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Abstract

”Let the ruling classes tremble”. Radical rhetoric and reaction in the Stockholm press, 1848-1851
This dissertation explores the formation of the modern historiography of class in mid-nineteenth century Sweden by
analyzing constitutive rhetoric of class in the Stockholm press from 1848 to 1851. The aim is to study how disparaged
workers during the February Revolution in France began to be ascribed a new kind of unified agency, and how workers
in Stockholm became recipients of mobilizing appeals from all parts of the political spectrum. To this end the dissertation
examines periodical papers representing the three major political positions of the period, i.e. a royalist conservative press,
liberal papers in opposition, and a newly emerging socialist press. How were workers described, invoked and addressed as
a new kind of community of political interest and action in these publications?
Refuting perspectives of socio-economic determinism, this study adopts a conception of belonging and agency that views
political communities as discursively produced by the creation of subject positions and the interpellation of individuals to
them. The study is also influenced by recent re-evaluations of the category of the event associated with poststructuralism,
and analyzes operations of constitutive rhetoric in forming a new symbolic field of class identity and agency in an openended and multivalent historical situation.
The analysis shows how workers were construed as political agents in the Stockholm press during the mid-nineteenth
century turmoil by being described, invoked and addressed within the framework of four main rival narratives. The socialist
press tried to evoke a self-organizing working class within a collectivist narrative of labour’s liberation and universal male
suffrage. The liberal press interpellated workers to a position aligned with the reformist middle class within a narrative of
individual self-determination and gradual improvement. The royalist narrative of reconciliation was aimed at separating
the large mass of workers from socialist and communist ideologues, deemed as mischievous outsiders, while at the same
time offering them a new-found and prominent role as protectors of social harmony and peace. Only within the royalist
narrative of catastrophe were the workers continuously excluded from mobilizing appeals, instead being invoked as the
harbingers of an approaching communist revolution, against which all other sections of society should unite.
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1. Inledning

”Den makt, som nu rycker till sig väldet, är Proletäriatet.”1 Året var
1848 och Europa hade förvandlats till en stor skådeplats för revolutionära aktiviteter. Från Palermo i söder till Stockholm i norr gav sig
människor ut på gatorna, krävde politiska reformer, angrep företrädare för överheten och slogs mot ordningsmakten. I länder där republiken inte hade utropats under folkanstormningens första dagar var
de löst sittande regenterna överallt i färd med att godta nya konstitutioner och tillsätta demokratiskt sinnade ministrar. Aldrig förr hade
Europa upplevt ett år som 1848, aldrig hade så många europeiska
befolkningar på en och samma gång försökt störta den rådande politiska ordningen.2
Den makt, som nu rycker till sig väldet, är proletariatet. Orden tillhörde
inte den tyske skriftställaren Karl Marx, han som tack vare sitt slagfärdiga manifest från detta år annars har förevigats som den proletära revolutionens store härold. Nej, så skulle den djupare historiska
innebörden av 1848 års uppror och statsomvälvningar i stället förstås enligt den svenska adels- och ämbetsmannatidningen Tiden, som
menade sig stå upp för kungamaktens helgd och styrka. För denna
tidning var det en katastrof som pågick. Frankrike var det land som
farit mest illa i Europa, där skulle den egendomslösa massan redan
ha krossat allt motstånd: ”som en jätte, hvilken spränger alla statens
1 Tiden, ”Proletäriatet”, 15/7 1848.
2 Axel Körner, ”The European dimension in the ideas of 1848 and the nationalization of its memories”, Axel Körner (red.), 1848 – a European revolution? International
ideas and national memories of 1848 (London: Macmillan, 2000), s. 11.
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fogningar, slår [proletariatet] ned alla samhällsclasser ofvan sig, och
utropar: l’état c’est moi [staten, det är jag]”.3
Svenska Minerva, en annan regimvänlig stockholmstidning, behövde för sin del bara ta in en veckas uppgifter från revolutionsutbrottets Paris för att våga hävda att någonting genuint nytt pågick där.
Vad? Inte att en kung hade störtats från sin tron och tvingats på flykt,
inte heller att ett republikanskt statsskick hade ersatt det monarkiska
– ”sådant har inträffat många gånger utan att händelsen haft någon
verklig verldshistorisk betydelse”.4 Vad som enligt Minerva nu i stället drabbade Frankrike var det vulkaniska skapandet av en radikalt
annan politisk verklighet, kanske till och med en ny epoks våldsamma födelse. Revolutionen dominerades den här gången nämligen av
”massan af arbetarne i Paris”, vilka tillhörde ”det Socialistiska partiet”
och som tycktes ha en antagonistisk agenda, vitt skild från såväl republikaner av den gamla skolan som borgerliga konstitutionalister.5
Alla bävade inte heller inför denna tanke. I Stockholm radikaliserades tidningen Söndagsbladet och kom i mars 1848 närmast att
likna ett organ för militant klasskamp. På dagen för de så kallade
marsoroligheterna, när militären sköt ihjäl ett tjugotal demonstranter
och skadade mångdubbelt fler i den svenska huvudstaden, skildrade
Söndagsbladet hänfört hur samhällspositionerna hade omkastats i föregångslandet Frankrike:
Borgare-adeln, för en månad tillbaka befallande öfver Paris, har fått umgälla sitt högmod och sitt blodsugeri af de fattiges fickor, med att natt och
dag vaka öfver sin egendom och sina lif, medan de som dittills vore de
förtryckta, arbetsklassen, tagit makten och i denna stund genom sina män
styr Frankrike.6

3 Tiden, ”Proletäriatet”, 15/7 1848.
4 Svenska Minerva, ”Några betraktelser öfver förloppet af den i Frankrike timade
statshvälfningen”, 16/3 1848.
5 Svenska Minerva, 11/3 1848.
6 Söndagsbladet, 19/3 1848.
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Situationen saknade historiskt motstycke enligt Söndagsbladet, som varken försökte dölja sin partiskhet eller sin optimism. ”Ja, huru som
helst är alltså revolutionens syftemål vunnet, det att frigöra arbetet
från det slafveri hvarunder dess idkare suckat; arbetarens fri- och rättigheter äro erkända en gång, och väl erkända, bli de äfven bestående!” Snart skulle alla Europas arbetare följa sina franska bröder och
”ropa med en mun: se der våra rättigheter!”7 Det här var synnerligen
brännbara ord i ett Stockholm som upplevde sina egna orosrörelser
och som under det gångna året sett starten på politiskt syftande lokala arbetarföreningar samt en inhemskt producerad kommunistisk
litteratur. I november 1847 hade en programskrift utgått från en liten
hemlig gesällkrets i huvudstaden, där det klasslösa samhället proklamerats som slutmålet, med tillhörande varning att en ”Proletariat-revolution” inte skulle gå att undvika om inte omfattande reformer dramatiskt förändrade arbetarnas livsvillkor till det bättre.8
Inte ens Aftonbladet och Dagligt Allehanda, vilka annars lovsjöng händelserna i Frankrike, kunde låta bli att vackla när de ställdes inför
dessa uppgifter om ett nytt slags rörelser bland de lägre klasserna.
Tillsammans försvarade de 1848 års revolutioner som de europeiska
folkens förenade kamp mot ett lika korrupt som frihets- och framstegsfientligt dynastiskt politiskt system. Men en spricka hade uppstått
och det verkade som att samhällets sämst lottade nu vände sig även
mot den liberalt sinnade medelklassen. I det ljuset förklarade Dagligt
Allehanda att den viktigaste lärdomen från Frankrike var att det hädanefter skulle vara livsfarligt att förvägra arbetarna de fördelar som
de på goda grunder kunde kräva. Ingen skulle i fortsättningen kunna
leva lugnt i Europa förrän de obesuttna massorna ”blifvit insatta i sina
menskliga rättigheter”.9 Givet den retorik om arbetets rätt och borgarväldets slut som spreds från Paris bar hänvisningen till arbetarnas

7 Söndagsbladet, 12/3 1848.
8 Per Götrek m.fl., Om proletariatet och dess befrielse genom den sanna kommunismen jämte
bihang: Om kommunisternas beslutade stora emigration till Icarien (Stockholm: Frilansen,
1944 [1847]), s. 8.
9 Dagligt Allehanda, ”Upproret i Paris d. 23–26 juni”, 13/7 1848.
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mänskliga rättigheter här på budskapet att det också hade blivit nödvändigt att inskärpa vad de inte hade rätt till, andras egendom.

* * *
Den här studien handlar om tillhörighetsskapande och mobiliserande politisk retorik i Stockholms pressoffentlighet vid tiden för det europeiska revolutionsåret 1848. I centrum står anspråk och strategier
knutna till den föreställning som ovanstående nedslag syftat till att
synliggöra, nämligen att arbetarna härmed skulle ha klivit upp på
politikens scen med sina egna specifika bevekelsegrunder och krav.
En premiss för studien är att dessa reaktioner och tongångar i den
svenska huvudstaden kan läsas som symptomatiska för en pågående
tillblivelseprocess i Europa vid 1800-talets mitt, närmare bestämt för
uppkomsten av vad historikern Ulrika Holgersson har kallat ”den
moderna klassberättelsen”.10 Genom att göra tillhörighetsskapande
och mobiliserande politisk retorik i dåtidens stockholmspress till sitt
analysobjekt avser denna studie att föra fram nya, kritiska och lokalt
förankrade kunskaper om denna tillblivelseprocess och medföljande
horisontförändring.
Begreppet den moderna klassberättelsen ska inte föra tankarna
till ett välavgränsat enskilt narrativ. I stället syftar det här på vissa
alltsedan mitten av 1800-talet historiografiskt och politiskt inflytelserika föreställningar om det kapitalistiska samhällets uppkomst och
särdrag. Först och främst idén att klass vid denna tid etablerades på
bred front såsom den för kapitalismen utmärkande sociala formen –
genom ett system av privat ägande av produktionsmedel, fri arbetskraft och marknadsutbyten – samt antagandet att människors positioner inom den härigenom uppkomna klasstrukturen framgent har
legat till grund för deras identifikationer och drivkrafter, för politikens
partibildningar och stridslinjer, för historiens trögare utvecklingsgång
och mer flyktiga händelser. De viktigaste teoretikerna i sammanhang10 Ulrika Holgersson, Klass. Feministiska och kulturanalytiska perspektiv (Lund: Studentlitteratur, 2011).
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et är Karl Marx och Max Weber, vilka mer än några andra bidragit
till att stabilisera koordinaterna inom denna tolkningshorisont, men
på lite olika sätt.11
Studiens fokus på perioden kring 1848 har att göra med att Marx
och Weber, med efterföljande traditioner, delade uppfattningen att
Europa vid denna tid befann sig vid en historisk brytpunkt, mitt i
den turbulenta övergången från ett hierarkiskt samhälle byggt på börd
och privilegier till det kapitalistiska samhället med dess ekonomiskt
bestämda och binära klasspositioner: arbetarklassen i strid med en
egendomsdefinierad borgarklass enligt den marxska traditionen, arbetarklassen i relation till en utbildnings- och yrkesdefinierad medelklass enligt den weberska.12 En lockande tolkning av den citerade
pressdebatten är därmed att det skulle vara upplevelserna av denna
brytpunkt som här möter oss, alla de förhoppningar och farhågor som
frisläpptes under revolutionsåret 1848 och som dåtiden hyste inför arbetarklassens entré som politisk maktfaktor under det gamla samhällets sönderfall och det nyas födelse.
Det är dock något helt annat att passivt låta denna brytpunktsteori fungera som färdigförklarande makrokontext än att undersöka
hur den moderna klassberättelsen fick många av sina bestående drag
i detta pågående historiska skede och under påverkan av andra dåvarande kontexter. Jag anammar detta andra förhållningssätt och betraktar därför inläggen i den aktuella revolutionsdebatten snarast som
medskapande av precis det första synsättet, som meningsbidragande
till just den horisont inifrån vilken det i efterhand kan verka självklart
att tolka samma debattinlägg som uttryck för dåtidens upplevelser av
det kapitalistiska samhällets framväxt. Att som här göra tillhörighetsskapande och mobiliserande politisk retorik i revolutionsorons Stockholm till analysobjektet handlar med andra ord om att ifrågasätta den
11 För en uppdaterad diskussion om Marx och Weber som upphovsmän till två delvis motstridiga och delvis samstämmiga traditioner, se kapitlet ”Konstruktion: den
stora moderna klassberättelsen” i Holgersson, Klass. Feministiska och kulturanalytiska
perspektiv, s. 37–102. Jfr Magnus Hörnqvist, Klass (Stockholm: Liber, 2016), hela kapitlet ”Det klassiska klassbegreppet”, s. 8–45.
12 Hörnqvist, Klass, s. 16.
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traderade tolkningsramens formering, att skärskåda ett stycke av dess
tillblivelseprocess genom att ge akt på historiska tillfälligheter, lokala
aktörssammanhang och kontextbundna anspråk och strategier. Kort
sagt att berättelsekritiskt ge sig i kast med den moderna klassberättelsens uppkomst, med Ulrika Holgerssons uttryck.13
Stockholm vid 1800-talets mitt utgör en i flera avseenden lämplig
skådeplats för en studie av detta slag. Här ägde en väldokumenterad
arbetarradikalism rum under senare delen av 1840-talet, en liten organiserad rörelse med förbindelser till likartade aktörssammanhang
i andra länder och som introducerade socialistiska och kommunis
tiska läror i Sverige. Här fanns en mycket dynamisk pressoffentlighet,
även den europatillvänd, som var ideologiskt välbevandrad med tidningar över hela det politiska spektrumet och riktade till olika mottagargrupper, inklusive arbetarna. Här hade tidens många revolter och
folkresningar sin förvisso mildare motsvarighet i marsoroligheterna
1848. Stockholm kan överlag sägas ha följt den händelsekurva som så
många historiker velat lägga på denna period: Från 1840-talets sociala
oro och politiska radikalisering, till revolutionsutbrottet i februari 1848
och dess snabba spridning, vidare till den nästan omedelbara kontrarevolutionen och de auktoritära regimernas rehabilitering, hela vägen
till vad som är kurvans konventionella ändpunkt, det tidiga 1850-talets
påtagligt konservativa politiska klimat.14 Denna studie låter sig bättre
beskrivas som lokalhistorisk än som rikshistorisk. Det betyder att den
svenska huvudstaden inte i första hand får sitt källvärde som landets
13 Holgersson, Klass. Feministiska och kulturanalytiska perspektiv, s. 159.
14 Denna händelsekurva är mer eller mindre gemensam för sentida arbeten som
tagit ett bredare internationellt grepp om revolutionsperioden i Europa vid 1800-talets
mitt. För ett helt färskt svenskt exempel på detta, se Jan-Gunnar Rosenblad & Gundel Söderholm, 1848. Nationalismen föds i ett brinnande Europa (Stockholm: Carlsson,
2018). Se även Jonathan Sperber, The European revolutions, 1848–1851 (Cambridge:
Cambridge University Press, 2005 [1994]); Axel Körner (red.), 1848 – a European revolution?; R. J. W. Evans & Hartmut Pogge von Strandmann (red.), The revolutions in
Europe 1848–1849. From reform to reaction (Oxford: Oxford University Press, 2000);
Dieter Dove, Heinz-Gerhard Haupt, Dieter Langewiesche & Jonathan Sperber (red.),
Europe in 1848. Revolution and reform (New York/Oxford: Berghahn Books, 2000); Mike
Rapport, 1848. Year of revolution (New York: Basic Books, 2009).
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ohotade centrum och av det skälet inte heller fungerar som ett slags
stand-in för Sverige som helhet. I stället kan tyngdpunkten sägas ligga
på Stockholm som en välintegrerad utkant, en provins om man så
vill, inom det större europeiska kommunikationsrummet, vars självklara centra vid mitten av 1800-talet var storstäder som Paris, London och Berlin.
Fokus kommer att vara på Stockholms pressoffentlighet och de
schismer som utspelade sig där. Annat sorts material – böcker, politiska manifest, pamfletter – kommer att användas i begränsad utsträckning, dock framför allt i avsnitt av mer bakgrundskaraktär och
då primärt för att belysa positioneringarna och tongångarna i den lokala pressdebatten. Längre fram diskuteras pressen som aktörssammanhang i 1840-talets Stockholm och som källa för denna studie. Här
konstateras bara att dåtidens politiska tidningar hade vissa unika och
för undersökningen fördelaktiga egenskaper. Genom sin periodicitet
kunde de till exempel förhålla sig till ständigt nya händelser och situationer i det revolterande Europa, samtidigt som de själva kunde
inverka på det inhemska skeendet genom att nå ut till en större eller
mindre mängd människor simultant.15 I avsaknad av moderna masspartier gjorde tidningarna dessutom ofta anspråk på att företräda
olika befolkningsskikt och grupperingar, vilkas rivaliserande intressen de så att säga offentligt agerade ut, varför också presspolemiken
i vissa avseenden var oskiljaktig från tidens verkliga sociala och politiska konflikter.16
Samtidigt som pressen i Stockholm 1848 började omtala och åberopa en ny typ av målmedveten arbetarfigur står det dock klart att
kapitalismens tillhörande arbetarklass var ett mycket marginellt fenomen i Sverige vid denna tid, även om de obesuttna lönearbetarnas
antal hade börjat växa, särskilt på landsbygden. I Stockholm bars
periodens organiserade arbetarradikalism upp av hantverkets lägre
arbetarkategorier, gesäller och lärlingar, vilka lär ha känt av skråord15 Jeremy D. Popkin, Press, revolution and social identities in France 1830–1835 (University Park: Pennsylvania State University Press, 2002), s. 13–14.
16 Popkin, Press, revolution and social identities, s. 15.
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ningens förfall redan före införandet av näringsfrihet 1846, men som
ändå inte låter sig förstås som någon modern arbetarklass. Det här är
en klar fördel för studien. Därigenom kan nämligen anspråken och
de retoriska strategierna i stockholmspressen knutna till intrycket att
arbetarna i Frankrike hade klivit fram som ett revolutionärt subjekt
med emfas analyseras som just medskapande i stället för att tolkas
med referens till vad som skulle vara en redan färdigformad arbetarklasstillhörighet. Studien kan sålunda verkligen ge sig i kast med ett
stycke av den moderna klassberättelsens tillblivelseprocess.
När ord som arbetare, arbetarbefolkning och arbetarklass i fortsättningen används analytiskt förutsätts dock ingen specifik samhällsteori om dåtidens Sverige, ingen teori om tyngdpunktsförskjutningarna
inom den hopflätade struktur av stånd, klasser och korporationer som
kännetecknade detta ”övergångssamhälle”.17 När inget annat anges
eller tydligt framkommer av sammanhanget hänvisar alla dessa ord i
stället till en diskursiv position, och mer exakt till en underordnad position inom ett under perioden vedertaget tregradigt statusschema,
med en medelklassposition i mitten och en traditionell monarkisk
överhet högst upp.18

Syfte och frågeställningar
Syftet med avhandlingen är att undersöka tillhörighetsskapande och
mobiliserande anspråk och retoriska strategier utgångna från olika
läger i den lokala pressdebatten i Stockholm under de turbulenta revolutionsåren 1848–51 – detta i förhållande till människor som gavs
en underordnad position som arbetare. Mer precist, hur och med
vilka rivaliserande ambitioner och skönjbara konsekvenser ett tidigare i huvudsak förbisett befolkningssegment kom att tillskrivas po17 Åke Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång. Om tidningsväsendet, arbetarrörelsen
och det sociala medvetandets ekologi – exemplet Stockholm 1838–1869 (Stockholm: Kommittén för stockholmsforskning, 1990), s. 75.
18 Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 77.
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litisk agens och göras till mottagare av budskap med bäring på deras
kollektiva handlingsförmåga. Som bakgrund diskuteras även de olika
sätt på vilka arbetarbefolkningen framställdes som hotfulla och som
en fara för samhällsordningen i 1830- och 40-talens Sverige, samt de
alternativa identifikationer som började tillgängliggöras för denna del
av befolkningen i och med framträdandet av en organiserad arbetarradikalism i Stockholm under 1840-talet. Med ett berättelsekritiskt
förhållningssätt till den moderna klassberättelsens uppkomst kan avhandlingen sägas studera aspekter av den konstitutiva retorik som var
verksam i periodens lokala pressoffentlighet. Begreppet konstitutiv
retorik avser olika slags kommunikativa inslag och grepp som inte så
mycket syftar till att övertyga mottagaren om en viss åsikt som att inverka på dennes hela självbild och verklighetsuppfattning, vilket får
sin utförligare förklaring nedan.
Avhandlingens frågor ställs till ett urval av tidningar som företrädde
den inhemska pressdebattens tre huvudsakliga läger: en liberal oppositionspress, en konservativ monarkisk press och en under 1840-talet
frambrytande politisk arbetarpress. Frågorna gäller hur människor,
ofta helt enkelt benämnda som arbetare, inom detta positioneringsmönster beskrevs, åberopades och adresserades som tillhöriga en
egen sorts politisk intresse- och handlingsgemenskap, samt med vilka
följder för andra etablerade målgrupper, för de sätt på vilka tidningarna tilltalade människor förknippade med den monarkiska överheten och den liberala medelklasspositionen. Då ett par av periodens
tidningar i Stockholm bejakade socialistiska och kommunistiska läror
är det dessutom relevant att undersöka hur denna ideologiska terminologi sattes i konstitutivt retoriskt arbete, för att därigenom besvara
frågan: Vilka tillhörighetsskapande och mobiliserande bruk gjordes
av kommunismen och socialismen i både positiv och negativ bemärkelse, som företeelser att ansluta sig till och förkroppsliga eller att ta
avstånd från och bekämpa?
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Berättelsekritiska utgångspunkter
Avhandlingen sällar sig till den kultur- och samhällsvetenskapliga
klassforskning som skiftat fokus från materiellt grundade samhällsstrukturer och processer till diskursiv produktion av historiskt föränderliga identiteter och subjektspositioner.19 Få torde ha missat hur
allmän den akademiska kritiken länge varit mot så kallad ekonomisk
reduktionism, benägenheten att aprioriskt härleda alla historiska fenomen och tilldragelser till vad som med ett gammalt marxistiskt
uttryck kallats den materiella basen. Den här studien lämnar dock
merparten av dessa diskussioner därhän och är berättelsekritisk i ett
specifikt avseende, dels genom att ansluta sig till en konstruktivistisk
syn på mänsklig tillhörighet och agens, och dels genom att anlägga
ett lokalt händelseperspektiv på undersökningsperioden i stället för
att söka inordna den i någon form av universellt utvecklingsmönster.

Konstitutiv klassretorik
För ett par decennier sedan framstod det inte som en överdrift att
påstå att klass som studieobjekt sjunkit till de intellektuella föremålens
19 Att jag skriver in mig i ett forskningsfält som intresserar sig för frågor om språkligt
och kulturellt görande av klass som identitet, subjektivitet och agens innebär inte att jag
avfärdar synen på klass som en grundläggande ekonomisk kategori och social form i
ett kapitalistiskt samhälle. I stället är jag medveten om de risker som följer av att behandla klass som föreställning och diskursiv konstruktion, först och främst nämligen
att skapandet och upprätthållandet av ekonomisk ojämlikhet härigenom sätts inom
parentes och i värsta fall reduceras till en fråga om representationer, attityder och åsikter. Det kan till och med hävdas att en del samtida kulturorienterad klassforskning
helt frikopplat sig från frågor om ägandets roll och således från ett kunskapssökande
som rör vad materiell tillgång och brist gör med människor och kultur, som inte ens
kan tillstå att det med hänsyn till meningsproduktionen skulle finnas någon påverkan
från sådana så kallade materiella omständigheter. Se t.ex. John Kirk, Class, culture and
social change. On the trail of the working class (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007), s.
209, not 1. Jfr Hörnqvist, Klass, s. 14. Eftersom denna studie berättelsekritiskt tar sig
an den moderna klassberättelsens uppkomst befinner den sig dock nödvändigtvis på
ett retoriskt plan. En av dess viktigaste förutsättningar är att klass som social form säregen för kapitalismen inte kan sägas ha konstituerat människors identiteter i Sverige
vid denna tid och därför inte heller ha varit erfarenhetsgrundande.
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botten.20 Den moderna klassberättelsen befann sig då under angrepp
från en mängd olika håll, inte minst från ett antal framväxande normoch maktkritiska fält, vilka skördade stora akademiska framgångar
genom sitt avvisande av klasskategorins primat framför andra kategorier såsom kön, genus, sexualitet och ras.21 Det berättelsekritiska
momentet bestod här i att blottlägga hur klassberättelsen i Marx och
Webers efterföljd varit blind för, marginaliserat och exkluderat andra
människor än vita heterosexuella män, samt att som korrektiv härtill
skapa nya berättelser, lyfta fram tidigare undanskymda grupper, erfarenheter och händelser. Idag ter sig dock farhågan att klass skulle
vara på väg bort som analytiskt objekt som obefogad. Tvärtom har
intresset för andra identitets- och aktörskategorier väsentligen vitaliserat klassforskningen och öppnat upp tidigare okända vägar, vilket
denna studie utnyttjar.22
De berättelser som tagit form inom fält som genusvetenskap, postkoloniala studier och queerforskning har inte minst bidragit till att
många av de fenomen och förhållanden som inom den moderna
klassberättelsen framstod som naturliga eller som strukturellt nödvändiga numera förstås som diskursivt producerade.23 Tillräckligt är
kanske att nämna de förut så självklara begreppen klassmedvetande
20 Simon J. Charlesworth, A phenomenology of working class experience (Cambridge:
Cambridge University Press, 2000), s. 14.
21 Holgersson, Klass. Feministiska och kulturanalytiska perspektiv, s. 86–98.
22 För en ingång till samtida diskussioner om klassanalysens fortsatta relevans, numera inom ett intersektionellt ramverk, se Shirley A. Jackson (red.), Routledge international handbook of race, class, and gender (London/New York: Routledge, 2015). Jfr Holgersson, Klass. Feministiska och kulturanalytiska perspektiv, kapitlet ”Rekonstruktioner:
nya berättelser om klass”, s. 125–157. Även Hörnqvist, Klass, s. 102–107.
23 Så tidigt som i slutet av 1980-talet utpekade den nordamerikanska historikern Joan
W. Scott många av de analytiska möjligheter även för klassanalysen som dessa då nya
riktningar bar på. Se hennes Gender and the politics of history (New York: Columbia
University Press, 1988), i synnerhet kapitlet ”On language, gender, and working-class
history”, samt ”The evidence of experience” i Critical Inquiry, vol. 17, nr. 4, 1991. För
en sentida appell till vitaliseringen av svensk arbetarhistoria utmed samma linjer, se
Stefan Nyzell, ”Arbetarkultur i brytningstid: reflektioner kring kulturhistorien, den
nya kulturhistorien och historien bortom den nya kulturhistorien i den svenska arbetarhistoriska forskningen”, Scandia, vol. 73, nr. 1, 2007.

19

och klasskamp, vilkas förekomst och uttryck efter decennier av kritiska diskursanalyser inte längre tillåts tas för givna eller troskyldigt
förstås som pura återspeglingar av objektiva omständigheter.24 Föreliggande studie hade kort sagt varit otänkbar utan dessa norm- och
maktkritiska utmaningar. Sin relevans för den samtida klassforskningen får avhandlingen genom att ta med sig det konstruktivistiska synsättet och göra en lokalt förankrad omtolkning av den revolutionära
period i Europa vid 1800-talets mitt då den moderna klassberättelsen
förvärvade många av sina bestående drag. Enligt ett av klassberättelsens dominerande narrativ var det vid denna tid som arbetarklassen
började bli politiskt självmedveten och klasskampen anta sin ideologiskt mogna karaktär. Här kommer samma period i stället att berättelsekritiskt undersökas som den tid då människor som tillskrevs en
position som arbetare på allvar kom in i den politiska diskursen och
konstruerades som kollektivt handlingssubjekt i konkurrerande samhällsberättelser, samtidigt som de gjordes till mottagare av budskap
från olika håll avsedda att influera deras identifikationer och handlingssätt som politiska aktörer.25
Ett av avhandlingens centrala analytiska begrepp, konstitutiv retorik, är hämtat från ett område inom retorikforskningen, så kallade
retoriska publikstudier, som teoretiskt och empiriskt undersöker hur
det går till när annars disparata åhörare och läsare börjar fungera som
samstämda publiker, samt med vilka implikationer.26 Detta begrepp
24 Avgörande var här även postmodernismens entré i historievetenskapens socialhistoriskt präglade teori- och metoddebatter under 1980- och 90-talen, se t.ex. Gareth
Steadman Jones, Languages of class. Studies in English working class history (Cambridge:
Cambridge University Press, 1984) och Patrick Joyce, Visions of the people. Industrial England and the question of class, 1848–1914 (Cambridge: Cambridge University Press, 1991).
25 Två nya svenska studier som i likhet med den här avhandlingen har anlagt detta
konstruktivistiska eller diskursiva perspektiv på frågor som rör formeringen av arbetarklassens medvetande och politik, dock annars med helt andra syften, är Jens
Ljunggrens Den uppskjutna vreden. Socialdemokratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet
(Lund: Nordic Academic Press, 2015) och Stefan Arvidssons Morgonrodnad. Socialismens stil och mytologi 1871–1914 (Lund: Nordic Academic Press, 2016).
26 Termen konstitutiv retorik föreslogs först av juridikprofessorn och filosofen James
Boyd White, som därmed hade i åtanke vad han såg som den i grund och botten re-
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är knutet till ett visst perspektiv på den problematik som definierar
all retorikforskning, det vill säga frågan om övertygandets förutsättningar och tekniker. Nämligen att alla bruk av språket som i denna
mening är verkligt effektiva och alstrar övertygelse före varje enskilt
argument beror på upprättandet av identifikationsförhållanden mellan mottagarna och de positioner som den retoriska framställningen
iscensätter. En tidig och prominent representant för detta perspektiv är kommunikationsforskaren Maurice Charland. I en banbrytande studie från 1987 om den Québec-nationalistiska självständighetskampen i Kanada gjorde Charland gällande att förekomsten av ett
peuple québécois skulle ses som en retorisk-ideologisk effekt av att vissa
människor helt enkelt adresserades som delaktiga i ett sådant nationellt subjekt.27 Nationen Québec var ingen för-retorisk gemenskap,
hävdade han, den frammanades i stället med hjälp av skapandet av
en nationell subjektsposition, till vilken människor framgångsrikt värvades och varmed den nationella publiken följaktligen konstituerades.
Arbetarklassen var ingen för-retorisk gemenskap i Sverige vid
tiden för det europeiska revolutionsåret 1848. Denna studie liknar
således Charlands arbete därigenom att det i båda fallen kan sägas
röra sig om värvandet av människor till en tidigare icke-existerande
subjektsposition, här med avseende på klasstillhörighet i stället för
nationalitet. De strider som lokalt hörde till konstruktionen av denna
subjektsposition, hur positionen artikulerades i konflikt med olika
toriska funktionen att skapa föreställda gemenskaper. Se dennes Heracles’ bow. Essays
on the rhetoric and poetics of the law (Madison: University of Wisconsin Press, 1985). För
en kärnfull introduktion till samtida retoriska publikstudier, se Jens E. Kjeldsen, ”Studying rhetorical audiences: a call for qualitative reception studies in argumentation
and rhetoric”, Informal Logic, vol. 36, nr. 2, 2016, s. 136–158. En konstruktivistisk syn
på publiker är inte unik för den konstitutiva retoriken. Det diskursiva publikbegreppet står tvärtom i centrum för mycket av samtidens kritiska offentlighetsforskning.
Se till exempel Michael Warners bredare upplagda arbete Publics and counterpublics
(New York: Zone Books, 2002). För en koncis medieteoretiskt orienterad diskussion,
se Jakob Kihlberg, Gränslösa anspråk. Offentliga möten och skapandet av det internationella
1840–1860 (Lund: Mediehistoria, Lunds universitet, 2018), s. 22–24.
27 Maurice Charland, ”Constitutive rhetoric: the case of the peuple Québécois”, Quarterly Journal of Speech, vol. 73, nr. 2, 1987, s. 133–150.
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rivaliserande innebörder och anspråk, är precis vad analyserna av
stockholmspressens tillhörighetsskapande och mobiliserande politiska retorik i förhållande till arbetarna handlar om.
Däremot kan avhandlingen inte riktigt beskrivas som norm- och
maktkritisk i den mening som behandlats ovan, i det att inga alternativa grupper och kontexter här kommer att lyftas fram, inga andra
sammanhang än de som den moderna klassberättelsen fått oss att
förvänta. Både 1840-talets arbetarsammanslutningar i Stockholm och
tidens pressoffentlighet var påtagligt mansdominerade världar.28 De
arbeten som påvisat att tillträdet till merparten av 1800-talets offentliga liv i Europa var villkorat av en manlig kropp är sedan länge både
omfattande och av hög kvalitet.29 Vad specifikt gäller undersökningsperiodens arbetarposition har det i enlighet med ett tämligen klart
internationellt forskningsläge hävdats att den hegemoniska bilden av
arbetaren i Sverige var en vuxen man, alldeles oavsett det faktum att
kvinnor och barn i hög grad befolkade även städernas tillverkningsindustrier.30 De diskursiva mekanismer som här fungerat exkluderande
är både teoretiskt välförstådda och grundligt empiriskt underbyggda.
28 Om periodens väsentligen manliga tidningsvärld, se Patrik Lundell, Pressen i provinsen. Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750–1850 (Lund: Nordic Academic Press, 2002), s. 17. För en givande analys av 1800-talets organiserade svenska hantverksgesäller, tolkade som en säregen form av bråkig eller icke-konformistisk manlig
gemenskap, se Ella Johansson, ”Arbetare”, Jørgen Lorentzen & Claes Ekenstam (red.),
Män i Norden. Manlighet och modernitet 1840–1940 (Möklinta: Gidlunds, 2006).
29 En översiktsberättelse om den politiska utdefinieringen av kvinnor under 1800talet, byggd på ett redan i slutet av 1990-talet starkt internationellt forskningsläge,
går att finna i Barbara Caine & Glenda Slugas Europas historia 1780–1920: ett genusperspektiv. Övers. Sissela Uisk (Stockholm: Natur och Kultur, 2003 [2000]), här särskilt
avsnittet om revolutionsåret 1848, s. 116–129. Ett flertal studier har demonstrerat att
kvinnor de facto kunde vara mycket aktiva under 1848 års revolutioner, framför allt i
Frankrike. Detta trängde dock inte igenom tillräckligt för att förändra dåtidens genusföreställningar och har inte heller i nämnvärd utsträckning lyfts fram i den efterföljande historieskrivningen. Se t.ex. Jill Harsin, Barricades. The war of the streets in revolutionary Paris, 1830–1848 (New York: Palgrave, 2002) och Bonnie S. Anderson, ”The
lid comes off: international radical feminism and the revolutions of 1848”, NWSA
Journal, vol. 10, nr. 2, 1998, s. 1–12.
30 Roddy Nilsson, ”Den sociala frågan”, Jakob Christensson (red.), Signums svenska
kulturhistoria. Det moderna genombrottet (Stockholm: Signum, 2008), s. 172. Män och
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Vad som dock är svårare att få inblick i är de kontextbundna strider
varigenom människor vid 1800-talets mitt började värvas till just detta
införstått vita, vuxna och manliga arbetarklassubjekt, alla de konfliktfyllda innebörder, ambitioner och strategiska överväganden som kan
sägas ha varit verksamma i periodens konstitutiva klassretorik. Våra
kunskaper präglas på denna punkt fortfarande djupt av den moderna klassberättelsen. Enligt ett av dess standardnarrativ började alltså
arbetarna kring 1848 bli medvetna om sin ställning som exploaterad
klass i det kapitalistiska samhället, varför utbildandet av dem som
historiska aktörer lika konventionellt, nästan automatiskt, har ansetts
handla om konstitueringen av ett antikapitalistiskt eller åtminstone
kapitalismfientligt subjekt.31 Det är allmänt känt att detta narrativ tog
form och kodifierades vid mitten av 1800-talet, mest uppenbart och
troligen slagkraftigast i Marx och Engels Kommunistiska manifestet från
1848. Men vid samma tid kom arbetarna som sagt in i den politiska
diskursen som subjekt mer generellt. Att människor tillskrivna denna
position nu började skildras och åberopas på nya sätt och göras till
mottagare av tillhörighetsskapande och mobiliserande budskap även
från den liberala medelklassens och den monarkiska överhetens läger
har inte fått ordentligt fäste, kanske inte ens uppfattats som riktigt
värt att studera inifrån den moderna klassberättelsens horisont. Trots
den sant oöverskådliga mängd arbeten som anlagt ett klassperspektiv på 1800-talet är kunskaperna på denna punkt kort sagt påfallande
ensidiga. Detta leder oss till avhandlingens andra berättelsekritiska
utgångspunkt, studiens händelseperspektiv.

manlighet som underförstådd norm för bilden av arbetarklassen har diskuterats som
ett kvardröjande problem inom svensk arbetarhistoria av Lars Berggren i ”Går det
att skriva arbetarhistoriska synteser?”, Historisk Tidskrift, nr. 2, 2003.
31 Ett exempel på att Sverige kring 1848 har vävts in i detta emancipationsnarrativ är Håkan Blomqvists Den röda tråden. Arbetarrörelsens historia: en alternativ översikt
(Stockholm: Röda rummet, 1989). Även Knut Bäckström, Arbetarrörelsen i Sverige, bok
1. Den svenska arbetarrörelsens uppkomst och förening med socialismen (Stockholm: Rabén
& Sjögren, 1971 [1958]).
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Händelseperspektivet
Händelseperspektivet spelar en viktig roll i avhandlingen, mest
uppenbart förmodligen i det att studien fokuserar på de omvälvande
åren i Europa kring 1848. Ingen typ av tilldragelse inom den politiska
historien torde mer göra skäl för händelsebegreppet än revolutionen,
denna ofta visserligen svåravgränsade men ändå hastigt disruptiva
process som omkastar maktförhållanden, raserar gamla institutioner
och öppnar tiden mot någonting annorlunda och okänt. I teoretiska
termer avgränsas händelsen gentemot andra jämförbara temporala
kategorier genom att tillskrivas åtminstone två definierande egenskaper: dels att den är en singulär eller unik tilldragelse som aldrig
inträffat förut och dels att den förändrar sakernas tillstånd genom
att föra in någonting nytt i världen.32 Huruvida det yttre skeendet i
Stockholm vid 1800-talets mitt, skådeplatsen för studien, kvalificerar
sig för denna teoretiska begreppsanvändning är dock av underordnad betydelse. Som framgått befinner sig avhandlingens syfte på ett
diskursivt plan, att undersöka tillhörighetskapande och mobiliserande
politisk retorik i förhållande till ett tidigare förbisett befolkningsskikt.
Att avhandlingen anlägger ett händelseperspektiv på undersökningsperioden har alltså att göra med ett särskilt sätt att närma sig detta
studieobjekt. Mer exakt handlar det om två olika angreppssätt: det
första kopplat till ett antagande som ligger till grund för avhandlingen
och det andra specifikt till undersökningens berättelsekritiska ansats.
Sentida kultur- och diskursorienterad revolutionsforskning har inskärpt att en revolutionär politisk period aldrig bara handlar om de
offentliga institutionernas mer eller mindre våldsamma omvandling,
att revolutionens mest disruptiva effekter inte ens måste ha att göra
32 Scott McCracken, ”Event”, Sascha Bru, Ben de Bruyn & Michel Delville (red.),
Literature now. Key terms and methods for literary history (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016), s. 164–177. Dessa bestämningar tydliggör att händelsebegreppet inte
nödvändigtvis har att göra med tilldragelsens så kallade dignitet eller historiska vikt.
Begreppet fungerar lika bra på ytterst skilda nivåer: en naturkatastrof som dödar tiotusentals människor, en paparazzi som tar en avslöjande kändisbild, ett privat beslut,
en statskupp, ett konstverk, etc. Se Slavoj Žižek, Event. Philosophy in transit (London:
Penguin Books, 2014), s. 1.
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med sådant som statsskick och regenter.33 Vad en period av denna
typ dessutom kastar om, raserar och öppnar upp har i stället att göra
med människors självuppfattningar och beteenden, deras föreställningar om vilka de är, hur omvärlden är beskaffad, vilka hållningar
som kan intas och handlingssätt som är möjliga. Enligt ett konstruktivistiskt synsätt är dessa saker under ständig omvandling, alltid förhandlade och omförhandlade på den symboliska nivån i relation till
omständigheter som aldrig är helt konfliktfria.34 Utmärkande för en
revolutionär period är därmed att den orsakar ett brott i denna normala ordning, att den temporärt får alla koordinater att flyta som ett
resultat av det plötsliga genomslaget för nya idéer, handlingar och
publika budskap, varmed konturerna av en annan värld framträder.
Ett sådant antagande underbygger också avhandlingen, nämligen att
undersökningsperioden i Stockholm ska tänkas som särskilt omvälvande och nyskapande på denna nivå. När arbetarna kom in i diskursen som politiska subjekt 1848 skapades samtidigt en ny symbolisk spelplan för människors kollektiva identifikationer och aktörskap.
Som uttryck för undersökningens berättelsekritiska ansats syftar
händelsebegreppet dock inte så mycket på detta antagande som det
kan sägas hänvisa till ambitionen att öppna upp analysen för kvaliteter som oförutsägbarhet och mångtydighet. Detta i kontrast till de snäva
och ofta förutbestämda historiska innebörder som knutits till studieobjektet inom den moderna klassberättelsens horisont, att arbetarklassen härmed som sagt började bli medveten om sin ställning och
klasskampen få sin för oss bekanta form. Det kan inte förnekas att
dessa specifika innebörder artikulerades och utövade inflytande även
i Sverige 1848, men det berättelsekritiska händelseperspektivet bygger
på hävdandet att vi utöver Kommunistiska manifestets emancipationsnarrativ faktiskt inte vet så mycket om denna periods politiska retorik i relation till arbetarna. Särskilt inte om vi inkluderar deras konventionellt uppfattade klassmotståndare som relevanta aktörer och då
inte bara som kritiker av kommunisternas och socialisternas tilltal och
33 Popkin, Press, revolution and social identities, s. 16–17.
34 Holgersson, Klass. Feministiska och kulturanalytiska perspektiv, s. 163, 165.

25

mobiliseringsbudskap, utan även som sammanhang med egen positiv
bäring på konstitueringen av en politisk subjektsposition åt arbetarna.
Avhandlingens händelseperspektiv står i skuld till den teoretiska
uppvärdering av händelsekategorin som följt på postmodernismens
och poststrukturalismens angrepp på stora historiefilosofiska narrativ
och allmänna strukturkritik.35 Dessa förut så omdebatterade etiketter har idag till stor del förlorat sin aktualitet som akademiska positionsmarkörer och de har inte heller här någon roll att spela. Till avhandlingens berättelsekritiska ansats hör dock vad som kan kallas en
poststrukturalistisk otillfredsställdhet med benägenheten att se allting
som inträffar i historien antingen som uttryck för mer djupt liggande
samhällsstrukturer eller som blott moment i längre och ofta teleologiskt tillrättalagda historier.36 Händelsekategorin kan därmed sägas
tjäna avhandlingens berättelsekritiska ansats på två lite olika vis. Först
därigenom att fokus hamnar på annars bortrationaliserade kvaliteter
som historiska tillfälligheter, lokala säregenheter och innebördsmässiga mångtydigheter, kort sagt därigenom att ett perspektiv anläggs
på undersökningsperioden som ett i grunden öppet och oförutsägbart konfliktfält. Sedan på det viset att uppmärksamheten verkligen
hamnar på den konstitutiva retoriken, det vill säga att debatten tolkas
som den meningsproducerande instansen i stället för att reduceras
till ett flyktigt sekundärfenomen, antingen därför att den bara skulle
återspegla en mer stabil underliggande verklighet eller därför att den
endast skulle bli riktigt begriplig först med referens till ett fördefinierat historiskt meningssammanhang, till exempel just arbetarklassens
emancipationsberättelse.37

35 För en historiografisk diskussion om händelsekategorins sentida uppvärdering, se
Martin Jay, ”Historical explanation and the event: reflections on the limits of con
textualization”, New Literary History, vol. 42, nr. 4, 2011, s. 557–571. Även dennes ”Historicism and the event”, E. Mendelsohn, S. Hoffman & R. Cohen (red.), Against the
grain. Jewish intellectuals in hard times (New York: Berghahn, 2013), s. 143–167.
36 Jay, ”Historical explanation and the event”, s. 563.
37 Popkin, Press, revolution and social identities, s. 17.
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Arbetarhistoria och presshistoria
Avhandlingens viktigaste empiriska forskningsområden kan avgränsas till svensk arbetarhistoria och svensk presshistoria vid 1800-talets
mitt. Det rör sig om två väletablerade områden inom vilka det har
bildats aggregat av kunskaper oundgängliga för denna studie och ett
antal rådande perspektiv på de aktörssammanhang som kommer att
undersökas. I denna forskningsöversikt är tillvägagångssättet dock inte
så mycket att uppräkna ett stort antal enskilda arbeten, alla med sina
egna syften och frågeställningar, alla med sina unika bidrag. Den fördjupade forskningsdialogen och mer finkalibrerade positioneringen
av avhandlingen sker fortlöpande genom undersökningen. Här ska i
stället en mer allmän diskussion föras om de kunskaper och perspektiv som denna studie vilar på och som den har för avsikt att vidareutveckla och modifiera. Först handlar det om litteratur som skapat
gängse bilder av arbetarradikalismens Stockholmsmiljöer under 1840-talet
och därefter om litteratur som gjort detsamma gällande den politiska
pressen vid samma tid.

Arbetarradikalismens Stockholmsmiljöer
I inledningskapitlet till sin avhandling Ljus och frihet till näringsfång
argumenterar historikern Åke Abrahamsson för att kriterierna ska
räknas som uppfyllda för att tala om en arbetarrörelse i Sverige vid
mitten av 1800-talet och närmare bestämt i Stockholm.38 Det är en argumentation värd att anknyta till eftersom den sammanfattar mycket
av den relevanta arbetarhistoriska litteraturen och samtidigt hjälper
oss att ringa in vad som i den här avhandlingen i stället kommer att
kallas arbetarradikalism.39
38 Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 15–18. Abrahamssons argumentation står sig väl i förhållande till perspektiv och metoder som utvecklats inom senare
rörelseforskning, se Åsa Wettergren & Andrew Jamison, ”Inledning: Rörelseforskningens historia och perspektiv”, Å. Wettergren & A. Jamison (red.), Sociala rörelser.
Politik och kultur (Lund: Studentlitteratur, 2006).
39 Begreppet arbetarrörelse är i Sverige nära förknippat med den fastare organisationsstruktur som växte fram under senare delen av 1800-talet i anslutning till det
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Abrahamssons argumentation bygger på vad han beskriver som
tre empiriska grunder. Den första kallar han organisationskriteriet. Att
Sveriges huvudstad under 1840-talet såg bildandet av ett antal föreningar som syftade till att organisera arbetare står helt klart och är
okontroversiellt. Det rör sig framför allt om Stockholms bildningscirkel 1845, Skandinaviska sällskapet 1847 och Stockholms arbetarförening vid årsskiftet 1850.40 Längre fram ska vi se att det råder vissa
moderna fackföreningsgrundandet och som så småningom underordnades det socialdemokratiska partiet. För ett stockholmsperspektiv på denna senare fackföreningsoch mobiliseringsfas, se Jane Cederqvist, Arbetare i strejk. Studier rörande arbetarnas
politiska mobilisering under industrialismens genombrott. Stockholm 1850–1909 (Stockholm:
LiberFörlag, 1980). För ett rikstäckande perspektiv på samma period, med historiskt
syntetiserande ambitioner, se Lars Olsson, ” ’Det är ingen skam att vara socialist’.
Arbetarrörelsen före det politiska makttillträdet”, L. Olsson & L. Ekdahl (red.), Klass
i rörelse. Arbetarrörelsen i svensk samhällsomvandling (Stockholm: Arbetarrörelsens arkiv
och bibliotek, 2002). Om vi i stället för en arbetarrörelse talar om en arbetarradikalism i Stockholm vid mitten av 1800-talet kan denna tankeanknytning undvikas och
det blir lättare att se den aktuella perioden på dess egna villkor. Den senare socialdemokratiskt präglade arbetarrörelsen bars upp av en industriell arbetarklass inom
utvecklade kapitalistiska produktionsförhållanden. De som i Sverige runt 1848 bar
upp vad som i stället kommer att kallas tidens arbetarradikalism och som enligt då
gällande språkbruk benämndes arbetare hörde som sagt till det sönderfallande skråhantverkets lägre kategorier, de halvt proletariserade gesällerna och lärlingarna. Poängen med begreppsskillnaden är alltså att undvika denna sammanblandning och
att fixera den tidigare perioden i Stockholm utan att jämföra med eller besvara frågor som hör till den senare.
40 Den forskning som gjort grundarbetet och belyst de verksamheter som bedrevs
inom dessa föreningar är till åren kommen. Undantaget, som begränsas till Stockholms bildningscirkel, är Frans Lundgrens doktorsavhandling från 2003, Den isolerade
medborgaren. Liberalt styre och uppkomsten av det sociala vid 1800-talets mitt (Hedemora:
Gidlunds, 2003). Se annars Carl Landelius, 1840–1850-talets bildningscirklar och arbetarföreningar i Sverige, I–II (Stockholm, 1936); Axel Påhlman & Walter Sjölin, Arbetarföreningarna i Sverige 1850–1900. En undersökning av den liberala arbetarrörelsens historia
och kooperationens första skede (Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag, 1944);
Barbro Anderson, ”Stockholms Arbetarförening av 1850. Bakgrund, tillkomst och
tidigaste utveckling”, Folke Lindberg (red.), Studier och handlingar rörande Stockholms
historia, IV (Stockholm: Stockholms stadsarkiv, 1975); Erik Gamby, Per Götrek – och
1800-talets svenska arbetarrörelse (Stockholm: Tidens förlag, 1978); Bunny Ragnerstam,
Arbetare i rörelse. Historisk krönika, första bandet (Stockholm: Gidlunds i samarbete med
Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, 1986).

