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Abstract 
 

Title: The Social Democrats and Monarchy, a Study of three Social Democratic 

newspapers and their reports about Oscar II’s 25 year anniversary as king of Sweden. 

 

The Social Democrats in Sweden has almost had a power monopoly over the parliament 

and government during the entire 20:th century. Since the party was established in 1889 

they have been against monarchy as a way of govern society. When the monarch lost 

political power and influence during the 20:th century, they still condemned monarchy 

as undemocratic. They preferred to have a republic instead, with an elected president, 

rather than a king or a queen. Even after they seized power and maintained power over 

the decades they did not abolish monarchy.  

 

This essay will explore how three newspapers connected to The Social Democrats, in 

terms of ideology, wrote and reported about Oscar II’s 25 year anniversary as king of 

Sweden, in September in 1897. The study shows that all three newspapers, in various 

ways, wrote very badly about Oscar II and monarchy as a way of government as a 

whole. The newspapers were not afraid to speak out and try to influence their readers. 

This knowledge proves that it was important for the early Social Democrats to talk 

about and discuss monarchy. However they did not see the monarch as the archenemy, 

they viewed the king simply as a puppet for the ruling class, in other words the 

capitalists.  
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Inledning 

 
Den här kandidatuppsatsen kommer behandla Socialdemokraternas (SAP) syn på 

monarkin och statsskicket i Sverige, som det kommer till uttryck i tre 

socialdemokratiska tidningar. Att göra en heltäckande studie av hela partiets historia 

från dess grundande 1889 fram till idag skulle vara av intresse. Man skulle då försöka ta 

reda på om deras inställning till monarkin förändrats genom historien, genom 

genomgång av partiprogram, propositioner, motioner och debattartiklar. Ett sådant 

arbete skulle ta väldigt lång tid och det skulle inte nödvändigtvis bli mer givande, enbart 

för att man väljer att studera SAP under en längre tidsperiod. Forskningen får 

förhoppningsvis ett större djup och en bättre förståelse om man väljer att enbart 

fokusera på enbart en specifik händelse i historien. Därför kommer tyngdpunkten för 

forskningen ligga på när Sveriges kung Oscar II firade 25 år som regent, år 1897. Fokus 

för forskningen kommer vara de antimonarkistiska strömningar som kommer till tals i 

tre socialdemokratiska tidningar. Anledningen till att studera just SAP är att partiet har 

varit oerhört tongivande i Sverige under 1900-talet. Vad som skulle kunna kallas SAP:s 

maktmonopol saknar motstycke i andra demokratiska länder. Trots partiets oerhörda 

makt och inflytande tog de aldrig chansen att faktiskt avskaffa monarkin, till fördel för 

republik. De hade onekligen chansen vid ett flertal tillfällen, när de styrde i egen 

majoritet eller tillsammans med andra republikanska partier.  

 

När SAP bildades 1889 var det ett radikalt och närmast revolutionärt parti. Senare tog 

de en reformistisk utveckling. De som ville uppnå socialism genom revolution bröt sig 

ur partiet 1917. Man bildade då Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (dagens 

Vänsterpartiet), som var kommunistiskt, revolutionärt och lojalt mot Sovjetunionen. 

SAP fortsatte utvecklas på den inslagna reformistiska vägen och kom under 1900-talet 

att röna stora politiska framgångar. 1 I SAP:s första partiprogram från 1889 nämns inget 

om huruvida man önskar avskaffa monarkin till fördel för en republik med en av folket 

vald statschef. Hursomhelst kan man antaga att SAP stod för ett republikkrav i och med 

att socialiströrelsen var och är republikansk. I deras andra partiprogram, antaget 1911, 

står det att man vill införa en ”författningsrevision, som genomför ett republikanskt och 

1 Lundmark, Kjell m.fl.: Sveriges statsskick, Fakta och perspepktiv (2009) s. 50-51 
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demokratiskt styrelsesätt”. 2 Med andra ord slog man fast att monarkin skulle ersättas 

med en republik, som man ansåg vara ett mer demokratiskt styrelseskick. Det är dock 

uppenbart för läsaren att fokus låg på annat håll. Tidigt låg fokus på rösträttsfrågan och 

senare under 1930-talet blev välfärdsprogrammen viktiga prioriteringar. 3 

 

Syfte 
 

Syftet med forskningen är att försöka ta reda på hur synen på monarkin som statsskick 

sågs genom socialdemokratiska ögon år 1897.  

 

Forskningsläget  
 

Det blir snabbt tydligt att forskningsläget om SAP och dess republikkrav är minst sagt 

skralt. I Den svenska revolutionen (2010) som behandlar grundlagsreformen från 1974 

framkommer inte tydligt vilka det var som var pådrivande för en reform av Sveriges 

styre. SAP var eniga om att riksdagen skulle få mer makt, men långt ifrån alla ville 

avskaffa monarkin och ersätta den med en republik. Så var fallet trots att det hade skett 

en enorm förändring inom SAP från 1953 till 1969, när partikongressen med minsta 

möjliga marginal beslutade att man kunde acceptera monarki. Där blir det tydligt att det 

skett en förändring från hårdnackat motstånd till en viss acceptans och likgiltighet inom 

socialdemokratin. Forskingen påvisar även att socialdemokratins syn på monarkin och 

statsskicket även måste ses utifrån perspektivet hos fackföreningarna och den 

socialistiska pressen. Många medlemmar inom fackföreningsrörelsen var och är väldigt 

rojalistiska. Därför är det svårt att urskilja en entydig socialdemokratisk helhetsbild, 

eftersom rörelsen är stor och mångfacetterad. 4 Gunnar Sjöblom beskrev i Party 

Strategies in a Multiparty System (1968) hur partiväsendet fungerar. Enligt Sjöblom var 

det ofta en stark konflikt mellan partiledaren och partiledningen gentemot 

partiprogrammet. Ledamöterna som röstar igenom partiprogrammet är mer lojala mot 

ideologin, medan partiledningen tvingas ta hänsyn till realpolitik. Partiledningen måste 

även spela ett politiskt spel mot andra parter, som har en annan ideologi och politisk 

2 Socialdemokratins program, 1897-1990 (2001) s. 26  

3 Lundmark, Kjell m.fl.: Sveriges statsskick, Fakta och perspektiv (2009) s. 50 

4 Svanberg, Mikael: Den svenska revolutionen (2010) s. 63  
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uppfattning. Vidare måste partiledningen ta hänsyn till partiets olika falanger, även de 

som förlorade eventuella omröstningar när ståndpunkterna antogs. 5 

 

Som synes finns det inte några större mängder med närliggande forskning till den här 

kandidatuppsatsen. Något som i sig talar för vikten av forskningen. För att ge någon 

ytterligare inblick i forskningsläget kan det vara av intresse och en ren nödvändighet att 

inta ett mer internationellt perspektiv på forskningsläget om grundlagsförändringar och 

synen på statsskick. Självfallet är det en omöjlighet att behandla all forskning som 

gjorts om hur rapportering och skriverier i pressen kommit till uttryck när det skrivs om 

kungligheter. Det finns ett exempel som är av intresse och som dessutom ligger oerhört 

nära ämnet den här kandidatuppsatsen handlar om, nämligen 1887 när Storbritanniens 

drottning Victoria firade 50 år som regent. Richard Williams berättar i sin forskning hur 

firandet gick till och hur det rapporterades. Williams forskning visar att veckorna före 

firandet var den brittiska pressen fylld med negativa anmärkningar och spekulationer 

och firandet skulle vara lika mediokert som drottningens andra framträdanden. En 

populär karikatyr där ett brittiskt lejon förvandlades till en blyg, osäker pudel användes 

flitigt för att illustrera drottningens mediokra person. The Times klagade även på att 

rutten som kortegen skulle färdas utmed var alldeles för kort och trång. 6 Victoria och 

hennes hov var besatta av tanken på att firandet skulle bli lyckat. Därför fyllde de 

tidningarna med annonser, reklam och propaganda där drottningen hyllades. Det ledde 

på kort sikt till att hovet hånades ännu mer och möjligen alienerade sig från 

allmänheten, när målet var det exakt motsatta. 7  Jan- Erik Lanes avhandling behandlar 

hur det går till när en stat väljer att byta eller förändra sin grundlag. Förändringar av 

grundlagar sker under långsamma processer och är inte något som sker lättvindigt. 

Undantagen är givetvis när det genomförs revolutioner, men i demokratiska stater finns 

det ett värde i att förändringarna tar tid och inte är omfattande.  8 Cheryl Saunders 

jämförde monarkens ställning i Storbritannien med densamme persons ställning i 

Australien, Kanada och Nya Zeeland. Enligt hennes forskning finns det inte tydligt 

utmejslat vad monarkens uppgifter är i Australien, Kanada och Nya Zeeland. Det har 

5 Sjöblom, Gunnar: Party Strategies in a Multiparty System (1968) 

6 Williams, Richard: The Contentious Crown (1987) s. 9 

7 Williams, Richard: The Contentious Crown (1987) s. 22-24 

8 Lane, Jan- Erik: Constitutions and Political Theory (1996): kap. 4 
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lett till att monarkens ställning och makt har stärkts där. Skillnaden mot Storbritannien 

blir intressant där det finns tydligt i nedskrivet i lagen vilka uppgifter monarken har, 

vilket således har lett till minskad makt för monarken i Storbritannien. 9   

 

Sammanfattningsvis kan man säga, som stycket inleddes med, att forskningsläget är 

knapert. Det som är mest relevant för den här uppsatsen torde dock vara Williams 

forskning om hur den brittiska pressen skrev om Victorias jubileum. Där synliggörs en 

tydlig kritik mot monarken och monarkin som statsskick, men även det problematiska i 

att kritisera monarkin i en tid när alla ville uppfattas som patriotiska och nationalistiska. 

En svensk motsvarande forskning finns inte i nuläget. Kanske kan den här forskningen 

ändra på det? 

 

Forskningen kommer ta ett avstamp i ett antal frågeställningar som presenteras nedan: 

 

• På vilka sätt märker man att tidningarna är negativt inställda till monarkin som 

statsskick? 

• På vilka områden och teman har tidningarna sitt största fokus? 

• På vilka sätt var republikanerna oroliga att uppfattas som opatriotiska i och med 

att de ville avskaffa en viktig nationalsymbol? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Saunders, Cheryl: Evolution and Adapptation of the British Constitutional System. Constitutional Policy 
and Change in Europe (1995) 
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Material och avgränsningar 

 
Forskningen kommer ta sin utgångspunkt i hur tre tidningar med uttalad och tydlig 

socialdemokratisk inriktning rapporterade under september månad 1897. Tidningarna är 

den Stockholmsbaserade Social- Demokraten, skånska Arbetet och Östgöten med bas i 

Norrköping. Det finns ett värde i att de har en geografisk spridning över landet. En 

geografisk spridning bör ge en mer rättvisande bild av läget i den socialdemokratiska 

pressen.  

 

 

Alla forskare ställs inför dilemmat och utmaningen att göra avgränsningar och ett urval. 

Annars riskerar forskningen att fortgå i all evighet. Inledningsvis berättades hur det gick 

till när valet föll på just Oscar II:s 25-årsjubileum. Som bekant var målet att studera hur 

SAP:s syn på monarkin och statsskicket förändrats under årens lopp. Snabbt insåg 

undertecknad att en sådan studie skulle bli alldeles för omfattande för en 

kandidatuppsats. Det visar hur mycket av forskarens arbete inte alltid syns i själva 

rapporten som läggs fram, eftersom urvalet och avgränsningarna rensar bort mycket av 

det ursprungliga materialet. I det här fallet studier av partiprogram, propositioner och 

motioner. Som forskare gör man ett urval, den som väljer att studera händelser under 

sent 1800-tal kommer finna en uppsjö med material. Därför blir ett urval ett måste, 

forskaren måste begränsa sig. Då finns risken att han eller hon väljer bort viktiga källor 

och att perspektivet blir alldeles för snävt. Man skulle kunna hävda att det blir fel 

perspektiv att enbart läsa press från september månad när 1887 när hela Sverige 

pulserade av Oscar II:s jubileum. Det hade varit oerhört intressant att studera hur 

rojalistiska och konservativa tidningar rapporterade om firandet under september månad 

1887, för att kunna jämföra de båda lägren. En komparativ studie hade här varit till gagn 

för forskningen, men återigen kommer urvalet i vägen. Eftersom målet med forskningen 

var att studera just SAP, på grund av deras maktinnehav under 1900-talet, faller 

borgerlig och konservativ press bort. Man måste välja sina källor med omsorg, något 

som Tosh väljer att kalla för ”källvaskning”. 10 

 

 

10 Tosh, John: Historisk teori och metod (2011): s. 134 
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Teori och metod 
 

Press och tidningar väldigt goda källor, eftersom de visar mycket om den samtiden de 

trycktes i. Tosh går till och med så långt att han säger att historikers viktigaste 

primärkälla är just pressen. Där återges samhällets politiska och sociala liv på ett sätt 

som är tänkt att tilltala den genomsnittlige medborgaren. Tidningarna är även 

återkommande och trycks flera gånger i veckan. I den här forskningen har tidningarna 

en tydlig socialdemokratrisk inriktning, vilket inte är något problem, eftersom forskaren 

är medveten om det. Själva idén med forskningen är att just studera SAP:s syn på 

monarki, vilken kommer synliggöras genom studier av goda förstahandskällor. Ett 

dilemma är i vilken utsträckning redaktörernas politiska åsikter påverkar deras 

nyhetsrapportering. Det har konstaterats att de är republikanska och socialdemokratiska, 

men påverkar det vad de rapporterar? Som forskare bör man utgå från det och vara 

medveten om att all rapportering är färgad av redaktörerna. Man bör dock vara 

medveten om att det inte var helt enkelt att kritisera makten i 1800- talets Sverige, även 

om man hade yttrande- och tryckfrihet. I en känslig och prestigefylld situation som ett 

kungligt firande eller jubileum torde det vara svårare att skriva kritiskt om monarkin. 

