. 
Tidningen var tvungen att hålla en viss distans till sina läsare. Det var viktigt 
att gränsen mellan det privata och det offentliga inte kränktes. Att bevaka det 
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15 Engwall 1988 s. 45ff. Se även Engblom 1996. 
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lokala skeendet utan att trampa alltför många, alltför mycket på tårna var en 
svår, men nödvändig, balansakt. 

 
Av undersökningarna har framgått att det inte har varit en av faktorerna som 
ensamt har avgjort huruvida tidningsföretagen skulle nå framgång eller ej. Som 
ett avgörande momentet framstår de olika tidningarnas förmåga, respektive 
oförmåga, till flexibilitet. 
 

Landsortspress och regionala 
värdemönster 

 
Betydelsen av regionala värdemönster har redan diskuterats utförligt ovan och 
här vill jag endast passa på att tillägga några allmänna reflexioner. I inlednings-
kapitlet antyddes att undersökningsområdet präglades av en specifik mentalitet 
där den gammalkyrkliga fromheten utgjorde en viktig del. Delundersökningarna 
har stärkt detta intryck och tydligt visat hur de undersökta tidningsföretagen på 
olika sätt har förhållit sig till ett dominerande regionalt värdemönster. Alfvesta 
Tidning framstår som närmast programmatiskt gammalkyrklig. Nya Wexiöbladet 
gick ofta till frenetiskt försvar för den gammalkyrkliga fromhetens grund-
läggande ideal. Anslutningen till gammalkyrkligheten är inte lika uttalad i 
Smålandsposten men blir i vissa fall ändå uppenbar. Två av tidningarna gick 
uppenbart på tvärs med dominerande värdemönster. Smålands-Kuriren försökte 
aldrig förneka eller ta avstånd från den negativa bilden av den egna regionen. 
Tvärtom tog denna tidning avstamp i bilden av det andligt efterblivna 
Kronobergs län. Tidningen snarare förstärkte bilden som ett medel att mana till 
större ansträngningar. Även om Elmhults Tidning inte explicit omnämner 
gammalkyrkliga värderingar så är det uppenbart att tidningen går till storms mot 
några av dess mest grundläggande drag. Samtliga undersökta tidningar erkänner 
alltså existensen av en gemensam värdegrund i regionen. Några av tidningarna 
anslöt sig till idealen, andra försökte bekämpa dem. Ingen av dem försökte 
förneka att de fanns och att de var betydelsefulla.  

Slutligen bör poängteras att mentaliteter visserligen är trögrörliga men de är 
inte oföränderliga. Henrik Olsson har i sin undersökning av regionala skillnader 
inom den svenska bondegruppen visat på föränderligheten över tid. De olika 
regionerna har omväxlande varit radikala och konservativa.16 Som Christer 
Winberg betonat så är skillnaderna mellan öst och väst mer en fråga om 
gradskillnader än artskillnader: �Öst och Väst är inte två skilda planeter, utan de 
hålls samman av grundläggande likheter�. Winberg konstaterar också att 
kärnområdena långt ifrån är uniforma � här och var fanns avvikande enklaver.17 
Mentaliteternas föränderlighet har i denna avhandling visat sig i gammalkyrk-
��������� 
16 Olsson 1998 s. 249ff.  
17 Winberg 2000 s. 19 ff. 
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lighetens förändrade karaktär från radikal rörelse till konserverande kraft. 
Förekomsten av enklaver finns också representerat i form av de framväxande 
stationssamhällena. Som en markering gentemot den omgivande landsbygdens 
gammalkyrkligt präglade värderingar växte det så småningom fram en särskild 
stationssamhälleskultur. 
 

Det offentliga samtalets villkor 
 
En viktig uppgift för denna avhandling har varit att försöka identifiera de 
faktorer som varit av avgörande betydelse för vad som varit möjligt att uttrycka i 
en viss tid i en viss miljö. Med hjälp av de fyra nyckelorden offentlighet, 
tillgänglighet, kritik och samtalston har jag systematiskt försökt att ringa in 
pressens betydelse för det offentliga samtalets villkor. Problematiken kring 
offentlighet och kritik sammanfaller i allt väsentligt med den diskussion som 
tidigare förts gällande den politiska funktionen och informationsfunktionen. 
Tidningarnas kontextuellt betingade talande och tigande äger sin giltighet även i 
detta sammanhang. 

Tidningarnas betydelse för det offentliga samtalets tillgänglighet är svårare att 
ha en klar uppfattning om. Det går knappast att på grundval av de olika 
undersökningarna påstå att grupper av människor systematiskt skulle ha 
uteslutits från att delta i det offentliga samtal som fördes i tidningarnas spalter. 
En möjlig uteslutningsfaktor skulle priset ha kunnat utgjort, d.v.s. att vissa helt 
enkelt inte hade råd att köpa tidningen. Tidigare forskning har emellertid ofta 
framhållit det utbredda bruket av samprenumeration. Att detta var vanligt långt 
fram i tiden framgår av att Smålandsposten så sent som 1909 såg sig föranlåten 
att särskilt påpeka detta i sin anmälan. I ett särskilt upprop vädjade man till 
läsekretsen att hålla sig med ett eget exemplar och inte prenumerera i bolag med 
andra.18  

Som en annan potentiellt uteslutande faktor kan nämnas tidningarnas utform-
ning och språkliga dräkt. Ett allt för svårtillgängligt språk skulle göra det svårare 
för stora grupper att tillgodogöra sig tidningarnas innehåll. Något utpräglat 
exempel på detta tycker jag mig inte ha kunnat finna i de olika undersökning-
arna, åtminstone inte som någon systematisk tendens. En formmässig detalj som 
man kan fundera över är betydelsen av att tidningarna successivt införde den nya 
antikvastilen istället för den äldre frakturstilen. På den gammalkyrkligt 
dominerade landsbygden bestod många människors första kontakt med tryckta 
texter av religiöst material som t.ex. postillor. Dessa var nästan uteslutande 
tryckta i frakturstil. Man kan då fråga sig om, och i så fall i vilken utsträckning, 
tidningarnas tillgänglighet försvårades för dessa grupper då antikvastilen inför-
des. Någon närmare utredning av detta har inte företagits i detta sammanhang 
utan får anstå till ett annat tillfälle.  

��������� 
18 Smålandsposten 29 december 1909. 
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Detsamma gäller för den mycket komplicerade frågan om hur tidningarnas 
budskap mottogs av dess läsekrets. Frånvaron av prenumerationslistor för de 
olika tidningarna gör det oerhört svårt att få någon närmare uppfattning om 
tidningsläsarnas antal och sociala sammansättning. Att försöka få en bild av 
vilken betydelse landsortspressen tillmättes av sina läsare framstår som ett i det 
närmaste omöjligt uppdrag. Att få några säkra svar på dessa frågor är svårt till 
och med vad gäller moderna förhållanden. Det säger sig självt att detta är 
mångfalt svårare för äldre tider, då man ju t.ex. inte kan utnyttja enkätunder-
sökningar.  

Det fjärde nyckelordet, samtalstonen, har sällan diskuterats utförligare i 
tidigare forskning. I de olika delundersökningarna har denna problematik åter-
kommit vid flera tillfällen. Tydligast illustreras det goda samtalets urartning av 
exemplet von Schantz och Elmhults Tidning. Även i de etablerade tidningarnas 
spalter finns många exempel på det goda samtalets förfall. Smålandsposten och 
Nya Wexiöbladet skyllde ideligen varandra för att dra ner det offentliga samtalet 
till en låg nivå. I augusti 1896 inleddes ett ordkrig mellan de båda tidningarna 
som steg för steg trappades upp.19 De båda tidningarnas redaktörer tog till allt 
värre personliga tillmälen om varandra, en utveckling som kulminerade i mitten 
av månaden. 

I en artikel i Nya Wexiöbladet den 15 augusti gick tidningens redaktör Josef 
Rosengren till mycket kraftiga personliga angrepp på Smålandspostens redaktör 
Alfred Hedenstierna (Sigurd) och redaktionssekreteraren Albert Ljunggren. I 
synnerhet angreppen på den senare måste ha uppfattats som djupt kränkande. 
Ljunggren framställdes som en inkompetent, lismande figur som, uppbackad av 
sin chef, gick omkring och spred falska rykten. Vad som hände när Smålands-
postens redaktion tog del av denna vidräkning finns det lite olika uppfattningar 
om. Enligt en mer inofficiell version skulle Sigurd vid åsynen av Rosengren 
gåendes förbi redaktionslokalen ha uppmanat sin redaktionssekreterare att gå ut 
och ge honom en örfil. Ljunggren hade beredvilligt åtföljt uppmaningen vilket 
resulterade i att han åtalades för misshandel. Sigurd skulle sedan själv har betalat 
de böter som Ljunggren ådömdes.20 I den officiella version som Ljunggren själv 
presenterade vid tingsrätten nämndes dock ingenting om Sigurd. Ljunggren 
hävdade att hans avsikt hade varit att tala ut med Rosengren. Vad som hände när 
han sedan mötte honom öga mot öga beskrev han i en inlaga till tingsrätten på 
följande sätt: 

 
Tiden för detta samtal med hr Rosengren var kanske illa vald, ty harmen 
brusade ännu allt för varm inom mig, och då jag tyckte mig se glimten af 
ett hånlöje i hr läroverks-adjunktens ögon, tilldelade jag honom i hastigt 
mod två örfilar, dervid jag stötte utaf honom pince-nezen, hvilken torde 
förorsakat en obetydlig, föga blödande hudrispa.21  

 

��������� 
19 I bilaga 3 finns en sammanställning av tidningarnas inlägg där den hetsiga tonen framgår.  
20 Cronqvist 1983 s. 156. 
21 Smålandsposten 24 augusti 1896. 



 233

Huruvida det var Sigurd som uppmanade till handlingen eller ej är väl av mindre 
betydelse i sammanhanget. Om så var fallet kan man nog förmoda att det inte 
krävdes allt för mycket övertalning. Utvecklingen av denna �pressfejd� står som 
ett utmärkt exempel på det offentliga samtalets förfall. Längre från idealet om 
det �goda� samtalet kan man knappast komma. 
 

Intoleransens logik och murarnas dubbla funktioner 
 
Begreppet tolerans framstår väl oftast som tämligen oproblematiskt. Rent 
spontant får nog de flesta entydigt positiva associationer till begreppet. Den 
grundläggande tanken att vi skall visa tolerans mot andra människor och deras 
åsikter är det förmodligen få som motsätter sig. I sin avhandling Press mot 
friheten visar Magnus Nyman att förhållandet emellertid inte är fullt så enkelt. 
Vid en fördjupad problematisering av begreppet blir det uppenbart att tolerans 
långt ifrån alltid har uppfattats som något otvetydigt positivt. Tvärtom har man 
ofta i toleransen sett en fara som har hotat att förstöra en positiv gemenskap. 
Nyman betonar vikten av att förstå intoleransens logik. Ett visst mått av 
intolerans har ibland helt enkelt ansetts som nödvändigt för att garantera att 
omistliga värden skyddades.22  

I antologin Dygder som drivkraft och föredöme noteras att definitionen av 
begreppet innehåller en intressant paradox. Definitionsmässigt innebär nämligen 
tolerans inte att man uppskattar någonting, utan att man avstår från att visa sitt 
ogillande. Ogillande är alltså en förutsättning för tolerans. Därmed kommer man 
in på problematiken med toleransens gränser. Det är uppenbart att vissa förete-
elser är av en sådan art att de inte kan tolereras. Vid bedömningen av vilka av-
steg från toleransen som är acceptabla är den specifika situationen av avgörande 
betydelse. Utstakandet av toleransens gränser är med andra ord i högsta grad 
kontextbundet. Tolerans är alltså förknippat med ett praktiskt övervägande vid 
varje specifikt tillfälle. Det är upp till var och en att med omdömet som 
ledstjärna avgöra när toleransen bör brukas och när man bör bortse från den.23 
Resonemanget uppvisar stora likheter med Magnus Nymans tankar kring intole-
ransen logik.  

