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Abstrakt

Title: The russians are coming 
- The view of the Russian threat in Swedish rural press, 1858-1898.

With this essay, I want to examine the image of Russians in the Swedish rural press 

during the second half of the 19th century, how rusophobia appeared in Swedish rural 

press and how the image of Russians changed during this time. To find this out, I set 

these questions:

 

 • How was Russians and Russia portrayed in the Swedish rural press?

 • Did the view of Russians change during this time?

The essay is written so that I have interpreted my empirical material to do a discourse 

analysis in which I analyse different articles that have been written about Russia and 

Russians in a stereotypical way. The source material used in the thesis comes from 41 

news articles; the bulk of the source material comes from newspapers that were 

published during the late 19th century.

Rural press reporting on Russia and Russians were in the second half of the 19th 

century mostly negative. Of the 41 articles that were examined it was found that about 

half were negative, less than one-sixth were positive, while about a third were neutral.

The reason that many of the articles were negative has to do with Sweden's shared 

history with Russia, with many wars and territorial losses. The negative perception 

came from the very fact that Russia was Sweden's foremost enemy during the late 19th 

century. Although the image of Russia was mostly negative, the way the Russians and 

Russia were portrayed in the late 19th century changed from being obvious negative to 

have a more concealed negative view. 

Nyckelord: Ryssar, Ryssland, Rusofobi, 1800 – talets andra hälft, Landsortspress
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Del 1

Inledning
Sveriges och Rysslands relation efter medeltiden har präglats av krig och 

fientligheter och det är utifrån den här tidsperioden jag utgår ifrån för att 

sedan studera 1800 – talets andra hälft. Det jag har gjort i min uppsats är att 

undersöka vilket avtryck dessa krig och fientligheter har haft på 

landsortspressens rapportering om Ryssland och ryssar. 

Ryssen kommer! Detta har varit en vanligt förekommande fras i olika 

debatter i Sverige. Senast för ett antal veckor sedan utspelade sig en debatt i 

svensk media om hur länge Sveriges försvar skulle klara sig om en attack 

från öst skulle komma. Den svenska överbefälhavaren deklarerade att 

Sverige inte skulle klara sig mer än en vecka då vårt försvar är för dåligt.1 

Oron för Rysslands expansionsstävanden har ökat på senare år och detta har 

återigen medfört till en mer negativ bild av Ryssland. Rysslands relation till 

övriga Europa har påverkats av deras utrikespolitik de senaste åren, särskilt 

kriget i Georgien och i Tjetjenien.2 Odemokratiska utvecklingstendenser i 

Ryssland har också påverkat bilden av Ryssland i negativ riktning. 3

I Sverige har det även före dagens debatt länge varit Ryssland som har 

uppfattats som det stora hotet mot Sverige och Europa i en vidare mening. 

Därför ska jag i denna uppsats studera hur bilden av Ryssen, Ryssland och 

rusofobin såg ut i Sverige under 1800 – talets andra hälft. 

1

1 http://www.dn.se/nyheter/politik/kd-och-fp-vill-rusta-upp, hämtat 2013-04-22.

2 http://www.landguiden.se.proxy.lnu.se/Lander/Europa/Ryssland/Utrikespolitik-Forsvar 
hämtat 2013-05-02.

3 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ryssland-kan-inte-ses-som-en-
demokrati_6523426.svd, hämtat 2013-05-02.



Avsky mot andra folkslag och avvikande kulturer var under äldre tider 

relativt vanligt.4 Meningen med denna uppsats är att ge en bild av Ryssen 

och Ryssland genom svensk landsortspress, vilket gör att jag inte har 

studerat hur de verkliga förhållandena i Ryssland såg ut och inte heller om 

den svenska bilden av ryssen stämde eller var falsk.

Syfte

Med denna uppsats vill jag undersöka bilden av ryssen i svensk 

landsortspress under 1800 – talets andra hälft. Samtidigt vill jag ta reda på 

om, och i sådana fall hur, bilden av ryssen förändrades under den här 

perioden.

Frågeställning 

Mina huvudsakliga frågeställningar lyder:

· Hur presenteras ryssen och Ryssland i svensk landsortspress under 

1800-talets andra hälft? 

· Hur förändrades bilden av ryssen i tidningarna under denna tid?

Motivering

Jag har valt att fokusera på landsortspress därför att jag i min uppsats vill få 

svar på hur synen på ryssen har sett ut i olika landsorter

 i Sverige. Detta för att komma närmare en bild som inte utgår från 

samhällselitens stockholmsperspektiv och centralmaktens perspektiv. Den 

rikstäckande pressen har varit mer påverkad av centralmaktens tankar om 

ryssen och jag har därför istället valt att studera småstadstidningar och 

tidningar från landsorter. 

2

4 Tarkiainen, Kari, "Vår gamble arffiende ryssen": synen på Ryssland i Sverige 1595-1621 
och andra studier kring den svenska Rysslandsbilden från tidigare stormaktstid = ["Unser 
alter Erbfeind, der Russe"], Diss. (sammanfattning) Uppsala : Univ.,Uppsala, 1974. S. 11.



Bakgrund

Här har jag kort presenterat den historiska bakgrunden och relationen 

mellan Sverige och Ryssland före och under 1800 – talet. Även den 

europeiska relationen till Ryssland har belysts.

Den svenska relationen

De svenska relationerna med Ryssland går tillbaka till medeltiden då 

Sverige och den ryska handelsrepubliken Novgorod tävlade om att lägga 

under sig mellanliggande landområden. Efter den första freden, 

Nöteborgsfreden 1323, rådde det länge fred mellan länderna. Allt eftersom 

Ryssland ville expandera västerut blev läget mellan länderna spänt. 

Ryssland började under 1700 – talet att expandera och förvaltningen i landet 

började moderniseras efter en västeuropeisk förebild.5

Genom erövringar av Sverige kunde Ryssland säkra en kust mot Östersjön 

där riket anlade sin nya huvudstad Sankt Petersburg. I och med detta började 

relationen med Sverige bli allt mer fientlig och ländernas intressen gick 

emot varandra mer och mer. Antagonismen kulminerade med Rysslands 

erövring av Finland.6

Den europeiska relationen

Ryssland sågs i likhet med det Osmanska väldet som något exotiskt i 

Västeuropa. Frågan om ryssarna verkligen var européer kom ofta på tal i 

Västeuropa på grund av att man inte visste om man skulle karakterisera dem 

som kristna eller inte då de inte tillhörde katolicismen. Ryssland 

3

5 Tarkiainen, Kari 1974. S. 19.

6 http://www.landguiden.se.proxy.lnu.se/Lander/Europa/Ryssland/Aldre-Historia hämtat 
2013-04-30.



expanderade snabbt efter medeltiden och vid 1800 – talets början sträckte 

sig riket från Stillahavet till Östersjön. Ryssland utkämpade många krig mot 

det Osmanska väldet och gjorde stora territoriella erövringar. Under hela 

perioden som Ryssland förde krig mot det osmanska väldet ställde sig 

Storbritannien och Frankrike på osmanernas sida.7

Efter att Napoleons Frankrike förlorade kriget 1814 mot Ryssland 

betraktades Ryssland av resten av Europa som en europeisk stormakt. 

Ryssland började också till skillnad från tidigare att bli betraktat mer som ett 

europeiskt land än ett asiatiskt.8 

I Ryssland började det bli oroligt under 1800 – talet. Klyftorna ökade i 

samhället och medelklassen var obefintlig, vilket gjorde att det nästan bara 

fanns en överklass och en underklass. Livegenskapen bland bönderna var 

utbredd i Ryssland.9 Samtidigt försökte landet öka sitt inflytande över de 

slaviska folken i Centraleuropa genom den panslaviska rörelsen för att ena 

de slaviska folken under en rysk överhöghet. Panslavism är en idéströmning 

som betonar de slaviska folkens kulturella och politiska samhörighet.10

4

7 Neumann, Iver B. 1999. S. 69.

8 Neumann, Iver B. 1999. S. 98.

9 Neumann, Iver B. 1999. S 88.

10 panslavism. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/panslavism, Nationalencyklopedin, 
hämtat 2013-04-30.



Tidigare forskning 

I det här kapitlet följer en kort presentation av forskning som har gjorts 

inom området som min uppsats behandlar. Det visar också hur rysskräcken 

har sett ut i en tidigare diskurs inom ämnet.

Iver B. Neumann har undersökt hur Ryssland har porträtterats de senaste 

500 åren i Europa. Han pekar på hur Ryssland har setts som något asiatiskt, 

barbariskt och inte som något som hör till den europeiska idésfären.11 Efter 

Rysslands seger mot Napoleons Frankrike började landet att bli en 

maktfaktor i Europa på riktigt och samtidigt började rädslan för den store 

grannen i öst att växa.12 

Allt eftersom Rysslands inflytande ökade över de slaviska folken i 

Centraleuropa och balkanhalvön, ökade även rädslan att deras makt skulle 

sprida sig till västra Europa. Länder nära den ryska gränsen t.ex. de 

skandinaviska länderna, Tyskland och de centraleuropeiska länderna, var 

rädda för ryssen. Även länder som Storbritannien och Frankrike kände sig 

hotade av ryssens allt mer växande makt. Ryssen betraktades som en barbar 

vid murarna som ville komma in i Europa.13

Kari Tarkiainen skriver i ”Vår gamble arffiende ryssen” hur den svenska 

bilden på Ryssland såg ut tiden före 1800 – talet. Rädslan för ryssen hade 

präglat attityden mot ryssen och det har spelat en avgörande roll för hur 

bilden av ryssen såg ut i Sverige. Synen på den rysk-ortodoxa kristendomen 

var skiftande och kunde vara väldigt negativ. Ibland framställdes den å ena 

5

11 Neumann, Iver B. "Europe's post-Cold War memory of Russia: cui bono?" in Memory 
and power in post-war Europe: studies in the presence of the past ed. Jan-Werner Müller. 
Cambridge University Press, 2002: s. 133.

12 Neumann, Iver B., Russia as Central Europe's constituting other, Norwegian Institute of 
International Affairs = Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Oslo, 1992. S. 12-13.

13 Neumann, Iver B. 1992. S. 15.



sidan som något hedniskt, å andra sidan kunde den även vara positiv och 

framställas som bättre än katolicismen som då sågs som ett stort hot mot 

Sverige.14 Synen på ryssarna förändrades även i Sverige. Precis som i resten 

av Europa fanns det en rysskräck och en rädsla för att barbarerna i öst skulle 

attackera. Ordet barbar blev allt vanligare och det kom att ersätta ordet 

okristen. Genom användandet av detta språkbruk målades en bild upp av att 

Ryssland inte tillhörde den kristna och västeuropeiska sfären, till vilken 

Sverige såg sig tillhöra.15

Ryssland var som Neumann skriver i ”Europes other”16, den andre. 

Ryssland sågs inte alltid som en del av Europa utan något som snarare stod i 

kontrast till det. Det var därför som ryssarna kallades för barbarer. Det 

faktum att Ryssland var så stort och innefattade så många olika asiatiska 

folkslag spelade också in.17 Ryssland var lika mycket en del av Europa som 

det var den del av Kina, ansåg Västeuropéer.18

Efter Rysslands seger mot Frankrike uppstod det en rusofobi, det vill säga 

en rädsla för ryssen, i Europa.19 Rädslan för Ryssland ökade, särskilt i 

Frankrike och Storbritannien. På vissa platser skrevs det att rädslan för 

ryssen var överdriven och att Ryssland inte var ett hot som skulle erövra 

eller plundra Europa. Det skrevs till och med att Ryssland var framtiden och 

de skulle leda resten av Europa efter sig.20

Ola Agevall skriver i Osäkerhet, fara, stereotyp: en essä om Lundbergs 

Ryssligan att vi behöver bilder av stereotyper för att kunna möta vår 

6

14 Tarkiainen, Kari 1974. S. 68.

15 Tarkiainen, Kari 1974. S. 69.

16 Neumann, Iver B. 1992. S. 1.

17 Neumann, Iver B. 1992. S. 17.

18 Neumann, Iver B. 1992. S. 18.

19 Neumann, Iver B., Uses of the other: "the East" in European identity formation, 
Manchester Univ. Press, Manchester, 1999. S. 98.