28

meningsskiljaktigheter kring hur dessa föreningar ska förstås och då i
synnerhet huruvida Stockholms bildningscirkel bör klassificeras som
en arbetar förening eller inte. Här är det tillräckligt att konstatera att
denna förening var det första organisatoriska sammanhang i Sverige
som bortom skråväsendets snäva yrkessammanslutningar stod öppet
för alla kategorier av hantverksarbetare. Det är huvudskälet till att
grundandet av bildningscirkeln 1845 utifrån organisationskriteriet kan
och brukar ses som startpunkten för en arbetarrörelse i Stockholm.41
Den andra empiriska grunden kallar Abrahamsson ideologikriteriet.
Milstolpen är då översättningen av Karl Marx och Friedrich Engels
Manifest der kommunistischen Partei till svenska år 1848.42 Omständigheterna kring denna översättning har stötts och blötts i litteraturen och
kommer här att belysas i ett senare kapitel.43 Manifestet kan räknas
som ett uppfyllt ideologikriterium därför att det utgavs i Stockholm
just som en programskrift, det vill säga trycktes, spreds och försvarades av proselyterande aktörer knutna till de nya arbetarföreningarna
och som själva kallade sig kommunister. Även andra och mer kända
socialister och kommunister under 1840-talet, närmare bestämt Étienne Cabet, Louis Blanc och Pierre-Joseph Proudhon, hade sina efterföljare och publika försvarare inom dessa lokala arbetarföreningsmiljöer.44 Att ideologikriteriet kan anses som uppfyllt står slutligen klart
41 Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 17. Jfr Landelius, 1840–1850-talets
bildningscirklar och arbetarföreningar, s. 14; John W. Lindgren, Från Per Götrek till Per
Albin. Några drag ur den svenska socialdemokratiens historia (Stockholm: Bonnier, 1936);
Ragnerstam, Arbetare i rörelse, s. 15.
42 Karl Marx & Friedrich Engels, Kommunismens röst. Förklaring af det kommunistiska
partiet, offentliggjord i februari 1848. Övers. okänd (Stockholm, 1848).
43 Alf Kjellén, ”Den svenska opinionen inför det sociala läget 1846–1848”, Historisk
Tidskrift, 1945; Folke Lindberg, ”Skrädderi och politik”, Historisk Tidskrift, 1968; Knut
Bäckström, Götrek och manifestet (Stockholm: Gidlunds, 1972); Anderson, ”Stockholms
Arbetarförening av 1850”, s. 12–14, 33–34; Gamby, Per Götrek, s. 200–210.
44 Anderson, ”Stockholms Arbetarförening av 1850”, s. 11–15. Étienne Cabet och
Louis Blanc översattes till svenska under perioden: Étienne Cabet, Upplysningar om
kommunismen. Innefattande de kommunistiska trosartiklarne, den kommunistiska propagandan, arbetaren inom kommunismen, quinnan inom kommunismen: på hvad sätt jag är kommunist. Övers. okänd (Stockholm, 1846); Louis Blanc, Socialismens historia. Föreläsningar,
började i London i october 1849, af Louis Blanc. Övers. Per Götrek (Stockholm, 1850).
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av att det samtidigt med dessa europeiska idéinfluenser pågick en inhemsk idéutveckling i anslutning till arbetarföreningarna i Stockholm,
tydligt av ett litet antal bevarade föredrag, pamfletter och programförklaringar, där de lokala arbetarna inbjöds att anamma försvenskade
kommunistiska och socialistiska läror.45
Som tredje empirisk grund lyfter Abrahamsson fram handlingskriteriet. Med det avser han kollektiva protesthandlingar av olika slag,
demonstrationer, strejker, revolter. Utifrån handlingskriteriet har vissa
velat belägga förekomsten av folkliga rörelser i Sverige alltsedan
medeltiden.46 Vad angår arbetarrörelsen mer specifikt har decennierna kring sekelskiftet 1800 utgjort startpunkten för ett par historiker.47
Abrahamsson lägger för sin del en politisk kvalifikation på handlings45 Carl Daniel Forssell, Kommunismen och kristendomen. Anförande i bildningscirkeln,
den 21 februari 1847, i anledning af h:r komminister Ignells föredrag derstädes rörande kommunismen, af C. D. Forssell kommunist (Stockholm, 1847); Per Götrek m.fl., Om proletariatet och dess befrielse genom den sanna kommunismen jämte bihang: Om kommunisternas
beslutade stora emigration till Icarien (Stockholm: Frilansen, 1944 [1847]); Per Götrek,
Tal, hållet vid arbetare-föreningens allmänna sammankomst i Stockholm den 12 maj 1850, af
P. Götrek (Stockholm, 1850).
46 Alfred Kämpe, Svenska allmogens frihetsstrider, Bo Nilsson (red.) (Stockholm: Arkivet för folkets historia, 1974 [1918–1920]).
47 Bäckström, Arbetarrörelsen i Sverige; Rolf Karlbom, Hungersupplopp och strejker 1793–
1867. En studie i den svenska arbetarrörelsens uppkomst (Lund: Gleerup 1967). Här är det
värt att uppmärksamma ett i hög grad levande historiskt forskningsfält i Sverige, som
tagit just gatuaktioner, upplopp och andra slags direkta konfrontationer som sitt studieobjekt. Med influenser från den brittiska historiematerialistiska skolan efter E. J.
Hobsbawm och E. P. Thompson har forskarna inom detta fält velat förändra bilden
av Sveriges historia som en väsentligen konfliktfri och samförståndsdriven utveckling. De aktörssammanhang som står i centrum för denna studie har emellertid än
så länge lämnats utanför detta forskningsfält, med ett undantag, se Mats Berglund,
Massans röst. Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719–1848 (Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet, Studier i stads- och kommunhistoria 34, 2009), s. 348–397.
Kunskaperna om en stor mängd andra lokala konfrontationer under Sveriges bråkiga
1800-tal står dock att finna i ett växande antal artiklar, antologier och monografier.
För en forskningsöversikt, se Lars Edgren & Magnus Olofsson, ”Politik underifrån.
Kollektiva aktioner i Sverige och Danmark under 1800- och 1900-talen”, Arbetarhistoria, vol. 149–150, nr. 1–2, 2014. Jfr Stefan Nyzells bidrag till samma nummer av Arbetarhistoria, ”Upplopp och samhällshistoria. E. P. Thompson och den (nya) moraliska
ekonomin”. Se även Andrés Brink Pinto, Stefan Nyzell & Magnus Olofsson, ”Sveri-
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kriteriet, ungefär att de kollektiva protesterna uttryckligen måste utmana lagstiftningen och statsmakten.48 Då kommer vi återigen till
mitten av 1800-talet och mer exakt till 1848 års blodiga marsoroligheter i Stockholm. En flertusenhövdad folkmassa gick under dessa
dygn ut på gatan, attackerade företrädare för överheten och skanderade ”Lefve Reformen! Allmän walrätt!”.49 Det var första gången
som en massaktion för politiskt deltagande och demokrati ägde rum i
Sverige. Vidare fångades detta demokratikrav upp och organiserades
av de lokala arbetarföreningarna. Nämnda Skandinaviska sällskapet
presenterade ett eget radikalt representationsförslag och sände i juni
1848 ut en adress till arbetare runt om i landet om att bilda sina egna
reformföreningar.50 När sedan Stockholms arbetarförening bildades i
början av 1850 var arbetarnas politiska rättigheter en del av det öppna
organisatoriska syftet.51
Denna genomgång visar att arbetarradikalismens Stockholmsmiljöer bör förstås som rörliga aktörssammanhang utan fixerade gränser gentemot det övriga samhället. Utgår vi från organisationskriteriet och då specifikt från Skandinaviska sällskapet och Stockholms
arbetarförening, rör det sig om en radikalism som omfattade några
hundratal personer och som tog sig uttryck i handlingar som medlemsrekrytering, föreningsmöten, offentliggjorda ställningstaganden
och liknande. Utgår vi i stället från massprotesterna i Stockholm 1848
växer arbetarradikalismen till tusentals personer och handlingarna
blir av ett annat slag, mer eller mindre samordnade aktioner, slagord, stenkastning, stormningar av byggnader och annat av samma karaktär. Utgår vi till sist från ideologikriteriet krymper dock det mest
relevanta aktörssammanhanget betänkligt till en handfull personer
som alla kände varandra och som i varierande grad var publika leges bråkiga 1800-tal”, A. Brink Pinto & M. Olofsson (red.), Det stora elefantupproret och
andra berättelser från Sveriges bråkiga 1800-tal (Lund: Pluribus, 2011).
48 Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 17.
49 Helge Almqvist, ”Marsoroligheterna i Stockholm 1848”, Gösta Selling (red.), Samfundet S:t Eriks årsbok 1942 (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1942), s. 76.
50 Gamby, Per Götrek, s. 145–146.
51 Anderson, ”Stockholms Arbetarförening av 1850”, s. 54.
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darfigurer som introducerade de teoretiska lärorna lokalt, stod för
strategierna och hade tillgång till offentliga plattformar för att tala i
arbetarnas namn.
Alla den äldre generationens arbetarhistoriker som bidragit till de
kunskaper som här sammanfattats – Folke Lindberg, Erik Gamby,
Barbro Anderson och många fler, inklusive Åke Abrahamsson – har
utan undantag tagit sin utgångspunkt i den färdigförklarande makrokontext som omtalades ovan: att Europa vid 1800-talets mitt genomgick en turbulent övergångsperiod från en samhällsform till en annan.
Arbetarrörelsens uppkomst i Stockholm vid denna tid har tolkats som
en strukturellt betingad reaktion på de nya förhållanden och ekonomiska villkor som hörde till den gryende kapitalistiska samhällsutvecklingen.52 Hela forskningsområdet kan med andra ord sägas ha
tagit form inom den moderna klassberättelsens horisont. Då avhandlingens ärende inte är att vederlägga denna berättelse utan att berättelsekritiskt skärskåda ett stycke av dess historiska tillblivelseprocess,
finns det inte heller någon anledning att här i stort eller smått polemisera mot de enskilda arbetarhistoriska forskningsbidragen. Däremot är det viktigt att klart uttala hur studiens händelseperspektiv
och fokus på konstitutiv retorik inverkar på hela området och för
med sig någonting nytt.
Det ledande perspektivet inom litteraturen har varit att rama in
arbetarradikalismens aktörssammanhang i Stockholm vid 1800-talets
mitt som föregångare till den senare socialdemokratiska arbetarrörelsen, till den underförstått egentliga eller mogna organiseringen av
arbetarklassen. Litteraturen ger oss god inblick i hur det gick till när
kommunistiska och socialistiska läror anammades i Stockholm under
1840-talet, samt tillhandahåller vissa mer ingående analyser av idéinnehåll, intellektuella influenser och tanketraditioner.53 Intresset har
52 Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 17.
53 Gamby, Per Götrek, s. 173–212; Anderson, ”Stockholms Arbetarförening av 1850”, s.
11–15; Bäckström, Götrek och manifestet, s. 21–45, 73–88; Gustaf Henriksson-Holmberg,
Socialismen i Sverige 1770–1886. Bidrag till socialismens svenska historia i fyra fristående avdelningar (Stockholm: Axel Holmströms förlag, 1913); Ivar Vennerström, Svenska utopister, fösta delen (Stockholm: Tidens förlag, 1913). Håkan Blomqvist har givit dessa
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här dock uttryckligen gällt just arbetarrörelsens ideologiska pionjärer,
därtill ofta behandlade som idealister och utopister i jämförelse med
vad som tagits för den fullt utvecklade rörelsens mer realistiska och
praxisorienterade socialism.54 Vidare har litteraturen skapat klarhet
kring bildandet av Skandinaviska sällskapet och Stockholms arbetarförening och rekonstruerat en hel del av deras aktiviteter.55 Men då
teleologiskt tolkade som brådmogna försök till en politisk arbetarorganisering som inte kunde vara framgångsrik förrän de rätta kapitalistiska förhållandena förelåg flera decennier senare. Till sist har litteraturen med stor detaljrikedom återskapat det våldsamma skeendet i
Stockholm i mars 1848 och presterat fylliga bilder av den upproriska
massans sociala sammansättning, bakomliggande drivkrafter och artikulerade krav.56 Dock med en blick som särskilt letat efter tecken

aktörssammanhang i Stockholm under 1840-talet en viss tvetydig föregångarroll i
sin studie av nationalism, antisemitism och rasism i svensk arbetarrörelse fram till
andra världskriget, se dennes Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen (Stockholm: Carlsson, 2006). Inga Sanner har skrivit in dem i en längre och i
förhållande till arbetarrörelsen distinkt tanketradition, som hon kallar moralisk utopism, se Att älska sin nästa såsom sig själv. Om moraliska utopier under 1800-talet (Stockholm: Carlsson, 1995), s. 55–62. Per Götrek, en av ledarna i 1840-talets arbetarradikala Stockholm, har på senare tid även lyfts fram som en företrädare för andra och
varandra närbesläktade intellektuella traditioner – den kristna ideologikritiken och
den radikala teologin. Se Anton Jansson, ”Religion as ideology and critique. Per
Götrek’s Christian communism”, Lir.Journal, nr 3, 2013, samt Tomas Fransson, ” ’Ett
nytt namn på en gammal sak’. Synen på kristendom i tidig svensk socialism”, Historisk Tidskrift, vol. 129, nr. 4, 2009.
54 Mest uttalad är denna hållning i äldre och specifikt idékritiska studier, se Vennerström, Svenska utopister, samt Henriksson-Holmberg, Socialismen i Sverige 1770–1886.
Synen på den lokala arbetarradikalismens ideologiska ledarfigurer som mer eller
mindre utopiska pionjärer präglar dock även bredare översiktsarbeten, till exempel
Yvonne Hirdmans Vi bygger landet. Den svenska arbetarrörelsens historia från Per Götrek
till Olof Palme (Solna: Pogo press, 1990 [1979]), s. 22–25. Även Olsson, ” ’Det är ingen
skam att vara socialist’ ”, s. 14–15.
55 Se not 40.
56 Almqvist, ”Marsoroligheterna i Stockholm 1848”; Berglund, Massans röst; Magnus
Jacobson, Marsrevolten 1848 (Lund: Historisk Media, 2006); Ragnerstam, Arbetare i rörelse, s. 136–253; Bäckström, Götrek och manifestet, s. 7–20.
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på uppkomsten av ett demokratiskt medvetande bland arbetarna och
den moderna klasskampens begynnelse.57
Den här avhandlingen studerar inte den svenska arbetarrörelsens
startskede, som den samlade arbetarhistoriska litteraturen gör, och
inte heller uppkomsten av ett emancipatoriskt arbetarklassmedvetande eller vad som kan beskrivas som den moderna klasspolitikens
första historiska fas. Studiens stora skillnad och kunskapsbidrag i förhållande till denna litteratur har att göra med dess omtolkning av undersökningsperioden som ett öppet konfliktfält, där precis denna typ
av narrativ, perspektiv och innebörder bröt fram i strid med andra rivaliserande föreställningar och anspråk. Genom undersökningen av
hur arbetarna i Stockholm kring 1848 gjordes till mottagare av tillhörighetsskapande och mobiliserande politisk retorik får dessa arbetarradikalismens lokala aktörssammanhang en helt annan roll än som
föregångare och pionjärer. De ges betydelse inte i ljuset av en senare
tids självförståelse utan som sammanhang med egen agens beträffande den moderna klassberättelsens födelse, det vill säga för skapandet
av själva den tolkningshorisont inifrån vilken den arbetarhistoriska
forskningen som sådan har bedrivits.

Den politiska pressen
Inom det svenska presshistoriska området har intresset för perioden
vid 1800-talets mitt förklarligt nog inte primärt handlat om arbetarradikalismen i Stockholm. Denna period har emellertid rönt stor uppmärksamhet och med lite olika betoningar sedan länge beskrivits som
en genombrottstid i Sverige för den så kallade liberala pressideologin
och det moderna tidningsväsendet.58 På senare tid har dock denna
57 Se särskilt Ragnerstam, Arbetare i rörelse och Bäckström, Götrek och manifestet. Jfr
Blomqvist, Den röda tråden.
58 Se inledningen till Lundells Pressen i provinsen, särskilt s. 10–12. I det senaste svenska
presshistoriska översiktsverket kallas denna period talande nog för ”liberalernas segertåg”, se Dag Nordmark, ”Liberalernas segertåg (1830–1858)”, Karl Erik Gustafsson &
Per Rydén (red.), Den svenska pressens historia II. Åren då allting hände (1830–1897) (Stockholm: Ekerlids förlag, 2001).”The triumphant liberal wave” kallas samma period i den
omarbetade engelska versionen av detta verk, se Karl Erik Gustafsson & Per Rydén
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tanke om den liberala pressens genombrott kritiserats och flera tongivande forskare har sökt sig bort från vad man har kallat den svenska
presshistoriens traditionella framstegsberättelse.59 I den här översikten
börjar vi med att anknyta till ett par mer generella perspektiv på tidningspressen som aktörssammanhang i 1840-talets Sverige, vilka har
överlevt den sentida kritiken och nyorienteringen.60 Därefter klargörs
hur undersökningen med sitt fokus på tillhörighetsskapande och mobiliserande politisk retorik i förhållande till arbetarna bidrar till det
presshistoriska området genom att sprida nytt ljus på vissa aspekter
av den svenska pressens så kallade moderna genombrott.
Det första presshistoriska perspektiv som avhandlingen vilar på har
att göra med huvudstadens pressoffentlighet som en arena för opinions(red.), A history of the press in Sweden (Göteborg: NORDICOM, 2010). Cecilia Rosengren
har dock visat av många de publicistiska praktiker och ideal som är förknippade med
den moderna pressens genombrott började ta form i Sverige flera decennier tidigare,
redan före den annars så betonade starten av Aftonbladet år 1830. Se hennes Tidevarvets
bättre genius. Föreställningar om offentlighet och publicitet i Karl Johanstidens Sverige (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1999). Värd att nämna är även
Heroer på offentlighetens scen, där Kurt Johannesson med flera undersöker hur svenska
pressaktörer under första hälften av 1800-talet började göra maktanspråk genom att
iscensätta sig själva som rollinnehavare i samtidens politiska dramer. Kurt Johannesson, Eric Johannesson, Björn Meidal & Jan Stenkvist, Heroer på offentlighetens scen. Politiker och publicister i Sverige 1809–1914 (Stockholm: Tidens förlag, 1987).
59 Lundell, Pressen i provinsen, s. 10–12. Jfr Johan Jarlbrink, Det våras för journalisten.
Symboler och handlingsmönster för den svenska pressens medarbetare från 1870-talet till 1930tal (Stockholm: Kungliga biblioteket, Mediehistoriskt Arkiv, 2009), s. 40–43. Enligt
denna framstegsberättelse ska den moderna opinionsbildande pressen ha sett sin
storartade historiska uppkomst i Sverige under decennierna före 1850, tack vare ett
antal hjältemodiga liberala tidningsaktörer vilka nu tog strid med den auktoritära
staten, utsattes för orättfärdiga tryckfrihetsåtal och kämpade tappert mot en nitisk
indragningsmakt, bara för att i slutändan segra och därmed säkerställa den fria och
förnuftiga pressoffentligheten i Sverige. Tveklöst är att i synnerhet Lars Johan Hierta
och betydelsen av hans Aftonbladet generellt har behandlats på detta panegyriska vis.
Se exempelvis Ami Lönnroth & Per Eric Mattsson, Tidningskungen. Lars Johan Hierta:
den förste moderne svensken (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1996).
60 För en äldre men fortfarande relevant kritisk diskussion om de metodutmaningar
som hör till den periodiska pressen som historiskt källmaterial, se Sture M. Waller,
”Historisk opinionsundersökning och tidningsforskning. Några reflexioner kring metodfrågor”, Historisk Tidskrift, 1961, s. 249–288.
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kamp. Runt 1848 kan det anses ha varit en självklarhet för tidningarna i Stockholm att kunna framföra åsikter oberoende av regeringens
och hovets eventuella hållning, att driva sin egen linje, att polemisera öppet och hårt, att därigenom vilja bestämma ramarna för det offentliga samtalet och ytterst påverka statens formella beslutsprocesser,
och allt detta genom att uttryckligen söka stöd hos en bredare allmänhet.61 Detta är vad som menas med en arena för opinionskamp och
en viktig aspekt av hur tidningsmaterialet kommer att läsas i den här
studien, som en lika dagsinriktad som partsindelad mängd inlägg avsedda att i stunden påverka människors övertygelser och handlingssätt. Eller mer explicit beträffande avhandlingens speciella intresse:
som instanser av konstitutiv retorik med bäring på människors identifikationer och politiska agens.
Det andra presshistoriska perspektivet handlar om att tidningarna uppbar politiska bruksfunktioner, närmare bestämt att de utgick
från, katalyserade och organiserade olika befolkningsskikt och intressegrupperingar. Det är viktigt att understryka att pressen i Sverige vid mitten av 1800-talet inte var någon parti- eller organisationspress på det sätt som blev fallet kring sekelskiftet 1900, när de stora
folkrörelserna präglade offentligheten och det moderna partiväsendet tog form.62 Skapandet av bredare politiska tillhörigheter har inte
61 Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 216. Jfr Lundell, Pressen i provinsen,
s. 278–279. Makrohistoriskt kan den moderna opinionsbildande pressens etablering
under första halvan av 1800-talet rimligen ses i ljuset av vad Jonas Harvard har utpekat som en mer allmän politisk omvandlingsprocess vid denna tid, som gällde sättet
på vilket de europeiska statsmakterna erhöll sin legitimitet: ”Kungadömet av Guds
nåde ersattes av sekulära normer baserade på offentlig diskussion och medborgerligt inflytande”. Se dennes En helig allmännelig opinion. Föreställningar om offentlighet
och legitimitet i svensk riksdagsdebatt 1848–1919 (Umeå: Institutionen för historiska studier, Umeå universitet, 2006), s. 33. Tidningspressens roll för den politiska maktens
förändrade legitimeringssätt under 1800-talet har berörts av en del svensk forskning
om den allmänna opinionens begreppshistoria. Förutom Jonas Harvard, se även Kurt
Johannesson, ”Opinionens makt. Om ett begrepp och dess historia”, Bo BennichBjörkman, Eric Johannesson & Sonja Svensson (red.), Litteraturens vägar. Litteratursociologiska studier tillägnade Lars Furuland (Hedemora: Gidlunds, 1988) samt Sture M.
Waller, ” ’Allmänna opinionen’: kring ett slagords historia”, Historisk Tidskrift, 1960.
62 Harvard, En helig allmännelig opinion, s. 53–54.
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desto mindre lyfts fram som en av periodens centrala tidningsfunktioner. Som mediehistorikern Dag Nordmark har formulerat det: ”Via
pressen kunde individerna finna sina platser i större gemenskaper,
formera sig till en publik med gemensamma intressen och resonera
sig fram till en kollektiv mening.”63 Ett annat sätt att förstå detta är att
tidningarna både fångade upp och aktivt producerade överindividuella opinioner förknippade med vad som tack vare deras konstitutiva
retorik kunde framstå som självständigt agerande erfarenhets- och intressemässigt differentierade grupper.
Enligt presshistorikern Johan Jarlbrink var detta politiska bruk av
tidningarna så framträdande i Sverige vid 1800-talets mitt att det knappast går att tala om vad som senare har kommit att uppfattas som ett
relativt autonomt journalistiskt fält.64 Tidningarna bedömdes med
andra ord inte i första hand utifrån idealet om en opartisk nyhetsförmedling, menar Jarlbrink, utan i stället med direkt referens till deras
politiska profil och agens, i kombination med deras litterära eller stilistiska kvaliteter. Att journalistiken och politiken därmed låter sig
beskrivas som två överlappande fält, alternativt som delar av ett och
samma fält, kan även belysas av den nya publicisttyp som uppstod
under 1800-talets första hälft. Enligt idé- och mediehistorikern Patrik Lundell blev tidningarna vid denna tid, med början i Stockholm,
allt intimare förknippade med sina upphovsmän och utgivare – ”den
tämligen enväldige redaktören”.65 Lars Johan Hierta och Aftonbladet
är bara det kändaste exemplet. Från att tidigare regelmässigt ha publicerat insänt material av olika tendens och sålunda öppnat sig för
ett bredare medborgerligt samtal, blev den enskilda tidningen nu i
stället något av en bärare av en specifik agenda, bestämd av huvudredaktörens lojaliteter och ambitioner samt med en relativt väldefinierad målgrupp. Som Lundell skriver: tidningen ”blev ett subjekt
och drev en linje”.66
63
64
65
66

Nordmark, ”Liberalernas segertåg (1830–1858)”, s. 45.
Jarlbrink, Det våras för journalisten, s. 45–47.
Lundell, Pressen i provinsen, t.ex. s. 15, 274–76.
Lundell, Pressen i provinsen, t.ex. s. 278.
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Förutom att underbygga anspråket på att studera konstitutiv retorik låter oss dessa resonemang om pressens bruksfunktioner tänka
studiens aktörssammanhang på tidningsnivå och i stort åsidosätta det
finare skiktet av enskilda och oftast anonyma skribenter. Inte i första
hand därför att tidningarna förknippades med sina redaktörer och definitivt inte därför att alla utsagor i en viss tidning måste kunna återföras på honom personligen. I stället ska det högre aktörskapet här
förstås med utgångspunkt i en idé om tidningen-som-parti. I vissa fall
handlar det då om tidningen som ett instrument för olika redan välorganiserade och mäktiga intressesfärer, till exempel regeringen och
hovet. I andra fall kan det röra sig om tidningen som ett organ för
något mindre mäktigt men ändå organiserat sammanhang, en medborgerlig sammanslutning eller icke-statlig förening av något slag. I
åter andra fall, när den här typen av kopplingar inte finns eller inte
är lika tydliga, kan tidningen slutligen förstås som något av ett parti
i sig självt, som en organisation i egen rätt, som agerar för att prägla
det offentliga samtalet och påverka de formella beslutsprocesserna
precis genom att forma överindividuella opinioner och konstituera
för sin sak övertygade gemenskaper.
Avhandlingens eget bidrag till svensk presshistoria framträder när
vi beaktar de innebörder och konsekvenser för tidningsväsendet som
det sena 1840-talets turbulens har tillskrivits inom detta forskningsområde. 1848 års revolutionsperiod har givits en inte obetydlig plats i
berättelsen om den moderna pressens genombrott i Sverige och knutits till ett par bestående effekter gällande pressoffentligheten som en
arena för opinionskamp och för de enskilda tidningarnas politiska
bruksfunktioner. Viktigast i detta sammanhang är att den inhemska
och speciellt den stockholmska pressoffentligheten anses ha utvidgats vid denna tid och demokratiserats såtillvida att även arbetarbefolkningen från och med nu började inkluderas som mottagare och
adresseras som en egen sorts publik.67 Till den sålunda expanderande
pressoffentligheten hör dessutom en förändring av vad som kan kallas
67 T.ex. Nordmark, ”Liberalernas segertåg (1830–1858)”, s. 94. Jfr Abrahamsson, Ljus
och frihet till näringsfång, s. 147. Även Anders Burman, Politik i sak. C. J. L. Almqvists
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det allmänna mönstret för politiska positioneringar – från ett tvådelat
mönster mellan en liberal oppositionspress och en monarkisk press
till ett tredelat positioneringsmönster, i och med uppkomsten av en
ny typ av politisk arbetarpress i Sveriges under 1840-talet.68
Genom att undersöka ett brett spektrum av tidningar i Stockholm
med avseende på deras konstitutiva retorik i förhållande till arbetarna
kommer den här studien att fördjupa förståelsen av denna offentlighetsutvidgning och belysa hur det gick till när detta tredelade positioneringsmönster tog form i svensk pressdebatt. Samtidigt kommer studien att tillföra ett helt nytt perspektiv på de undersökta tidningarna,
nämligen som just rivaliserande aktörssammanhang med skilda förhållningssätt till arbetarbefolkningen, vilka i strid med varandra beskrev,
åberopade och adresserade den nya målgruppen, och som i denna mening även kan tillerkännas skiftande grad av meningsskapande agens
för konstruktionen av en politisk subjektsposition åt dessa människor.
Faktum är att arbetarnas entré som subjekt i den politiska diskursen är nästan lika ensidigt belyst inom svensk presshistoria som denna
tilldragelse är inom det arbetarhistoriska området. Litteraturen har i
praktiken väldigt lite att säga som utmanar det dominerande narrativet om en arbetarklass som härmed gjorde sitt första väsen av sig och
som på grundval av sin samhälleligt underordnade ställning började
ta form som ett modernt emancipatoriskt subjekt. Det är exempelvis
vedertaget att den liberala pressen i Stockholm gjorde en högervridning strax efter 1848, att den blev påtagligt försiktigare i sin kritik och
mer försonligt inställd till monarkin – detta eftersom den ska ha börjat
uppfatta arbetarna som ett reellt politiskt hot.69 Vad sedan gäller den
samhällstänkande 1839–1851 (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2005), s. 69.
68 Praktiskt taget all svensk presshistoria som varit upptagen av perioden vid
1800-talets mitt har framställt det offentliga samtalet i Sverige enligt detta först tvådelade och sedan tredelade politiska positioneringsmönster.
69 Nordmark, ”Liberalernas segertåg (1830–1858)”, s. 94, 104–105. Jfr János Perényi,
Revolutionsuppfattningens anatomi. 1848 års revolutioner i svensk debatt (Uppsala: Uppsala universitet, 1979), s. 96–97. Många är det som har konstaterat att den liberala
pressen blev mer defensiv efter 1848 och gjorde en högervridning på grund av vad
som ofta beskrivs i termer av ett hot från arbetarklassen, men de allra flesta har sam-

39

monarkiska pressen har denna av samma skäl beskrivits som bestört
och som entydigt upptagen av att hålla de lägre klasserna borta från
makten.70 Dessa annars så välutforskade sektioner av pressen har kort
sagt tolkats som huvudsakligen reaktiva aktörssammanhang i relation
till de tidigare förbisedda arbetarmottagarna och som motparter till
de lokala kommunisterna och socialisterna. Som konstrast kommer
den här avhandlingen att undersöka även den liberala och konservativa pressen i Stockholm som positivt meningsbidragande, som aktörssammanhang med sina egna tillhörighetsskapande och mobiliserande anspråk på den inhemska arbetarbefolkningen.
Snävar vi sedan in på uppkomsten av en ny typ av arbetartidningar
i Sverige under 1840-talet kan den presshistoriska litteraturen i det närmaste sägas ha sammansmält med det arbetarhistoriska forskningsområdet. Bakom tidningar som Söndagsbladet, Folkets röst och Reform,
vilka behandlas utförligare längre ned, stod aktörer inom arbetarradikalismens Stockholmsmiljöer, vilka uttryckligen vände sig till den
lokala arbetarbefolkningen som primär målgrupp och som verkligen
tycks ha funnit sina mottagare bland huvudstadens gesäller, fabriksarbetare och tjänstefolk.71 Dessa tidningar var politiskt radikala och
riktade synnerligen samhällskritiska budskap till läsarna. Det rör sig
här med andra ord om aktörer vars framträdande innebar att pressoffentlighetens tvådelade politiska positioneringsmönster tredelades.
I den presshistoriska litteraturen har dock förvånansvärt lite kraft
lagts på att faktiskt analysera de anspråk och retoriska strategier med
vilka nämnda arbetartidningar sökte konstituera sina mottagare som
tidigt resonerat precis som Patrik Lundell, nämligen att detta är en ”annan historia”,
det vill säga en fråga som ligger utanför den egna undersökningen. Lundell, Pressen
i provinsen, s. 281.
70 Se t.ex. Barbro Andersons diskussion i ”Stockholms Arbetarförening av 1850”, s.
82–93. Även Nordmark, ”Liberalernas segertåg (1830–1858)”, s. 106–110. Mer allmänt
kan periodens konservativa press i Sverige sägas ha tilldelats en i allt väsentligt negativ form av historisk agens, som bärare av en förändringsfientlig hållning och som
aktiva hinder först för medelklassens och sedan för arbetarnas aspirationer.
71 Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 133–134. Uppgifterna om dessa tidningar är spridda över ett större antal olika studier, men deras uppkomst och särdrag har sammanfattats i Nordmark, ”Liberalernas segertåg (1830–1858)”, s. 93–100.
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politiska subjekt.72 Länge avfärdades dessa tidningar i stället som en
lågt stående ”smutspress”, ovärdiga seriös behandling och med rent
destruktiva effekter på det offentliga samtalet.73 Åsikten om deras låga
moraliska halt och skadlighet hänger kvar från tiden för deras framträdande och är kopplad till de mer publikdragande genrer som vissa
av dem utvecklade – den närgångna polis- och rättegångsbevakningen
till exempel, i kombination med vad som idag skulle kallas kändisskvaller, ryktesspridning och personangrepp, ibland dessutom med
antisemitiska förtecken.74
När betoningen ändå varit på de nya arbetartidningarnas politiska
bruksfunktioner har deras tillblivelse och agens överlag begripliggjorts
på det redan påtalade viset. De har tolkats som uttryck för det kapitalistiska samhällets framväxt och som organ för den självmedvetna
arbetarklasspolitikens första historiska fas. Dessa tidningar har kort
sagt givits mening i ljuset av den svenska arbetarrörelsens efterföljande historia och tilldelats en pionjärroll både organisatoriskt och för
utbildandet av ett modernt arbetarklassmedvetande i Sverige. Öppet
framträder det teleologiska perspektivet i det återkommande hävdandet att 1840-talets arbetartidningar i Stockholm ska uppfattas som
72 Ett undantag är Åke Abrahamssons rika men också mycket snåriga Ljus och frihet till näringsfång, där dessa tidningar åberopas i en lika ambitiös som överlastad
undersökning av vad han kallar det sociala medvetandets ekologi i Stockholm vid
1800-talets mitt. Ett annat och mindre betydande undantag som kan sägas bekräfta
regeln är Ernest Mrkalj, ”Söndagsbladet och Folkets Röst – argumentationen i två
radikala arbetartidningar i Stockholm kring 1848 års revolutioner” (Otryckt magisteruppsats, Avdelningen för humaniora, Högskolan i Gävle, 2013).
73 Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 20. På senare tid har moralismen
lagt sig i bakgrunden och dessa tidningar har delvis omvärderats, men etiketter som
”sensationspress” och ”skandalblad” har ändå följt med till mer sentida översiktsverk.
Se t.ex. Claes-Göran Holmberg, Per Rydén & Ingemar Oscarsson, En svensk presshistoria (Solna: Esselte studium, 1983), s. 70–71. Jfr Nordmark, ”Liberalernas segertåg
(1830–1858)”, s. 93.
74 Om antisemitismen i den tidigaste svenska arbetarpressen, se Lena Johannesson,
” ’Schene Rariteten’: antisemitisk bildagitation i svensk rabulistpress 1845–1860”, Gunnar Broberg, Harald Runblom & Mattias Tydén (red.), Judiskt liv i Norden (Uppsala:
Uppsala universitet, 1988). Jfr avsnittet ”Rabulistpressen” i Blomqvist, Nation, ras och
civilisation, s. 260–264.
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”föregångare till den socialdemokratiska press som etablerades under
1880-talet”.75 Åke Abrahamsson är den som gjort mest för att klargöra
den äldre arbetartidningstypens politiska karaktär och många av hans
analyser är i sina delar högkvalitativa. Även han befinner sig emellertid stabilt inom den moderna klassberättelsens horisont och en av
hans centrala teser, att dessa tidningar fungerade som den svenska arbetarrörelsens ”organisationsembryon”, får sägas klart bibehålla det
teleologiskt tillrättalagda meningssammanhanget.76
Den här avhandlingen studerar som sagt inte den svenska arbetarrörelsens startskede eller uppkomsten av ett emancipatoriskt arbetarklassmedvetande. Vad som tidigare sades om avhandlingens skillnad
och kunskapsbidrag gäller således även här: Perioden vid 1800-talets
mitt omtolkas som ett öppet konfliktfält, som en disruptiv och nyskapande tid, där dessa arbetartidningar är av intresse inte därför att
de var tidiga versioner av mer sentida företeelser utan därför att de i
sin egen samtid bidrog till att koordinaterna började flyta och en ny
symbolisk spelplan för kollektiva identifikationer och handlingar skapades. När denna nya arbetarpress i 1840-talets Stockholm positionerade sig i motsättning till de liberala och konservativa sektionerna av
pressen tog samtidigt den dynamik ordentlig fart i Sverige som här
genomgående har kallats den moderna klassberättelsens tillblivelseprocess och som denna undersökning avser att kritiskt belysa.

Material, urval och analytiska strategier
Förutom att täcka in företrädare för den stockholmska pressoffentlighetens tre huvudsakliga läger fokuserar undersökningen främst på
tongivande tidningar med känd betydelse för formandet av debattens
stora konfliktfrågor. I dessa båda bemärkelser kan urvalet sägas vila
75 Nordmark, ”Liberalernas segertåg (1830–1858)”, s. 94. Se även Stig Hadenius, JanOlof Seveborg & Lennart Weibull, Socialdemokratisk press och presspolitik 1899–1909
(Stockholm: Tidens förlag, 1968), s. 38–39.
76 Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 11.
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på presshistoriskt vedertagna selektioner. Kriteriet är dock att dessa
tidningar även var upptagna av den så kallade arbetarfrågan och med
rivaliserande anspråk utvecklade alltjämt outforskade strategier i förhållande till denna nya målgrupp. För åskådlighetens skull åsidosätter
denna presentation nästan all den komplexitet som hörde till periodens tidningsdebatt, det faktum till exempel att tidningarna inte alltid
höll sig till sina positioner, att de tillfälligtvis kunde ges nya politiska
funktioner, avvika från sina tidigare linjer och i vissa fall till och med
skifta sina lojaliteter mer definitivt och byta läger helt. Att många tidningar var kortvariga och ofta både hann komma igång och upphöra under undersökningsperioden omöjliggör dessutom full empirisk
konsekvens och ger analyserna ofrånkomligen en viss ojämn karaktär. Det mesta av denna komplexitet får dock sägas tillhöra undersökningen snarare än tidningsurvalet och de analytiska strategierna.

Arbetarpressen
När det gäller den nya arbetarpressen är det tre tidningar som kommer att vara i fokus: Söndagsbladet, Folkets röst och Reform. En fjärde tidning av denna typ, Demokratien, kommer att ägnas viss uppmärksamhet i avhandlingens sista analyskapitel, och får i det sammanhanget
sin presentation. Här inriktar vi oss först på Söndagsbladet, som grundades i Stockholm 1844 av handelsbokhållaren Edvard Sjöberg och
som brukar utnämnas till den första politiskt orienterade arbetartidningen i Sverige.77 Under revolutionsåret 1848 radikaliserades Söndagsbladet, dels genom vad som kan kallas en skärpt antikapitalistisk
retorik och dels genom att söka påverka de lokala arbetarmottagarna
till deltagande i tidens politiska representationsstrid. Mellan åren 1848
och 1850, innan dess popularitet dalade, låg Söndagsbladets upplaga på
cirka tvåtusenfemhundra exemplar per veckonummer, vilket gjorde
den till en av undersökningsperiodens största tidningar i Sverige.78
77 Nordmark, ”Liberalernas segertåg (1830–1858)”, s. 97. Jfr Abrahamsson, Ljus och
frihet till näringsfång, s. 142.
78 Sture M. Waller, Den svenska pressens upplagor 1824–1872, Karl Erik Gustafsson &
Per Rydén (red.) (Göteborg: NORDICOM-Sverige, 2001), s. 189–190.

43

Än mer i hjärtat av arbetarradikalismens Stockholm befann sig de
två tidningarna Folkets röst och Reform, båda startade i slutet av 1849
av personer med ledarroller inom huvudstadens organiserade arbetarmiljöer. Bakom Folkets röst stod juristen Franz Sjöberg och bakom
Reform de tre före detta lundastudenterna Fredrik Theodor Borg, Nils
Persson och Carl Wilhelm Bergman. Folkets röst har beskrivits som ett
demokratiskt kamporgan präglat av en synnerligen hätsk konfliktretorik.79 Reform fick i sin tur en mer teoretisk prägel och har snarare karaktäriserats som ett radikalt debattforum.80 Denna skillnad återspeglas också i upplagesiffrorna. Två år efter starten, 1851, var Folkets röst
uppe i drygt fyratusen exemplar per nummer, medan Reform under
hela sin utgivningstid höll sig kring tusenstrecket.81 Båda tidningarna
gjorde anspråk på att företräda Stockholms arbetarförening och publicerade regelbundet anmälningar om sammankomster och mötesreferat, samt föreningens mer utåtriktade skrivelser och appeller. Vidare
anammade både Folkets röst och Reform socialistetiketten och verkade
således för att bryta den lokala pressoffentlighetens annars tvådelade
konfliktmönster mellan liberaler och konservativa.
Med Söndagsbladet, Folkets röst och Reform har vi alltså att göra med
tre tidningar som riktade sig till den underordnade arbetarpositionen
i Stockholm, som samtliga iscensatte sig själva som arbetarnas sakförare och som gjorde denna kategori av människor till mottagare av
tillhörighetsskapande och mobiliserande politisk retorik. Det ligger
utanför avhandlingens syfte att empiriskt fördjupa sig i kommunikationens mottagarsida och därigenom hantera alla de svårlösta frågor
som skulle röra läsarnas faktiska reaktioner, åsikter och beteenden i
förhållande till tidningarnas anspråk och strategier. Men det kan ändå
vara relevant att kort anknyta till den diskussion som förts om arbetarpublikens storlek och engagemang i Stockholm vid mitten av 1800talet. Det står nämligen klart att tidningsupplagorna och den troliga
läsekretsen dåligt motsvarar varandra. Läsningen var av allt att döma
79 Nordmark, ”Liberalernas segertåg (1830–1858)”, s. 98.
80 Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 144.
81 Waller, Den svenska pressens upplagor, s. 88, 160.

44

mycket mer utbredd och människor överlag mer involverade än vad
de relativt obetydliga upplagorna ger sken av.
Till att börja med var kedjeläsning ett vedertaget fenomen under
perioden, helt enkelt att ett och samma tidningsexemplar gick mellan flera läsare genom samprenumeration, samköp och utlåning, och
dessutom såldes vidare billigt till nya läsare i äldre, realiserat skick.
Enligt en kontroversiell dåtida uppskattning kunde ett enda tidningsexemplar på detta vis kedjeläsas av så många som tjugofem personer.82 I stället för att satsa på en bestämd siffra ter det sig dock rimligare att förmoda att antalet läsare i denna kedja lär ha varierat från
nummer till nummer, beroende på vad tidningen innehöll just den
aktuella dagen. Vidare var den sociala läsningen gängse under perioden. Högläsning i grupp med efterföljande diskussioner ägde rum
inom familjer, på gator och torg, på arbetsplatser samt på krogar
och andra näringsställen, där krögare och värdar ofta höll sig med
läsexemplar av flera olika tidningar som konkurrensmedel.83 Detta
gör det givetvis inte lättare att sluta sig till den lokala arbetarpublikens egentliga storlek och poängen är som sagt inte heller att slå fast
någon mer eller mindre trovärdig siffra. Däremot hjälper denna diskussion oss att undvika misstaget att se de lokala arbetartidningarna
som perifera aktörsammanhang utan genomslag annat än inom vad
som skulle vara snäva och mer målmedvetna arbetarkretsar. Enligt
flera forskare var tidningskonsumtion i någon form en allmän aktivitet bland arbetarbefolkningen i Stockholm under 1840-talet och den
nya tidningstyp som vid denna tid vände sig specifikt till dem möttes
av ett starkt gensvar.84
För att besvara hur och med vilka anspråk dessa tidningar beskrev,
åberopade och adresserade arbetare som en egen sorts intresse- och
handlingsgemenskap, kommer två olika analytiska strategier att ut82 Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 132, 136.
83 Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 19, 132–134. Jfr Per Rydén, ”De nya
läsarnas nya tidningar”, Jakob Christensson (red.), Signums svenska kulturhistoria. Det
moderna genombrottet (Stockholm: Signum, 2008), s. 397.
84 Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 152, 174; Nordmark, ”Liberalernas
segertåg (1830–1858)”, s. 94.
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vecklas, där den första handlar om att fokusera på deras samtidsberättelser och den andra på deras interpellationer. Dessa analytiska strategier behandlas samlat nedan, efter presentationen av de utvalda
tidningarna inom pressens två andra huvudsektioner, först de regimtrogna eller konservativa tidningarna och därefter de liberala oppositionstidningarna.

Den monarkiska pressen
Beträffande den regimtrogna pressen har vi att göra med en i flera
avseenden större komplexitet än gällande den nybildade arbetarpressen. Exempelvis rör det sig här om ett flertal olika tidningstyper, från smalare elitistiska opinionstidningar till mer allmänna eller
brett upplagda dagstidningar. Till denna spännvidd hör även en större
mångfald när det kommer till innehåll, tilltal och mottagargrupper.
Vad som ovan sagts om de olika formerna för kollektiv tidningskonsumtion gäller dessutom principiellt lika mycket för den monarkiska
pressen, dock med vissa troliga skillnader från tidning till tidning,
varför alla redovisade upplagesiffror fortsättningsvis får anses som
lika bristfälliga indikatorer på mottagarnas faktiska sammansättning,
antal och engagemang. Samma sak gäller för den liberala pressen
längre ned.
Gemensamt för de tidningar som här valts ut inom den monarkiska pressen är att de kan sägas ha befunnit sig i kung Oscar I, hovets
och regeringens inflytandesfär, därav själva etiketteringen monarkiska.
Det är välkänt att kungen med sin statsledning var mycket engagerad i den lokala pressoffentligheten och aktivt försökte styra debatten genom en mängd olika påverkansrelationer och åtgärder.85 Som
allmän fond måste vi räkna med förekomsten av ständiga privata
kontakter och arrangemang av informell karaktär mellan personer i
kungens närhet och inom tidningsvärlden. Till det uppenbara slaget
av inflytande hörde vissa helt eller delvis finansierade tidningar, som
av det skälet också var kända som mer eller mindre officiella organ
85 Gudmar Hasselberg, ”Oskar I och tryckfriheten 1849–56”, Historisk Tidskrift, nr 2,
1970, s. 146, 158; Nordmark, ”Liberalernas segertåg (1830–1858)”, s. 108–110.
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för statsmakten. I andra fall kunde finansieringen vara hemlig och den
aktuella tidningen på ytan oberoende. Vidare nyttjade kretsen kring
kungen metoden att sprida lämpliga nyheter och opinionsartiklar till
bedömt pålitliga tidningar. Vanligt var att högt uppsatta ämbetsmän
verkade som mellanhänder mellan statsledningen och berörda tidningsredaktörer. Sammantaget får rikets mäktigaste aktörssammanhang kort sagt anses ha stått bakom en stor del av periodens politiskt
konservativa publicistik i Stockholm.86
Till de tidningar inom denna inflytandesfär som av lite olika skäl
kommer att åberopas mer oregelbundet hör Svenska Minerva, Post- och
Inrikes Tidningar och Stockholms Dagblad. Den än idag utgivna Post- och
Inrikes Tidningar var under 1840-talet en rikstäckande statstidning, formellt tillhörig Svenska Akademien, där officiella underrättelser och
kungliga påbud varvades med stoff av allmän nyhetskaraktär. Stockholms Dagblad var i sin tur en lokalt välspridd annonstidning som likt
Post- och Inrikes Tidningar endast undantagsvis tog in det för undersökningen centrala opinionsmaterialet. Svenska Minerva, en liten konservativ opinionstidning, spelade en viktig roll för inramningen av 1848
års revolutionsnyhet i Stockholms pressdebatt, som vi minns från
prologen, men upphörde i juli samma år och låter sig helt enkelt inte
studeras efter denna punkt.
Vad gäller de tidningar inom den monarkiska inflytandesfären som
konsekventare deltog i debatten och som därför också kommer att undersökas mer systematiskt är ambitionen att ta med de viktigaste exemplen på periodens olika tidningstyper. Vi börjar då med Tiden, en
smal och intellektuellt anspråksfull tidning med en upplaga på något
under tusen exemplar.87 Bakom denna tidning stod riddarhusets konservative ledare Jakob August von Hartmansdorff, samt som redaktör
periodens kanske mest framstående konservative idékritiker, Vilhelm
Fredrik Palmblad.88 Här är det fråga om ett på ytan fristående blad
86 Nordmark, ”Liberalernas segertåg (1830–1858)”, s. 108.
87 Waller, Den svenska pressens upplagor, s. 191.
88 Jan Berggren, ”Jakob August von Hartmansdorff, Vilhelm Fredrik Palmblad och
ett konservativt tidningsförsök vid 1800-talets mitt”, Personhistorisk Tidskrift, 1984, s.
30–63.
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med en elitistisk och klart monarkisk hållning, utan alla ambitioner
om folklighet. Att döma av både aktiestocken och tilltalet utgjordes
den primära läsekretsen av adliga personer och företrädare för den
statliga byråkratin.89 Som motpol till Tiden i bemärkelsen tidningstyp
kommer Stockholms Aftonpost att undersökas, en brett upplagd dagstidning med en upplaga på runt två tusen exemplar och med tilltänkta
läsare i alla samhällsskikt. Stockholms Aftonpost startades i juni 1848 av
tidningsveteranen Wilhelm Fredric Dalman med ett ansenligt ekonomiskt bistånd från regeringen.90 1849 utökade denna tidning sin
utgivning genom skapandet av en morgonupplaga, Morgonposten eller
Nya Dagligt Allehanda, som kommer att involveras i avhandlingens senare delar.
Stockholms pressoffentlighet upplevde efter februarirevolutionen
och de lokala marsoroligheterna 1848 en fas av monarkisk offensiv
och kreativitet. Hit hörde nämnda Stockholms Aftonpost. Det var dock
två andra nyetableringar vid denna tid som stod för den främsta kreativiteten: Synglaset – senare omdöpt till Morgonbladet – och Folkbladet,
båda två utkomna vid årsskiftet 1848–49 med band till rikets högsta
krets. Dessa tidningar hade som publicistisk ambition att nå ut till arbetarmottagarna och vinna dessa tidigare förbisedda människor till
regimens linje. Vi kan med andra ord tala om uppkomsten av en monarkisk arbetarpress med politiska bruksfunktioner. Som redaktör för
Synglaset/Morgonbladet agerade kronprins Carls kammarjunkare Erik
Magnus Constans af Pontin, och kronprinsen själv tillhörde tidningens ägandegrupp.91 Folkbladet startades i sin tur av den rojalistiske poeten och hästslaktaren Karl Johan Ekeblad, mycket möjligt på eget
initiativ men inte desto mindre med pengar från kungen, justitieministern och andra höga herrar för att bekosta en gratisutdelning av
tidningen i Stockholm.92 Båda dessa monarkiska folk- eller arbetartid89 Nordmark, ”Liberalernas segertåg (1830–1858)”, s. 107.
90 Berit Borell, De svenska liberalerna och representationsfrågan på 1840-talet (Uppsala/
Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1948), s. 278; Waller, Den svenska pressens upplagor,
s. 172.
91 Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 229–230.
92 Borell, De svenska liberalerna, s. 280.
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ningar utkom en dag i veckan och förblev upplagemässigt små, med
strax under tusen exemplar.93
Vid sidan av att studera hur och med vilka anspråk alla dessa tidningar inom den monarkiska inflytandesfären beskrev, åberopade och
adresserade arbetare, handlar det här dessutom om att undersöka vad
detta fick för konsekvenser för deras relationer till andra redan etablerade målgrupper. I fokus är då de budskap med vilken dessa tidningar vände sig till människor tillhöriga den monarkiska överheten
och den liberala medelklassen.