Det är känsligt att kritisera makten och särskilt när den ska hyllas. Den här forskningen 

kommer arbeta med vad som kallas för en komparativ studie, där de tre tidningarna 

kommer jämföras och presenteras.11 

 

Teorin den här kandidatuppsatsen utgår från är den som presenteras av Williams (1987). 

Han analyserar hur brittiska medier rapporterade om drottning Victorias 50-årsjubileum 

som drottning och regent över Storbritannien. Han förklarar att de brittiska medierna 

minst sagt var skeptiska till huruvida firandet skulle bli framgångsrikt eller inte, med 

tanke på tidigare fiaskon. När prins Albert av Wales firade sitt bröllop hade media 

klagat på att vagnarna var smaklösa och smutsiga exempelvis. Det fanns gott om 

karikatyrer i brittisk tabloid där man fasade över att det illa regisserade firandet skulle 

ge Storbritannien dåligt rykte utomlands. Media antydde även att Victoria I var minst 

sagt motvillig till att överhuvudtaget fira sitt jubileum med pompa och ståt. Det första 

hon uppges ha sagt dagen för jubileet var ”The day has come and I am alone”. 12 Enligt 

11 Tosh, John: Historisk teori och metod (2011) s. 109- 110 

12 Williams, Richard: The Contentious Crown (1987) s. 9 
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Williams handlar i första hand jubileumsfiranden om att utstråla karisma och därigenom 

legitimera sin makt. Att Victoria skulle utstråla karisma och makt personligen var inte 

nödvändigt, det viktiga var att firandet var mäktigt och praktfullt. Då skulle Victoria 

spegla sig i glansen och vinna popularitet. Att enbart lyfta fram Victoria var inte 

ändamålet, man ville lyfta fram hela London i sin ljuvaste glans, för att hylla och 

legitimera drottningen och kungahuset. Man hade evenemang och insamlingar för att 

öka drottningens glans, exempelvis fick 26 000 barn marschera till Hyde Park i London 

och där mottaga en gåva i drottningens ära. London fylldes även med utsmyckning och 

underhållning, som exempelvis boxningsmatcher. Det blev även väldigt kommersiellt 

med försäljning av diverse souvenirer och minnessaker. Under 1800-talet var det väldigt 

få jubileer och fester som var lika välannonserade som Victorias jubileum, media 

fylldes med hyllningar och diskussioner. Även om alla annonser inte godkändes av 

jubileumskommittén (det var helt enkelt för många) bidrog de till att skapa en väldigt 

livlig stämning inför firandet. Tidigare fester och jubileer hade som regel varit slutna 

fester, för ett fåtal inbjudna. Nu var helt plötsligt hela London en stor festlokal, där alla 

skulle kunna delta. Enligt Vanity Fair var så många som två miljoner människor på 

plats för att beskåda Victoria och hennes kortege, när de for genom London. Det var 

verkligen tänkt att det skulle vara allas fest och folk kunde köpa fina sittplatser flera 

månader i förväg. 13 Firandet var ett försök att omdana Victoria till en nationell ikon, 

tillgänglig för alla, inte minst genom de otroliga mängder souvenirer som såldes i 

samband med firandet. Man vill skapa en karismatisk regent som en symbol för det 

brittiska imperiet. 14 

 

Vad gäller val av teori är det alltså bra att ta avstamp i Williams forskning som 

presenteras i The Contentious Crown (1987). Williams använder sig frekvent av 

begreppet han kallat för ”language of patriotism” i sin beskrivning och forskning. Det 

innebär att under slutet av 1800- talet ville alla vara och uppfattas som patrioter. Att 

vara patriot var norm i 1800- talets Europa. Att kritisera monarkin, som är en symbol 

för nationen, kunde lätt uppfattas som opatriotiskt och fientligt gentemot nationen. 

Därför var kritikerna tvungna att smutskasta och kritisera monarkin genom att 

framställa regenten som en börda för nationen. De som kritiserade monarkin var i själva 

13 Williams, Richard: The Contentious Crown (1987) s. 12-13 

14 Williams, Richard: The Contentious Crown (1987) s. 32 
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verket de äkta patrioterna, menade man. 15 Fram till 1870-talet var patriotism ett 

begrepp som användes av både vänstern och högern i Storbritannien. Begreppet 

patriotism var även något som inte tydligt kunde förknippas med varken den 

konservativa eller liberala/socialistiska sidan. Kungar hade alltid försökt porträttera sig 

som en mänsklig gestaltning av nationen, för att vinna stöd och anhängare. Vänstern 

och republikanerna å andra sidan smutskastade kungahuset för dess tyska rötter och 

hävdade att de inte var brittiska. Under 1870- talet kom dock rojalisterna att erövra 

begreppet patriotism och förknippa det med lojalitet mot kronan, staten och nationen. 

Republikanerna såg inte med goda ögon på det, utan fortsatte att kalla sig patrioter när 

de kritiserade monarkin. Under 1870- talet kom det dock att råda en konsensus inom de 

styrande eliterna och media att begreppet patriotism var tydligt förknippat med rojalism 

och lojalitet mot nationen. Sunday Times konstaterade att patriotism och rojalism var 

oskiljaktiga. 16 Något som även ledde till ett uppsving för rojalisternas tolkning av 

patriotism var ökningen av konservativ nationalism i Europa under 1870- talet och 

framåt. När alltfler europeiska länder tävlade om kolonier samt makt i Europa och 

världen blev nationen viktig. Då blev även monarkin viktig och en symbol för 

patriotism. Samtidigt fortsatte kritiker till monarkin att kalla sig för patrioter, eftersom 

att inte vara patriot var otänkbart i 1800- talets Europa. 17 Att utgå från Williams teori 

känns alltså givet eftersom Victorias jubileum ligger nära Oscar II:s i tiden, så väl som 

geografiskt och kulturellt. Samma rojalistiska, såväl som republikanska, vindar torde 

råda i Sverige såväl som i Storbritannien. Man kan dock spekulera i om huruvida 

rojalisternas tolkning av patriotism fick lika stor genomslagskraft i Sverige som i 

Storbritannien, eftersom Sverige saknade imperialistiska ambitioner. Samtidigt kände 

sig kungahuset och de styrande sig tvungna att legitimera sin makt, oavsett 

utrikespolitiska ambitioner, för en inrikes publik. Williams forskning visar att 

överheten, inklusive militären och överklassen, gjorde allt i sin makt för att göra 

Victoria nöjd och vinna hennes gunst. Även när hon var impopulär hos allmogen. Hos 

de rika i samhället sågs Victorias jubileum som något man kunde kapitalisera på. Dels 

på kort sikt, men även långsiktigt genom att ställa sig på monarkens sida. Då kunde man 

vinna fördelar från staten och byråkratin senare. Samtidigt visar Richards forskning att 

Victorias firande framställde henne som fånig och främmande för vanliga människors 

15 Williams, Richard: The Contentious Crown (1987) s. 6 

16 Williams, Richard: The Contentious Crown (1987) s. 154 

17 Williams, Richard: The Contentious Crown (1987) s. 179 
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lidanden och umbäranden. Med andra ord tolkas Victorias firande på flera sätt. Dels 

från de rikas perspektiv som tjänade på att hennes, och monarkins, ställning höjdes. 

Även från folkets synsätt som såg henne som främmande, i och med all glamour. Hans 

tolkning av Victorias jubileum blir således mångfacetterad. 18       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Williams, Richard: The Contentious Crown (1987) s. 74-77 
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Bakgrundsbeskrivning: Hur det konservativa blev socialdemokratiskt 

 

Vid tiden runt år 1900 såg Sverige väldigt annorlunda ut än idag. Andra värderingar och 

åsikter präglade samhället. Nationalismen var, precis som i övriga Europa, på stark 

uppgång. Man romantiserade nationalstaten och det egna folket. Samtidigt var Sverige 

ett samhälle som präglades av kriser och motsättningar. Unionen med Norge var instabil 

och kom att upplösas år 1905. Sverige befann sig i en sorts identitetskris, där man å ena 

sidan hyllade landet samtidigt som människor lämnade Sverige för USA. Man brukade 

beskriva emigrationen som en nationell förödmjukelse. Kraven på demokrati, sociala 

reformer och rösträtt skrämde de med makt. Vid den här tiden blomstrade patriotismen 

som aldrig förr: 19 
  

 Sekelskiftets Sverige dominerades av högerns uttalade patriotism, som kom 

 till uttryck i fasthet mot Norge, protektionism och militarism. [...] 1890- talet 

 kännetecknades av ett antal jubelfester över till exempel Gustav Vasas och 

 Gustav Adolfs födelser, banketter och minnesgudstjänster. Historiska statyer 

 invigdes under pompa och ståt. Karolinska förbundet bildades, Karl XII:s  

 sarkofag öppnades och snart hade alla städer en Narvaväg. Samhällsklimatet 

 var fyllt av vapenskramel och historieromantik. 

 

Det pågick även en kamp om historieskrivningen mellan borgerligheten och 

socialisterna. Vem skulle ha rätt att skriva, tolka och utläsa historien? Det var en 

självklarhet att historia och politik hängde samman. 20 Det som gjorde SAP väldigt 

framgångsrika var att man lyckades erövra konservativa och borgerliga uttryck, idéer 

och symboler för att göra dem till sina egna. Under 1900-talet skedde ett paradigmskifte 

i svensk politik när SAP exempelvis stal utrycket och idén om folkhemmet, som 

ursprungligen var en konservativ idé. I och med att SAP vann kampen om folkhemmet 

vann man även striden om historien, där folkhemmet kom att uppfattas som en 

socialdemokratisk tanke. Det är värt att notera att SAP ofta och gärna jämförde sina 

ledare med historiska personer och till och med kungligheter. Exempelvis jämfördes 

Hjalmar Branting ofta med Gustav Vasa, man menade att Branting var ”den nya tidens 

19 Linderborg, Åsa: Socialdemokraterna skriver historia (2001) s. 270 

20 Linderborg, Åsa: Socialdemokraterna skriver historia (2001) s. 268 
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riksbyggare”.21 Även det är ett tydligt tecken på att SAP försökte erövra de 

konservativas idéer och symboler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Linderborg, Åsa: Socialdemokraterna skriver historia (2001) s. 101 
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Bakgrundsbeskrivning: Socialdemokratins utveckling i Sverige 

 
Den sjätte november 1881 höll August Palm ett tal i Malmö som har kommit att bli 

oerhört omtalat. Talet hette ”Vad vilja Socialdemokraterna?”. Under 1880-talet 

förmedlade ett antal talare socialismens och klasskampens budskap i Sverige, starkt 

inspirerade av de danska motsvarigheterna. Det ledde till att SAP bildades 1889. 22  

Partiets första partiprogram antogs 1897 och där slog man fast sina viktigaste 

kärnfrågor. Man tog ställning för lika och allmän rösträtt, oavsett kön eller inkomst och 