20 Neumann, Iver B. 1999. S. 97-99.



omvärld. Stereotyper är våra förutfattade tankar om andra människor som vi 

skapar utifrån andras berättelser. Detta för att vi ska kunna lära känna 

världen utanför våra egna referensramar. Stereotyper finns i människors 

medvetande och färgar deras syn på hur de ser världen.21 Agevall menar att 

vad man hör och läser är det vi skapar våra stereotyper utifrån. Vi förlitar 

oss på våra stereotyper så pass mycket att det blir svårt för oss att skilja på 

våra egna erfarenheter och stereotyperna. Detta leder till att det mesta av det 

vi tror oss veta kommer från det vi har hört och läst och inte från våra egna 

erfarenheter.22

Agevall skriver att det kan finnas flera olika stereotyer på samma gång, men 

att de aktualliseras vid olika tillfällen.23 Man använder de olika 

stereotyperna av exempelvis ryssen vid olika tillfällen, beroende på vad man 

vill komma fram till. Tarkiainen skriver att ryssen både kan ses som en 

barbar samtidigt som man ser den ryskortodoxa kristendommen som något 

bra. Detta för att ryssen spelar olika roll beroende på situationen. Ryssen blir 

en barbar när han hotar Europa medan han blir en vän i kampen mot 

katolicismens expansion. Relationerna mellan Sverige och Ryssland blir 

avgörande för vilken stereotyp man väljer att lyfta fram i exempelvis 

tidsningsartiklar. Bilden av ryssen hänger ihop med stereotypen om ryssen 

och de båda var beroende av det politiska läget i Sverige, samt Sveriges 

relation till Ryssland. 

7

21 Agevall, Ola; Osäkerhet, fara, stereotyp: en essä om Lundbergs Ryssligan i Den bildade 
resenären: Vänner och kollegor belyser Svante Lundbergs väg från 1960-tal till 2010-tal. 
Linnaeus University Press, Växjö, 2012. S. 44.

22 Agevall, Ola. 2012. S. 45.

23 Agevall, Ola. 2012. S. 57.



Metod

I detta kapitel har jag presenterat vilka vetenskapliga metoder jag har 

använt mig av och vilka definitioner som har varit av vikt i min uppsats.

Jag har använt mig av en hermeneutisk tradition när jag har tolkat mitt 

empiriska källmaterial. Jag har gjort en diskursanalys där jag gör nedslag i 

olika tidningar med artiklar där Ryssland och ryssar har framställts på ett 

stereotypt och rusofobiskt sätt. Språkets betydelse och makt över tänkandet 

är en väsentlig del i forskningen kring historia. Man studerar en diskurs.24 

Med diskurs åsyftas regler för tänkande och argumentering och de begrepp 

som pekas ut som centrala för att tolka och förstå verkligheten.25 

Hermeneutiken försöker förklara vad människor har gjort och tänkt, vilket 

betyder att man försöker knyta deras tankar till deras handlingar.26 I mötet 

med den förflutna verkligheten som vi undersöker förändras och bearbetas 

våra fördomar.27 Kjeldstadli skriver i Det förflutna är inte vad det en gång 

var att: ”all historia är historien om tankar”.28 Genom att tolka tankarna som 

är nedskrivna i de här artiklarna vill jag få en förståelse av hur bilden av 

ryssen såg ut i svensk landsortspress.

Källmaterialet som används i uppsatsen kommer från 41 nyhetsartiklar och 

ledarsidor från åren 1858 – 1898. Jag har valt att göra ett nedslag vart tionde 

år  med den största delen av källmaterialet från tidningar som publicerades 

under slutet av 1800 – talet. 

8

24 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång var, Studentlitteratur,
Lund, 1998. S. 67.

25 Kjeldstadli, Knut, 1998. S. 67.

26 Kjeldstadli, Knut, 1998. S. 124.

27 Kjeldstadli, Knut, 1998. S. 137.

28 Kjeldstadli, Knut, 1998. S. 124.



 Motivering av litteraturval

Litteraturen som jag har använt mig av är: Vår gamble arffiende ryssen: 

synen på Ryssland i Sverige 1595-1621 och andra studier kring den svenska 

Rysslandsbilden från tidigare stormaktstid som är skriven av Kari 

Tarkiainen. Boken tar upp hur synen på Ryssland i Sverige har sett ut. Även 

om tidsspannet som jag har undersökt och som Kari undersökte skiljer sig åt 

går det att se likheter och det går att dra paralleller mellan de olika 

epokerna. Detta är en bra historisk grund för att förstå den svensk-ryska 

relationen från 1700-talet och framåt. 

Jag har även använt mig av Ryss’n kummar! Symposium om ryssar och 

rysskräck på Gotland från Bodisco till Nordstream 200 år sedan den ryska 

ockupationen 22 april 1808 som återger huvuddelen av de föredrag som 

hölls i ett symposium av högskolan på Gotland 19-20 april 2008. Denna bok 

används mest för att ge en mer detaljerad bild på hur det ryska hotet 

uppfattades på Gotland tiden efter den ryska ockupationen. 

Annan litteratur jag har använt mig av är tre verk av Iver B Neumanns som 

jag har presenterat i det förra kapitlet. De har sin utgångspunkt i hur 

rysskräcken och synen på Ryssland såg ut i resten av Europa, vilket har 

hjälpt mig att kunna koppla bilden som målats upp i Sverige med en större 

bild.

 

Valet av källmaterial 

Källmaterialet som jag har undersökt kommer från en databas vid Kungliga 

Biblioteket. Databasen tillåter sökningar på ungefär 200 000 sidor av 

tidningsmaterial.29 Tidningarna har blivit OCR-skannade, vilket medför en 

9

29Lundgren, Digitaliserade Svenska Dagstidningar 
http://magasin.kb.se/searchinterface/about.html hämtat 2013-04-17.



risk att det kan ha uppstått fel i inläsningen av tidningarna. Vissa delar av 

artiklarna kunde helt försvinna medan andra blev väldigt felstavade, vilket 

gjorde att det blev svårt att läsa igenom alla artiklar och förstå 

sammanhanget i en del av dem. När tidningen blev skannad kunde 

tillexempel ”ll” bli ”U”. När jag citerat har jag skrivit om texterna för att 

göra de lättare att läsa (läs bilaga 1 för de ursprungliga tidningsartiklarna). 

Som tur är har mina sökord: Ryssland och ryssen, inte påverkats av 

eventuella stavfel vid inskanningen. Detta har medfört att jag inte behövt 

fundera på om det fanns en annan stavning på orden. Dock hände det att 

Ryssland skrevs ut som Ryss - land i en del artiklar. Det svenska språket var 

inte standardiserat som det är idag, vilket gjorde att stavningen kunde se 

olika ut i artiklarna. I tidningarna från slutet av 1800 – talet blev artiklarna 

lättare att läsa i och med att språket hade utvecklats och var mer likt dagens 

språk. 

Valet att använda mig av landsortspress gjordes för att landsortsperspektivet 

såg annorlunda ut i förhållande till centralmakten i Stockholm och deras 

perspektiv. En stor del av tidningarna såg likadana ut och använde sig av 

samma källor. Redaktörerna klippte och klistrade ihop tidningen själva. Jag 

använde mig av sökorden Ryssen och Ryssland samtidigt som jag bara 

använde mig bara av småstads- och landsortspress. Detta ledde till att jag 

fick ihop över 1000 artiklar som innehöll orden Ryssland eller ryssen. 

Inledningsvis gjordes en gallring av källmaterialet, de artiklar som inte var 

relevanta till min forskning togs bort. Det handlade om artiklar som 

exempelvis hade ordet ”Ryssland” i texten, men som istället för det jag 

sökte efter var en jämförelse mellan flera länders alkoholtillverkning.30 

Artiklar av det här slaget var inte av något intresse i undersökningen och 

gallrades därför bort.

10

30 Kalmar 1898-04-18 s. 2.



För att undersöka allt empiriskt material som fanns tillgängligt för denna 

uppsats har jag formulerat ett antal frågor som jag har använt mig av i 

granskningen av texterna som jag har undersökt. Frågorna är:

· Används sökorden ”Ryssen” och ”Ryssland” i negativ/positiv 

bemärkelse med negativa/positiva värderingar i texten?

· Varifrån kommer källorna till texterna?

· I vilket sammanhang används sökorden i texten?

· Används sökorden utan vare sig positiva eller negativa värderingar?

Genom att använda mig av dessa frågor vill jag ha svar på hur bilden av 

ryssen och Ryssland har presenterats och förändrats i landsortspressen under 

1800 – talets andra hälft. 

Källmaterialets tillförlitlighet

Tidningarna under 1800 – talet såg väldigt annorlunda ut mot pressen vi har 

idag. Tidningarna hade inte som mål att vara objektiva, utan det var flera 

redaktörer med egna agendor.31 Under 1800 – talet var det vanligt att 

redaktörerna själva klippte ut nyheter från andra tidningar och använde dem 

i sin egen tidning. Redaktören var den som hade all makt och det var han 

som satte ihop tidningen utifrån artiklar som han själv ansåg vara intressanta 

och överstämma med hans egna värderingar.32 

Definitioner 

Tidningar såg annorlunda ut och hade en annan funktion på 1800 – talet än 

under 1900 - talet. En del tidningar kunde bestå av bara ett annonsblad som 

gavs ut eller såldes några gånger i månaden. Tidningarna var mer som ett 

11

31 Jarlbrink, Johan, Det våras för journalisten: symboler och handlingsmönster
för den svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal, Kungliga
biblioteket, Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2009, Stockholm, 2009. s. 40.

32 Jarlbrink, Johan, 2009, s. 85.



rum där redaktören kunde lufta sina tankar.33 Publiken som tidningarna 

riktade sig till såg väldigt annorlunda ut jämfört med idag. Alla i Sverige 

kunde inte läsa vid den här tidpunkten och tidningarnas största publik blev 

då borgarklassen i städerna. De som läste tidningarna var en minoritet av 

alla i Sverige, men det var de som var den priviligierade samhällsklassen 

som var mest förmögna och inflytelserika i samhället. Tidningarna var 

skrivna av män som hade en akademisk bakgrund och de hade andra 

intellektuella i samhället som sin största läsarkrets; lärare, läkare, advokater, 

ämbetsmän och så vidare.34

Tidningar skrevs annorlunda under 1800 – talet och det var väldigt få av 

dem som arbetade med tidningar som kallade sig själva journalister. Det var 

mycket vanligare att de gick under beteckningarna publicist och litteratör, 

och utifrån de ideal som fanns kring de beteckningarna var 

tidningsskrivandet en politisk och litterär verksamhet. Det var först efter 

sekelskiftet som journalistbegreppet började användas i vardagligt bruk.35 

Tidningarnas makt ökade under 1800 – talet. Pressens makt i samhället 

ökade och en del menade att den började utmana statsmakten.36 Författaren 

och tidningsmannen Oscar Patric Sturzen-Becker (1811–69) skrev att 

pressen var ”tidens lykta, ett svärd för folket”.37 Sturzen-Becker menade att 

tidningarna var folkets sätt att påverka samhället. 

Tidningarna som jag har använt mig av är: Blekingeposten, Dalpilen, 

Folkets röst, Gotlands tidning, Kalmar, Tidning för Wenersborgs stad och 

län, Wermlands läns tidning samt Östgötaposten. Folkets röst var en tidning 

som gavs ut i Stockholm 1849-61. Jag har valt att ha med den dels för att 
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mycket av det som skrevs i denna tidning även återfinns i andra tidningar 

tack vare klipp och klistra- metoden jag tidigare nämnt. En annan anledning 

till att jag har analyserat Folkets röst är för att den hade en stor publik bland 

arbetare och hantverkare.38  En stor del av landsortstidningarna hade en 

konservativ eller liberal politisk läggning men de ville även visa en 

fosterlandskärlek. Mot mitten av 1800 – talet blev det vanligare att tidningar 

ville rapportera utan propagandistisk strävan.39

Nyhetsartiklar som har används i uppsatsen är till största del negativa och 

neutrala skildringar av händelser som har skett. Det kan exempelvis handla 

om hur läget mellan Ryssland och Turkiet skildras. Historier eller skrönor 

var gjorda av en författare och gjordes för att dramatisera en händelse. 

Dessa historier kunde sträcka sig över flera nummer av tidningen. Krönikor 

kunde vara personliga berättelser om olika händelser eller en dagbok som 

återberättar resor från utlandet.
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Del 2

Bilden av ryssen

I detta kapitel presenterar jag mitt resultat samt analyserar mitt empiriska 

material och kopplar det till litteraturen. 