Den liberala pressen
Vad slutligen angår den liberala sektionen av pressen kommer huvudfokus att läggas på Aftonbladet, periodens i särklass mest inflytelserika
tidning i Sverige. Det har beskrivits som ett faktum att den svenska
pressdebatten dominerades av liberala intressen vid 1800-talets mitt
och att dragloket för dessa intressen var Lars Johan Hiertas Aftonbladet.94 Sin största dagsupplaga under perioden nådde denna tidning
1848 med nästan nio tusen exemplar, vilket enligt dåtida uppskattningar kan ha inneburit uppemot tvåhundratusen unika läsare.95 Som
komplement till Aftonbladet kommer emellertid även ett par andra
mindre tidningar att användas. Begränsat till vissa kapitel exempelvis Nils Alexander Rappes Hermoder och Rudolf Walls Friskytten, samt
beträffande 1848 års revolutionsdebatt något grundligare Dagligt Allehanda under Elof M. Lindmans ledning, som dock upphörde 1849.
Den liberala pressen vid mitten av 1800-talet har konventionellt
förståtts som en arena och maktinstans för den uppåtsträvande medel
klassen. Med Aftonbladet i täten tenderade denna sektion av pressen
dock att presentera sig som språkrör för ståndssamhällets alla orepresenterade skikt – för vad som ofta kallades folket – och den sökte
detta breda erkännande hos läsarna bland annat genom att organi93 Waller, Den svenska pressens upplagor, s. 88, 138, 186.
94 Harvard, En helig allmännelig opinion, s. 42, 98.
95 Waller, Den svenska pressens upplagor, s. 56. Jfr Arne Melberg, Realitet och utopi. Utkast
till en dialektisk förståelse av litteraturens roll i det borgerliga samhällets genombrott (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1978), s. 48.
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sera periodens många ekonomiska, sociala, religiösa och politiska reformrörelser.96 Avhandlingens syfte att undersöka konstitutiv politisk
retorik i förhållande till arbetarna omsätts här i samma typ av fråga
som tidigare: Hur de liberala tidningarna i Stockholm och då främst
Aftonbladet började beskriva, åberopa och adressera arbetarbefolkningen som en egen sorts målgrupp, samt med vilka konsekvenser
för budskapen till andra målgrupper.

Analytiska strategier
Tidningsmaterialet kommer att analyseras med avseende på aspekter
av kommunikationen som kan sägas ha burit på mobiliserande och
tillhörighetsskapande anspråk. Dessa aspekter diskuteras här med
hjälp av de två begreppen samtidsberättelser och interpellationer. I egenskap av namn på avhandlingens analytiska strategier täcker dessa begrepp in en mångfald av retoriska operationer, vilka dock samtliga
uttrycker ett och samma syfte, att få mottagarna med sig, att förmå
dem att anamma aktörspositioner och tillhörigheter i enlighet med
avsändarnas framställningar.
Vad först gäller samtidsberättelser är det fruktbart att anknyta till
de tankar om nyhetsnarrativens inramningseffekter som retorik- och
kommunikationsforskaren Jim A. Kuypers har utvecklat.97 Kuypers
menar att all nyhetsförmedling ofrånkomligen förutsätter och aktivt
producerar vad han kallar ”tolkningsscheman”, definierade som ett
slags upplevelsestyrande ramar genom vilka världen framträder på
vissa vinklade sätt, händelser och förhållanden får sina bestämda
innebörder, orsaker diagnostiseras, värdeomdömen stimuleras och
åtgärder rekommenderas – allt detta på bekostnad av vad som skulle
vara fallet inom andra möjliga tolkningsscheman.98 Dessa upplevel96 Nordmark, ”Liberalernas segertåg (1830–1858)”, t.ex. s. 28.
97 Jim A. Kuypers, ”Framing analysis”, J. A. Kuypers (red.), Rhetorical criticism. Perspectives in action (Lanham, MD: Lexington Books, 2009).
98 Kuypers, ”Framing analysis”, s. 182. Jfr Robert M. Entman,”Framing: toward clarification of a fractured paradigm”, Journal of Communication, vol. 43, nr. 4, 1993. Sociologen Ervin Goffman är en återkommande referenspunkt inom dessa kommunikationsteoretiska diskussioner och själva begreppet ”kulturell inramning” anses ha
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sestyrande ramar har med andra ord bäring inte bara på frågan om
hur nyhetsnarrativen ger ett visst nu dess konturer och gör det begripligt, utan även på hur mottagarna involveras i detta nu, hur de leds
att tänka, känna och agera.
Kuypers analys av hur tolkningsscheman skapas går ut på att först
identifiera de berättelser (stories) som cirkulerar i nyhetsförmedlingen
och därefter att kritiskt granska de ”inramningsgrepp” (framing devices)
som bygger upp dem.99 Det är exempelvis viss skillnad om en nyhetsberättelse handlar om en motståndshandling eller om ett attentat, precis
som det spelar roll huruvida en aktör beskrivs som frihetskämpe eller
som terrorist. Vad Kuypers ser som typiska inramningsgrepp är precis
nyckelord av detta slag, ord som i sig kan sägas bära på åsikter och
attityder i förhållande till föremålen för nyheten, som ger berättelsen
dess specifika vinkel och anger vad som står på spel, samt styr hur
människor borde reagera, vad de ska tycka och behöver göra. Affektiva kan dessa nyhetsberättelser kallas därför att inramningsgreppen
tenderar att ladda annars helt sakligt återgivna händelser och förhållanden känslomässigt och redan till formen framställa dem som önskade eller som ovälkomna, som glädjande eller som nedslående, som
löftesrika eller som hotfulla, etc.
Den här undersökningen tar sikte på tillhörighetsskapande och mobiliserande anspråk genom att fokusera på tidningarnas nyhetsberättelser under och åren efter 1848, hur de i strid med varandra ramade in
revolutionsutbrottet och efterföljande skeenden samt därigenom sökte
leda läsarna till olika åsikter, ställningstaganden och handlingssätt. Vi
kan också säga att analysen gäller hur tidningarnas rivaliserande tolkningsscheman konstituerade mottagarna som subjekt genom att positionera dem som olika sorters intressenter och parter i relation till
dessa berättelser.100 Detta för oss till nästa analytiska strategi, som infått sitt bredare analytiska genomslag med dennes Frame analysis. An essay on the organization of experience (New York: Harper & Row, 1974).
99 Kuypers, ”Framing analysis”, s. 186.
100 Här går undersökningen bortom Kuypers egna tankar om upplevelsestyrande
ramar och lutar sig mot en bredare identitets- och subjektsteoretisk diskussion om
betydelsen av diskursivt producerade subjektspositioner för vad som är människors
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riktar sig på retoriska operationer som mer direkt involverade mottagarna i samtidsberättelserna, som i själva verket kan sägas ha syftat till
att förmå dem att tänka och agera som berättelsernas rollinnehavare.101
I sin studie av hur den Québec-nationalistiska självständighetsrörelsen retoriskt konstituerade ett tidigare icke-existerande peuple
québécois gör Maurice Charland bruk av den franske filosofen Louis
Althussers begrepp ”interpellation”.102 Hos Althusser hänvisar detta
begrepp till den komplexa ideologiska mekanism som skapar en personlig relation mellan konkreta individer och symboliska kategorier
såsom Gud, Nationen, Arbetarklassen, Kvinnan, Historien, Lagen,
Förnuftet, Sanningen, etc. – det vill säga som konstituerar individerna som subjekt tillhöriga och underkastade kategorier av detta
slag, kategorier som därigenom framträder som de abstrakta Subjekt
i vars namn de till konkreta subjekt interpellerade individerna lever
och agerar.103 Som begrepp för en av avhandlingens analytiska strategier ska vi här dock främst ta fasta på karaktären av direkt tilltal,
att interpellationen alltid är uttalad rakt till en mottagare och söker
förmå denna att hörsamma budskapet personligen, anamma specifika
positioner och utföra bestämda handlingar. Eller från den konstitutiva retorikens perspektiv: skapa en identifikationsmässigt samlad och
för en viss sak engagerad publik av annars disparata skaror av läsare
och lyssnare. Mer specifikt avser denna del av analysen att komma
åt tillhörighetsskapande och mobiliserande anspråk genom att fokusera på grepp såsom läsarriktade uppmaningar, vädjanden, krav, ultimatum, löften, hot och liknande, kort sagt grepp varmed mottagarna
så att säga personligen adresserades som aktörer i tidningarnas egna
samtidsberättelser.
självbilder och sociala roller. Se t.ex. Peter Redman, ”Introduction”, Paul du Gay,
Jessica Evans & Peter Redman (red.), Identity. A reader (London: Sage, 2000).
101 Kenneth S. Zagacki, ”Constitutive rhetoric reconsidered: constitutive paradoxes
i G. W. Bush’s Iraq War speeches”, Western Journal of Communication, vol. 71, nr. 4,
2007, s. 276.
102 Charland, ”Constitutive rhetoric”.
103 Louis Althusser, ”Ideologi och ideologiska statsapparater (Noter för en undersökning)”, Filosofi från en proletär klasståndpunkt (Stockholm: Cavefors, 1976 [1970]).
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Disposition
Avhandlingen är indelad i sju kapitel, medräknat denna inledning
och den avslutande diskussionen. De fem mellanliggande kapitlen är
kronologiskt ordnade och täcker in tjugoårsperioden från cirka 1830
till början av 1850-talet, med tyngdpunkt på revolutionsåret 1848 och
den närmast efterföljande tiden. Framställningen följer den vedertagna kurva som lagts på denna period i Europas historia: den börjar med 1830- och 40-talens sociala oro och växande politiska radikalism i Sverige, varefter 1848 års europeiska revolutionsutbrott och de
stockholmska marsoroligheterna behandlas, följt av fördjupade analyser av schismerna i stockholmspressen, för att slutligen landa i det
tidiga 1850-talets monarkiska motoffensiv och konservativa reaktion,
varmed den aktuella revolutionsperioden fördes till sitt slut.
Kapitel 2 är ett renodlat bakgrundskapitel och belyser hur det kom
sig att den brokiga arbetarbefolkningen hamnade i debattens fokus
som samhällsproblem och hot i Sverige under 1830-talet, samt diskuterar de lokala omständigheter som gjorde att en organiserad arbetarradikalism kunde framträda i Stockholm under 1840-talet. Även
kapitel 3 är delvis av bakgrundskaraktär och behandlar dessa organiserade arbetarmiljöer, hur föreningar som Stockholms bildningscirkel, Skandinaviska sällskapet och Per Götreks kommunistiska krets
bildades och vilka deras aktiviteter var. Kapitlets andra del snävar
dock in på detta sistnämnda aktörssammanhang – kretsen runt Per
Götrek – och genomför en mer självständig undersökning av den
kommunistiska tillhörighet och aktörsposition som denna lilla grupp
anammade i Stockholm strax före revolutionsutbrottet i februari 1848.
Kapitel 4 tar avstamp i marsoroligheterna i Stockholm 1848 och
undersöker hur arbetarna på bred front nu kom in i den lokala pressdebatten som politiska subjekt. Två frågor är i fokus för kapitlets
analyser. Först vad som kan kallas den subjektsfigur som gjordes i
stockholmspressen av de revolterande franska arbetarna, närmare bestämt vilket slags aktörskap som dessa människor tillskrevs samt inom
ramen för vilka mer eller mindre affektiva samtidsberättelser. Därefter hur tidningarna engagerade sina läsare i förhållande till denna
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subjektsfigur och dessa berättelser, hur olika målgrupper och särskilt
arbetarna med rivaliserande anspråk gjordes till mottagare av tillhörighetsskapande och mobiliserande budskap, kort sagt blev föremål
för konstitutiv politisk retorik och interpellerades till olika subjektspositioner i det lokala sammanhanget.
Kapitel 5 handlar om det socialistiska mobiliseringsförsök som startandet av Stockholms arbetarförening och de två arbetartidningarna
Folkets röst och Reform kan sägas ha inneburit i den svenska huvudstaden i slutet av 1849. Analyserna från kapitel 4 vidareutvecklas här
genom att fokusera på de retoriska strategier varmed dessa tidningar
iscensatte sig själva som arbetarnas språkrör och i själva verket sökte
värva dem som aktörer i vad som kan kallas socialismens stora segerberättelse.
Kapitel 6 är det sista analyskapitlet och inriktar sig på den antisocialistiska presskampanj som utgick från Sveriges statsledning vid årsskiftet 1850. Här analyseras den politiska reaktionens affektiva samtidsberättelser i Stockholm och de monarkiska tidningarnas interpellationer
av läsarna. Dessa analyser knyts sedan till statsledningens kända repressiva åtgärder och kapitlet utmynnar i en skildring av nedgången
för periodens lokala arbetarradikalism, hur de organiserade arbetarmiljöerna i Stockholm försvagades, splittrades och slutligen upplöstes 1851.
I det avslutande kapitlet diskuteras undersökningens viktigaste resultat och hela avhandlingen utvärderas i relation till ambitionen att
härmed berättelsekritiskt ha skärskådat ett stycke av den moderna
klassberättelsens formering.
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2. De arbetande klasserna som hot,
1830–1845

I 1830-talets Sverige började angelägna bedömare överallt omkring
sig se tecken på en allt djupare samhällelig kris: skenande fattigdom
av ett tidigare okänt slag, epidemisk brottslighet, breda befolkningsskikt som föreföll driva fritt, hanka sig fram på ströjobb och tiggeri,
hushållsband som upplöstes, tygellös osedlighet, smuts och råhet.
Vid de oroliga revolutionsåren i slutet av 1840-talet förstärktes dessa
intryck och enligt mer ohöljda alarmister balanserade hela samhället
på katastrofens rand.
Mot denna bakgrund blev ”den sociala frågan” ett stående uttryck
i den svenska samhällsdebatten. Sverige följde här en större europeisk trend. I Frankrike dök la question sociale upp efter julirevolutionen
1830, varifrån the social question spreds till England och cirka tio år senare etablerades i den tyskspråkiga debatten som die soziale Frage.1 Uttrycket täckte in ett stort antal problemområden, som i den svenska
kontexten kunde behandlas under rubriker som ”fattigvårdsfrågan”,
”arbetarfrågan” och ”bildningsfrågan”.2 Gemensamt för alla dessa
problemområden var att de uppstod i relation till samma slags hotfulla attityder och beteenden som ansågs känneteckna samhällets lägre
klasser. Problembeskrivningarna gick igen och rörde hur tidens för1 Holly Case, ”The ’social question,’ 1820–1920”, Modern Intellectual History, nr. 3,
2016, s. 756.
2 För en översiktlig genomgång av den sociala frågans uppkomst och utveckling i
Sverige under 1800-talet, se Nilsson, ”Den sociala frågan”, s. 139–178.
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ändrade försörjningsvillkor och materiella betingelser hängde ihop
med vad som utmålades som de breda massornas eroderande moral,
bristande respekt för etablerade auktoriteter och överlag deras destruktiva och för samhället farliga levnadsmönster.3
I det här kapitlet ska dessa föreställningar om en alltmer påtaglig
samhällskris under 1800-talets förra hälft förankras i en bakgrundsdiskussion om dåtidens Sverige. Uppgiften är dubbel: dels att lite bredare belysa hur det kom sig att den fattigare delen av befolkningen
blev föremål för förhöjd oro i landet, dels att lyfta fram de omständigheter som gjorde att en organiserad arbetarradikalism kunde ta
form i Stockholm. Kapitlet vilar tungt på tidigare forskning och ger
en viss kontrast till de efterföljande analyskapitlen, därigenom att arbetarna här framställs som huvudsakligen objektifierade andra, som
objekt för debattens uppmärksamhet och omsorger utan egna röster
och utan upplevd förmåga till eget meningsfullt politiskt handlande.

Landsbygden och Stockholm
Går vi in lite mer i detalj på bakgrunden till ”den sociala frågan” stöter vi på vissa diskrepanser mellan Sverige som det såg ut vid denna
tid och några av tyngdpunkterna i dåtidens egna krisföreställningar.
Särskilt påtagligt är att 1830- och 40-talens samhällsdebatt problematiserade stadslivet i mycket högre utsträckning än vad som vore att
vänta givet landets förhållandevis få och små städer. Stockholm var
överlägset störst med runt nittiotusen invånare. Det var en blygsam
siffra i internationell jämförelse och den hade dessutom varit nästan
stationär i över femtio år. Utan att någon befolkningsmässigt dramatisk förändring ägt rum kom emellertid städerna och framför allt
Stockholm under perioden att uppfattas som särskilt utsatta brännpunkter av oordning och förfall.4 Svårigheterna i huvudstaden kan
visserligen beskrivas som nog så påfallande, trångboddheten, de usla
3 Lundgren, Den isolerade medborgaren, s. 11.
4 Lundgren, Den isolerade medborgaren, s. 20.
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sanitära förhållandena, den höga barnadödligheten, brottsligheten
och prostitutionen.5 Ökända var fattigkvarteren runt tuberkuloshärdarna Fatburssjön på Söder och det så kallade Träsket i utkanten av
Norrmalm. Men Stockholm lät sig karaktäriseras med väsentligen
samma ord redan vid ingången till 1800-talet, utan att detta för den
skull trädde i förgrunden och tolkades som tecken på att hela samhället befann sig i kris.
På landsbygden kom dock en betydande befolkningsökning igång
under 1800-talets första hälft, i synnerhet efter 1810.6 Störst var ökningen bland grupper som brukar räknas till de egendomslösa jordarbetarna: torpare, statare, backstugusittare och inhysefolk. Den agrara
proletariseringen i Sverige vid denna tid är ett sedan länge väldefinierat
social- och ekonomihistoriskt fenomen.7 Likaså är det vedertaget att
denna process gav upphov till allvarliga påfrestningar på ett regelverk
som var utformat för att bevara status quo i förhållande till alltsedan
medeltiden etablerade korporativa enheter som bygemenskapen och
hushållet. Med ekonomihistorikern Jonas Olofsson kan vi säga att
vissa påtagliga kriseffekter drabbade den svenska landsbygden i den
historiska skärningspunkten mellan ett system av korporationsbevarande regleringar och nya marknadsorienterade livsvillkor.8
Ett ofta åberopat exempel är det glapp som uppstod mellan de
egendomslösa jordarbetarnas anställningsförhållanden och det korporativa systemets försvarslöshetsstadga. Till de försvarslösa räknades alla som inte tillhörde något av de fyra stånden och som enligt
legostadgan var förpliktigade att ta plats som tjänstehjon hos någon
med laga försvar.9 Att ha laga försvar innebar för de försvarslösa att
5 Nilsson, ”Den sociala frågan”, s. 142. För statistiska uppgifter som ger en tämligen
mörk bild av livet i dåtidens Stockholm för de lägre klasserna, se Abrahamssons Ljus
och frihet till näringsfång, s. 110.
6 Birgit Petersson, ”Den farliga underklassen”. Studier i fattigdom och brottslighet i
1800-talets Sverige (Umeå: Almqvist & Wiksell International [distr.], 1983), s. 2.
7 Se forskningsöversikten i Petersson, ”Den farliga underklassen”, s. 2–15.
8 Jonas Olofsson, Arbetslöshetsfrågan i historisk belysning. En diskussion om arbetslöshet och
social politik i Sverige 1830–1920 (Lund: Lund Studies in Economic History 6, 1996),
s. 24.
9 Nilsson, ”Den sociala frågan”, s. 153.
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befinna sig i en arbetsgivares fasta tjänst. Den som på detta vis saknade laga försvar definierades av lagboken som lösdrivare och riskerade att dömas till tvångsarbete eller militärtjänst. När antalet egendomslösa arbetare ökade och den på hushållet grundade enheten av
produktion, konsumtion och socialisering försvagades, steg antalet
häktningar för lösdriveri, och den totala andelen av sålunda i sig latent brottsliga arbetare uppgick till en tredjedel av hela befolkningen
några decennier in på 1800-talet.10 Nya fenomen som skarpt växlande
ekonomiska konjunkturer och periodisk massarbetslöshet växte med
andra ord fram mot ett regelverk som inte erkände någon giltigt form
av arbetslöshet och som bestraffade människor utan tjänst.11
Dåtidens upptagenhet av pauperismen har sin förutsättning i denna
agrara proletarisering, den utbredda upplevelsen att gamla stabila
hushållsrelationer bröts sönder och efterlämnade ett tomrum som
såg ut att fyllas av masstiggeri, brottslighet och otyglad utlevelse. Det
är oproblematiskt att vissa effekter lär ha erfarits som i högsta grad
svåra, till exempel just fattigdomen, den ökade kriminaliseringen av
ståndslösa arbetare och trycket på befintliga institutioner, samt att
allt detta sammantaget gav en impuls till nya verklighetsbeskrivningar och organiserade insatser, det vill säga bidrog till ”den sociala frågans” uppkomst som debattfenomen. Samtidigt står det dock klart att
tidens krisfokuserade samhällsdebatt inte låter sig reduceras till mer
eller mindre adekvata perspektiv på effekterna av den agrara proletariseringen. Sett till vad som togs upp till behandling går det att finna
en mängd element som inte hade något alls att göra med jordarbetarnas situation och som i viss mening ibland inte ens kan sägas ha
angått dåtidens Sverige.

10 Karl J. Höjer, Den svenska socialpolitiken. En översikt (Stockholm: Norstedts, 1969), s. 10.
11 För en diskussion om de snäva och könsspecifika kriterierna för att räknas som
fattigvårdsberättigad vid mitten av 1800-talet, se Birgitta Jordansson, ”Vem var fattig
och varför? Svensk fattigvårdspolitik i ett historiskt perspektiv”, Hans Swärd & Marie-Anne Egerö (red.), Villkorandets politik. Fattigdomens premisser och samhällets åtgärder
– då och nu (Malmö: Égalité förlag, 2008).
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Varför fick då krisföreställningarna i Sverige en mer urban prägel
än vad som motsvarades av landets befolkningsstatistik och ekonomiska struktur? Något torde det ha att göra med maktkoncentrationen
i landet, helt enkelt att hovet, regeringen, riksdagen och de inflytelserikaste aktörerna inom pressoffentligheten fanns i Stockholm. Situationen här hade på ett konkret sätt landets mäktigaste ögon på sig.
När sedan rapporterna om jordarbetarnas svåra läge började inkomma från olika landsändar är det inte orimligt att de redan välbekanta
erfarenheterna i huvudstaden påverkades och förvärvade liknande
innebörder. Förenklat uttryckt kunde den länge omvittnade misären
i Stockholm börja beskrivas som krisartad på ett nytt sätt därför att
läget på många andra håll i landet redan skildrades på det viset.
En annan förklaring handlar sannolikt om de stockholmska elitskiktens europatillvändhet, och mer precist deras vanor att företa
längre utlandsresor och läsa engelska, franska och tyska tidningar
och böcker. Tack vare denna utåtvändhet hos tongivande grupper
har periodens svenska samhällsdebatt beskrivits som samtidigt europeiskt och nationellt bestämd.12 I sammanhanget betyder det att krisföreställningarna i Sverige integrerade vad som företrädesvis kan betraktas som engelska och franska perspektiv. Där var urbaniseringen
verkligen en företeelse och så även de specifika effekter som hörde
till den storskaliga industriproduktionens genombrott. I Sverige sysselsatte städernas fabriker inte mer än någon enstaka procent av befolkningen vid 1800-talets mitt.13 Den begränsade numerär som faktiskt dragits in i industriell produktion står därmed i bjärt kontrast till
fabrikssystemets påtagliga närvaro i den svenska samhällsdebatten.14
Men det betyder att krisföreställningarna upptog element av föregri12 Per Wisselgren, Samhällets kartläggare. Lorénska stiftelsen, den sociala frågan och samhällsvetenskapernas formering 1830–1920 (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag
Symposion, 2000), s. 38.
13 Jan Svensson, Fattigvårdens texter – en studie av den socialpolitiska diskursen i Sverige
under 1700- och 1800-talet (Lund: Institutionen för nordiska språk, 1997), s. 16.
14 Lars Petterson, Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham. Utvecklingslinjer i svensk folkundervisning mellan feodalism och kapitalism, 1809–1860 (Uppsala: Almqvist & Wiksell,
1992), s. 173.
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pande karaktär: okontrollerat svällande städer och utarmade industriarbetarskaror som hotade ordningen blev en del av den upplevda
samhällskrisen som en oro inför framtiden.
Vid sidan av dessa icke-kongruenser finns det andra saker som
mer direkt hjälper oss att förstå varför Stockholm och de urbana arbetarnas villkor trots allt centrerades i diskursen om samhällets kris.
Den ansamling av människor som fanns i huvudstaden och deras fysiska närhet till makten kan sägas ha gjort folkliga missnöjesyttringar så mycket mer kännbara här än på landsbygden. Gatutumult och
upplopp var sedan långt tillbaka regelbundna inslag i Stockholmslivet, och under 1830- och 40-talen började dessa allt tydligare rikta
sig uppåt mot samhällets eliter och stundom bära på medvetna politiska agendor.15 Flertalet gånger under 1840-talet visade till exempel huvudstadsbefolkningen sin animositet handgripligen, med ett
bombardemang av gatstenar och annat, mot somliga arbetsgivares
lönepressande taktik att inkalla billig arbetskraft från landsbygden.16
En av de till dags dato oroligaste episoderna i Stockholms historia är
de utdragna kravallerna 1838 i anslutning till ett tryckfrihetsåtal mot
den kontroversielle skriftställaren Magnus Jacob Crusenstolpe. Med
växlande intensitet pågick under hela sommaren detta år sammandrabbningar mellan stadsbefolkningen och ordningsmakten. Utöver
bakomliggande missnöjesorsaker som missväxt, lågkonjunktur och
arbetslöshet har sentida bedömare av dessa kravaller därtill sett någonting nytt för perioden: folkligt kommunicerade åsikter i näringsfrågorna och brett förankrade krav på medborgerliga rättigheter.17
De utåtriktade eliterna i Stockholm bevakade vad som hände i
Europa och var fullt medvetna om de gryende missnöjesrörelserna
bland de lägre klasserna där.18 Arbetarinslagen under julirevolutio15 Berglund, Massans röst, kapitel 4, ”Mot en demokratisk världsuppfattning, c:a 1810–
1850”, s. 257–397.
16 Gösta Berg, ”Arbetsvandringar. Landsbygden”, Andreas Lindblom (red.), Arbetaren i helg och söcken, II. Vardag och fest (Stockholm: Tidens förlag, 1944), s. 24–25.
17 Berglund, Massans röst, s. 324; Johannesson, ”Det fria ordets martyrer” i Heroer på
offentlighetens scen, s. 47–58.
18 Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 315–320.
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nen i Frankrike 1830 uppmärksammades och senare under 1830-talet
blev chartiströrelsen i England ett debattämne.19 Synen på de inhemska gatutumulten färgades kort sagt av rapporterna om dessa unga
arbetarrörelser i Europa och förvandlades till farhågor om annalkande revolter och folkresningar även i Sverige.20 Oron inför vad som
förväntades bli de negativa effekterna av fabrikssystemets införande
förstärktes därmed av framtidsbilder av storskaliga våldshandlingar
riktade mot överheten och de förmögna.
Här kan föreställningar om en ny sorts arbetaragens börja skönjas
i Sverige, dock endast glimtvis och utan debattens samlade uppmärksamhet och fokus. I förgrunden var fortfarande sekelgamla bilder av
den upproriska ”hopen” och tygellösa ”pöbeln” – bilder av de lägre
klasserna som irrationella, lättmanipulerade och explosiva, hellre än
som politiskt självmedvetna och organiserade.21 För tillfället nöjer vi
oss med att lägga dessa våldsamma gatuuppträden till krisföreställningarnas två andra huvudområden: den svåra fattigdomen på landsbygden och Stockholm som brännpunkt för okontrollerad utlevelse
och moraliskt nedbrytande levnadssätt. Givet industrialiseringstemat
och det fruktade revolutionsvåldet var perspektiven minst lika framtidsorienterade som de kan sägas ha speglat faktiska förhållanden
i Sverige. Sakliga krav på nödhjälpsinsatser varvades med spekulationer om kommande blodiga omvälvningar. När tidens bekymmer
kommunicerades tenderade alla dessa olika element att korsas och
förstärka varandra – så kunde föreställningarna om en stor samhällskris frammanas.

19 Kurt Johannesson, Agitatorn som hot och ideal (Uppsala: Avdelningen för retorik vid
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 1992), s. 14.
20 Petersson, ”Den farliga underklassen”, t.ex. s. 56.
21 Johannesson, ”Opinionens makt”, s. 31–35.
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Den anspråksfulla medelklassen
Samtidigt som dessa krisföreställningar utvecklades klev medelklassen fram på scenen i Sverige, åtnjöt växande makt och prestige, för
att successivt under 1800-talet göra slut på det gamla adels- och prästdominerade ståndssamhället genom att gå i bräschen för otaliga politiska, sociala, ekonomiska och religiösa reformrörelser.22 Som särskild
socialgrupp har dock medelklassen ett tämligen svagt förklaringsvärde, varför negativa avgränsningar också är det enda rimliga: Hit kan
de individer räknas som uppåt inte tillhörde de traditionella elitgrupperna – högre statstjänare, ledande kyrkomän, jordägande adelspersoner – och nedåt inte heller kroppsarbetarnas stora majoritet. Det
ger ett mycket heterogent resultat, som omfattar både närings- och
bildningsdefinierade grupper: hantverksmästare, fabriksägare, bankoch köpmän, lågadliga ämbetsmän, läkare, jurister, skolfolk, litteratörer och andra intellektuella arbetare, etc.23 Mer givande är i så fall
att tänka sig medelklassens framträdande under 1800-talets förra hälft
som uppkomsten av en viss sorts livsstil och en sålunda benämnd
”tankegemenskap”.24 Här ska vi på denna linje närmare bestämt tala
om medelklassen som en gemensam aktörsposition som tillgängliggjordes för samhällets annars heterogena mellanskikt vid denna tid, och
detta med uppmärksamhet på hur denna position riktades mot upp22 På senare tid får den historiografiska trenden anses vara att kritisera aspekter av
denna ibland öppet uttalade och ibland underförstådda framstegsberättelse. Kritikens
gemensamma nämnare har handlat dels om den traditionella berättelsens inbyggda
teleologi – när den liberalt sinnade medelklassen klev fram visade sig samtidigt det
historiska målet, vårt eget samhälle – och dels om en dualistisk och starkt värderande
uppdelning av de historiska aktörerna – å ena sidan de som bar upp utvecklingen
(medelklassen, liberalerna, de rationella, de goda) och å andra sidan de som lönlöst
försökte motverka den (adeln och statsmakten, de konservativa, de irrationella, de
onda). Se t.ex. Lundell, Pressen i provinsen, s. 10–11.
23 Melberg, Realitet och utopi, s. 36–37; Petterson, Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham, 1992, s. 22.
24 Lovisa af Petersens, Formering för offentlighet. Kvinnokonferenser och Svenska Kvinnornas Nationalförbund kring sekelskiftet 1900 (Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2006), s. 26.
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giften att reformera hela samhället och på samma gång hantera just
de upplevda hoten från de lägre klasserna.
Till att börja med var medelklassen som aktörsposition under tidigt
1800-tal inte förknippad med politisk makt och kulturell hegemoni på
det självklara sätt som senare skulle bli fallet. Men det var en position formad i anslutning till stora politiska och kulturella anspråk och
som sådan hade den ofrånkomligen en oppositionell karaktär. Redan
namnet medelklass bar på en kritik av både den officiella fyrståndsindelningen och den något mer informellt vedertagna dikotomiseringen i överhet och undersåtar.25 Ingenstans är det lika tydligt att namnet var ett angrepp på statsmaktens klassifikationer som i relation till
ståndssystemet: medelklassen utpekade inget stånd, den hade ingen
representationsrätt och var således en icke-kategori i snävare politisk
mening. I det ljuset blir det begripligt varför litteraturvetaren Arne
Melberg har valt att beskriva medelklassen som en ”stridsfras” under
1830- och 40-talen.26 Som stridsfras eller slagord var namnet i sig ett
retoriskt medel för skapandet av identifikationer med en ny oppositionell position.
Människor anammade medelklasspositionen och började agera i
dess namn framför allt på arenor som konventionellt brukar räknas
till dåtidens snabbväxande icke-statliga eller borgerliga offentlighet.
Utöver expanderande marknader för böcker, diverse småtryck, dagspress och tidskrifter, handlade det om mötesplatser och umgängesformer såsom lärda salonger, schweizerier, krogar och andra matställen,
samt ett stort antal ideella föreningar, bildningscirklar, filantropiska
sällskap, nykterhetsföreningar och många fler liknande sammanslutningar. Med idéhistorikern Per Wisselgren kan vi säga att det var
genom den här typen av arenor som vissa delar av befolkningen
kunde börja uppfatta sig själva som tillhöriga den så anspråksfulla
nya aktörspositionen, eller mer koncist: här konstituerades medelklassen.27
25 Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 77, 186.
26 Melberg, Realitet och utopi, s. 36.
27 Wisselgren, Samhällets kartläggare, s. 39.
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Att medelklassen som aktörsposition vid mitten av 1800-talet höll
på att förändra det svenska samhället i grunden tydliggörs inte minst
av tidningspressens explosionsartade utveckling under perioden.
Den inom ståndssystemet icke-erkända medelklasspositionen hade i
pressen sin egen ”maktinstans”, med Wisselgrens ord, och som sådan
var den utomordentligt betydande, så till den grad att flera av dåtidens bedömare utan alltför stor överdrift kunde utnämna pressen till
”tredje statsmakt” vid sidan av Kungl. Maj:t och ståndsriksdagen.28
Det här bidrar även till att förklara varför forskarpraxis är att identifiera både medelklassen och tidningspressen med liberalismen. Frånsett det sakliga innehållet i tidens reformer har detta ett berättigande redan i det faktum att positionen liksom pressen formades i en
strukturell oppositionsställning: positionen, som sagt, därför att den
gemenskap som därmed frammanades inte hade någon motsvarande plats inom den rådande politiska ordningen och pressen i sin tur
därför att den lekmannapolitik som bedrevs där var ett angrepp på
själva tanken om politiken som begränsad till statens domän och en
rättighet endast för en liten exklusiv skara statsfunktionärer och riksdagsmän.29
Viktigast här är den gemensamma självbild som med pressen och
den borgerliga offentligheten i stort kunde spridas bland de näringsoch bildningsdefinierade skikt som anammade medelklasspositionen:
uppfattningen att i förhållande både till de traditionella högrestånds
eliterna och de arbetande klasserna äga en överordnad samhällsbetydelse och historiskt gynnad agens. Att adresseras som tillhörig medel
klassen innebar att inbjudas till en identifikation med uppgiften att
bära upp hela samhällets förändring och förbättring. En framträdande
ideolog i den svenska miljön var uppsalaprofessorn Erik Gustaf Geijer, som under 1830- och 40-talen lanserade medelklassen som den
medlande klassen.30 Det innebar å ena sidan att medelklassen gavs
28 Wisselgren, Samhällets kartläggare, s. 39–40.
29 Nordmark, ”Liberalernas segertåg (1830–1858)”, s. 42.
30 Erik Gustaf Geijer, ”Om vår tids inre samhällsförhållanden. I synnerhet med avseende på fäderneslandet”, Thorsten Nybom (red.), Erik Gustaf Geijer. Om vår tids inre
samhällsförhållanden. Historiska skrifter (Stockholm: Tidens förlag, 1980).
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betydelse som medlare mellan de samhälleliga ytterligheterna i bemärkelsen överbryggare av sociala avstånd och försonare av klassantipatier. Å andra sidan var medelklassen enligt Geijer att förstå som
tidens främsta materiella och andliga kraft, och som sådan med en
storartad historisk medlaruppgift: att leda övergången till ett mer individualistiskt och marknadsorienterat samhälle.31
Sentida historisk klass- och genusforskning har gjort idén att medel
klassen konstruerades som en särdeles makt- och statusdiger manlig
aktörsposition under 1800-talet historiografiskt helt vedertagen. Analysen av hur positionen avgränsades och blev normativ inom snart
sagt alla samhällssfärer tack vare ett aktivt exkluderingsarbete har
tjänat som en central strategi i sammanhanget. Historikern David
Tjeder, som kan företräda denna forskning, har för Sveriges vidkommande demonstrerat att män ur de aktuella närings- och bildningsdefinierade skikten under 1800-talet fostrades till en maskulin medel
klassposition genom oavbrutna positioneringar gentemot de andra:
barn, kvinnor, adelsmän och arbetare.32 Att vara man och tillhöra
medelklassen innebar enligt dessa positioneringar att äga en viss karaktär av dygd, självbehärskning och förnuft, egenskaper som andra
grupper ansågs ha mindre av och som därför skulle göra medelklassmannen till en naturlig ledare och en premierad aktör för hela samhällets utveckling.
Uppåt, mot den därmed marginaliserade aristokratin, formades
medelklasspositionen bland annat genom en tämligen avståndstagande retorik, till och med av ett språk som har beskrivits som hatiskt.33
Carl Jonas Love Almqvist ska i Aftonbladet till exempel ha betecknat
adeln som ”nationens skabb” under 1840-talet, och i tidningen Freja
31 Wisselgren, Samhällets kartläggare, s. 40–41.
32 David Tjeder, ”Borgerlighetens sköra manlighet”, Jørgen Lorentzen & Claes Ekenstam (red.), Män i Norden. Manlighet och modernitet 1840–1940 (Möklinta: Gidlunds,
2006). Se även Tjeders doktorsavhandling, The power of character. Middle-class masculinities, 1800–1900 (Stockholm: Stockholms universitet, 2003). Jfr Caine & Sluga, Europas historia 1780–1920, s. 91–102.
33 Alf Kjellén, Sociala idéer och motiv hos svenska författare under 1830- och 1840-talen, del
I (Stockholm: Hugo Gebers förlag, 1937), s. 16.
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– profilerad som just adelsfientlig – talade man om de forna herrarna som en ”kräfta för samhället”.34 Nedåt, mot kroppsarbetarna, var
blicken i sin tur ”bekymrad”, som Tjeder formulerar det: ”Våld, djuriska excesser, brist på moral, revolutionära rörelser och hejdlöst supande dolde sig i de breda folklagren.”35 En vanlig observation är att
de lägre klasserna under 1800-talet tillhandahöll medelklasspositionen
med många av dess negativa spegelbilder och fick representera motsatsen till allt som denna tillhörighet skulle innebära – råa och obehärskade i stället för bildade och kontrollerade, lättjefulla och opålitliga i stället för flitiga och plikttrogna, etc.36
Samtidigt riktades medelklasspositionen mot den socialt ansvarstagande rollen att hjälpa, positivt påverka och leda just de befolkningsskikt som utgjorde materialet för dessa negativa självbespeglingar.
Geijer gav medelklassen i uppgift att hålla samman den större samhällsgemenskapen och avhjälpa de materiella och moraliska brist
situationer bland kroppsarbetarna som ansågs vara en sådan grogrund för deras samhällsdestruktiva attityder och beteenden. I likhet
med många andra av medelklasspositionens språkrör fäste han här
ytterst stor vikt vid de nya ideella föreningarnas framväxt, den del av
den borgerliga offentligheten som vid mitten av 1800-talet kallades
associationsväsendet och som var inriktad på välgörenhet, nykterhetsarbete, folkbildning och liknande.37 Många av de arenor genom
vilka medelklassen klev fram som samhällets nya normsättare var
med andra ord identiska med det slags föreningar som vid denna tid
bildades för att mildra arbetarnas misär, omoral och fruktade aggressivitet. De anspråk som under 1800-talet allt fastare knöts till medelklasspositionen grundade sig ur detta perspektiv på ledarrollen inom
det frivilliga associationsväsendet och kan lite tillspetsat sägas ha hört
ihop med självbilden som hela det krisande samhällets räddare.
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Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 181.
Tjeder, ”Borgerlighetens sköra manlighet”, s. 49
T.ex. Holgersson, Klass. Feministiska och kulturanalytiska perspektiv, s. 152.
Wisselgren, Samhällets kartläggare, s. 41.

Historikern Lars Petterson har formulerat detta i skarpare makttermer. Tack vare ledarrollen inom tidens sociala reformverksamheter kunde medelklassen börja uppfatta sig som ”de breda massornas
självklara representant och förmyndare”.38 Från ett ideologikritiskt
perspektiv nedtonar Petterson dock förhållandets ideella sida och
menar att tidens hjälp- och fostringsinsatser framför allt gick ut på att
göra arbetarbefolkningen till föremål för medelklassens övervakning
och kontroll. I anslutning till folkskolefrågan talar han på den linjen
om skapandet av en ny form av disciplinering, vars huvudsakliga syfte
var att oskadliggöra en farlig underklass och se till att denna fostrades
i ett ekonomiskt produktivt skick, det vill säga gjordes ”mottaglig för
instruktioner, oreflekterande, punktlig, flitig, from och förnöjsam”.39
Med ett liknande intresse för det tidiga 1800-talets våg av reform
initiativ och sociala verksamheter i Sverige har idéhistorikern Frans
Lundgren föreslagit en annan tolkning än att medelklassens ledarroll
framför allt byggde på denna övervakning och disciplinering av en
farlig underklass. Lundgren betonar att periodens sociala reformism
handlade om att mot bakgrund av de förhärskande krisföreställningarna hantera de lägre klasserna, att åt ena hållet motverka de olika
aspekterna av deras upplevt destruktiva samhällsinverkan och åt
andra hållet hos dem aktivt prägla mer önskvärda beteenden och attityder. Men i stället för att primärt verka genom maktfunktioner som
kan sägas ha begränsat arbetsfolket, menar Lundgren, ska de olika
reforminrättningarna i enlighet med Michel Foucaults governmentality-
begrepp hellre ses som ”moraliska teknologier”, vilket innebär att de
syftade till att forma självreglerande och socialt välanpassade individer och inte bara hålla en vagt differentierad underklass i schack
som arbetskraft.40
Eftersom frågan om de specifika maktfunktionerna här inte är central blir dessa tolkningsskillnader inte heller så avgörande. Huvudsaken är endast att medelklassen som aktörsposition enligt bägge tolk38 Petterson, Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham, s. 21.
39 Petterson, Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham, s. 312–313.
40 Lundgren, Den isolerade medborgaren, s. 23, 34–35, 251–252.
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ningarna kan sägas ha knutits till den praktiska uppgiften att göra de
lägre klasserna ofarliga, att inom det frivilliga associationsväsendet engagera sig i deras situation, komma i fysisk kontakt med dem och sålunda prägla deras idéer, levnadssätt och livsval. Som maktutmanande position uppåt kunde medelklassen i den mån den framstod som
framgångsrik i detta uppdrag samtidigt framstå som hela samhällets
förtjänta ledare, med kapacitet att återupprätta den sönderfallande
gamla ordningen på vad som skulle vara en ny borgerlig grundval.