även rätten till åtta timmars arbetsdag. En rad förslag antogs för att stärka demokratin 

och arbetarklassens rättigheter. Grunden för vad som senare skulle komma att bli det 

svenska välfärdssamhället antogs även då SAP i paragraf X slog fast att det var 

samhällets skyldighet att vårda och ta hand om medborgarna ”vid sjukdom eller 

olycksfall samt på ålderdomen”. 23 Förutom kraven för allmän och lika rösträtt 

omnämns inga övriga demokratiska reformer, fokus ligger i första hand på ekonomi och 

klasskamp. Det skulle dröja fram till det andra partiprogrammet som antogs 1911 tills 

man diskuterade republikkravet och monarkins avskaffande. Majoriteten av de antagna 

ståndpunkterna gällde dock fortfarande i största möjliga mån socialekonomiska 

reformer och det viktigaste var fortfarande allmän och lika rösträtt. 24 Socialdemokratin 

nådde en oerhört stor framgång i valen 1896 då Branting blev Sveriges förste 

socialdemokratiske riksdagsledamot. 25 

 

Även om SAP tidigt slog fast republikkrav är det en fråga som fört en tillvaro i 

skymundan. Inom partiet har det alltid funnits olika inställningar till Sveriges 

styrelseskick, alltifrån att monarkin är en feodal kvarleva till att man ändå anser att 

monarkin och kungafamiljen kan innebära en del gott för Sverige. Trots kungens tydliga 

sympatier med Tyskland under första världskriget ändrades inte retoriken, något som 

SAP skulle ha kunnat utnyttja om man så ville. Ännu en faktor till att man aldrig gjorde 

allvar av republikkravet är att när man väl kom i regeringsställning var man tvungen att 

samarbeta med kungahuset och vinna deras stöd. Att i samma läge driva frågan om 

22 Franzén, Nils- Olof: Hjalmar Branting och hans tid (1985): s. 121- 122 

23 Socialdemokratins program, 1897-1990 (2001) s. 14- 16 

24 Socialdemokratins program, 1897-1990 (2001) s. 26 

25 Franzén, Nils- Olof: Hjalmar Branting och hans tid (1985) 
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monarkins avskaffande skulle minst sagt vara kontraproduktivt för partiet och dess 

politik. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Linderborg, Åsa: Socialdemokraterna skriver historia, Historieskrivning som historisk maktresurs 1892- 
2000 (2001) s. 255- 256 
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Arbetets rapportering augusti- september 1897 
 

Inte enbart politik 

 

I varje utgiven tidning under augusti och september 1897 är framsidan fylld med reklam 

och annonser. Exempelvis fanns det den 11:e augusti en annons om nyfångad norsk sill 

till salu, på V. Mårtensgatan 22 i Lund. 27 Ännu ett exempel från den 23:e september 

var när det gjordes reklam för pjäsen Spökhotellet, som skulle framföras på Malmö 

teater. Det är ett tydligt tecken på de så kallade förströelsenyheter och nöje som kom in i 

bilden i och med arbetarpressens utveckling. 28 

 

Det största fokuset låg på de förtrycktas villkor och SAP 

 

Även om det kommer vara ett tydligt fokus på hur Arbetet skrev och rapporterade om 

jubileumsfirandet och andra kungliga affärer, är det viktigt att veta att det absolut mesta 

av rapporteringen handlade om SAP och arbetarklassens villkor. Varje dag skrev man 

om farorna och riskerna med att vara en arbetare i Sverige. Man berättade om olyckor 

och försämrade arbetsförhållanden. En arbetare hade klämts till döds av ett tåg i 

Uppsala 29 och ännu en arbetare, vid namn Nils Hansson, hade fått sin rygg knäckt av 

fallande stockar. Sådana här korta notiser återkom under rubriken ”Arbetets faror” .30 

Föga förvånande skrev man även väldigt mycket om strejker, både i Sverige och i 

omvärlden. I Helsingborg hade möbelsnickarna gått ut i strejk och tre arbetsgivare hade 

redan mött deras krav på högre lön. 31 Liknande skriverier fanns med i tidningen 

dagligen. I Arbetet rapporterades om vad som hände runt om i världen. I Havanna hade 

det stupat 33 spanska soldater i det kubanska frihetskriget. Konflikter mellan kolonier 

och deras europeiska ockupanter skrev man ofta om. Man skrev även om upproret i 

27 Arbetet, 11:e augusti (1897) s. 1 

28 Arbetet, 23:e september (1897) s. 3 

29 Arbetet, 30:e september (1897) s. 2 

30 Arbetet, 23:e augusti (1897) s. 2 

31 Arbetet,16:e augusti (1897) s. 2 
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Indien mot den brittiska kolonialmakten. I Svatdalen hade britterna gått till angrep med 

artilleri och dödat ett okänt antal upprorsmän. 32 

 

Prins Karls bröllop och efterspel 

 

Det blev även en hel del skriverier om prins Karl och hans giftermål. Oscar II skulle 

ställa till med en stor jakt på den danska ön Ven, för att fira Karls och Ingeborgs 

äktenskap. 33 Man rapporterade även att Karl hade utsetts till generalmajor. 34 Den 25:e 

augusti anlände Karl och Ingeborg till Helsingborg, inför deras resa till Köpenhamn och 

det stundande bröllopet. Paret for direkt till slottet Sofiero, utan att träffa några 

helsingborgsbor, anmärkte man. 35 När paret sedan anlänt till Köpenhamn mottog de 

mängder av gåvor, som gratulation. Det var gåvor från adeln, vetenskapsmän och 

företagare. Siams (idag Thailand) kung Rama V skänkte en väldigt vacker gåva 

nämligen ”en skål af massivt guld, garnerad med rubiner”. 36 När Arbetet sedan 

skildrade Karls och Ingeborgs vigsel gjordes det väldigt opartiskt. Det fanns många 

gäster på plats och representanter från en rad olika länder. I listan på länder utmärkte sig 

Ryssland, Storbritannien, Tyskland och även Siam. Man skrev att det var oerhört 

ståtligt, med diverse parader och hyllningssånger. Det beskrevs i detalj hur Oscar II 

förde brudgummen Ingeborg till altaret. Man beskrev Oscar II:s känslor på ett väldigt 

ingående och sympatiskt sätt: 37 

 
 Konung Oscar var djupt rörd samt omfamnade och kysste brudparet flera  

 gånger. Färden från kyrkan egde under starka hurrarop från den på vägen 

 till slottet församlade människomassan. Staden var rikt flaggsmyckad. 

 Vädret det praktigaste.  

 

32 Arbetet, 18:e augusti (1897) s. 2 

33 Arbetet, 19:e augusti (1897) s. 2 

34 Arbetet, 23:e augusti (1897) s. 2 

35 Arbetet, 25:e augusti (1897) s. 2 

36 Arbetet, 27:e augusti (1897) s. 2 

37 Arbetet, 28:e augusti (1897) s. 2 
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På vägen från Köpenhamn till Stockholm besökte Karl och Ingeborg Malmö. Arbetet 

skrev under rubriken ”Det underdåniga fjäsket” att stadsfullmäktige skulle möta upp de 

nygifta. Stadsfullmäktige i Malmö hade även uppmanat folk att möta upp paret för att 

hylla dem. Så blev dock inte fallet, konstaterade Arbetet glatt, eftersom ”uppmaningen 

mottogs med tystnad”. 38 Fem dagar senare besökte de även Malmö och möttes upp av 

massvis av folk i hamnen. Såväl rika som fattiga var på plats för att hylla dem. Enligt 

Arbetet hyllade folket dem som besatta. De konstaterade barskt att ”första priset i 

osmakligt fjäsk har denna gång tagits af docenten Erland Lagerlöf, som strängat sin 

blygsamma lyra och fått ihop en sång”.39 Karl och Ingeborg stannade kvar i Malmö 

över natten. Dagen därpå hyllades de med ett fackeltåg. 40 

 

Gåvor till Oscar II samt Sveriges förvandling inför firandet 

 

Inför bröllopet mottog Oscar II en rad gåvor, från privatpersoner och organisationer i 

Sverige. Den jubileumsfond som upprättats som skulle gå till bekämpning av tuberkulos 

(lungsot) lungsot fylldes. Den 21:a augusti rapporterade Arbetet att det från skånska 

städer och landsbygd insamlats sammanlagt 129 969 kronor till kungens 

jubileumsfond. 41 Fem dagar senare uppgav man att jubileumsfondens totala insamling 

låg på så mycket som två miljoner kronor. 42 Dryga månaden senare kunde man 

informera läsarna om att jubileumsfonden uppgick till hela 2 200 000 kronor. 43 Senare 

skrev man att det spekulerades vilt om hur pengarna till att stödja kampen mot lungsot 

skulle användas. Eventuellt skulle det byggas särskilda sjukhus, vid den tiden kända 

som sanatorium, för människor som smittats av tuberkulos. Möjligen skulle de uppföras 

i Jämtland. Det var dock inte bestämt ännu, utan var under utredning. 44   

 

38 Arbetet, 4:e september (1897) 

39 Arbetet, 9:e september (1897) s. 2 

40 Arbetet, 10:e september (1897) s. 2 

41 Arbetet, 21:a augusti (1897) s. 2 

42 Arbetet, 26:e augusti (1897) s. 2 

43 Arbetet,, 2:a september (1897) s. 2 

44 Arbetet, 8:e september (1897) s. 2 
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Inför firandet skedde det mängder av förberedelser i Sverige. Det trycktes exempelvis 

upp speciella jubileumsmynt, som man kunde köpa som souvenir och för att visa sitt 

stöd till Oscar II. Myntens värde skulle uppgå till två kronor styck och skulle börja 

säljas till allmänheten den 18: e september. 45 Den 21: a september, det vill säga mitt 

under firandet, kunde Arbetet berätta att försäljningen av de nypräglade kronorna gick 

bra. Köerna i Stockholm ringlade långa och väldigt många ville få tag på de värdefulla 

mynten. 46 Utöver de särskilt präglade mynten kunde allmänheten även köpa speciella 

hyllningskort, som sedan skulle skickas till kungen. Enligt uppgift skulle kungahuset 

spara alla inkomna kort, för att visa sin goda vilja. Enligt Arbetet kunde folket visa 

godare vilja genom att kasta korten i papperskorgen. 47  

 

En rad kungligheter och annat förnämt folk anlände till Stockholm för att hylla Oscar II 

på hans 25-årsjubileum som Sveriges kung. Under september månad väntade man det 

tyska fartyget Steins ankomst till Stockholm. Ombord på fartyget skulle det finnas 

representanter för Wilhelm II. Den mest framstående individen på fartyget var tvivellöst 

prins Friedrich Leopold. 48 Från Danmark skulle det också komma många besökare. 

Han som skulle representera det danska kungahuset var amiral Koch. 49 Även studenter 

anlände till Stockholm för att fira Oscar II. Den sjunde september kunde man berätta att 

150 studenter från Lund skulle fara till Stockholm för att fira kungen. 50 

 

Firandet i Malmö och andra städer 

 

I Malmö och en rad andra städer anordnades fester under dagarna då Oscar II firande 

sitt 25-årsjubileum. I Malmö skulle den svenska flaggan vara hissad på halv stång den 

18:e september, till minne av Karl XV. Arbetet gladdes åt att Malmös invånare skulle se 

dagen då firandet började som en sorgens dag, eftersom flaggan var hissad på halv 

45 Arbetet, 24:e augusti (1897) s. 2 

46 Arbetet, 21:a september (1897) s. 2 

47 Arbetet, 9:e september (1897) s. 2 

48 Arbetet, 20:e augusti (1897) s. 2 

49 Arbetet, 30:e augusti (1897) s. 2 

50 Arbetet, 7:e september (1897) s. 2 
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stång. 51 Den tionde september berättade man att stadsfullmäktige i Christiania (idag 

Oslo) skulle låta fira Oscar II, samtidigt som han firades i Stockholm. Kungen väntades 

till Oslo, för ytterligare firande, först efter att firandet i Stockholm var över. 52 I Ystad 

hade stadsfullmäktige beslutat att man skulle skänka 1 400 kronor till de fattiga i Ystad, 

för att hylla Oscar II. 53 Vidare skulle man i Ystad låta sätta upp belysning på samtliga 

av stadens offentliga byggnader, som skulle lysa under firandet. Alla elever skulle även 

gå på en särskild fest i S:t Mariakyrkan, för att fira Oscar II. I likhet med Ystad skulle 

Helsingborg smyckas med belysning. Det skulle även anordnas ett fackeltåg med musik. 