Den här avhandlingens olika undersökningar uppvisar flera exempel på det nu 
diskuterade fenomenet. Min ambition har varit att systematiskt söka toleransens 
gränser och försöka utröna vilka processer och mekanismer som har varit i 
verksamhet då gränserna stakats ut. För att angripa denna fråga har det varit 
nödvändigt att också ta hänsyn till intoleransens logik. Ofta har man i tidigare 
forskning, med �segrarnas� rätt, ensidigt stämplat människor och företeelser som 
har kämpat emot nya tendenser i tiden som bakåtsträvare och mörkermän.24 
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22 Nyman 1988 s. 16. 
23 Aronsson m.fl. 2001 s. 119ff.  
24 Dessa aspekter har på ett tänkvärt sätt framförts av Jonny Nilsson ( Se J. Nilsson 1996, 1997.) 
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Enligt min mening bör även dessa personer och deras tankar behandlas utan att 
man a priori moraliserar eller fördömer.  

Vad jag i detta sammanhang särskilt vill betona är det fenomen som beskrivits 
under rubriken �murarnas dubbla funktioner�. Syftet med att bygga upp murar 
behöver inte enbart, eller ens primärt, vara att kontrollera eller disciplinera. 
Parallellt med dessa tendenser kan man också märka en ambition att skydda och 
värna någonting som uppfattades som värdefullt. Som exempel på detta kan 
nämnas en artikel i Smålandsposten i juni 1897 där tidningen kommenterade 
bildandet av en ny organisation med namnet �Det samhällsbevarande 
arbetaresamfundet�. Smålandsposten uttryckte sig positivt om föreningen som 
enligt tidningen �tillkommit i afsigt att i görligaste mån skydda arbetarne mot 
deras förnämste fiende, socialisterna, att tillvarataga och värna om deras verkliga 
intressen�. I slutet framträder �skyddsmuren� i tydlig dager. Tidningen beskriver 
hur gamla värdefulla ideal nu riskerade att försvinna: 

 
Hvar och en, som icke stirrat sig blind på de socialistiska töckenidealen, 
ser nog huru som den ena efter den andra af de borgerliga dygder, som 
alltid tillförne ansågos gifva samhället dess sundhet och kraft, sådana som 
vördnad för religionen, respekt för lag och rätt samt för gjorda aftal, akt-
ning för de äldre och af öfverheten insatta myndigheter, känslan af 
familjelifvets helgd o.s.v. att dessa dygder, säga vi, allt mer försvinna ur 
folkmedvetandet, icke minst tyvärr bland vår arbetarebefolkning, påverk-
ad som den närmast är af de socialistiska giftblandarne.25 

 
I avsnittet om familj och sedlighet visades flera exempel på uppfattningen att ett 
allt för öppet exponerande av sexuallivet inte bara var olämpligt utan rent av 
farligt. Den stora skepsis som fanns mot att offentligt diskutera vissa frågor visar 
tydligt på sambandet mellan toleransens gränser och offentlighetens. Uppenbar-
ligen fanns det en utbredd uppfattning att det offentliga samtalets vidgande 
riskerade att åtföljas av ett alltför kraftigt vidgande även av toleransens gränser. 
Det offentliga samtalet kunde ur ett sådant perspektiv förvandlas till en farlig 
offentlighet som i förlängningen hotade hela samhällets fortbestånd. 
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25 Smålandsposten 10 juni 1897.  
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VIII. Summary 
 
 
The overall aim of this dissertation has been to contribute to a deeper knowledge 
of three interwoven problem complexes. First, the aim has been to analyse the 
functions of the press in society, in this context with a particular focus on the 
provincial press. Second, special attention has been given to the significance of 
regional patterns of values for the potential of the newspapers to function; only 
in exceptional cases has this perspective been made visible in previous research. 
Third, the dissertation deals with the difficult and complex questions of the con-
ditions for the public discourse. The primary aim has been to analyse in detail 
what can be expressed in a particular environment at a particular time. Another 
ambition has been to try to gain some understanding of the system of regulations 
governing these circumstances.  

The area investigated is the county of Kronoberg in the period 1880�1910. 
The empirical basis for the dissertation has consisted of in-depth studies of some 
attempts to establish newspapers in the county, along with a number of thematic 
studies. An important criterion for the selection of themes has been that the ana-
lysis should comprise different societal and public spheres: the family and the 
home, working life, politics, and culture. The thematic studies have functioned as 
a tool for investigating how different factors have interacted and the patterns that 
can be discerned in these interacting processes. 

In the introductory chapter the functions of the press are presented in dicho-
tomous terms. The relationship may be described in the following way: 

 
 

Function            Orientation 
 
Information  to show to conceal 
Politics  an open arena mobilization 
   propaganda 
   indoctrination 
Economy  means ends 
Education  high culture popular 
Entertainment  legitimate illegitimate 
Identity  inclusive exclusive 
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This arrangement can be connected to Jürgen Habermas� model of public dis-
course. The left-hand column under �Orientation� may be said to show Haber-
mas� ideal image while the right-hand column reflects the threats to this ideal. It 
should be emphasized that the aims of the different functions should not be 
viewed as permanent categories. The relationship between them is not so much a 
question of either/or, rather of differences in degree. Depending on the prevailing 
situation, the newspapers chose to be either more or less open in their image. It is 
obvious that several of the functions belong closely together. This means that it 
would be difficult and unproductive to treat them separately. This applies in par-
ticular to the functions of information and politics, which seem especially con-
text-bound. It was the specific contexts that determined to what extent the news-
papers chose to show or conceal, to be an open arena or to mobilize. 

The thematic studies have shown that concealment was primarily a defensive 
measure. It could take various forms. Sometimes the newspapers adopted the 
strategy of silence, that is, avoided dealing with certain issues. The complex rela-
tionship between speech and silence is to a large extent contextually determined. 
There could be several reasons for a newspaper to say nothing about a phenome-
non: 
 

• Other events were considered more relevant or more newsworthy 
• The editor was not interested in the topic 
• Daily newspapers were considered an unsuitable forum for the discus-

sion of certain subjects 
 
The different studies conducted here nevertheless show that silence was often 
used as a deliberate strategy. The newspapers� actions in this context have been 
described in terms of three main strategies: repudiation, affirmation, and adjust-
ment. Silence was naturally a strategy of repudiation. Yet saying nothing was 
only one of several possible ways that the newspapers could respond to things 
that displeased them. The alternatives may be summed up in the formula: mock, 
confront, exclude. Depending on the circumstances, the newspapers could 
choose either to ridicule their opponents, to refute their arguments, or simply to 
ignore them.  

If concealment was chiefly a defensive measure, then publicizing and mobili-
zing were naturally of an offensive character. This is where the strategy of affir-
mation was used. The main tool for mobilization is usually called the shaping of 
public opinion. In this connection the focus is on the local and regional practices 
of opinion-shaping. 

The picture that emerges from the thematic studies is that the mobilizing func-
tion of the newspapers was characterized by mutual dependence. The relation-
ship may be described as a process, whereby the national discourse merged with 
the local/regional discourse. It is a dialectic relationship in which the different 
discursive levels influence and are influenced by each other. In an analysis with 
this point of departure, it is emphasized that communication from one discursive 
level to another is not simple and one-sided. The content of what is communica-
ted is constantly shaped and reshaped in an eternal struggle over the public di-
scourse. 
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A recurrent theme in several parts of the study has been the difficult balance 
between economics and idealism. A distinct tendency is evident here. It is clear 
that the newspapers that found it most difficult to survive and eventually disap-
peared were the expressly idealistic enterprises. It is interesting to note that even 
the established newspapers Smålandsposten and Nya Wexiöbladet did their best 
to appear like idealists. At any opportunity, both newspapers maintained that 
their intention was not primarily to earn money. Pandering to the public with 
economic ulterior motives was consistently described as incompatible with good 
journalistic ethics. 

The ambivalence becomes obvious, however, when one looks more closely at 
the intentions expressed by the established newspapers themselves. These can be 
seen in the constantly recurrent announcements that the newspapers published 
when it was time to renew subscriptions. Here the newspapers used eye-catching 
headlines to highlight the attractions that appealed to the public. The two 
newspapers can scarcely be accused of hiding their light under a bushel. In these 
announcements they broadcast their own excellence. The self-assured attitudes 
of the established newspapers is in stark contrast to the humble attitude of the 
new newspapers.  

The different parts of the study have shown the close link between the 
educational and entertaining functions. The different newspapers obviously 
attached differing degrees of importance to the different functions. Thanks to 
Sigurd�s columns in particular, Smålandsposten achieved the popular image that 
was undoubtedly an important reason for the great success of the newspaper. Nya 
Wexiöbladet generally had a more academic image, which was natural in the 
light of the editor Rosengren�s background. Nya Wexiöbladet often made ironic 
remarks about the lack of academic education among the staff of 
Smålandsposten, seizing every opportunity to portray its rival as being hostile to 
education. 

If Nya Wexiöbladet upheld the importance of newspapers in the service of 
popular enlightenment, then Alfvesta Tidning adopted a more sceptical attitude to 
this mission. The newspaper resolutely declared that a superficial education 
could be downright dangerous, since it risked leading people off the right track. 
Unlike Alfvesta Tidning, Elmhults Tidning sought as far as possible to combine 
the functions of education and entertainment. The newspaper�s ambition appears 
to have been to convey knowledge in many different spheres in a way that was 
easy to understand and simultaneously entertaining. 

To increase the number of subscribers as much as possible, it became more 
and more important as the years passed to make the newspaper attractive to a 
growing circle of potential readers. One way to attract these groups was to 
emphasize the entertainment function. In its relationship to the difficult-to-define 
group of �ordinary� people, the newspapers display a distinct ambivalence. In 
certain cases the newspapers were careful to stress that they had popular support 
for the opinions put forward in their columns. They claimed at any rate that the 
�sensible� or �right-thinking� section of the population rejected socialism, trade 
unions, the suffrage movement, and other phenomena of which the newspapers 
took a dim view. On other occasions, however, they showed outright scorn for 
the �mobile� people, who were considered too easily influenced. The newspa-



 238

pers then took pride in not being popular. In other words, the newspapers had to 
maintain a tricky balance. On one hand, it was important for them not to be per-
ceived as unserious. On the other hand, an image that was too heavy and acade-
mic risked frightening off potential groups of new readers. 

On the basis of the thematic studies, I believe I have identified three clear 
identity markers used by the newspapers, depending on the context: 
 
spatial: identity is linked to the regional or the local 
value-based: identity is religiously, politically, or culturally based 
corporative: identity is related to class, occupation, or some other group affilia-
tion (e.g. country versus town) 
 
In their actions the newspapers alternated between shaping, confirming, and rein-
forcing. All the studies conducted here have shown clearly that the occurrence of 
specific regional patterns of values was of great significance for the actions of 
the newspapers. The community of values that was shared by much of the popu-
lation could be either built on or rejected. The studies have found examples of 
both. Alfvesta Tidning and Nya Wexiöbladet often expressed values that were 
fully in line with the basic features of the old-church culture. Both Smålands-
Kuriren and Elmhults Tidning, on the other hand, were clearly opposed to the 
fundamental values of the old church. 