Mitt källmaterial består av 41 tidningsartiklar från 8 olika tidningar. De 

tidigaste artiklarna kommer från år 1858 och de senaste kommer från 1898. 

Den största delen av tidningarna skrevs under 1870-talet och det är härifrån 

jag hämtar majoriteten av mitt källmaterial. 

Jag har undersökt om texterna var negativa, positiva eller neutrala och om 

de var skrivna för att beskriva något som hände utrikes eller om de var 

skrivna för att beskriva något som hände i Sverige. När jag har citerat från 

texten har jag oftast använt mig av delen där sökordet var närvarande och 

relevanta delar som hörde till.

Av de 41 artiklarna som jag har undersökt visar det sig att omkring 50 

procent var negativa och att omkring 15 procent var positiva medan de 

resterande 35 procent var neutrala.

Anledningen till att den negativa andelen av artiklarna övervägde kan ha att 

göra med att Ryssland är, efter Danmark, det land som Sverige har haft 

störst rivalitet med. Detta i och med deras gemensamma intressen i 

Östersjöområdet samt intresset för Finland. Detta är en orsak till varför 

intresset för ryssen var stort även i landsortssverige. Tidningsartiklar om 

Ryssland var alltid aktuella i Sverige; det skrevs om Ryssland i nästan varje 

nummer i alla landsortstidningar.40 De tidningsartiklar som jag valt att 

använda mig av är av olika karaktär och skiljer sig åt väldigt mycket 
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eftersom jag eftersträvar att uppsatsen ska ge en så bred bild av synen på 

ryssen som möjligt inom ramarna för syftet. Det handlar om allt ifrån 

Rysslands agerande i utrikespolitiska händelser till vad som skrevs i Sverige 

om sjömäns övningar. 

Tabellen nedan visar hur många gånger orden Ryssland och Ryssen har 

använts. De är kategoriserade utifrån om de är negativt, neutralt eller 

positivt laddade i sin användning i artiklarna. De är även uppdelade på om 

de beskriver en händelse som har hänt i Sverige eller utomlands. Här har 

alla nyhetsartiklar använts. 

Negativt Neutralt Positivt Total
Inrikes 12 5 2 19
Utrikes 8 9 5 22
Totalt 20 14 7 41

Merparten av artiklarna om ryssar var negativa. Även i de artiklar som kan 

verka postiva finns det en bakomliggande stereotyp om ryssen som något 

negativt. Syftet med artiklarna var inte alltid negativt menat men eftersom 

de skrevs i en tid då fördommar mot ryssen var negativa har artiklarna 

negativa undertoner. Jag har tolkat artiklarna i min undersökning utifrån 

deras ursprungliga intentioner och inte utifrån hur de ser ut för dagens 

läsare. 

Av artiklarna som citeras i denna uppsats är tio stycken negativa, fem 

neutrala och två av artiklarna positiva i sin syn på ryssen. 

      

Nyheter från Ryssland kom ofta från den ryska tidningen Novoje Vremja, 

dessa översatta hade i regel en positiv eller en neutral ton till Ryssland. I en 

artikel från Blekingeposten 1868 skrivs det exempelvis om skolgossarnas 

skolgång:
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Skolgossarna i Ryssland tyckas hittills hafva haft riktiga goddagar. 
Enligt en i höst inkommen officiel rapport förekomma nemli- i 

följande helgdagar i Ryssland: 138 dagar ; under jul- påsk-, pingst- 
och midsommar-hel-gerna; vidare 52 söndagar, 30 kyrk- och 25 fäste 

dagar, förutom 10 andra fridagar. Således afgå 255 dagar under årets 
lopp, hvaj dan endast 110 stå qvar för undervisningen41

Denna rapport har jag kategoriserat som neutral då inget i texten förklaras 

som något som är negativt. Det är bara statistik som framförs.  I en annan 

artikel beskrivs handeln med Ryssland i neutrala termer utan att försöka 

beskriva Ryssland eller ryssen negativt som exempelvis barbarer. Från 

Dalpilen 1898:

Svenska leveranser till Ryss- land. Stora order å maskiner frän 
Ryssland ha ingått till maskinfirman. Hirsch & komp., Stockholm. Så 

har bland annat ryska marinen beställt ett antal väldiga arbetsmaskiner 
för ett par hundra tusen rubel.42

Artikeln ger en inblick i hur handeln mellan Sverige och Ryssland såg ut i 

slutet av 1800 – talet. Den går även att dra slutsatsen att Sverige var ett 

industrialiserat land vid den här perioden som tillverkade och exporterade 

många arbetsmaskiner, däribland till Ryssland. 

Ryssen kommer!

I källmaterialet porträtteras ryssen på olika sätt och det är inte alltid lätt att 

förstå vad författaren har för avsikt med sin artikel. Ett vanligt sätt att 

porträttera ryssen är att ryssens kommande skulle vara något väldigt 

skrämmande. Ett exempel där detta används för att visa att ryssen inte är 

förskräcklig kommer från tidningen Blekingeposten 1878:
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Ända sedan barnaåren har man hört det utropet, då någon ville säga ett 
riktigt skrämmande ord: "Ryssen kommer!" Nu har också i dessa 

dagar ryssen kommit hit. men vi blefvo alls icke skrämda af hans 
åsyn. Tvärtom! de flesta sågo ganska hyggliga ut och synnerligast 

officerarne presenterade sig ganska fördelaktigt, om man undantager 

det ovanliga i deras uniformer.43

I den här artikeln är förväntningarna att ryssen kommer vara något 

skrämmande och den går helt i linje med det Tarkiainen skriver om att 

ryssen ofta ses som något skrämmande, udda och barbarisk.44 

 

Artikeln börjar med att beskriva hur skrämmande orden ”Ryssen Kommer” 

brukade te sig, men att just dessa ryssar som hade kommit till Blekinge inte 

alls levde upp till de fördomar som fanns där sedan tidigare. Ryssarna såg 

inte skrämmande ut visade det sig, vilket gjorde att en del fördomar inte 

besannades. Tvärtom såg ryssarna hyggliga och ganska fördelaktiga ut. 

Denna text är tolkad som positiv, även om fördomarna mot ryssar är att de 

uppfattas som skrämmande försöker artikeln visa en annan sida av dem.

Tidigare skildringar från Gotland visar även att ryssarna till största del 

uppförde sig exemplariskt mot gotlänningarna och Visbybor. Det berättas 

även att de ryska officerarna bestraffade ryska soldater hårt för minsta brott, 

vilket gjorde att en del människor valde att inte anmäla ryssar som begått 

brott för att de tyckte synd om dem.45 

Ryssen har vid andra tillfällen förknippats med något negativt för att visa på 

något som är positivt för Sverige. Som i den här texten från Blekingeposten 

1878:
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Det knallar rätt skarpt för öronen om dagarne. "Är det Ryssen som 
kommer, eller är det högtidssalut", frågar en och annan. Ingendera 

delen! det är endast våra manhaftiga sjömän, som öfva sig med 
målskjutning, för att derigenom inhemta nödig färdighet i farans 

stund.46

”Är det ryssen som kommer eller är det högtidssalut” är de första frågorna 

som ställs när det knallar skarpt i öronen, då det är det troligaste som skulle 

vara orsaken till det höga ljudet. Rädslan att ryssen skulle komma fanns hos 

folket och Ryssland utgjorde den största faran för befolkningen. Denna text 

har jag tolkat som negativ då ”ryssen kommer” ses som ett negativt laddat 

begrepp.

Ryssens ”kommande” användes även som ett exempel för att visa hur dåligt 

läget var i Kalmar sedan Karl XVs död 1872. Det ansågs av befolkningen 

vara onödigt att samla på sig tillgångar eftersom det vid ett ryskt anfall inte 

skulle finnas någon som försvarade befolkningen. Ryssen skulle då kunna ta 

allt ifrån invånarna. Detta skrevs det om i Kalmar 1878:

Folket är nästan utarmad!, sedan mynttecknen förlorat sitt värde, och 

ingen vill eller kan köpa eller sälja något. Desslikes tror man, att det ej 
lönar mödan att samla något, ty om ryssen skulle hit! på att göra en 

påhelsning här, så tar han allt samman, eftersom här inte fins någon, 

som kan försvara landet, sedan kungen dog.47

I alla tre texter används ”ryssen kommer” som en negativ laddad fras där det 

förväntade av ryssen är att han skall anfalla. Den ena artikeln bryter dock 

med fördomarna för att istället tala väl om ryssen. De två andra artiklarna 

bekräftar fördomarna genom användningen av stereotypa föreställningar om 

ryssen i sin text. Den ena för att framhäva hur duktiga de svenska 

sjömännen är, medan den andra vill framhäva hur dålig beredskapen är ifall 

ryssen skulle anfalla.
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På Gotland skrämde man barn med orden ryssen kommer. Ryssen användes 

som något att projicera människornas rädsla mot; det var skrämmande men 

även spännande. Det finns skildringar av en gotländsk bröllopstradition där 

man skrämde gästerna genom att ropa ryssen kommer. Gästerna skulle då 

springa iväg och gömma sig för att sedan bli hittade av den som fick inta 

rollen som ryssen. När de var klara med leken fortsatte de festen.48 Genom 

att använda frasen som man gjorde spreds fördomarna vidare till nästa 

generation då barnen fick växa upp med fördomar om att ryssar var onda 

män som rövade bort barn. Ryssen kommer kunde användas i positiva 

sammanhang, men då för att måla upp en positiv bild av Sverige.

När ryssarna landsteg på Gotland år 1808 fanns det även svenskar med i 

hären. Det var svenskar som hade blivit tillfångatagna i Finland och som sen 

hade tvingats att tjänstgöra i den ryska armén. Det fanns även de som hade 

varit ute och rest i världen och valt att tjänstgöra i den ryska hären på eget 

initiativ.49 När ryssarna kom till Gotland möttes de i de flesta fall av ett gott 

humör bland gotlänningarna. Vittnesmål från händelsen skriver att en del 

Visbybor kände att det äntligen hände något intressant i Visby efter 

ryssarnas intåg och det tilltagande festandet. Det hade kommit 1500 ryssar 

till staden och de ryska officerarna var populära bland stadens damer. 

Relationen mellan gotlänningarna och ryssarna var goda men efter att 

svenskarna återerövrat Gotland skrevs inget om detta, uppenbarligen 

beroende på att det sågs som negativt för gotlänningarna.50

Det starka Ryssland
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Det skrevs även om Rysslands storhet och makt i landsortspressen. Ryssland 

ansågs vara en stormakt och därför visades stor respekt mot detta rike. Här i 

en text från Folkets röst 1858:

Dessa betraktelser — säger det ryska bladet — kunna vi icke inleda på 
lämpligare sätt än att återgifva följande yttrande i Times: "Såväl 

moskoviter som britter böra klart inse att de båda resp. makterna 
oundvikligen äro bestämda att Ständigt täfla med hvarandra. England 

och Ryssland äro tvenne den gamla verldens största nationer, som 
besitta högsta lifskraft och representera derjemte hvar och en 

principer, som aldrig kunna försonas. Vart vänskapliga eller fiendtliga 
förhållande till andra nationer är ofta blott tillfälligt och beroende af 

lokalfrågor eller ögonblickets intressen.51

I denna text som är översatt från Brittiska Times förklaras läget i världen. 