Stadsfullmäktige hade uppmanat alla i fackeltåget att gå välklädda för att visa att det är 

civiliserat folk som stödjer kungen. I artikeln vädjade Arbetet till läsarna att inte delta i 

fackeltåget, eftersom de inte hade någon anledning att fira Oscar II. Man avslutade med 

den direkta uppmaningen: ”inga arbetare i folktåget!”. 54 Arbetet blev synnerligen 

upprörda på Hantverkarnas spelsällskap i Malmö den sjätte september. Man skrev att 

Hantverkarnas spelsällskap skulle anordna en fest för att fira Oscar II, den 18:e 

september, trots att festen då skulle samfalla med Karl XV:s dödsdag. Man konstaterade 

att under de 25 år Oscar II regerat i Sverige hade överheten lärt sig älska kungen. Folket 

kunde dock inte förmå sig att gilla kungen och det är en självklarhet, efter hans 

regerande och när han ”svängt spiran”. 55 

 

Den sjunde september kunde Arbetet rapportera att stadsfullmäktige i Malmö planerade 

att ordna en storartad fest i kungens ära. I artikeln konstaterade man dock snabbt att det 

antagligen skulle bli oerhört svårt att genomföra en kunglig fest i en arbetarstad som 

Malmö. Malmös invånare och arbetare skulle nog hånfullt skratta åt festen, snarare än 

att delta själva. Därför skulle det bli svårt för stadsfullmäktige att hitta gäster till 

firandet. 56 Två dagar senare skrev man att det förbereddes 2 000 sittplatser på 

Idrottsplatsen. Inträdet skulle vara gratis för elever i Malmös skolor samt för 

organisationer som anmälde sitt deltagande på förhand. Arbetet uppmanade SAP och 

51 Arbetet, 17:e september (1897) s. 2 

52 Arbetet, 10:e september (1897) s. 2 

53 Arbetet, 14:e augusti (1897) s. 2 

54 Arbetet, 17:e september (1897) s 2 

55 Arbetet, 6:e september (1897) s. 2 

56 Arbetet, 7:e september (1897) s. 2 
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fackföreningarna att hålla sig borta från firandet. 57 Alla skulle inte ens få ledigt 

berättade man, exempelvis skulle brevbärarna få arbeta som vanligt. 58 Fredagen den 

18:e september, då firandet skulle äga rum skulle även vara en ledig dag i Malmö, för 

stadens arbetare. Stadsfullmäktige ville att firandet skulle bli en sann folkfest. Arbetet 

mötte inte den nyheten med välbehag. Man pekade på att det antagligen skulle vara en 

ledig dag, men likväl en dag utan betalning för de hårt utsatta arbetarna. Kungen hade 

dessutom alltid varit emot arbetarnas intressen och därför bör arbetarna hålla sig borta 

från firandet. Man menade att Oscar II alltid gått kapitalisternas ärenden och sett på 

arbetarna som en resurs och enbart med affärssinne. Därför borde arbetarna i Malmö 

antaga samma affärsmässiga syn på Oscar II och stanna hemma. Man kunde även läsa 

hur kungen skulle firas på Idrottsplatsen. Det skulle vara tal, musik och dans. Senare på 

kvällen skulle det även vara en bal. Det var inget som Malmös skolungdomar skulle 

uppskatta. Arbetet skrev torrt att firandet kommer bli ”tråkigt”. 59 Man skrev även att 

man innerligt hoppades att Malmös lärare inte skulle vara så pass dumma och 

oförståndiga att de tog med sig eleverna till firandet på Idrottsplatsen. 60 När firandet 

var över konstaterade man glatt att firandet på Idrottsplatsen blivit ett fiasko, med blott 

400 deltagare. Även balen hade gått dåligt, med endast 150 gäster. 61 

 

I Folkets park anordnades vad man närmast skulle kunna kalla en protestfest mot 

hyllningsfesten på Idrottsplatsen. Eftersom Malmös arbetare fått ledigt för att fira 

kungen tyckte den socialdemokratiska föreningen i Malmö att det var lämpligt att ordna 

en fest. Den 16:e september, det vill säga endast två dagar innan firandet skulle dra 

igång, uppmanade man genom en annons stadens arbetare att inte delta i firandet. Själen 

att bojkotta Oscar II:s firande ansågs vara att han inte genomfört några 

rösträttsreformer, att han förstärkt armén, höjt skatten på mat samt att kungen 

propagerade för religion. Därför uppmanade man Malmös invånare att istället ha en 

vanlig fest i Folkets park den 18:e september. Inträdet skulle ligga på 25 öre. Det var 

57 Arbetet, 9:e september (1897) s. 2 

58 Arbetet, 15: september (1897) s. 2 

59 Arbetet, 10:e september (1897) s. 2 

60 Arbetet, 18:e september (1897) s. 2 

61 Arbetet, 21:a september (1897) s. 2 
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exakt samma dag som firandet i Idrottsplatsen skulle äga rum. 62 Även Arbetet tyckte att 

det var en bra idé med en protestfest till det kungliga firandet. Man uppmanade 

fackföreningar, andra organisationer och även elever som fått ledigt att komma till 

Folkets park. 63 Att festen i Folkets park skulle bli lyckad var verkligen viktigt. Att det 

var en protestfest var inget som man hycklade med. Man skrev att inte kunde finnas 

någon ”klassmedveten arbetare i det kungliga festtåget!” och man uppmanade folket att 

gå ”man ur huse till festen i Folkets park!”. I samma nummer skrev man följande 

slagord i ren agitation angående uppmaningen att välja Folkets parks fest: ”kommen 

ihåg, att den moderna arbetarrörelsen i alla land är republikansk!”. 64 Den 20:e 

september kunde man muntert rapportera att firandet i Folkets park var en succé. Långt 

fler människor anlände till protestfesten än hyllningsfesten. Det enda som störde var att 

somliga av gästerna var alldeles för berusade. I samma nummer återgav man ett tal från 

Folkets park. Vem som höll talet avslöjandes inte. I talet hade det menats att man den 

senaste månaden sett oerhört mycket fjäsk och falskhet. Det var oklokt och dessutom 

själlöst av riksdag och kommunstyrelser att hylla Oscar II. Det sorgligaste med hela 

spektaklet var ändå att alldeles för många arbetare slutit upp bakom Oscar II över hela 

riket. Att tacka kungen när det går bra är fel, allt är egentligen folkets och arbetarnas 

förtjänst. Man skrev att det är synd att folket inte kunde inse det. 65 

 

Allmän kritik av Oscar II och monarkin som statsskick i Sverige 

 

Utöver skriverierna publicerades även vad som skulle kunna kallas för allmän kritik mot 

Oscar II och monarkin som statsskick. Man berättade om nyheter på ett sådant sätt att 

man ville ställa Oscar II och kungahuset i dålig dager. Ett tydligt exempel på det var när 

man berättade att fyra arbetare skadats till följd av exploderande fyrverkerier. Arbetarna 

hade endast farit illa och skadats ”för jubiléets skull”. 66 Man berättade också att kungen 

hade gett en gåva till soldaterna vid Stockholms regemente. Gåvan ansåg man vara 

alldeles för futtig och man hoppades att den minimala gåvan inte skulle leda till vilda 

62 Arbetet, 16:e september (1897) s. 4 

63 Arbetet, 16: september (1897) s. 2 

64 Arbetet, 17:e sepptember (1897) s. 2-3 

65 Arbetet, 20: e september (1897) s. 2-3 

66 Arbetet, 13:e september (1897) s. 2 
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utsvävningar och fester för de fattiga soldaterna. 67 Faktum är att den trettonde 

september mottog Arbetets redaktion ett klagomål från Malmös stadsfullmäktige. Man 

var mäkta upprörda över skriverierna om jubileumsfirandet. För att skapa opinion mot 

Oscar II skrev man bland annat om vad man kallade för exploateringen av Norrland. 

Man gjorde jämförelsen mellan Oscar II:s politik och Karl XI:s reduktion. Den lilla 

skillnaden mot då var dock att nu var det kapitalisterna som är de främsta kungarna. Det 

är inte kungen som är enväldig, han är endast en marionett. 68 Kungen var trots det höjd 

till skyarna och den 10:e september rapporterade man att en forskare hade forskat om 

släkten Bernadotte och härlett den långt bak i historien. Artikelförfattaren skrev torrt att 

Oscar II säkerligen var släkt med Adam från Edens lustgård i rakt nedåtstigande led. 

Bibeln omnämndes som ”den äckliga boken”. 69 Vidare berättades att Oscar II hade 

blivit utnämnd till hedersdoktor vid universitetet i Sankt Petersburg. Det blev man 

upprörd över och skrev att ”nu måtte han väl säkert vara världens lärdaste monark, nej 

människa!”. 70 Oscar II var väldigt fjäskande och inställsam om man ska tro på Arbetet. 

När den franske presidenten Felix Faure var på väg hem från Ryssland, efter att ha slutit 

en allians med densamme, överraskade Oscar II honom med uppvaktning i Malmö. 

Enligt uppgift var Faure ”djupt rörd” och intygade Oscar II ”om min [Faures] uppriktiga 

vänskap. 71 

 

Den 24:e september publicerade man en lång artikel där man skrev om monarki och 

republik. Man beklagade sig över att många människor glömt bort att det finns ett 

alternativ till monarki, nämligen republik. Endast för tio år sedan fanns det republikaner 

överallt i samhället, men inte nu längre, de är som bortblåsta. Det var ännu bättre under 

det gyllene revolutionsåret 1848. Då darrade kungligheterna i Europa för folkens ilska, 

skrev man. Nu var det dock annorlunda, kungarna och kapitalisterna utnyttjade folket, 

som i sin enfald hyllar de som förtrycker dem. Man lyfte fram Schweiz som ett lysande 

exempel och förklarade att det knappats var någon slump att republiken Schweiz var en 

fristad för politiska flyktingar och centrum för förhandlingar mellan länder. Det var för 

67 Arbetet, 24:e september (1897) s. 2 

68 Arbetet, 19:e augusti (1897) s. 2 

69 Arbetet, 10:e september (1897) s. 2 

70 Arbetet, 20:e september (1897) s. 2 

71 Arbetet, 2:a september (1897) s. 2 
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att de inte har någon kung. Anledningen till att Europa slitits isär av krig under 

hundratals år är för att kungar styrt över länder och de har fostrats i krig, våld och 

maktutövning sedan barnsben. 72 

 

Man riktade även mycket kritik mot släkten Bernadottes rikedomar och maktmissbruk.  

Arbetet förklarade att när Karl XIV Johan anlände till Sverige för att bli kung hade han 

med sig en ansenlig summa pengar. De pengarna förlorade han dock till följd av en rad 

misslyckade spekulationer och landinvesteringar. Därför beslutade riksdagen att årligen 

betala ut ett arvode på 300 000 kronor till kungen, vilket ledde till att släkten Bernadotte 

blev oerhört välbärgad. Karl XIV Johan avled 1844 och efterlämnade tre miljoner 

kronor till änkan Desideira. När Oscar I dog 1859 efterlämnade han ett arv på hela två 

miljoner kronor till sin änka Josefina, som när hon dog 1876 hade över 10 miljoner 

kronor. Man skrev att ättens förmögenhet oerhört stor. 73 Under rubriken ”Korruptionen 

under Bernadotterna” anklagade man kungen för att premiera forskare och 

vetenskapsmän i Stockholm, framför motsvarigheterna i Lund. 74 

 

Skriverier om kungligheter i Europa 

 

Förutom skriverierna och nyhetsrapporteringen kring Oscar II:s 25-årsjubileum, 

förekom det även en hel del nyheter om vad kungligheterna i Europa hade för sig. 