A question of great significance is what impact the local environment had for 
the potential of the newspapers to act. The studies of the small local newspapers 
in Alvesta and Älmhult in particular have clearly demonstrated the difficult 
balance between the newspapers� autonomy and their heavy dependence on the 
favour of readers and advertisers. The studies of these newspapers and 
Smålands-Kuriren in Växjö show how different factors interacted in the shaping 
of the logic of failure. The most important elements in this logic may be 
described in the following points: 
 
The economic thumbscrew. If a newspaper was to have any prospect of succeed-
ing, it had to have a good economy, at least in the initial phase. If this was not 
the case, too much energy had to be devoted to acquiring the material support 
that was needed. This meant that there was less time for developing the content 
of the newspaper.  
The force of habit and the shortcoming of inexperience. Earlier research has 
shown how difficult it was for new newspapers to break into a market with one 
or more already established newspapers. To break this pattern, the new paper had 
to be able either to offer something new and different or else to surpass the com-
petitors in quality. It was difficult, however, for new newspapers to attract ex-
perienced and knowledgeable staff. The result was therefore often inferior qual-
ity. There was thus no incentive for readers to abandon old habits.  
Identity � commitment and passivity. It was not sufficient that the values and 
opinions expressed by the new newspaper were in harmony with the readers�. It 
also had to be able to arouse sufficient interest and commitment to generate a re-
sponse. 
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The significance of individuals. The smaller the newspapers were, the greater 
was the significance of the leading individual�s personality if the newspapers 
were to succeed. Two of the newspapers studied in this dissertation could be re-
garded as virtually one-man enterprises. The newspaper�s line was therefore that 
of the editor. For the established newspapers too, the personality of the editor 
was evidently of great significance. For example, it is hard to imagine the tre-
mendous success of Smålandsposten without Sigurd.  
Nearness and distance. Recording local events was the main task of a local pa-
per. However, the description could not be allowed to come too close. The 
newspaper was forced to maintain a certain distance from its readers. It was im-
portant that the boundary between private and public was not transgressed. Cov-
ering local events without treading too heavily on too many toes was therefore a 
difficult but necessary balancing act. 

The studies have shown that no one of these factors alone determined whether 
the newspaper enterprises would be successful or not. The ability of the newspa-
pers to be flexible appears to have been a crucial element.  

In the introductory chapter I suggested that the studied area was characterized 
by a specific mentality, an important part of which was the old-church culture. 
The separate studies have reinforced this impression, clearly showing how the 
newspaper enterprises related in various ways to a predominant regional pattern 
of values. Alfvesta Tidning seems almost programmatic in its support for the old 
church. Nya Wexiöbladet was often frenetic in its defence of the basic values of 
old-church piety. Support for the old church is not as pronounced in Smålands-
posten but it was nevertheless obvious in certain cases. Two of the newspapers 
evidently went against the dominating pattern of culture. Smålands-Kuriren 
never tried to deny or repudiate the negative image of its own region. On the 
contrary, this newspaper proceeded from the image of the spiritually backward 
Kronoberg County. If anything, the newspaper reinforced the image as a way to 
urge people to greater efforts. Although Elmhults Tidning does not explicitly 
mention old-church values, it is obvious that the newspaper assaulted some of its 
most fundamental features. All the newspapers studied here thus recognize the 
existence a shared foundation of values in the region. Some of the newspapers 
supported the ideals, others tried to combat them. None of them tried to deny that 
they existed or that they were significant. 

Finally, it should be pointed out that mentalities, although they are certainly 
tenacious, are not unchangeable. The changeability of mentality has been shown 
in this dissertation in the changed character of the old/church ideas from a radical 
movement to a conservative force. The growing station communities may also be 
perceived as radical enclaves in old-church surroundings. 

An important task in this dissertation has been to try to try to identify the fac-
tors that were of crucial significance for what could be expressed at a certain 
time in a certain environment. With the aid of four key terms � public sphere, ac-
cessibility, critique, and discursive tone � I have systematically tried to capture 
the significance of the press for the conditions in which the public discourse is 
carried on. The problem of the public sphere and critique essentially coincides 
with the discussion previously conducted about the political function and the in-
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formation function. The newspapers� contextually determined speech or silence 
is also valid in this context. 

It is more difficult to obtain a clear idea of the significance of the newspapers 
for the accessibility of the public discourse. On the basis of the studies conducted 
here, it is scarcely possible to claim that groups of people were systematically 
excluded from participating in the public discourse that was carried on in the 
columns of the newspapers. One possible exclusionary factor could have been 
the price, that is, that some people simply could not afford to buy the paper. It 
was common until recent times, however, for several households to subscribe 
jointly to a newspaper. Another potential exclusionary factor was the form and 
language of the newspapers. Excessively difficult language could have made it 
hard for large groups to assimilate the content of the papers. However, I have not 
been able to find any pronounced examples of this in my studies, at least not as a 
systematic tendency. 

The fourth key term, discursive tone, has rarely been discussed in any detail in 
previous research. In the different studies conducted here this problem has re-
curred on several occasions. The degeneration of good discourse is most clearly 
illustrated by the example of von Schantz and Elmhults Tidning. Even the col-
umns of the established newspapers have many examples of a decline. Småland-
sposten and Nya Wexiöbladet constantly blamed each other for bringing the pub-
lic discourse down to a low level. In August 1896 a war of words between the 
two newspapers broke out and gradually escalated. The editors of the newspa-
pers resorted to increasingly violent personal invective about each other. This 
culminated in the middle of the month when they actually came to blows. The 
development of this �press feud� is a striking example of the decay of the public 
discourse. It is scarcely possible to get further from the ideal of �good� dis-
course.  

There is a close association between the limits of the public sphere and those 
of tolerance. The concept of tolerance mostly seems fairly unproblematic. It no 
doubt arouses only positive spontaneous associations in most people. Few people 
are likely to oppose the basic idea that we should show tolerance to other people 
and their opinions. If one looks more closely at the matter, however, one realizes 
that the situation is not so simple. When the concept is problematized more, it 
becomes obvious that tolerance has not always been viewed as something posi-
tive. On the contrary, tolerance has been regarded as a danger threatening to ruin 
a positive community. Nyman emphasizes the importance of understanding the 
logic of intolerance. A certain degree of intolerance has simply been considered 
necessary at times to guarantee that inalienable values are protected. 

The various studies in this dissertation show several examples of this pheno-
menon. It has been my ambition to systematically search for the boundaries of 
tolerance and try to detect the processes and mechanisms that were active when 
the boundaries were staked out. To tackle this question, it has also been necessa-
ry to take the logic of intolerance into consideration. In previous research, with 
the right of the victor, it has been common to label people and phenomena that 
fought against new tendencies as reactionaries and die-hards. In my opinion, the-
se people and their ideas should also be treated without any a priori moralization 
or condemnation.  
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What I want to emphasize particularly in this context is the phenomenon desc-
ribed under the heading �the double function of walls�. The aim of building up 
walls need not solely, or even primarily, be to control or discipline. Parallel to 
these tendencies one can also notice an ambition to protect something that was 
perceived as valuable. 

In the section on the family and morality there were several examples of the 
view that too much exposure of sexuality was not just inappropriate but also 
downright dangerous. The great scepticism about discussing certain issues pub-
licly clearly shows a link between the boundaries of tolerance and those of the 
public sphere. There was obviously a widespread idea that the expansion of the 
public discourse risked being accompanied by an excessive broadening of the 
limits of tolerance. From this point of view, the public discourse could be trans-
formed into a dangerous public sphere which was ultimately viewed as a threat 
to the survival of society as a whole. 
 
Translated by Alan Crozier 
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IX. Käll- och 
litteraturförteckning  

 

Otryckta källor 
 
Riksarkivet, Stockholm: 
 
IOGT:s centralarkiv 
Litteraturkommitténs protokoll (AI:3) 
Protokoll Storlogemötet (AI:4) 
ÖVI:s handlingar (EIIaa) 
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Protokoll 1889 
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Allbo Fredsförening:  
Protokoll 1887-1892 (AI:1) 
Alvesta Missionsförsamling 
Medlemsmatrikel 1898-1955 (DI:1) 
Alvesta Rösträttsförening:  
Protokoll 1896 (AI:1) 
Folkpartiets lokalavdelning i Växjö:  
Protokoll 1905-1934 (AI:1) 
Medlemsmatriklar, spridda år (DI:1) 
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Protokoll 1889-1899 (AI:2) 
Medlemsmatriklar 1882-1914 (DI:1) 
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IOGT-logen N:o 201 Håkan Sjögren i Växjö: 
Protokoll 1889-1900 (AI:2) 
Protokoll 1910-1923 (AI:4) 
Medlemsmatriklar 1882-1924 (DI:1) 
IOGT-logen N:o 234 Magneten i Moheda: 
Medlemsmatrikel (DI:1) 
IOGT-logen N:o 320 Värend i Alvesta: 
Protokoll 1895-1903 (AI:2) 
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IOGT-logen N:o 343 Anders Fryxell i Växjö: 
Matriklar 1885-1888 (DI:1) 
IOGT-logen N:o 343 Växjö: 
Medlemsmatriklar 1887-1901 (DI:1) 
IOGT-logen N:o 693 Wieselgrens förhoppning i Vislanda: 
Matriklar 1885-1902 (DI:1) 
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IOGT-logen N:o 1822 Klavre Framtid i Klavreström: 
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IOGT-logen N:o 2108 Trofast i Fröseke: 
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IOGT-logen N:o 2499 Braås Välgång i Braås: 
Protokoll 1898-1911 (AI:1) 
Kronobergs läns Blåbandsförbund: 
Protokoll 1898-1938 (AI:1) 
Kronobergs läns Distriktsloge av IOGT: 
Protokoll 1898-1900 (AI:1b) 
Moderata Samlingspartiet i Kronobergs län: 
Bildandet av Valmansförbundet Smålands Allmoge 1909 (FI:1) 
Smålands-kurirens Boktryckeri AB: 
Diverse ämnesordnade handlingar (FI:1) 
Sv. Järnvägsmannaförbundet Avd. 111 i Älmhult: 
Protokoll 1907 (AI:1)  
Sv. Järnvägsmannaförbundet Avd. 141 i Alvesta: 
Inskrivningsmatriklar och medlemskort 1906-1914 (DI:1) 
Växjö Arbetarekommun 
Protokoll 1905 (AI:1) 
Växjö Baptistförsamling 
Medlemsmatrikel 1907-1915 (DI:1)  
Växjö Blåbandsförening: 
Medlemsmatriklar 1897-1927 (DI:1) 
Växjö Fabriks- och hantverksförening: 
Medlemsförteckningar 1866-1947 (DI:1) 
Växjö Metodistförsamling: 
Matriklar 1886-1909 (DI:1) 
Växjö Missionsförsamling: 
Matriklar 1872-1903 (DI:1) 
 
Jönköpings läns folkrörelsearkiv: 
 
Hans-Olof Ericsons forskningsarkiv 
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Älmhults kommunarkiv: 
 
Älmhults kommunalstämma:  
Protokoll 1903-1907 
Hälsovårdsnämnden i Älmhult:  
Protokoll 1903 
Pjätteryds kommunalstämma:  
Protokoll 1906-1907 
Älmhults föreläsningsförening:  
Protokoll 
 
Pastorsexpeditionen Älmhult: 
 
Församlingsboken Älmhults köping 1906-1911 
 

Tryckta källor 
 
Svensk Författningssamling 1900 
Sveriges Storloge av IOGT. Tryckta årsmötesprotokoll 1897-1912. 
 

Tidningar 
 
Alfvesta Tidning 
Elmhults Tidning 
Jönköpings-Posten 
Ljungby-Posten 
Nya Wexiöbladet 
Småland 
Smålands Allehanda 
Smålands Folkblad 
Smålands-Kuriren 
Smålandsposten 
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Bilaga 1. Aktietecknare i Smålands-
Kuriren1  
 
Axel Alf, Alvesta, banvakt, 1 aktie 
 
Organisationstillhörighet: 
IOGT-logen N:o 320 Värend i Alvesta 
Alvesta rösträttsförening 
Allbo fredsförening 
Svenska Järnvägsmannaförbundet avd. 141 i Alvesta 1906-1912 
 
Politiskt engagemang: 
Deltog vid folkriksdagsvalet 1896, och kom på andra plats. Därmed blev Alf en 
av fem folkriksdagsmän från Kronobergs län. 
 