Ryssland och Storbritannien beskrivs som de största och mäktigaste 

nationerna i världen och de står för två olika principer som inte är förenliga 

med varandra. Om de är vänskapliga eller fientliga mot andra länder är det 

ofta tillfälligt. Denna text har jag tolkat som neutral då Ryssland och 

Storbritannien ges lika mycket plats och de framhålls i samma ljus. I denna 

text framgår att Ryssland nu har blivit för mäktigt och stort för Sverige att 

kunna mäta sig med. Rysslands antagonist är inte längre Sverige utan 

Storbritannien. Detta skrevs i en tid då Storbritannien och Ryssland hade 

befunnit sig i konflikt en tid. Neumann uttrycker att Storbritannien 

tillsammans med Frankrike har stött det Osmanska riket i kriget mot 

Ryssland. Samtidigt fanns det en fruktan för en rysk attack på den brittiska 

kolonin Indien.52 

Det skrevs om läget i Europa en hel del och om Sveriges roll i detta nya 

geopolitiska landskap. Här uppstod maktrelationer och rivaliteter mellan 

stormakterna i Europa. Ett sådant exempel kan vi hämta från Tidning för 

Wenersborgs stad och län 1888:
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Skandinaviens anslutning till "fredsligan" bebådas af  rysstidningen 
Le Nord, som utkommer i Bruxelles. Med fredsligan förstår Le Nord 

själfeagdt det politiska konsortium, som en tid bort- åt representerats 
af Tyskland—Österrike —Italien och som nu skulle få sin fjerde stora 

hörnsten i — Ryssland. Att de "skandinaviska" landen också skulle 
upptagas på ett hörn i detta ståt- liga fredsförbund kan ju betraktas 

som fasligt hedersamt; men den rol vi skulle komma att spela erinrar 
icke så litet om det bekanta femte hjulet under vagnen. Och för öfrigt, 

hvad ha vi för intressen i Elsass-Lothringen, i Bosnien och Her- 
zegovina, i Bulgarien och Konstantinopel? Vi äro absoluta 

fredsvänner, fredsvänner åt alla håll, och behöfva därför sälla oss 
hvarken till den ena eller den andra af dessa specifika fredsvänner, 

som icke göra stort annat än exercera in soldater, gjuta kanoner och 
fylla hafven med pansarfar- tyg — för fredens skull!53

Denna artikel beskriver hur Tyskland, Österrike, Italien och Ryssland ingår i 

en freds-liga och att de skandinaviska länderna inte borde ansluta till den. 

Detta efter att den var översatt från tidningen Le Nord som kallas för en 

rysstidning, det vill säga en ryss-vänlig tidning. Även om det betraktas som 

hedersamt vill inte författaren att Sverige skall ansluta till fredsligan då 

Sverige inte skulle få spela en stor roll i ligan. Man ifrågasatte också vad 

Sverige hade för intresse i olika konfliktdrabbade delar av Europa. Dock 

poängterades det också att Sverige är fredsvänner som inte vill ställa sig 

bakom dessa länder som anses föra krig för fredens skull. Denna text tolkar 

jag att använda ryss-begreppet på ett negativt sätt eftersom det är viktigt för 

författaren att betona att Le Nord uppfattades som en rysstidning.

I texten bjuds Ryssland in till att gå med i en freds-liga på samma villkor 

som de andra länderna. Neumann skriver att synen på ryssen började skifta 

mer efter 1850 – talet och anspelningarna på att de var barbarer minskade. 

Ryssland blev till viss del betraktade som en europeisk nation som vilken 

annan. Men i Storbritannien och Frankrike fanns rädslan för ryssen kvar och 

rusofobin blev starkare.54 Där jämfördes Europa med det väldiga romarriket 
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som gick under på grund av inre svagheter. Paralleller drogs till Europa efter 

Napoleons nederlag mot Ryssland, samt att Europa hade förlorat sin ledande 

ställning och var redo för en barbarisk erövring.55 Ryssland var på 

frammarsch och växte och utökade sin intressesfär, vilket skrämde länderna 

i Västeuropa. Samtidigt började idéerna med panslavism växa sig starkare 

bland de slaviska folken i Östeuropa. De slaviska folken skulle enas under 

Moskvas överhöghet. Från Tidning för Wenersborgs stad och län 1898:

Tyska nationalriket som andra hufvudpart att mäta sina krafter med en 
annan stat, ett annat folk som på sitt nationella sam- manslutnings- 

ochj enhetsverk har ännu mera ofärdigt än det tyska riket och det tyska 
folket Det är Ryssland och den slaviska folkstammen, som oafbrutet 

och ihärdigt arbet tar på förverkligandet af Panslavismens 
vidtfamnande framtidstanke; hvarmed för- enar sig den stora statsidé, 

som går ut på att åt det uppväxande jätteriket förskaffa naturliga 
gränser och pä samma gäng stärka dess militära, merkantila och 

industriella lifskraft genom beredande af öppna sjöfartsförbindelser 
mellan det vidsträckta rikets olika delar och med hela den öfriga 

verlden.56

Texten har jag tolkat som neutral då några negativa eller positivt laddade 

ord inte förekommer i texten. Texten tar upp läget i Europa och den ökade 

nationalismen och panslavismen i Östeuropa. Om Ryssland lyckades ena 

alla slaviska folk under sig skulle detta rike bre ut sig över halva Europa 

från norr till söder. Detta skulle öka Rysslands militära, industriella och 

merkantila makt. Tyskland som lyckats ena nästan alla tyska folk under den 

tyska kronan ses som ett exempel på hur Ryssland skulle kunna ena alla de 

olika slaviska folken. 

I och med att Ryssland växte sig starkare ökade intresset bland svenskar för 

att läsa om detta stora rike. Utrikespolitiska nyheter om Ryssland ansågs 

vara intressanta. Sveriges roll i Europa hade minskat medan Rysslands roll 

hade ökat och det fanns en rädsla att Ryssland skulle attackera och erövra 
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hela Europa. Det fanns en rädsla för att Sverige skulle vara nästa land att 

falla under den ryska flaggan. Ryssland var något som låg i kontrast mot 

Sverige. Ryssland uppfattades inte som en europeisk stat. De flesta av 

artiklarna om det starka Ryssland var negativa eller neutrala. 

Det udda Ryssland

Begreppet barbarism är ofta förekommande, men i följande text skrivs det 

ihop med konsten i Ryssland, i Folkets röst 1858 skrivs det:

vill jag berätta dig en liten anekdot, som bevisar, att i det 'barbariska' 

Ryssland de sköna konsterne dock ej äro så helt och hållet 
negligerade. Men nu skall du icke 'ro, att jag är "köpt af Ryssland57

Författaren försöker förklara att de sköna konsterna inte är åsidosatta i 

Ryssland, samtidigt har han dock en negativ ton och tar avstånd från landet. 

Här används även begreppet barbar i samband med Ryssland för att klargöra 

tydligt att det är en nation som är eftersatt och inte lika moderniserad som 

Sverige.

Det skrevs även om ryssarnas beteende, i synnerhet beteenden som 

uppfattades som udda. Detta är tydligt i följande artikel i Blekingeposten 

1868:

En gammal bekant-Hvarjehanda. Påsk-kyssandet i Ryssland. Påsk- 
kyssandet är en dominerande aktion, må- hända den intressantaste af 

alla ryska nationalfestligheter. Primo inter familias, secundo pro 
amiciia. Antager man hvarje petersburgare ha hundrade bekanta, så 

gör detta ensamt för den stadens befolkning cirka femtio millioner 
omsatta påsk-kyssar! Många göra i stort på affären. En general en chef 

(kommenderande 60,000 man) måste kyssa all sina officerare, kapten 
alla soldater vid sitt kompani; i civilvägen tillgår på sam- ma sätt. 

Byråcheferna konsumera följande dagarne ansenligt af munpomada. 
Tro icke att man kysses för syns skull, nej det går riktigt till på fullt 

allvar, såsom gällde det en fästmö! Kejsaren sjelf har icke minst att 
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dervid föregå med exempel; på paraden kysser han hela officerskåren, 
mänga af gemenskapen och alla skildtvakter som han passerar.58

Sanningshalten i den här artikeln är högst tvivelaktig och den skulle bäst 

kunna kategoriseras som en skröna. Det exotiska med Ryssland betonas som 

till exempel påskkyssarna bland männen. Det beskrivs i artikeln hur en 

general måste kyssa alla sina officerare och att det inte skall vara kyssar för 

syns skull utan det ska vara på samma sätt som en man kysser sin fästmö. 

Den här texten tolkar jag som negativ då det skrivs om män som kysser män 

vilket inte var socialt accepterat i Sverige. Homosexualitet var inte 

accepterat i 1800 – talets Sverige och att skriva att ryssar kysste varandra 

kan ha varit ett sätt att göra ryssen mindre manlig och även ett sätt att 

förlöjliga dem på. På detta vis får läsaren en ny bild av Ryssland, vilket 

visar en mindre benägenhet för dem att anfalla Sverige. 

Andra aspekter av livet i Ryssland som beskrivs är exempelvis om en kusk 

som kunde prata med sin häst för att få hästen att bete sig bättre. En sådan 

berättelse förekommer i Tidning för Wenersborgs stad och län 1888:

I en bok om Ryssland berättar Friedrich Meyer följande: Det gör ett 
angenämt intryck att höra den ryske körsvennen tala i de vänligaste 

uttryck till sin häst, så att man slipper höra de vedervärdiga svordomar 
och bevittna de afskyvärda piskslagen, med hvilka hästarne trakteras 

hos oss. "Vänta min unge", säger t. ex. en ryss till sin häst, "så skall du 
snart få hvila ut och få äta blank hafre och grön klöfver, så mycket du 

vill." Ha dylika vänliga och uppmuntrande ord ej någon verkan på 
hästens fortkomst, så heter det väl: "Fy, Brunte, skäms du inte? Ser du 

Gregoris häst, han är mycket mindre än du, och springer likväl fortare 
än du. Du kommer att reta mig, och då slår jag dig; det gör ondt; lyd 

nu!" Sedan slår han med piskan i sidan af åkdonet, så att det klatschar. 
Om hästen genom denna hotelse förmås till att åter påskynda farten, så 

får han beröm.59
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Sanningshalten i den här artikeln är även den tvivelaktig. De ryska 

kuskarnas beteende ses i artikeln som något annorlunda och konstigt. Att 

kusken ska prata med hästen som om den förstår honom tycker författaren 

är underligt. Kusken pratar i vänliga ord med hästen och om inte det 

fungerar försöker han få hästen att skämmas. Om inte det heller går hotar 

han hästen med piskslag. Om hästen påskyndar farten får hästen beröm igen. 

Den här artikeln ger en annan bild av ryssar än den som var vanlig vid den 

här tiden.  Ryssen porträtteras som en vänlig djurvän som bryr sig om sin 

häst. Jag har tolkat den här texten som positiv då ryssen i texten inte 

benämns ihop med något negativt utan istället framställs som vänlig.

Även om ett beteende var udda sågs det per automatik inte som något 

negativt. I texten om kusken var bilden av ryssen positiv till skillnad från 

den föregående texten om påsk kyssarna som både ansågs vara udda och 

negativ för den svenske författaren.

I Tidning för Wenersborgs stad och län 1888 konstateras det att censuren 

hade blivit starkare i Ryssland:

Det är endast den franska och ryska pressen, som ej känner sig 
belåten, och det är ju mindre att undra på. De ryska tidningarne hafva 

af censuren försetts med så starka munlås, att de ej våga sjunga ut, 
men deras hållning är fiendtlig. Paris- tidningarne rasa; de finna talet 

innehålla ett direkt anfall mot Ryssland och Frank- rike och beteckna 
situationen som ytterst kritisk.60

Många tidningar i Europa kämpade för tryckfrihet under 1800 – talet. I 

Sverige och Frankrike hade tryckfrihetslagen antagits och pressen hade en 

relativt stor frihet till att skriva vad de ville.61 I artikeln framkommer det att 

situationen i Ryssland inte såg ut på samma sätt. Där hade censuren blivit 

starkare, vilket fick tidningar i Ryssland att bli oroliga att det skulle bli ett 
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hot mot tidningarna i landet. Det förekom censur både i Sverige och i 

Frankrike vid den här tidpunkten vilket gjorde att rädslan spreds till 

Frankrike och Sverige. Den här artikeln tolkar jag som negativ då den 

uppmärksammar att censuren i Ryssland har blivit hårdare och att 

tidningarna har starka munlås vilket gör att de inte kan skriva vad de vill. 

Det finns dock en del positiva inslag mot slutet av artikeln. Till exempel 

skriver författaren till artikeln att han är ytterst kritisk mot censuren i 

Ryssland efter att tidningarna i Ryssland och Frankrike anser sig 

attackerade. Detta visar att författaren av artikeln har solidaritet med 

tidningarna även i Ryssland. 