Väldigt mycket av det som skrevs om kungligheterna på kontinenten behandlade 

Wilhelm II. Man skrev att kejsaren skulle besöka Budapest. Enligt uppgift skulle han 

mottaga gåvor till ett värde av 150 000 kronor, från de förmögna i Budapest. Eftersom 

Budapest led av brödbrist, svält och stigande matpriser skulle Socialdemokraterna i 

Budapest anordna en demonstration mot Wilhelm II. 75 Åtta dagar senare kunde man 

rapportera att ledningen för Socialdemokraterna i Budapest hade häktats på ogrundade 

anledningar. Enligt Arbetet var det uppenbart att de styrande i Budapest ville stoppa 

demonstrationen. 76 När väl Wilhelm II mötte upp Budapests elit, inklusive den 

72 Arbetet, 24:e september (1897) s. 2 

73 Arbetet, 9:e september (1897) s. 3 

74 Arbetet, 15:e september (1897) s. 3 

75 Arbetet, 8:e september (1897) s. 3 

76 Arbetet, 16:e september (1897) s. 3 
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österrikiske kejsaren Frans Josef I, kunde man glatt konstatera att försöken att stoppa 

demonstrationen hade misslyckats. Enligt uppgift bemöttes båda kejsarna med 

fientlighet, från såväl arbetarklassen som från borgarna och medelklassen. Arbetet 

avslutade artikeln genom att retoriskt fråga hur Ungerns befolkning kan hylla    

Wilhelm II som tvingar ut ungdomarna i krig, där då tvingas skjuta mot sina bröder och 

systrar. 77 

 

Förutom kejsarens besök i Budapest skrevs det andra negativa nyhetsartiklar om 

honom. I tidningen rapporterade man hur mycket pengar de olika regenterna i Europa 

kostade. Man gjorde jämförelsen med hur många svenska ören regenten i fråga använde 

per invånare. Wilhelm II var överlägset den som gjorde av med mest, med 70 öre per 

invånare i Tyskland. Oscar II var den monark som gjorde av med minst pengar, 

nämligen enbart 27 öre per invånare. När Arbetet sedan gjorde jämförelsen med 

Frankrikes president Faure som blott gjorde av med två öre per person, blev budskapet 

tydligt. 78 Man berättade också om när Wilhelm II invigde ett monument över Wilhelm 

I i Koblenz och sättet han valde att beskriva sig själv på. 79 Det var inte det första 

monumentet som rests över Wilhelm I och Arbetet konstaterade ironiskt att ”det är 

säkert det 37:e eller kanhända det 73:de monumentet”. 80 Enligt talet hade han som 

kejsare ett enormt ansvar för Tysklands välmående. Det ansvaret skulle ingen människa, 

politiker eller riksdag kunna frånta honom. I Arbetets artikel framgår inte om man 

citerade Wilhelm II:s tal eller inte, men man ställde sig frågan varför han valde att 

beskriva sig själv som ”den himmelske herrens redskap och ”härskaren af Guds 

nåde”. 81 Förutom kejsaren som höll hyllningstal i Wilhelm I:s och sin egen ära höll 

även fursten av Wied ett tal. Han sa att om alla var som Wilhelm I och Wilhelm II 

skulle Tyskland bli ett framgångsrikt land. Arbetet gillade inte det man uppfattade som 

fjäsk inför överhögheten. Man förklarade att det enda Wilhelm I lyckades uträtta var att 

skapa svält, tyranni, höga skatter och arbetslöshet. Han lekte bara med tennsoldater och 

77 Arbetet, 23:e september (1897) s. 3 

78 Arbetet, 20:e augusti (1897) s. 3 

79 Arbetet, 2:a september (1897) s. 3 

80 Arbetet, 4:e september (1897) s. 3 

81 Arbetet, 2:a september (1897) s. 3 
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struntade i vanliga människor, skrev man. Man liknade Wilhelm II med Roms kejsare 

Julius Ceasar, som var besatt av tanken på makt och att han var gudomlig. 82 

 

Även mot andra kungligheter riktades det hård kritik. Bland annat riktade man skarp 

kritik mot den grekiske kungen Georg I. Det var för att han efter Greklands krig mot 

Osmanska riket (Turkiet) vägrade ta från sin egen privata kassa för att betala vård till 

veteraner. 83 Man rapporterade även att den ryske tsaren Nikolaj II och hans hustru 

Alexandra hade besökt Warszawa, som tillhörde Ryssland. Enligt artikeln hade det rests 

sex stycken äreportar inför deras ankomst. Så många som 16 000 barn hade dessutom 

hälsat dem välkomna med sång. 84 Under rubriken ”Den gräslige sultanen” rapporterade 

man om det politiska läget i Osmanska riket. Man berättade att sultanen Abdul Hamid II 

hade släppt alla politiska fångar fria, på sin årsdag som krönt sultan. Man berättade att 

Oscar II hade lovat att göra något liknande i Sverige 1889, men han höll inte sitt löfte. 

Arbetet skrev kritiskt att ”en Bernadotte är alltid en Bernadotte, medan en sultan kan 

vara en gentleman”. 85 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 Arbetet, 4:e september (1897) s. 3 

83 Arbetet, 26:e augusti (1897) s. 2 

84 Arbetet, 1:a september (1897) s. 2 

85 Arbetet, 2:a september (1897) s. 2 
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Social- Demokratens skriverier augusti- september 1897 
 

Inte enbart politiska nyheter 

 

När man läser vad Social- Demokraten skrev och rapporterade blir det snabbt tydligt att 

innehållet var synnerligen politiskt inriktat. Som tidigare nämnts utvecklades 

arbetartidningarna från att enbart skriva om politiska händelser eller vinkla vardagliga 

ting till politik, till att även skriva om förströelsenyheter. Det var ett viktigt led i att söka 

nå ut till en bredare massa, med ett innehåll som fortfarande syftade till att propagera för 

partiet SAP, i Social- Demokratens fall. 86 Tydliga exempel på det är att man tillåter 

annonser från företag och affärsrörelser som är helt opolitiska. Den tredje augusti gjorde 

man reklam för Arena- Teaterns uppsättning av Sköna Helena. Samma dag fanns det 

även med reklam där läsaren föreslås köpa herrhattar till ett högst förmånligt pris. 87 

Vidare skrev man om att det på söndagen den åttonde augusti skulle äga rum en 

pianokonsert i Teater- och konserthallen. 88 De här erbjudandena är inte något som är 

signifikativt för just den tredje och sjätte augusti, utan som ständigt finns närvarande i 

tidningen. 

  

Internationell solidaritet och klasskamp! 

 

Det är tydligt att klasskampen och arbetarklassen står i fokus, allt eftersom man läser 

vad som skrevs och hur det rapporterades. Man hade även ett tydligt internationellt 

perspektiv med solidaritet med utsatta människor i kolonier, som behärskades av 

europeiska stormakter. Man rapporterade om en ”hänsynslös utplundring [av] engelsk 

kapitalist- ’civilisation’ i Afrika”. 89 Man markerar här tydligt mot vad Social- 

Demokraten menar vara utsugningen, imperialismen och militarismen. Vidare skrev 

man positivt och glatt om vad man benämnde som ”frihetskriget på Kuba”, där man 

gladde sig över kubanernas framgångar mot spanjorerna. 90 Den internationella 

86 Holmberg, Claes- Göran m. fl: En svensk presshistoria (1983) s. 83- 85 

87 Social- Demokraten nr. 176 (1897) s. 1 

88 Social- Demokraten nr. 179 (1897) s. 1 

89 Social- Demokraten nr. 178 (1897) s 1 

90 Social- Demokraten nr. 211 (1897) s. 3 
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solidariteten blir även väldigt tydlig när man rapporterar om en strejk i Danmark. I 

tidningen uppmanades läsaren att man ska ge ”stöd [till] våra danska bröder” 91 i den 

fackliga kampen genom diverse insamlingar som man hänvisade till. Den danska 

strejken var något som lyftes fram fler gånger. Att man lyfte fram arbetarrörelsens kamp 

i andra länder borde inte vara förvånande för läsaren. Målet för SAP har alltid varit att 

visa att man är del av en stor internationell rörelse. Även om partiet ofta spelade på 

nationalism för att vinna gehör och acceptans hos borgerligheten under början av 1900-

talet. 92 I Social- Demokraten konstaterade man själva att ”socialdemokratin är i enighet 

med sitt väsen en internationell socialekonomisk rörelse”. 93 

 

Det blir tydligt för läsaren att Social- Demokraten är en del av SAP och den 

socialdemokratiska rörelsen när man berättade om de norska partiernas partiprogram. 

De konservativa ville behålla unionen med Sverige, men med ett norskt kungahus som 

skulle vara i samma ställning som det svenska. Den norska kungen skulle även ha rätt 

att upplösa stortinget i Norge, det vill säga motsvarigheten till Sveriges riksdag. De 

norska socialdemokraterna ville enligt Social- Demokraten nästa samma som 

motsvarigheten i Sverige ”hvilket program är allmänt bekant för våra läsare”. 94 Man 

utgick alltså inte enbart från att läsarna sympatiserade med SAP, utan även från att de är 

väl pålästa om dess politik.  

 

Skriverierna om Prins Karl och hans bröllop 

 

Den 20:e augusti kunde man läsa att det ryktades om att prins Karl skulle utnämnas till 

generalmajor. 95 Den 28:e augusti kunde läsaren se att prins Karls giftermål med den 

danska prinsessan Ingeborg skulle äga rum i Slottskyrkan i Köpenhamn. Från kungligt 

håll hälsades nyheten, föga förvånade, med glädje. Enligt kungahuset gladdes hela 

landet med paret. Den analysen höll dock inte Social- Demokraten med om, utan skrev 

91 Social- Demokraten nr. 182 (1897) s. 1 

92 Linderborg, Åsa: Socialdemokraterna skriver historia, Historieskrivning som historisk maktresurs 1892- 
2000 (2001) s. 250- 253 

93 Social- Demokraten nr. 207 (1897) s. 3 

94 Social- Demokraten nr. 184 (1897) s. 2 

95 Social- Demokraten nr. 191 (1897) s. 3 
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att ”folket är nog tämligen oberördt af detta furstliga giftermål”. Man konstaterade att 

känslorna mellan prins Karl och prinsessan Ingeborg enkom är anpassade efter 

bekantskapskretsar, snarare än efter kärlek. De hade gifts bort mot sin vilja. 96  

 

Stockholms förberedelser inför firandet och gåvor till Oscar II 

 

Det strömmade in gåvor och donationer från hela riket och världen inför kungens 

jubileum, något som Social- Demokraten skrev om. Den femte augusti skrev man om 

”Prins Karls ’högtidliga’ intåg i Stockholm” och att Stockholm görs ”fint till 

kungajubileet”. 97 Man rapporterade att Stockholms finare och exklusivare gator redan 

börjat smyckas och förberedas. Ett par dagar senare skrev man om en hyllningsbal i 

Marstrand. Tidningen skrev något raljerande att när Oscar II skulle lämna balen kunde 

man inte hitta kungens överrock. Den hittades inte på kungens personliga klädhängare, 

trots att den var märkt med just ”konungens klädhängare”. Det var så snöpligt att 

kungen fick lämna balen utan sin överrock, som sedan hittades på en annan 

klädhängare. Man kan spekulera i varför Social- Demokraten valde att skriva om så till 

synes meningslösa händelser i kungens liv. Kanske ville man ställa kungafamiljens 

priviligierade liv i kontrast till de umbäranden arbetarklassen fick utstå.  Man berättade 

dessutom mycket allvarsamt i samma nummer om farorna med att vara arbetare, i och 

med att en arbetare avlidit till följd av arbetsskador på en fabrik. 98 

 

Läsaren kunde ta del av att den tyske kejsaren Wilhelm II:s representant på kung Oscar 

II:s 25-årsjubileum skulle bli prins Friedrich Leopold av Preussen. I samma artikel stod 

även att det ska resas fyra stycken obelisker i Slottsbacken. De skulle vardera vara över 

50 fot höga. Framför obeliskerna skulle en 30 fot hög äreport resas. 99  

 

Man skrev om att stora insamlingar skedde i olika län och av organisationer till Oscar 

II:s lungsotsjubileumsfond. En anonym donation på hela 50 000 kronor hade inkommit. 