Wilhelm Algren, Växjö, seminarielärare, 4 aktier  
 
Organisationstillhörighet: 
IOGT-logen N:o 177 S:t Sigfrid i Växjö (1882) 
IOGT-logen N:o 201 Håkan Sjögren (1902) 
Växjö egnahemsförening (1898)2  
 
Politiskt engagemang: 
Växjö frisinnade valmansförening (styrelsesuppleant 1907) 
Växjö frisinnade medborgareförening (1924) 
 
G.Bolander, Braås, 1 aktie 
 
N.A.Bondesson, Strömsnäsbruk, grosshandlare, 1 aktie 
 
Politiskt engagemang: 
Lokalpolitiskt aktiv i Strömsnäsbruk och Traryd. Ordförande i Kronobergs läns 
Västra frisinnade valkretsförbund. Ledamot av första kammaren för Kronobergs 
län 1919 -1921, ledamot av första kammaren för Kronoberg och Halland 1922-
1926 (representerade liberala samlingspartiet 1919-1923, liberalerna 1924-
1926).3  
 
 
 
��������� 
1 Om ej annat anges är uppgifterna hämtade ur omnämnd förenings arkiv. 
2 Smålandsposten 21 mars 1898. 
3 Norberg och Tjerneld 1985. 
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Övrigt: 
Vid liberalernas övertagande av Nya Wexiöbladet 1915 valdes Bondesson till 
ordförande i styrelsen, en post som han kvarstod på fram till 1924.4  
 
Per Borgh, Lekaryd, skollärare, kantor, 2 aktier5  
 
Organisationstillhörighet: 
Svenska freds- och skiljedomsföreningens ombud för Småland (1887), ledamot 
av centralstyrelsen 1888-1892 
Allbo fredsförening (1887) Borg inititativtagare 
Lekaryds pastorats skytteförening (1890) 
Kronobergs läns rösträttsförening (1892) 
Växjö blåbandsförening (1900-1902) 
IOGT-logen N:o 320 Värend i Alvesta (1902) 
IOGT-logen N:o 4323 Lekaryds framtid (1912) Borg initiativtagare 
Kronobergs Distriktsloge (1917-1921) F.D.T. 
Kronobergs länsförening av Nationalföreningen mot emigration (1908) Borg en 
av två representanter för Allbo härad 
Värends folkskollärareförening (1885) Borg sekreterare 
Sveriges allmänna folkskollärareförening. Borg ombud för Kronobergs län, och 
sedermera ledamot av centralstyrelsen 1901-1924 
Allbokretsen av Sveriges allmänna folkskollärareförening (1890). Borg först vice 
ordförande och därefter 1901-1915 ordförande 
Växjö stifts organist- och kantorförening. Borg en av grundarna 1901  
 
Politiskt engagemang: 
Uppställdes överst på listan vid folkriksdagsvalet 1892. Borg avsade sig dock 
kandidaturen (han var endast för en sänkning av inkomststrecket till 500 kr. och 
avvisade kraftigt all samverkan med socialisterna). Trots att han under slutet av 
1890-talet stod på den allmänna rösträttens sida, kom han aldrig att nämnvärt en-
gagera sig inom rösträttsrörelsen.  

1893 och 1896 engagerade sig Borg i andrakammarvalet, där han förordade 
frihandelskandidaten J.A. Andersson i Hjärtanäs. Efter dennes död 1899 blev 
Borg �vänsterns� kandidat i valet detta år. Resultatet blev inte så lysande. Han 
fick endast tre (3) röster. 1902 ställde Borg åter upp i valet, nu som kandidat för 
Frisinnade landsföreningen. Trots livlig agitation fick Borg vidkännas en svidan-
de förlust. Detta hindrade honom inte från att även vid valet 1905 ställa upp som 
de frisinnades kandidat. Även denna gång vann hans konservativa motståndare 
P.M. Olsson en överlägsen seger. Vid valet 1908 ställde inte Borg upp som kan-
didat. 

1910 blev B. dock invald i landstinget för länets frisinnade parti (Reformpar-
tiet). B. satt med kort avbrott kvar i landstinget fram till 1922. 

��������� 
4 Norberg och Tjerneld 1985. 
5 Samtliga uppgifter hämtade ur L. Johansson 1990. 
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När Frisinnade länsföreningen i Kronobergs län bildades 1908 blev B. styrel-
seledamot. B. var även initiativtagare till Alvesta Frisinnade förening, som bil-
dades 21 mars 1910. 
 
Övrigt: 
1885 var Borg en tid redaktionssekreterare på Nya Wexiöbladet. 
 
Alfred Bratt, Växjö, 1855-1935, gördelmakare, 2 aktier 
 
Organisationstillhörighet: 
IOGT-logen N:o 343 Anders Fryxell i Växjö 
Växjö missionsförsamling (1881) 
Sjukhjälpsföreningen Svea (1899), kassör6 
Växjö fastighetsägareförening (1899)7 
Växjö fabriks- och hantverksförening. Bratt först skattmästare och sedermera 
ordförande. 
Kronobergs läns Missionsförbund. Bratt ledamot av styrelsen 1902-1927.8  
 
Politiskt engagemang: 
Invald i Växjö stadsfullmäktige 1902. Anslöt sig till Allmänna valmans-
förbundet.9 
 
A. Braun, Växjö, trädgårdsmästare, 4 aktier 
 
Organisationstillhörighet: 
IOGT-logen N:o 343 Växjö 
Växjö fabriks- och hantverksförening 
 
Erik Böhmer, Växjö, redaktör, 44 aktier 
 
Organisationstillhörighet: 
IOGT-logen N:o 404 Minerva i Stockholm.10  
IOGT-logen N:o 201 Håkan Sjögren i Växjö (1899) 
 
Politiskt engagemang: 
Redaktör för ett flertal tidningar med liberal eller frisinnad tendens 
 
C.A. Carlberg, Växjö, skräddaremästare, 1 aktie 
 
Organisationstillhörighet: 
IOGT-logen N:o 201 Håkan Sjögren (1885) 
��������� 
6 Smålandsposten 21 januari 1899 
7 Smålandsposten 1 februari 1899 
8 Espner m.fl. (red) 1961. 
9 Krantz 1988 s. 129. 
10 IOGT-logen N:o 201 Håkan Sjögren. 
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J. Gustaf Dahl, Växjö, handlande, 4 aktier  
 
Organisationstillhörighet: 
IOGT-logen N:o 177 S:t Sigfrid (1895) 
IOGT-logen N:o 201 Håkan Sjögren (1902) 
Växjö egnahemsförening (1896).11  
 
C.M.Dahlberg, Växjö, handlande, 2 aktier  
 
Organisationstillhörighet: 
IOGT-logen N:o 201 Håkan Sjögren (1894) 
 
Politiskt engagemang: 
Växjö frisinnade medborgareförening (1924) .12  
 
Dahlin, Växjö, apotekare, 1 aktie 
 
Johan Engqvist, Växjö (Torpa, Dänningelanda), handlande, lantbrukare, 
nämndeman, 10 aktier 
 
Organisationstillhörighet: 
IOGT-logen N:o 860 Vågbrytaren i Växjö (1889) 
IOGT-logen N:o 201 Håkan Sjögren (1892-1917) 
Wexiö arbetareklubb (1892) 
Växjö rösträttsförening (1892) 
Växjö egnahemsförening (1895-1898) Ledamot av styrelsen 
Sjukhjälpsföreningen Svea. Sekreterare 
 
Politiskt engagemang: 
Kopplades 1892 samman med Wexiö arbetareklubb, en socialistiskt inriktad fö-
rening som bildades i samband med ett möte med agitatorn F.V. Thorsson.13 
Engqvist angavs t.o.m. ha varit föreningens ordförande,14 en uppgift som han 
själv kraftigt dementerade. Han medgav att han hade tecknat sig för medlemskap 
i föreningen i tron att det var fråga om en ren rösträttsförening. När han hade för-
stått att föreningen skulle få socialistiska förtecken hade han dragit sig ur det 
hela.15  

Engqvist engagerade sig också i kommunalpolitiken. 1904 blev han kommu-
nalordförande, 1907 nämndeman, samt innehade även en mängd andra förtroen-
deuppdrag på lokal nivå.16  
��������� 
11 Smålandsposten 16 november 1896. 
12 Folkpartiets lokalavdelning i Växjö. 
13 Smålandsposten 19 september 1892. 
14 Nya Wexiöbladet 20 september 1892. 
15 Nya Wexiöbladet 4 oktober 1892. 
16 Nya Wexiöbladet 17 mars 1916. 
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Inför bildandet av Allmänna valmansförbundet Smålands allmoge i juni 1909 
tillhörde Engqvist den grupp av personer som tillfrågades om de kunde tänka sig 
bli ombud för förbundet. Något förvånande besvarade han denna förfrågan, från 
vad som i praktiken var en valorganisation för Allmänna valmansförbundet, i po-
sitiva ordalag.17 Engqvist utsågs också till suppleant för Mellersta Värend, och 
tillika suppleant i styrelsens verkställande utskott.18 Man frågar sig hur det kom 
sig att den uppenbart frisinnade Engqvist engagerade sig i en valorganisation för 
Allmänna valmansförbundet. Troligtvis attraherades han av några få punkter i 
programmet, nämligen de som lite vagt formulerades som �utveckling av nykter-
hetslagstiftningen� samt egnahemsfrågan.19  

Redan vid landstingsvalet 1910 var dock Engqvist tillbaka i det frisinnade läg-
ret (om han nu någonsin lämnat det), och han blev invald i landstinget för Mel-
lersta Värend för de frisinnade.20  

1912-14 var Engqvist riksdagsman i andra kammaren för Kronobergs läns öst-
ra valkrets för liberala samlingspartiet. Under sin riksdagstid deltog han i 5:te 
tillfälliga utskottet, först som suppleant, och sedan som ledamot. Han lämnade 
fyra egna motioner, samtliga rörande jordbruksfrågor som t.ex. fraktavgifterna 
för kalk och ändrade grunder för hypoteksföreningarnas verksamhet.21 Värt att 
notera är alltså att Engqvist under sin tid i riksdagen inte lade fram några motio-
ner om nykterhetsfrågor. 

1916 valdes Engqvist till ordförande i Kronobergs läns östra Frisinnade Val-
kretsförbund. Redan efter ett år blev han dock ersatt av överlärare Frans Berg-
gren. När samma år en kandidat skulle uppsättas för andrakammarvalet, blev 
Engqvist, trots sitt tidigare riksdagsmannaskap, ratad. Hans inblandning i den 
s.k. Axamoaffären, och hans avfall från nykterheten, ansågs ha gjort honom 
omöjlig som kandidat.22 Så småningom avflyttade Engqvist till Salem, Stock-
holm, där han avled den 4 juli 1928. 
 
Övrigt: 
I samband med liberalernas övertagande av Nya Wexiöbladet 1915 tog Engqvist 
plats i styrelsen som vice ordförande. 1917 uteslöts han från sin IOGT-loge för 
brott mot artikel 2 (brutit nykterhetslöftet). 
 