Hälsan i Ryssland och hos ryssarna skrevs det om i Tidning för Wenersborgs 

stad och län 1898:

bland det ryska folket Med ofvanstående ord inleder den ryske 
protessorn D- Raiski en statistik öfver dödligbeten i Ryssland. De 

offentliggjor- da siffrorna tyckas äfven gifva professorn rätt. Ryssarne 
äro ett folk som dör. Icke endast på landsbygden utan äfven i de stora 

städerna är dödligheten oe r- bördt stor i jemförelse med det öfriga 
Europa. Sålunda förekommo i veckan 21 -27 juli i år i Moskwa 45 

dödafall på 1,000 invånare. Samma vecka förekom- mo i Berlin 17, i 
Paris 16 och i London 14 dödsfall på samma invånareantal, d. v. s. att i 

Moskwa dö tre gånger så mån- ga som i London. Dödligheten för hela 
Ryssland är i ge- nomsnitt 32 på tusen om året. Till jem- förelse kan 

meddelas, att i Frankrike dö 22. i Scbweitz ocb Holland 20 och i Eng- 
land 18. Emellertid är dödligheten i de ryska östersjöprovinserna, i 

Polen och Lithaueu, I der befolkningen år starkt uppblandad med 
tyskar och judar, långt mindre ån i det egentliga Ryssland- Sålunda dö 

i guvernpmentet Moskwa årligen 53 promille. 62

I artikeln hävdas det att ryssarna dog i större utsträckning än övriga 

européer och att det inte spelade roll om det var på landsbygden eller i 

städerna. En lägre dödlighet i vissa delar av riket förklarades med att 

befolkningen här är starkt beblandad med judar och tyskar. Till vilken nytta 

vill redaktören publicera den här artikeln? Kanske vill redaktören göra 
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gällande att ryssar är ett svagt folk som dör lätt och att folket inte bör vara 

rädda för dem. Jag har tolkat artikeln som negativ eftersom den försöker 

måla upp en bild av att dödligheten är hög bland ryssarna. Den höga 

dödligheten kan i och för sig vara sann, men förklaringen att områden där 

dödligheten är mindre än resten av landet beror på att ryssarna är 

beblandade med tyskar och judar gör att jag tolkar texten som negativ mot 

ryssar. 

Rysslands komplexa sammansättning av flera olika folkslag var ett av 

många argument för att européer inte ansåg att Ryssland kunde vara en del 

av Europa.63 Rysslands folksammansättning var det många som var 

intresserade för i Europa och det fanns även intresse för att lära sig mer om 

landet i öst. Här nedan följer en text som förklarar hur livet kunde se ut för 

olika folk i Ryssland från Dalpilen 1898:

Man skiljer mellan de äkta kirgiserna på Tiansjan och Ala-tau-
kedjornas sluttningar och ka- säkerna. hvilka senare delas i de 

oren- burgske mellan Jaik- och Sir-Darja-flo- derna ocb de 
sibiriske, mellan Tobol- och Irtisch-floderna i norr samt Balkasch- 

och Saisangsjöarne i söder, samt den s. k. stora horden i 
Dsungariet ocb vestra Öst-turkestan. De båda förra horderna äro 

skattskyldige under Ryssland. Kasa- kerna draga i skaror af 5—10 
familjer omkring med sina hjordar. De äro till namnet 

muhammedaner, men fasthålla i mycket vid sina vidskepliga bruk. 
Den politiska organisationen är demokratisk. Kirgisernas språk är 

ännu föga bekant ocb saknar litteratur.64

Texten har jag tolkat som neutral då några negativa eller positivt laddade 

ord inte förekommer i texten. Det är en neutral text som försöker ge läsaren 

en insikt i vilka olika folk som lever i Ryssland.

27

63 Neumann, Iver B. 1992. S. 17.

64 Dalpilen 1898-02-15. S. 3.



Det udda och spännande intresserade de svenska läsarna. Det var inte bara 

de texter som berörde de ryska folken utan även andra ämnen, exempel på 

detta går att läsa i Tidning för Wenersborgs stad och län 1898:

Det är det nordligast belägna landet i Europa. Det indelas i danska 
Lappland i norr, det svenska i söder och det ryska i öster. Hvilken 

stat tillhör Lappland? Största delen tillhör Sverige och resten 
Ryssland. Lapplands gränser äro okända. Hvilka äro de förnämsta 

städerna i Lappland? „ Wardehuus och Kola. Hvad slags land är 
Lappland? Ett ytterst kallt och ofruktbart land, öfvertäckt af 

skogar, floder och sjöar, samt snö under två tredjudelar af året. 
Stör- sta delen af skogarne består af barrträd, och uti dem 

öfverflödar ett fyrfota djur kalladt ren.65

I den här artikeln skrivs det om Lappland, vilket till största del tillhörde 

Sverige. Delar tillhörde dock Norge, Finland och Ryssland. Sveriges gräns i 

norr var inte helt kartlagd och fastställd. I slutet av 1800 – talet gränsade 

Sverige och Ryssland med varandra i och med att Finland tillhörde 

Ryssland. Författaren till artikeln visste inte hur det såg ut i norr och han 

hade inte stor kunskap om vad som fanns i norra Sverige. I den här artikeln 

skrivs det om Ryssland i förbifarten och neutralt, då den viktiga 

informationen författaren vill ha fram handlar om Lappland, vilket sågs som 

något spännande och udda i södra Sverige. 

Det udda Ryssland skrevs det om mycket i landsortspressen under 1800 – 

talets andra hälft. Även om rädslan för Ryssland var stor fanns det ett stort 

intresse för att lära sig mer om Ryssland. Artiklar om seder och udda 

beteenden var intressanta för läsarna, eftersom delar av ryssarnas vardagsliv 

skiljde sig åt från svenskarnas. Även de olika folken som levde i Ryssland 

skrevs det en del om. Dessa asiatiska folk var exotiska och spännande att 

läsa om. Ryssland sågs inte riktigt som en europeisk nation fullt ut då en 

stor del av landet låg i Asien. Genom att skriva om deras udda seder blev det  
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ett sätt för författarna att förlöjliga och göra ryssarna mindre skrämmande 

för folket.

Ryssland som Sveriges fiende

I de flesta av artiklarna som jag har använt mig av har Ryssland benämnts i 

negativa termer. Senast Sverige attackerades av Ryssland förlorades en 

tredjedel av landarealen och en fjärdedel av befolkningen till Ryssland. 

Finland, vilket hade varit svenskt i 700 år, förlorades till ryssarna. Detta 

skrevs det om i tidning för Wenersborgs stad och län 1878: 

Särstildt för wärt land hafwa wi icke orsak att klaga pä ryssen, ty mot 
hans wilja ha wi ej fält den jord som af naturen war förent med wärt 

land. Nog war det swärt att mista Finland, som i 700 är hört till 
swensta lronan. Men dä wi icke lunde förhindra "Peter" alt anlägga sin 

huf- wudstad, der den nu befins, sä war det bäst för undwilandc af 
längwariga strider, att Fin- land blef hans kronas provins; och sedan sä 

skett böra wi icke i tal och skrift rifwa upp gamla för och wäcka ond 
blod hos en mäktig granne.66

Den här texten tolkar jag som neutral då förlusten av Finland inte ses som 

en allt för negativ händelse. Författaren försöker förklara att förlusten av 

Finland varit oundvikligt ända sedan Peter den store valde att anlägga sin 

huvudstad Sankt Petersburg i finska viken. En huvudstad så nära Finland 

innebar att ryssarnas inflytande ökade i närområdet. Artikelförfattaren 

skriver att detta inte bör talas eller skrivas om, eftersom det kunde väcka ont 

blod hos Sveriges mäktige granne Ryssland. Ryssland hade i det här skedet 

blivit för stort och mäktigt för Sverige att fortsätta utmana om makten över 

Östersjöområdet. 

Det skrevs om den utrikespolitiska relationen mellan Sverige och Ryssland 

samt om relationen till vårt grannland i väster och tillika unionsland Norge. 

Relationen mellan länderna var inte den bästa och i Norge var man inte 
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nöjda med att ingå i en union med Sverige.67 Norges inställning till Sverige 

fortsatte att vara negativ och i Sverige var man inte sen med att skriva om 

att Norge hade relationer med Ryssland. Som det står skrivet i 

Östgötaposten 1898: 

några hufvud- punkter. Man finner här, som sagdt, först och främst en 
ingående utläggning af den maohiavellistiska politik, som Ryssland 

med Norge som verktyg bör använda gentemot Sverige. Norge var 
förut — skrifter Orloff — tör Ryssland ett land, som helt och hållet 

var bundet vid dess poli- tik. Det angrep Sverige hvar gång krig utbröt 
och utgjorde der jemte i fredstid en fara för detsamma.[…] i det vi än 

använda medel att lugna än att framkalla inbördes stridighe- ter, det 
skall för alltid knyta de båda staternas, Rysslands och Sveriges, öden 

samman, det skali göra Sverige som politisk makt till en drabant, som 
alltid skall vara tvungen att kretsa omkring en och samma stora 

planet"68

Här skrivs det om hotet som uppfattas komma från Ryssland och att 

Ryssland med Norge som verktyg skulle kunna anfalla Sverige. Detta ser 

jag som ett tecken på att även svenskarna kände av Norges ökade viljan till 

själständighet.  Här skrivs det vidare även att Ryssland alltid angriper 

Sverige så fort krig utbryter och att den ökade norska viljan till 

självständighet har påverkats av Ryssland, vilka i sin tur har en plan att 

angripa Sverige. Rädslan för att Ryssland ska bli mäktigare och att Sverige 

bara blir ett litet land i mängden som kretsar kring Ryssland är tydlig. 

Texten uppfattar jag som negativ eftersom Ryssland med Norge som 

verktyg betraktades vilja splittra den svensk - norska unionen. 

En del artiklar var lite mer dramatiska, som den här från Dalpilen 1898: 

att klargöra föl Utlandet att norrmännen ar.» ett oroligt orh trolöst 
folk, i förstånd med Ryssland och dess utrikespolitik, en fara ieke blott 

för Sveriges säkerhet, utan äfven föl Europas fred orh jfiim Igt. 1 iet 
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duger ieke att skrifra tu dessa för I fosterlandets existens så ödesdigra 
saker. 69

Här ges Norges utrikespolitik och relation till Ryssland mer plats och ett 

värsta scenario för vad som kunde hända Sverige och Europa målas upp. 

Norges aggerande kunde ha svåra konsekvenser för Sveriges säkerhet. Jag 

klassar även denna text som negativ eftersom den framhåller en bild av 

Ryssland som det stora hotet mot Sveriges säkerhet och freden i Europa. 

Båda texter handlar om hur relationerna mellan Ryssland och Norge såg ut. 

Den aggressiva attityden mot Norge beror på Norges vilja att gå ut ur den 

svensk – norska unionen. Norge var mer demokratiserat än vad Sverige var, 

vilket inte bara försvagade unionsmonarkens ställning utan också själva 

unionen.  De krafter inom Norge som ville vara kvar i unionen var de som 

ville göra det av försvarspolitiska skäl. De var rädda för ett ryskt anfall. Mot 

slutet av 1800 – talet var hotet från Ryssland inte lika aktuellt, vilket 

minskade Norges argument för att vara kvar i unionen.70

Rädslan för att förarga Ryssland var stor. Sverige ville ha en god relation till 

sin granne i öst. Tack vare detta försökte tidningar att inte ge en uppenbart 

negativ bild av Ryssland, från Dalpilen 1898:

Tafatt. interpellation om Björnsons skrifverier. Hr Alin omnämde i 
måndags i första kammaron de af Björnson sedan 1896 bedrifna 

skrifverierua i den utländska pressen, af hvilka skulle framgå, att 
Sverige hyser fientliga känslor mot Ryssland och att de åtgärder i 

försvarsväg. som vi gjort, skulle vara riktade mot denna makt. Han 
frågade, huruvida svenska rege- iingen vidtagit några åtgärder med 

an- ledning af dessa stämplingar mot Sveriges trygghet, som af 
Björnson bedrif- vits samt om ej åtgärder hade vidtagits för åtal mot 

Björnson. Justitieministern Annerstedt svarade, att i hvarken den 
svenska eller norska lagen någon paragraf tillät ett dylikt ätal 

Utrikesministern grefve Bouglas förklarade, att de bombastiska 
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kanstöperier, som Björnson serverade i den utländska pressen, ej väckt 
den ringaste uppmärk samhet i utlandet och att den svenska 

allmänheten blott borde betrakta dem som en fix idé bos poeten. Han 
skulle ej underlåta att med uppmärksamhet följa saken, men någon 

fara för Sveriges trygg- het torde ej ligga i hr Björnsons 
stamplingsförsök..71

I artikeln skrivs det om den norske författaren Björnstjerne Björnson 

(Bjørnstjerne Bjørnson) som i utländsk press skrivit att Sverige hyser 

fientliga känslor mot Ryssland. Han ska också ha skrivit att de åtgärder som 

Sverige gjort för att stärka sitt försvar skulle vara riktade mot just Ryssland. 