Hantverkarmissnöjet
För både ståndspolitikens eliter och den nya medelklasspositionens
språkrör utgjorde hantverkets lägre arbetare, framför allt gesällerna,
ett särskilt bekymmer vid sidan av de proletariserade jordarbetarna. I
de krisföreställningar som tog form under 1830-talet kan gesällproblemet sägas ha intagit något av en särställning, därigenom att föremålet
för omsorger här inte främst bestämdes som passivt hjälpbehövande,
vilket oftast var fallet med jordarbetarna, utan som ett aktivt oroselement, socialt och politiskt. Att gesällerna tenderade att tillskrivas en
annan typ av agens än de flesta andra arbetargrupper i Sverige vid
denna tid torde vara kopplat till de privilegier som hantverkets skråordning tillförsäkrade dem och den långa tradition av självorganisering som de verkade inom. Periodens hantverkarmissnöje tog form
mot bakgrund av en samhällsutveckling som undergrävde den hävdvunna gesällpositionen och som gesällerna själva gjorde motstånd mot.
Berättelserna om fullt arbetsföra gesäller som tillsynes planlöst drev
omkring i landet florerade i Sverige under 1830- och 40-talen, berättelser om formliga massrörelser av unga oetablerade hantverksidkare, vilka tiggde och stal sig fram, levde på krogar, slogs och trotsade
auktoriteter.41 Det var åsikten att gesällgruppen fräckt utnyttjande sin
skyddade ställning som låg bakom biskop Esaias Tegnérs ord av ilska
41 Tom Söderberg, Hantverkarna i brytningstid 1820–1870 (Stockholm: Sveriges hantverks- och småindustriorganisations historiska skriftserie, 1955), s. 82.
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och äckel när han 1832 avfattade Växjö domkapitels svar på en statlig
rundfråga om fattigvården i landet: ”Men vill man se lättjan i sin vederstyggligaste, ehuru visserligen privilegierade skepnad, så bör man
endast betrakta skarorna av våra dagligen kringströvande gesäller.
[…] Från stad till stad, från krog till krog kringföra de i all maklighet
sin arbetsföra lättja och sin vämjeliga liderlighet.”42 Hela denna attityd illustrerar att gesällkategorin höll på att förlora sin innebörd som
temporärt mellantillstånd, som idealt skulle leda till mästarvärdigheten och därmed föra gesällen till en erkänd auktoritetsställning inom
det gamla korporativa samhällssystemet.
Ovan nämndes att marknadsanpassningen av agrarekonomin samverkade med de obesuttna jordarbetargruppernas tillväxt och påtagliga utsatthet. Vid 1800-talets mitt verkade det tämligen klart att utvecklingen även inom andra områden hädanefter skulle handla om
avreglering, ökad konkurrens och öppnandet av nya utrymmen för
privata näringsinitiativ och handel.43 En liberal milstolpe var avskaffandet av skråväsendet och införandet av näringsfrihet, först till en
del 1846 och sedan fullständigt 1864. När de formella stegen väl togs
för att avreglera hantverket hade skråordningen emellertid varit på
fallrepet under en längre tid och var i praktiken redan urholkad.44
Från skråmästarnas sida har en ihållande motsträvighet påvisats
och detta särskilt i relation till deras in i det sista värnade kartellfunktioner. Förutom att monopolistiskt vaka över sin yrkesgren och
se till att den inte bedrevs av obehöriga, hade mästarna inom ämbetet bland annat lagenligt enats om produkternas prissättning, samarbetat i fråga om råmaterialförsörjningen och utarbetat gemensamma riktlinjer för arbetsförhållanden och löner.45 Med uppkomsten av
nya tillverkningsindustrier utanför skråordningen, kombinerat med
en ökande import av konsumtionsvaror, föll dessa kartellfunktioner
42 Citat från Söderberg, Hantverkarna i brytningstid 1820–1870, s. 84.
43 Torbjörn Nilsson, Norden runt i tvåhundra år. Jämförande studier om liberalism, konservatism och historiska myter (Stockholm: Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola, 2010), s. 22–23.
44 Nilsson, Norden runt i tvåhundra år, s. 22.
45 Söderberg, Hantverkarna i brytningstid 1820–1870, s. 49.
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gradvis samman och de enskilda hantverkarna hade till slut att klara
sig på öppna marknader.
Den gängse ekonomi- och socialhistoriska uppfattningen är att
skråordningens sönderfall för gesällernas del ledde till en utbredd
proletarisering.46 Omvandlingen innebar till att börja med att en tidigare irreversibelt uppfattad karriärväg från lärling till mästare för
många förlorade sin giltighet och relevans. I stället för en övergångsposition på vägen till eget burskap började gesällkategorin benämna
en verklig ”arbetarstam”, som en historiker har uttryckt det.47 Hit
hörde en tydlig tendensförändring gällande förhållandet mellan arbetare och arbetsgivare: gesällerna separerades från mästarnas hushåll, förlorade sin status som skyddsmedlemmar inom den utvidgade
familjen och fann sig allt oftare inhysta hos sängplatsuthyrare och på
värdshus, samtidigt som de patriarkala långtidsarrangemangen och
naturaersättningen förvandlades till kortvarigare och mindre förpliktigande kontrakt baserade på kostpenningar utbetalade som dagseller veckolön.48 Som ett led i samma process möttes gesällerna av
en hårdnande konkurrens om arbetstillfällena från verkdrängar och
andra mindre kvalificerade arbetargrupper, nästan uteslutande till de
förras nackdel. Lönearbete baserat på utbud och efterfrågan gav kort
sagt upphov till vad som på en generell nivå har beskrivits som en
yrkesmässig degradering och social utslagning bland läropojkar och
gesäller.49
I de affektiva berättelserna om gesällernas härjningar runtom i landet var undergrävandet av deras traditionella livsform en given förutsättning. Frågan är dock inte i vilken utsträckning till exempel Esaias
Tegnérs svartmålning kan sägas spegla verkliga beteendeförändringar
inom gesällgruppen under 1830- och 40-talen. Huvudsaken är i stället
46 Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 49. För en effektiv sammanfattning
av gesällernas förändrade villkor under 1830- och 40-talen, se Lundgren, Den isolerade medborgaren, s. 214.
47 Brynolf Hellner, ”Arbetsorganisation. Städerna”, Anders Lindblom (red.), Arbetare
i helg och söcken, II. Vardag och fest (Stockholm: Tidens förlag, 1944), s. 131.
48 Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 49.
49 Petterson, Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham, s. 71.
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att utfallen mot gesällernas ”lättja” och ”liderlighet” kan ses som en
kulturell motsvarighet till den pågående socioekonomiska degraderingen av denna grupp. Enligt det korporativa systemet hade gesällen
som skråmedlem tillhört en samhällsbärande entitet och i egenskap
av blivande mästare var han politiskt representerad i borgarståndet.
Som kontrast härtill var gesällen knappast medräknad som intressent
i den liberala representationskamp som fördes under perioden och
hans samhällsbärande ställning höll på att försvinna tillsammans med
hela det gamla korporativa systemet. Exakt vad titeln gesäll skulle stå
för på den öppna arbetsmarknaden var inte klart, annat än att den
nu i främsta rummet avsåg en arbetare, och som arbetare var gesällen
ett problem, ett föremål för krisdiskussioner och inom det frivilliga
associationsväsendet för praktiska insatser som tog sikte på hans omskolning, anpassning och disciplinering.
Om vi visat att medelklasspositionen formades som maktfaktor i
motsättning till ståndssystemet kan vi här säga att gesällernas nya reducerade arbetarposition byggde på gruppens förlorade ståndsställning och den dithörande makt- och statusförlusten. Samtidigt med
denna förlust utdefinierades gesällerna från den tillblivande medel
klasspositionen och likställdes med andra opriviligierade arbetargrupper. Gesällmissnöjet hade som allmän bakgrund denna samtidigt politiska, sociala och kulturella degraderingsprocess. Som grupp var
gesällerna helt enkelt tvungna att hantera försämrade framtidsutsikter
och osäkrare arbetsförhållanden, parat med en allmän statusförlust
och öppen ringaktning.
Som särskilt viktig faktor har här lyfts fram att denna degradering
skar sig mot den självbild som hörde till gesällpositionen. Personlig
heder och yrkesmässig ära har beskrivits som viktiga symboliska kapital för den typiske gesällen, som av tradition räknade med rätten
att bli bemött med aktning i egenskap av fri korporationsmedlem.50
Statusförlusten och ringaktningen bidrar sålunda till att förklara det
gensvar som de nya bildningscirklarna och mer politiskt orienterade
arbetarföreningarna fick i Stockholm under 1840-talet, liksom den
50 Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 47.
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rekordartade upplageutvecklingen vid samma tid för de mycket polemiska arbetartidningarna Söndagsbladet och Folkets röst. Vi kan överhuvud säga att den uppblossande radikalismen bland arbetarna i den
svenska huvudstaden kring 1848 utgick från hantverkarmiljöer och numerärt helt dominerades av gesäller och lärlingar. I nästa kapitel ska
dessa miljöer behandlas mer i detalj. Här håller vi oss till tiden strax
före denna radikaliseringsperiod och konstaterar att hantverkarmissnöjet tog sig kollektiva uttryck redan under 1830-talet.
Till saken hör att gesällerna verkade inom en lång självorganiseringstradition och insocialiserades till starka identifikationer med sina
respektive yrkesgemenskaper. Enligt skråordningen var alla gesäller
tvungna att tillhöra det specifika hantverkets gesällskap, som skulle
värna medlemmarnas intressen, upprätthålla yrkespraktikerna och i
vissa fall agera som rättslig instans, till exempel när det gällde tvister
mellan enskilda gesäller eller förbrytelser mot gesällskapets egna regler.51 Vidare stod gesällskapen för vad som kan beskrivas som system
för inbördes hjälp och kollektiv välfärd. I större städer höll de sig med
ett gesällhärbärge och bistod inresande gesäller med kost och logi
innan de hunnit etablera sig hos en lokal mästare. Sjuka och skadade
gesäller passades upp av sina yrkesbröder eller fick sina sjukhusvistelser betalda av kollektivet.52 Sammanhållningen var omvittnat stark och
den enskilde gesällen tycks som regel ha hållit lika hårt på denna tillhörighet som på den stolthet som hörde till det egna yrkeskunnandet.53
Här fanns med andra ord redan etablerade gemenskaper och sociala
strukturer inom vilka nya attityder och strategier kunde utbildas som
svar på näringsfrihetens införande och gesällpositionens samhälleliga
51 Hellner, ”Arbetsorganisation. Städerna”, s. 129.
52 Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 52.
53 Gesällernas gruppsammanhållning och brödraskapets ära var någonting som manifesterades i klädseln och uppträdandet. Som tecken på kollektiv självrespekt kan
räknas den enskilde gesällens förväntade renlighet och prydlighet. Han fick till exempel inte uppträda i staden dammig och smutsig eller barfotad. Han skulle vårda sin
rock noggrant och hålla den knäppt med alla tre knappar när han anlände till en ny
plats, även under varma sommardagar. Se Erik Andrén, ”Arbetarvandringar. I staden”, Anders Lindblom (red.), Arbetare i helg och söcken, II. Vardag och fest (Stockholm:
Tidens förlag, 1944), s. 53.
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degradering. Sedan länge hade gesällskapen tillfälligtvis kunnat anta
karaktären av kamporganisationer riktade mot enskilda mästare och
mer sällan mot hela mästarämbetet, med till exempel det demonstrativa nedläggandet av arbetet som ett beprövat vapen i löne- och arbetsplatstvister.54 Ur denna ålderdomliga strategi utvecklades mer centralt
organiserade strejkaktiviteter till en viktig kampform vid mitten av
1800-talet och i synnerhet ett par decennier senare, under 1870-talet.55
Utöver deras konfliktbenägenhet inom arbetet hade de lägre hantverkarna en framskjuten roll under 1830- och 40-talens urbana oroligheter. Ojämförligt störst koncentration av gesäller och lärlingar i
landet fanns i Stockholm, och det var främst där som de ”lät höra
av sig som lättantändligt material”.56 Detta leder oss tillbaka till vad
vi sagt om samhällsdebattens europatillvändhet. De revoltbenägna
franska arbetarna och chartiströrelsen i England var märkbart olustiga diskussionsämnen för den svenska överheten. För de utåtagerande hantverksarbetarna i Stockholm är det inte svårt att se att samma
omvärldsbevakning i stället bidrog med nya tolkningsramar och en
politiserad vokabulär för att förstå och uttrycka sitt eget missnöje.57
Inte minst betydelsefullt var att svenska gesäller och lärlingar med de
återkommande skildringarna av Englands fabriksstäder fick skäl att
föreställa sig sin egen framtid som synnerligen mörk. Den degradering och utdefiniering som de själva värjde sig mot tycktes på andra
platser redan vara total. Bilden av den engelske fabriksarbetaren som
reducerad till en maskin cirkulerade i de svenska tidningarna, liksom
utfallen mot vad som beskrevs som fabrikssystemets kasserande av
förbrukade arbetare, vilka lämnades åt sig själva att dö av svält och
sjukdom någonstans, lika övergivna av samhället som utanför de rikas
synfält.58 Vana att organisera sig själva fick hantverksarbetarna i det
54 Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 50–51. Jfr Johansson, ”Arbetare”,
s. 122–124.
55 Cederqvist, Arbetare i strejk, s. 25; Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 52.
56 Söderberg, Hantverkarna i brytningstid 1820–1870, s. 135.
57 Att hantverkets arbetare var flitiga tidningsläsare är välbelagt. Se Abrahamsson,
Ljus och frihet till näringsfång, s. 132–134.
58 Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 167.
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pressmedierade mötet med franska och engelska erfarenheter kort
sagt nya resurser för att tänka och kommunicera sitt eget motstånd.
Fullt tillräcklig är denna bakgrund emellertid inte. Att hantverksarbetarna skolades i radikalism tack vare samhällsdebattens europa
tillvändhet är bara en del av svaret. En av de saker som verkligen
utmärkte gesällerna och som gav dem helt andra möjligheter än till
exempel jordarbetarna var deras internationella vandringsvanor,
deras tradition att gå runt i Europa. Det var inte bara samhällets
bildnings- och näringsdefinierade eliter som gjorde långa studieresor. I hundratals år hade svenska gesäller tagit sig ner på kontinenten,
framför allt till de tyskspråkiga områdena, för att skaffa sig yrkeserfarenhet och hålla det inhemska hantverket à jour med den europeiska utvecklingen.59 När fabrikssystemet under 1800-talets tidiga decennier började se ut som framtidens modell kan ett delvis förändrat
resmönster skönjas. Mängder av svenska gesäller tog sig nu i sällskap
med sina norska och danska gelikar till Frankrikes och Englands industriregioner. I städer som London och Paris bildades under 1840talet ett antal skandinaviska arbetarföreningar med politiskt radikal
tendens, vilka infogades i internationellt ännu bredare och ofta hemliga organisatoriska nätverk.60 I nästa kapitel ska vi gå närmare in på
dessa sammanhang och se att det var en grupp hemvändande gesäller som tog initiativet till de första politiskt orienterade arbetarföreningarna i Stockholm.

De hotfulla arbetarna
Med dessa tre bitar på plats – krisföreställningarnas agrara och urbana bakgrund, den nya anspråksfulla medelklasspositionen och gesällmissnöjet – kan det här preciseras hur arbetarna ramades in som hot
i den svenska samhällsdebatten före 1848. En distinktion kan göras
mellan två olika men inte från varandra helt frikopplade hotbilder.
59 Andrén, ”Arbetarvandringar. I staden”, s. 38, 55.
60 Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 189–191.
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Först en bild av de kroppsarbetande klasserna som blir synlig både
i talet om jordproletariatets misär, Stockholm som brännpunkt för
destruktiva utlevelser och med hänsyn till gesällfrågan: bilden av arbetarna som socialt och moraliskt korrosiva – osedliga, ohörsamma, supande, lortiga, impulsiva, tjuvaktiga, etc. Här konstruerades en figur
som var en belastning för fattigvården, ett besvär för arbetsgivare, en
risk för de besuttna och överlag en mångfaldig källa till vardaglig oro
för samhällets välsituerade medlemmar.61 Den kan allmänt anses ha
fått sina drag genom det slags exkluderingsarbete som David Tjeder
med flera har lyft fram som centralt för utbildandet av 1800-talets
medelklasstillhörighet. Som negativ spegelbild utmärktes hållningen till denna figur dock inte av någon rivalitet, det rörde sig inte om
någon fiendefigur till medelklassen, ingen utmanare om makt och status. Med en kombinerad hållning av främlingskap, rädsla och medlidande kan den i stället sägas ha legat till grund för det borgerliga associationsväsendets nedåtriktade hjälp- och fostringsinsatser.
Den andra hotbilden har att göra med de lägre klasserna som kollektiv vålds- och upprorsmakare, och är framför allt relevant i relation
till det ”lättantändliga material” som den urbana arbetarbefolkningen
utgjorde. I sin doktorsavhandling ”Den farliga underklassen” betonar
historikern Birgit Petersson denna hotbild och menar att samhällsdebatten i Sverige redan före 1848 närde en stor skräck för massornas
våldsamma maktövertagande, en ”proletariatets revolution”.62 Den
figur som hon knyter till denna skräck har dock inte så mycket gemensamt med upplevelsen av arbetarna som fullvärdiga aktörer med
egen organisatorisk kapacitet, inte med föreställningen om arbetarna
som socialismens subjekt till exempel. Inte heller här var det med
andra ord fråga om en fiendefigur till medelklasspositionen i betydelsen politisk utmanare eller rival. Snarare var det en figur som representerade negationen av samhällsgemenskapen som sådan, hotet
att de lägre klasserna skulle ”slå samhället sönder och samman”.63
61 Petersson, ”Den farliga underklassen”, s. 56–57.
62 Petersson, ”Den farliga underklassen”, s. 56, 59.
63 Petersson, ”Den farliga underklassen”, s. 56.
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Vi kan säga att den liknar en uppförstorad och intensifierad version
av den gamla ”pöbeln” och att den utmärktes av att när som helst
kunna materialisera sig på gatan och angripa företrädare för överheten, lyncha något utvalt offer, svepa fram över människor och egendom likt en ond naturkraft.64
Gemensamt för de vardagligt korrosiva och de tillfälligt upproriska
figurerna var att de konstruerades på distans från ett ovanifrånperspektiv. Människor tillhöriga den underordnade arbetarpositionen befann sig långt från erkännandet som självständiga kontrahenter. Om
det sedan i olika fall faktiskt rörde sig om lantarbetare, tjänstefolk eller
gesäller spelade mindre roll, som historikern Roddy Nilsson har betonat: ”Ofta klumpades samhällets lägre skikt samman till en diffus
grupp som ägde en rad för samhällets fortbestånd hotande drag.”65
Att självmedveten politisk agens inte var en förmåga som tillräknades
arbetarpositionen framkommer med all önskvärd tydlighet av att de
lägre klasserna regelmässigt jämfördes med ”troskyldiga barn”, när
de inte i stället likställdes med en ”underlägsen art”.66 Oberoende av
hotbild hörde problemformuleringarna, initiativen och lösningarna
med andra ord till dem som odlade dessa objektifierande och ringaktande synsätt.
Samtidigt har vi sett att gesällmissnöjet vagt pekade på andra möjligheter redan före 1840-talets organiserade arbetarradikalism i Stockholm. Hantverkets arbetare gjorde motstånd mot den sociala degradering som hörde till skråordningens sönderfall på sätt som även utifrån
torde ha indikerat att där fanns en rudimentär samhällsanalys i botten
och egna idéer om vad de behövde och hade rätt till. Vad som emellertid saknades för att dessa perspektiv skulle tränga igenom och tillerkännas giltighet i den bredare debatten var organiserade aktörssammanhang av arbetare och publika fora där rådande föreställningar,
stereotypa arbetarfigurer och hotbilder kunde utmanas.
64 Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 167–168.
65 Nilsson, ”Den sociala frågan”, s. 141.
66 Petersson, ”Den farliga underklassen”, s. 57; Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 168, 308; Nilsson, ”Den sociala frågan”, s. 141.
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3. Arbetarradikalismens Stockholms
miljöer, 1845–1848

Söndagen den 26 oktober 1845 träffades ett halvt dussin gesäller och
lika många från medelklassen i läkaren Johan Ellmins bostad för att
påbörja arbetet med en bildningscirkel i Stockholm. Initiativet hade
tagits av skräddargesällerna Olof Renhult och Sven Trägårdh, två tidigare obemärkta familjefäder i trettioårsåldern och väletablerade
i huvudstadens skräddargesällskap.1 Som föreningens förste ordförande utsågs den snart femtioårige Ellmin, som gjort studieresor på
kontinenten och till England och som var välkänd i Stockholm för
sitt engagemang i fattigvårdsfrågan.2 I egenskap av fattigläkare i Nicolai församling och i skräddargesällskapet hade han daglig kontakt
med stadens arbetare och en god inblick i deras levnadsförhållanden.
Stockholms bildningscirkel utgjorde startskottet för en period i huvudstaden då gesällmissnöjet plötsligt kom i närkontakt med tidens
radikala samhällstänkande, en period av föreningsinitiativ och vissa
omstridda ansatser att engagera arbetarbefolkningen som bröt med
stereotypa figurer och gängse hotbilder. Det här kapitlet handlar om
dessa lokala aktörssammanhang, hur de tog form, vad de gjorde och
med vilka anspråk. Första delen vilar liksom förra kapitlet tungt på
tidigare forskning och fokuserar på de aktiviteter som har knutits till
Stockholms bildningscirkel, Skandinaviska sällskapet och bokhandla1 Den mest utförliga behandlingen av Trägårdhs och Renhults bakgrunder finns i
Ragnerstam, Arbetare i rörelse, s. 38–46.
2 Carl Landelius, ”Johan Ellmin”, Svenskt Biografiskt Lexikon, bd 13, 1950.
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re Per Götreks hemliga kommunistiska gesällkrets, samt på den ideologiska terräng i vilken dessa aktörssammanhang framträdde och artikulerade sig. Kapitlets senare del snävar dock in på det sistnämnda
sammanhanget – kretsen runt Per Götrek – och genomför en självständig undersökning av den kommunistiska tillhörighet som denna
grupp introducerade i Sveriges huvudstad.
Sammantaget tjänar kapitlet som bakgrund till kapitel 4 och kan
sägas belysa hur revolutionens pressdebatt i Stockholm 1848 kunde
bli så affektivt laddad och i vissa läger präglad av en påtaglig alarmism. Att även den liberala pressen och flera monarkiska tidningar
plötsligt började involvera de lokala arbetarna direkt och med olika
syften göra dem till mottagare av subjektserkännande retorik, torde
inte kunna förstås annat än i ljuset av de lokalt organiserade arbetarmiljöer som behandlas i detta kapitel.

Stockholms bildningscirkel
Den bildningscirkel som kom igång i Stockholm hösten 1845 har karaktäriserats som en förening som i allt väsentligt var styrd av medelklasspersoner och genomsyrad av deras självbild som de lägre klassernas representanter och förmyndare. Frans Lundgren har beskrivit
bildningscirkeln som en reformverksamhet inrättad från ovan, för att
”forma arbetarnas moraliska kapaciteter, familjerelationer och relationer till andra grupper i samhället”.3 ”Den bärande tanken”, säger i
sin tur Roddy Nilsson, var att arbetarna inom cirkeln skulle ”höja sin
andliga och materiella standard och lära sig ta ansvar för sig själva och
sin familj”.4 Det ska med andra ord röra sig om en förening som exemplifierar det medelklassdominerade associationsväsende som växte
fram vid denna tid och där arbetarna gjordes till föremål för hjälpinsatser, omskolning och styrning.

3 Lundgren, Den isolerade medborgaren, s. 194.
4 Nilsson, ”Den sociala frågan”, s. 166.

78

Ingen har bestridit att föreningen i praktiken utvecklades till en
toppstyrd organisation för hantverksarbetare, i motsats till deras egen
organisation i mer genuin mening, och detta definitivt när föreningsformerna etablerats och arbetet kommit igång ordentligt. Som en
medelklasstyrd och arbetarfostrande förening uppnådde Stockholms
bildningscirkel dessutom en förträfflig framgång under några år och
i början av 1850-talet räknades antalet medlemmar till uppemot tusen
personer. Framgången var dock inte utan inre spänningar. Arbetarhistoriker som Erik Gamby och Bunny Ragnerstam har visat att föreningens första tid präglades av oenighet och konflikter gällande både
ändamålen och formerna för verksamheten.5
Gamby har ställt frågan om bildningscirkeln vid starten ändå inte
var tänkt att tjäna ett annat syfte än vad såväl stadgarna som den faktiska verksamheten låter förstå.6 Initiativet till föreningen togs trots allt
av två arbetare, Trägårdh och Renhult, där den förste av dem oförnekligen skulle framträda som politisk arbetarledare och förkämpe för
utvidgad rösträtt år 1848, vilket vi får anledning att återkomma till i
nästa kapitel. Varför kan inte initiativtagarnas ambitioner ha varit politiska redan ett par år tidigare, frågar Gamby. Möjligt är det, särskilt
om man ser till den likhet med hänsyn till föreningsstadgarna som
han påvisat mellan Stockholms bildningscirkel och dess motsvarighet i Hamburg som hade grundats 1844. Ursprunget till föreningen i
Hamburg var i sin tur Bildungsverein für Arbeiter, som bildats 1840 av
exiltyska arbetare i London tillhöriga De rättfärdigas förbund (Bund
der Gerechten), vilka hade flytt över kanalen efter en misslyckad revolt
i Paris 1839. Efter mönster från Londonföreningen uppstod snart dit
anslutna bildningsföreningar på flera orter i Tyskland. Skenbart apolitiska organisationer och närmast identiska med Stockholmscirkeln
var dessa i hemlighet kontaktorgan för den aktivitet som bedrevs i De
5 Ragnerstam, Arbetare i rörelse, t.ex. s. 66. Frans Lundgren gör sig medvetet okunnig
om de rivaliserande anspråk och förhoppningar som föreningen tycks ha burit på
genom att enbart vara intresserad av medelklassmedlemmarnas ”problembeskrivningar och målsättningar” och inte alls av vad han kallar ”arbetarnas självsyn”. Den
isolerade medborgaren, s. 196.
6 Gamby, Per Götrek, s. 127–128.
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rättfärdigas förbund. De fungerade som täckorganisationer för den
radikala agitationen.7
Hur det än var med Renhults och Trägårdhs eventuella planer
måste det snart ha stått klart för dem att det inte skulle kunna bli tal
om någon hemlig arbetaragenda. Efter den första tidens meningsskiljaktigheter och öppna strider utvecklades som sagt bildningscirkeln till den typ av borgerlig reformverksamhet som Frans Lundgren
och andra har beskrivit. Det är emellertid just genom att fokusera på
dessa tidiga inre stridigheter som vi får syn på hur gesällmissnöjet i
Stockholm kom i kontakt med periodens radikala samhällstänkande
och faktiskt började organiseras i anslutning till den tyskspråkiga arbetarföreningsrörelsen med De rättfärdigas förbund i spetsen.
Till att börja med bortmanövrerades Johan Ellmin från bildningscirkelns ordförandepost i maj 1846, som slutresultatet av en konflikt
om ”reglementerandet” inom föreningen mellan honom och en kapten vid namn Anton Ludvig Fahnehjelm, som har spårats till hovet
och beskrivits som ”reaktionens handgångne man”.8 Ellmin vände sig
mot bildningscirkelns allmänna utvecklingstendens och kritiserade i
skarpa ordalag ett förslag om att de allra lägsta samhällsskikten skulle utestängas från föreningen.9 Med Fahnehjelm som en av pådrivarna stängdes inträdesdörren inunder hantverksarbetarna och en stadgeförändring genomdrevs varigenom föreningsprincipen om allmän
rösträtt gick förlorad. Ellmin fick dock igenom en av sina hjärtefrågor, i det att ansträngningar började göras för att locka hantverkarnas
kvinnliga familjemedlemmar till föreningen och så småningom även
andra kvinnor, dock utan att ge dem formellt tillträde till föreningsuppdrag eller rätten att själva hålla föredrag.10
Dagsaktuella frågor med politisk sprängkraft hade i de ursprungliga
stadgarna förklarats ligga utanför cirkelns verksamhetsområde. När
dessa stadgar skärptes 1847 förbjöds upplevt kontroversiella ämnen
7 Gamby, Per Götrek, s. 125–126.
8 Påhlman & Sjölin, Arbetarföreningarna i Sverige 1850–1900, s. 89.
9 För Ellmins egen berättelse om dessa interna strider, se hans Om folkets bildning och
Bildningscirkelns i Stockholm första år (Stockholm, 1942 [1847]), s. 68–69, 77–80.
10 Lundgren, Den isolerade medborgaren, s. 229.
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helt och hållet. Bakgrunden var den interna turbulens som följt på
den 17 januari 1847, då prästen i Katarina församling, Nils Ignell, hållit ett föredrag i bildningscirkeln med titeln ”Om kommunismen och
dess förhållande till christendomen”. Ignells tal föranledde nämligen
en replik från bokhandlaren Per Götrek, föreningsmedlem sedan april
1846, som under ett föreningsmöte den 21 februari läste upp en skrivelse från gesällen Carl Daniel Forssell, senare samma år utgiven som
Kommunismen och kristendomen, den första tryckta skriften någonsin av
en svensk som tar kommunismen i försvar.11
Per Götrek föddes under 1700-talets näst sista år i en handskmakargesällfamilj i Linköping. Efter avbrutna studier vid Uppsala universitet etablerade han sig som bokhandlare i Stockholm år 1824. Vid
sidan av den primära bokhandelsnäringen var han en mångsysslare
med perioder bland annat som tryckpressfabrikant, tidningsredaktör,
förläggare och författare.12 Något bemärkt blev Götrek 1830 då han
gav ut en bok om julirevolutionen i Frankrike. Omtalad blev han året
därpå när han publicerade nästa skrift, Framtidens religion, uppenbarad
af Saint-Simon, som 1833 följdes upp med en till bok om saintsimonismen.13 Vid tiden kring 1830 hade Götrek nära kontakter med Gustaf
11 Forssell, Kommunismen och kristendomen.
12 Den mest utarbetade Götrekbiografin är Gambys Per Götrek. Utförliga behandlingar av Götreks verksamhet under det radikala 1840-talet återfinns i Bäckströms Götrek
och manifestet och Ragnerstams Arbetare i rörelse. Götrek brukar figurera i bredare översiktsverk och den krets som han samlade runt sig i Stockholm behandlas ofta som den
senare arbetarrörelsens och socialdemokratins pionjärer. Se t.ex. Lindgren, Från Per
Götrek till Per Albin och Hirdman, Vi bygger landet. Viktiga källor till information om
Götreks liv i Stockholm är Claes Lundins tre minnesskrifter: En gammal stockholmares
minnen, I (Stockholm, 1904); ”Kommunismen vid Järntorget. Stockholmsminnen från
1840-talet”, Nornan. Svensk kalender för 1884 (Stockholm, 1883); Tidsbilder ur Stockholms
lifvet (Stockholm, 1895). På Claes Lundins hågkomster vilar ett par äldre tolkningar
av Götrek som kommunist: Vennerström, Svenska utopister, s. 125–167 och Fredrik
Böök, Svensk vardag (Stockholm: P. A. Norstedt & Söners förlag, 1922), s. 266–292. En
liknande mer sentida behandling av Götrek finns i Karl-Olof Andersson, Svenska öden
i ångans sekel (Stockholm: Bilda förlag, 2000), kapitlet ”Originalet som introducerade
Karl Marx i Sverige”, s. 123–132.
13 Per Götrek, Framtidens religion, uppenbarad af Saint-Simon. En kort framställning af
den nya religionsläran, enligt saint-simonisternes skrifter (Stockholm, 1831); Saint-Simons
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Hierta och dennes tidning Medborgaren, som under några år samlade
det mesta av vad Stockholm hade av politisk radikalism. Efter denna
period av samhällskritiskt skrivande tycks bokhandelsnäringen ha
varit Götreks främsta bestyr fram till mitten av 1840-talet.
När Götrek på våren 1846 gjorde sitt inträde i bildningscirkeln fick
han snabbt en framträdande ställning och Ellmin med flera som var
kritiska till den fahnehjelmska linjen samlades runt honom. I ett anförande den 19 april 1846 ingrep han i de interna tvisterna på ett sätt
som visar att bildningscirkeln initialt kunde hysa en mer radikal idédebatt:
Vi finna tyvärr, att en nästan oöverstiglig gränsskillnad blivit utstakad
emellan de olika samhällsklasserna. Sålunda har man uppdragit en skilje
linje emellan vad man kallat bättre och sämre folk och med de senare förstått den klass, som endast ägnats åt det materiella arbetet. Ingen indelning
av människor kan dock stödjas på en falskare grund. Det finns visserligen
inom samhället bättre och sämre folk, men jag föredrar andra karaktäristiska kännemärken, än dem som vanligen antagas för rangeringen. Alla
arbetare av vad samhällsklass som helst, kallar jag det bättre folket, och
alla lättingar, de må vara så rika, välklädda och av andra lättingar så högt
ansedda som helst, kallar jag det sämre.14

Att ta fasta på inför kommande analyser är först den saintsimonistiskt
influerade antitesen eller uppdelningen av samhället i endast två relevanta positioner: ”arbetare av vad samhällsklass som helst” på den
ena sidan och ”alla lättingar” på den andra, de som blott lever på
andras arbete utan att själva göra någon nytta. Sedan vad som kan
beskrivas som antitesens denaturaliserande och rudimentärt politiserande inramning, det vill säga att ”gränsskillnaden” mellan dessa två
positioner framställs som aktivt skapad, som någonting ”man [har]
uppdragit”, och därför även som möjlig att ändra. Sist men inte minst
den värderingsmässiga omkastningen av positionerna: ”det bättre folreligions-lära. I kort sammandrag uppställd af P. G. (Stockholm, 1833). Den första boken
uppmärksammades på Malla Silfverstolpes salong av bland andra Carl Jonas Love
Almqvist. Se Burman, Politik i sak, s. 51. Även Gamby, Per Götrek, s. 106.
14 Citat från Ragnerstam, Arbetare i rörelse, s. 73.
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ket” var i själva verket de samhälleligt nedklassade arbetarna och
”det sämre” alla lättingar, hur högt de än ville värdera sig själva och
varandra.
Vi ska varken överdriva militansen i detta anförande eller tillskriva
Götrek någon påtaglig originalitet, men att han adresserade arbetare på detta vis är viktigt. Anförandet gör klart att arbetarmottagarna
inom bildningscirkeln inte endast manades till ordentlighet och tacksamhet inför medelklassens hjälp- och bildningsinsatser, utan även
gavs möjlighet att spegla sig i en bild av sig själva som felaktigt degraderade i förhållande till sin egentliga samhällsbetydelse och därmed
i sin fulla rätt att begära förändring.
Med anledning av bildningscirkelns utveckling – troligen med turbulensen efter Nils Ignells kommunismkritiska tal som omedelbart
skäl – valde gruppen kring Götrek att starta en ny förening, som de
kom att kalla Skandinaviska sällskapet.15 Förutom Götrek själv och
Johan Ellmin hörde även bildningscirkelns initiativtagare Olof Renhult och Sven Trägårdh till denna grupp. I forskningen har det debatterats huruvida den nya föreningen ska tolkas som en utbrytning från
eller som ett komplement till bildningscirkeln.16 För oss är det tillräckligt att konstatera att Skandinaviska sällskapet var en helt annan
typ av organisation, som det verkar ett arbetarforum för politiska diskussioner och dessutom ett aktörssammanhang som formulerade och
15 Namnet Skandinaviska sällskapet har inget samband med tidens studentskandinavism, utan kommer från de föreningar av svenska, norska och danska vandringsgesäller som under 1840-talet hade bildats i städer som Paris, Hamburg och London.
I Paris skapades ett skandinaviskt sällskap omkring 1845 som hade sin träffpunkt på
Café de Danemarc vid Rue de Saint Honoré. I London fanns ett skandinaviskt sällskap med ett fyrtiotal medlemmar som var anslutet till De rättfärdigas förbund. Se
Gamby, Per Götrek, s. 115. Även Bäckström, Götrek och manifestet, s. 21.
16 Knut Bäckström och Carl Landelius har liksom Påhlman & Sjölin velat se Skandinaviska sällskapet som en organisation startad i opposition mot urartade förhållanden inom bildningscirkeln. Bäckström, Götrek och manifestet, s. 27; Påhlman & Sjölin,
Arbetarföreningarna i Sverige 1850–1900, s. 90; Landelius, 1840–1850-talets bildningscirklar, 1936, s. 34. Gamby och Anderson ser Skandinaviska sällskapet i stället som ett
komplement för en grupp individer som utöver ett bildningsforum ville ha tillfälle att
formulera sig kring politiska frågor. Gamby, Per Götrek, s. 134, 137; Anderson, ”Stockholms Arbetarförening av 1850”, s. 25, 27.
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offentliggjorde kollektiva politiska ställningstaganden. I stockholmspressen bemöttes föreningen på vissa håll som potentiellt samhällsomstörtande och den gjordes till det första inhemska föremålet för
antikommunistiska varningsord.

Skandinaviska sällskapet
Att prästen Nils Ignell inskred i bildningscirkeln med ett långt kommunismkritiskt tal tyder på att det förekom åsiktstendenser inom föreningen som ledningen trodde sig göra bäst i att motverka. Men att
det verkligen skulle finnas svenska kommunister var en omständighet
som första gången offentligt omtalades i Stockholm i samband med
grundandet av Skandinaviska sällskapet. I veckotidningen Hermoder,
utgiven av Nils Bréant Alexander Rappe, stod följande kommentar
att läsa den 23 januari 1847:
Kommunistiska åsigter börja ge sig luft i hufvudstaden. Man må då tacka
hr komminister Ignell, som nyligen uti den s. k. Bildningscirkeln lärer hållit ett kraftfullt och öfvertygande tal emot kommunismen. Mången trodde, att han stred emot ett hjernspöke; men några dagar efter hans föredrag bildade sig härstädes ett skandinaviskt sällskap med kommunistisk
färg. Det lärer ännu icke räkna mer än 12 á 15 ledamöter, flertalet gesäller. Ordföranden lärer vara en gesäll, som i Paris studerat kommunismen.
– Vi nämna detta, emedan vi ha säker anledning att förmoda, att hela tillställningen utgått från någon uti Bildningscirkeln sårad fåfänga, och det
skulle vara stor skada, om split och tvedrägt undergräfde denna vackra
och nyttiga inrättning.17

När Hermoder senare samma år försvarade sig mot Aftonbladet, som
klandrade tidningen för att kommunismen överhuvud blivit en fråga
i Sverige, utnämndes denna notis till ”Hermoders stora nyhet förliden vinter”.18 Kommunismryktet togs upp av flera tidningar och sär17 Hermoder, 23/1 1847.
18 Hermoder, ”Hermoders ställning till kommunismen, bildnings-cirkeln, m. m.”, 4/9
1847.
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skilt engagerad var Dagligt Allehanda, som efter en liten notis den 25
januari 1847 publicerade Ignells tal mot kommunismen i dess helhet.19 Typiskt för dessa reaktioner kan sägas ha varit villrådigheten
och från några håll ett visst nedlåtande löje. Fanns det verkligen kommunister i Stockholm och var dessa i så fall inte endast en handfull
virrpannor? Hermoder publicerade en avfärdande karikatyr av kommunismens läror, men var av det försiktigare slaget och fortsatte med
andra tidningar att bevaka Skandinaviska sällskapet.20 Någon lättsamhet rymdes inte i det konservativa ämbetsmannaorganet Tiden, som
på hösten 1847 menade att denna arbetarförening var att betrakta som
en ”politisk klubb!”:
År 1848 kan det [Skandinaviska sällskapet] få läktare och massor af åhörare i sitt samlingsrum; och år 1849 eller 1850 kan, under dessas bifallsrop,
hvilken som helst begära discussion, huruvida man bör bibehålla konungamakten, den nu gällande regeringsformen, m. m.; och sedan kan det
möjligtvis ej vara långt till den tid, då Sveriges lagligen valda Riksdagsmän
och lagliga Regent måste med bäfvan lyssna till ropen från Skandinavernas sjelfskrifna folkombud – så har händt; så kan hända.21

Att läget upplevdes som spänt bland initiativtagarna till Skandinaviska sällskapet antyds av att Per Götrek valde att bemöta dessa spekulationer i pressen. Vid denna tid skrev Götrek så kallade stockholms
korrespondenser i Eskilstuna Allehanda, och i en sådan lämnade han
den 27 februari 1847 en utförlig redogörelse för föreningens tillkomst:
På ett visst håll oroande rykten hafva här varit gängse, angående inrättandet af ett sällskap, inom hvilket den kommunistiska propagandan skulle
spela en icke ovigtig roll. Åtskilligt har derom funnits att läsa i vissa tidningar, som blandar det sanna och osanna rörande denna sak om hvartannat. Det verkliga förhållandet är, att ett Skandinaviskt Sällskap här
blifvit inrättadt. Stiftarne äro unga handtverkare, Mästare och Gesäller,
19 Dagligt Allehanda, ”Om kommunismen och dess förhållande till christendomen.
Tal i bildningscirkeln af N. Ignell”, 29/1, 30/1, 2/2, 5/2 1847.
20 Hermoder, ”Allgemensamheten”, 23/1 1847.
21 Tiden, ”Observerade tidstecken”, 27/11 1847.
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hvilka alla varit i utlandet, och der varit ledamöter af associationer, som
bland arbetarne der funnits inrättade för broderlighetens befästande och
upplysningens tillväxt inom dessa klasser, hvilka öfver allt hvarest dylika associationer inrättas, mötas med välvilja och omhuldas af män af de
mera bildade klasserna, som med de förra träda i förening. [– – –] Desse
unge män, om hvilka förut nämdes, alle ledamöter af Skandinaviska Sällskaperne i Paris, London, Köpenhamn, Hamburg, m. fl. orter, utgjorde,
då de af slumpen förenades i Sveriges hufvudstad, redan på förhand ett
Skandinaviskt Sällskap, som endast behöfde sammanhållas och befästas
för att ligga till grund för en hittills uti Stockholm saknad association af
denna beskaffenhet. [– – –] Att en del af dem har kunskap om kommunismen, och förstå att uppfatta den till sin rätta halt, är otvivelaktigt; men att
Sällskapets tendence ej är communistisk, visas bäst af Stadgerne hvilka
blifvit med Öfverståthållare-Embetet kommunicerade.22

Skandinaviska sällskapet hade bildats av en grupp unga och internationellt erfarna hantverkare, några med förmåga att bedöma kommunismen ”till sin rätta halt”. Orden var precis lagom hala, varken
bekräftande eller förnekande. Bedyrandet att föreningen inte kunde
vara kommunistisk eftersom den hade fått sina stadgar godkända av
stadens högsta polisiära instans behöver inte vara falskt, men är samtidigt rätt betydelselöst. Sannolikheten att en förening skulle bli godkänd som öppet deklarerade den kommunistiska ”propagandan” som
sitt ändamål är praktiskt taget obefintlig.
Före ankomsten till Stockholm hade de aktuella hantverksarbetarna enligt Götreks redogörelse varit aktiva i liknande föreningar i städer som Paris, London, Köpenhamn och Hamburg. Några av dessa
individer har identifierats av tidigare forskning.23 Där fanns Carl Daniel Forssell som via Götrek framträdde med en skrift till kommunismens försvar mot Ignell. Forssell anlände till Stockholm från Paris
22 Eskilstuna Allehanda, ”Korrespondens-artikel”, 27/2 1847. Gamby har identifierat
Götrek som den anonyme skribenten bakom denna artikel, tillsammans med en hel
serie korrespondenser från Stockholm i Eskilstuna Allehanda från mars 1846 till maj
1848. Gamby, Per Götrek, s. 282, not 5.
23 Grundarbetet till detta har gjorts av Folke Lindberg, se hans ”Skrädderi och politik”.
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på sommaren 1846 i sällskap med skräddargesällkollegan Lars Gustaf
Stolbin, som kom att ingå i kretsen kring Götrek. Tidigare hade Forssell arbetat i London och där varit medlem i De rättfärdigas förbund.
Gamby gissar att det var han som med anvisningar från London drog
upp riktlinjerna för Skandinaviska sällskapet innan han på nytt lämnade Stockholm i december 1846.24 På hösten samma år återvände
ytterligare en skräddargesäll till huvudstaden, Carl Löwstedt. Innan
denne gesäll kom att ingå i Götrekkretsen hade han under sin arbetsvandring passerat städer som Köpenhamn, Kiel, Hamburg, Stuttgart,
Lyon och slutligen Paris, där han uppehållit sig i tre år. I Frankrike
var Löwstedt aktiv i Étienne Cabets kommunistiska rörelse och hade
troligen även ett visst personligt umgänge med Cabet.25
I sin korrespondensartikel i Eskilstuna Allehanda försäkrade Götrek
att ingen kommunistisk tendens gjorde sig gällande i Skandinaviska
sällskapet. Möjligheten att veta vad som verkligen pågick i denna förening är dock begränsad. Samtliga mötesprotokoll och andra interna
handlingar är förkomna och referat av föreningens sammankomster
är praktiskt taget obefintliga i pressen. Gamby, som gått igenom tidningarna efter mötesannonser, har räknat de anmälda sammanträdena till sjutton stycken år 1847, trettiofyra år 1848 och endast nio
för det sista året 1849.26 I en sällsynt tidningsinsändare från maj 1849
kunde det snappas upp att Skandinaviska sällskapets medlemsantal
vid denna tidpunkt uppgick till ”något öfver 100 personer, [som] till
fyra femtedelar tillhöra arbetsklassen”.27 Kända som ordförande i den
därmed inte helt oansenliga föreningen är Ellmin, Götrek och Trägårdh. Sammanträdena hölls i röda rummet, en trappa upp i Börshuset vid Stortorget, där även bildningscirkeln haft sina sammankomster
under sitt första verksamhetsår.
En utåtvänd och för den här studien betydelsefull handling kan
dock knytas till Skandinaviska sällskapet: dess ställningstagande i ti24
25
26
27

Erik Gamby, Per Götrek, s. 133.
Erik Gamby, Per Götrek, s. 134.
Erik Gamby, Per Götrek, s. 137.
Söndagsbladet, ”Skandinaviska sällskapet”, 1/5 1849.
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dens representationsfråga och i anslutning därmed en offentliggjord
appell till landets alla arbetare 1848 om att ta saken i egna händer
och börja organisera sig för att kräva sina politiska rättigheter. I nästa
kapitel återkommer vi till Skandinaviska sällskapet och undersöker
denna organiseringsappell närmare.

Den kommunistiska kretsen
Ryktet att kommunismen hade etablerat sig i Stockholm var inte
ogrundat. På hösten 1847 utkom en liten skrift i staden med titeln
Om proletariatet och dess befrielse genom den sanna kommunismen (hädanefter Om proletariatet).28 I skriftens inledning presenterade sig en anonym grupp som ”de svenska kommunisterna” och förklarade att tiden
hade kommit för dem att framlägga sin ”trosbekännelse”. Det dröjde
inte länge förrän namnen på flera av dessa kommunister var kända
i pressen. Den 26 mars 1848 höll nämligen polisen i huvudstaden ett
uppmärksammat förhör med ett antal personer som enligt uppgift regelbundet brukade träffas hemma hos Per Götrek vid Järntorget 38.
Anledningen var de blodiga gatustrider som helgen innan hade skakat Stockholm, de så kallade marsoroligheterna. Nu letade polisen
efter upprorsmän och anstiftare. Götrek med flera utpekades av en
okänd angivare och tvingades inställa sig hos polismästare Bergman
på Brunkebergstorg.29
Av det bevarade förhörsprotokollet framgår att Götrek, skräddargesällen Carl Löwstedt och en handfull andra brukade mötas hos
Götrek för att diskutera kommunismen.30 Som grupp förklarade de
sig bekosta en prenumeration på Étienne Cabets tidning Le Populaire
och de tog på sig utgivandet av Om proletariatet som ett gemensamt
företag. Cabet var vid denna tid ledare för en formlig massrörelse i
Frankrike med över hundratusen aktiva, huvudsakligen hantverksar28 Götrek m.fl., Om proletariatet.
29 Gamby, Per Götrek, s. 160–172.
30 Förhörsprotokollet finns i sin helhet som bilaga i Gamby, Per Götrek, s. 262–269.
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betare, som kallade sig ikariska kommunister efter titeln på en roman
som Cabet utgivit 1840, Voyage en Icarie.31 Samtliga förhörda förnekade
bestämt all inblandning i de stockholmska gatustriderna. Men de var
öppna med sina kommunistiska övertygelser. En trettiofyraårig skräddargesäll från Värmland vid namn Johan Petersson berättade en historia som liknade Carl Löwstedts. Efter att ha tagit sig fram vägen via
Hamburg, Amsterdam och Bryssel hade han stannat två år i Paris, där
han ”fått kännedom om Communismen och sedermera med mycket
intresse omfattat dess syftning och läror”. Rättframt ska Götrek i sin
tur ha förklarat sig vara hängiven uppgiften att ”befrämja utspridandet af Communismens läror”.32
Gruppen insisterade på att deras kommunism var av det fredligt religiösa slaget och inte av den revolutionära sort som förespråkade egendomens våldsamma expropriation och äktenskapets upphävande. De
sade sig i likhet med de franska ikarierna återknyta till den ursprungliga kristendomen och företräda en kommunism som var oförenlig med
alla typer av våldsmedel: ”med aktning och vördnad för samhällsordning och dess lagar, söker den ehuru åsyftande reform och framåtskridande endast verka på fredlig väg genom det allmänna tänkesättets
beredande för communismens idé”.33 Sammantaget föreföll polisen
lugnad. Efter att ha varnat Götrek för att fortsätta med sina oanmälda
sammanträden, som i lagens ögon inte kunde betraktas som enskilda
samkväm, beslutades att undersökningen skulle lämnas utan åtgärd.
Det är omdebatterat huruvida Götrek med flera var helt sanningsenliga när de förnekade sin inblandning i marsoroligheterna 1848 och
så entydigt anknöt till Cabet och den kristet färgade ikariska kommunismen. Att gruppen hade kontakt med Cabet i Paris är belagt
och därtill att kommunikationen gick åt båda hållen. Ett brev från
Cabet till Löwstedt har påträffats i den senares efterlämnade papper
31 För en historik över den ikariska kommunismen, se Christopher H. Johnson, Utopian communism in France. Cabet and the Icarians, 1839–1851 (Ithaca/London: Cornell
University Press, 1974). Se även Jacques Ranciére, Proletarian nights. The workers’ dream
in nineteenth-century France. Övers. John Drury (London: Verso, 2012 [1981]).
32 Förhörsprotokollet i Gamby, Per Götrek, s. 263.
33 Förhörsprotokollet i Gamby, Per Götrek, s. 263.
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och åtminstone tre brev från kretsen kring Götrek infördes i Le Populaire.34 Men att de förhörda inte gav hela sanningen har sedermera
blivit klart. Inget nämnde de om sina förbindelser med De rättfärdigas förbund i London, som nyligen hade bytt namn till Kommunisternas förbund (Bund der Kommunisten) och kommit under Karl Marx
och Friedrich Engels ideologiska ledarskap. I Om proletariatet från
1847 finns det ett avsnitt som omisskänneligt föregriper det med tiden
enormt inflytelserika manifest som utgick från Kommunisternas förbund samtidigt med senvinterns europeiska revolutionsutbrott 1848.
Hur kunde den svenska skriften faktiskt utkomma några månader före
Manifest der kommunistischen Partei?35
Sambandet uppdagades 1968 när den schweiziske historikern Bert
Andréas kom över en mapp på Staats- und Universitätsbibliothek i
Hamburg innehållandes handlingar från Kommunisternas förbund.
I en förbundsskrivelse daterad till februari 1847 står att läsa från centralstyrelsen i London till tiotalet lokalavdelningar på kontinenten:
Från Sverige har vi fått en ganska glädjande underrättelse. De kommunistiska idéerna där gör snabba framsteg, dock tycks de ännu vara något
blandade med kristendomen, liksom det i början var också hos oss, men
det kommer nog att ordna upp sig. Flera av våra bröder har för avsikt att i
alla delar av Sverige inrätta offentliga proletärföreningar, och i Stockholm
har man redan gjort början härmed.36

Det var Skandinaviska sällskapet som avsågs med att starten hade
setts i Stockholm på offentliga proletärföreningar. När denna förening
34 Brev från kretsen kring Götrek med sympatiyttringar för den ikariska kommunismen publicerades i Le Populaire den 27/6 1847, 31/1 1848 och 2/6 1850. Gamby, Per
Götrek, s. 119, 154–155.
35 Så förundrades till exempel Ivar Vennerström över hur Per Götrek, som han tog
för ensam författare till Om proletariatet, tillsynes självständigt och definitivt före Kommunistiska manifestet kunde utge ett arbete vars analyser till viktiga delar ”sammanfaller med Marx”. Vennerström, Svenska utopister, s. 151. Med samma gåta brottades
Gustaf Henriksson-Holmberg: Hur kunde det komma sig att Götrek skrev ”äkta
’marxistiskt’ ” trots att Marx tidiga arbeten ”ej ens [var] kända i hans eget hemland,
Tyskland”? Henriksson-Holmberg, Socialismen i Sverige 1770–1886, s. 183.
36 Citat efter Gambys översättning, Per Götrek, s. 150.
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bildades i början av 1847 underrättades de skandinaviska arbetarsällskapen därom i Paris, Hamburg och London, och på den vägen fick
Kommunisternas förbund vetskap om den svenska organisationen.
Uppgiften att kommunismen gjorde snabba framsteg i Sverige var
klart överdriven, men den fick centralstyrelsen i London att skicka ett
sändebud till landet. Den tyske typografen Albert August Anders tog
ut en vandringsbok på den svenska beskickningen i London, utrustades med ränseln full av broschyrer och anlände via Helsingör-Helsingborg till Stockholm i mitten av maj 1847. Tack vare de i Hamburg
påträffade dokumenten har en hel del av innehållet blivit känt i de
förkomna resebrev som Anders sände till förbundets centralstyrelse
under sin svenska vistelse.37 I ett avsnitt nämndes mötet med gruppen
kring Götrek: ”I Stockholm överlämnade han till församlingen där
(vår kommunistiska utpost i norr) centralstyrelsens två första skrivelser”. Detta möte stimulerade till fortsatt korrespondens. I styrelsens
cirkulär till lokalavdelningarna i september 1847 står att läsa:
Från Stockholm fick vi ett brev, daterat den 8 juli. Våra därvarande bröder
är fyllda med största entusiasm över våra grundsatser. En präst, som har
angripit kommunismen offentligt, fick svar av en förbundsmedlem, broder
Forssell, i en broschyr som skrivits på svenska språket, där han också för
folket förklarar våra grundsatser. [– – –] De skriver oss vidare: ”Bildningsföreningen här i Stockholm, som vi tidigare kunde betrakta som en förgård
till kommunismen, har tyvärr råkat i kälkborgarnas händer. Däremot är
inom härvarande Skandinaviska sällskap, vari vi alla är medlemmar, och
där en av de våra är president, det demokratiska elementet rent och obefläckat, och ur detta sällskap rekryterar vi våra medlemmar.” Omedelbart
efter att vi fått denna skrivelse har vi skrivit av kongresscirkuläret, den
kommunistiska trosbekännelsen och stadgarna med latinska bokstäver,
eftersom de flesta svenskar inte kan läsa de tyska bokstäverna, och skickat dem alltsammans med post. På denna sista sändning väntar vi svar.38
37 Den fyrtiofemårige typografen ska ha tagit sig från Skåne till Stockholm och via
Uppsala hela vägen upp till det stiglösa gränslandet i Norrland. Som det utropades
i Kommunistiska förbundets cirkulärskrivelse från september 1847: ”En kommunistisk emissarie bland lapparna!”, Gamby, Per Götrek, s. 118–119, 151.
38 Citat efter Gambys översättning, Per Götrek, s. 152.
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Här nämns kontroverserna i Stockholms bildningscirkel och Forssells
svarsskrift på Nils Ignells kommunismkritiska föredrag. Brevet stärker Gambys idé att det från början hos somliga visst fanns bestämda
politiska ambitioner med bildningscirkeln, men att alla sådana planer hade grusats när föreningen hamnat ”i kälkborgarnas händer”.
Av brevet kan antas att Skandinaviska sällskapet var tänkt att fungera
som det slags offentliga täckorganisation under skydd av vilken en
hemlig politisk verksamhet skulle kunna bedrivas. I brevet talade ett
vi som alla var medlemmar av Skandinaviska sällskapet men som på
samma gång rekryterade sina medlemmar från denna förening. Till
vilket aktörssammanhang rekryterades de som redan var med i Skandinaviska sällskapet? Gambys tolkning verkar här rimlig: till stockholmsgrenen av Marx och Engels Bund der Kommunisten.39
I cirkuläret meddelades sedan att förbundets centralstyrelse sänt
föreningsstadgarna och den kommunistiska trosbekännelsen (Glaubensbekenntnis) till Stockholm. Trosbekännelsen var sammanställd av
Engels och främst avsedd som diskussionsunderlag inför en kongress
som var planerad i London i slutet av november 1847, då beslut skulle
tas om en definitiv programskrift. Kort sagt: det var ett förarbete till
Kommunistiska manifestet.40 När försändelsen nådde kommunisterna i
Stockholm gjorde de någonting mer än att bara yttra sig internt. Med
trosbekännelsen som ett av underlagen beslutade gruppen att föregripa förbundet och utge sin egen programskrift, Om proletariatet, en
utgivning som Götrek ihop med Löwstedt och Johan Petersson alltså
tog på sig i polisförhöret efter marsoroligheterna 1848. Så kunde det
39 Gamby medger att det är svårt att avgöra i vilken mån kommunisterna i Stockholm verkligen var organiserade enligt det mönster som föreskrevs i Kommunistiska förbundets stadgar. Att Skandinaviska sällskapet kom att inlemmas i det organisationsmönster som utarbetats i London anser han emellertid vara otvivelaktigt,
precis som att kretsen kring Götrek med säkerhet utgjorde ”en särskild cellbildning
med strikta politiska mål vid sidan av Skandinaviska sällskapet” Gamby, Per Götrek,
s. 153, 158–159.
40 För sammanhangen kring detta förarbete till Kommunistiska manifestet, se Dirk J.
Struik (red.), Birth of the Communist Manifesto. With text of the Manifesto, all prefaces by
Marx & Engels, and other supplementary material (New York: International publishers,
1993 [1971]), s. 162–163.
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hända sig att aspekter av den sedermera kända marxistiska historiesynen först presenterades på svenska innan de fick sina klassiska formuleringar på tyska.
Den hos Götrek regelbundet sammanträdande gruppen var liten
och översteg sannolikt aldrig tiotalet personer.41 Historikern Barbro Anderson har slutit sig till att kärnan bör ha utgjorts av Götrek,
Löwstedt och Petersson, tillsammans med Lars Gustaf Stolbin som
anlände till Stockholm i sällskap med Carl Daniel Forssell på sommaren 1846.42 Utöver denna kärngrupp har det gått att identifiera flera
besökare hos Götrek och en större skara mer tillfälliga deltagare i
den kommunistiska kretsen. Främst då gesäller som utomlands eller
hemmavid kommit i kontakt med de politiska strömningar som börjat
göra sig gällande bland arbetare ute i Europa. Anderson har därtill
belagt att de tre studenterna Nils Persson, Fredrik Theodor Borg och
Carl Wilhelm Bergman vid något enstaka tillfälle mötte upp hemma
hos Götrek.43 Detta har betydelse då denna trio kommer att stå i centrum i kapitel 5 som ledande aktörer bakom arbetarmobiliseringsförsökens intensifiering i Stockholm 1850.
Att Götrekkretsen efter den första kontakten ännu en tid bibehöll
förbindelserna med Kommunisternas förbund i London står klart av
att Kommunistiska manifestet på hösten 1848 utkom i svensk översättning med titeln Kommunismens röst. Det var den mest betydande handling som efter utgivandet av Om proletariatet kan knytas till kretsen
kring Götrek och veterligen det första överförandet någonsin av det
tyska originalet till ett annat språk. Detta leder oss till frågan om vilken typ av kommunism som egentligen anammades av Götrekkretsen, vilket slags tillhörighet som denna grupp därmed benämnde och
sökte sprida i Sverige.