Samma dag skrev man även att Riddarhuset smyckades för fullt och att det skulle bli 

96 Social- Demokraten nr. 198 (1897) s. 2 

97 Social- Demokraten nr. 178 (1897) s. 2 

98 Social- Demokraten nr. 180 (1897) s. 2 

99 Social- Demokraten nr. 192 (1897) s. 2 
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fyrverkerier under jubileumsfirandet. 100 Från Elfsborgs län hade man samlat ihop 

66 643 kronor, från Jönköpings län var insamlingen på 41 539 kronor och slutligen 

bidrog Skaraborgs län med 43 986 kronor till lungsotsjubileumsfonden. 101 Den nionde 

september kunde man berätta att från Västernorrlands län hade 98 000 kronor samlats in 

till kungen och från Östergötlands län hade 78 753 kronor samlats ihop. 102 Från 

Stockholms stad hade det samlats in 852 254 kronor, skrev man den 17:e september. 103 

Den tredje september skrev man under rubriken ”Kungen bör känna sig nöjd!” att 

Frälsningsarmén ska högtidlighålla Oscar II under jubileumsfirandet i musikhallen. 104 

Dagen därpå berättade man under rubriken ”Kungen bör känna sig ännu mera nöjd!” att 

Frälsningsarmén utöver högtidlighållandet i musikhallen även skulle donera 2000 

kronor till lungsotsjubileumsfonden. Det var en nyhet som borde få ”drottningens hjärta 

[att] klappa af öm hänryckning”. 105 

 

Rapporteringen fortsatte med att berätta om hur utsmyckningen och städandet av 

Stockholm skedde. Under den något hånfulla rubriken ”Jubelfjäsket” konstaterades att 

Regeringsgatan höll på att smyckas med lampor. Dessa lampor var extra tjusiga och 

även elektriska. 106 Två dagar senare skrev man att utsmyckningen verkligen hade börjat 

på allvar. Enligt uppgift skulle en enorm kunglig kortege dra fram på Stockholms gator 

och överallt där den passerade skulle det pyntas och städas. 107 

 

Man konstaterade att i Malmö hade stadsfullmäktige beslutat att hela staden skulle fira 

kungens jubileum. Vad beträffar Malmös arbetare, förklarade Social- Demokraten 

krasst, så kommer de avstå från att fira Oscar II:s jubileum. Det är självklart för arbetare 

att inte fira övermakten, antydde man. I Malmö skulle folket dansa folkdans i en 

100 Social- Demokraten nr. 202 (1897) s. 3 

101 Social- Demokraten nr. 205 (1897) s. 2 

102 Social- Demokraten nr. 208 (1897) s. 2 

103 Social- Demokraten nr. 215 (1897) s. 2 

104 Social- Demokraten nr. 203 (1897) s. 2 

105 Social- Demokraten nr. 204 (1897) s. 2 

106 Social- Demokraten nr. 207 (1897) s. 2 

107 Social- Demokraten nr. 208 (1897) s. 2 
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hyllning, men den ströks från programmet, eftersom firandet sammanföll med Karl 

XV:s dödsdag den 18:e september. Det var inte passande med folkdans på dödsdagar, 

enligt arrangörerna, eftersom Karl XV var djupt älskad och populär i Malmö. 108 Även 

Stockholmspolisen skulle hylla kungen. Enligt uppgift skulle poliserna på eget initiativ 

överlämna en gåva till Oscar II. Social- Demokraten ställde sig dock frågan om gåvan 

inte var ”på kommando” snarare än av ren och sann godhet. 109 Även studenter på de 

svenska högskolorna skulle fira kungen. Många studenter skulle samlas i Uppsala för en 

fest i sex dagar, där de skulle hylla kungen. Även påven Leo XIII skulle låta hylla Oscar 

II. Enligt uppgift skulle kungen hyllas med högtidliga tacksägelsemässor i samtliga 

katolska kyrkor i Sverige. Det var något som man ansåg underligt och frågade vad 

”busprästen” Adolf Fredrik skulle säga om att ”den katolska ’skökans’ öfverhufvud” 

firade Oscar II. 110 Även eleverna i skolorna skulle delta i firandet, rapporterade man. På 

måndagen den 21:a september skulle alla elever i Stockholm få ledigt för att kunna vara 

med och fira kungen. Man konstaterade något hånfullt att ”skolorna skola deltaga i 

jubileumsfjäsket”. 111 Vidare skulle även folkskolelärarna hylla Oscar II genom att 

skicka en gåva till kungen inför hans jubileum, som tack ”för de feta löner han [Oscar 

II] utverkat åt dem vid riksdagen”. 112  

 

Hyllningar av Oscar II under firandet 

 

Den 21:a september när firandet var i full gång skrevs om ett hyllningstal till Oscar II. 

Enligt talaren, som inte var namngiven, kunde Sverige tacka Oscar II för att landet 

upplevde fred och välstånd. Det var något som provocerade Social- Demokraten till den 

milda grad att skribenten svarade direkt under nyheten med att det är folket som är att 

tacka för freden. Det är även folket som odlat jorden och slitit på fabriker och det är inte 

kungen som gjort det. Skribenten påminde läsaren att när Sverige var ett enväldigt land 

och när all makt låg hos kungen for folket väldigt illa. Det var ofta svält, hungersnöd 

och umbäranden. För att inte tala om alla krig kungarna tvingade ut folket i. Samma dag 

108 Social- Demokraten nr. 207 (1897) s. 3 

109 Social- Demokraten nr. 208 (1897) s. 2 

110 Social- Demokraten nr. 212 (1897) s. 2 

111 Social- Demokraten nr. 213 (1897) s. 2 

112 Social- Demokraten nr. 214 (1897) s. 2 
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publicerades också en dikt vid namn Kungens och arbetarens jubileum. I dikten 

förkunnades att kungen skulle firas med pompa och ståt. Han ska hyllas och höjas till 

skyarna. Versen avslutades med att författaren skrev att kungen hyllas, trots att han av 

folket redan mottagit åtskilliga miljoner kronor. Den andra versen handlar om arbetaren 

Per Persson. Hans liv ställs i skarp kontrast till det lyxiga och glamorösa liv som målas 

upp i kungens fall. Per Persson hade arbetat och slitit som sju kungar, men det fanns 

ingen som hyllade honom. För den arma arbetaren hålls inga parader och insamlingar. 

Det enda jubel eller skrikande han får uppleva är från hans sju barn, som ständigt går 

hungriga. Att hylla övermakten samtidigt som man själv sliter och kämpar, det är den 

fattiges lott här i livet. 113  

 

Annan rapportering om hur Stockholm upplevde firandet 

 

Social- Demokraten rapporterade att man runt om i Stockholm kunde köpa massvis med 

diverse tingest, som souvenirer av jubileumsfirandet. Man kunde köpa vykort, tvålar, 

skor, hängslen, nålar, cigarrer och en nyutgiven biografi över Oscar II, skriven av Josef 

Linck. Om man köpte sådana föremål kunde man visa att man var en lydig och god 

undersåte. 114 Tre dagar senare skrev man att det fanns 88 olika artiklar man kunde köpa 

i olika butiker runt om i Stockholm. Man kunde köpa massvis med saker som 

”utkommit i oändlighet”. 115 

 

Senare skrev man med glädje att de speciella jubileumskort som vanligt folk kunde 

skicka till Oscar II var för stora. Det innebar ett straffporto 11 öre/kort för kungen, 

något som gladde skribenten oerhört. Han eller hon var också särskilt glad för att det 

framställde folket från landet som oförståndiga som i ”salig fjäsk- glädje” försökt ställa 

sig in hos kungen. 116 Social- Demokraten skrev senare om sitt initiativ att stödja 

kungen ekonomiskt och hjälpa till att betala av portot. Man hade startat vad man kallade 

113 Social- Demokraten nr. 218 (1897) s. 1-2 

114 Social- Demokraten nr. 209 (1897) s. 2 

115 Social- Demokraten nr. 211 (1897) s. 2 

116 Social- Demokraten nr. 213 (1897) s. 2 
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för ”trognaste- undersåtars- jubileumsbrefkorts- lösens- fond”. Där kunde man betala in 

pengar för att hjälpa kungen i kärva ekonomiska tider. Sarkasmen är tydlig. 117  

 

Balkonger som var belägna utmed den väg där den kungliga kortegen skulle dra fram 

hyrdes ut till skyhöga priser, enligt Social- Demokraten. En balkong för sex personer 

kunde kosta så mycket som 100 kronor att hyra. Hotellen i Stockholm var fullbelagda 

till bristningsgränsen och överpriser togs ut. För även de sämsta rummen kunde man 

tvingas betala hela fem kronor för en natt. Gatorna kommer vara fullproppade med folk 

för ”att, kanske, om lyckan är god, få se en glimt af nådens sol [Oscar II] åka förbi och 

gifva en nick åt de trogna”. 118 Det kungliga jubileet gjorde även livet jobbigt för 

Stockholms järnvägspersonal. Man skrev att det den senaste veckan hade anlänt 1500 

personer/dag med tåg. Det ledde till att personalen nödgades arbeta sena, hårda och 

långa pass. För det fick de ingen som helst extra ersättning. Självklart vällde det in folk 

från landsbygden, som skulle beskåda kungen i all sin glans. Den glansen hade de dock 

själva betalat för, något som de inte var medvetna om, enligt skribenten. 119 Det man 

skulle kunna kalla förakt mot bönder och landsbygdens folk fortsatte när man skrev att 

civiliserade stadsmänniskor är denna helg omringade av rojalistiska bönder. Den 

förnuftige stadsbons åsikt om monarkin blir således svår att föra fram, på grund av 

böndernas oerhört naiva rojalism. 120  

 

På svenskt manér skrev man också en hel del om vädret. Den 16:e september skrev man 

att Gud skulle vara nådig mot kungen och det väntades enbart två mindre skurar under 

lördagen. 121 Den 22:a september irriterade man sig på att kungen fått ännu en dag med 

sol och vackert väder. Men man var snabba med att konstatera att eftersom ”herren låter 

sin sol lysa öfver både goda och onda” är vädret även ”ett charmant socialistväder”. 

Man avslutade med att skriva att man innerligt hoppas att festruset ska efterlämna en 

hemsk och vidrig känsla hos alla deltagande. 122   

117 Social- Demokraten nr. 214 (1897) s. 2 

118 Social- Demokraten nr. 215 (1897) s. 2 

119 Social- Demokraten nr. 214 (1897) s. 2- 3 

120 Social- Demokraten nr. 217 (1897) s. 1 

121 Social- Demokraten nr. 214 (1897) s. 2 

122 Social- Demokraten nr. 219 (1897) s. 1 
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Kritik mot Oscar II och monarkin som statsskick 

 

Under rubriken ”Kejsarvanvett” skrev man att resenärer i den tyska staden Postdam 

hindrades från att kliva på en vagn i tredje klass. När de upprörda och förvånade frågade 

varför fick de till svar att hela vagnen var bokad av en man med en hund som sällskap. 

Senare uppdagades det att hunden var tillhörande Wilhelm II. Den hunden följde alltid 

med på kejsarens resor och enligt uppgift skulle den till och med sova i hans säng varje 

natt. 123  

 

Karl XV avled den 18:e september 1872. Därför gjorde man en minnesartikel över 

honom den 18:e september. Man skrev att Karl XV lät utvecklingen mot demokratiska 

reformer ske. Han var inte pådrivande, men han var heller inte aktivt motståndare till 

dem. Med hjälp av honom etablerades vad Social- Demokraten valde att benämna som 

borgerliga friheter. Att sådana skapades var inte Karl XV:s förtjänst, men samtidigt 

borde han få en eloge för att han lät dem inträffa. Kungen gjorde enbart vad som 

väntades av honom, varken mer eller mindre. Han var ett barn av sin tid, som säkert var 

påverkad av frihetliga tankar, men han saknade samtidigt sympati för de fattiga i riket. 

Man skrev uttryckligen att man önskade skriva vänliga minnesord om Karl XV. 124 

Oscar II å andra sidan ansåg man vara den monark som tydligast av alla monarker knutit 

sig samman med överklassen och de rika. Trots att Oscar II får se hela folket hylla 

honom under hans jubileumsfirande, måste han veta att han aldrig kan ha deras 

uppriktiga stöd. 125 Exempelvis hade man beslutat att dela ut 1000 matportioner till 

Stockholms fattiga under firandet. Det visar vilken hemsk person Oscar II var, för det 

bevisar att han inser att det finns folk som lider och svälter. Samtidigt som han vet att 

det finns rikligt med resurser för att hjälpa dem, men han gör inget åt det. 

 

Man återberättar entusiastiskt vad Hallands- Posten skrev angående jubileumsfirandet, 

där man uppmanade Oscar II och de som styr att lyssna på folket: 

 

123 Social- Demokraten nr. 206 (1897) s. 4 

124 Social- Demokraten nr. 215 (1897) s. 1 

125 Social- Demokraten nr. 216 (1897) s. 1 
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 Sveriges folk, den ojämförligt största delen af Sveriges folk, önskar från tronen 

 tydligare tecken än hittills på sinnen för folkets krav, på sympatisk blick för 

 tidens stora i de djupa arbetande folkrörelser. Bjud den jubelsjungande stormans- 

 kören tystnad för en stund, o konung, och lyssna till det mäktiga bruset från 

 det verkliga folket! Dess röst är icke alltid densamma, som de som ljuds på 

 höjderna. Men dess språk är viktigare att förstå än alla de lärdas skilda tungo- 

 mål.  

 

Vidare skrev att Oscar II är en symbol för den kapitalistiska ockupationen av Sverige. 

Att vanligt folk skålar över kungen i champagne är en styggelse. Man ska låta de som 

brukar skåla i champagne även få skåla fortsättningsvis. 126 Det konstaterades att det 

trots allt verkar dröja innan folket tröttnar på att ha en kung som regerar över dem. 

Enfaldigt folk trodde fortfarande att kungen bryr sig om Sverige och hjälper vanligt 

folk. Under Oscar II:s 25 på tronen ökade fattigdomen, vinsterna i fabrikerna nådde nya 

rekordnivåer. Det har inte varit till gagn för folket, skrev Social- Demokraten. Trots det 

hyllades kungen av folket. 127 Social- Demokraten beklagade sig också över att alldeles 

för få ser republik som ett alternativ till monarki. När revolutionens klockor ringde 1848 

lät det dock annorlunda. Nu hyllas kungen av såväl vänster som höger, menade man. 