Kritiken riktades mot regeringen som genom sitt agerande att stärka 

försvaret hade förargat Ryssland. I Sverige fanns det en rädsla för att det 

Björnson skrev skulle förarga Ryssland. Det skrivs även att den svenske 

utrikesministern uttalar sig om att Björnsons skriverier i utländsk press inte 

väcker någon uppmärksamhet. Det skrivs vidare i artikeln att Björnson 

använder sig av detta för att marknadsföra sig själv och få mer publicitet, 

samt att allmänheten inte bör skrämmas upp av hans handlingar. Björnson, 

som skrivit bland annat Norges nationalsång, ville öka Norges 

självständighet och den demokratiska utvecklingen i landet.72 Artikeln tolkar 

jag som negativ då det i texten finns en klar rädsla för att Ryssland ska 

attackera Sverige. 

Ryssland fortsatte att vara Sveriges fiende nummer ett under hela 1800 – 

talet. Även om Sverige bara var ett av alla små länder som gränsade till 

väldiga Ryssland, var rädslan att gå samma väg som Finland stor. 

Svenskarna var rädda att Ryssland skulle göra med Sverige vad det gjort 

med Finland. Intresset att läsa om Rysslands agerande mot Sverige var stort 

då Ryssland betraktades som ett hot mot Sveriges säkerhet och hela Europas 

fortlevnad. Det skrevs i tidningarna att Ryssland skulle använda sig av 
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Norge för att attackera Sverige vilket gjorde att den spända relationen 

mellan Sverige och Norge tilltog. 

Det som skrevs om ryssar och Ryssland i tidningar under 1800 – talets andra 

hälft skulle med största sannolikhet inte vara acceptabelt att skriva i dagens 

tidningar. Det skulle inte anses vara politiskt korrekt. En läsare i dag skulle 

tycka att deras porträttering var väldigt fördomsfull och stereotyp, och att 

den inte visar samma försök till att ge en objektiv bild av händelser eller 

rapportering som en typisk tidning idag skulle gjort.
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Del 3

Slutsats och Slutdiskussion 

I det här kapitlet drar jag slutsatser och för en diskussion med utgångspunkt 

i det tidigare kapitlet.

I det ovanstående kapitlet bilden av ryssen har jag visat hur ryssen och 

Ryssland har porträtterats genom användning av olika stereotyper och 

fördomar under 1800 – talets andra hälft. Det som framkommer är att dessa 

fördomar om Ryssland var vanligt förekommande i landsortspressen i 

Sverige under 1800 – talets andra hälft. De var så pass vanliga att det ter sig 

väldigt troligt att dessa fördomar och stereotyper som målades upp i 

tidningarna också blev vanliga bland folket som läste tidninargna. Detta 

påverkade troligtvis i sin tur synen på Ryssland även hos kommande 

generationer. Agevall menar att det man läser, i detta fall landsortspressen, 

påverkar våra stereotyper. Det var troligt att landsortspressens bild av ryssen 

också blev landsortsbefolkningens stereotyp av ryssen. Agevall skriver att 

även om stereotypbilder man fått genom tidningar visar sig vara felaktig blir 

man ändå påverkad av dem. De kan vara svåra att utmana då de till och med 

kan finnas kvar även om det visar sig vara faktamässigt felaktiga. I 

artiklarna är det underförstått att fördomarna som finns om ryssen är 

negativa. 

Det var vanligt att ryssen och Ryssland målades upp som något 

skrämmande, ociviliserat och ont som stod i kontrast till det civiliserade, 

goda och europeiska Västeuropa. Ryssarna kallades för barbarer och det 

fanns en stor rädsla för dem bland övriga européer och i Sverige. Sverige 

var i motsats till Ryssland civiliserat och Europeiskt. Sveriges roll i 
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Europeisk politik målades upp som om den var av relativt stor. Ryssland var 

det stora hotet mot Sverige och Europa. 

Sveriges negativa syn på Ryssland berodde på att Ryssland var Sveriges 

största fiende. De var också de troligaste att attackera oss. Detta förde 

väldigt ofta med sig en rädsla för Ryssland och ryssen. Detta visade sig i 

rapporteringen om Ryssland i svensk press både när det gällde inrikes och 

utrikesnyheter. Jag drar slutsatsen att den ökade rusofobin samt nidbilderna 

kring ryssen kom till på grund av den spända relationen Sverige och 

Ryssland haft under lång tid. 

Varför inte samma rädsla och nidbilder infann sig i samma utsträckning i 

synen på tillexempel Danmark kan ha väldigt mycket att göra med att 

Sverige och Danmark har en väldigt lång historia ihop. Danskarna talar 

liknande språk och tillhör samma religion som Sverige, medan det i 

Ryssland var väldigt mycket som var olika och främmande. 

Befolkolkningarna i detvå länderna talade inte samma språk och de hade 

inte samma religion, samtidigt som de hade helt andra seder och kultur. 

Genom att läsa texterna om Ryssland är det väldigt lätt att dra slutsatsen att 

det i Sverige fanns en utbred rusofobi. Ryssland omnämns även i en del 

artiklar med respekt samtidigt som man respekterade Rysslands makt. Mot 

slutet på 1800 – talet blir det tydligt att Sverige i relation till Ryssland 

förändrades från att ha varit deras stora fiende till att ha blivit en liten nation 

i norr som inte är av största intresse för Ryssland längre. Rysslands ögon 

flyttades i stället mot övriga Europa medan deras makt ökade och gjorde sig 

mer närvarande i övrig europeisk politisk diskussion. I och med att Ryssland 

expandera och spände sina muskler ökade rädslan för den ryska björnen. 

Synen på Ryssland förändrades inte avsevärt under 1800 – talets senare 

hälft, den var till största delen negativ under hela perioden. Det går dock 

ändå att se förändringen över tid i rapporteringen av ryssen. I början var det 
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vanligare att ryssar kallades för ociviliserade och för barbarer medan det 

mot slutet av perioden inte var lika vanligt längre. Mot slutet av 1800 – talet 

blev artiklarna mer försiktiga i sina omdömen om Ryssland. Det blev 

vanligare med utrikesnyheter om Rysslands relationer till andra nationer 

liksom om Rysslands seder och kultur, utan att ha en uppenbart negativ ton. 

Artiklar som beskriver vittnesmål från människor som träffade ryssar, 

beskriver inte någonting negativt utan porträtterar ryssar med ett 

exemplariskt beteende. Folkets fördomar var att ryssarna skulle vara 

ociviliserade barbarer, men de blev väldigt överaskade av ryssarnas goda 

beteende.  

Man kan ana att det även idag lever kvar en bild av ryssen som ett hot mot 

Sverige. Detta kan ha att göra med att Ryssland även under större delen av 

1900 – talet stod i kontrast mot Sverige, det var en diktatur medan Sverige 

var en demokrati. Även nu efter den kommunistiska diktaturens fall anses 

inte Ryssland vara fullt demokratiskt vilket skapar en svårare förståelse för 

ryssen från svenskarna.  Rusofobin kan alltså antas finnas kvar i Sverige och 

rädslan för att Ryssland ska anfalla används idag av politiker för att ta enkla 

poäng i media för att påverka opinionsmätningarna. Detta på grund av att 

fördomarna kring Ryssland som det stora hotet finns kvar i människors 

tankar än idag. Detta kan till exempel förklaras genom den svenska 

historiens bild av ryssen. Ryssland var ett hot under 1800-talet, och under 

1900-talet försvann hotet aldrig helt. Under kalla kriget ökade återigen hotet 

ifrån Ryssland i och med det ständigt närvarande hotet om kärnvapenkrig. 

Detta har gjort att även dagens generation av svenskar ser på ryssen med 

opålitliga ögon. Dessa tankar är bara spekulationer ifrån mitt håll, då det 

inte var syftet med uppsatsen att undersöka dagens syn på ryssen. Att 

undersöka om rusofobin lever kvar i dagens Sverige kan dock vara ett ämne 

att skriva nya arbeten om. En jämförelse med denna uppsats kan då vara ett 

bra komplement för att få en bild av svenskarnas syn på ryssen ur ett längre 

historisk perspektiv.
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Fortsatt forskning

I och med att Ryssland ständigt är aktuellt i svensk media vare sig det gäller 

det svenska försvaret eller kriget i Tjetjenien, skulle det vara väldigt 

intressant att undersöka vilka fördomar som användes i Sverige under 1900 

– och 2000 – talen. Även om jag tror att synen på Ryssland som barbarer 

och ociviliserade har slutat att användas, så tror jag att de negativa 

fördomarna levde vidare, särskilt under sovjettiden. Detta hade kunnat 

användas som en bakgrund för att förstå och forska vidare på rusofobin i 

dag.

Det skulle även vara av intresse att undersöka om synen på ryssen såg 

likadan ut i rikstäckande press eller om det var främst på landsbygden 

rädslan fanns. Man hade då kunnat använda sig av denna uppsats för att få 

fram en jämförande bild. Det skulle också vara intressant att undersöka vad 

för slags facklitteratur det skrevs om ryssar under 1800 – talet och om då 

facklitteraturen hade kunnat undersökas på samma sätt.
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Användning i Skolan

I det här kapitlet skriver jag om hur kunskapen som jag har tagit till mig 

genom att studera bilden av ryssen och svensk landsortspress under 1800 – 

talets andra hälft kommer att kunna användas i min framtida roll som 

historielärare.

Anledningen till att jag har valt att skriva om synen på ryssen och rusofobin 

i Sverige är för att jag i min framtida yrkesroll som lärare skall hjälpa elever 

att förstå varför världen ser ut som den gör:

Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av 
hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på 

nutiden och uppfattningar om framtiden. Genom undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla sin historiska bildning och 

förmåga att använda historia som en referensram för att förstå frågor 
som har betydelse för nuet och framtiden, samt för att analysera 

historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv.73

Jag skall även lära eleverna om Sveriges historia. Rysslands roll i Sveriges 

historia är enligt mig stor och jag tror att det är viktigt för eleverna att veta 

hur och vad som skrevs om ryssar på 1800 – talet. Jag vill även kunna 

använda mig av detta i till exempel undervisning om presshistoria i Sverige. 

Detta kan visa hur landsortspressen försökte skapa en svensk/europeisk 

identitet i förhållande till ryssen, men även hur tidningar var skrivna på 

1800 – talet. Med hjälp av detta kan eleverna se utvecklingen av det svenska 

tidningsväsendet fram tills idag. 

Genom att jag har använt mig av landsbygdspress kan jag öka intresset för 

eleverna då jag kan hitta artiklar som är skrivna vid deras hemort och göra 

ämnet historia mer aktuellt genom att koppla det till dagens Rysslandsbild. 
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Med utgångspunkt i denna uppsats kan man som lärare vidareutveckla 

undervisningen genom att knyta an till dagens debatt i media om stereotyper 

och fördomar. Genom att studera hur det har sett ut tidigare kan eleverna få 

en bild av hur utveckingen har gått till. De kan också reflektera över om det 

som skrevs då skulle vara okej att skriva idag. De kan även studera hur 

Sverige och svenskar porträtteras som goda i kontrast till den onde ryssen. 
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Sammanfattning

I denna uppats har jag undersökt bilden av ryssen i den svenska 

landsortspressen under andra halvan av 1800-talet. Jag har undersökt hur 

rusofobin såg ut i landsortspressen och hur bilden av ryssen förändrats under 

denna tid. För att ta reda på detta, använde jag mig av dessa frågor:

 

· Hur presenteras ryssen och Ryssland i svensk landsortspress under 

1800 - talets andra hälft? 

· Hur förändrades bilden av ryssen i tidningarna under denna tid?

I uppsatsen har jag tolkat mitt empiriska material för att göra en 

diskursanalys där jag analyserar olika artiklar som har skrivits om Ryssland 

och ryssen på ett stereotypt sätt. Källmaterialet som används i avhandlingen 

kommer från 41 nyhetsartiklar. Merparten av källmaterialet kommer från 

tidningar som publicerades under det sena 1800 – talet.