41 Gamby, Per Götrek, s. 171.
42 Anderson, ”Stockholms arbetarförening av 1850”, s. 33.
43 Anderson, ”Stockholms arbetarförening av 1850”, s. 33.
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Ideologiska gränsdragningar
Den som på hösten 1848 kom över ett exemplar av den svenska översättningen av Kommunistiska manifestet fick nog intrycket att det sedan
länge existerat en rik kommunistisk och socialistisk litteratur. I manifestet presenterades nämligen en ny form av kommunism i förhållande till alla andra redan tillgängliga ”systemer”.44 Med en serie polemiska och därigenom gränsskapande resonemang kontrasterades
denna nya form mot vad som etiketterades som äldre feodala, småborgerliga, tyskidealistiska, konservativa och utopiska socialismer och
kommunismer. Vad som gjorde manifestets kommunism unik och
överlägsen alla dessa andra former skulle dels förstås som dess grepp
om historiens egen inneboende dynamik och därmed frihet från spekulativa inslag och önsketänkande. ”Kommunisternes theoretiska satser grunda sig alldeles icke på de ideer, de principer, hvilka af den
ene eller andre verldsförbättraren blifvit uppfunne eller upptäckte.”45
Dels handlade det om den egna kommunismens otvetydiga sociala
förankring i den framväxande arbetarposition som manifestet kallade
”proletariatet”, en förankring som kanske egentligen borde betecknas som en identifikation mellan den proletära positionen och kommunisterna: ”De hafva inga från Proletariatets gemensamma intressen skilda intressen. [– – –] De äro endast uttryck af en existerande
klasstrids faktiska beskaffenhet, af en under våra ögon försiggående
historisk rörelse.”46
Den som i stället läste Étienne Cabets Upplysningar om kommunismen, som utkommit på Lars Johan Hiertas förlag 1846, mötte en
annan sorts text, full av moraliska utfall mot det existerande samhället och presenterad som en lära om egendomsgemenskap för alla att
ta till sig och inte bara arbetarna.47 Budskapet var inte lika hårdfört,
44 Marx & Engels, Kommunismens röst, s. 31.
45 Marx & Engels, Kommunismens röst, s. 19.
46 Marx & Engels, Kommunismens röst, s. 19–20.
47 Cabet, Upplysningar om kommunismen. Det har felaktigt hävdats att denna bok
skrevs av Götrek som en redogörelse för Cabets läror. Se Påhlman & Sjölin, Arbetarföreningarna i Sverige 1850–1900, s. 34. Felaktigt är även antagandet att Götrek var över-
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varken beträffande de fiendefigurer som konstruerades eller gällande
kampens mål och medel. Som det stod att läsa i Kommunismens röst,
men definitivt inte i Upplysningar om kommunismen: ”Proletariatets bildande till klass, störtandet af Bourgeoisiens herravälde, den politiska
maktens eröfring genom Proletariatet”.48 Cabet hade i sin tur dragit
upp gränser och skapat avstånd till andra närliggande grupper och
teoretiker som gjorde anspråk på kommunist- och socialistetiketterna
i Frankrike under 1840-talets första hälft, framför allt genom en utdragen schism med sin forne medarbetare Théodore Dézamy om vilket
förhållande kommunismen skulle ha till religionen, äktenskapet och
det revolutionära våldet. I Le Populaire formade han sin mycket framgångsrika ikariska kommunism som en kristet färgad, äktenskapsbevarande och våldsförnekande rörelse i motsats till den samtidigt
marginaliserade ateistiska och revolutionära variant som försvarades
i Dézamys rivaliserande tidning L’Humanitaire.49
Det är nödvändigt att hantera denna dubbelhet, förhållandet att
kommunisterna i Stockholm, tillika ledargruppen inom Skandinaviska sällskapet, samtidigt anknöt till Kommunistiska manifestet och till
Cabet. Själva detta faktum har givit upphov till stora tolkningsskillnader inom litteraturen om Götrek och gruppen runt honom. Egentligen är det inte så fruktbart att tvista om huruvida dessa aktörer primärt ska klassificeras som ikarier eller som anhängare till Marx. Hur
denna dubbelhet förstås är dock avgörande för svaret på vilket slags
tillhörighet som Götrekkretsen introducerade i Sverige.

Flytande gränser
De två skrifterna Kommunismens röst och Upplysningar om kommunismen
utkom i ett utblickande och intellektuellt mycket mottagligt Stockholm. Tidens stora franska, engelska och tyska tänkare var välkända
sättaren. Se Vennerström, Svenska utopister, s. 140. I Svenskt boklexikon 1830–1865 uppges
att översättaren hette Ritou. Gamby förmodar att denne är identisk med språkläraren
Johan Gustaf Ritou (1815–1860), som annars inte är märkbar i 1840-talets radikala arbetarsammanhang. Gamby, Per Götrek, s. 110.
48 Marx & Engels, Kommunismens röst, s. 19.
49 Johnson, Utopian communism in France, s. 114, 117.
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och många av dem diskuterades med påtaglig iver. Europa översvämmades av djärva samhällsteoretiska visioner och praktiska projekt
som tog sikte på den ena eller andra versionen av idealsamhället.
Idag idéhistoriskt vedertagna namn som Jeremy Bentham, Henri de
Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen och Auguste Comte var
i samtiden enstaka röster i en stor dissonant talkör som diagnostiserade samhällsproblemen och föreslog åtgärder som skulle passivisera stridigheterna och leda fram till den bästa av alla möjliga världar.
I denna ymniga och inte alltid så lättnavigerade samhälleliga idédebatt började vissa mer generella hållningar och läger att ta form inåt
och utåt med hjälp av etiketter som liberalism, konservatism, socialism och kommunism.50 Det är relevant att situera Götrekkretsen på
detta breda vis eftersom själva akten att offentligt kalla sig kommunister handlade om att positionera sig på vad som har beskrivits som
ett flytande och mycket snabbföränderligt ideologiskt fält vid denna
tid.51 Det var att introducera en tillhörighet och position i förhållande till andra tillhörigheter och positioner vilka ännu inte stod emot
varandra på några självklara sätt och som definitivt inte var fastlåsta
i ett bestämt antal givna ideologiska traditioner.
Att periodens ideologiska positioner var otydliga understryks av
den kapitalismkritik som till att börja med ofta utpekas som gemensam
för socialister och konservativa vid mitten av 1800-talet. Observera att
det hör till forskarpraxis att räkna till det socialistiska lägret även de
som före utgivandet av Kommunistiska manifestet kallade sig kommu50 I föregående kapitel såg vi att liberalismen knöts till den anspråksfulla medelklasspositionen och fungerade som namn på periodens otaliga politiska, sociala, religiösa
och ekonomiska reformrörelser. Enligt traditionen ska den franske Saint-Simon-lärjungen Pierre Leroux ha myntat ordet socialism som namnet på den saintsimonistiska läran i tidningen Le Globe år 1832, ungefär samtidigt som det började användas
av Robert Owens anhängare i England. Leszek Kolakowski, Main currents of Marxism.
The founders, the golden age, the breakdown (New York/London: W. W. Norton & Company, 2005), s. 151. En likaledes vedertagen uppfattning är att termen kommunism
kom i bruk runt 1840, och då nästan samtidigt av Étienne Cabet i Frankrike och den
kristne radikalen Goodwyn Barmby i England. Raymond Williams, Keywords. A vocabulary of culture and society (London: Fontana Press, 1985), s. 73.
51 Nilsson, ”Den sociala frågan”, s. 155–156.
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nister, samt att kategorisera som konservativa alla som tog parti för
etablerade regimer gentemot hastigheten och omfattningen av periodens olika reformkrav, oberoende av vilka etiketter dessa kan ha föredragit, om alls någon. Enligt en historiker kunde det tidiga 1800-talets
konservativa politiker och kommentatorer angripa laissez-faire-liberalismen och arbetarnas ekonomiska utsatthet med argument som var
slående lika den socialistiska polemiken.52 En annan historiker som
studerat hur den moderna konservatismen växte fram i Frankrike ur
1700-talets katolska motupplysning har sagt att ”högern” var fundamentalt lik ”vänstern” beträffande kritiken av maskinproduktionens
effekter, lönearbetet och den atomiserande individualismen.53 I ett
försök att lista de centrala elementen i det konservativa tänkandet
under 1800-talets första hälft har kritiken av den ekonomiska liberalismen till och med placerats över det politiska försvaret av monarkin och den sociala förankringen i den jordägande aristokratin.54 I sin
jämförande studie av Friedrich Engels och Thomas Carlyles samhällstänkande under 1840-talet har idéhistorikern Conny Mithander föreslagit begreppet ”ideologisk konvergens” för denna grundläggande
likhet i den socialistiska och konservativa kapitalismkritiken.55
Vad gäller Götrekkretsen innebär detta att den aspekt av deras
kommunism som handlade om antikapitalism varken bröt ny mark i
Sverige eller ens nödvändigtvis var revolutionärt laddad. Flera inflytelserika konservativa röster hade gått före och kan för dagens betraktare i vissa stycken låta som systemstörtande socialister. Så utpekade exempelvis teologen, naturforskaren och ekonomen Carl Adolph
Agardh näringarnas liberalisering och daglönesystemet som roten till
tidens sociala misär, samtidigt som han åberopade sig på jäsningarna
i Frankrike, där den nya ekonomiska eliten börjat känna effekterna
52 Sperber, The European revolutions, 1848–1851, s. 77.
53 Darrin M. McMahon, Enemies of the enligthenment. The French counter-enlightenment
and the making of modernity (New York: Oxford University Press, 2001), s. 198.
54 David Y. Allen, ”Modern conservatism: the problem of definition”, The Review of
Politics, vol. 43, nr. 4, 1981, s. 593.
55 Conny Mithander, Den dubbla kritiken. Carlyle och Engels om 1840-talets Manchester
(Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1989), s. 12–13.
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av sitt eget nedbrytningsarbete och allt hotfullare utmanades av de
proletariserades krav på ”arbetets organisation”.56 På ett snarlikt sätt
anknöt den småländske godsägaren och adelsmannen Carl Raab till
Saint-Simon, Fourier och Owen när han i Om statkarls-systemet i Sverige framställde sig som folkets försvarare mot den nya ”penning-aristokratien”, vars omättliga vinsthunger skulle förstås som orsaken till
de stora massornas växande elände.57 När det emellertid kom till lösningarna underkände både Agardh och Raab de mer egalitära alternativen och propagerade för de starka sociala förpliktelser som hörde
till den patriarkala ordningens relationer.
I den konservativa sektionen av stockholmspressen drevs den antikapitalistiska linjen hårt under 1830- och 40-talen av adels- och ämbetsmannatidningar som Svenska Biet och Svenska Minerva. I Svenska
Biet återkom idédrivna riksdagspolitiker som Bernhard von Beskow
och August von Hartmansdorff gång på gång till temat att den ekonomiska liberaliseringen var orsaken till de egendomslösas tillväxt och
att denna process höll på att reducera alla mänskliga band till själlösa
pengarelationer. I Svenska Minerva argumenterade Johan Christoffer
Askelöf på ett liknande sätt: den nobelt ansvarstagande bördsaristokratin hade till samhällets olycka ersatts av den egoistiska penningearistokratin. Som motbild till utarmandets fabriker och statarlängor
höll dock ingen av tidningarna fram någonting som liknade ett ökat
arbetarinflytande, utan i stället en idealiserad tavla av ståndssamhället och det gamla hushållets husbonde-tjänarrelation.58
Än porösare ter sig det ideologiska fältets gränser när vi även inkluderar medelklasspositionens liberala språkrör. De frihandelsdoktriner som antikapitalisterna angrep hade nämligen ingen särskilt stark
ställning i Sverige vid denna tid. Adam Smith och hans franska populariserare Jean-Baptiste Say och Fréderic Bastiat hade förvisso sina lä-

56 Carl Adolph Agardh, Arbetsklassens förändrade ställning. Orsakerna till tilltagandet af
vanvårdade barn. Tal hållet vid Wermländska föreningens för vanvårdade barn första sammanträde den 16 mars 1846 (Karlstad, 1846).
57 Carl Raab, Om statkarls-systemet i Sverige (Stockholm, 1847), s. 4–5.
58 Petersson, ”Den farliga underklassen”, s. 44.
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sare och därtill några verkligt inflytelserika försvarare.59 Ytterst få argumenterade dock konsekvent för den klassiska teorin om laissez-faire
och den icke-ingripande staten.60 I stället parades som regel aktiviteterna för ökat politiskt inflytande och det civila samhällets autonomi
gentemot staten med uppfattningen att både staten och samhället i
stort borde vidta bredare åtgärder för att komma till rätta med fattigdomsproblemet och den upplevda samhällsupplösningen. I Sverige
var denna socialt ansvarstagande liberalism normen och den hållning som tätast knöts till medelklasspositionen, den ideologi som så
att säga animerade det borgerliga associationsväsendet och som låg
till grund för konstruktionen av medelklasspositionens samhälleliga
ledarställning.
Vad angår några av Sveriges mest namnkunniga skribenter under
1830- och 40-talen har forskningen påvisat direkta influenser från tidens franska och engelska socialism. Samtidigt med sitt så kallade avfall till den politiska oppositionen i slutet av 1830-talet tog till exempel
Erik Gustaf Geijer intryck av saintsimonistiska samhällsplaneringstankar och Fouriers kooperativa idéer.61 En annan ideologisk gränsfigur
av stor betydelse var Carl Jonas Love Almqvist, som brukar etiketteras som mer demokratiskt benägen liberal och vars samhällstänkande färgades av 1830-talets saintsimonism och tiotalet år senare av de
fourieristiska experimenten med små kooperativa produktionsenheter.62 Fredrika Bremer är ännu en ideologiskt svårplacerad borgerlig

59 Ett viktigt exempel är Johan August Gripenstedt, som blev finansminister 1848
och som i denna egenskap har tilldelats en huvudroll på Sveriges väg till att bli ett
modernt kapitalistiskt land. Per T. Ohlsson, 100 år av tillväxt. Johan August Gripenstedt
och den liberala revolutionen (Stockholm: Timbro, 2007).
60 Nilsson, Norden runt i tvåhundra år, s. 22, 35.
61 För diskussionen om Geijers förhållande till socialismen, se Per Meurlin, Geijer
och Marx. Studier i Erik Gustaf Geijers sociala filosofi (Stockholm: Tidens förlag, 1983),
s. 27–36. Även Thorsten Nyblom, ”Inledning” i Erik Gustaf Geijer, Om vår tids inre
samhällsförhållanden. Historiska skrifter i urval (Stockholm: Tidens förlag, 1980), s. 42.
62 För diskussionen om socialismens inflytande på Almqvists samhällstänkande, se
Burman, Politik i sak, s. 50–53. Även Johan Svedjedal, Frihetens rena sak. Carl Jonas
Love Almqvists författarliv 1841–1866 (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2009), s. 152.
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intellektuell som hyllade associationstanken och i vars böcker det
finns uppskattande referenser till Saint-Simon, Fourier och Owen.63
Talande är att den person som i litteraturen ofta utnämns till Sveriges störste och viktigaste liberal vid mitten av 1800-talet, Lars Johan
Hierta, återkommande gav utrymme i Aftonbladet åt dessa kapitalismkritiska idéer. Under 1830-talets senare del prenumererade Hierta
på Louis Blancs tidning Le Bon Sens och Victor Considérants fourieristiska La Phalange. Vid ett par av sina många besök i Paris ska han
personligen ha träffat både Blanc och Considérant, enligt egen utsago dock utan att bli imponerad av någon av dem.64 Att Hierta utgav
Étienne Cabets Upplysningar om kommunismen på sitt eget förlag säger
i sig naturligtvis en hel del om detta intresse. Det öppensinnade umgänget med kapitalismkritiska strömningar var för övrigt på intet sätt
unikt för svenska liberaler. Självaste John Stuart Mill var under 1840talet intensivt upptagen av de engelska och franska socialisterna och
hans omdöme var i hög grad uppskattande, särskilt med avseende
på deras diagnoser av det existerande samhällets brister och den allmänna emfasen på frivilliga kooperativa lösningar.65
Varför valde då gesällkretsen runt Per Götrek just namnet kommunister och inget annat när det redan existerade en bred samsyn i
Sverige kring uppfattningen att samhällsklyftorna växte på ett oönskat
sätt och när praktiskt taget alla var överens om att det sociala området
behövde organiseras bättre? I det följande används Götrekkretsens
manifest Om proletariatet, Forssells försvarsskrift mot Ignell, Kommunismen och kristendomen, och ett par andra mindre källor som utgångspunkt för en undersökning av den tillhörighet som denna grupp hade
i åtanke med anammandet av kommunistetiketten.

63 Carina Burman, Bremer. En biografi (Stockholm: Bonnier, 2002), s. 258.
64 Gamby, Per Götrek, s. 108–110.
65 Michael Levin, ”John Stuart Mill: a liberal looks at utopian socialism in the years
of revolution 1848–9”, Utopian Studies, vol. 14, nr. 2, 2003.
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Den kommunistiska tillhörigheten i Stockholm
Tillvägagångssättet är här att identifiera ett antal retorisk-ideologiska
huvudpunkter som Götrekkretsen anförde när de presenterade sig
själva som kommunister och varmed de sökte förmå andra att ansluta sig till denna tidigare obekanta gemenskap. En mer konventionell
idéanalys får därmed stå tillbaka något för en läsning som fokuserar
på hur kommunismen iscensattes och gjordes attraktiv för mottagare
som inbjöds att anamma den som sin egen tillhörighet. Med revolutionsutbrottet 1848 och den efterföljande pressdebatten förändrades
situationen dramatiskt i Stockholm och Götrekkretsens dittills perifera agitations- och organiseringsaktiviteter väckte plötsligt stor uppståndelse. I nästa kapitel undersöks hur arbetarnas entré som subjekt i
den bredare politiska diskursen gick till och därtill påbörjas en analys
av alla de tillhörighetsskapande och mobiliserande anspråk och retoriska strategier som nu kom igång i stockholmspressen i förhållande
till de lokala arbetarmottagarna. Att denna debatt dock blev så högaffektiv och alarmistisk måste förstås mot bakgrund av de aktörssammanhang som behandlas i detta kapitel och inte minst i ljuset av det
arbete som Götrekkretsen redan påbörjat i Stockholm för att värva
människor som aktörer i en frambrytande kommunistisk rörelse.

Arbetarförankringen
När Götrek i februari 1847 läste upp Carl Daniel Forssells svarsskrift
till Nils Ignell i Stockholms bildningscirkel introducerade han honom
som en ringa arbetare som trots trägna dagliga sysslor lyckats åstadkomma denna text. Det var en autentisk arbetarröst som hördes i repliken till Ignell, underströk uppläsaren: ”Jag erinrar Cirkelns ledamöter ännu en gång, att det är en hantverksgesäll, som genom mig
talar.”66 Via Götrek presenterade därefter Forssell sig själv som en arbetare utan nämnvärd bildning, men som ändå inte kunnat låta bli
att ta till orda då saken gällt att ”försvara sanningen”.67 Sanningen
66 Götreks förord till Forssell, Kommunismen och kristendomen, s. 4.
67 Forssell, Kommunismen och kristendomen, s. 5.
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i behov av försvar rörde hur kommunismen rätteligen skulle förstås
och värderas. Den auktoritet som gesällen Forssell hävdade gentemot
prästen Ignell hade ingenting med boklärdom att göra, förklarade
han, utan byggde på egna erfarenheter utomlands: ”Jag har mindre
lärt känna dem [kommunismens läror] genom böcker, utan fast mer
genom umgänge med personer i utlandet af stort andeligt inflytande
på tidehvarfvet”.68
Denna iscensättning av budskapets avsändare leder oss till något
som Götrekkretsen menade utmärka kommunismen och som gruppen därtill åberopade som ett av dess mest vägande giltighetsskäl:
arbetarförankringen. I kontrast till alla andra av samtidens samhällsteoretiska visioner och praktiska insatser till förmån för de behövande skulle kommunismen förstås som uppburen av arbetarna själva,
vilka förde den vidare till andra ännu inte engagerade arbetare – i
det konkreta fallet en annars obemärkt skräddargesäll till en samling
hantverksarbetare i bildningscirkeln. Forssell fortsatte på detta spår
genom att ange den allmänna orsaken till kommunismens uppkomst
och i samma andetag förutspå dess ljusa framtid:
Eländet, det materiella och andliga tvång, som i alla länder trycker massorna, har utan tvifvel födt [den kommunistiska] ideen, som nu mera, ju
mer den motarbetas, desto mera växer; då icke tio på hundrade gifvas
bland både handtverkare och landtmän, med tanka på sitt framtida bestånd, som icke önska en bättre sakernas ordning. För sin framgång har
kommunismen det mest talande bevis i arbetarnes alltmer stigande bildning, eller, kanske rättare sagdt, i det saknade behofvet deraf.69

Kommunismen hade uppstått som idé ur de stora massornas elände,
ur förhållandet att åtminstone nio tiondelar av alla arbetare var både
materiellt och andligt nedtryckta. Även i mer aktiv mening skulle
kommunismen tillhöra arbetarna eftersom det var just deras påstått
stigande bildningsnivå som enligt Forssell utgjorde det främsta beviset för att kommunismen gick mot en segrande framtid, det vill säga
68 Forssell, Kommunismen och kristendomen, s. 5.
69 Forssell, Kommunismen och kristendomen, s. 7–8.
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att de nio tiondelarna endast skulle vinna allt större klarhet om sig
själva och den värld i vilken de levde.
När Om proletariatet utgavs i Stockholm på hösten 1847 presenterades en mer avancerad version av denna uppkomstberättelse och kommunismens arbetarförankring fick sin elaborerade teori. Vi kommer
ihåg att denna svenska programskrift inkorporerade det förarbete som
Friedrich Engels sammanställt till Kommunisternas förbund i London och att den således föregrep vissa aspekter av Manifest der kommunistischen Partei. Vad Götrekkretsen mer specifikt föregrep har med
tiden blivit känt som den historiematerialistiska teorin om proletariatets uppkomst och utveckling som samhällsposition och inneboende
kommunistisk aktörskategori inom det kapitalistiska samhället. Detaljerna i denna teori är inte nödvändiga här och kanske behövs det inte
heller påminnas om dess bekanta huvuddrag: Proletariatet beskrevs
som en historisk produkt av närings- och handelsfrihetens införande,
de stegrande produktivkrafterna och fabrikssystemets successiva införande inom alla arbetsgrenar, en process som skulle klyva samhället i
en numerärt liten klass av kapitalägare och en gigantisk klass av lönearbetare. Viktigare däremot är att visa hur Om proletariatet förankrade
kommunismen i den proletära positionen och hur hantverkets lägre
arbetare, gesällerna och lärlingarna, i sin tur leddes till att identifiera
sig med denna position. Helt enkelt hur Götrekkretsen med assistans
av de tyska tungviktarna på området förklarade varför hantverksarbetarna var missnöjda och på samma gång erbjöd dem den kommunistiska tillhörigheten och agensen som givet svar.
Proletariatet bestämdes i det svenska manifestet på det kända viset
som de egendomslösas klass, som den klass av människor som under
konkurrensens villkor fritt måste sälja sin arbetskraft till kapitalistklassen eller bourgeoisien och som därför också överlever endast så länge
som dessa ägare av produktionsmedlen faktiskt låter dem arbeta.70
Efter denna bestämning hävdades att kommunismen hade utvecklat
sig i takt med att detta förhållande kommit att prägla allt större gruppers verklighet, att den hade tagit form som ett slags logisk slutsats
70 Götrek m.fl., Om proletariatet, s. 6–7.
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inom den proletära positionen, som en insikt att arbetarnas frigörelse
under denna nya epok bara kunde betyda en total samhällsomvandling: ”endast därigenom, att all egendomsrätt, all konkurrens och alla
klasskillnader upphävas.”71
Att detta abstrakta och kanske främmande resonemang ändå räknade med en läsekrets av hantverksarbetare tydliggörs om inte annat
av den vikt som lades i Om proletariatet vid att förmå gesäller och lärlingar att se sig själva som just proletärer i denna tekniska mening
och således också att dra den kommunistiska slutsatsen. Ett längre
stycke som rör hantverksarbetarnas förändrade samhällsställning kan
här citeras:
Hantverkaren, som från början oftast ej äger annat kapital, än sin arbetsskicklighet och arbetskraft, hörer därför i själva verket till Proletariatet,
men förbliver vanligtvis blott någon tid Proletär. Hans syfte är att själv
förvärva kapital, för att därigenom en gång i sin tur kunna begagna sig
av andras arbetskraft. Detta mål kan han ofta snart nog ernå, där skrån
ännu finnas, eller där näringsfriheten ännu icke fört till hantverkeriernas
fabriksmässiga drivande, och därigenom till en livlig konkurrens. Men så
snart fabriksväsendet även införes i hantverksyrkena, och konkurrensen
står i sin fulla blomma, så mörknar denna utsikt, och hantverkaren sjunker allt djupare som Proletär.72

Skråsystemets avveckling och näringsfrihetens införande i Sverige
1846 var givetvis ingenting som hade gått Stockholms hantverksarbetare förbi, lika lite som innebörderna av konkurrensutsättningen och
de nya anställningsvillkoren lär ha varit svårfattliga för dem. I föregående kapitel framgick det att gesäller och lärlingar länge utgjort ett
oroselement i huvudstaden och sedan åtminstone ett par decennier
tillbaka öppet protesterat mot deras kollektiva statusförlust och pågående samhälleliga degradering. I Om proletariatet fick dessa hantverksarbetare veta att mycket av deras missnöje gällde en i praktiken redan
förlorad värld och att den proletära positionen hädanefter skulle bli
deras bestående verklighet, om det alltså inte vore för det faktum att
71 Götrek m.fl., Om proletariatet, s. 7.
72 Götrek m.fl., Om proletariatet, s. 7–8.
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denna position samtidigt hade frambringat kommunismen – sitt eget
svar, arbetarnas gemensamma svar.
Kommunismens arbetarförankring var för Götrekkretsen därmed
inte ett enkelt sakförhållande och inte heller enbart någonting att anföra som en kontrast till andra samhällsteoretiska riktningar och system. Att kommunismen hade fötts ur den stora mängdens elände,
som hos Forssell, att den hade tagit form som en ofrånkomlig slutsats inom den proletära positionen, som i Om proletariatet, betyder att
arbetarförankringen i sig åberopades som ett bevis på dess djupare
sanning. Vi kan säga att kommunismen konstruerades som den berövade massans naturliga reaktion på den faktiska samhällsutvecklingen och som en aktiv hållning hos dem som förstått vad som behövde göras. Med ett halvt sekulariserat religiöst bildspråk formulerade
Forssell i Stockholms bildningscirkel den enkla fråga som rådande
verklighet enligt honom hade påtvingat arbetarna runtom i Europa
och som dessa följdriktigt skulle ha besvarat genom att börja utveckla
den kommunistiska tillhörigheten: ”Naturen har skapat oss alla jorden till ett paradis; hvarföre ville man nödvändigt göra en himmel
och ett helfvete deraf: en himmel för några få och ett helfvete för de
öfriga!”73

Reformkommunismen
Samtidigt med berättelsen om kommunismens uppkomst inom den
underordnade arbetarpositionen presenterade Götrekkretsen denna
tillhörighet som missförstådd, som okunnigt bemött och som föremål
för medvetna nedsvärtningsförsök. Forssell hävdade att den annars erkänt lärde prästen Ignell ”ej gjort sig nog bekant med ämnet”, varför
hans kritik också bidrog till spridandet i Sverige av det slags vanföreställningar som redan gjort att kommunister i andra länder ”mötes
af fruktan och förföljelse”.74 I Om proletariatet fastslogs att kommunisterna hade påbördats ytterst extrema åsikter. Enligt de vanliga anklagelserna skulle de syfta till att störta tronen och samhällsordningen,
73 Forssell, Kommunismen och kristendomen, s. 8.
74 Forssell, Kommunismen och kristendomen, s. 5, 12.
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våldsamt söka tilltvinga sig andra människors egendom och rent av
vilja upphäva äktenskapet och familjelivet.75 Ingenting av detta skulle
dock uppfattas som sant. I stället var kommunismen uppbygglig i allt
och en räddning för hela samhället, argumenterade Götrekkretsen.
I det förra kapitlet behandlades 1830- och 40-talens föreställningar
om en stegrande samhällskris i Sverige. När Götrekkretsen utgav sitt
manifest bidrog den till denna meningsproduktion genom att framhålla att en fruktansvärd händelse i själva verket var under uppsegling: proletariatets resning och hämnd! Återigen är det lätt att se varifrån inflytandet kommit:
De bägge stora samhällsklasserna, Bourgeoisien och Proletariatet, skola,
i anseende till deras olika samhällsinställning och intressen, förr eller senare ställa sig som tvenne fientliga makter emot varandra. Striden kan ej
undvikas. Den gäller samhället; den gäller mänskligheten och dess framtid. Det vore skäligt, att den, medan ännu tid är, bilades. En våldsam omstörtning, en revolution, är oundviklig, såvida ej en reform på fredlig väg
dessförinnan beredes. Under sådana förhållanden kunna vår tids politici
ej utgöra mer än tvenne partier; antingen äro de Reformvänner eller Revolutionärer, och till de senare nödgas vi med största skäl räkna de konservativa, vilka genom sitt ihärdiga spjärnande mot udden mer än några
andra göra ställningen kritisk.76

Flera saker finns att ta fasta på i detta citat. Först att kommunismen
i motsats till alla missförstånd och beskyllningar beskrevs som den
fredliga lösningen, som den rörelse bland arbetarna som skulle stilla
missnöjet och bilägga striden genom att komma till rätta med krissymptomens bakomliggande orsaker. Snart skulle det alltså inte gå att
undvika en revolution, inskärpte Götrekkretsen, ”så framt ej de kommunistiska rörelserna” lyckades ”hejda de revolutionära”.77 En vision
om vad som kan kallas arbetarnas samhällsräddande agens ställdes
här med andra ord mot de utlevande och farliga arbetarfigurer som
tidigare knutits till dåtidens krisorienterade samhällsdebatt – synen
75 Götrek m.fl., Om proletariatet, s. 3–4.
76 Götrek m.fl., Om proletariatet, s. 9.
77 Götrek m.fl., Om proletariatet, s. 8.
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på de lägre klasserna som socialt och moraliskt korrosiva samt som
irrationellt våldsamma och upproriska.
I det här sammanhanget ska vi dock gå vidare med det utspel som
görs i det föregående blockcitatets andra del, påståendet att det under
rådande omständigheter endast kunde finnas två olika politiska partier: reformisterna och revolutionärerna. Detta förflyttar oss till hur
Götrekkretsen anförde kommunismen i retoriskt-ideologiska termer
gentemot de läger där dessa ringaktande synsätt på arbetarna odlades. Kommunisterna förklarade sig vara missförstådda och felaktigt
utmålade som revolutionärer. Det aktuella citatet gör klart att Götrekkretsen bet tillbaka genom att i stället identifiera det revolutionära
partiet med de konservativa, med alla dem som motsatte sig nödvändiga samhällsreformer och därmed såg till att den stora mängden inte
hade någon annan utväg än att våldsamt resa sig. I bildningscirkeln
förknippade Forssell detta reformmotstånd i nuet till vad som kan
kallas historiens ständiga förlorarposition:
Det är dock icke mera något nytt, att man i sitt blinda nit i dag motarbetar och hindrar hvad som, af tidsandan frambragt, i morgon ovillkorligen
måste träda i verkställighet, och som i öfvermorgon allmänt lofordas.78

Vad de konservativa i dessa dagar lönlöst motarbetade hade att göra
med övertygelsen att samhället måste förnyas i enlighet med principen om alla människors grundläggande jämlikhet. Till det revolutionära partiet hörde enligt Götrekkretsen därmed alla som försvarade
de berövade massornas fortsatta underordning i namn av den gamla
patriarkala ordningens hierarkiska relationer. På det viset distanserade sig stockholmskommunisterna från den ovan diskuterade konservativa antikapitalismen. Med sin uppkomst och förankring i de
berövade massorna framhölls jämlikhetskravet som den kommunistiska tillhörighetens första politiska princip. Som det stod att läsa i
Om proletariatet, samtidigt riktad som varning till de som trodde sig i
fortsättningen kunna hålla arbetarna nedtryckta och som något av ett

78 Forssell, Kommunismen och kristendomen, s. 5.
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stridsrop till arbetarna själva, vilka inbjöds att helt och fullt uppfatta
sig som alla andras likar:
Människan, som en gång smakat friheten, låter icke genom den ypperligaste vällevnad återföra sig i slaveriet. Hon hungrar hellre till döds, än
hon låter som ett lastdjur binda sig vid krubban. Hon behöver, framför
allt, medvetandet att hon lever bland sina likar.79

Detta leder oss till länkandet av den kommunistiska tillhörigheten
till den andra av de två tillgängliga partipositionerna på det politiska
fältet: till reformisterna. Götrekkretsen tillstod att de själva inte var
de enda som talade om arbetarnas befrielse eller om alla människors
jämlikhet, eller som förespråkade broderskärleken för den delen. Anknytningen till de övriga lägren inom denna vagt definierade reformposition var dock svag och utmärktes av en distanserande polemik,
särskilt när det kom till ”de liberala herrarna”. Väldigt få reformister
hade förmåga att ”lösgöra sig från vår tids individualism”, hette det
i Om proletariatet, och nästan ingen vågade gå bortom samtidens ”inpräglade begrepp om äganderätten”.80
Samhällstänkare och reformatörer som Saint-Simon och Fourier
influerade som nämnts både konservativa och liberala aktörer i Sverige vid denna tid, vilket bidrog till att periodens ideologiska gränser
var flytande. När Götrekkretsen värvade människor till en specifik
kommunistisk position satsade de en del av sitt gränsdragande arbete
på att ta avstånd från just dessa former av socialism. Genom att utmejsla sin position i motsättning till Saint-Simon och Fourier utvecklade kommunisterna samtidigt en kritik av den uppfostrande typ av
liberalism som Stockholms bildningscirkel representerade och som
animerade hela det medelklassdominerade projektet att avhjälpa arbetarnas brister och bilda dem, få dem att sluta supa, begå brott, etc.
Enligt Götrekkretsen hade dessa borgerliga ansatser en socialistisk karaktär och trots vissa retoriska likheter med kommunisterna påstods
de i realiteten ha arbetarnas fortsatta underordning både som förut79 Götrek m.fl., Om proletariatet, s. 17.
80 Götrek m.fl., Om proletariatet, s. 9.
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sättning och mål. Vilket var alltså felet med Saint-Simon och Fourier
och varför skulle arbetarna av samma skäl föredra kommunismen
framför ”våra svenska philantroper och philantropiska föreningar”?
Det är i denna fråga om jämlikheten och utdelningen efter vars och ens
behov, varuti kommunisterna skilja sig från Saint-Simonisterna, som antaga rangskillnad, bestämd, dock ej av börden, utan av vars och ens snille och skicklighet, och yrka, att var och en bör hava utdelning enligt sin
verksamhet; och ännu mera från Fourieristerna, hvilka inom sig bibehålla
penninge-aristokratien och kapitalisterna.81

Avgränsningselementet var synen på jämlikhet och närmare bestämt
hur förverkligandet av denna princip hängde ihop med ägandet och
fördelningen av samhällets resurser. Endast kommunisterna var konsekventa nog att knyta jämlikhetstanken till en avsikt att faktiskt upphäva alla rang- och klasskillnader, framhöll Götrekkretsen, varför de
också var de enda som gjorde allvar av själva principen. För en kommunist var det inte svårt att förstå varför borgerliga reformister som
alternativ mottog vissa former av socialism och framför allt Fouriers
associationsidéer med sådan välvilja. Här skulle de nämligen ha funnit ”den säkraste vägen att göra arbetarne under sig beroende”:
Den bildade kapitalisten inser lätteligen, att nuvarande samhälls-förhållanden icke länge kunna hava bestånd; genomdrivandet av Fourieristiska
systemet bleve för honom den mest önskansvärda sak, ty därigenom påtryckes hans privilegier varaktighetens stämpel, och därigenom ser han
sin ”egendom” tryggad för all fara.82

Inga konkreta föreningar utpekades i Om proletariatet som exempel
på detta borgerliga associationsväsende i Sverige, men därmed kan
i gengäld hela fenomenet sägas ha markerats som arbetarfientligt.
I ett annat sammanhang påstod en anonym företrädare för stockholmskommunisterna att de som hade influerats av Fourier åkallade den broderliga kärleken i likhet med dem själva, men på ett
81 Götrek m.fl., Om proletariatet, s. 16.
82 Götrek m.fl., Om proletariatet, s. 17.
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falskt sätt, utan annat syfte än att bevara ”privilegier, ojemnlikhet och
aristokrati”.83 De svenska filantroperna och filantropiska föreningarna, som Götrekkretsen uttryckte det i Om proletariatet, avsåg i slutändan bara att den ”dresserade arbetaren [skulle] göra det av böjelse,
som han under nuvarande sociala förhållanden gör för att värja sig
mot hunger [– – –] Det skall likasom höra till hans religion att göra
kapitalisterna rikare.”84
Sammanfattningsvis var kommunismen att förstå som de obesuttna arbetarnas svar på den faktiska samhällsutvecklingen och endast
denna tillhörighet innebar att agera för upphävandet av i sanning alla
klasskillnader. ”Kommunismen är jämlikhet uti allt; uti uppfostran, uti
arbete, uti giftermål, uti ämbeten, uti nöjen, uti rättigheter och skyldigheter, utan några privilegier.”85 Inför hantverkarna i bildningscirkeln formulerade Forssell den samhällsvision som tagit form ute i Europa och till vilken dessa åhörare inbjöds att ansluta sig: ”Den fordrar
vidare, att hvar och en arbetar för det allmänna, i mån af sina krafter
och sin skicklighet, och den tilldelar deremot hvar och en hvad han
behöver.”86

Kristendomen och det klasslösa samhället
Så här långt har positionsskapande och värvande argument betonats
som visar att Götrek och hans gesällkrets stod i kontakt med Kommunisternas förbund. Härnäst har det blivit dags att delvis skifta fokus
och anknyta till den betydligt vanligare åsikten att Götrekkretsen
framför allt var under Étienne Cabets ideologiska inflytande. Särskilt
framträdande är denna alternativa betoning när uttolkarna velat definiera vad ledaren Per Götrek egentligen var för typ av kommunist.
Barbro Anderson sätter ord på det gängse synsättet när hon hävdar
att Götreks ”kristendomskommunism” torde omöjliggöra bilden av
honom som en ”revolutionärt religionsfientlig marxist”.87 Det är oför83
84
85
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Anderson, ”Stockholms arbetarförening av 1850”, s. 34.

nekligt att Götrek i olika sammanhang tog avstånd från bruket av
våldsmedel och ihärdigt hävdade kommunismens kristendomskoppling. Vidare är det oförnekligt att han ihop med sin grupp upprepade
gånger och ofta i hyllande ordalag åberopade Étienne Cabet, men
aldrig öppet Kommunisternas förbund. Frågan är hur detta ska förstås i relation till den kommunistiska tillhörighet och aktörsposition
som Götrekkretsen sökte frammana i Stockholm.
I Om proletariatet och på andra ställen inskärpte Götrekkretsen
att kommunismens lärosatser var identiska med kristendomens ursprungliga budskap och syfte. Detta var knappast en innovation som
kan tillräknas stockholmskommunisterna utan ett mycket vanligt anspråk inom periodens arbetarradikala tänkande.88 Troligen inflytelserikast av dem alla under 1840-talet, i alla fall sett till antalet följare, var
Étienne Cabet, som med boken Le vrai christianisme suivant Jésus-Christ
från 1846 menade sig ha bevisat att kristendomen för apostlarna, för
de första kristna och för kyrkofäderna var samma sak som kommunism, ja, att självaste Jesus Kristus var kommunist.89 I den ikariska
rörelsens organ, Le Populaire, lät Cabet regelbundet införa beundrarbrev som bar på samma anspråk, att kommunismen var kristendomens nya namn och ursprungliga innehåll, och som inte drog sig för
att upphöja Cabet, den store läromästaren, till en frälsarlik gestalt.
Cabet odlade bilden av sig själv som en martyr för mänsklighetens
sak och hans stora följarskara har beskrivits som något av ett messianistiskt korståg lika mycket som en politisk rörelse.90
Götrekkretsen underströk sitt beroende av Cabet. I en not till den
tryckta versionen av det föredrag som Götrek läste upp i bildningscirkeln gentemot prästen Ignell bestämdes Forssell som ikarisk kommunist. Hos Cabet hade denne skräddargesäll funnit grunderna för
sin moral och sin politik, samt mönstret för den rätta samhällsinrättningen – allt ”i fullkomlig öfverensstämmelse med det Apostoliska
88 Se t.ex. Fransson, ” ’Ett nytt namn på en gammal sak’ ”.
89 Robert, Sutton, ”Introduction” i Étienne Cabet, Travels in Icaria. Övers. Leslie J.
Roberts (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2003), s. xxii.
90 Sutton, ”Introduction”, s. xxii-xxiii.
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tidevarfvets christendom”.91 Forssell var därmed att räkna till de fredliga kommunisterna, förklarade Götrek, och inte till den sort som ”gifvit sig sjelfva namn af materialiska kommunister”. Avståndstagandet
gällde inte här den tyska kommunismen i Kommunisternas förbund,
utan vissa rivaliserande franska riktningar och då framför allt Théodore Dézamy och dennes L’Humanitaire. Att kommunisterna i Stockholm inte fick förväxlas med våldsbejakande ateister inskärptes vidare i Om proletariatet.92
Något som tangerade en frälsarfigur gjordes av Cabet i Eskilstuna
Allehanda på sensommaren 1847, strax före utgivandet av Om proletariatet. Skribenten har förblivit okänd men texten låter förstå att han
tillhörde stockholmskommunisterna. Vad som enligt denna artikel
gjorde Cabet till religionsstiftarens i samtiden mest betydande arvtagare var att han hade fått den apostoliska gemensamhetsläran att
animera en växande massrörelse och sålunda återuppväckt ”christendomens idé” som en kraft i världen.93 Ledda av Cabet aktualiserade
ikarierna den ursprungliga kristendomen för en ny tid och skulle i
denna värld instifta den gudomligt påbjudna egendomsgemenskapen:
”denna gemensamhet var förkunnad af Christus, alla hans apostlar,
alla kyrkans fäder och christna i de första tidehvarfven”.94
Götrekkretsen var som synes mån om att lösgöra namnet kommunist från belastande innebörder såsom revolution, materialism och
ateism, det slags innebörder som i synnerhet kommunisternas motståndare ville fästa vid detta namn. Därmed inte sagt att de inbjöd
mottagarna till en politiskt harmlös gemenskap. I en uppsats har idéhistorikern Anton Jansson tagit Götrek som exempel på hur kristendomen bejakades ideologikritiskt av många av de tidiga socialisterna
och kommunisterna.95 I stället för att kritisera religionen som en källa
till förtryck, likt exempelvis Karl Marx, nyttjade denna tradition tvärtom kristendomens egna resurser för att angripa det rådande samhället
91
92
93
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och dess ideologier. Bibeltexter sattes i arbete mot kyrkans officiella
doktriner och användes för att undergräva upplevt orättfärdiga maktförhållanden. Det är inte heller svårt att se hur Cabets och stockholmarnas bibliskt förankrade försvar av kommunismen retoriskt fungerade åt två håll samtidigt, både som avväpningsgrepp gentemot
kritikerna och som värvningsgrepp i förhållande till alla presumtiva
följare: Vi är de sanna kristna, det är vi som följer Skriftens bud! På
den linjen hävdade Forssell i Kommunismen och kristendomen att de endast återtog religionsstiftarens stora arbete och fullföljde den frälsargärning som påbörjats men som genom historien hade förföljts och
stympats ”tills endast namnet [kristen] med ett himmelskt spegelfäkteri återstod”.96 Den gamla tidens sanna kristna kunde inte leva av
andra människors svett och blod, menade Forssell, och det kan inte
heller dagens kommunister, den nya tidens sanna kristna.
Bedömningen av Götrekkretsen som ikariska kristendomskommunister har med andra ord ett gediget stöd i materialet. Faktum kvarstår dock: gruppen förde även en ateistisk och revolutionär form av
kommunism till Sverige. Ett stående sätt att hantera denna dubbelhet har i tidigare forskning varit med en ganska svårbegriplig hypotes om okunnighet. Tanken kan sägas vara att kommunismen ska ha
anammats i Stockholm av en samling människor utan elementär urskiljningsförmåga, som inte uppfattade skillnaderna trots att de under
organiserade former läste Cabets Voyage en Icarie och prenumererade
på Le Populaire samtidigt som de mottog föreningsstadgar, programutkast och Kommunistiska manifestet från London. Gamby anser en rimlig
förklaring till dubbelheten vara att Götrekkretsen inte hade klart för
sig att manifestet representerade en annan kommunism än den ikariska.97 Till och med när Götrek anakronistiskt tolkats som en marxist
har okunnigheten föreslagits som en lösning: ”Götrek underskattade
skiljaktigheterna mellan icaristerna och Kommunisternas förbund.