Trots det måste idén om republik leva vidare, för det är det mest förnuftiga styrelseskick 

ett land kan ha. Det är olämpligt att tillsätta en regent enkom på arv, han kan trots det 

vara otillräknelig. 128    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126 Social- Demokraten nr. 217 (1897) s. 1 

127 Social- Demokraten nr. 219 (1897) s. 1 

128 Social- Demokraten nr. 223 (1897) s. 3 
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Östgötens skriverier augusti- september 1897 

 

Inte enbart politik 

 

Precis som i föregående tidningar är det tydligt att pressen anpassat sig efter idéerna om 

att inte enbart skriva vinklade politiska nyheter, för att stödja sin egen politiska 

inriktning. Även i Östgöten finns det väldigt stora inslag av reklam och andra diverse 

annonser. Exempel på det är dels reklam för teater, men även reklam inriktade på att 

sälja en viss vara. Man visade reklam för billigt kaffe (90 öre/kg) 129 så väl som för sirap 

(30 öre/kg),130 för att enbart visa på ett fåtal exempel. Den elfte september var i stort sett 

hela första sidan täckt med reklam och andra annonser, så när som på ett var vanliga 

nyheter.131  

 

Mest fokus på lokala nyheter och arbetarklassens umbäranden 

 

Till skillnad från övriga tidningar som undersöks i den här kandidatuppsatsen är det ett 

oerhört stort fokus på lokala nyheter i Östgöten, med bas i Norrköping. Där rapporterar 

man allt mellan himmel och jord, även om man inte är sena med att beskriva farorna 

med att vara en arbetare i Sverige. Man skrev bland annat om August Pettersson, som 

under arbete föll mot en timmeryxa och skadades allvarligt.132 Även Oskar Gabriel 

Nilsson, en arbetare från Karlstad råkade illa ut. Östgöten skrev att han avlidit efter att 

hans arm blivit sargad i en pappersmaskin. Båda nyheterna gick under rubriken 

”Arbetets faror”.133 Där blir kombinationen av lokala nyheter med tidningens 

socialdemokratiska inriktning tydlig och enkel. Det skrevs även om en del 

internationella nyheter, även de kopplade till svårigheterna med att vara arbetare och att 

vara utsatt. I den amerikanska delstaten Pennsylvania hade guvernören gjort ett 

våldsamt försök att hindra strejkande arbetare från att uppmana andra att börja strejka. 

129 Östgöten 4:e september (1897) s. 1  

130 Östgöten 15:e september (1897) s. 3 

131 Östgöten 11:e september (1897) s. 1 

132 Östgöten 23:e september (1897) s. 2   
133 Östgöten 11: september (1897) s. 4  
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Han hade kallat in soldater som skjutit skarpt mot arbetarna, vilket ledde till att 22 

obeväpnade arbetare dödades, skrev Östgöten.134 

 

Skriverier om firandet 

 

Under september månad skrev man en hel del om Sveriges kungahus, nästan alltid i 

kritiska ordalag. Man skrev exempelvis att det var oerhört fasansfullt att det fortfarande 

fanns så många människor som var oerhört förtjusta i kungahuset. Vanligt folk kunde 

köpa ett guldkort som skulle skickas till kungen där de skulle bedyra att de var trogna 

undersåtar. Rojalismen som ideologi beskrevs som äcklig, bland annat därför att porträtt 

på Oscar II spreds över riket. Man förfärade också sig över att förmöget folk försökte 

ställa sig in hos kungen, genom att försöka påvisa släktskap med kungligheter. Man 

kallade dem för ”fiskare i grumligt vatten”.135 Vidare beklagade man sig över att 

donationerna från Östergötland till Oscar II:s jubileumsfond uppgick till 78 753 

kronor.136 

 

Under firandet i Norrköping hade vädret varit uselt. Det fanns ingen feststämning i 

luften. Under förmiddagen för själva firandet öste regnet ner över staden och dess 

invånare. Hela staden var fylld med flaggor. Butiker hade även de pyntats med flaggor 

och kungliga porträtt. Något man beskrev som ”smutsigt”. Slutligen skrev man att 

arbetarna för dagen inte var fängslade i fabriker, de var lediga för att fira Oscar II.137 

Om rapporteringen dittills varit åt det kritiska hållet, gjorde man en helomvändning den 

22:a september. Då skrev Östgöten att om jubileumsgudstjänsten i Stockholm. Det 

framfördes sång från skolbarn och kyrkan beskrevs som vacker och pyntad.138  

 

134 Östgöten 13:e september (1897) s. 1    
135 Östgöten 11:e september (1897) s. 2 

136 Östgöten 9.e september (1897) s. 2 

137 Östgöten 20: september (1897) s. 4  

138 Östgöten 22:e september (1897) s. 2 
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Den femtonde september kunde man rapportera att en arbetare som ordnade med 

fyrverkerierna hade avlidit efter att de exploderat. Östgöten konstaterade att arbetaren 

var ”jubelfestens första lif-offer”. 139  

 

Skriverier om monarki och statsskick 

 

Man skrev inte enkom om kungligheter i och med firandet av Oscar II:s 25-årsjubileum. 

Precis som Arbetet och Social- Demokraten skrev man en hel del om Tysklands kejsare 

Wilhelm II. Man skrev att han skulle på ett officiellt besök i Ungern, vilket skulle 

bekostas med hjälp av 100 000 kronor från Budapests stadsfullmäktige. Det var något 

som hade retat upp socialisterna i Ungern, konstaterade Östgöten. Man var arga med 

rätta, eftersom arbetarna svälter, till följd av högre matpriser i städerna. En 

demonstration skulle hållas när Wilhelm II anlände till Budapest.140 Vid ett tal hade 

också Wilhelm II benämnt sig själv som ”den himmelske herrens redskap”. 141 

 

Man skrev även artiklar om Oscar II och kungahuset, det framgår inte huruvida de är 

kopplade till firandet eller inte. En knapp vecka före firandet skulle dra igång gjorde 

man en sammanfattning av Oscar II:s snart 25 år på tronen. Man skrev att en av kungens 

bästa egenskaper var hans förmåga att manipulera människor i sin närhet. Enligt 

Östgöten skulle han i stort sett kunna få vem som helst att byta åsikt, i frågor där de 

tidigare haft en motsatt bestämd åsikt. Man skrev även att kungen är väldigt intelligent 

och behärskar alla möjliga ämnen, exempelvis filosofi, historia, religion, 

naturvetenskap, krigsföring och politik. Kungen skulle även ledigt kunna konversera på 

nästan alla världens språk. Han var även väldigt begåvad inom konst och musik. I 

samma artikel fortsatte man med att citera Bibeln som lärde ”förliten er icke på furstar”, 

vilket Östgöten ansåg som sanning. De skrev att Oscar II alltid stått på den rika 

minoritetens sida. Kungen och de konservativa har haft som mål att hindra folket från 

att utbilda sig, för då skulle de inse hur mycket de utnyttjas av de rika. Man ansåg att 

just Oscar II var en av få monarker som så tydligt stått på de rikas sida och som helt 

139 Östgöten 15:e september (1897) s. 2   

140 Östgöten 6:e september (1897) s. 1  

141 Östgöten 6:e september (1897) s. 1  
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ignorerar folkets och de fattigas behov.142 Tidigare kungar hade stundtals kämpat för 

folkets väl, men en sådan ansats har aldrig legat för Oscar II. Hans enda uppgift har 

varit att säkra ett fortsatt stöd från de rika. Östgöten konstaterade och förklarade att man 

inte önskar se Oscar II som en agitator å folkets vägnar, för då hade de rika tagit ifrån 

honom hans maktposition. Dock så hade det varit uppskattat med lite stöd och sympati 

till de fattiga, men allt sådant har uteblivit.143 Det fanns faktiskt ett par hedervärda saker 

med Oscar II som man lyfte fram. Utan att ge mer detaljer skrev man att han varit 

väldigt mild mot Norge, i och med att han avstått från militära aktioner. Under kungens 

styre hade även den materiella utvecklingen i Sverige gått fram med stormsteg inom 

samtliga sektorer. Man konstaterade också att bland monarkierna är Sverige bland de 

främsta, men långt efter vad gäller demokratiska republiker som Frankrike och USA.144 

I ett officiellt uttalande hade Oscar II retat upp Östgöten å det grövsta, när han sa att 

svenska folket är moget och förstår att samhället mår bra av att utvecklas långsamt. I 

och med det ville han klargöra att Sverige inte var redo för allmän rösträtt.145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142 Östgöten 15:e september (1897) s. 1-2 

143 Östgöten 18:e september (1897) s. 2  

144 Östgöten 18:e september (1897) s. 2  

145 Östgöten 29:e september (1897) s. 4  
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Analys och slutdiskussion  
 

När man gör en jämförelse de tre tidningarna Arbetet, Social- 

Demokraten och Östgöten mellan är det en av tidningarna som märker ut sig. I det 

insamlade materialet märks det tydligt att det är stora kvantitativa skillnader 

mellan Östgöten och de två andra tidningarna. Det beror helt enkelt på att Östgöten inte 

skrev lika mycket som de två andra om jubileumsfirandet och monarkin. Vad det beror 

på framgår inte, eftersom de i likhet med de andra två tidningarna är kritiska till 

monarkin som statsskick.  Man kan alltså inte märka någon egentlig skillnad mellan de 

tre tidningarna åsiktsmässigt, men det finns en skillnad när det handlar om hur mycket 

man skrev om Oscar II och firandet. Dock bör man inte dra några förhastade slutsatser 

av att Östgöten skrev mindre om kungahuset i september 1897, än de övriga två, 

eftersom forskningen bara berör lite drygt en månad. Fokus var dock som bekant inte att 

jämföra de tre tidningarna emellan, utan att se vad och hur de skrev om Sveriges 

styrelseskick.  

  

Ett tidigt problem som stöttes på i forskningen var att det tog aningen för lång tid att få 

microfilmerna skickade till biblioteket. Hade undertecknad varit medveten om det hade 

det möjligtvis varit en god idé att bege sig direkt dit de förvarades. Det blev ändå så till 

slut, i och med att Östgöten inte finns på microfilm utan var tvungen att läsas i 

originalform på plats i Lund. 

  

Svar på inledande frågeställningar 

  

De inledande frågorna som ställdes för att vägleda forskningen har med framgång 

lyckats besvaras. Den första frågan var hur man märker att tidningarna var negativt 

inställda till monarkin som statsskick. Personen som läst materialet som presenteras från 

tidningarna, märker kvickt att tidningarna inte hycklar med sina åsikter. De är 

republikanska och står även för det. Att räkna upp varje exempel återigen är onödigt, 

men man kan lyfta fram ett par stycken som är extra intressanta. Arbetet skrev ”att den 

moderna arbetarrörelsen i alla land är republikansk!”.146 Det skulle man kunna se som 

kanske det största, varje fall tydligaste, ställningstagandet mot monarkin. Arbetet är 

146 Östgöten 17:e september (1897) s. 3  
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varje fall konstant i sin kritik och man behöver inte läsa mellan raderna för att förstå 

dess politiska åsikt, något som även stämmer in på de övriga tidningarna. Något som är 

intressant vad gäller Arbetet är att de faktiskt driver kampanj mot firandet av Oscar II. 

Läsaren drar sig till minnes hur de ordnade en arbetarfest med syfte att störa den 

officiella festen. Den tidningen torde ses som den mest radikala av de tre, i och med 

deras öppet deklarerade motstånd. Social- Demokratens syn på monarkin kan bäst 

sammanfattas med när man uppriktigt beklagar sig över att så pass få människor ser 

republik som ett seriöst alternativ till monarkin.147 I just Social- Demokraten kan man 

eventuellt kunna särskilja en liten skillnad gentemot de andra tidningarna och det är 

deras oerhörda fokus på arbetarklassen, klasskamp och socialism. Även om de andra 

tidningarna också står för samma ideal, lyckas Social- Demokraten koppla det ännu 

tydligare till republikkravet. Ett tydligt exempel på det är när man kopplade samman 

Oscar II:s styre med den ökade fattigdomen, trots att fabrikerna tjänade stora summor 

pengar.148  Arbetet kopplade också väldigt tydligt samman klasskampen med 

republikkravet, ett tydligt exempel på det är när man skrev att ingen "klassmedveten 

arbetare [medverkar] i det kungliga festtåget".149 Östgöten gjorde inga sådana 

kopplingar alls under augusti och september månad 1897.  