J. Forssander, Växjö, häradshövding, 2 aktier 
 
A. Johansson, Bolmen, 1 aktie 
 
Gustaf Johansson, Växjö, litteratör (medarbetare i Smålandsposten), 104 
aktier  
 
��������� 
17 Moderata Samlingspartiet i Kronobergs län. 
18 Kronobergs läns Högerförbund 1959 s. 16. 
19 Kronobergs läns Högerförbund 1959 s. 18. 
20 Kronobergs läns Högerförbund 1959 s. 20. 
21 Norberg och Tjerneld 1985. 
22 Fyrtioårsberättelse för Folkpartiets Valkretsförbund i Kronobergs län, 1948. 
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Organisationstillhörighet: 
IOGT-logen N:o 201 Håkan Sjögren 1899 
 
J.P. Jönsson, Växjö, sadelmakare, 4 aktier 
 
Organisationstillhörighet: 
IOGT-logen N:o 201 Håkan Sjögren 
Växjö missionsförsamling (1881) Ledamot av styrelsen 1882. 
Kronobergs läns missionsförbund. Ledamot av styrelsen 1893. Ordförande 
1895.23  
Växjö föreläsningsförening 
Växjö egnahemsförening 
Växjö fabriks- och hantverksförening 
Kronobergs läns hushållningssällskap.24  
 
Politiskt engagemang: 
Ledamot i Växjö stadsfullmäktige sedan 1891, i drätselkammaren, i fullmäktiges 
valutskott och som rådman i rådhusrätten. Kom att tillhöra Allmänna valmans-
förbundet.25 
  
K.W. Karlberg, Växjö, barberare, 2 aktier 
 
Organisationstillhörighet: 
IOGT-logen N:o 201 Håkan Sjögren (1893) 
Växjö fastighetsägareförening (1897) 
Växjö fabriks- och hantverksförening 
 
Politiskt engagemang: 
Allmänna valmansförbundets Växjöavdelning.26  
 
S. Larsson, Braås, 1 aktie 
 
Organisationstillhörighet: 
Kronobergs läns missionsförbund, ledamot av styrelsen 1905-1910.27  
 
F. Lindgren, Klavreström, 1 aktie 
 
Edvard G. F. Linnell, Växjö, 1859-1935, kamrer, 10 aktier 
 
Organisationstillhörighet: 
IOGT-logen N:o 177 S:t Sigfrid (1897) 
��������� 
23 Espner m.fl. (red) 1961. 
24 Krantz 1988 s. 129. 
25 Krantz 1988 s. 129. 
26 Moderata Samlingspartiet i Växjö. 
27 Espner m.fl. (red) 1961. 
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Växjö egnahemsförening, sekreterare (1896) 
Växjö hushållningssällskap, sekreterare.28  
 
J. Ljungqvist, Växjö, skomakare, 1 aktie 
 
Organisationstillhörighet: 
Växjö blåbandsförening (1888) 
Växjö missionsförsamling (1888) 
 
E. Lundgren, handlande, 1 aktie 
 
Organisationstillhörighet: 
Växjö missionsförsamling (1898) 
 
Knut Lundqvist, Växjö, fabrikör, 3 aktier 
 
Organisationstillhörighet: 
Växjö blåbandsförening 
Växjö baptistförsamling (1887-88) 
Växjö missionsförsamling (1892) 
 
Politiskt engagemang: 
Allmänna valmansförbundets Växjöavdelning.29 
 
Gustaf Löfqvist, Växjö, vaktmästare, 1 aktie 
 
Organisationstillhörighet: 
IOGT-logen N:o 343 Växjö (1898-1901) 
 
S. Malm, Alvesta, smedmästare, 1 aktie 
 
Organisationstillhörighet: 
IOGT-logen N:o 320 Värend i Alvesta (1892) 
 
A.W. Malmström, Växjö, vagnsförman, 1 aktie 
 
Organisationstillhörighet: 
IOGT-logen N:o 201 Håkan Sjögren (1897) 
IOGT-logen N:o 177 S:t Sigfrid (1907) 
Växjö metodistförsamling (1879-1897) 
Växjö egnahemsförening (1896).30 
 

��������� 
28 Bergstrand m.fl. (red) 1951. 
29 Moderata samlingspartiet i Växjö. 
30 Smålandsposten 16 november 1896. 
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A.P. Nilsson, Växjö, slaktare, handlande, 2 aktie 
 
Organisationstillhörighet: 
IOGT-logen N:o 860 Vågbrytaren 
IOGT-logen N:o 201 Håkan Sjögren (1892) 
 
O.M. Nygren, Alvesta, handlande, 1 aktie 
 
Organisationstillhörighet: 
Alvesta missionsförsamling (1898) 
Kronobergs läns missionsförbund, ledamot av styrelsen 1886-1915.31  
 
A.G. Palm, Växjö, 2 aktier 
 
Organisationstillhörighet: 
IOGT-logen N:o 201 Håkan Sjögren 
 
P.N. Persson, Växjö, handlande, 2 aktier 
 
Organisationstillhörighet: 
Växjö Missionsförsamling (1898) 
Kronobergs läns Missionsförbund, ledamot av styrelsen 1905-1928.32  
 
J.G. Petersson, Växjö, lantbrukare, 1 aktie 
 
Organisationstillhörighet: 
Växjö egnahemsförening (1896).33  
 
J.M. Petersson, Växjö, snickare, 2 aktier 
 
Organisationstillhörighet: 
Växjö fabriks- och hantverksförening 
 
Övrigt: 
Petersson startade egen snickeriverkstad 1888. 
 
O. Petersson, Växjö, tillsyningsman (vattenledningsförman), 1 aktie 
 
Organisationstillhörighet: 
Växjö fabriks- och hantverksförening 
 
 

��������� 
31 Espner m.fl. (red) 1961. 
32 Espner m.fl. (red) 1961. 
33 Smålandsposten 16 november 1896. 
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Politiskt engagemang: 
Växjö frisinnade valmansförening, ledamot av styrelsen från 1909 
 
Olof G. Petersson, Växjö, handlande, 2 aktier 
 
Organisationstillhörighet: 
IOGT-logen N:o 201 Håkan Sjögren (1900) 
Sjukhjälpsföreningen Svea (1899).34 
 
Politiskt engagemang: 
Växjö frisinnade valmansförening 
 
Axel Quiding, Växjö, bokhandlare, 2 aktier35  
 
Organisationstillhörighet: 
Växjö jultomtar, var med och bildade föreningen  
Växjö fastighetsägareförening, medlem sedan starten 1897  
 
Politiskt engagemang: 
Ledamot av Växjö stadsfullmäktige sedan 1892.  
Allmänna valmansförbundet. 
 
Övrigt: 
Quiding kom till Växjö från Karlskrona 1881 och inköpte Södergrenska bokhan-
deln, Storgatan 12. Han var även verksam inom bankväsendet.  
 
Carl Samuelsson, Vislanda, bokhållare, 1 aktie 
 
Organisationstillhörighet: 
IOGT-logen N:o 693 Wieselgrens förhoppning 
 
J.G. Sandberg, Växjö, trädgårdsmästare, 1 aktie 
 
Organisationstillhörighet: 
IOGT-logen N:o 969 Rosengrens minne i Tegnaby 
IOGT-logen N:o 343 Växjö (1900) 
 
Politiskt engagemang: 
Växjö frisinnade valmansförening, led. av styrelsen från 1905. 
 
 
 
 

��������� 
34 Smålandsposten 21 januari 1899. 
35 Uppgifterna huvudsakligen ur Krantz 1988 s. 130, samt Smålandsposten 24 oktober 1897. 
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C.A. Sjöholm, Växjö, skräddaremästare, 2 aktier 
 
Organisationstillhörighet: 
IOGT-logen N:o 343 Växjö 
Växjö egnahemsförening, ledamot av styrelsen (1895).36 
Växjö fabriks- och hantverksförening 
 
Politiskt engagemang: 
Växjö frisinnade valmansförening, suppleant i styrelsen 1905 
Uppställdes som valmansföreningens kandidat vid stadsfullmäktigvalet 1906, 
men blev ej invald.37  
Efter den liberala splittringen 1923 kom Sjöholm att tillhöra Växjö frisinnade 
medborgareförening, där han valdes till vice ordförande 1924.38  
 
F. Th. Stenbeck, Växjö bokbindare, 1 aktie 
 
Organisationstillhörighet: 
IOGT-logen N:o 343 Växjö (1883) 
 
J.F. Ståhl, Växjö, snickaremästare, 1 aktie 
 
Organisationstillhörighet: 
IOGT-logen N:o 343 Växjö 
IOGT-logen N:o 201 Håkan Sjögren (1898) 
Växjö rösträttsförening, ledamot av styrelsen (1896) 
Växjö fabriks- och hantverksförening 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 

��������� 
36 Smålandsposten 29 november 1895. 
37 L. Johansson 1992 s. 272. 
38 L. Johansson 1992 s. 280. 
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Bilaga 2. Intressenter i Elmhults Tidning 
 
P.G. Almberg, handlande 
L. Andersson, lokomotivmästare 
S.J. Bergander, tunnbindare 
Emanuel Blohmé, folkskollärare39 
A. Borg, lokomotivförare 
A. Davidsson, lokomotivförare 
Edv. Ek, lokomotivförare 
C.J.G. Eklund, handlande 
A.J. Elmiér, possessionat (3.000 kr.) 
Hj. Fagerholm, apotekare 
John Forsström, postmästare (3.834 kr.) 
G.F. Frieberg, folkskollärare40 
L. Görgenson, målaremästare (1.500 kr.) 
Joh. Johansson, handlande41 (2.500 kr.) 
Aug. Jonsson, lantbrukare 
C. Lagerblad, handlande 
Karl Larsson, urmakare 
C. Lind, mössmakare (500 kr.) 
A. Ljunggren, lokomotivförare 
Nils Löttiger, ingenjör (1.200 kr.) 
C. Möller, fabrikör  
C.B. Nilsson, handlande 
L. Nordahl, f.d. pumpare 
Joh. Nyberg, bokhandlare 
A.J. Olsson, f.d. lokomotivförare (1.728 kr.) 
Carl Johan Olsson, handlande 
I. Pehrsson, ingenjör, Delary 
N. Pehrsson, handlande 
A.E Persson, källarmästare 
Harald Persson, lokomotivförare 
F.O. Sjölin, lantbrukare 
B.J. Svanberg, handlande42 (1.800 kr.) 
Nils Svensson, handlande (1.600 kr.) 
Carl Timelin, handlande (1.200 kr.) 
Nils Winqvist, kamrer, Everöd 
P. Åkerman, lokomotivförare 
F.S. Örn, e. provinsialläkare (4.500 kr.) 
Axel Örtengren, källarmästare (5.000 kr.) 