96 Forssell, Kommunismen och kristendomen, s. 9.
97 Gamby, Per Götrek, s. 202.
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Han menade att det endast rörde sig om smärre skillnader i detaljer
och inte i fråga om principer.”98
Om dock antagandet är att Götrek med flera inte bara läste vad
de läste utan därtill förstod vad de själva översatte och skrev ter sig
okunnighetshypotesen som väldigt svag. För vilka är de skiljaktigheter som ska ha gått dem förbi? Den mellan fredliga reformer och en
våldsam proletär revolution eller kanske den mellan religionen som
kommunismens källa och religionen som ett förtryckarmedel dömd
att övervinnas av kommunismen? Ragnerstam har då föreslagit en
bättre tolkning: det är tänkbart att kommunisterna i Stockholm helt
enkelt var oeniga i dessa frågor.99 Vissa i gruppen kan ha varit mer
revolutionärt sinnade än andra och somliga mindre måna om att understryka kristendomskopplingen än Götrek. Men annat än själva
det indicium som dubbelheten i sig kan sägas innebära är det svårt
att finna stöd för sådana meningsskiljaktigheter inom Götrekkretsen
och i synnerhet tycks det saknas skäl för antagandet att ateismen där
skulle haft några försvarare.
Det finns ett annat sätt att hantera dilemmat, som tillåter att stockholmskommunisterna visst uppfattade divergenserna mellan Cabet
och Kommunisternas förbund och att de trots detta förblev i huvudsak eniga inom gruppen. Kanske tonade de avsiktligt ner skillnaderna.
I Cabets Upplysningar om kommunismen finns en uppsats som handlar
om hur kommunisterna mest effektivt kunde bedriva propaganda och
vinna proselyter.100 Den första och viktigaste propagandaprincipen
var att minimera källorna till oenighet och skapa maximalt fokus på
de ovillkorligen nödvändiga elementen, de idéer ”utom hvilka kommunismen icke skulle vara till”. Det handlade om att förtydliga budskapet och samtidigt undvika inre splittring och ge så få öppningar
som möjligt för yttre angrepp. Degraderade till frågor av andra rangen kunde några av de mest kontroversiella ämnena behandlas strategiskt och kontextuellt, till exempel familjens status, religionens roll och
98 Bäckström, Götrek och manifestet, s. 37.
99 Ragnerstam, Arbetare i rörelse, s. 114.
100 Cabet, Upplysningar om kommunismen, s. 25–41.
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de konkreta metoderna för att uppnå kommunismen. Vad en kommunist däremot aldrig kunde hymla med var enligt Cabet den privata
äganderättens upphävande och egendomsgemenskapens införande,
kort sagt med idén om det klasslösa samhället.101
I striderna med Dézamy och i andra sammanhang gjorde Cabet
klart att han såg Jesusfiguren och urkristendomen som en resurs för
kommunisterna. Han hävdade att våldet var kontraproduktivt och
menade att äktenskapet förtjänade att bevaras intakt under förutsättning att det fanns en rätt till skilsmässa. I dessa frågor av andra rangen, med Cabets egna ord, torde Götrekkretsen rätt entydigt kunna
ses som ikariska kommunister. Men givet egendomsgemenskapens
ställning som kommunismens enda helt oförytterliga idé är det inte
svårt att föreställa sig varför den lilla gruppen samtidigt attraherades
av exiltyskarnas kommunism i London. I Kommunistiska manifestet behandlades det klasslösa samhället inte bara som det allt överskuggande målet. Där tog dessutom en teori form enligt vilken det för kommunismen definierande systemskiftet garanterades av historiens egna
drivkrafter. Varför skulle inte Götrek med flera passa på när möjligheten fanns att i Sverige presentera en teori som gjorde förverkligandet av kommunismens doktrinära kärnpunkt kraftfullt gällande som
en historisk nödvändighet? Allt de behövde göra var att korrigera ett
par enligt detta perspektiv sekundära och kontextberoende element
efter sina egna preferenser. Så införde gruppen exempelvis devisen
”Folkets röst är Guds röst” i sin översättning av manifestet och originalets budskap om en våldsam samhällsomstörtning ersattes med det
mildare ”radikal reorganisation”.102
Som vi har sett försvarade alltså Götrekkretsen idén om det klasslösa samhället och värvade människor till kommunismen utmed två
huvudlinjer. Influerade av Cabet betonade de sin kristna utgångspunkt och rent av apostoliska legitimitet. Att vara kommunist innebar
att animeras av den heliga Skriftens förträngda budskap och i denna
101 Cabet, Upplysningar om kommunismen, s. 29.
102 Om de smärre tilläggen och ändringarna i 1848 års svenska översättning av Kommunistiska manifestet, se Svedjedal, Frihetens rena sak, s. 211–212.
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världen vilja fullfölja vad den sanna kristendomen hela tiden hade
gått ut på, mänsklighetens frälsning. Parallellt med detta introducerade Götrekkretsen en ny typ av historisk argumentation, vad som
kan kallas den historiematerialistiska förklaringen till kommunismens
uppkomst och seger. Att enligt denna andra berättelse vara kommunist innebar att identifiera sig med den ekonomiska utvecklingens nya
proletära position, för vilken verklig frihet och jämlikhet hädanefter
endast kunde betyda att all privat äganderätt, all konkurrens och alla
klasskillnader upphävdes.
Som rörelse knöts kommunismen till de underordnade arbetarna, den skulle räknas som fredlig eller reformistisk till sina metoder
och med de svar på samtidens alla problem som skulle rädda samhället från våld och upplösning. Sålunda står det samtidigt klart att
mottagarna inbjöds att göra sig en självbild som arbetare som radikalt skilde sig från de ringaktade och hotfulla arbetarfigurer som annars dominerade periodens krisorienterade samhällsdebatt. Inom den
kommunistiska rörelsen hade arbetarna både den historiska och den
religiösa sanningen på sin sida och därför kunde de även med kraft
och övertygelse börja hävda sig som subjekt i världen.

Sammanfattning
Det här kapitlet har handlat om arbetarradikalismen i Stockholm
åren före 1848 och har koncentrerat sig på startandet av bildningscirkeln 1845, Skandinaviska sällskapet 1847 och Per Götreks gesällkrets
vid samma tid, samt undersökt den kommunistiska tillhörighet och
position som skapades i detta sista aktörssammanhang. I ett bredare
perspektiv och mot bakgrund av det föregående kapitlet har dessa
sammanhang tolkats som ansatser att fånga upp periodens hantverkarmissnöje och genom organisering utmana gängse föreställningar
om arbetarna som i allt väsentligt oförmögna att leda sig själva.
Stockholms bildningscirkel kom att fungera som en medelklasstyrd, apolitisk och fostrande förening för hantverksarbetare, dock
inte utan inre strider och aktiviteter som antyder att även andra och
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mer radikala syften inledningsvis rymdes i detta sammanhang. Det
var ett antal medlemmar i bildningscirkeln som startade Skandinaviska sällskapet och som att döma av deras kontakter med Kommunisternas förbund i London därmed avsåg att skapa något av ett lokalt
värvningssammanhang för den kommunistiska rörelsen. I centrum
för denna lilla grupp stod Per Götrek, som samlade ett tiotal personer
omkring sig, flera av dem nyanlända i Stockholm som vandringsgesäller med erfarenheter från den begynnande arbetarorganiseringen
i städer som Hamburg, London och Paris. Genom sina samtidiga förbindelser med Étienne Cabet i Frankrike och de tyska exilkommunisterna i England var det ett aktörssammanhang i det arbetarradikala
tänkandets framkant, som förutom att regelbundet mötas hemma hos
Götrek även fortsatte att delta i bildningscirkelns verksamheter och
agera ledare i Skandinaviska sällskapet.
I Götrekkretsens programskrift, Om proletariatet, sammanfördes
element från Cabets kristendomskommunism och den materialistiska
historiesyn som kort därefter fick sina klassiska formuleringar i Kommunistiska manifestet. Kommunismen hade enligt denna skrift uppstått
bland arbetarna som ett svar på deras förtryckta ställning och skulle
endast växa sig starkare och starkare i takt med att arbetarna blev alltmer självmedvetna. Mottagarna värvades som deltagare i denna rörelse genom två väldigt olika argumentationslinjer, den bibliskt baserade
och den historiematerialistiska, vilka dock båda utgick från principen
om alla människors jämlikhet och landade i en och samma slutsats,
att samhällets samlade resurser skulle ägas gemensamt och fördelas
lika till alla. Arbetarna inbjöds samtidigt att göra sig en självbild och
anamma en aktörsposition som drastiskt skilde sig från de nedlåtande
och hotfulla figurer som annars gjordes av dem i samtidens krisorienterade samhällsdebatt. Det var deras egna kommunistiska rörelse
som skulle komma tillrätta med samhällets alla missförhållanden och
förhindra den annars ofrånkomliga revolutionen.
Förekomsten av kommunister i Stockholm väckte i början av 1847
viss uppståndelse i pressen och gav upphov till spridda varningsord. Prästen Nils Ignell ingrep i bildningscirkeln med ett långt kommunismkritiskt föredrag, vilket trycktes i Dagligt Allehanda och som
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kommenterades välvilligt i ett flertal tidningar. Det konservativa ämbetsmannaorganet Tiden gav uttryck för en alarmistisk hållning och
menade att Skandinaviska sällskapet inom kort kanske skulle komma
att utgöra ett reellt hot mot Sveriges lagliga statsledning. Ändå torde
den lokala arbetarradikalismen vid denna tidpunkt kunna betraktas
som ett relativt perifert fenomen sett till samhällsdebattens samlade
uppmärksamhet och fokus. Detta förändrades dock i mars 1848 med
nyheten om att en revolution ägt rum i Frankrike och när Stockholm
blev skådeplatsen för blodiga sammanstötningar mellan stadens arbetarbefolkning och militära trupper.
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4. Revolt och reaktion, 1848–1849

Lördagen den 18 mars 1848 samlades tusentals stockholmare vid Brunkebergstorg. De hurrade för en demokratisk riksdagsreform, ropade
slagord mot överheten, drog vidare till Storkyrkobrinken och angrep
en ledande konservativ riksdagsman i hans hem, drevs tillbaka av väpnade styrkor och kontrade med våldsam stenkastning. Först agerade
myndigheterna med återhållsamhet. Kung Oscar I satte sig på sin
häst, gav sig ut på gatorna i egen person och försökte tala människor
till rätta. När uppträdena dock fortsatte även på söndagen blev svaret
desto bryskare. Beordrade att återställa ordningen red hästgardister
genom de trånga gränderna i så kallad chock och högg med sina sablar
mot människors huvuden och armar. Infanteriavdelningar ryckte fram
med fällda bajonetter och utsatta för ett bombardemang av improviserade projektiler sköt de skarpt. När det relativa lugnet återställdes
efter helgen hade ett tjugotal människor mist sina liv och antalet sårade
upprorsmakare, åskådare, poliser och militärer räknades i hundratal.1
Samtidigt med kravallerna i Stockholm drabbades Milano,
München, Köpenhamn och många andra europeiska städer av liknande våldsamheter. I Wien och Berlin pågick regelrätta statsomvälvningar. I tidningarna stod att läsa om en stor revolutionsbrand
som höll på att ta fart och som mycket väl kunde komma att förtära
kontinentens alla gamla regimer. På marsoroligheternas andra dag i
1 Den mest utförliga redogörelsen för källäget kring de stockholmska marsoroligheterna 1848 är Helge Almqvists ”Marsoroligheterna i Stockholm 1848”. En senare
behandling, som till stora delar bygger på Almqvists arbete, finns i Mats Berglunds
Massans röst, s. 349–397. I mer populär form har kravallerna även skildrats av Magnus Jacobson i Marsrevolten 1848.

119

Stockholm utropade tidningen Söndagsbladet med tydlig tillfredsställelse: ”Europas Regeringar ligga i detta ögonblick på knä för sina oroliga undersåtar, i stället att dessa sednare fordom legat på knä för sin
öfverhet.”2 Med marsoroligheterna deltog stockholmarna i den allmänna upprorsrörelsen och för ett ögonblick kunde det verka som
att även Sverige balanserade på revolutionens rand.
Den tändande gnistan kom från Frankrike. Där hade oppositionens
huvudfraktioner sedan ett halvår tillbaka organiserat en gemensam
reformkampanj. Som ett led i denna kampanj planerades en stor bankett i Paris den 22 februari 1848. Banketten förklarades dock olaglig
och i stället utbröt massprotester. Under sammanstötningarna mellan
demonstranter och militär ställde sig den stora delen av nationalgardet på de förras sida. Efter ett par misslyckade försök till regeringsombildning tvingades kung Ludvig Filip att abdikera och fly landet. Den
andra republiken utropades och en provisorisk regering bildades, allmänna val för män utlystes och en rad andra reformlöften utfärdades. Från Frankrike spreds revolutionen sedan till Österrike-Ungern,
till de tyska och italienska staterna, och revolutionsliknande uppträden ägde rum nästan överallt. I likhet med de flesta av sina europeiska motsvarigheter föll den svenske kungen undan för de våldsamma
opinionsyttringarna, ombildade sin regering och signalerade att han
skulle ställa sig bakom en representationsreform.
I det här kapitlet utgör dessa europeiska skeenden bakgrunden till
en undersökning av hur människor positionerade som arbetare i och
med revolutionens pressdebatt 1848 kom in i diskursen på bred front
som politiska subjekt. Kapitlet inleds med en skildring av de lokala
oroligheterna i Sveriges huvudstad och analyserna fortlöper därefter
parallellt med en framställning av händelseutvecklingen i Stockholm
från mars 1848 till mitten av 1849. Två frågor kommer att stå i centrum för dessa analyser. Först gällande den subjektsfigur som gjordes
i stockholmspressen av i synnerhet de upproriska franska arbetarna,
det vill säga vilket slags aktörskap och vilka motiv och mer allmänna
tänkesätt som dessa människor tillskrevs, samt inom ramen för vilka
2 Söndagsbladet, 19/3 1848.
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mer eller mindre affektiva samtidsberättelser. Sedan hur tidningarna
involverade sina läsare i relation till denna subjektsfigur och dessa
samtidsberättelser, hur olika målgrupper och särskilt arbetarna från
rivaliserande håll gjordes till mottagare av tillhörighetsskapande och
mobiliserande anspråk och retoriska strategier, helt enkelt blev föremål för konstitutiv politisk retorik och samtidigt värvades till olika
aktörspositioner i det lokala sammanhanget.

Marsoroligheterna i Stockholm
Det var ingen tillfällighet att marsoroligheterna tog sin början på
Brunkebergstorg. Där låg nämligen de la Croix salonger, som för
den aktuella lördagen hade abonnerats av Reformvännernas sällskap.
Detta sällskap hade bildats några veckor tidigare och hade en ändring av det svenska representationssättet överst på agendan. Med sina
runt 400 medlemmar – i huvudsak liberala riksdagsmän, litteratörer,
lärare och reformistiskt sinnade tjänstemän – var det ett aktörssammanhang som kan sägas ha organiserat medelklassen politiskt.3 Nu,
den 18 mars, planerade Reformvännernas sällskap en stor reformmiddag efter det franska kampanjmönstret. Tal skulle hållas och skålar
utbringas för reformen. Tryck skulle sättas på statsledningen att avveckla den gamla ståndsriksdagen och införa vad som ansågs som ett
mer tidsenligt representationssystem.
Samtidigt med förberedelserna inför middagen började det dyka
upp affischer på husknutarna lite varstans i Stockholm. Natten till den
planerade tillställningen utfördes en affischeringsaktion och ett trettiotal anslag kom upp på väggarna som uppmanade människor att
demonstrera: ”5 000 medborgare samlas på Brunkeberg i afton. Lefve Reformen! Allmän walrätt! ” En alternativ version påträffades och revs ner i
Kungliga Teaterns foajé: ”Proklamation! Till arbetarklasserna att samlas
på Brunkebergs Torg kl. 5”.4
3 Almqvist, ”Marsoroligheterna i Stockholm 1848”, s. 83.
4 Almqvist, ”Marsoroligheterna i Stockholm 1848”, s. 76–77.
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Middagen gick av stapeln som planerat i de la Croix stora salong
utan några uppviglande tal och revolutionsrop. På torget utanför växte
dock folksamlingen och stämningen var upprymd. I takt med att
trängseln ökade kom människor igång och började hurra och ropa
slagord. Vid middagens slut höjdes röster för att demonstranterna
skulle bryta upp och i stället tåga mot August von Hartmansdorff, som
var president i kammarrätten och välkänd som adelsståndets konservative ledare. I den liberala pressen utmålades Hartmansdorff som
en förstockad folkfiende och dagarna före reformmiddagen hade ett
falskt rykte spridits om honom, att han ville genomdriva ett stadgande
om att tjänstehjon och arbetare skulle tvingas bära samma gråa dräkt
som dömda korrektionister.5
Hos Hartmansdorff vid Storkyrkobrinken 9 började människor
kasta sten mot bostadens fönster under allmänna hurrarop. Det tilltänkta offret befann sig hemma och gömde sig i lägenheten tillsammans med sin hustru, tjänstepersonal och ett litet antal vänner, däribland Fredrika Bremer.6 En mindre grupp försökte forcera ytterporten
för att få ut Hartmansdorff på gatan. En handfull poliser ingrep men
misshandlades och tvingades dra sig tillbaka. Först efter trekvart gick
en avdelning av det beridna livgardet emellan, avbröt lynchningsförsöket, skingrade folkmassan och säkrade platsen.
Oroligheterna spreds då till andra ställen i staden. Lördagens
värsta utlevelser inträffade på Norrmalm. Vid Kastenhof på Gustav
Adolfs torg, som inrymde ett häkte och kämnärsrättens lokaler, upprepades stenkastningen och forceringsförsöken. Avsikten var att frita
några av dem som gripits vid Storkyrkobrinken. Det lyckades. Enligt vittnen ska en ytterst hårdför agitation ha pågått här. Det talades
öppet om revolution, republik och till och med om att döda kungen.7
Återigen avbröts uppträdet av beridna trupper. Folkmassan drog därefter fram uppför Drottninggatan till Hötorget och via Klara kyrkogata tillbaka till Gustav Adolfs torg, där angreppen mot Kastenhof
5 Almqvist, ”Marsoroligheterna i Stockholm 1848”, s. 90.
6 Burman, Bremer, s. 253–254.
7 Ragnerstam, Arbetare i rörelse, s. 181–182.
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fortsatte. På vägen krossades fönster hos ett stort antal framstående
personer inom den svenska makteliten, bland annat hos ärkebiskopen
Wingård, statsrådet friherre G. A. Peyron, landshövdingen C. F. Horn,
polisgevaldigern E. Jäderin och fabrikören V. Sjöberg.8
På söndagen den 19 mars eskalerade våldet. En kungörelse om
utegångsförbud utgick från överståthållaren, med bifogad varning att
den som kastade sten eller på annat sätt hotade liv och egendom
fick skylla sig själv för följderna. Kungörelsen ignorerades och folk
samlades på nytt kring Storkyrkobrinken, i närheten av Hartmansdorffs bostad. Omkring kvart över sju på kvällen gjorde militären en
ny rensningsaktion, under vilken benen slogs av på ett par hästar,
ett stort antal soldater skadades av stenar, tillhyggen och knivar. En
kapten vid namn Furuhjelm och en gardist fick skottskador i benen.9
Militären svarade på det häftiga motståndet med att skjuta rakt in i
folkmassan. Människor flydde i panik, dussintals träffade drogs in i
rakstugorna och kördes vidare till Serafimerlasarettet. På Norrmalm
fortsatte fönsterkrossningen, nu med en selektiv butiksplundring som
tillägg. Benjamin Lejas butik för importartiklar tycks ha varit en särskild måltavla, något som gör det troligt att det fanns vissa antisemitiska inslag i den agerande mängden.10 Samtidigt gjorde upprorsmän
försök att barrikadera sig på Brunkebergstorg, tydligen med avsikt att
förvandla torget till ett förskansat läger. Men barrikaderna forcerades av militär och enligt uppgift fördes två skarpladdade kanoner till
platsen, utan att behöva användas.11 Efter dessa sammanstötningar på
Brunkebergstorg ebbade de värsta våldsamheterna ut på Norrmalm
och i Gamla stan hade militärens kulregn redan brutit ner demonstranternas kampvilja.
Under orosdagarna och den närmast efterföljande tiden spreds
mängder av rykten om vad som pågick och varför. Vittnen svor på
8 Berglund, Massans röst, s. 283.
9 Enligt myndigheternas egna uppgifter skadades 80 militärer och ett trettiotal poliser under dessa våldsamma dagar, se Ragnerstam, Arbetare i rörelse, s. 204; Berglund,
Massans röst, s. 364; Almqvist, ”Marsoroligheterna i Stockholm 1848”, s. 126.
10 Blomqvist, Nation, ras och civilisation, s. 259–260.
11 Ragnerstam, Arbetare i rörelse, s. 202.
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att det i folkmassan hade skickats runt muntliga och skriftliga direktiv för vilka specifika hus som skulle attackeras. Många menade sig
klart ha uppfattat ett antal välklädda herrar bland demonstranterna
som utdelat stora summor pengar.12 Enligt ett ihärdigt rykte fanns det
långt gångna planer på att bränna ner Riddarhuset och Artillerigårdens vapenförråd skulle ha varit på väg att plundras. Det pratades om
att upprorsmakare försökt avväpna kadetterna ute på Karlberg, men
fördrivits. Till de tydliga felaktigheterna hörde att 50 korrektionister
skulle ha blivit ihjälskjutna under ett flyktförsök på Långholmen.13
Uppenbarligen hade statsledningen i förväg räknat med risken för
våldsamheter i anslutning till Reformvännernas middag. Truppavdelningar hade flyttats från kasernerna i ytterstaden till stadens centrum redan före lördagskvällens våldsutbrott. Högvakten och Gustav
Adolfsvakten var sammanlagt förstärkta med runt 300 man. På söndagsmorgonen gjorde sig sedan den högsta militärledningen, kungen
och krigsministern redo för allvarliga strider. Order gick ut till livregementets dragon- och grenadiärkårer, Upplands, Södermanlands och
Västmanlands regementen att bryta upp från roten och genast marschera till Stockholm.14 Huvudstadens garnison skulle därigenom utökas med 3 500 man infanteri och 500 kavalleri. Samtidigt beordrades
exercisskvadronen av livregementets dragonkår vid Drottningholm
till Marieberg för att skydda det där belägna gevärsförrådet. Stockholm var dagarna efter marsoroligheterna en militärbelägrad stad.
På måndagen den 20 mars var stämningen i staden upprörd. Den
kände etnologen Gunnar Hyltén-Cavallius vandrade i sällskap med
Emil Key runt på gatorna och blev vittne till en skrämmande bitter
revanschism. ”Man skjuter på våra bröder, och deras blod flyter i
rännstenarna”, ska en arbetare ha skrikit på Mynttorget, följt av: ”Vi
begära rättvisa och hämd!”15 Upproriska affischer fortsatte att dyka
upp på husknutarna, nu med direkt revolutionära uppmaningar:
12
13
14
15
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Berglund, Massans röst, s. 360–362.
Almqvist, ”Marsoroligheterna i Stockholm 1848”, s. 126.
Almqvist, ”Marsoroligheterna i Stockholm 1848”, s. 112.
Citat från Almqvist, ”Marsoroligheterna i Stockholm 1848”, s. 128–129.

Svenskar! Revolutionens timma är slagen. Handling och endast handling gäller
det! Ned med Regeringen! Ned med förtryckarne! Ned med riksdags-skroddörerne! Ned med smädarne på Riddarhusets bänkar! Ned med smädelsens
näste: Riddarhuset! Död åt sjelfskrifvenheten! Lefve Allmänna Val! Lefve Frihet,
Jemlikhet, Broderskap!16

Den 23 mars kom en än hätskare proklamation polisen till handa:
Nationens Lifsåder har snart ingen droppa mer, så hafven I pressat, så hafven I sugit den, I omättlige vampyrer! Men darren despoter, förtryckare,
blodsugare! Snart slår eder sista timma. Då är leken slutad. Allvaret träder
upp. Ett slag af Folkstyrkans jernhandske skall på en gång krossa eder och
thronen och monarkien för evigt. Det är straffet åt eder här på jorden. Evig
förbannelse väntar eder i en annan verld.
    Lefve Folket och Folkets Rättigheter!
   Lefve Republiken!17

Några mer storskaliga våldsamheter blev det emellertid inte. Troligen avgörande för återupprättandet av lugnet var det frivilliga borgargarde som bildades på måndagen. Gardet organiserades i ett officerskompani och fem civila kompanier, bestående främst av några
hundra yngre tjänstemän, litteratörer och affärsmän, samt av ett okänt
antal arbetare som rekryterats från Stockholms bildningscirkel.18 Borgargardets folk patrullerade stadens gator och torg i mindre grupper och blandade sig i de upprörda diskussionerna. Så snart större
folksamlingar tycktes vara på väg att bildas agerade de tillsammans
med polisen, grep misstänkta uppviglare och splittrade samlingarna.19 Taktiken var framgångsrik. De stora gatuuppträdena uteblev och
marsoroligheternas rättsliga efterspel kunde börja.

16
17
18
19

Citat från Almqvist, ”Marsoroligheterna i Stockholm 1848”, s. 79.
Citat från Almqvist, ”Marsoroligheterna i Stockholm 1848”, s. 79.
Almqvist, ”Marsoroligheterna i Stockholm 1848”, s. 128.
Ragnerstam, Arbetare i rörelse, s. 208.
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Den upproriska massan
I litteraturen har dessa våldsamma marsdagar i Stockholm 1848 tolkats på olika och ibland direkt motsatta vis. Längst ut på ena kanten
har det hävdats att gatuupploppen iscensattes av aristokratiska motståndare till representationsreformen, för att just störa Reformvännernas middag och nedsvärta hela reformarbetet.20 Det är en tolkning som
framfördes redan när det begav sig, när skulden för det dödliga våldet
kastades som hätskast fram och tillbaka i pressen, men som verkar
ha ytterst litet annat stöd i källorna.21 Längst ut på andra kanten har
det i stället hävdats att händelsen var en samordnad arbetaraktion, till
och med ett misslyckat kommunistiskt revolutionsförsök. Tack vare
ett omfattande källarbete av Bunny Ragnerstam har denna tolkning
aningen mer som talar för sig.22 Det ser ut som att den agerande massan verkligen hyste en kärngrupp om åtminstone ett tiotal militanta hantverksarbetare, som anammade ledarroller under upploppen,
agiterade på gatan, delade ut order och sökte rikta massans framfart.
Litteraturvetaren Johan Svedjedal och historikern Håkan Blomqvist
är exempel på forskare som övertygats av Ragnerstam och som gjort
bedömningen att upploppen ska förstås som ett försök av en grupp
lokala kommunister att sätta igång ett händelseförlopp liknande det
i Frankrike.23
Vanligast är dock att placera sig någonstans mittemellan dessa ytterligheter. Arne Melberg företräder huvudlinjen när han beskriver
den upproriska massan i Stockholm som en ideologiskt brokig rörelse,
animerad av både klart förändringsfientliga skråintressen och av radi20 Halvdan Koht, Folkets tidsålder. Revolutionsåret 1848 i Europa (Stockholm: Ordfront,
1982), s. 88–89.
21 En magisteruppsats i historia om den samtida pressdebatten om marsoroligheterna har visat att i synnerhet liberala tidningar ville förklara dessa våldsamheter som
just en reaktionär komplott, se Karin Medin, ”5 000 Medborgare på Brukebergstorg.
Marsoroligheterna i Stockholmspressen” (Otryckt magisteruppsats, Historiska institutionen, Stockholms universitet, 2007).
22 Ragnerstam, Arbetare i rörelse, s. 211–253.
23 Svedjedal, Frihetens rena sak, s. 204; Blomqvist, Den röda tråden, s. 21.
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kala krav på allmän rösträtt och republik.24 På samma grunder har de
flesta hållit för osannolikt att det gjordes ett seriöst revolutionsförsök i
Sverige 1848, i synnerhet om därmed avses att den agerande massan i
Stockholm generellt skulle ha uttryckt ett sådant syfte.25 Att det förekom ett visst mått av organisering har ingen ifrågasatt. Att några av
de anslag som kom upp på husväggarna verkligen manade till revolution har vi redan sett. Men samtidigt gjordes inga försök mot statsskicket i snävare mening och kungen själv förblev ofredad med undantag av ett par anonyma hot. Det förefaller med andra ord som att
det revolutionssyfte som Ragnerstam har spårat till ett mindre antal
aktörer inte förändrar bedömningen av den större upprorsmassans
handlingssätt och därför inte heller torde berättiga en beskrivning av
marsoroligheterna som en statsomvälvning som gick snett.
Fullt utredd är dock frågan om vilka befolkningsgrupper som stod
bakom manifestationen på Brunkeberg och aktionerna runt om i staden. Gesäller, lärlingar och manufakturarbetare dominerar källanteckningarna.26 Av det skälet har marsoroligheterna tolkats i ljuset av
det hantverkarmissnöje som vi redan utförligt behandlat och händelsen har ramats in som en mer allmän protest mot en upplevd samhällelig degradering och politisk utdefiniering. Åt det hållet menar historikern Mats Berglund att upploppen i Stockholm var arbetsfolkets
attack mot överheten i bred mening, ”mot etablissemanget”.27 Även
om massan var ideologiskt brokig konstaterar han att den agerade
disciplinerat, med speciellt utvalda måltavlor. Stenarna riktades mot
bostäder som tillhörde riksdagsmän, regeringsmedlemmar, polisens
representanter, militärledningen, landshövdingen, etc.
Den delvis politiskt artikulerade upprorsagensen bland arbetarbefolkningen gentemot överheten i Stockholm har fått vissa uttolka24 Mellberg, Realitet och utopi, s. 118.
25 Berglund, Massans röst, s. 384; Almqvist, ”Marsoroligheterna i Stockholm 1848”,
s. 143; Gamby, Per Götrek, s. 170–171; Bäckström, Götrek och manifestet, s. 20; Borell,
De svenska liberalerna, s. 244; Påhlman & Sjölin, Arbetarföreningarna i Sverige 1850–1900,
s. 99.
26 Berglund, Massans röst, s. 380–382.
27 Berglund, Massans röst, s. 383.
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re att beskriva marsoroligheterna 1848 som ett viktigt moment i formeringen av ett modernt arbetarklassmedvetande och den moderna
klasskampens födelse i Sverige. Enligt Melberg fanns det inslag under
dessa dagar som vittnar om ”de nya arbetarnas begynnande formering till klass”, samt att ”proletariatet [i och med marsupproret] övergick från ’problem’ till att bli något av en ’maktfaktor’ ”.28 På samma
klassformeringslinje har Erik Gamby sagt att revolutionsåret 1848 bidrog till ett skifte i Sverige: ”Medan intresset för arbetarfrågan tidigare
övervägande tagit sig filantropiska uttryck ryckte nu arbetarklassen,
ännu så länge representerad av hantverksgesällerna, fram med politiska krav på jämlikhet och inflytande.”29
Som vi snart ska se hade liknande föreställningar om framträdandet
av en ny typ politiskt målmedveten arbetaragens stor betydelse för
dåtidens egna samtidsberättelser. Nästa steg är dock att undersöka de
revolutionsrapporter från Paris som dagarna för marsupproret dominerade stockholmspressen och som förefaller kunna belysa även händelseutvecklingen i Sveriges huvudstad på ett nytt sätt. Varför gjorde
nämligen de svenska myndigheterna bruk av sådana kraftfulla våldsmedel? Frågan har i själva verket knappt ens berörts i litteraturen om
marsoroligheterna. Om antagandet med Ragnerstam är att det faktiskt var en revolution på gång i Sverige behövs kanske inga djupare
förklaringar. Ett allvarligt hot kräver ett minst lika allvarligt svar. Om
dock tanken i stället är att det inte förelåg något reellt revolutionshot,
då ser myndigheternas agerande mer ut som en överreaktion. Det
är vad företrädarna för huvudlinjen tycks anse och ibland vad de uttryckligen säger.30 Men vad händer om vi släpper denna efterklokhet
och i stället frågar vad som kunde framstå som trovärdigt där och då?
Att militären sköt skarpt, att kanonerna drogs fram, att order gick
ut om massiva truppförstärkningar, att Stockholm för en tid förvandlades till en belägrad stad, att ett borgargarde bildades – allt detta pekar
på att statsledningen tog det säkra före det osäkra och agerade som om
28 Mellberg, Realitet och utopi, s. 118.
29 Gamby, Per Götrek, s. 211.
30 Berglund, Massans röst, s. 389.
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det var en statsomvälvning under uppsegling. Vi kan förstå varför om
vi sätter våldet, ryktena om plundrade vapenförråd och gatuagitationen i samband med de tolkningar som strax före och under marsoroligheterna gjordes i tidningarna av februarirevolutionen i Frankrike
och den stigande revolutionsvågen i Europa. Helt enkelt om vi beaktar hur själva revolutionsnyheten inramades i stockholmspressen.

Revolutionsutbrottet i stockholmspressen
Helgen före upproret i Stockholm utropade Söndagsbladet att ”Borgarväldet, hvarunder Europa suckat från början af detta århundrade,
är störtadt i Frankrike”. Den nya franska revolutionen lät sig inte förklaras av några ”politiska spegelfäkterier”, hävdade tidningen benhårt: ”Nej, den har gällt arbetets frigörande undan kapitalernes välde,
hela mensklighetens lifsfråga.”31 Vad som inträffat i Paris mellan den
22 och 24 februari stod för Söndagsbladet fullständigt klart. Arbetarna
hade tagit till gatan, förvandlat eliternas reformkampanj till något
helt annat, krävt republikens införande och med hot om våld tvingat den nybildade regeringen att ”sätta en gräns för arbetarnes långa
och orättvisa lidanden”.32 De hade med andra ord rest sig inte för att
ersätta några hatade ministrar eller för att driva en kung på flykten,
påstod Söndagsbladet, utan för att åstadkomma ”sina plågoandars, penningemagnaternas, fall”.
En snarlik tolkning gjordes samtidigt i Svenska Minerva, som i de
flesta andra avseenden befann sig långt från Söndagsbladet. Fyra dagar
före de våldsamma uppträdena i huvudstaden utbrast tidningen att
Frankrike hade upplevt ”en revolution, som åt proletärerne gaf en oinskränkt dictatur öfver de proprietära klasserne”.33 Men till skillnad från

31 Söndagsbladet, 12/3 1848.
32 Söndagsbladet, ”Den nya fransyska regeringens dekreter till Paris’ arbetare”, 12/3
1848.
33 Svenska Minerva, ”Några betraktelser öfver förloppet af den i Frankrike timade
statshvälfningen”, 14/3 1848.
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Söndagsbladet såg den konservativa tidningen inte detta som en lycklig
tilldragelse, utan som början på ”demagogiens välde”:
Paris erbjuder anblicken af en med storm intagen stad. Öfverallt på gatorne ser man verk af förstörelsen: lik, sönderslagne vagnar och möbler,
och till hälften nedbrutna barricader. Gatorne äro folktoma, utom det
att man tid efter annan ser dem genomtågas af hopar utaf menniskor i
trasor, hvilkas åsyn är motbjudande och hvilkas olycksprofeterande rop
och skrik man redan på afstånd förnimmer. Det suveräna folket betraktar sitt verk och fröjdar sig öfver palatsernas förhärjning. Blott sällan ser
man personer, hvilka tillhöra medelklassen eller de högre stånden; dessas
mine är bestört och förlägen. Borgarne äro numera ingenting, demagogiens
välde har begynt.34

Till grund för dessa skildringar av revolutionsutbrottet låg en strid
ström av korrespondenser med posten från Frankrike. För att få ett
grepp om det stämningsläge som återgavs i många av dessa underrättelser kan vi läsa den dagbok som historikern och aristokraten Alexis
de Tocqueville förde i Paris under de aktuella revolutionsdagarna. På
morgonen efter Ludvig Filips fall var alla spår efter statsmakten enligt
honom som bortblåsta: ”inte en soldat, inte en gendarm, inte en polisman” syntes på gatorna. Inga andra än arbetarna ”bar vapen, vaktade offentliga byggnader, vakade, gav order, bestraffade; det var en
extraordinär och fruktansvärd sak att uppleva”. Arbetarna behärskade Paris och därmed i förlängningen hela Frankrike. Med Tocquevilles ord var skräcken bland de besuttna så extrem under denna första
tid att det knappt gick att hitta en rimlig jämförelsepunkt: ”jag skulle
säga att den endast kan jämföras med den [skräck] som det romerska
imperiets civiliserade städer måste ha känt när de plötsligt befann sig
i goternas och vandalernas våld”.35
I början av mars 1848 nådde den här typen av uppgifter Stockholm
och efter ytterligare några veckor ännu längre bort än så. På andra
sidan Atlanten meddelade Whig-tidningen New York Courier and En34 Svenska Minerva, ”Samtalsämnet för dagen”, 9/3 1848.
35 Alexis de Tocqueville, The recollections of Alexis de Tocqueville. Övers. Alexander Teixeira de Mattos (New York: Macmillan, 1886), s. 93–94.
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quirer nyheten i slutet av månaden: ”Blixten har slagit ner. Socialismen
tycks i Frankrike vara någonting mer än en ren abstraktion. [– – –] Den
har liv och kraft, och kan ställa till med omätlig skada.”36 Den radikalare rivalen New-York Tribune, som hyllade vad som beskrevs som revolutionens socialistiska karaktär, knöt för sin del liksom Söndagsbladet
stora förhoppningar till denna ”proletariatets triumf”: ”Bourgeoisien
kommer att falla och falla för evigt”.37
Stockholmspressens viktigaste liberala tidningar mötte i likhet med
Söndagsbladet revolutionsnyheten med hänförelse och förutspådde optimistiskt att de gamla politiska inrättningarna nu skulle sopas undan
och ett nytt samhälle skapas. Här var dock tolkningsramen en helt
annan. Den 8 mars hävdade Dagligt Allehanda triumfatoriskt att en
storslagen händelse hade ägt rum i Frankrike: ”På två dagar har allmänna opinionen uttalat sig med en energi och en sämja, hvilka, vi
frukta icke att säga det, söka sin like i historien.”38 Talet om allmänna
opinionen gjorde klart att revolutionen skulle uppfattas som önskad
av hela folket och att den hade kommit till stånd ”genom alla klasser,
af hvilka den [franska nationen] består”. En vecka senare, tre dagar
före marsoroligheterna, rapporterade Dagligt Allehanda med tydlig
tillfredsställelse att ”revolutionen konsoliderar sig” eftersom den var
ohotad, den ägde ”alla goda medborgares stöd”.39
Aftonbladet polemiserade i sin tur mot talet om socialistiska revolutionssyften och ignorerade uppgifterna om att arbetarna skulle behärska Frankrike. I stället var störtandet av Ludvig Filip, precis som
Dagligt Allehanda menade, att välkomna som ”en frukt af ett enhälligt och samtidigt utbrott af missnöje och handling från alla klasser af

36 Citat från Adam-Max Tuchinsky, ” ’The bourgeoisie will fall and fall forever’: the
’New-York Tribune’, the 1848 French revolution, and American social democratic discourse”, The Journal of American History, vol. 92, nr. 2, 2005, s. 483.
37 Citat från Tuchinsky, ” ’The bourgeoisie will fall and fall forever’ ”, s. 489.
38 Dagligt Allehanda, ”Underrättelser från Paris ända till natten den 25 februari. Den
provisoriska regeringens proklamation. – Ministèrens bildning. – Lugnets återställande”, 8/3 1848.
39 Dagligt Allehanda, ”Ställningen i Paris”, 15/3 1848.
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folket”.40 Det var kungens alla svikna löften och hans egen girighet
som låg bakom den klassöverskridande resningen, ihop med en utbredd aversion mot hela ”den dynastiska principen”: ”Folket har nu
ändtligen verkställt sin dom öfver denna baksluga politik”.41 I enlighet med denna tolkningsram återgav Aftonbladet inte heller några borgerliga skräckupplevelser i Paris, bara en utbredd revolutionsglädje.
Tidningens prognos för framtiden gällde på samma spår en återgång
till den liberala reformpolitiken.
Aftonbladet blev mycket hårt ansatt av Söndagsbladet och Svenska
Minerva för sin revolutionsbevakning och kallad både vilseledare och
lögnare. När Minerva till exempel kommenterade uppgifterna om att
den nybildade franska regeringen praktiskt taget var de beväpnade
arbetarnas gisslan, riktades udden mot Hiertas tidning:
Förstån J än eller hur, Ni krämare och penningemän? Och är detta icke
ens tydligt språk för Mammonsorganen Aftonbladet, som ännu i förrgår
afton sökte inbilla Allmänheten, att politiska spegelfäkterier, men icke
sociala reformer, icke arbetets organisation vore den nya revolutionens föremål, som ännu då sökte föregifva att Socialismen blott vore ett hjernspöke.42

Det var helt enkelt inte fråga om någon lycklig klassöverskridande
samling i Frankrike kring de liberalas egna favoritidéer. För Svenska
Minerva låg det i så fall närmare till hands att förutspå undergången för
allt som Hierta och hans nyrika fränder stod för: ”denna revolution
betecknar borgareväldets slut”.43 I Aftonbladet kastades dessa förvanskningspåståenden tillbaka och ”Minervas kotteri” anklagades för att
endast sprida ”förskräckelsens profetior” omkring sig.44 På det viset
rasade dagarna före de stockholmska marsoroligheterna striden om
40 Aftonbladet, 8/3 1848.
41 Aftonbladet, ”Om de sednaste händelserna i Paris och om Frankrikes ställning”,
9/3 1848.
42 Svenska Minerva, 11/3 1848.
43 Svenska Minerva, ”Några betraktelser öfver förloppet af den i Frankrike timade
statshvälfningen”, 16/3 1848.
44 Aftonbladet, 13/3 1848.
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vilken tolkningsram som skulle anses gälla för revolutionen i Frankrike, och inget av de båda möjliga alternativen kan sägas ha varit så
lovande för den svenska statsledningen. Antingen hade folket unisont
rest sig mot kungen för att göra slut på monarkin eller så hade de tidigare förbisedda arbetarna gjort det för att krossa både monarkin
och rikedomens makt.
Hur den svenska statsledningen faktiskt förhöll sig till denna tolkningsstrid indikeras av den linje som fördes i Post- och Inrikes Tidningar,
som 1844 hade återtagit detta sitt ursprungliga namn efter en tioårig
utgivningsperiod som Sveriges Stats-Tidning.45 Några dagar innan våldet bröt ut i Stockholm samsades här helt sakliga referat av skeendet
i Frankrike med de mest affektiva förkastelsedomar och förskräckta utrop. Särskild betydelse gavs den yttersta vanvördnad och stora
brutalitet med vilken arbetarna i Paris uppgavs gå på den störtade
kungamaktens egendom och symboler. Det var en veritabel monarkisk mardröm som skildrades:
Så snart de Kunglige lemnat slottet, intogs det af pöbeln, som for upp i de
Kungliga rummen och förstörde allt hvad der fanns. Det var afskyvärdt
att se den allrasämsta pöbeln husera så i de dyrbara salarna. [– – –] Thronsalen, som var beklädd med rödt sammet, var alldeles förstörd. Thronen
var inkräktad af pöbeln under utrop: ’Vi äro alla Konungar.’ [– – –] På natten tändes ljuskronorna och pöbeln tillställde dans i de Kungliga rummen
under de rysligaste skrän.46

Förutom att dramatisera det vederstyggliga i hela situationen signalerade upprorsmännens attribuerade anskri ”Vi äro alla Konungar”
att laglösheten definitivt härjade i Paris. I en annan artikel i samma
nummer knöts dock detta tillsynes rent ressentimentaktiga och skadeglada utlevande till en serie uttalade politiska krav. ”Folkets fordringar”, hette det, har ”blifvit öfverlämnade till den provisoriska Regeringen”. ”Allmän valrätt”, var bara ett krav i mängden. ”Lika och fri
undervisning för alla”, ett annat. ”Rättighet till arbete”, ”Progressiva
45 Nordmark, ”Liberalernas segertåg (1830–1858)”, s. 35–36.
46 Post- och Inrikes Tidningar, ”Bref från Paris”, 14/3 1848; även ”Frankrike”, 17/3 1848.
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skatter” och ”Vinstens delning mellan kapitalet och arbetet” gjorde
till sist klart vilken karaktär revolutionen hade och vilka som genomfört den.47 Enligt den officiella Post- och Inrikes Tidningar befann sig
Frankrike kort sagt i en helt ny sorts politisk kris: landet var i de beväpnade parisarbetarnas våld.
Även Tiden bemötte revolutionsutbrottet som en fasansfull händelse. Utan omsvep värvade denna tidning dessutom sina läsare till en
sträng försvarsposition: Alla som ”älska konung och fädernesland”
måste nu stå emot, löd uppmaningen, alla som ”ega hustru och barn,
slägt och vänner, lif och egendom att värna”.48 Efter påståendet att
”mordens och plundringens alla vilda demoner” i denna stund härskade i Frankrike, lyfte Tiden blicken och erinrade om att liknande rörelser var på gång även på andra ställen, till och med här i Stockholm
avsåg man ju att hålla reformbanketter: ”hela Europa, mensklighetens
heligaste intressen, civilisationen, ha aldrig stått på en sådan vulkan,
hotande att i hvarje ögonblick uppsluka dem, som just nu”.49
Det är intressant att se hur stämningen inom den svenska makteliten skildrades i Rudolf Walls Friskytten sex dagar före massdemonstrationen på Brunkeberg. Tidningen lutade åt Aftonbladets sida
i tolkningsstriden, men bakom dess något raljanta ton låg inte desto
mindre ett allvar: Myndigheterna var ”högeligen förskräckta öfver
de sednare tilldragelserna i Frankrike” – ”De känna på sig att ’tiden
är när’ ”.50 Under inflytande av ständigt inkommande uppgifter från
Paris gjorde de sig enligt Friskytten en skräckbild av de franska arbetarna och fruktade att någonting liknande skulle inträffa här.
Huruvida det militära våldet och belägringen av Stockholm ska
bedömas som överdrifter eller ej kan därför betraktas som sekundärt.
Det kommer inte primärt an på vad vi anser oss i efterhand veta om
den lokala upprorsmassans faktiska sociala sammansättning och politiska syften. Väsentligare för att förstå de drastiska militära åtgärderna
47
48
49
50
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Post- och Inrikes Tidningar, ”Revolutionen”, 14/3 1848.
Tiden, ”Ett ord för dagen”, 9/3 1848.
Tiden, ”Ett ord för dagen”, 9/3 1848.
Friskytten, 12/3 1848.

är den ”heliga fasa”, med Friskyttens ord, som revolutionsnyheten förefaller ha producerat i de relevanta aktörssammanhangen. Det saknades inte heller inslag i huvudstaden som lät sig förstås i enlighet
med den bild av revolutionen som statsledningen tycks ha tagit till
sig. Förutom att massprotesterna började på samma sätt i Stockholm
som i Paris, i anslutning till en stor reformbankett, hörde den revolutionära agitationen hit, slagorden om arbetarnas rätt, ryktena om
mordbränder och folkliga beväpningsförsök, byggandet av barrikader
och i allmänhet upprorsmassans disciplinerade attacker på överheten.
Det kan därmed föreslås att den svenska statsledningen handlade
under akut påverkan av en ny typ av arbetarfigur – föreställningen
att de brokiga skaror som räknades till den underordnade arbetarpositionen utvecklat ett antagonistiskt medvetande och var kapabla
att organisera en kollektiv agens som hotade både statsskicket och
samhällsordningen. Av det skälet träffar de uttolkare rätt och fel på
samma gång, vilka i likhet med polishistorikern Björn Furuhagen hävdar att våldsamheterna i Stockholm 1848 inte utgjorde något genuint
nytt fenomen i Sverige.51 Rätt eftersom händelsen mycket riktigt inte
kan ses som en organiserad handling av vad som först senare under
1800-talet låter sig beskrivas som den moderna arbetarklassen, utan
snarare som en protestaktion av samma gamla förindustriella urbana
arbetargrupper som sedan länge utgjort ett hot mot den lokala ordningen. Men samtidigt fel därför att revolutionens nyhetshändelse
skapade ett brott med denna kontinuitet bakåt, den innebar att en ny
subjektsfigur började göras av precis dessa arbetargrupper, vilka föreställdes tänka på ett nytt sätt och agera med nya kollektiva mål i sikte.
Härnäst ska vi följa hur denna nya arbetarfigur tog form och tilldelades en huvudroll i debattens rivaliserande samtidsberättelser under
våren, sommaren och hösten 1848. Det har framkommit att revolutionsnyheten i mars 1848 fick tidningarna i Stockholm att dela sig i
två huvudsakliga tolkningsläger gällande situationen i Frankrike – å
ena sidan de som förklarade händelsen som hela folkets gemensam51 Björn Furuhagen, Ordning på stan. Polisen i Stockholm 1848–1917 (Stockholm/Stehag:
Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2004), s. 75.
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ma resning mot en korrumperad kung och det monarkiska systemet
och å andra sidan de som i stället hävdade att händelsen framför allt
tillhörde de socialistiskt anstrukna parisarbetarna och som talade om
borgarväldets slut. I början av juli samma år kom nästa chockartade
nyhet från Paris: arbetarna hade försökt göra en revolution i revolutionen för att förvandla Frankrike till en ”röd” republik.