Landsortspressens rapportering om Ryssland och ryssen var under andra 

hälften av 1800-talet mestadels negativ. Av de 41 artiklar som granskades 

visade det sig att ungefär hälften var negativa, ca 15% var positiva, och 

ungefär 35% var neutrala.

Anledningen till att många av artiklarna var negativa har att göra med 

Sveriges gemensamma historia med Ryssland, med många krig och 

territoriella förluster. Den negativa uppfattningen kom från det faktum att 

Ryssland var Sveriges främste fiende under 1800 – talets andra hälft. Även 

bilden av Ryssland var mestadels negativ. Hur ryssen och Ryssland beskrevs 

i slutet av 1800 - talet förändrats från att vara självklart negativ till att ha en 

mer dold negativ uppfattning.
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Bilagor

Tidningar

beredwillighet mot ryssen, hwars blotta ätanka upprör hwarje fiber bos mig." "Knappt 

war min far jordad förrän jag allwarsamt böriade länka pä att fly. Jag hade givar en 

dyrbar juvelring som jag ärft efter min mor, en tjock, gan- ning inträdde, gick staden 

dock sä smäningom fram- ät och har under de senaste

-Kalmar tidning 1868-10-28 

Särstildt för wärt land hafwa wi icke orsak att klaga pä ryssen, ty mot hans wilja ha wi 

ej fält den jord som af naturen war förent med wärt land. Nog war det swärt att mista 

Finland, som i 700 är hört till swensta lronan. Men dä wi icke lunde förhindra "Peter" 

alt anlägga sin huf- wudstad, der den nu befins, sä war det bäst för undwilandc af 

längwariga strider, att Fin- land blef hans kronas provins; och sedan sä skett böra wi 

icke i tal och skrift rifwa upp gamla för och wäcka ond blod hos en mäktig granne. 

-Tidning för Wenersborgs stad och län 1878-01-10

då någon ville säga ett riktigt skrämmande ord: "Ryssen kommer!" Nu har också i dessa 

dagar ryssen kommit hit. men vi blefvo allsicke skrämda af hans åsyn. Tvärtom! de 

flesta sågo ganska hyggliga ut och synnerligast officerarne pre senterade sig ganska 

fördelaktigt, om man undantager det ovanliga i

- Blekingeposten 1878-11-22

röstande beträder valrummet. Det knallar rätt skarpt för öronen om dagarne. "Ar det 

Ryssen som kommer, eller är det högtidssalut", frågar en och an- nan. Ingendera delen! 

det är endast våra manhaftiga sjömän, som öfva sig med mål- skjutning, för att 

derigenom inhemta nödig färdighet i farans stund. Bom

-Blekingeposten 1878-11-15
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eller sälja något. Desslikes tror ma», att det ej lönar mödan att samla något, ty om 

ryssen skulle hit!» på att göra en påhelsning här, så tar han allt samman, eftersom här 

inte lins någon, som kan försvara landet, sedan kungen dog. Jag vill dermed visst inte 

säga något ondt, nej, visst inte ! Kanske 

-Kalmar 1878-11-25

stället lor lag; men de tjena alla våldet troget, den enskilde trakasseras och plundras på 

alla upptänkliga sätt och från den simple vakt- mastaren till den högst uppsatte tjenste- 

mannen förskaffa de sig hufvudsakligast sitt bröd på detta sätt. Ej underligt då att ryssen 

i allmänhet har sä klena begrepp

-Wermlands läns tidning 1878-04-30

«innes»Llda Klimkrigets dagar, dä Bomarsunds fästning ägdes af en s»enst sträd» dåre. 

Dä önskade folket att fä ai ut och be» tala ryssen för gammal ost: nu önssa al!» fred och 

ro i landet, hwiltet wi hoppas under en wis regering att fi behilla; och mi ryst» zo» ren 

löra hwarenda turk till hans

-Tidning för Wenersborgs stad och län 1878-02-04

Dessa betraktelser — säger det ryska bladet — kunna vi icke inleda på lämp- ligare sätt 

än att återgifva följande vt- trande i Times: "Såväl moskoviter som britter böra klart inse 

att de båda resp. makterna oundvikligen äro bestämda att Ständigt täfla med hvarandra. 

England och Ryssland äro tvenne den gamla verl- dens största nationer, som besitta 

högsta lifskraft och representera derjemte hvar och en principer, som aldrig kunna för 

sonas. Vart vänskapliga eller fiendtliga förhållande till andra nationer är ofta blott 

tillfälligt och beroende af lokal-frå- gor eller ögonblickets intressen.

-Folkets röst 1858-01-02 

;den Linden".,stadkommit vid Bomarsund. Dessa an- Sveriges tillvaro, som ett folk. Vi 

påstå] Der hafva vi nu Rysslands båda vän att Sverige icke kan föra krig på utländsk'ner, 

och Ryssland känner nu dessa vänner botten ett enda år, utan att riksbanken i botten. Ett 

österländskt ordspråk säger

-Folkets röst 1858-03-03
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icke desto mindre är fullkomligt obestridlig Innan värt århundrade upplefvat sitt si- st"1 

år, har bafvens herrskarinna nedsjun kit till samma ståndpunkt som Holland Amerika 

och Ryssland, dessa framtidens båda romar-makter, skola sins emellan dela det moderna 

Karthagos qvarlåten- skap och endrägteligen

-Folkets röst 1858-11-17

vill jag berätta dig en liten anekdot, som bevisar, att i det '•barbariska1' Ryssland de 

sköna konsterne dock ej äro så helt och hållet negligerade. Men nu skall du icke 'ro, att 

jag är "köpt af Ryssland

-Folkets röst 1858-12-04

att i ke allt är som det kunde och borde vara. Ännu står Ryssland som en mörk ski gga. 

«,,m ett frnktadt öde \id sidan af det ofriga Ei.ropa ännu sam- n anhåller dess 

sjelfherrskare med kraftig hand det ofantliga kejsardön e s skilda länder och är p* god 

väg att underlägga sig hela det n

-Gotlands tidning 1868-02-07

Deremot hyser han den djupaste missaktning för Garibaldi och kan ej nog hjertligt 

önska att Victor Emanuel ändt- ligen skall "klämma efter" denne "galne landstrykare." 

Går man honom rigtigt på lifvet, skall han kanske i en bråd vändning tillstå, att det vore 

det bästa om Ryssland toge oss "först som sist," att vi skulle finna oss betydligt mycket 

bättre om vi förenade oss med denna "stora och rika" makt, och att äran är bara prat, ja, 

friheten bara skräp! livad litteratur, konst och vetenskap angår, så önskar vår vän dom i 

hemlighet hjertli- gen åt tänders. De sätta blott tokiga griller i hufvudet på folk, bidraga 

att bilda dessa tjusande, men så farliga idealer, efter hvilka det dåraktiga 

rnenniskoslägtet är så begärligt, men som det är e» "klok karls" pligt att bekämpa med 

all den öfverlägsenhet hans "praktiska blick" och "sunda förstånd" kunna förläna honom 

"Och dessutom", tänker han, "tinnes väl något besattare än konsten, hvarom man nu för 

tiden för sä mycket tal.

-Gotlands tidning 1868-05-22
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Skolgossarna i Ryssland tyckas hittills hafva haft riktiga goddagar. Enligt en i höst 

inkommen officiel rapport förekomma nemli- i följande helgdagar i Ryssland: 138 

dagar ; under jul- påsk-, pingst- och midsommar-hel-gerna; vidare 52 söndagar, 30 

kyrk- och 25 fäste dagar, förutom 10 andra fridagar. Så- ledes afgå 255 dagar under 

årets lopp, hva- j dan endast 110 stå qvar för undervisningen 

-Blekingsposten 1868-10-09

nå- gon politisk orsak, utan var en följd af enskild hämndlystnad. Ryssland. Ryska 

regeringen har före- slagit de öfriga makterna att ej i krig be- gagna sprängprojektileT 

mot lefraa.de före- i mål. Franska regeringen liar förklarat sig viija ingå härpå. Vore det 

inte då så

-Blekingsposten 1868-06-16

En gammnl bekant- Hvarjehanda. Påsk-kyssandet i Ryssland. Påsk- kyssandet är en 

dominerande aktion, må- hända den intressantaste af alla ryska na- tionalfestligheter. 

Primo inter familias, se- cundo pro amiciia. Antager man hvarje petersburgare ha 

hundrade bekanta, så gör detta ensamt för den stadens befolkning cir- ka femtio 

millioner omsatta påsk-kyssar! Många göra i stort på affären. En general en chef 

(kommenderande 60,000 man) måste kyssa all sina officerare, kapten alla soldater vid 

sitt kompani; i civilvägen tillgår på sam- ma sätt. Byråcheferna konsumera följande 

dagarne ansenligt af munpomada. Tro icke att man kysses för syns skull, nej det går 

riktigt till på fullt allvar, såsom gällde det en fästmö! Kejsaren sjelf har icke minst att 

dervid föregå med exempel; på paraden kys- ser han hela officerskåren, mänga af 

gemen- skapen och alla skildtvakter som han passerar. 

-Blekingsposten 1868-06-19

får Ryssland det efterlängtade Batum, ehuru på vilkor, att dess fästningsverk slopas. 0'h 

sålunda uugefir är den sjuke mannens konkursbo utskiftadt mellan några af de 

förnämste bland borgenärerna. Och sålunda står England och lord Beaconsfiaid med 

pair er i händerna. Det har utan att behölva spilla

-Gotlands tidning 1878-07-17
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ställningar vid Donau, medan Sulina icke är ockuperadt a! någondera parten, utan skall, 

som det heter, besättas af en neutral makt. Sådana saker förtjena onekligen 

uppmärksamhet, såsom otvetydigt vittnande om att Porten och Ryssland trädt i ett nytt 

förhållande till hvarandra. I samma män tilltager älven den

-Gotlands tidning 1878-03-02

det endast meddelat den ena krigförando magten den andras tillkännagivna önskan om 

fred. By- ska svaret innehöll intet förnäi mande eller hånande emot Eugland. Han 

hoppades att Ryssland icke skulle glömma att vid ordnandet uf frågan, som var 

ouiopeisk, detta icke ensamt tillkom de krigförande makterna. 

-Blekingsposten 1878-01-08

engelska sändebuden en depeche, daterad utrikesministeriet den 1 april: Först göres en 

resumé" af de bekanta de]>echRyssland från den 14 januari till och ined Schuwaloffs 

note af den 26 mars, hrari Ryssland vidhåller sin förklaring af den 19 mars. Derefter 

fort- sätter Salisbury 

-Wermlands läns tidning 1878-04-05

fred bragts till stånd; men säkert är att man genom anoidnin- garue och 

gränsbestämmelserna i stället lör att befäst» freden endast förbereder Turkiska rikets 

fullkomliga tillintetgörelse. Redan genom den i dagen komna under- handlingen mellan 

Ryssland och England synes att här icke var fråga om ärligt

-Wermlands läns tidning 1878-07-02

tillämpande kan komma att ske, riks- dagen mätte härom få emottagga förslag. Strödda 

notiser. Sveriges nya politiska ställning, i "Ner. All „ läses: Ett tyskt blad, som an- fört 

den af "Standard" i omlopp satta ny- heten att Sverige-Norge i fall af krig mel- lan 

England och Ryssland skulle sluta sig

-Blekingsposten 1878-04-16
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Angående aunektionen af Bessarabien förljudes, att Ryssland endast ämnar begära af- 

med en likgiltighet, en nedlåtenhet, som 5r rent af förolämpande. Jag begriper icke huru 

du kun- de tåla ett sådant »mottagande,» »Fäst dig icke dervid,» lugnade barouessan, 

»detta korta, afmatta sätt hör nu en gång till min svågers sätt. Du skall

-Kalmar 1878-07-01

neutralitet. Ryssland. Journal de S:t Petersburg för den ö dennes förnekar på det 

bestämdaste, att Ryssland uppmuntrat upproriska band Stockholm. Kgl. M:t har den 1 

denne-, på ansökning, b-viljat häradshöfdingen i Södra Ångermanlands domsaga C. .Ni. 