��������� 
39 Ordförande i municipalstämman. 
40 Vice ordförande i municipalstämman. 
41 Ordförande i municipalnämnden. 
42 Vice ordförande i municipalnämnden. 
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Siffrorna inom parentes avser taxerad inkomst enligt taxeringslängd för bevill-
ningen 
 
I Elmhults Tidnings provnummer den 14 december 1899 har följande personer 
undertecknat tidningens anmälan: 
 
Namn    Tax.ink.43

  
 
J.A. Bengtsson, kommunalordförande  i.u. 
A.J. Elmier, lantbrukare (patron)*  3.000 
John Forsström, postmästare*   3.834 
L.Görgenson, målaremästare*   1.500 
Joh. Johansson, handlande*   2.500 
Aug.Jonsson, lantbrukare*   i.u. 
C.Lagerblad, snickaremästare*   i.u. 
C.Lind, mössmakare*   500 
J.A.Ljunggren, stationsinspektör*  2.806 
Nils Löttiger, ingenjör*   1.200 
A.J. Olson, lokomotivförare*   1.728 
Aron Rubin, sergeant   651 
Fredric E:son von Schantz, notarie  650 
B.J. Svanberg, handlande*   1.800 
N. Svensson, spannmålshandlande*  1.600 
J. Söderstrand, folkskollärare   i.u. 
Carl Timelin, handlande*   1.200 
F.S. Örn*    4.500 
Axel Örtegren, källaremästare*   5.000
  
 
 
 
 
 
 
 
 

��������� 
43 Källa: taxeringslängd för bevillningen, publicerad i Elmhults Tidning 14/6 1900. Notabelt är att av 

de 11 som enligt taxeringslängden hade en inkomst på 2.500 kr. eller mer fanns sex stycken med på 
denna lista, däribland fyra av de fem högst taxerade (siffrorna inom parentes). Markeringen i.u. in-
nebär att det inte fanns någon uppgift om denna person. Förmodligen bodde de utanför Älmhult. 
Personer markerade * tillhör de som senare kom att utfästa sig för ett garantibelopp för tidningen, 
se föregående sida. Namnen är av mig uppsatta i alfabetisk ordning (uppgifter om taxerad inkomst 
fanns naturligtvis inte med). 
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Bilaga 3. Den stora pressfejden 1896 
 
 
Nya Wexiöbladet 1 augusti 1896 
 
Prässen och riksdagsmannavalen. Inom hela den civiliserade världen spelar ju 
tidningsprässen en betydande roll, ej minst i politiskt afseende. Särskildt vid ti-
den för allmänna val till folkrepresentationen äro tidningarna i flitig verksamhet. 
Till en viss grad är denna liflighet nyttig och nödvändig, men i de flesta länder 
har den redan börjat gå utom tillbörlighetens och anständighetens gränser. Vårt 
land anses i detta såväl som många afseenden för efterblifvet, men numera finns 
knappt några väl grundade skäl därtill. Se t.ex. hur Aftonbladet hudflänger de 
arma �kandidaterna� och kommenderar de beskedlige valmännen! Det sansade 
vänsterorganet Göteborgs Handelstidning finner med allt skäl sådant förmynder-
skap opassande och har därför tagit sig dristigheten att säga sin oroliga hufvuds-
tadskollega sanningen. Oblygare än något Aftonblad uppträder i år en landsorts-
tidning, hvars redaktör är mest känd för sin �gödsel-fantasi�, såsom en för ett par 
år sedan afliden biskop uttryckte sig, samt för sin oupphörliga förhävelse öfver 
verkliga och inbillade naturgåfvor. Svårligen kan man väl sätta sina påsar på 
längre afstånd från dörren, än då man förklarar sig själf �mångdubbelt mera värd 
än ett helt tunnland justitieråd�. Bemälda publicistiska extranummer har i år an-
gripits af den vildaste politiska valrabies. Det är ej nog med att verkliga eller 
förmenta meningsfiender öfverösas med de värsta otidigheter, i hvilka �gödsel-
fantasien� framträder i all sin glans, utan den store konstnären konstruerar fram 
de lumpnaste motiv för angifvna handlingar af en del personer, hvilka icke ens 
tagit ett steg i den insinuerade riktningen. Den som ger sig i leken, får leken tåla, 
heter det visserligen, men däremot är det öfver allt brukligt, att den får vara i 
fred, som ställer sig helt och hållet utanför. En sådan lag vill dock icke ifrågava-
rande redaktör veta af utan ropar fram än en, än en annan af dem, som han med 
eller utan skäl anser som sina enskilda ovänner, på valstridens plattform för att få 
utgjuta sin galla öfver dem. Det är således icke den politiska fanatismen utan i 
första rummet en rent individuell hatfullhet som här driver sitt spel. Och en så-
dan herre skäms icke att beskylla hederligt folk för en på låga bevekelsegrunder 
beroende ombytlighet i åsikter, men däremot förhärliga sin egen fasta öfvertygel-
se! Lyckligtvis är det fast otroligt, att valmännen skulle låta skrämma eller lura 
sig af en dylik buse. De torde tvärtom vara sinnade att gifva honom samma svar, 
som förre krigsministern Palmstjerna fick af hr Andersson i Nöbbelöf: �Vi votera 
icke på kommando!� 
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Smålandsposten 3 augusti 1896 
 
En afkastad mask. I vår högt värderade samtida �Nya Wexiöbladet� lästes här-
omdagen: [om �Nya centern� i andra kammaren]. 

Här betonas sålunda helt öppet den åsigten, att städer och landsbygd hafva 
skilda, delvis motsatta intressen, här uttryckes tillfredsställelse öfver ett parti, 
som rigtigt dugtigt kan motarbeta landsbygdens önskningar, och här gifves en 
välment anvisning till [�] den egna stadens valmän [�] om hvad de främst bör 
eftersträfva hos sin riksdagsman, nemligen en mot landsbygdsintressena fiendtlig 
partiställning! 

I en tid då jordbrukets � det förnämsta landsbygdsintresset � ställning är så 
förtviflad som nu och väl behöfver alla goda krafters understöd, kan det natur-
ligtvis icke annat än smärta oss att det bland sina vedersakares leder skall behöf-
va räkna en så mägtig, intelligent och energisk kraft som �Nya Wexiöbladets� 
redaktion. 

Men å andra sidan är ju rent spel alltid en fördel, och då den mycket aktade 
samtidan nu i ett hänseende afkastat masken, torde man få helsa detta som int-
ledningen till en klarare hållning äfven i öfriga frågor, der tidningen under sin 
nuvarande utgifvare varit mystisk, vinglande och dunkel samt aldrig velat rigtigt 
�bekänna kort�. Det blir i längden litet tunnt för ett tidningsorgans läsare, att icke 
egentligen veta ett dugg mer om redaktionens åsigter än att � den nitälskar för 
concordieformeln och hatar kyrkoherde Karlberg. 
 
Nya Wexiöbladet 4 augusti 1896 
 
Breflåda. Smålandspost! Håll ni på bara! Det blir desto mera tydligt, att era oa-
flåtliga bemödanden att verkligen finna sak med oss aldrig kunna krönas med 
önskad framgång. Ni nödgas ju ständigt idissla detsamma, som alltid utgjort ert 
stora nummer, hvarenda gång ni dragit åstad för att nedgöra oss. 

Vi skola vid tillfälle återkomma till ett och annat, f.n. ha vi viktigare saker att 
behandla än ert evinnerliga käbbel. Ni däremot kan ju hålla på att gräfva i era 
gamla grunkor och lägga opp ett lass för hvart nummer. Det bör kunna bli en 
skön kompost med tiden och särdeles angemän i synnerhet för edra talrika pre-
numeranter vid Döda hafvet. 
Red. 
 
Nya Wexiöbladet 8 augusti 1896 
 
Betänklig okunnighet hos en tidningsredaktör. En härstädes utkommande avisa 
har en redaktör hvars beklagansvärda lott det blifvit att på en bestämd dag i hvar-
je vecka producera skämt och kvickheter. Som detta äfven för begåfvade perso-
ner i längden blir omöjligt, har följden blifvit, att hans skämtafdelning numera i 
regel läses blott af backstugusittare, hästbytare, och andra andans fattighjon. 
Härom kvällen, sedan vi gått till hvila, beslöto vi emellertid af brist på sömn-
pulfver att ögna i �skämtet� och stötte då på följande rad [�] 
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Som den kunnige läsaren inser, har den nämnde redaktören förblandat Gideon 
och Gibeon, hvilket senare var det världshistoriskt bekanta ställe, där solen stod 
stilla nära en hel dag, liksom det ibland plägar ske med förståndet hos Sigurd. 
Emellertid är det en skam, att personer, som visa sig icke ens hafva inhämtat 
folkskolans minimikurs i biblisk historia, skola tillåtas utbyta den gödselkärra, de 
en gång med heder kört, mot pennan och saxen. Dubbel skam blir det i en stad, 
som är säte för snart sagdt alla möjiga undervisningsanstalter. Skulle icke en för-
ordning kunna utfärdas, att dylika skriblers alster censurerades af t.ex. en små-
skollärarinna? Med den bibelkännedom, som våra småskollärarinnor äga skulle 
de väl [�] kunna förhindra våra fullkomligt oskolade publicister från att hos 
hvarje bondgosse uppväcka ett löje, som säkerligen är af helt annat slag, än det 
�skämtaren� åsyftat. 
 
 
Nya Wexiöbladet 8 augusti 1896 
 
Något om �åsikter�. Hvarje gång vi råka ut för �Sigurds� onåd, har han tillvitat 
oss, att Nya Wexiöbladets hållning dels icke varit �klar�, dels icke stått i öfve-
rensstämmelse med de åsikter, som han trott sig veta, att tidningens utgifvare 
förut hyst. Han har ordat åtskilligt om vår plikt att klargöra vår ståndpunkt, om 
växlande öfvertygelse m.m. Det är icke vår mening att här inlåta oss på en un-
dersökning af bevekelsegrunden till dessa angrepp � hvilket nog kunde vara 
ganska frestande � ej heller att uppvisa, huru pass mycket fog han äger för sina 
tillvitelser, ty lika visst som man bör gifva ett ärligt svar på en ärlig fråga, lika 
mycket är den, som har någon själfkänsla, skyldig sig själf att tillbakavisa krän-
kande utmaningar endast genom att vända belackaren ryggen. Det är numera 
också ett undantagslöst bruk att så behandla �Sigurds� näsvisheter. Däremot sko-
la vi söka på annat sätt bevisa vår tacksamhet för det intresse, som han ådagalagt 
för Nya Vexiöbladets åsikter, prenumeranter, korrespondenter, �annonsslantar� 
o.s.v. Vi kunna ju t.ex. intressera oss en smula för hr Sigurds åsikter. De äro na-
turligtvis fullt stabila, oryggliga och klara. Utan tvifvel! De kunna t.o.m. icke 
växla. Det förbjuder sig själf. Förutsättningen för ombyte af öfvertygelse saknas 
nämligen helt och hållet, alldenstund där intet finnes att byta bort. Och fastän hr 
�Sigurd� säkerligen icke är nog lycklig att i detta afseende vara ensam i sitt slag, 
så ha däremot �Smålandspostens� läsare den sällsynta förmånen att hafva fått 
�rent besked� af den store författaren själf. Detta har han gifvit dem på mångfal-
diga sätt, i ord och handling, men allra tydligast, då han för någon tid sedan ut-
tryckligen och kraftigt betygade, att han icke frågade efter hvarken ondt rykte el-
ler godt rykte, aktning, beundran, tacksamhet eller annat sådant �utan endast 
prenumeration, helst för helt år�. Det bör kanske för ytterligare tydlighets skull 
anmärkas, att dessa ord ej äro hämtade ur hans skämtafdelning utan stå att läsa i 
det mest allvarliga sammanhang, mycket allvarligare än hans ledare- och noti-
safdelning. Sådant vittnesbörd kan man alltså kalla en skön själs uppriktiga be-
kännelse om sig själf, och utan tvifvel är det hans avsikt att därpå både lefva och 
dö. Det må endast tillåtas oss att betvifvla �Sigurds� ringaktning för � beundran. 
Något värde om också ej jämförligt med pänningens har nog allmänhetens be-
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undran i hans ögon. Med en obetydlig justering lämpar sig ofvannämnda passus 
således utmärkt väl att sätta som måtto på �Sigurds� samlade skrifter.  