Arbetarupproret i Paris
Aftonbladet tillstod snart att det trots allt fanns en spricka i revolutionens Frankrike. Under den allmänna segeryra som tidningen annars
fokuserade på dröjde sig ett smärre orosmoment kvar, nedtonat men
i alla fall observerat redan den 10 mars: ”En enda omständighet fördröjer ännu det allmänna lugnets återvändande, nemligen: agitationen af den del af folket, som är i saknad af arbete”.52 Denna första
iakttagelse hanterades dock med tillförsikt: ”I morgon skall denna
agitation, framkallad af det lidande folket, tillintetgöras då alla arbeten åter komma att börja”. Dagligt Allehanda förhöll sig i sin tur till
den bestående oron i Paris närmast som till ett tillfälligt missförstånd,
avhjälpt om människor bara förstod vad revolutionen hade inneburit
och visade lite god vilja. I en översatt artikel ur den tidigare monarkiska och nu omvända republikanska tidningen Le Siècle stod här att
läsa: ”Franska nationen är icke delad i fiendtliga kaster”. ”Friheten
är dessutom allmän, jemlikheten fullständig. En hvar har sin andel i
makten.” Ändå ville lugnet inte återvända. ”Krediten, handeln och industrien, alla dessa de nya samhällenas magter, äro djupt skakade.”53
Problemet enligt denna artikel i Dagligt Allehanda var att arbetarna gjort sig förvirrade föreställningar om vilka rättigheter de hade i
den nya republiken. De arbetstillfällen som stod dem till buds tycktes de inte längre vilja veta av och därmed fullgjorde de inte heller
sina medborgerliga plikter. I stället insisterade de på någonting som
52 Aftonbladet, 10/3 1848.
53 Dagligt Allehanda, ”Ställningen i Paris”, 15/3 1848.
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kallades ”organisation af arbetet”, som ingen riktigt kunde förklara
hur det egentligen skulle fungera. Men eftersom revolutionen hade
gjort alla fransmän till jämlika medborgare kunde ingen individ eller
grupp kräva några särskilda privilegier, argumenterade Le Siècle-artikeln. Förutom att exemplifiera att det eniga franska folket-tolkningen
vacklade hos de liberala revolutionsoptimisterna i Stockholm redan
i den tidigaste nyhetsfasen i mars 1848, är denna artikel i Dagligt Allehanda intressant därför att den visar hur republikens mer moderata
organ i Frankrike börjat adressera parisarbetarna med tydlig frustration i rösten omedelbart efter störtandet av Ludvig Filip:
Vi vända oss till deras goda förstånd och deras fosterlandskärlek. Må de
försaka de hotande demonstrationer som oroa hufvudstaden och besvära
regeringens verksamhet. [– – –] Må således arbetarne återgå till sitt arbete,
ty ett längre uppskof dermed skulle blifva elände för alla, skam för vår civilisation och förstörelse för Frankrike.54

När veckorna och månaderna gick fylldes Dagligt Allehanda och Aftonbladet av den här typen av uppgifter, som ansträngde deras första revolutionsoptimism. De två tidningarna tenderade att hålla fast vid
sina ursprungliga tolkningar genom att spåra slitningarna i Paris och
arbetarnas missnöje till en söndrande agitation, till vissa medvetna
ansträngningar att manipulera denna del av folket. I Aftonbladet förklarades revolutionens fiender göra ständiga försök att uppväcka agg
bland de sämre lottade, inte för att de brydde sig om arbetarna utan
för att bereda marken för en eller annan potentat som kunde avsluta
det republikanska experimentet och återföra Frankrike till monarkin
och den dynastiska principen. Bland de mer radikala såg det inte bättre ut, med den skillnaden att arbetarna här uppmuntrades till falska
föreställningar om den sociala och ekonomiska politiken, helt enkelt
om vad republiken realistiskt och rättvist kunde innebära för dem.
I mitten av juni 1848 hade agitationen, som Aftonbladet återgav situationen, uppluckrat allt som liknade en samlad ”moralisk kraft”: ”Allt
hvad som kan göras för att uppegga folkmassor och uppreta sinnena
54 Dagligt Allehanda, ”Ställningen i Paris”, 15/3 1848.
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hos de arbetande klasserna, omfattas med välbehag och begagnas, så
att åter stor oro råder i Paris”.55
När sedan nyheten om en fullskalig arbetarrevolt i den franska
huvudstaden nådde Stockholm i början av juli övergav Aftonbladet
definitivt sin optimism. Talet om arbetarnas stolta deltagande i en
klassöverskridande aktion mot en korrumperad kung ersattes av en
klagan över deras svåra förvirring under ytterlighetspartiernas manipulation. Tidningen återgav de paradoxala budskapen i Paris: ”Man
hör ropen: ’Lefve Louis Napoleon!’ ’Lefve kejsaren!’ Men äfven: ’Lefve den
röda republiken!’ ”.56 Bedragna kunde parisarbetarna på detta sätt gå i
döden för direkt motsatta program, oklara över vad som egentligen
var revoltens syfte. Aftonbladet rapporterade om den ”förödmjukelse”
som några tillfångatagna arbetare skulle ha uttryckt när de pressats
om upprorets motiv: ”de sjelfve [har] yttrat: ’att de icke visste hvad
de gjorde eller hvad de ville’ ”.57
Juniupproret i Paris 1848 har en särskild plats inom marxismen
som det ögonblick då den moderna arbetarklassen för första gången
trädde fram och axlade vad som hädanefter skulle bli deras historiska
roll. Efter fyra dagars desperata gatustrider krossades visserligen de
upproriska parisarbetarna med stor brutalitet av styrkor underställda
general Cavaignac, som för ändamålet givits diktatoriska befogenheter. Tusentals människor sköts ihjäl, många av dem som obeväpnade fångar. Enligt Marx så inflytelserika analys innebar detta förkrossande nederlag dock samtidigt att arbetarna äntligen befriades från
sina illusioner om den borgerliga republiken. I stället för den sentimentala idén om alla människors broderskap och arbetarnas tal om
arbetets organisation skulle en mycket djärvare kampparoll från och
med nu komma att leda dem: ” ’Bourgeoisins störtande! Arbetarklassens
diktatur!’ ”.58 Den innebörd som Håkan Blomqvist givit de parisiska
junidagarna är typisk för denna tolkningstradition: ”För första gången
55 Aftonbladet, 15/6 1848.
56 Aftonbladet, 3/7 1848.
57 Aftonbladet, 3/7 1848.
58 Karl Marx, Klasstriderna i Frankrike 1848–1850 (Stockholm: Gidlunds, 1971 [1850]),
s. 95.
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trädde industrins arbetare i tusental in på den politiska scenen, inte
för att backa upp någon liberal flygel av borgerligheten, utan för att
själva ta makten.”59
Denna historieskrivning kan kritiseras för sin tendentiösa och glorifierande syn på juniupproret 1848, samt för benägenheten att teleologiskt reducera denna händelse till ett nyckelmoment i arbetarklassens stora universella emancipationsberättelse. Vad Marx och hans
efterföljare emellertid inte tycks kunna beskyllas för är att ha missuppfattat eller överdrivit det intryck som detta arbetaruppror faktiskt
gjorde på sin egen samtid. Alexis de Tocqueville är en nästan lika
välciterad uttolkare av februarirevolutionen som Marx, och hans minnesanteckningar från arbetarupproret i Paris genomsyras av upplevelsen att arbetarna hade kommit att hysa en fruktansvärd fientlighet
mot medelklassen och de rika:
Upprorsandan cirkulerade från ena till andra sidan av denna enorma klass
och genom alla dess delar, som blodet gör i kroppen; den fyllde de kvarter
där inga strider pågick, likaväl som de som utgjorde kampens skådeplats;
den hade trängt in i våra hus, runtomkring, över, under oss. Själva de platser där vi trodde oss vara herrar svärmade av inre fiender.60

När upproret enligt Tocqueville lyckligtvis slogs tillbaka var detta en
seger i stunden som inte påverkade hans mer långsiktiga prognos,
nämligen att politikens karaktär skulle komma att förändras nu när
arbetarna så definitivt hade demonstrerat sin samhällsantagonism och
socialismen börjat ”plantera frön till framtida revolutioner”.61 Tolkningar av det här slaget hade stor inverkan på hur samhällsdebatten
kom att föras i Stockholm under den närmaste tiden. Plötsligt blev
revolutionens försvarare påtagligt färre och vankelmodigare samtidigt som de mörka samtidsbeskrivningarna och varningsorden kraftigt ökade.

59 Blomqvist, Den röda tråden, s. 13.
60 Tocqueville, The recollections, s. 197.
61 Tocqueville, The recollections, s. 231.
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Den enda tidning i Stockholm som öppet försvarade revolten och
beklagade arbetarnas nederlag var Söndagsbladet. Junidagarna i Paris
hade enligt denna tidning bevisat att de tidigare negligerade arbetarna hade kommit i ”myndighetsåren” och inte längre lät sig nöjas med
”halfva och undfallande svar”. ”Det är icke nog att proklamera frihet och jemnlikhet, om tillämpningen blir en tom fras. Innan grundsatsen om fullt menniskorätt för alla blir erkänd icke blott på pappret,
utan äfven i verkligheten, står Europa på en sjudande vulkan, som
hvarje ögonblick hotar med sitt eldregn.”62 Enligt Söndagsbladet var
den blodiga repressionen dessutom endast att betrakta som ett i längden impotent motstånd: ”Fåfängt att med våld möta yrkanden som
dessa. Människan kan man nedergöra, men de grundsatser och stora
idéer, hvaraf hon lifvas, kunna icke med vapen lönnmördas.” För att
understryka sitt eget partitagande gjorde sig tidningen till de besegrade franska arbetarnas förbittrade röst och riktade samtidigt ett hotfullt budskap till de rika och mäktiga:
Skolen J ligga på sammetsdynor och vi på halmkärfvor? Nej, bort med alla
privilegier, äfven edra, J penningemän. J hafven åberopat personlighetsprincipen, och J skolen få den. Icke skolen J längre skära breda remmar
ur vår hud! J hafven under sekler tryckt oss; J kunnen nu sjelfva känna
huru piskan smakar. J åken i spann, frossen som oskäliga djur, äro bäddade i penningar, utan att behöfva lägga två strån i kors, medan vi, fattiga
arbetare, få träla hela dagen för en lumpen dagspenning, som knappt hinner till sill och bröd. Detta svar smakade beskt; men tärningen var kastad, kortet utspeladt. Och arbetsklassen höll ord; Februari-orkanen kom.63

På den motsatta sidan hävdade Tiden att det parisiska juniupproret
bekräftat vad tidningen hela tiden hade vetat skulle inträffa. Ingen
kunde väl längre förbli okunnig eller spela naiv i förhållande till situationen i Frankrike, nu när alla måste ha blivit varse ”med hvilken
besinningslös vildhet pariserpöbeln offrar lifvet för de drömbilder
om välstånd och lycka, som de lösa och bedrägliga communistläror62 Söndagsbladet, 16/7 1848.
63 Söndagsbladet, 16/7 1848.
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na ingifva”.64 Det franska exemplet var mycket lärorikt för Sverige,
underströk Tiden. Än så länge var chanserna goda att undkomma en
liknande katastrof här, men då gällde det att genast upphöra med all
uppviglande retorik och allt smicker av den stora okunniga massan.
Till vilken mardröm måste nämligen inte de lokala händelserna urarta ifall de lägre klasserna fortsättningsvis intalades att störtandet av
kungar var rätt och riktigt, om de ensidigt bekräftades i sina miss
nöjeskänslor och inbjöds att göra sig åsikten att jämlikhet mellan alla
människor var ett realistiskt ideal?
Tänkom oss för ett ögonblick våra fredliga Ständer, valda efter nuvarande
eller någon annan riksdagsordning, tänkom oss dem i hvarje stund hotade
att af en våldsam pöbelmassa utkastas ur sina församlingsrum, nedskjutas, krossas! Tänkom oss Stockholms och landets invånare, med vapen
i hand vända mot hvarandra, ursinnigt nedgörande hvarandra; torpare
och drängar, i stället för fredlig plöjning på åkern och munter slåtter på
ängen, sysselsatte att med liar och slagor tåga från gård till gård rusiga,
skriande, svärjande; städernas bodar stängde, börsen utan affärer, affärsmännen utan credit, fabriker och verkstäder afstadnade i brist af arbetare,
och arbetarne raglande, larmande, under skrik af: rättigheter! högre arbetslöner! arbetets organisation byggande af barrikader: larmtrumman i
ständig rörelse, borgerskapet i oupphörlig oro, en och hvar i fara att i sin
bostad blifva skjuten, om icke något ännu värre.65

Inte ens Aftonbladet, som annars gjorde sig lustig över dessa skräckbilder, kunde värja sig mot den yttersta oförsonlighet som rapporterades
om de franska arbetarna, rapporter som inte så lätt lät sig förenas med
synen på dem som blott offer för andras manipulationer. Tidningen
dröjde vid upprorsmännens förbluffande dödsförakt. När till exempel
ärkebiskopen av Paris begav sig till barrikaderna med ett försoningsbudskap blev han enligt Aftonbladet respektfullt men bestämt avvisad:
”han emottogs väl, och behandlades med aktning, men återförde ett
64 Tiden, ”Hvad böra Sveriges invånare lära af hvad som sednast timat i Frankrike?”,
5/7 1848.
65 Tiden, ”Hvad böra Sveriges invånare lära af hvad som sednast timat i Frankrike?”,
5/7 1848.
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afslag till svar. ’Vi hafva alle beslutat att dö!’ ”.66 Eller enligt ett annat
vittnesmål: ”[de] vilja ej höra talas om kapitulation; de hafva sina hustrur, barn och till och med gubbar hos sig, och hafva svurit, att samtliga dö”.67 I ett något senare skede knöt Aftonbladet denna fanatism
till vad man kallade ett vansinnigt ”korståg emot ’kapitalerna’ ”, som
skulle ha gjort de rika förhatliga i arbetarnas ögon och som förklarade ”den ohyggliga vildheten i deras framfart”.68
För sin del lät Dagligt Allehanda ett ögonvittne utbreda sig om vikten av att inte göda hatet och riskera att endast förvärra konflikten
ännu mer genom att dröja för mycket vid de hemskheter som hade
utspelat sig i Paris, alla de horribla illdåd som dessa ”kannibaler (insurgenterne) begått”. Ändå kunde tidningen inte låta bli. ”Uti en
flick-uppfostrings-anstalt i S:t Auteine blefvo alle lärorinnorna och
eleverna, till ett antal af 83, våldförda af ett band af insurgenter, så att
en lärarinna och 7 elever redan aflidit.”69 Liksom för att skärpa bilden
av parisarbetarna som ett slags vilda djur under dessa dagar återgav
tidningen en historia om en grupp upprorsmän som hade förskansat
sig i en lokal djurpark: ”En tid öfverlade de mest exalterade huruvida man icke borde släppa lös tigrar, lejon, hyenor m. fl., stänga dem
från all annan undflykt och såmedelst tvinga dem att rusa utåt gatan
för att möta nationalgardet och de öfriga tropparna.”70 Att arbetarupproret till sist slogs ner var kort sagt en nödvändig seger för den
sansade republikens försvarare och samhällets civiliserande krafter:
”medelclassens, eller förmögenhetens och bildningens, seger öfver
proletaritet”.71
För att något samla ihop dessa samtidigt likartade och konfliktfyllda reaktioner på juniupproret kan vi dra nytta av den undersökning
som historikern János Perényi gjort av 1848 års inverkan på de politiska revolutionsuppfattningarna i Sverige. Medan den konservativa
66
67
68
69
70
71
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Aftonbladet, 3/7 1848.
Aftonbladet, 3/7 1848.
Aftonbladet, 21/7 1848.
Dagligt Allehanda, 10/7 1848.
Dagligt Allehanda, 10/7 1848.
Dagligt Allehanda, ”Upproret i Paris d. 23–26 juni”, 13/7 1848.

sektionen av pressen fick luft under vingarna för sina varningsord om
tidens demokratiseringssträvanden menar Perényi att de liberala tidningarnas politiska analys förändrades i grunden, enligt honom därför
att de härmed hade blivit varse allvaret i ”motsättningen mellan medelklassen och proletariatet”.72 Perényi går så långt som att låta denna
upplevda klassmotsättning förklara varför svenska liberaler hädanefter – överlag och på en principiell nivå – ska ha ändrat sin attityd till
revolutionen som politiskt medel. Hellre än som en väg till utvidgad
frihet kom de på grund av arbetarnas agerande fortsättningsvis att
uppfatta revolutionen som en olycka som det gällde att undvika med
reformer. Perényi visar att svängningen var särskilt tydlig i Aftonbladet. På sensommaren och hösten 1848 avsvor sig Hiertas tidning den
franska republikanismen överhuvud och började i stället förorda en
konstitutionell monarki som definitivt skulle lämna de arbetande massorna utan inflytande över statens ledning.73
Det är en väletablerad tes i den internationella litteraturen att de
franska arbetarnas agerande i juni 1848 skapade en vändpunkt i den
politiska liberalismens historia. Historikern Marc Mulholland har
sammanfört en stor mängd nationella studier och hävdar att Europas
medelklasser grovt sett var liberala i sina politiska ambitioner under
årtiondena mellan Napoleons fall och februarirevolutionen 1848. Med
arbetarupproret i Paris och i mindre skala på andra håll väcktes dock
”det röda hotet” till liv med sådan kraft att samma medelklasser fick
en nyfunnen respekt för starka illiberala regeringar. Allmänt talat,
säger Mulholland, skapade arbetarnas agerande under dessa dagar
”en böjningspunkt, efter vilken den borgerliga liberalismen […] upphörde att vara revolutionär”.74
Tesen om denna större ideologiska effekt av arbetarupproret i Paris
1848 leder oss till en fördjupad analys av den figur som gjordes av de
franska arbetarna i stockholmspressen. Vad utmärkte dessa männi72 Perényi, Revolutionsuppfattningens anatomi, s. 96–97.
73 Perényi, Revolutionsuppfattningens anatomi, s. 56.
74 Marc Mulholland, Bourgeois liberty and the politics of fear. From absolutism to neo-conservatism (Oxford: Oxford University Press, 2012), s. 303.
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skor och varför hade de revolterat? Vilket var med andra ord det
arbetarsubjekt som konstruerades i berättelserna om revolutionens
Frankrike? Hur menade tidningarna sedan att detta hade betydelse
för Sverige? Vi har sett att Söndagsbladet tog parisarbetarnas parti och
gjorde sig till deras röst inför den egna läsekretsen. Denna tidning
var dock inte ensam i stockholmspressen vid denna tid om att vända
sig till de lokala arbetarna med vad som kan kallas subjektserkännande budskap. Efter nyheten om juniupproret började även liberala
och vissa konservativa tidningar uttryckligen att adressera arbetarna
som en politiskt relevant målgrupp. Vi ska därför successivt gå från
beskrivningarna av ett franskt arbetarsubjekt till en undersökning av
hur svenska arbetare nu kom in i diskursen som subjekt även i denna
mening, som mottagare av tillhörighetsskapande och med olika syften mobiliserande politisk retorik.

Ordningsförsvararnas arbetarfigur
När uppgifterna om de franska arbetarnas kvästa revolution i revolutionen nådde Stockholm befann sig Svenska Minerva i en helt annan
typ av kris. Efter en tids sjukdom avled tidningens grundare och utgivare Johan Christoffer Askelöf den 12 juli 1848, varpå även Minerva
gick i graven. Det sista numret utkom dagen före Askelöfs död och
innehöll en längre artikel som tolkade junidagarna i Paris som ett
uttryck för en mer allmängiltig händelse, vad som i mer generella
termer beskrevs som arbetarnas hastiga uppstigande från samhällets bottenposition till dess ”öfversta spets”.75 I detta sitt sista inlägg
i samhällsdebatten beklagade tidningen att historien tenderade att
röra sig genom extrempositioner, att förhållandena alltid tycktes kastas mellan lika orimliga ytterligheter. Till helt nyligen, hette det, ”betraktade man den ringare folkklassen, arbetaren, den fattige som ett
sämre slägte”. Åsikten hade då varit att dessa människor skulle hål75 Svenska Minerva, ”Om arbetsklassens rätt, fattigförsörjning, kommunism, filantropiet aliud ejusdem argumenti”, 11/7 1848.
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las i tygel genom allehanda polisförfattningar, försvarslöshetsstadgar
och korrektionsinrättningar. På sistone hade det enligt Minerva dock
skett en omkastning och tvärtom blivit ”ton att tala om arbetsklassens rätt, om arbetets organisation, om den rikes förtryckande välde,
om de fattigas lidande och deras anspråk på skydd och omhägnad”.76
Det var lika olyckligt menade Minerva, fast åt andra hållet. Till saken
hörde nämligen att dagshändelserna i Frankrike gjort klart att arbetarna själva hade kommit att förkroppsliga denna omkastning och
uppträtt på scenen med lika egoistiska som orimliga anspråk. Det är
värt att citera detta stycke i dess helhet:
Ej nog med att honom tillkom valrätt och valbarhet till nationalrepresentationen, icke för hans skattebidrag, icke för hans bildning och kunskaper,
icke för det han var menniska och medborgare, men derföre att han var
en arbetare; han hade äfven som sådan rätt att fordra samhällets synnerliga vård och understöd. Det borde inträda der hans egen förmåga eller
hans egen vilja upphörde; det borde organisera arbetet så, att det födde,
klädde och äfven roade honom, ej för det han var skicklig i sin sak, ej
för det han var flitig, verksam och pålitlig, men derföre att han hörde till
arbetsklassen, och om han ingenting kunde eller ingenting ville göra, så
skulle samhället ändock underhålla honom, ty – han var ju en arbetare.77

Det första att konstatera är att Svenska Minerva här beskrev ett arbetarsubjekt som under revolutionen inte bara hade agerat på egen hand
och för sin egen skull, utan som dessutom hade gjort detta av ett specifikt skäl, i själva verket på grundval av en tämligen grandios samhällspolitisk självuppfattning. Erkännandet av arbetaren som människa och medborgare skulle enligt tidningen ha visat sig otillräckligt.
Tillträdet till lagstiftningen och det politiska styret hade inte inneburit
slutet på arbetarens ambitioner. Han förväntade sig härutöver särskilda privilegier ”derföre att han hörde till arbetsklassen”, att han som
medlem av denna klass hade rätt till samhällets förbehållslösa stöd
76 Svenska Minerva, ”Om arbetsklassens rätt, fattigförsörjning, kommunism, filantropiet aliud ejusdem argumenti”, 11/7 1848.
77 Svenska Minerva, ”Om arbetsklassens rätt, fattigförsörjning, kommunism, filantropiet aliud ejusdem argumenti”, 11/7 1848.
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och underhåll. Distanstagandet visar att Svenska Minerva inte sökte
skapa någon identifikation med detta arbetarsubjekt och inte heller
några sympatier för dess attribuerade föreställningar. Exakt hur läsaren skulle förhålla sig blev emellertid aldrig klart. Den fortsättning på
berättelsen som utlovades uteblev när tidningen upphörde.
Tre dagar efter att Svenska Minerva gått i graven publicerade Tiden
en artikel med rubriken ”Proletäriatet”, som kan sägas ha tagit vidare
denna berättelse om arbetarnas plötsliga uppstigande från botten till
toppen.78 Här gjordes en snarlik tolkning av vad som hade ägt rum i
Frankrike och ett närmast identiskt arbetarsubjekt skrevs fram, som
alltså gavs namnet proletariatet. Tiden underströk att man härmed
inte syftade på den fattigare delen av befolkningen i allmänhet, utan
på ”ett nytt stånd” som hade ”förklarat samhället vara till endast för
dem som, ej nöjda med utöfvandet af högsta makten, fordra att samhället skall skaffa dem arbete och bergning, eller i annat fall försörja
dem gratis”.79
Ändå var de två tidningarnas berättelser inte helt lika. Svenska Minerva beklagade att historien kastades mellan motsatta poler och hade
angående arbetarnas ställning presenterat sig som en röst för medelvägen. Tiden påstod i sin tur kamporienterat att det inte fanns någon
medelväg, ingen förmedling som kunde skapa ett försonat mellanläge.
Frankrike och hela Europa stod inför två antitetiska alternativ: ”lag
och rätt eller massans godtycke”.80 Enligt Tidens version av berättelsen hade proletariatet legat i förberedelse alltsedan 1789 års franska
revolution. Redan då hade detta arbetarsubjekt kommit till liv, för att
sedan under ytan växa sig allt starkare i femtio års tid och slutligen
kliva fram som ett verkligt monster, som en ”jätte” närmare bestämt.
Nu, år 1848, hade proletariatet krossat motståndet och utropat sig till
statens allt – l’état c’est moi.
Draget av skräckhistoria förstärktes av att Tiden flyttade över dramat till Sverige. Vi kan säga att en våldsam jätte gjordes av de franska
78 Tiden, ”Proletäriatet”, 15/7 1848.
79 Tiden, ”Proletäriatet”, 15/7 1848.
80 Tiden, ”Proletäriatet”, 15/7 1848.
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arbetarna som ett led i tidningens kamp mot alla ingrepp som skulle
öka det folkliga inflytandet över svensk lagstiftning. På ett annat ställe hade Tiden betonat vilken katastrof det skulle innebära för landet
om kroppsarbetet uppvärderades och tilldelades större inflytande:
”samhällets grundvalar” skulle rämna, ihop med ”hela den mödosamt förvärfvade culturen”.81 Eller som denna attityd uttrycktes vid
ytterligare ett annat tillfälle, nu i renare politiska termer: ”När regeringen faller i händerna på de arbetande klasserna eller kommer
under deras uppsigt, löpa frihetens sanna intressen större fara än till
och med under en militär-despot.”82 Varför ville nämligen människor
som dagligen tvingades att slita för sin mest basala överlevnad ha politisk makt? Tiden påminde om att de franska arbetarna med februarirevolutionen faktiskt hade vunnit full politisk jämlikhet. Upproret i
juni var ett bevis på att denna seger aldrig hade varit proletariatets huvudprioritet. I stället hade lagstiftnings- och regeringsmakten endast
varit medel för ett helt annat slags jämlikhet: ”Han [arbetaren] vill ha
makt för att vinna dess reela frukt i bergning och välstånd, jemnlikhet i vilkor och förmögenhet” – helt enkelt för att ”på lika sätt fördela egendomen, hvilket icke kan ske på annat sätt än genom våld”.83
Hur kunde någon därmed inbilla sig att de demokratiska krav som
börjat höras i Sverige så småningom inte skulle frambesvärja detta
monsterlika arbetarsubjekt även här?
Alarmismen förstärktes av att arbetarna rent numeriskt ”beherrskar alla andra”, som Tiden sköt in. Situationen var dock än så länge
avsevärt mycket bättre i Sverige. ”Hos oss hafva inga andra strider
[om egendomen] ännu kämpats, åtminstone inga att tala om, än de
som utföras med ord och bekantgöras med trycksvärta.”84 Låt därför det franska exemplet verka avskräckande, uppmanade Tiden. Till
dessa egendomsangrepp skulle man komma i alla länder där man gav
människor ”lika valrätt i följd af den råa personlighets-principen”. Med
81 Tiden, ”Arbetet och dess värde”, 29/5 1848.
82 Tiden, ”Hvad kunna vi lära af dagens politiska rörelser?”, 16/6 1848.
83 Tiden, ”Proletäriatet”, 15/7 1848.
84 Tiden, Hvad böra Sveriges invånare lära af hvad som sednast timat i Frankrike?”,
5/7 1848.
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direkt avseende på Sverige hette det till stöd för den konservativa försvarspositionen: ”det är dit man ofelbart äfven hos oss skall komma,
i fall man lyckas genomdrifva ideerna om folkssouveränetet”.85 Gentemot demokratiseringssträvandena var det enligt Tiden avgörande att
en kraftfull uppslutning skedde kring hävdvunna auktoriteter. I Frankrike hade ”Thron, Adel, Stånd, Corporationer” redan fallit, där befann man sig nu vid ”sista frågan: egendomens rätt”.86 Det gällde
med andra ord att här hemma vitalisera dessa skyddsvallar mot den
politiska jämlikhetsprincip som skulle förvandla de stora fattiga massorna till det nya arbetarsubjektet och leda dem till att våldsamt söka
utjämna alla ekonomiska skillnader.
Vi ser hur Tiden här gav den sociala verkligheten ett säreget antitetiskt utseende. För sin skräckbetonade samtidsberättelse utarbetade
tidningen bara två olika aktörspositioner. Först ett arbetarsubjekt som
var entydigt hotande. Det numeriska övertaget, det samhällspolitiska
medvetandet i konflikt med privategendomen, den av detta skäl nödvändiga rörelsen mot kommunistisk egendomsfördelning, det därför
ofrånkomliga våldet. Därefter en motsatt position konstruerad som
utsatt eller hotad och utpekad med orden ”alla andra”. Som redan
uttrycket alla andra indikerar fick denna aktörsposition gränser, innehåll och mening endast i relation till det aktuella arbetarsubjektet. I
annat fall rivaler sett till affärer, tjänstetillsättningar och politiska övertygelser, kan en gemenskap bland alla andra frammanas först när ett
generellt hot mot dem föreligger, hotet mot själva egendomsrätten.
Världen klövs på så vis i ett binärt mönster av förövare och offer. Oberoende av om mönstret kvalificerades som faktiskt, som för Frankrike,
eller som eventuellt, som för Sverige, hörde de människor som Tiden
identifierade med förövarpositionen till den ekonomiskt, socialt och
politiskt underordnade befolkningen, anfallet kom från arbetarna,
under det att priviligierade och besuttna människor skulle föreställa
sig själva i offerpositionen.

85 Tiden, ”Proletäriatet”, 15/7 1848.
86 Tiden, ”Proletäriatet”, 15/7 1848.
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Någonting i stil med Tidens klyvning av världen i två antitetiska positioner tycks ha behärskat även regeringen och hovet. Efter
marsoroligheterna i Stockholm och som ett svar på hela den europeiska revolutionsvågen hade stora förändringar skett inom Sveriges statsledning vid sommaren 1848, och den politiska reformfrågan
genomgick snabba omkastningar. Med undantag av civilministern
Fåhraeus hade kungen avskedat alla sina statsråd och bildat en ny,
mer reformsinnad regering. Det var någonting nytt i ett större svenskt
historiskt perspektiv att missnöjesyttringar på gatan hade drivit fram
en regeringsombildning och därmed en omläggning av landets politiska kurs.87 Oscar I gav den nya regeringen i uppdrag att tillmötesgå
reformkraven och utforma ett eget representationsförslag som kunde
fungera samlande och på samma gång se till att den stora massan förblev utan politiskt inflytande.
Ingen förefaller ha varit riktigt nöjd med det kungliga reformförslag som överlämnades till ständerna i maj 1848, allra minst Tiden som
inte ville se några eftergifter alls. Kungens reformvilja var dock hastigt påkommen och försvann lika snabbt. Efter juniupproret i Paris
och tack vare framgångar för den militära reaktionen även i Berlin
och Wien kunde han snart visa sig öppet likgiltig inför sitt eget representationsförslag.88 Enligt historikern Berit Borell hade det från börjat handlat om en reformvilja av nöden, inte av övertygelse, och det
nya statsrådet filosofiprofessor Paulus Genberg ska ha talat för hela
statsledningen när han förespråkade förslaget med orden: ”man bör
numera kunna inse, att går icke detta, så kan frågan inte lösas utan
genom revolution, som kommer att sluta möjligen med pöbelvälde”.89
Johan August Gripenstedt var en annan nyutnämnd regeringsmedlem, som uttryckte sig lika alarmistiskt när han sökte vinna över den
liberale tidningsredaktören C. F. Ridderstad till det kungliga reformförslaget: det gällde nu inget annat än ordningens kamp mot omstört87 Ohlsson, 100 år av tillväxt, s. 76. För omständigheterna kring denna regeringsombildning, se Borell, De svenska liberalerna, s. 245–275.
88 Borell, De svenska liberalerna, s. 257, 274–275.
89 Citat från Borell, De svenska liberalerna, s. 250.

149

ningen.90 Tydligt är att dessa uppmaningar syftade till att förmå de
annars trätande riksdagsfraktionerna att åsidosätta sina meningsskiljaktigheter och mötas i en lösning som åtminstone skulle hålla arbetarbefolkningen borta från makten.
Parallellt med dessa i slutändan resultatlösa turer i representationsfrågan var hovet och regeringen i färd med att öka sin styrka i pressen.
Att hotet om ett revolutionärt arbetarsubjekt hade ett inflytande över
den svenska statsledningen framstår som uppenbart när det kommer
till den generella inriktning som dessa tidningssatsningar gavs. Fram
till sommaren 1848 hade man endast haft full kontroll över ett enda
organ, Post- och Inrikes Tidningar, som i egenskap av officiell statstidning var undermålig som opinionsbildare. Svenska Minerva hade alltid
stått relativt fri i förhållande till makten och hade som sagt upphört
till följd av redaktör Askelöfs död i juli 1848. Tiden var förvisso en pålitlig röst för den rådande ordningen, men hade svårt att nå ut till en
bredare allmänhet med sin tydliga förankring i adeln och den statliga byråkratin. Vad man eftersträvade var en stor daglig tidning som
kunde konkurrera med Aftonbladet om att prägla hela samhällsdebattens karaktär. Vidare önskade man en direktkanal till huvudstadens
arbetare för att skapa en motvikt till Söndagsbladet och allra helst, givetvis, neutralisera dess revolutionsretorik totalt.
Planerna på en brett upplagd konservativ dagstidning realiserades
med hjälp av Wilhelm Fredric Dalman, tidigare redaktör för Dagligt
Allehanda och rojalistisk riksdagsman, som kom överens med ägaren
av annonstidningen Stockholms Dagblad om att en dottertidning till
denna skulle startas. Döpt till Stockholms Aftonpost utkom den med sitt
första nummer i slutet av juni 1848 och delades resten av året ut gratis till annonstidningens prenumeranter. Den nya tidningen erhöll ett
ekonomiskt understöd av regeringen på 3 000 riksdaler banko och i
gengäld införde Dalman artiklar i tidningen som var beställda av regeringen.91 Den franska republiken målades i konsekvent mörka färger och gång på gång uppmanades läsarna att inte låta sig svepas med
90 Borell, De svenska liberalerna, s. 250.
91 Borell, De svenska liberalerna, s. 278.
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i ropen på arbetets organisation och demokrati.92 I kontrast till Tiden
räknade Stockholms Aftonpost som sina mottagare även människor som
befarades ha sympatier med revolutionens mest radikala inslag, det
vill säga de lokala arbetarna. Detta avsnitt avslutas med att fokusera
på hur denna tidning adresserade just arbetarna, hur den vände sig
till dem med ett budskap som visserligen handlade om förnöjsamhet men som inte desto mindre innebar att de behandlades som en
politiskt relevant målgrupp och som sådan gjordes till mottagare av
subjektserkännande retorik.
Först kan konstateras att Stockholms Aftonpost anammade det synsätt som vid det här laget torde vara välbekant, nämligen att 1848 års
revolution i Frankrike framför allt dominerades av parisarbetarna,
vilka inte engagerade sig i striden om statsskicket lika mycket som
de ville befria sig själva från det så kallade borgarväldet. Efter juniupproret i Paris 1848 gjorde Stockholms Aftonpost i likhet med många
andra tidningar gällande att denna tolkning slutgiltigt hade bekräftats:
”Februari-revolutionen utfördes nästan helt och hållet af arbetsklasserna; åtminstone gjorde de sig till herrar deröfver. Deras makt, deras
tillfredsställande blef fördenskull den nya af dem utropade republikanska styrelsens hufvudsakliga mål”.93 Den oresonligt självcentrerade hållning som Svenska Minerva knöt till det nya arbetarsubjektet
och som fick Tiden att förutspå en snar anstormning mot privategendomen, angrep Stockholms Aftonpost i sitt första nummer den 22 juni:
”den ’jemnlikhet’, hvilken uthänges såsom skylt, är icke jemnlikhet
inför lagen, garantierna för rätt åt alla och mot alla, utan i sjelfva verket lätjans och oduglighetens dröm om ett tusenårigt rike”.94
Men att tidningen sålunda kan sägas ha stämt in i denna bredare samtidsberättelse betyder inte att den valde alarmismen som sitt
primära tillvägagångssätt. Att likt Tiden göra ett monster av parisarbetarna bedömdes här troligen inte som så effektivt för att vinna de
lokala arbetarläsarnas förtroende. I stället manades dessa läsare upp92 Stockholms Aftonpost, t.ex. 22/6, 6/7, 13/7, 10/10, 11/10 1848, 21/3, 28/6 1849.
93 Stockholms Aftonpost, ”De senaste händelserna i Paris”, 6/7 1848.
94 Stockholms Aftonpost, ”Oron hos arbetarne”, 22/6 1848.
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repade gånger att se på Sverige som ett undantag och att uppfatta sig
själva som lyckligt lottade. Med några månaders avstånd till det parisiska arbetarupproret tog Stockholms Aftonpost ett samlat grepp om
den svenska arbetarfrågan i internationell belysning, med slutsatsen
att ”arbetarens ställning här i landet alldeles icke tål någon jemförelse med förhållandena i utlandet”. ”Arbetaren, han må vara gesäll, fabriksarbetare, lärling eller tjenare, åtnjuter i allmänhet den aflöning
och den skäliga frihet, han kan begära.” Även om den enskilde givetvis kunde ha särskilda skäl för sina klagomål fanns det i Sverige inga
systematiska missnöjesorsaker: ”Öfver något förtryck kan arbetaren
alldeles intet klaga”.95
Enligt Stockholms Aftonpost såg det annorlunda ut i andra länder. ”En
grundad oro och verkliga bekymmer hafva utomlands på flere ställen
uppstått af arbetsklassernas iråkade medömkansvärda läge.”96 Givet
utpekandet av fabrikssystemet som roten till det onda torde tidningen
i främsta rummet ha syftat på Frankrike och England:
Arbetaren förvandlas derigenom sjelf på sätt och vis till en machin, då
han i stället att besitta en fri och sjelfständig konstfärdighet, hvarigenom
en fullständig produkt åstadkommes, sysselsättes med den evigt enformiga
tillverkningen af en ringa del deraf, eller ock endast med handtlangning af
machinen. Då nu sådant fortgår generationer emellan, utan hvila ens för
barnaåldern, hurudan mensklighet vill man väl derigenom se utbildad.97

I jämförelse med ”de maschinmessiga massor” som befolkade utlandets fabriksstäder skulle de svenska arbetarna uttryckligen uppfatta
sig själva som ”vida lyckligare”. För att förstärka denna skillnad underkände Stockholms Aftonpost för Sveriges del hela det binära sättet
att tänka kring samhällsförhållandena. Vissa ville enligt tidningen få
det till att en ”oöfverstiglig skiljemur” även här skulle ha rests mellan
rika och fattiga, som om ”allt godt äro befintliga på ena hållet, men

95 Stockholms Aftonpost, ”Om arbetsklassens belägenhet”, 10/10 1848.
96 Stockholms Aftonpost, ”Om arbetsklassens belägenhet (Slut fr. nr. 60)”, 11/10 1848.
97 Stockholms Aftonpost, ”Om arbetsklassens belägenhet (Slut fr. nr. 60)”, 11/10 1848.
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bekymmerna, träldomen och lifvets alla bördor på det andra”.98 Vi
minns från det förra kapitlet att Götrekkretsen drev Kommunistiska
manifestets linje att samhället alltmer delade sig i två mot varandra
stående klasser, proletariatet och bourgeoisin. Stockholms Aftonpost föreslog syrligt att de ”ideologer” som klöv samhället på det viset borde
”företaga en spatserfärd i det fria, för att blifva någorlunda hemmastadde med verkligheten”.99 Alla som ärligt betraktade saken skulle
upptäcka att ”gradationerna omärkligt gå öfver hvarandra och förhållanderna vexla”, det vill säga att klassgränserna i Sverige varken
var skarpa eller stelnade i fasta former. Ändå var tidningen mån om
att inte framstå som arrogant inför arbetarnas eventuella svårigheter:
Vi säge icke till arbetaren, om hans möda och flit missbrukas af penninge
mannen, – lid stilla och fogligt, och hoppas på belöning i en annan verld;
– nej, vi yrke, att han må åtnjuta den lön, hans arbete är värdt, äfven här
i verlden; vi önske att arbetet må hedras mera än nu är fallet och att arbetaren må hysa mod och aktning för sig sjelf.100

I anslutning till denna försäkran om god vilja tog Stockholms Aftonpost
slutligen upp den inhemska föreningstrend som ”här och der börjar
röja sig hos arbetsklassen”. Tidningens grepp om arbetarfrågan gick
ut på att övertyga läsarna om att en revolutionär agens liknande den
i Frankrike saknade all grund för att ta form i Sverige. ”Man kan inte
begå någon större grymhet än att väcka missnöje och obelåtenhet på
sådana håll, der skäliga anledningar dertill saknas.” Med anledning av
den lokala föreningstrenden uttalades detta budskap om förnöjsamhet
och politisk passivitet utan ursäktande omsvep: ”Man bör emellertid hoppas, att det utifrån inpraktiserade ordandet om arbetsklassens
ställning och betydenhet här i landet såsom politiskt element numera
vinner föga gehör”.101

98 Stockholms Aftonpost, ”Om arbetsklassens belägenhet”, 10/10 1848.
99 Stockholms Aftonpost, ”Om arbetsklassens belägenhet (Slut fr. nr. 60)”, 11/10 1848.
En liknande kritik formulerades i artikeln ”Kapitalets tyranni”, 6/7 1848.
100 Stockholms Aftonpost, ”Om arbetsklassens belägenhet (Slut fr. nr. 60)”, 11/10 1848.
101 Stockholms Aftonpost, ”Om arbetsklassens belägenhet (Slut fr. nr. 60)”, 11/10 1848.
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Därmed har vi sett hur blicken på Frankrike bidrog till att en revolutionär arbetarfigur gavs en huvudroll i de aktuella konservativa
tidningarnas samtidsberättelser. Det var en arbetarfigur som utmärktes av ett egoistiskt och oresonligt medvetande: de franska arbetarna
nöjde sig inte med den högsta politiska makten utan fordrade hela
samhällets förbehållslösa materiella understöd. Figuren låg till grund
för Tidens varningar om annalkande strider även i Sverige och för
dess försök att värva ”alla andra” till sin egen strängt samhällsbevarande och antidemokratiska linje. Vidare tycks den ha spökat för den
svenska statsledningen och bidragit till dess lika plötsliga som tillfälliga förändringsvilja i representationsfrågan, samt utgjort en bevekelsegrund för hovet och regeringen att stärka sitt inflytande i pressen. I
den nystartade och brett upplagda dagstidningen Stockholms Aftonpost
kan en huvudambition sägas ha varit att medelst missnöjesmildrande
beskrivningar och uppmaningar förhindra att den revolutionära arbetarfiguren skulle ta fysisk gestalt i Sverige.

Liberalernas reviderade samtidsberättelser
Samtidigt som Stockholms Aftonpost lanserades som Sveriges nya stora
dagstidning och Tiden satsade hårt på sin skräckberättelse om det anstormande proletariatet, hade Aftonbladet och Dagligt Allehanda hamnat i en speciell sits. Under hela 1840-talet hade dessa tidningar varit
på offensiven och med revolutionsnyheten i början av mars 1848 hade
båda två intagit mycket radikala positioner. Enligt deras initiala hållning var den stora omvandlingens tid härmed att välkomna i Europa, föråldrade institutioner skulle spolas bort och marken jämnas för
ett samhälle baserat på liberala grundsatser och ideal.102 I Sverige
skulle allra minst det förhatliga ståndssystemet äntligen skrotas. Med
juniupproret i Paris försvann denna optimism och med det kungliga
kompromissförslaget i representationsfrågan tycks luften ha gått ur de
högt ställda reformförväntningarna. I Reformvännernas sällskap upp102 Nordmark,”Liberalernas segertåg (1830–1858)”, s. 88.
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stod oenighet kring handlingsalternativen och två rivaliserande läger
använde de liberala tidningarna för att argumentera fram och tillbaka
– majoriteten som var för det kungliga förslaget och minoriteten som
var mot det – vilket i praktiken lamslog reformarbetet i Stockholm.103
Enligt János Perényi kom de svenska liberalerna som sagt att uppleva allvaret i motsättningen mellan arbetarna och medelklassen vid
denna tid, vilket ska ha inneburit att liberalismen förändrades som
politisk ideologi, att den nu blev icke-revolutionär. I det här avsnittet
undersöks de berättelser i Dagligt Allehanda och Aftonbladet som började störa och delvis ersätta talet om den efterlängtade liberala omvandlingens tid. Tonen var fortsatt hård och anklagelserna kastades som
förut tämligen hätskt över linjen mellan dessa oppositionstidningar
och de hov- och regeringstrogna bladen. Likväl växte en betydande
samsyn här fram under sommaren 1848. En revolutionär arbetarfigur
liknande den som de konservativa tidningarna ställde i centrum gavs
utrymme även i Dagligt Allehanda och Aftonbladet och fick en huvudroll i deras samtidsberättelser.
Samförståndet mellan de konservativa och liberalerna handlade
varken om orsaksförklaringar eller om vilken riktning politiken härefter skulle ta. I stället kan tidningarna på motsatta sidor sägas ha mötts
genom att anklaga varandra för samma sak, att den andra sidan var
ansvarig för att ett revolutionärt subjekt hade rest sig i Frankrike ur
den stora massan och att detsamma riskerade att ske i Sverige. Som
vi sett hävdade Tiden att det var den politiska jämlikhetsprincipen
som hade fått arbetarjätten att vakna i Frankrike. Här hemma gällde
det därför att lära sig läxan och avbryta alla demokratiseringssträvanden, samla sig till skydd för privategendomen och samtidigt stå upp
för det traditionella samhällets auktoritetsinstanser. Det var samma
slags ansvarsfördelning och handlingslinje som låg bakom Stockholms
Aftonposts försök att nå ut brett med budskapet att de svenska arbetarna faktiskt inte var i något akut behov av reformer. I Aftonbladet
och Dagligt Allehanda kunde argumentationen i själva verket inte gå
åt ett mer motsatt håll. Enligt dem hade reformer aldrig varit så an103 Borell, De svenska liberalerna, s. 264.
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gelägna i Sverige som i detta ögonblick, eftersom det revolutionära
arbetarsubjektets uppkomst tvärtom skulle tolkas som en följd av de
europeiska härskarnas envisa reformmotstånd och det öppna folkföraktet hos deras konservativa apologeter.
I sin reaktion på juniupproret i Paris kombinerade Dagligt Allehanda
känslorna bestörtning och sorg med en lättnad över att ”proletariatet”
ändå hade besegrats. Segern tillhörde tack och lov ”medelclassen”,
menade tidningen. De lärdomar som var att ta från denna händelse
gick dock stick i stäv med den läxa som Tiden ville inskärpa. Arbetarfrågan hade härmed ställts på sin spets och alla krafter måste nu
enligt Dagligt Allehanda läggas på proletariatets höjning och successiva politiska inkludering:
Det är frågans ytterligare behandling inom reflexionens område som skall
slutligen skaffa proletariatet de fördelar det behöver, fördelar som det med
full rätt kan fordra, och som det en gång skall erhålla utan att den rike
lider dervid. Det är medelclassens intresse att så fort som möjligt kunna
åstadkomma dessa fördelar på rationell väg; ty så djupt har tanken redan
rotat sig hos den fattige i Frankrike, att den rike ej kan lefva lugnt förrän
den fattige blifvit insatt i sina menskliga rättigheter.104

Att framför allt ta fasta på är inte att medelklassen här konstrueras
som en samhälleligt priviligierad aktörsposition med ansvar även för
de lägre klassernas välfärd, precis som behandlades i kapitel 2. Av
större aktuell vikt är själva motiveringen: ”att den rike ej kan lefva
lugnt förrän den fattige blifvit insatt i sina menskliga rättigheter”.
Upproret hade enligt Dagligt Allehanda visat att de franska arbetarna
nu krävde sin frihet och en rättmätig del av det växande välståndet.
Då samma sak förr eller senare skulle ske runtom i Europa tillhörde
problemet inte heller bara den franska medelklassen. Överallt måste
man på rationell väg verka för att arbetarna skulle få vad de hade rätt
till ”utan att den rike lider dervid”, det vill säga för att skydda äganderätten och på samma gång hindra arbetarna från att resa sig på nytt.