Schönmeyr af-ked från häradshöfding- 'tinbetet

-Dalpilen 1878-11-08

Turkiets olyc- kor, emedan det genom sina löften om hjelp hade styrkt Tuikiet uti att 

fortsatta kriget till det yttersta, och att Turkiet det för nu voie beslutet att söka sitt fram- 

tida stöd i en allians med Ryssland. Server Pascha nekade att halva sagt detta, men 

Layard ti ödde honom icke, utan begärde […]Nu erfara vi det samma i Rumänien och 

Grekland. Fire Krimkriget sträckte sig våra gränser till Djnau; Bessarabiens återtagande 

var redan beslutet för det nu varande kriget (det Stod uock ingenting deiotn i 

krigsmanifestet) emedan Rysslands ära fordrade det. Nu drager sig det lilla Rumänien, 

hvilket Ryssland kunde krama sönder som ett ägg- skal,

-Gotlands tidning 1878-03-06

. I en bok om Ryssland berättar Friedrich Meyer följan- de: Det gör ett angenämt intryck 

att höra den ryske körsvennen tala i de vänligaste uttryck till sin häst, så att man slipper 

höra de vedervärdiga svordomar och be- vittna de afskyvärda piskslagen, med hvil- ka 

hästarne trakteras hos oss. "Vänta min unge", säger t. ex. en ryss till sin häst, "så skall 

du snart få hvila ut och få äta blank hafre och grön klöfver, så mycket du vill." Ha 

dylika vänliga och uppmuntrande ord ej någon verkan på hästens fortkomst, så heter det 

väl: "Fy, Brunte, skäms du inte? Ser du Gregoris häst, han är mycket mindre än du, och 

springer likväl fortare än du. Du kom- mer att reta mig, och då slår jag dig; det gör ondt; 

lyd nu!" Sedan slår han med piskan i sidan af åkdonet, så att det klatschar. Om hästen 

genom denna hotelse förmås till att åter påskynda farten, så får han beröm.
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- Tidning för Wenersborgs stad och län 1888-05-17

Skandinaviens anslutning till "fredsligan" bebådas af  rysstidningen Le Nord, som 

utkommer i Bruxelles. Med fredsligan förstår Le Nord själfeagdt det politiska 

konsortium, som en tid bort- åt representerats af Tyskland—Österrike —Italien och som 

nu skulle få sin fjerde stora hörnsten i — Ryssland. Att de "skandinaviska" landen också 

skulle upptagas på ett hörn i detta ståt- liga fredsförbund kan ju betraktas som fasligt 

hedersamt; men den rol vi skulle komma att spela erinrar icke så litet om det bekanta 

femte hjulet under vagnen. Och för öfrigt, hvad ha vi för intressen i Elsass-Lothringen, i 

Bosnien och Her- zegovina, i Bulgarien och Konstantinopel? Vi äro absoluta 

fredsvänner, fredsvänner åt alla håll, och behöfva därför sälla oss hvarken till den ena 

eller den andra af dessa specifika fredsvänner, som icke göra stort annat än exercera in 

soldater, gjuta kanoner och fylla hafven med pansarfar- tyg — för fredens skull! N. A. 

Trånga domar. 

-Tidning för Wenersborgs stad och län 1888-08-13

Det är endast den franska och ryska pressen, som ej känner sig belåten, och det är ju 

mindre att undra på. De ryska tidningarne hafva af censuren försetts med så starka 

munlås, att de ej våga sjunga ut, men deras hållning är fiendtlig. Paris- tidningarne rasa; 

de finna talet innehålla ett direkt anfall mot Ryssland och Frank- rike och beteckna 

situationen som ytterst kritisk.

-Tidning för Wenersborgs stad och län 1888-02-13

Ryska indela-tusens fall. Nedgången i rubelkursen antyder, att Europa på det högsta 

misstror Rysslands afsigter. En dis-agio af nära 47 % bevisar, att till- ståndet i Ryssland 

är fruktansyärdt, att de burgna klasserna anstränga sig att för- vandla sin förmögenhet i 

klingande guld, för att skydda sig för de tillintetgörande följderna af ett krig. 

-Tidning för Wenersborgs stad och län 1888-02-20

- undersökning i Wilsons bostad. Un- dersökningen pågick hela eftermiddagen. It > ska 

fi-iMlslorlioppnin- går. Peterbnrg 4en 17 januari Kejsaren har i ott roskript till Mosk- 
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vas guvernör uttalat sitt tillitsfulla hopp om, att freden i år och kommando år skall tillåta 

Ryssland att egna alla kral- tor

-Dalpilen 1888-01-20

Den bär gången vill Björnson ha tolf danska jurister till skiljedomare mellan Sverige 

och Norge. Och så år han ond på Sverige för att vi icke vilja bedja Ryssland om en 

skilje- domstraktat. Hvarför han vill inblanda Ryssland i dessa tvister,'framgår af hans 

slutord, då han låter förstå, att det, såsom det nu är stäldt med vår utrikesstyrelse, är fara 

för krig mellan Sverige och Ryssland. En annan rysk tidning ("Novoje Vremja"), som 

omtalar artikeln, explicerar också Björnsons mening så, att Sverige hyser krigsplaner, 

som bland annat äro riktade mot Ryssland. Hur länge skola dessa Björnssons löm- ska 

sknfverier i ryska pressen få fort- sättas? 

-Tidning för Wenersborgs stad och län 1898-04-18

 

några hufvud- punkter. Man finner här, som sagdt, först och främst en ingående 

utläggning af den maohiavellistiska politik, som Ryssland med Norge som verktyg bör 

använda gentemot Sverige. Norge var förut — skrifter Orloff — tör Ryssland ett land, 

som helt och hållet var bundet vid dess poli- tik. Det angrep Sverige hvar gång krig 

utbröt och utgjorde der jemte i fredstid en fara för detsamma.[…] i det vi än använda 

medel att lugna än att framkalla inbördes stridighe- ter, det skall för alltid knyta de båda 

staternas, Rysslands och Sveriges, öden samman, det skali göra Sverige som politisk 

makt till en drabant, som alltid skall vara tvungen att kretsa omkring en och samma 

stora planet"

-Östgötaposten 1898-06-10

bland det ryska folket Med ofvanstående ord inleder den ryske protessorn D- Raiski en 

statistik öfver dödligbeten i Ryssland. De offentliggjor- da siffrorna tyckas äfven gifva 

professorn rätt. Ryssarne äro ett folk som dör. Icke endast på landsbygden utan äfven i 

de stora städerna är dödligheten oe r- bördt stor i jemförelse med det öfriga Europa. 

Sålunda förekommo i veckan 21 -27 juli i år i Moskwa 45 dödafall på 1,000 invånare. 

Samma vecka förekom- mo i Berlin 17, i Paris 16 och i London 14 dödsfall på samma 

invånareantal, d. v. s. att i Moskwa dö tre gånger så mån- ga som i London. Dödligheten 
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för hela Ryssland är i ge- nomsnitt 32 på tusen om året. Till jem- förelse kan meddelas, 

att i Frankrike dö 22. i Scbweitz ocb Holland 20 och i Eng- land 18. Emellertid är 

dödligheten i de ryska östersjöprovinserna, i Polen och Lithaueu, I der befolkningen år 

starkt uppblandad med tyskar och judar, långt rniudre ån i det egentliga Ryssland- 

Sålunda dö i guvernpmentet Moskwa årligen 53 pro mille.

-Tidning för Wenersborgs stad och län 1898-09-05

Tyska nationalriket som andra hufvudpart att mäta sina krafter med en annan stat, ett 

annat folk som på sitt nationella sam- manslutnings- ochj enhetsverk har ännu mera 

ofärdigt än det tyska riket och det tyska folket Det är Ryssland och den slaviska folk- 

stammen, som oafbrutet och ihärdigt ar- bet tar på förverkligandet af Panslavismens 

vidtfamnande framtidstanke; hvarmed för- enar sig den stora statsidé, som går ut på att 

åt det uppväxande jätteriket för- skaffa naturliga gränser och pä samma gäng stärka dess 

militära, merkantila och industriella lifskraft genom beredande af öppna 

sjöfartsförbindelser mellan det vid- sträckta rikets olika delar och med hela den öfriga 

verlden.

-Tidning för Wenersborgs stad och län 1898-03-10 

"> att klargöra föl Utlandet att norrmännen ar.» ett oroligt orh trolöst folk, i förstånd 

med Ryssland och dess utrikespolitik, en fara ieke blott för Sveriges säkerhet, utan 

äfven föl Europas fred orh jfiim Igt. 1 iet duger ieke att ■krifra »tu dessa för I 

fosterlandets existens så ödesdigra saker

-Dalpilen 1898-09-02

Förenta Staterna skall tvingas att börja en "obehörig inblandnings"-po- litik, hvarvid 

slitningar bli oundvik- liga och detta betyder ett ötvergif- vande af den amerikanska 

fredspoli- tiken. Dertill måste Amerika, för att hålla sig vid makt, blifva en starkt rustad 

militär- och marinstat en kost- bar lyx, onödig för ett land med dess geografiska läge. 

Amenkas förändra- de position betyder återgång i ordets starkaste betydelse. Detta är 

det mest beklagansvärda i fråga om detta krig". I fråga om Chamberlains tal anser 

fursten att en allians mellan England och Förenta Staterna är otroligt och icke skulle 

vara till nytta för någon- dera parten. Amerikanarne äro nu allt för uppblandade för att 
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kunna kallas angfosacher. Fursten anser det orätt af Chamberlain att "utmana Ryssland, 

som inte längtar efter krig"

-Östgötaposten 1898-05-27

Man skiljer mellan de äkta kirgiserna på Tiansjan och Ala-tau-kedjornas sluttningar och 

ka- säkerna. hvilka senare delas i de oren- burgske mellan Jaik- och Sir-Darja-flo- derna 

ocb de sibiriske, mellan Tobol- och Irtisch-floderna i norr samt Balkasch- och 

Saisangsjöarne i söder, samt den s. k. stora horden i Dsungariet ocb vestra Öst-

turkestan. De båda förra horderna äro skattskyldige under Ryssland. Kasa- kerna draga i 

skaror af 5—10 familjer omkring med sina hjordar. De äro till namnet muhammedaner, 

men fasthålla i mycket vid sina vidskepliga bruk. Den politiska organisationen är 

demokratisk. Kirgisernas språk är ännu föga bekant ocb saknar litteratur. 

-Dalpilen 1898-02-15

Tafatt. interpellation om Björnsons skrifverier. Hr Alin omnämde i måndags i första 

kammaron de af Björnson sedan 1896 bedrifna skrifverierua i den utländska pressen, af 

hvilka skulle framgå, att Sve- rige hyser fientliga känslor mot Ryssland och att de 

åtgärder i försvarsväg. som vi gjort, skulle vara riktade mot denna makt. Han frågade, 

huruvida svenska rege- iingen vidtagit några åtgärder med an- ledning af dessa 

stämplingar mot Sve- riges trygghet, som af Björnson bedrif- vits samt om ej åtgärder 

hade vidtagits för åtal mot Björnson. Justitieministern Annerstedt svarade, att i hvarken 

den svenska eller norska la- gen någon paragraf tillät ett dylikt ätal Utrikesministern 

grefve Bouglas för- klarade, att de bombastiska kanstöperier, som Björnson serverade i 

den utländska pressen, ej väckt den ringaste uppmärk samhet i utlandet och att den 

svenska allmänheten blott borde betrakta dem som en fix idé bos poeten. Han skulle ej 

underlåta att med uppmärksamhet följa saken, men någon fara för Sveriges trygg- het 

torde ej ligga i hr Björnsons stamplingsförsök.

-Dalpilen 1898-05-13

, som nu intages af det s. k. kasteliet. Svenska leveranser till Ryss- land. Stora order å 

maskiner frän Ryssland ha ingått till maskinfirman £. Hirsch & komp., Stockholm. Så 
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har bland annat ryska marinen beställt ett antal väldiga arbetsmaskiner för ett par hundra 

tusen rubel. 

-Dalpilen 1898-08-30

Det är det nordligast belägna landet i Europa. Det indelas i danska Lappland i norr, det 

svenska i söder och det ryska i öster. Hvilken stat tillhör Lappland? Största delen tillhör 

Sverige och resten Ryssland. Lapplands gränser äro okända. Hvilka äro de förnämsta 

städerna i Lappland? „ Wardehuus och Kola. Hvad slags land är Lappland? Ett ytterst 

kallt och ofruktbart land, öfvertäckt af skogar, floder och sjöar, samt snö under två 

tredjudelar af året. Stör- sta delen af skogarne består af barrträd, och uti dem öfverflödar 

ett fyrfota djur kalladt ren.

- Tidning för Wenersborgs stad och län 1898-11-07
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