Medan vi hålla på att intressera oss för hr �Sigurds� fasta åsikter, taga vi oss 
friheten göra en liten afstickare till � hr Waldenström. Likheten mellan dessa 
bägge affärsgenier är påfallande. Hr W. kan på samma grunder som S. omöjligen 
�byta om� åsikter. Äfven W. har själf författat, fast ej i tryck publicerat ett för 
honom lika karaktäristiskt måtto. Det gick så till, att en herre i Stockholm, hvil-
ken samlar porträtter af framstående personer här i landet och så vidt möjligt 
skaffar sig några af dem skrifna rader, i hvilka de korteligen angifva sin lifsupp-
gift, sina tankar i dagens frågor eller något annat, som de finna lämpligt att införa 
i den tillämnade porträttkatalogen och autografsamlingen, i sådant syfte tillskref 
hr W. med förfrågan, om han ville deltaga i utställningen. Waldenströms svar in-
nehåll, att det ville han gärna, men �inte för inte� var hans princip, och därför så 
begärde han att först få veta, huru mycket han fick betaldt. Emellertid hördes 
ingenting vidare af, och hr W. glömde bort affären, till dess han en vacker dag 
mötte porträttsamlaren på en gata i Stockholm, då han genast frågade, hur det 
gick med företaget. �Förträffligt!� svarade den andre. �Nå, men jag har ingenting 
hört af�, invände W. � �Behöfs inte, jag är nöjd med hvad jag har fått�. Det be-
rättas, att detta var första gången, som den snikne Gefledoktorn låtit kugga sig i 
affärer, men den gången blef han grundligt lurad, ty för att slippa skandalen mås-
te han punga ut med åtskilliga pluringar. Emellertid vet man nu ungefär, huru 
han själf uttryckte den lefnadsregel, som han hittills troget följt. Det faller af sig 
själf, att ett sådant slughufvud, som förstått sig på att under gudaktighetens 
täckmantel plocka sina får på en myckenhet gods och guld, skall slå lifligt an på 
�Sigurd�. Också har �Smålandspostens� utgifvare i sin veckotidning afritat och 
höjt till skyarna sin ryktbara jämlike i Gefle. 
 
Smålandsposten 10 augusti 1896 
 
Att �slå katten ur tunnan� är en mycket grym, tortyrmessig sport, hvars upprö-
rande detaljer torde vara de flesta af våra läsare bekanta. Sedan vi nu vaknat till 
fullständig insigt om att det just är en liknande misshandel på det moraliska om-
rådet vi sjelfva äro i färd att begå genom att söka förmå �Nya Wexiöbladet� till 
uttalande om några som helst politiska åsigter, bör det för hvar och en, som kän-
ner vår humanitet och vårt goda hjerta, vara tydligt att vi genast afstå från detta 
väl i allt fall bra hopplösa förehafvande. 

Och vi blygas icke för att rent ut tillstå, att vi upprigtigt ångra de små försök, 
vi redan gjort i den vägen, sedan vi bevittnat de hemska följder deraf, som röjde 
sig uti den märkliga samtidans hysteriska anfall i lördags. 

Likt en vettskrämd skomakarepojk, som vi en gång såg uti en s.k. �orientalisk 
irrgångssalong� knyta näfvarna och utfara i skällsord mot de gestalter, som gri-
nade emot honom ur de tjogtals spegelväggarna och uti hvilka han i förskräckel-
sen omöjligen kunde igenkänna sitt eget ljufva anlete, rasar nu �Nya Wexiöbla-
det� mot sin egen spegelbild samt hallucinerar att det är vår beskedlige Sigurds 
och � lektor Waldenströms (!) i Gefle bilder det har framför sig, beskyllar med 
anledning deraf Sigurd för brist på åsigter och Waldenström för Gud vet hvad, 
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samt slutligen så vidt vi fattat samelsuriet rätt, dem båda för allt för stark inbör-
des beundran för hvarandra. 

Gentemot dylika hallucinationer känna vi nu i rötmånaden endast ett råd, blott 
ett svar: Kallt vatten på svaga hufvudet och sexton iglar å ryggslutet. 
Beträffande slutligen det sätt, hvarpå utgifvaren af ett blad, der man icke kan läsa 
femton rader utan att vada i pecoraler och löjligheter, trott sig kunna angripa vår 
utgifvare personligen med förvrängda och ur sammanhang ryckta citater samt � 
korrekturfel i �Smålandsposten�, så tilltro vi honom ännu så mycken sans, att 
han i dag, då vi hoppas att det betänkliga anfallet är öfver, tackar Gud för det 
hans läsekrets är så ringa, att den skam, han der dragit öfver sig genom sin råhet 
och dumhet, ej sprides i allt för vida kretsar. 

Vår utgifvare torde � utan någon som helst förhäfvelse � inom publiciteten 
och den literära verlden intaga åtminstone en så pass hög ståndpunkt, att dylika 
angrepp ej nå honom; men han kunde ju, för näpsande af sjelfva näsvisheten, 
möjligen falla på den gräsliga hämndtanken, att i våra egna spalter för en stor 
allmänhet i hela landet och till blygd för hela den kår, angriparen tillhör då han ej 
smutsar publiciteten med sin politiskt hermafroditiska och journalistiskt parasi-
tiska verksamhet, återgifva ett och annat stilprof af den sorten, hvarmed �Nya 
Wexiöbladet� i lördags excellerade. 

Så obarmhertiga vilja vi dock icke vara i dag, utan nöja oss med att under 
hänvisning till Herrans fjerde bud erinra hans allra kristligaste utgifvare af �Nya 
Wexiöbladet� om den smula hänsyn, han dock är skyldig den, hvars bröd han 
äter. 

Ty hvilken annans bröd äter �Nya Wexiöbladets� utgifvare än �Smålandspos-
tens�, der han häpnadsväckande okunnig i de flesta grenar af publicistiskt vetan-
de, komplett rudis i allt hvad tidningsteknik heter, utan annat sjelfständigt gör-
omål än att skälla, utan annat reportage än att saxa �Smålandsposten� sitter och 
som en parasit lifnär sig af vårt arbete? 
 
Nya Wexiöbladet 11 augusti 1896 
 
En spik plägar �Sigurd� alltemellanåt kosta på statskyrkans s.k. likkista [�]. Det 
har som bekant länge hört till radikalernas önskemål att få bort alla hinder för ut-
träde ur statskyrkan. De ha påyrkat, att man måtte få öfvergå till hvilken religion 
som helst t.o.m. utan att därvid behöfva uppgifva något trossamfund, där man 
tänkte inskrifva sig. En lika tokig uppfattning af begreppet religionsfrihet förfäk-
tade nu vännen �Sigurd�, en lång tid bortåt. Han dundrade väldeliga mot stats-
makterna, som icke ville på denna väg återinföra den föråldrade kulturform, som 
benämnes hedendom. Att uppställa några villkor för dem, som önskade lämna 
statskyrkan, det var i högsta grad oförnuftigt och grymt, påstod hr �Sigurd�. Och 
i all synnerhet vore det till stor skada för kyrkan själf, försäkrade han, det vore 
naturligtvis � en spik i dess likkista. 
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Nya Wexiöbladet 13 augusti 1896 
 
Stad och land hafva alltid haft olika intressen i flere afseenden, och huru mycket 
man än må bemöda sig att utplåna denna olikhet, så lärer det aldrig kunna full-
komligt lyckas. [�] Att kämpa för reformer, som åsyfta en rättvisare fördelning 
dem emellan af bördor och förmåner, måste betraktas som ett ädelt sträfvande, 
men man må blott icke inbilla sig, att ett sådant reformarbete någonsin blir ful-
ländadt [�]. Motsatsen mellan tvänne af naturen så olika slags samhällen som 
städer och landtkommuner kommer därför alltid att finnas. Men finner man detta 
obestridligt, så får man också lof att erkänna det naturliga i att folkrepresentatio-
nen innesluter målsmän för det ena såväl som det andra ortsintresset. Det vore 
lika orimligt, att landsbygden skulle låta sig representeras i riksdagen endast af 
en skara herremän, hvilka kanske ett par månader på sommaren bo på landet i sin 
villa, som att städernas riksdagsmän vore idel agrarer. Med så oresonliga preten-
tioner framträder dock tidningen �Smålands-posten�. För några år sedan hyllade 
den i likhet med högerprässen i allmänhet den meningen, att man borde under-
stödja herremannakandidaturen gentemot allmogeriksdagsmännen, hvarhelst det 
på något vis bar sig [�]. 

�Smålandspostens� ståndpunkt är således i detta afseende alldeles unik, och 
tidningens tilltag att stämpla oss såsom fientliga mot landtmännen öfverträffas i 
oförsynthet endast af de förnärmelser, hvarmed vår kollega behagat hedra Vexiö 
stads riksdagsman i anledning däraf att vi, dock utan den ringaste inblandning af 
hans speciella verksamhet i riksdagen eller ens någon hänsyftning särskildt på 
honom, vågat uttala oss om det parti, som han tillhör.  
 
Breflåda. 
Stackars �Smålandspost!� Var inte så ledsen för det ert rikhaltiga förlag af okvä-
dingsord håller på att tryta. Ni som redan länge hållit på med att äta er själf, lik-
som gamla hundar plägar göra, kan godt börja om igen, när det tager slut. Ni har 
i alla fall inte sagt oss ett enda ondt ord, som vi icke förut många gånger läst i 
�Smålandsposten� om en hel del annat folk [�]. 
 
Smålandsposten 14 augusti 1896 
 
Breflåda. 
Beundransvärda �Nya Wexiöblad�! Först litet i sak! Vi har aldrig ensidigt för-
ordat hvarken �herrar� eller �bönder� till ledamöter af andra kammaren. 
[�].Våra omdömen om hrr Andersson i Allgutsboda och Carlsson i Bäck bevisa 
bäst lögnaktigheten af insinuationen att vi skulle bruka �nedsvärta de riksdags-
kandidater, vi ej kunna i främsta rummet rekomendera�. 

Så är det med alla edra öfriga påståenden. Skefhet och lögn utigenom. Huru i 
all verlden kan en viss sympati för andra kammarens forna intelligensparti [�] 
anses förbinda till stödjande af och sympatier för det erbarmliga, magt- och be-
tydelselösa trettiotal, som kallar sig �nya centern� [�]? 
Se der allt ert senaste babbel vederlagdt! 

Ser ni, så der märkvärdigt är det med sjelfständigt folk, som ha tankarna med 
sig och en smula mod i bröstet! De äro så förargligt omöjliga att �komma åt� och 
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�beslå med tvetalan�. Den fege, lömske och osjelfständige kan omöjligen begri-
pa detta, utan hoppas alltid kunna upptäcka en remna i rustningen och försöker 
emellanåt ett rackgläfs eller ett bett i byxfållen, som ni nu. Men den rörelsen är 
det bäst ni låter bli; ordandet om våra åsigter skall ändå aldrig förmå publiken att 
glömma det ni alls inga åsigter har, eller har alldeles för många, beroende på hur 
man tar det. 

Så tycker ni att vi äro fula i mun, och vårt samvete säger oss att ni för en 
gångs skull har rätt. Men vi ha derför två goda ursäkter. Den ena är att allt hvad 
vi sagt är så innerligt upprigtigt menadt, hvilket deremot naturligvis omöjligen 
kan vara fallet med er, då ni med pöbelovett och låtsadt förakt öfverfaller en 
man, som dock, all ilska och afund till trots, skall lefva i ett ej allt för ringa ak-
tadt minne i några stycken nordeuropeiska länder och hos våra landsmän hinsi-
dan oceanen långt sedan äfven vår närmaste bygd glömt, att både ni och �den för 
ett par år sedan aflidne biskop�, som ni åkallat till spiritistisk hjelpreda, någonsin 
existerat. Vår andra ursäkt är bruket att svara, som man blir tilltalad, lägga bort 
artighetsbetygelserna gentemot busar och �ondt med ondt fördrifva�. Det är dock 
allt för mycket begärdt att fordra bli höfligt bemött af den, hvars bröd ni äter, då 
ni sjelf gentemot honom utslungar en gödselproduktion, som icke blott måste 
högeligen förvåna den aflidne biskopen-hjelparen i hans himmel, utan ock � 
hvad vida värre är � lär ha ådragit er indragningen af alla förut hoptiggda annon-
ser från nejdens försäljare af gödsel-ämnen, enär de anse att ni idkat illojal och 
öfvermäktig konkurrens. 