 

Ännu en stor skillnad är hur tidningarna väljer att skriva om prins Karl och hans 

bröllop. Både Arbetet och Social- Demokraten skriver detaljerat om bröllopet och allt 

däromkring, de passar även på att belysa kungahuset i dålig dager. I Östgöten lyser dock 

rapporteringen om bröllopet med sin frånvaro, något som borde ses som märkligt. Ännu 

en aspekt som läsaren torde lägga märke till är att tidningarna ofta försöker ställa 

kungen (statsskicket) i dålig dager genom att framställe honom som en person som 

anser sig stå över folket. Ett tydligt exempel på det var när Social- Demokraten skrev 

angående Oscar II att folket ”kanske, om lyckan är god, få se en glimt af nådens sol 

[Oscar II] åka förbi och gifva en nick åt de trogna”.150  Ett av många exempel. Alltså 

blir det Arbetet och Social- Demokraten som tydligast framställs som republikanska. Att 

gå så långt som att påstå att Östgöten var neutral är att ta i, men tidningen verkade helt 

147 Social- Demokraten nr. 223 (1897) s. 1  

148 Social- Demokraten nr. 223 (1897) s. 1  

149 Arbetet 17:e september (1897) s. 2  

150 Social- Demokraten nr. 215 (1897) s. 2  

39 

                                                 



  
 

klart mer påverkad av tanken om att rapportera neutralt och sedan låta läsaren bilda sig 

en egen uppfattning. De gick aldrig så tydligt i opposition mot Oscar II och monarkin 

som de andra två tidningarna. 

 

Den andra fråga var på vilka teman och områden som tidningarna hade sitt största 

fokus. Även om man antagligen skulle kunna antaga att socialistisk press har fokus på 

arbetarklassen och dess kamp, är det viktigt att poängtera det, när man fokuserar på 

annat. Annars riskerar läsaren att få en snedvriden bild av tidningarnas rapportering, om 

man enkom skriver om deras monarkikritik. Som nämns i forskningen är det absolut 

största fokuset på nyheter som berör och speglar arbetarklassen. Alltifrån nyheter om 

arbetare som avlidit till följd av skador i en pappersmaskin 151 till en arbetare som fått 

ryggen knäckt av fallande stockar.152 Det blir genast mer politiskt genom att offren 

benämns som arbetare, vilket antagligen syftar till att väcka sympati hos övriga arbetare. 

I såväl Arbetet som Social- Demokraten och Östgöten går alla liknande nyheter under 

rubriken ”Arbetets faror”.   

  

Den absolut bästa sammanfattningen resultatmässigt skulle kunna vara att alla tre 

tidningarna i viss mån beskriver kungligheterna år 1897 som nickedockor åt 

kapitalisterna, de som har den reella makten. Det gäller framförallt 

tidningarna Arbetet och Social- Demokraten. Kapitalisterna låter kungligheterna regera 

enbart för att det passar deras intressen och de ser till att kungen gör som de vill. 

Tidigare var det kungarna som hade den reella makten, men den har förskjutits till 

fördel för de rika. Kungligheterna går dock inte fria från ansvar. Arbetet skrev 

exempelvis att det är kapitalisterna som är de verkliga kungarna. Oscar II beskrev man 

endast som ”en marionett”.153 Samma tidning skrev också en förklaring till varför man 

ansåg att Europa så ofta hade ödelagts av krig. Det var för att kungarna från tidig ålder 

fostrades till krig, våld och maktutövning. Då var det självklart att de skulle växa upp 

och bli ondskefulla människor. Kungarna som personer var inte problemet, utan 

problemet var systemet de verkade och uppfostrades i.154 Det största problemet med just 

151 Östgöten 11:e september (1897) s. 4  

152 Arbetet 23:e augusti (1897) s. 2  

153 Arbetet 19:e augusti (1897) s. 2  

154 Arbetet 24:e september (1897) s. 3  
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Oscar II var att han var den monark som tydligast allierat sig med kapitalisterna och 

sedan brytt sig föga om övriga befolkningen. Därmed hade Oscar II försummat folket, 

till förmån för sitt eget maktbegär, men han vart alltjämt en nickedocka åt 

kapitalisterna. 155 Att distansera kungen från folket såg tidningarna uppenbarligen som 

ett bra knep för att öka motståndet mot monarkin. Man arbetade mycket med ironi och 

tydliga överdrifter för att spä på ett eventuellt folkförakt mot Oscar II. Social- 

Demokraten gjorde ett väldigt tydligt försök att porträttera Oscar II som en man utan 

verklighetsförankring och folklighet mär man skrev att folket kunde ”om lyckan är god, 

få se en glimt af nådens sol [Oscar II] åka förbi och gifva en nick åt de trogna”.156 

 

Den tredje frågan handlar om huruvida de republikanska krafterna var rädda för att 

uppfattas som illojala och opatriotiska mot nationen med tanke på deras republikkrav. I 

och med deras ständiga och tydliga kritik av kungahuset och firandet drar man 

slutsatsen att de inte var rädda att uppfattas som illojala mot Sverige. De försöker 

istället påpeka att det är kungahuset, rojalisterna och de konservativa som är egoistiska 

och illojala mot Sverige.  

 

Koppling till teori  

 

När man utgår från Williams teori om att jubileum för kungligheter i första hand hölls 

för att legitimera maktpositionen och skapa en sammanhållning inom landet, är det lätt 

att se en koppling till Oscar II:s jubileumsfirande. Williams påpekar ständigt att jubileet 

i själva verket handlar om något större än enkom firandet av Victorias 50 år som regent. 

Det är i själva verket en kuliss för att skapa en bild av drottningen och Storbritannien 

som mäktiga och karismatiska. Att firandet av Oscar II också i själva verket är en kuliss 

eller ett spel för galleriorna är uppenbart för de svenska socialdemokratiska tidningarna. 

De ser det som sin uppgift att avslöja det för allmänheten genom att berätta, med 

bitande kritik, hur firandet gick till. Det är intressant att se hur snarlik syn på firandet 

kungahusen i Sverige och Storbritannien hade. Även om regenten i fråga inte var 

intresserad av att firas, pressades man till det, eftersom det ansågs vara av godo för 

155 Social- Demokraten nr. 216 (1897) s. 1  

156 Social- Demokraten nr. 215 (1897) s. 2   
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kungahuset. Williams beskriver Victorias inställning till firandet som direkt fientlig 

inledningsvis. En stor fest, där folket fick delta, skulle öka kungahusets och de 

styrandes popularitet. Det är även intressant att notera att båda jubileerna i stort sett är 

genomkommersialiserade, utifrån den tidens normer. Inför, och under, festligheterna 

såldes det otroliga mängder souvenirer och minnessaker. Alla människor ville ha ett 

minne från en så stor händelse som en regents jubileum, så i det avseendet kan både 

Oscar II:s och Victorias firanden ses som framgångar. Något fiasko blev det således inte 

varken i Sverige eller Storbritannien, möjligen Malmö som undantag, där Arbetets 

protestfest mot jubileumsfesten lockade väldigt många deltagare. Det var tänkt att 

firandet skulle bli en folkfest av Guds nåde, det var inte frågan om ett stillsamt firande 

för en exklusiv skara. Såväl Stockholm som London skulle förvandlas och alla skulle 

delta i firandet, vilket är ett tydligt exempel på hur kungahuset ville visa sin makt, men 

samtidigt vara en del av folket.  

 

Som tidigare nämnts resonerar Williams mycket kring begreppet han kallar för 

”language of patriotism”. Man ser tydligt att den teorin går att applicera på de svenska 

dagstidningarnas kritik av monarkin som statsskick. Republikanernas krav på republik 

var ett patriotiskt krav, precis som rojalisternas krav på monarki. I de svenska 

dagstidningarna är man inte rädd att kritik mot monarkin ska uppfattas som illojal mot 

nationen. Tvärtom försöker man hela tiden påvisa vilken enorm börda kungahuset är för 

Sverige. Tidningarna är väldigt tydliga med att de anser att Sverige skulle klara sig 

mycket bättre utan kungahuset. En kamp om begreppet patriot blir uppenbar, även om 

ordet inte används.    

 

Bara det faktumet att socialistisk press nödgas skriva om något de i så hög grad avskyr 

var möjligen en pers. I och med skrivande och nämnande sker en viss form av 

legitimering av något de allra helst skulle slippa. Som nämndes inledningsvis låg 

socialistisk press i första hand om arbetarklassens umbäranden och klasskamp. Nu lade 

man väldigt mycket tid och energi på något helt annat. De skrev oerhört kritiskt om 

något som människor inom arbetarklassen och bönderna hyste sympati för. De kanske 

uteslöt sympatisörer genom att skriva så negativt om något som så starkt förknippades 

med Sverige? 
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Vidare är det intressant att ta i beaktande att begreppet patriotism på sikt kanske blir 

urholkat för republikanerna och socialisterna. I och med att de inte lyckas avskaffa 

monarkin under historiens gång överger de striden om begreppet. Eftersom patriotism 

så starkt kommit att förknippas med monarki, kristendom och militär fanns ingen 

anledning att fortsätta använda ett begrepp man känner sig alienerad inför. Det skulle 

kunna ses som en förlust för dem, samtidigt som de tjänar på att vara tydliga och inte 

använda samma begrepp som sina motståndare.  

 

Användandet av metod 

  

Utförandet av forskningen utgick från vad som beskrevs i metoddelen av inledningen, 

nämligen användandet av press och media. Det blir snabbt uppenbart att det finns flera 

aspekter att väga in, som Tosh (2011) inte berättar om. För det första blev det snabbt 

uppenbart att tidningarna i helt och hållet överlevt genom åren. På vissa ställen i 

microfilmerna är det fläckar, som gör att delar av sidan är oläsbar. Ibland är det vissa 

ord som försvinner eller är strukna. Det bör man dock kunna utså, om man tolkar 

sammanhanget. Problemet blev att det blev svårt att citera, eftersom ett flertal ord var 

borta. Det dock inget som störde forskningen i stort, utan något man får leva med som 

historiker. Det borde inte komma som någon överraskning för någon att språket 1897 

skiljer sig en del från det som talas och skrivs idag 2013. Tidigt var förväntningarna 

sådana från undertecknads sida att det skulle vara besvärligt och komplicerat språk och 

således en jobbig läsning. De förväntningarna infriades inte, eftersom språket i stort sett 

är detsamma. Man kommer även väldigt snabbt in i det som bäst beskrivs som 

gammalmodiga språket. 

  

Inledningsvis konstaterades att tryckta källor i form av tidningar var högkvalitativa 

källor och räknades till primärkällor. Således skulle den absoluta majoriteten av källorna 

för den här forskningen klassas som högkvalitativa primärkällor, eftersom man inte 

behövt hitta andra källor än just tidningarna. Självfallet är det forskarens frågeställning 

som styr huruvida en källa klassas som en primärkälla eller inte. Eftersom 

frågeställningarna styr hela forskningen är det i frågeställningen som klassificeringen av 

källor tar avstamp. Det aktiva valet att studera hur tidningarna som bör klassas som 

partiska, rapporterar om något de är kritiska till, raderar även farhågorna om att 
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författarens personliga åsikter påverkar det som skrivs. Det var just det som var 

meningen med forskningen. 

  

Vidare forskning 

  

All forskning som har gett svar betyder inte att forskningen är avslutad. Svaren 

genererar nya frågor och tankar, som leder till ny forskning och därmed ny kunskap. 

Vilka nya frågor genererar de här resultaten? Hur skulle forskningen kunna fördjupas 

och bli tydligare? En del saker nämndes redan i inledningen. Det hade varit intressant 

att studera hur vänstervriden press väljer att skriva om moderna kungliga händelser, 

exempelvis kungliga bröllop eller födsel av barn. Då skulle man kunna göra en 

komparativ studie och se vad som skiljer tidsperioderna åt. Självklart finns det 

svårigheter att göra en komparativ studie, mycket inom media har utvecklats och 

förändrats sedan 1897, men där finns definitivt forskning man kan jobba vidare med och 

utveckla. 

  

Det hade varit väldigt intressant att studera hur konservativa och borgerliga tidningar 

valde att skriva om vad som hände i Sverige under augusti och september 1897. Då 

hade man på allvar kunnat göra en komparativ studie och göra spännande iakttagelser. 

Man hade också kunnat studera hur just Arbetet, Social-Demokraten och Östgöten skrev 

under ett par månader när det inte var kungligheter på tapeten, som i september 1897. 

Då skulle man kunna se hur mycket de avvek från sin vanliga rapportering under tiden 

för forskningen i den här kandidatuppsatsen och se om de ständigt skrev om monarkin. 

Eftersom just monarkin och synen på statsskicket är en så stor del i ett framtida 

socialistiskt samhälle, hade det varit spännande att se om de såg monarkin som något 

stort hot. Eller om man mer såg det som något som självklart skulle försvinna tids nog, 

när arbetarna grep makten. 
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