För öfrigt tyckes kuren ju ha haft en förmånlig verkan. Ni är redan betydligt 
mindre otäck i truten och har utbytt de flesta skällsorden mot ett kristligt delta-
gande: �Stackars Smålandspost!� som rigtigt klär en helig man. 

Ville ni nu bara också utbyta det af er i går ej mindre än två gånger använda, i 
er mun litet ängsligt klingande ordet �ärade kollega� mot någon skonsammare 
oqvädingsform, t.ex. �skandalblad� eller �skojaretidning�, så skulle det äckel, vi 
nu känna hvar gång vi tänka på er, måhända så småningom kunna förbytas uti en 
viss matt välvilja, sådan man egnar andra samhällets olycksbarn. 
Red:n. 
 
Nya Wexiöbladet 15 augusti 1896 
 
En värdighet som är svår att ernå. 
Hvem har väl någonsin förut tänkt sig, att det skall vara så oerhördt kinkigt att 
bli � redaktionssekreterare? Ganska många veta visserligen, att det ingalunda är 
en smal sak att sköta en sådan befattning på ett tillfredsställande sätt, men endast 
få torde hittills haft en aning om, hvilka utomordentliga kompetensvillkor, som 
erfordras för att erhålla själfva titeln redaktionssekreterare. Just i dessa dagar har 
emellertid ett viktigt prejudikat gifvit en överraskande upplysning därom. Ett par 
unga män, som hafva till uppgift att för hvar sin af tvänne i samma stad utkom-
mande tidningar uträtta ungefär samma redaktionsgöromål, hafva hittills allmänt 
ansett böra tituleras på samma sätt och hafva äfven själfva så betecknat hvaran-
dra i åtskilliga tidningsnotiser. Sådant går nu icke vidare för sig. Det är endast 
den ene af de båda som äger rätt att bära ifrågavarande titel, och att döma af öfri-
ga prejudikatet sammanhängande omständigheter är han också den ende i hela 
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världen, som kan anses fullt kompetent för en så hög värdighet. Det finns icke 
och har aldrig funnits mer än ett ännu högre majestät, hvilket dock, glädjande att 
omtala, lefver och rörer sig icke långt ifrån hvar och en af oss, ärade läsare. Intet 
språk har hittills nått den utveckling, att mänsklig tunga förmått frambringa ens 
en tillnärmelsevis passande benämning på denna storhet. Visserligen har man 
sökt beteckna dess omfång, vikt och värde i andligt och lekamligt afseende, ge-
nom att såsom mått använda justitieråd, tagne tunnlandsvis, men det har visat sig 
omöjligt att därmed nå det åstundande målet. Vi våga därför icke använda något 
som helst namn på denna enastående person, som äger ännu högre rang än hr re-
daktionssekreteraren. Hvad den senare åter beträffar, så anser vi det vara vår 
skyldighet att korteligen angifva, huru han fortfarande gör sig värdig en titel, 
som många i sin fåkunnighet trott sig redan äga eller hoppats snart kunna erhålla. 

En redaktionssekreterare bör vara �födder i Värnamo direkt�. All skolunder-
visning utöfver den, som bestods i Värnamo nu afsomnade lägre allmänna läro-
verk, är absolut hinderlig. Student göre sig icke besvär, och den, som idkat studi-
er vid universitetet, kan på inga villkor komma ifråga. Utnämningsrätten till-
kommer endast en, nämligen den utomordentlige man, hvars minne skall i evär-
derlig tid lefva �i några stycken nordeuropeiska läer och hinsidan oceanen�. och 
som uppställt så stränga fordringar på lärdomsmeriter, därför att han själf blifvit 
allvetande och allvis, utom att ens fått göra bekantskap med någon af landets un-
dervisningsanstalter, hvilka han samt- och synnerligen djupt föraktar. Den fräj-
dade yngling, som sålunda ensam erhållit fullmakt af rätter vederbörande, lade 
redan i Värnamo grunden till sin blifvande storhet, i det han begagnade hvarje 
tillfälle att där åsamka sig stryk och ovett af lärare och kamrater, hvaraf lätteli-
gen förklaras, att han nu är så ogenerad och riktigt i sitt esse, då han hunsas, snä-
ses och utkastas, hvar helst han ter sig. För att kunna kreeras till redaktionssekre-
terare måste man vidare vara så enfaldig, att man städse kan göra sin räkning på 
allmänhetens löje, och framför allt är det viktigt att tillfredsställa själfve promo-
torns favoritnöje, som beståri att �vada i pekoraler�, genom att prestera väldiga 
kvantiteter af den mest misslyckade poesi. I öfrigt synes det tillkomma hr redak-
tionssekreteraren att efter måttet af sina små gåfvor i allt efterapa sin förman. 
Mellan denne, platskonkurrenten och allmänheten bildar han en förmedlande 
länk på det sätt, att han i följd af sina anlag för missuppfattning och genom sina 
många diktade uppgifter städse arbetar på att sätta dem i harnesk mot hvarandra. 
Hans herre och mästare, som aldrig kan nedlåta sig till att direkt taga kännedom 
om hvad som händer i orten utan hämtar motiv till sina utgjutelser från hr redak-
tionssekreterarens grumliga notiskällor, hålles så mycket som möjligt vid ett ret-
ligt humör, så att han alltid har någon att förargas öfver och smutskasta men ald-
rig tid att besinna det välde, som �den styrande svansen� utöfvar öfver honom. 
Hvad som är alltför uppenbart lögnaktigt för att kunna intagas i tidningen, det 
skall han muntligen utkolportera, och därvid plägar han icke försumma att, i den 
mån det beklagligen icke alldeles odelade förtroende, hvarmed han bemötes, in-
nan han blir utkastad, gör det möjligt, söka genom en skef och falsk framställ-
ning locka prenumeranter och öfriga kunder från andra tidningar. Det är denna hr 
redaktionssekreterarens nobla verksamhet, som i en fullständigt förvriden skep-
nad spökar i den tidning, där han vunnit sina sporrar, då det där talas om prässor-
gan, som �äta andras bröd�, som �tigga� prenumeranter och annonser o.s.v. 
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Då nu allt detta hör till �publicistisk utbildning�, �tidningsteknik� och �repor-
tage� och anses oundgängligt för uppnående af redaktionssekreterare-
värdigheten, så är det klart, att endast få kunna komma i åtanka hos dem, som 
därvid allt förmår.  
 
Smålandsposten 17 augusti 1896 
 
För öfvervåld, begånget å gata i Wexiö förliden lördags f.m. har utgifvaren af 
�Nya Wexiöbladet�, J. Rosengren hos allmänne åklagaren anmält att han varit 
utsatt. Redaktionssekreteraren A. Ljunggren skulle nemligen utan föregående 
ordvexling tilldelat honom ett slag i ansigtet. Utan att föneka det han kände mo-
tivet till L:s handlingssätt, hade R. ansett att upplysning derom lämpligast borde 
lemnas af L. sjelf. 
 
Nya Wexiöbladet 18 augusti 1896 
 
I beaktande af det stridssätt, hvartill �Smålandsposten� nu tagit sin tillflykt men 
vi icke vilja nedlåta oss, få vi härmed förklara, att vi, som vidhålla och äga bevis 
på allt hvad vi emot �Smålandsposten� haft att andraga för närvarande ej komma 
att fästa det ringaste afseende vid i nämnda tidning emot oss förekommande an-
grepp. 

Och när vi förklara oss beslutna att så handla sker det i den fasta öfvertygel-
sen, att ingen hederlig och opartisk person, som tagit kännedom om hvad å ömse 
håll anförts, skall ställa sig på vår vederparts sida. 
 
Smålandsposten 24 augusti 1896 
 
Öfvervåld. Utgifvaren af �Nya Wexiöbladet�, läroverksadjunkten J. Rosengren, 
hade för öfvervåld, begånget den 15 dennes vid 12-tiden på dagen, angifvit re-
daktionssekreteraren i �Smålandsposten� A. Ljunggren, hvilken vid målets hand-
läggning var personligen närvarande. Åklagaren, stadsfiskal Rehnström, företed-
de fullmagt för målsegaren, hvilken icke infunnit sig. I fullmagten hade målsega-
ren, under uttalande af hopp om att svararen måtte åtnöja sig med ett enkelt vid-
gående af våldet och då målsegaren icke komme att lida något kroppsligt men af 
detsamma förklarat att han afstod från all ansvars- och ersättningstalan. Åklaga-
ren fullföljde målet. 
Svaranden ingaf följande skrift till protokollet: 

�Lördagen den 15 augusti vid 12-tiden var jag sysselsatt å Smålandspostens 
redaktionsbyrå och hade nyss läst en artikel i Nya Wexiöbladet, kallad �En 
värdighet, som är svår att uppnå�, hvilken på det djupaste upprört mig. Den var 
nemligen rigtad mot mig personligen och innehöll genomgående sanningslösa, 
om elakhet vittnande påståenden angående mitt rent privata lif. Så uppgafs, att 
jag skulle blifvit �hunsad, snäst och utkastad hvar helst jag tett mig� � men den-
na ensamt löjeväckande uppgift på en plats, der jag i snart tio år nästan dagligen 
stått i beröring med en mängd personer, som alltid visat mig välvilja, kunde dock 
icke i samma mån som en annan insinuation i den samma artikeln väcka min 
harm. Utgifvaren af Nya Wexiöbladet, som tillika är lärare vid allmänt läroverk, 
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hade nemligen tillåtit sig att utsprida en lika simpel som sanningslös uppgift, att 
jag vid läroverket i Vernamo � min födelseort � skulle begagnat hvarje tillfälle 
att der åsamka mig �stryk af lärare och kamrater�. 

Detta, att en stiftets lärare, beljuger en f.d. lärljunge af en af stiftets läroverk, 
upprörde mig, och då jag alldeles samtidigt händelsevis fick se läroverks-
adjunkten Rosengren komma gående från jernvägsstationen förbi fönstret till 
mitt arbetsrum, gick jag ut för att meddela honom innehållet af mina i original 
närlagde samtlige betyg från Vernamo läroverk, samt dervid göra honom upp-
märksam på att den som likt mig under hela tiden, 8 terminer, haft att uppvisa i 
flit en gång �a� samt sju gånger �ab� samt i uppförande alla åtta terminerna �a�, 
eller högsta betyget, svårligen kunde vara förtjent af �stryk� vid hvarje tillfälle. 

Vidare hade jag tänkt hänvisa hr Rosengren att begära upplysningar från min 
vördade förre lärare, hr rektor S.P. Nilsson i Vernamo, som för tillfället vistas i 
Tannåker och derifrån just i dag tillsändt mig ett intyg af följande innehåll: 

�Att hr Albert Ljunggren under den tid då han varit lärljunge vid Vernamo 
allm. läroverk städse gjort sig känd för ett mycket godt uppförande samt alltjemt 
erhållit mycket goda vitsord om flit och insigter, varder härmed på begäran inty-
gadt. 
Tannåker den 22 Augusti 1896 
Sven P. Nilsson 
rektor vid Vernamo f.d. allm. 
läroverk.� 

Detta intyg bifogas ock i hufvudskrift, och torde det liksom ofvannämnda be-
tyg senare af mig få återbekommas från rätten. 

Tiden för detta samtal med hr Rosengren var kanske illa vald, ty harmen bru-
sade ännu allt för varm inom mig, och då jag tyckte mig se glimten af ett hånlöje 
i hr läroverksadjunktens ögon, tilldelade jag honom i hastigt mod två örfilar, 
dervid jag stötte utaf honom pince-nezen, hvilken torde förorsakat en obetydlig, 
föga blödande hudrispa. 

Detta är sakens hela sammanhang.� 
Sedan skriften föredragits, meddelades att utslag kommer att afkunnas den 7 

September. 
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