104 Dagligt Allehanda, ”Upproret i Paris d. 23–26 juni”, 13/7 1848.
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Anklagelsen att själv tillhöra det läger som med sin långvariga samhällskritik och storordade reformiver hade bidragit till att förvandla de
fattiga massorna till det revolutionära arbetarsubjektet, slog Dagligt Allehanda ifrån sig. Arbetarnas politiska omyndighet och sociala misär var
inget agitatoriskt påhitt, lika litet som oppositionen kunde lastas för att
verkligheten såg ut på det viset. I augusti 1848 publicerade Dagligt Allehanda en artikel från revolutionens Berlin, som gjorde gällande denna
omkastade ansvarsfördelning och handlingslinje gentemot de konservativa tidningarna. Artikeln exemplifierar tidningens hållning men är
samtidigt speciell därför att den använder sig av vad som kan kallas
den autentiska arbetarröstens grepp. Berlinkorrespondenten återgav
närmare bestämt ett möte på gatan med en upprorsman som fick säga
sin mening om vad som pågick. ”Detta yttrande är fälldt af en man utur
arbetsklassen”: ”Det är eländet, det är hungern, som frambragt revolutionerna och som skall åstadkomma ännu en, om man ej gör något
för att förekomma den. Dessa folktalare och tidningsskrifvare hafva
dervid betydt föga eller intet.”105 Här fick med andra ord en deltagare
som själv borde veta vittna till oppositionspressens fördel: denna hade
för samtidens stora europeiska revolutionsvåg betytt ”föga eller intet”. I
stället låg svaret och samtidigt en varning för framtiden i det allmänna
elände som tyngde arbetarna, ett elände som Europas monarker och
det gamla ståndssamhällets lagstiftande eliter rimligen var ansvariga för.
Dagligt Allehandas partitagande för arbetarna gentemot den rådande ordningen väckte anstöt på flera håll. Var det nämligen inte
precis detta slags retorik som låg bakom arbetarnas nya egoistiska självmedvetande och därmed den stora revolutionsvågen? Tiden
drev denna linje och krävde att Dagligt Allehanda skulle ”hålla inne
med denna agitation, detta prat i luften, som endast alstrar oro och
missbelåtenhet”.106 Talet om arbetarnas lidanden kunde väl gå för sig
om det faktiskt fanns en lösning på gåtan, påstod Tiden, ”ty hela verlden önskar, att alla fattige måtte blifva rika”. Det fanns dock ingen
lösning, allra minst någon som skulle fungera på en samhällelig nivå:
105 Dagligt Allehanda, ”Från red:s korrespondent”, 14/8 1848.
106 Tiden, ”Upproret i Paris d. 23–26 juni”, 15/7 1848.
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”det gifves till slut ingen annan utväg än den, som inhämtas af de
gamla ordspråken: ’hvar och en är sin egen lyckas smed’ ”. Antingen var Dagligt Allehanda därför lika okunnig som det verkade eller så
hade tidningen en dold agenda, enligt Tiden: ”det [är] ju omoraliskt
och samhällsvådligt, att smickra och dåra arbetaren med löften eller
förhoppningar, hvilka omöjligen kunna verkställas”.107
I Tiden beskrevs Dagligt Allehanda alltså som farligt uppviglande och
även andra monarkiska organ gjorde ansträngningar för att få etiketter som kommunism och socialism att fästa på tidningen. Utanför tidningsspalterna tycks det dessutom ha startats en kampanj mot Dagligt
Allehanda vid denna tid, som syftade till att förmå läsarna att överge
tidningen och som ser ut att ha varit någorlunda framgångsrik.108 I
det läget valde redaktör Elof M. Lindman att bemöta kritiken och
klargöra Dagligt Allehandas position med en egensignerad text. Artikeln är intressant inte minst på grund av dess otvetydiga avståndstagande från den revolutionära arbetarfiguren och därför att den kan
sägas konstruera en aktörsposition åt arbetarna baserad på det slags
meritokratiska individualism som medelklassen tänktes förkroppsliga.
Redaktör Lindman stod till att börja med fast vid argumentet att
samtidens revolutioner hade sin främsta grund i de fattiga massornas
stora svårigheter under rådande illiberala samhällsförhållanden, inte
i någon liberal agitation. ”Det var ganska naturligt att folket skulle
höja sin länge nedtrampade hjessa”.109 Vidare förklarades att Dagligt
Allehanda principiellt försvarade arbetarnas rätt att resa sig och kräva
förändring:
Ingenting vore vackrare, mera glädjande och hedrande för tidehvarfvet, än
om dessa företeelser vore resultaten af en allmänt spridd upplysning, ett

107 Tiden, ”Upproret i Paris d. 23–26 juni”, 15/7 1848.
108 Petersson, ”Den farliga underklassen”, s. 49. Att många läsare faktiskt övergav Dagligt Allehanda stöds av befintlig upplagestatistik. Under 1848 hade tidningen en snittupplaga på 1 800 exemplar. Vid ingången till 1849 och under resten av detta år var
den nere i 1 260 exemplar. Waller, Den svenska pressens upplagor, s. 80.
109 Dagligt Allehanda, ”Något om filantropi, kommunism, socialism, fattigförsörjning,
arbetsklassens rätt och hvad mera dertill hörer”, 16/10 1848.
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allmänt erkändt menniskovärde, ett medgifvande utan tvång och fruktan
å ena sidan och en fordran utan öfverdåd och tilltagsenhet å den andra;
om man fann det helt enkelt och i sin ordning, att menniskan och medborgaren intog sin plats i samhället.110

På frågan om vad som faktiskt hade ägt rum under detta revolutionsår var dock Lindman beredd att gå de konservativa motståndarna till
mötes. Det hade enligt honom nämligen visat sig att arbetarna syftat
till någonting helt annat än att låta människan och medborgaren inta
sin rättmätiga plats i samhället. I Frankrike hade de antänt ”sjelfva
huset” och velat vända samhällsbyggnaden ”upp och ned”: ”Titeln
arbetare, som förut varit, om ej ett skymford, åtminstone betecknande
en låg och ringa aktad samhällsställning, blef nu på en gång en hederstitel, den första och yppersta af alla, blef inträdeskortet till hvarje
samhällets utmärkelse och företräde.” Vad angick kväsandet av juni
upproret i Paris var Dagligt Allehanda därför väsentligen av samma
åsikt som sina belackare: detta hade verkligen inneburit ”det Europeiska samhällstillståndets räddningsseger”.111
Den konfliktpunkt som Lindman insisterade på rörde hur den uppkomna krisen skulle hanteras framöver: antingen att som förut endast
hålla de lägre klasserna så långt borta från politiskt inflytande som
möjligt, som Tiden gjorde gällande, eller att medelst reformer sträva
efter deras bildning och politiska inkludering, vilket var Dagligt Allehandas övertygelse. Arbetarna behövde hjälp för att lära sig vad det
medborgerliga livet rätteligen innebar, och det låg på alla välvilliga
människor att gemensamt bena ut ”hvad som i arbetsklassens anspråk
är billigt och naturenligt och hvad som är öfverdrifvet”. Här försäkrade Lindman att Dagligt Allehanda för sin del tillhörde dem som önskade att de kommunistiska och socialistiska tänkesätten bland arbetarna skulle skingras lika snabbt som de hade uppstått:

110 Dagligt Allehanda, ”Något om filantropi, kommunism, socialism, fattigförsörjning,
arbetsklassens rätt och hvad mera dertill hörer”, 16/10 1848.
111 Dagligt Allehanda, ”Något om filantropi, kommunism, socialism, fattigförsörjning,
arbetsklassens rätt och hvad mera dertill hörer”, 16/10 1848.
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Till drömmarnes rike hänvisa man derefter fantasierna om arbetets organisation, om statens skyldighet att garantera dess behöfliga afkastning, om
egendomens lika fördelning, om arfsrättens våld, om det förnedrande i
arbete mot daglön eller arfvode, om association till arbetets bedrifvande
der sådant ej låter sig göra och alltid der den ej voro frivillig.112

Om något var det just för att ta död på dessa tänkesätt som det
hade blivit av nöden att slå in på en handlingslinje till gagn för de
lägre klasserna. Argumentet gick ut på att de insatser varmed arbetarna gjordes värdiga sin fulla politiska myndighet samtidigt skulle
tjäna den allmänt önskade samhällsförsoningen, att arbetarna genom
att tillerkännas samma mänskliga och medborgerliga status som alla
andra precis därför skulle lägga ifrån sig dessa själviska anspråk på
företräden. I det kollektivistiska medvetandets ställe skulle en individualistisk hållning utbildas och arbetarna enligt Lindman bli mer
verklighetsanpassade: ”Man insätte de personliga egenskaperna, arbetsförmåga och arbetslust, talanger, kunskaper, förstånd, omtanka,
sparsamhet, i deras naturliga rätt; man låta dem gälla hvad de kunna;
man låte dem obehindradt gynnas af lyckan”. Efter att ha utpekat
denna individualiserade aktörsposition som den egna reformlinjens
målsättning sade sig Lindman rimligen ha gjort tillräckligt för att slippa ”beskyllningen för kommunism och socialism”:
Vi älska alla samhällsklasser, vi önska allas utbildning till sedligt värde och
medborgerlig rätt, men just derföre fordra vi rättvisa åt alla och bestrida
den ena medborgarens anspråk att inkräkta på den andras rätt, utan afseende på hvad han må heta, och hvilken drägt han må bära. Vi akta menniskan under fracken och under blusen i den mån hon förtjenar aktning,
men lika litet som vi medgifva något prerogativ åt fracken som sådan, lika
litet medgifva vi den åt blusen som sådan.113

112 Dagligt Allehanda, ”Något om filantropi, kommunism, socialism, fattigförsörjning,
arbetsklassens rätt och hvad mera dertill hörer”, 16/10 1848.
113 Dagligt Allehanda, ”Något om filantropi, kommunism, socialism, fattigförsörjning,
arbetsklassens rätt och hvad mera dertill hörer”, 16/10 1848.
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Aftonbladet var lika utsatt som Dagligt Allehanda för de konservativa
tidningarnas medskyldighetsargument. Hade inte Aftonbladet alltsedan starten 1830 varit inställd på en radikal samhällsomvandling och
av den anledningen velat underblåsa precis det slags missnöje som
hade exploderat 1848? Liksom Allehanda-redaktören slog Lars Hierta
anklagelsen ifrån sig och vände den tillbaka till de konservativa. Så
när Aftonbladet väl hade släppt sina förhoppningar på februarirevolutionen var det Ludvig Filips reformfientliga regim som beskylldes
för klasstriderna i Frankrike, inte den liberalt sinnade medelklassen.
I en översatt artikel ur en ospecificerad engelsk tidning – som enligt
Aftonbladet innehöll en ”träffande teckning af förhållandena i Frankrike” – fastslogs att de lägre klasserna år 1848, till skillnad från tidigare
revolutioner, hade agerat självständigt, med sina ”egna tankar, åsigter, intressen och krafter”.114 Som ett revolutionärt subjekt, kort sagt.
Hur hade det kommit sig? Förklaringen låg enligt denna artikel i det
faktum att Ludvig Filips korrupta styre hade skapat en oöverbryggbar
klyfta ”mellan de högre och lägre klasserna”. Så skriande var ojämlikheten i Frankrike och så okunnigt hade det härskande monarkiska
skiktet varit om de aversioner som kommit att sjuda bland de utstötta, att den så kallade ”fina verlden” fallit i total chock när arbetarna
faktiskt reste sig i februari, ”som om den hade blifvit i en hast flyttad
till månen”.115 Oberörda inför de lägre klassernas lidanden och ovilliga att genomföra nödvändiga liberala reformer var detta lika arroganta som tunna maktskikt med andra ord att se som orsaken till sin
egen undergång.
I mars 1848 hade Aftonbladet raljant avfärdat de ”förskräckelsens
profetior” som Svenska Minerva skulle ha spridit med sitt tal om revolutionens socialistiska karaktär och arbetarnas framträdande roll.
I det läget hade det för Hiertas tidning inte funnits någon som helst
klassklyfta att fokusera på i Frankrike, bara ett enat republikanskt folk
som fröjdades över sin stora gemensamma revolutionsseger. Som ett
uttryck för sin vändning efter juniupproret började Aftonbladet släppa
114 Aftonbladet, 27/11 1848.
115 Aftonbladet, 27/11 1848.
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fram texter som gick på tvärs med tidningens annars föredragna berättelse om frihetens konfliktfyllda men ändå stadiga tillväxt i världen.
I en artikel på hösten 1848, hämtad från den danska månadstidskriften
Nord og Syd, kunde till exempel hela mänsklighetens historia förklaras som framdriven av en serie stora maktstrider. Mänskligheten hade
vägrat det andliga förmyndarskapet, och gått segrande ur striden. Den
hade utmanat adelns herradöme, och segrat även här. Samma sak
gällde för den absoluta kungamakten. ”Verlden har upplefvat många
af detta slags revolutioner, menniskoslägtets hela utveckling har på
sådan väg gått för sig”.116 Att det dock inte handlade om någon typisk liberal framstegsberättelse står klart av att den historiska dynamiken med dessa segrar inte såg ut att stilla sig. År 1848 hade det visat
sig att en sista ”herrskaremakt” alltjämt återstod att besegra: ”de sista
skarorna, som hafva öfverstått dessa strider, gå nu emot kapitalet”:
Det är ingen revolt, utan en revolution; en ny tanka, en ny idé har stigit
fram och stirrat på menniskorna med sin gåtfulla blick, och nu måste de,
liksom gripna af en trollmakt, följa den dag och natt, öfver berg och dal,
genom lidelser och faror, tills den väckta, starka längtan är tillfredsställd.117

Kapitalet, rikedomens herravälde, skulle kanske tvingas att vika sig
precis som alla andra tidigare herravälden hade gjort, eftersom människorna som bar på denna idé var som fångade av en trollmakt och
inte skulle ge sig förrän de uppnått sina mål. ”Det är kommunism,
säger man. Ja, kommunisterne höra hit; de äro det kapitalmördande
partiet”. Plötsligt gick det med andra ord att skönja en annan framtid
än den som liberalerna själva avsåg att skapa.
För att belägga Aftonbladets ändrade syn på de franska arbetarna
kan vi anföra det försvarstal som tidningen återgav i september 1848
av en man som den några månader tidigare hade hyllat som den kanske ädlaste revolutionshjälten av dem alla, den bästsäljande författaren och diplomaten Alphonse de Lamartine. I rollen som hastigt utnämnd medlem av den improviserade revolutionsregeringen hade det
116 Aftonbladet, ”Den sociala frågan i Frankrike”, 10/8 1848.
117 Aftonbladet, ”Den sociala frågan i Frankrike”, 10/8 1848.
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varit Lamartine som offentligt utropat den nya franska republikens
existens den 25 februari 1848. I det läge av rannsakan och skuldfördelning som uppstått i Frankrike efter juniupproret hade Lamartine blivit
föremål för en mängd olika anklagelser, bland annat att han skulle ha
”ingått i öfverenskommelser med kommunismen och berusat folket
genom bifall till arbetets organisation”.118 Diskrepansen är påfallande
mellan Lamartines försvarstal i den franska nationalförsamlingen och
Aftonbladets egna glädjeord i samband med den första fasens revolutionsrapporter. Den anklagade revolutionsledaren vägrade erkänna
skuld och förklarade i stället hur det skulle ha gått till när han och de
andra i regeringen under hot om våld tvingats att utropa republiken
av de beväpnade parisarbetarna:
Vi blefvo burne, under ett hvalf av sablar, pikar och bajonetter, till salarne,
som vore fläckade af blod och uppfyllda af dödade och sårade, fram till
ett litet bord, hvarest regeringen organiserade sig. I sjelfva detta ögonblick
härjade utanföre striden emellan de begge republikerna: den ena våldsam, bortrensande allt, befallande, terroristisk i ord, åtbörder och färg;
den andra sansad, fredlig, laglig, enhällig, konstitutionell: emellan en republik, som vi önska oss, och en, som vi icke vilja hafva.119

Idén om ett enat franskt folk kunde inte ha negerats tydligare än så.
Av dessa två diametralt motsatta versioner av republiken, som enligt
Lamartine kämpat mot varandra i Paris från första början, hörde det
våldsamma, befallande och terroristiska alternativet givetvis till parisarbetarna – det var den revolutionära arbetarfigurens ”röda” republik, den republik som besegrats i juni 1848. Gentemot sina kritiker
menade Lamartine att han och den övriga regeringen i själva verket
var att betrakta som hjältar i denna livsfarliga stund i februari, så här
i efterhand inte för att de hade medverkat till att göra slut på Ludvig
Filips nästan tjugoåriga vanstyre utan därför att de gjort sitt yttersta
för att hålla de beväpnade arbetarna stången, trots att de befunnit sig
i en veritabel gisslansituation:
118 Aftonbladet, ”Lamartines förklaring”, 13/9 1848.
119 Aftonbladet, ”Lamartines förklaring”, 13/9 1848.
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Mina kollegor och jag gjorde motstånd, med fara för vårt lif. Tjugu gånger
under dessa sjuttiotvå timmar blef jag upplyftad, dragen, buren till dörrarne, till fönstren, till trappornas ledstänger, ner på gårdarne, till platsen
utanför, för att tala till dessa menniskor.120

Här påminns vi om den anarki och brutalitet som de konservativa
tidningarna hade fokuserat på i sitt bemötande av revolutionsnyheten
från Frankrike, med den skillnaden att det var republikens borgerliga
ledarskap som identifierades som arbetarnas vanmäktiga offer och
inte den bortjagade kungens egendom och symboler. Med Perényi
kan vi säga att det var skildringar av det här slaget som fick Aftonbladet inte bara att omvärdera de aktuella händelserna utan därtill att
överge själva sitt principiella försvar av revolutionen som ett försvarligt medel för att skapa en önskvärd politisk kursändring och utvidga
friheten. Likt Dagligt Allehanda blev Aftonbladets huvudlinje nu att reformer till gagn för de lägre klassernas bildning och gradvisa politiska
inkludering hade visat sig vara av nöden, om det revolutionära arbetarsubjektet skulle förmås att stilla sig i Frankrike och hindras från att
överhuvud ta gestalt i Sverige.

Arbetarsubjektets röst i Stockholm
När de hittills behandlade liberala och konservativa tidningarna möttes över den vedertagna konfliktlinjen genom att anklaga varandra för
samma sak, att det var den andra sidans fel att det revolutionära arbetarsubjektet hade framträtt, stack Edvard Sjöbergs Söndagsbladet ut
i den lokala pressoffentligheten genom att göra sig till röst för detta
arbetarsubjekt. Samtidigt kan denna tidning sägas ha omdefinierat
politikens själva grundkonflikt. Söndagsbladet hävdade nämligen att de
franska arbetarnas revolutionära agens hade tydliggjort att den viktigaste politiska skiljelinjen hädanefter inte skulle gå mellan den monarkiska eliten och den liberala medelklassen, utan mellan vad tidningen metonymiskt kallade ”penningen och arbetet”. Det var konflikten
120 Aftonbladet, ”Lamartines förklaring”, 13/9 1848.
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mellan de stora fattiga arbetarmassorna och samhällets alla besuttna
som hade kommit till ytan år 1848. ”Det är i en sådan verldsstrid en
hvar måste taga sitt parti. Vi ha tagit vårt.”121
Revolutionen hade slungat en fundamental fråga till förgrunden
och givit den en aktualitet som aldrig förr: huruvida ”den fattige arbetaren i alla tider skall förblifva hvad han är, en slaf under penninge
patronernas piska”? Söndagsbladet deklarerade sitt eget partitagande
och prognostiserade djärvt rikedomsväldets snara slut i hela Europa,
”huru mycket penningegudarne än må sörja deröfver!”.122 Till de
andra tidningarnas förtret värvade Söndagsbladet dessutom de lokala
arbetarmottagarna som aktörer i denna berättelse, det vill säga inbjöd
dem att anamma uppgiften att sätta stopp för rikedomens herravälde
här hemma. När Söndagsbladet agerade för att väcka detta arbetarsubjekt till liv i Sverige anknöt tidningen samtidigt till den lilla arbetarrörelse som redan fanns i Stockholm och kan sägas ha sökt positionen som dess politiska organ i pressen. För att undersöka tidningens
konstitutiva retorik i detta sammanhang behöver vi återvända på nytt
till revolutionsnyhetens första fas i mars 1848 och den här gången involvera de organiserade arbetarsammanhang som presenterades i det
föregående kapitlet.
Till att börja med kan konstateras att den i särklass största föreningen för arbetare i Sverige vid denna tid, Stockholms bildningscirkel, knappast låter sig beskrivas som en revolutionshärd under detta
orosår. Föreningen kan i stället bättre karaktäriseras som ett avledande, dämpande och ordningsbevarande sammanhang. På söndagen
den 19 mars, när våldet eskalerade i Stockholm och dödsiffran steg,
höll bildningscirkeln ett extramöte på Börshuset med den uttryckliga
förhoppningen att hålla folk borta från gatorna. I flera av kvällens föredrag adresserades de närvarande arbetarna med en blandning av
smicker och förmaningar. Den engelskfödde arkeologen och filologen George Stephens åberopade sig på sina egna erfarenheter från
klasstriderna i England och betonade hur viktigt det var med aktning
121 Söndagsbladet, ”Patronerne och arbetarne”, 25/6 1848.
122 Söndagsbladet, ”Patronerne och arbetarne”, 25/6 1848.
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hos och aktning för ”arbetsklassen”.123 Den unge Sven Adolf Hedlund,
senare en välkänd liberal publicist, inskärpte att arbetarnas situation
skulle förbättras, även om det hopp som börjat knytas till vissa bedrägliga läror måste bekämpas.124
När sedan ett civilt ordningsgarde organiserades på måndagsmorgonen den 20 mars anmälde sig många av bildningscirkelns medlemmar som frivilliga, bland dem ett okänt antal arbetare men i huvudsak personer ur den så kallade kärnbildningen.125 På det viset höll
bildningscirkeln inte bara potentiella upprorsmakare upptagna i ett
kritiskt ögonblick och fysiskt borta från våldet. Inte heller utgjorde
föreningen endast en kanal nyttjad av samhällsfredens tillskyndare för
att i en upphetsad stund lugna sinnena och kommunicera ett budskap
om respekt och samförstånd över klassgränserna. Genom att tjäna
som en rekryteringsplats för det hastigt bildade ordningsgardet, som
visade sig bli avgörande för situationens åternormalisering, kan bildningscirkeln dessutom sägas ha spelat en direkt kontrarevolutionär
roll under dessa dagar.
Medan marsoroligheternas rättsliga efterspel pågick agiterade Söndagsbladet mot Stockholms bildningscirkel, underkände dess verksamhet och hävdade att arbetarna borde skapa sig helt andra aktörssammanhang. Tidningen försökte uppenbarligen slå in en kil mellan
arbetarmedlemmarna och föreningens ledarskap – ett led i den mer
generella ambitionen att så att säga slita inflytandet över arbetarnas
tänkande och agerande ur medelklassens händer. Det slags aktiviteter som utmärkte bildningscirkeln bevisade enligt Söndagsbladet att
en mängd ”narrar och charlataner” hade tagit över denna förening
och förvandlat den till en ”lekstuga”.126 En seriös arbetarorganisation måste ha som målsättning att göra sina medlemmar medvetna
om sig själva och om samhället i stort: ”att hos arbetaren inplanta
123 George Stephens, Några ord i Bildnings-cirkeln den 19 mars 1848 (Stockholm, 1848).
124 Olle Gellerman, S. A. Hedlund. Legendarisk tidningsman och liberal politiker (Stockholm: Atlantis, 1998), s. 20–21.
125 Almqvist, ”Marsoroligheterna i Stockholm 1848”, s. 128; Ragnerstam, Arbetare i
rörelse, s. 206.
126 Söndagsbladet, ”Bildnings-cirkeln”, 27/8 1848.
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en medborgerlig anda, göra honom bekant med sig sjelf, lära honom
känna sin ställning, visa honom sättet att kunna förbättra den, och låta
honom få del af de strider som om arbetets rätt till erkännande föres
af tidens störste män”. Kort sagt en plats där arbetare gjordes förmögna att verka politiskt i egen sak, inte ett sammanhang där fattiga
människor lärde sig att ”dansa och sjunga”, som enligt Söndagsbladet
nu var fallet.127
I samma nummer angrep tidningen själva premissen att ekonomiskt bättre ställda människor skulle vara skickade att undervisa och
vägleda arbetarna. Om inte som arbetarnas direkta fiender så kan de
besuttna här åtminstone sägas ha konstruerats som låga och osympatiska figurer för läsarna. Den okunnighet och råhet som samhällsdebatten sedan länge förknippat med den underordnade arbetarpositionen förflyttade Söndagsbladet i stället till ”den rika borgaren”. Idén
att människor med mycket pengar byggde sin samhälleliga övermakt
på någon form av egentlig överlägsenhet skulle i själva verket uppfattas som rent nys:
Brist på kunskaper är ett fel, som mången medellös, hvilken ej haft råd att
bekosta sig en desto mera solid uppfostran, icke kan hjelpa. Men förakt för
kunskaper, såsom någonting alldeles öfverflödigt för en rik man, ja verkligt
hat mot all moralisk öfverlägsenhet – – – se der ett lyte som vidhäftar våra
rika! Det kalla vi för råhet, och en råhet som icke förgylles af penningen, som icke kan döljas af granna kläder och af silver-belastade bord.128

Enligt Söndagsbladet visade dagshändelserna att arbetarna även i Sverige hade börjat ifrågasätta de rikas ledarskap. Vad innebar till exempel det krav på allmän valrätt som ljudit på Stockholms gator i mars
1848? ”Jo, att arbetaren omsider funnit, att den förmögna och rika i
kunskaper och vett rätt ofta icke står högre än han sjelf, och att den
förres enda företräde består uti penningar”.129 Gällande bildningscirkeln hoppades tidningen som sagt att arbetarna skulle avlägsna sig
127 Söndagsbladet, ”Bildnings-cirkeln”, 27/8 1848.
128 Söndagsbladet, ’ ”Förmögenheten och bildningen’ och arbetarne”, 27/8 1848.
129 Söndagsbladet, ’ ”Förmögenheten och bildningen’ och arbetarne”, 27/8 1848.
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från den bildade medelklassens ”lekstuga”: ”utan förhastande torde
det kunna antagas, att gesällerna snart göra sig qvitt sällskapet”.130
När det sedan kom till en politisk förening som Reformvännernas
sällskap gick Söndagsbladet på medelklassen och de rika ännu hårdare, här genom att faktiskt konstruera dem som arbetarnas uttryckliga
vedersakare, som tillhöriga fiendesidan inom det nya binära konfliktmönstret. Läsarna involverades med ett antagonistiskt tilltal som vid
denna tidpunkt saknade motstycke i Sverige. Den omedelbara bakgrunden var att Sven Trägårdh – den skräddargesäll vi redan mött
som en av initiativtagarna till både bildningscirkeln och Skandinaviska sällskapet – hade framträtt som arbetarrepresentant i Reformvännernas sällskap strax före 1848 års marskravaller i Stockholm med
kravet att även de obesuttna skulle medräknas i den nödvändiga representationsreformen.131 Söndagsbladet ställde sig bakom detta krav
och uppmanade sina läsare att göra samma sak.
Det är värt att dröja vid Trägårdhs anförande i Reformvännernas
sällskap och det arbetarperspektiv som här kom till tals. Anförandet
väckte uppståndelse i pressen och återgavs i Aftonbladet. Enligt referatet
i denna tidning förklarade Trägårdh vad de svenska arbetarna hade att
förvänta sig av verksamheten inom Reformvännernas sällskap. Skulle
de nämligen komma att medräknas i ett reformerat representationssystem? ”Nej, det är arbetare det gäller; vem bryr sig om dem? Ingen.”132
Till grund för denna uteslutning låg en falsk princip, hävdade Trägårdh, som tog på sig lärarrollen inför de bildade åhörarna:
Eller hvad är det egentligen, som representeras? och hvad är det, som bör
representeras? På dessa frågor svaras troligen, att det är folket. Men hvad
är då väl folket och hvad förstår man med detta uttryck? Folket, det är

130 Söndagsbladet, ”Bildnings-cirkeln”, 27/8 1848.
131 Av en samtida författare kallades Trägårdh för ”den svenska arbetarklassens första politiska talare”. Visst avtryck i reformfrågan hade Trägårdh gjort redan 1847 då
han på inbjudan höll tal i Svenska Skyddsföreningen och uttryckte förbittring över att
arbetarna var utestängda från riksdagsrepresentation. Se Landelius, 1840–1850-talets
bildningscirklar, s. 15.
132 Aftonbladet, ”Reformvännernas möte”, 15/3 1848.
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menniskorna, hvaraf samhället består; men nu råkar det så till, att detta
folk är af åtskilliga orsaker åtskiljdt i 2:ne stora hufvudafdelningar: de,
som hafva egendom, och de, som icke hafva någon sådan. De, som hafva
egendom, ega representationsrätt, men de, som ej hafva någon egendom,
sakna denna rätt. Häraf följer, att det icke är folket, menniskan, som representeras, utan det är egendomen jemte börden och lärdomen. Ingen
med sundt förnuft vill eller kan väl bestrida, det denna princip ju är falsk:
och då så är, måste man frångå sjelfva principen.133

Vi känner igen den antitetiska klyvningen i endast två väsentliga positioner. Samhället var uppdelat i människor med egendom och människor utan egendom. Gränsen mellan dessa två positioner sammanföll dessutom med den som gick mellan människor som var politiskt
representerade och de som inte var det. ”Häraf följer, att det icke är
folket, menniskan, som representeras.” Att Trägårdh talade som om
kvinnor inte tillhörde denna den mest universella av alla samhälleliga
kategorier – människan – väckte av allt att döma inga invändningar i
detta helmanliga sammanhang. Anförandet kan dock uppenbarligen
ses som en planlagd akt att påtala en binärt strukturerad klassorättvisa
och Trägårdh själv ter sig som den förste kroppsarbetaren som inför
det offentliga Sverige gjorde anspråk på politiskt ledarskap. De som
tog del av anförandet på plats eller via Aftonbladet fick möta en arbetarrepresentant som inte drog sig för att vinkla denna klassorättvisa
i termer av den ena positionens förtryck av den andra: ”Men hvad
utväg hafva de mäktige beredt dem [arbetarna], eller lemnat öppen
för dem, att göra sin röst hörd, sin rätt gällande? Ingen.”134
Söndagsbladet spann vidare på Trägårdhs anförande genom att identifiera denna enskilda arbetarröst med hela arbetarklassens kollektiva
röst: ”Vill man icke erkänna den allmänna valprincipen såsom en
allmän menniskorätt, då äro arbetsklassens anspråk ej uppfyllda,
ty den fordrar det.”135 Därefter riktade tidningen in sig på bemötan133 Aftonbladet, ”Reformvännernas möte”, 15/3 1848.
134 Aftonbladet, ”Reformvännernas möte”, 15/3 1848.
135 Söndagsbladet, ”Reform-charlatanerne och arbetsklassen”, 2/4 1848 (originalets
fetstil).
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det av Trägårdh i Reformvännernas sällskap och hävdade bestämt
att detta sällskap i realiteten företrädde arbetarnas fiender inom det
nya konfliktmönstret. Inte ett enda av alla de reformförslag som kommit till diskussion där hade nämligen någonting annat än uteslutning
och maktlöshet att erbjuda ”nio tiondelar af nationen”. Söndagsbladet
adresserade läsarna direkt och budskapet var tydligt:
Der sen J hvad allvar man har med sitt prat, der upptäcken J taskpeleriet,
der sen J ock att man blott vill begagna eder såsom verktyg, men långt
ifrån att göra eder rättvisa, billiga edra anspråk. Sådane äro dessa edra
vänner; skjuta eder framföre sig, vilja de allt, men dela något med sig, det
akta de sig för.136

En tongivande medlem av Reformvännernas sällskap ansattes med
särskilt kraft av Söndagsbladet, den allbekante Aftonbladets Lars Johan
Hierta. I Sverige fanns det ingen falskare arbetarvän än denne Hierta,
hette det: ”penningefolket är hans guldgossar, men för arbetsklassen
bäfvar han”.137 En annan ledamot, grosshandlaren och riksdagsmannen Frans Schartau, påstods i sin tur ha givit Trägårdh en synnerligen
arrogant replik: ” ’vi äro ju arbetare allehop’ ”. Hur denna sofism skulle
bemötas var uppenbart: ”Äro vi arbetare allehop, herr Schartau, så
skola vi också hafva lika rättigheter.”138
Söndagsbladet njöt av den oro som Trägårdhs anförande tycktes ha
skapat i vissa kretsar. Ett par veckor senare återgav tidningen ironiskt
en ”hjertrörande” scen från riksdagens borgarstånd, där samme grosshandlare Schartau skulle ha uppträtt ”med en formlig krigsförklaring
mot – – – kommunismen”. ”Herr Schartau rädd för kommunismen,
herr Schartau varnade för kommunismen”. Vad bevisade det, ”om
icke att sjelfva herr Schartau börjar frukta för penningefolkets eget
bestånd”?139 På goda grunder eftersom rikedomsväldet tycktes gå mot
sin undergång även i Sverige, enligt Söndagsbladet:
136
137
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139
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Söndagsbladet, 2/4 1848.
Söndagsbladet, 2/4 1848.
Söndagsbladet, ”Reform-charlatanerne och arbetsklassen”, 2/4 1848.
Söndagsbladet, 23/4 1848.

I en tid då rikedoms-väldet i Europas mest civiliserade land blifvit störtadt
för allmänna menniskorätten, som der gör sig erkänd och intagit sin naturliga och rätta plats i samhället, är det icke värdt att här längre conservera
krämare-intresset, hvars återstående dagar snart kunna vara räknade.140

Trägårdh gav inte upp sina påverkningsförsök i Reformvännernas sällskap. Vid sammanträdet den 30 mars 1848 fick han hjälp av en före
detta student vid namn Nils Persson, som ihop med vännerna Carl
Wilhelm Bergman och Fredrik Theodor Borg kommer att behandlas
utförligare i nästa kapitel. Denna grupp utarbetade ett gemensamt
representationsförslag som Nils Persson presenterade i Reformvännernas sällskap, enligt vilket rösträtten och valbarheten utan avseende på varje annan ställning skulle omfatta alla myndiga svenska män
vid fyllda tjugofem år.141 Förslaget avfärdades dock utan diskussion.
Lars Hierta, som tillhörde den mer demokratiska delen av reformsällskapet, förklarade senare i Aftonbladet att åtminstone han för sin del
resonerade taktiskt snarare än principiellt: Ett så väldigt radikalt reformförslag skulle endast ”öka motståndet och aflägsna reformen”.142
I Söndagsbladet uppmanades läsarna att agera i direkt motsättning
till Hiertas rekommendationer och till tidningens glädje hade detta
också börjat ske: ”Vi öfverraskades i början af veckan af underrättelsen derom, att 84 personer af arbetsklassen till Reformvännernas
bestyrelse ingått med en skrifvelse”.143 Kravet var allmän och lika
rösträtt för samtliga män. ”Väl alltså att man nu med allvar gripit
saken an!” Här tillråddes arbetarna att förhindra ”penningens vexande makt” genom att utnyttja sitt numeriska övertag. ”Må derföre alla
arbetare förena sig med de 84 eller ock i samma syfte och på samma
väg framföra sina önskningar om att ej blifva ensamt lottlösa vid den
stora delningen.”144

140 Söndagsbladet, ”Reform-charlatanerne och arbetsklassen”, 2/4 1848.
141 Se representationsförslaget i dess helhet som bilaga i Anderson, ”Stockholms arbetarförening av 1850”, s. 127–128.
142 Aftonbladet, 3/6 1848.
143 Söndagsbladet, ”Till arbetsklassen”, 23/4 1848.
144 Söndagsbladet, ”Till arbetsklassen”, 23/4 1848.
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Den skrivelse som Söndagsbladet hänvisade till utgick med största
sannolikhet från Skandinaviska sällskapet. Vi minns från kapitel 3 att
denna förening hade startats vid årsskiftet 1847 av gesällkretsen kring
Per Götrek och att den bland annat tycks ha fungerat som ett rekryteringssammanhang för den lilla svenska gren av Kommunisternas förbund som var aktiv i Stockholm. Efter avvisandet i Reformvännernas
sällskap tog nämligen Trägårdh och Persson sitt representationsförslag
just till Skandinaviska sällskapet, som beslutade att anamma det som
föreningens egen ståndpunkt i reformfrågan. Det här avsnittet avslutas med den adress till landets alla arbetare varmed Skandinaviska
sällskapet offentliggjorde detta ställningstagande och samtidigt sökte
frammana ett enda stort nationellt arbetar-vi.
Till skillnad från bildningscirkeln och Reformvännernas sällskap
är samtliga av Skandinaviska sällskapets mötesprotokoll och andra
handlingar förlorade. Vad föreningen hade för sig under marskravallerna i Stockholm 1848, om någonting alls, är därför inte lätt att säga.
Bristen på källor kan i sig göra oss misstänksamma. Såg föreningens
ledning till att dokumenten försvann därför att det faktiskt fanns någonting att dölja? Kanske rollen som arrangör av uppträdena utanför
Reformvännernas middag hos de la Croix på Brunkeberg, den manifestation som startade alltihop? Var det Skandinaviska sällskapet eller
enskilda medlemmar därur som under natten till lördagen den 18
mars klistrade upp ett trettiotal likalydande demonstrationsaffischer
runt om i staden? Allt detta är olösta frågor.145 Sällskapet hade uppemot hundra medlemmar vid denna tid och det enda som kan tas för
praktiskt taget säkert är att ett antal av dem befann sig ute på gatorna
och deltog i oroligheterna.
I de konservativa tidningarna framfördes en misstanke om att hela
den pågående europeiska revolutionsvågen var resultatet av en internationell sammansvärjning med förgreningar hela vägen upp till
Sverige. Idén hade företrädare på högsta politiska nivå och utgick
145 Om marsoroligheternas rättsliga efterspel, se Almqvist, ”Marsoroligheterna i
Stockholm 1848”, s. 132–135; Berglund, Massans röst, s. 375–378; Ragnerstam, Arbetare i rörelse, s. 240–245.
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delvis därifrån. Under mars månad 1848 rapporterade exempelvis
den svenske ministern i Frankrike, greve Gustaf Löwenhielm, till utrikesdepartementet att minst två agitatorer hade sänts från Paris till
Stockholm med uppdrag att befordra en revolution i Sverige. Uppgiften ska ha tagits på största allvar av den svenska statsledningen och
följts upp med en polisundersökning.146 På samma spår förmodade
Riddarhusets konservative ledare von Hartmansdorff – som själv blivit offer för våldet i mars – att marskravallernas hemliga drivfjädrar
inte fanns inom landets gränser utan var att eftersöka i den internatio
nella propagandan, som av allt att döma verkade även i Stockholm.147
I detta sammanhang skärpes misstankarna mot Skandinaviska sällskapet. Var det möjligen så att gesällerna i detta sällskap hade gjort
som sina fränder på kontinenten och genomfört ett revolutionsförsök
i Sverige? Pressen erbjöd denna tolkningsmöjlighet, utan några konkreta belägg. Vad som däremot står klart är att föreningen beslutat sig
för att ingripa i samtidspolitiken genom att agitera för en samverkan
mellan Sveriges alla arbetare. I början av juni 1848 fick Skandinaviska
sällskapet en insänd artikel tryckt i Aftonbladet, där föreningen uppmanade arbetare i hela landet att engagera sig i representationsfrågan.
Som insändaren påannonserades: ”Det är ett slags adress, utgången
ifrån en härvarande förening, som kallar sig det Skandinaviska sällskapet, till arbetarne i landsorten.”148 Efter att ha konstaterat att ”ingen
enda funnits” bland medelklassens reformvänner i huvudstaden som
fullt ut stödde principen om ”allas lika rätt”, klargjorde den lokala
arbetarföreningen sitt ärende:
Ensamma kunna vi dock ej mycket uträtta, men i förening med alla Sveriges arbetare skall vår mening blifva pluraliteten af Svenska folket. Enighet gifver styrka. Vi uppmana derföre eder, J bröder, i alla landsändar, att
göra gemensam sak med oss.149

146
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Gamby, Per Götrek, s. 120.
Almqvist, ”Marsoroligheterna i Stockholm 1848”, s. 140.
Aftonbladet, 3/6 1848.
Aftonbladet, 3/6 1848.
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Barbro Anderson har tolkat detta som ett upprop för att skapa en arbetarklassens egen opinionsrörelse i Sverige, det vill säga som ett frö
till vad som vid denna tidpunkt aldrig lyckades materialisera sig som
en landsomfattande politisk arbetarrörelse.150 Att det fanns en ambition åt det hållet hos Skandinaviska sällskapet förefaller av adressen som ett rimligt antagande. Men därmed hamnar ett organisatoriskt misslyckande i centrum. Själva handlingen ter sig som misslyckad
eftersom den inte kan sägas ha fått så mycket av ett observerbart gensvar bland människor utanför Stockholm. Sätts uppropet emellertid
i relation till frågan om de figurer som gjordes av svenska arbetare
vid denna tid torde handlingen kunna tilldelas desto större positiv
betydelse. Här går det nämligen att tala om en konkret akt avsedd
att frammana ett inhemskt kollektivt arbetarsubjekt, på tvärs med
föreställningarna om de lägre klasserna å ena sidan som socialt och
moraliskt korrosiva och å andra sidan som spontant upproriska och
irrationellt våldsamma. Annorlunda uttryckt, det var arbetare som
interpellerade andra arbetare till arbetarklassens begynnande emancipationsberättelse: ”Vi uppmana derföre eder, J bröder, i alla landsändar, att göra gemensam sak med oss.”151
Det föraktfulla talet om arbetarna som en ”rå, viljelös och likgiltig massa” skulle motbevisas av arbetarnas eget agerande, hette det i
uppropet, och närmare bestämt genom vårt förenade ”mod att högt
och allvarligt gifva denna [demokratiska] fordran tillkänna”.152 Mig
veterligen hade denna samtidigt utåt avgränsande och inåt uppfordrande arbetarröst inte hörts från svenskar tidigare och allra minst i
ett sammanhang så publikt som Aftonbladet. ”Vi vilje icke inför thronen nedlägga någon underdånig petition. Vi vilje ej derigenom, att
vi bönfalla om rättvisa, begå ett förräderi emot menskligheten.” Den
demonstrativt självaktande rösten inbjöd andra arbetare att känna
samma sak och i själva verket att identifiera sig med en synnerligen
uppvärderad arbetarposition: ”Det är vid en upplyst och moraliskt
150 Anderson, ”Stockholms arbetarförening av 1850”, s. 45–46.
151 Aftonbladet, 3/6 1848.
152 Aftonbladet, 3/6 1848.
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bildad arbetande klass, som framtiden fäster sina största förhoppningar.” Strategin var med andra ord inte att vädja om de andras förståelse och välvilja, utan att med ett direkt tilltal till arbetarmottagarna
väcka känslan av kollektiv kraft: ”Arbetare, Bröder! / Låtom oss ej
gäcka framtidens hopp!”153
Vi har sett att Söndagsbladet värvade sina läsare som aktörer i en
strid mellan vad tidningen binärt uppställde som samtidens viktigaste
konfliktpositioner: de egendomslösa och politiskt förtryckta arbetarna
mot samhällets alla besuttna. Den radikala arbetaragens som sålunda
främjades fick ökad lokal aktualitet av gesällen Sven Trägårdhs agerande i Reformvännernas sällskap. Kravet på arbetarnas fulla politiska emancipation kan här sägas ha artikulerats av vad som i pressen
förmedlades som en autentisk arbetarröst och enligt Söndagsbladet arbetarklassens egen röst. Det binära konfliktmönstrets underordnade
position kunde därmed uppfattas som väckt till eget inhemskt politiskt
liv. Med Skandinaviska sällskapets adress till landets arbetare låter sig
sedan det politiska arbetarsubjektet på samma linje beskrivas som inbegripen i sin egen tillblivelseprocess: engagerade arbetare manade
sina ännu inte engagerade gelikar till kollektiv självaktning och gemensam handling.
Härnäst ska det handla om reaktionerna i pressen på dessa tillhörighetsskapande och mobiliserande aktiviteter inom arbetarradikalismens lokala miljöer. Vi börjar med Aftonbladet och Dagligt Allehanda,
två tidningar som inte gärna erkände något nytt binärt konfliktmönster och inte heller ville ge upp sina anspråk på att företräda även de
lägre klasserna.

Vem talar för arbetarklassen?
Några veckor efter att Skandinaviska sällskapets upprop gått ut till de
svenska arbetarna publicerade Dagligt Allehanda en artikel som skildrade atmosfären i Stockholm med avseende på de olika intryck som
153 Aftonbladet, 3/6 1848.
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representationsfrågan skulle ha ”gjort på de serskilda klasserna”.154
Artikeln hade formen av ett brev adresserat till en namnlöst du på
annan plats i Sverige, någon som inte visste vad som pågick i huvudstaden. Vad som för den simulerade mottagaren hölls fram som
det mest påfallande i denna stund var att ”arbetsklassen” börjat göra
politiskt väsen av sig i Stockholm: ”Äfven dess uppmärksamhet har
blifvit väckt på dagens stora lifsfråga, och dess förhoppningar äro
icke de minst lifliga.” Så starkt och utbrett var detta nyväckta engagemang, enligt skribenten, att det knappast skulle förvåna någon
om arbetarklassen ”snart sjelf taga initiativet till sina länge tillbakasatta rättigheters tillgodonjutande”. ”För min del tror jag således, att
äfven arbetsklassen kommer att dela äran af representations-reformens genomdrifvande.”155
I enlighet med Dagligt Allehandas redan behandlade reformism var
det för denna artikelförfattare inte fråga om att avfärda arbetarna som
principiellt fel ute. Tvärtom beskrevs den lokala arbetarradikalismen
som ett i grunden positivt tidstecken. Likväl var det ingen optimistisk
stämning som skildrades i Stockholm: ”det plötsliga ropet på arbetsklassens rättigheter” hade framkallat ”våldsamma känslor” hos stadens
övriga klasser. Varken de konservativa eller liberalerna var bekväma
med händelseutvecklingen:
De liberala erkänna dessa rättigheter af princip, men måste dock göra våld
på sig för att praktiskt kunna tillämpa den; de konservativa deremot, som
icke ega kraft eller vilja att undertrycka sina fördomar, behöfva en längre tid för att kunna vänja sig vid detta nya förhållande, som måste blifva
deras skärs-eld.156

Varför var liberalerna tvungna att göra våld på sig själva för att i detta
läge kunna följa sina egna grundsatser i praktiken? Det första svaret handlade om de inrotade bilder som de andra samhällsklasserna
inte kunde låta bli att göra sig av arbetarna, synnerligen ofördelak154 Dagligt Allehanda, ”Bref till landsorten”, 26/6 1848.
155 Dagligt Allehanda, ”Bref till landsorten”, 26/6 1848.
156 Dagligt Allehanda, ”Bref till landsorten”, 26/6 1848.
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tiga och skrämmande bilder – i linje med de moraliskt korrosiva och
irrationella arbetarfigurer som detaljerades i kapitel 2. Hur kunde
människor som ville landets bästa våga tro på annat än problem av
arbetarnas politiska agens, frågade skribenten, när den allmänna uppfattningen om dem var att de befann sig i ett ”djupt moraliskt mörker, ett slags slöhets-tillstånd – mera att likna vid arbetsmachiner än
vid menniskor”?157 De våldsamma känslorna berodde med andra ord
på åsikten att arbetarna var av ett alltför dåligt slag för att kunna axla
uppgiften, att deras politiska deltagande inte skulle leda till någonting
gott om det i nuläget blev verklighet.
Den anledning som artikelförfattaren betonade för egen del handlade dock om någonting helt annat. Lite tillspetsat kan källan till obehag här kort och gott kallas Söndagsbladet, den tidning som påstods
göra det överlägset ”mesta ofoget”. Vad som avsågs var precis att Söndagsbladet manade arbetarmottagarna till politiskt handlande inom
ramen för ett binärt konfliktmönster, där en tidning som Dagligt Allehanda ihop med de andra liberalerna och hela medelklassen placerades på fiendesidan. Skribenten avfärdade detta som ett lömskt påfund,
ett ohederligt försök att ”söndra arbetsklassen ifrån medelklassen (de
liberala) och tussa dem ihop med hvarandra”.158 Våldet som de annars välvilliga liberalerna tvingades göra på sina egna principer härrörde helt enkelt från farhågan att arbetarna hade kommit under inflytande av en falsk berättelse, enligt vilken de själva tilldelats rollen
som arbetarklassens ”förtryckare, m. m. d.”.
Tidigare framgick att redaktör Elof M. Lindman knöt Dagligt Allehandas stöd för arbetarnas politiska rättigheter till en individualiserad aktörsposition, animerad av personliga framgångsambitioner och
meritokratiska tänkesätt snarare än av föreställningar om arbetets
organisation och egendomsutjämning.159 I detta brev till landsorten
uttrycktes en liknande hållning, tillsammans med budskapet att de
157 Dagligt Allehanda, ”Bref till landsorten”, 26/6 1848.
158 Dagligt Allehanda, ”Bref till landsorten”, 26/6 1848.
159 Dagligt Allehanda, ”Något om filantropi, kommunism, socialism, fattigförsörjning,
arbetsklassens rätt och hvad mera dertill hörer”, 16/10 1848.
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lokala arbetarna följaktligen måste ta avstånd från Söndagsbladet och
dess binärt fabricerade konfliktmönster, för att i stället ”ansluta sig till
sina verkliga bundsförvandter”.160 Först då kunde liberalerna i sin tur
förväntas att helhjärtat stödja arbetarnas fulla politiska deltagande.
Argumentationen såg likadan ut i Aftonbladet. I samband med sin
publicering av Skandinaviska sällskapets upprop bedyrade denna tidning att den betraktade arbetarnas krav på politisk inkludering som
någonting ”naturligt” och i sak helt berättigat: ”för vår del hafve vi
redan tillkännagifvit att vi icke se något äfventyr däri”.161 Skandinaviska sällskapets konkreta representationsförslag påkallade dock ”några
få anmärkningar”. Det var alltför radikalt, eller kanske snarare alltför otaktiskt i denna stund, nu när revolutionen hade skapat sådana
känslostormar och reformmotståndet redan var starkt nog. Till skillnad från brevet till landsorten i Dagligt Allehanda, som var adresserat
till en utomstående part, ingrep Aftonbladet här direkt i Skandinaviska
sällskapets mobiliseringsakt med en uppmaning till moderation: ”Vi
hemställa derföre både till adressens författare och dem, till hvilka
de vändt sig, huruvida de icke skulle se äfven sitt eget verkliga bästa
till godo genom sina önskningars inskränkande”.162
Söndagsbladets befarade inflytande över de lokala arbetarna bemöttes som ett påfallande hot även i Aftonbladet. För Lars Hierta var detta
förhållande dessutom i hög grad personligt, därigenom att Söndagsbladet gång på gång återkom till just honom som de svenska arbetarnas
främste fiende. I ett av sina många ingripanden hävdade Aftonbladet att
Sjöbergs tidning hade en syftning som inte kunde ha undgått någon,
nämligen att ”uppreta den enfaldigare emot samhällsordningen”.163
Vad som låg bakom detta syfte var emellertid inte lika lätt att säga,
annat än att tidningen uppenbarligen inte hade arbetarnas bästa för
ögonen. Beträffande Söndagsbladets utfall mot liberalerna ”skulle man
nästan vara frestad att misstänka, att bladet i denna del styrdes af en
160
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förhyrd hejduk åt det reaktionära partiet”. De förment radikala interpellationerna och hela det falska konfliktmönstret skulle i så fall vara
cyniska grepp för den rakt motsatta ambitionen att säkerställa arbetarnas fortsatta politiska omyndighet, att för lång tid framåt misskreditera arbetarnas anspråk genom att ”reta den lättare förledda massan till utbrott emot den lagliga ordningen”.164
I kontrast till Söndagsbladet menade sig Aftonbladet tala allvar och
sanning med en kunnig krets av läsare, även med dem som tillhörde
”den arbetande klassen”. Var det inte uppenbart för alla tänkande
människor att den så kallade striden mellan ”penningen och arbetet” var en skenkonflikt? Aftonbladet manade sina läsare till en avidentifikation med Söndagsbladets påstått enfaldiga publik genom att
erbjuda dem känslan av att besitta vad som skulle vara ett överlägset
perspektiv på samhällsförhållandena. Som bekant bestod ”Söndagsbladets taktik”, menade tidningen, ”i dess skrän emot kapitalerna och
kapitalisterna”. Att detta bevisade Söndagsbladets trolöshet mot både
förnuftet och arbetarna insåg alla som hade minsta begrepp om vad
kapital var för någonting:
Kapitaler äro i sig sjelfva både nyttiga och nödvändiga i ett samhälle; ty
allt förlag, för hvad arbete som helst, är ett kapital. Det må bestå i penningar hvarmed arbetslön förskjutes, i jordegendom på hvilket arbete
nedlägges, eller i verktyg, machiner, redskaper och materialier, hvarmed
arbetets produkt förfärdigas. Derföre, om icke kapital finnes, måste äfven
arbetet aftyna, och den arbetande klassen kommer då alltid att lida svårast deraf.165

I stället för väsensmässiga fiender var kapitalet och arbetet varandras
nödvändiga bundsförvanter, två samverkande sidor i en och samma
välståndsskapande process. Ett angrepp på kapitalet var med andra
ord lika mycket en attack mot arbetet – och arbetarna skulle själva
förlora mest på detta försök. Vid ett annat tillfälle fokuserade Aftonbladet på vad man beskrev som Söndagsbladets lika förnuftsvidriga som
164 Aftonbladet, ”Louis Blanc och svenska regeringen”, 21/6 1848.
165 Aftonbladet, ”Louis Blanc och svenska regeringen”, 21/6 1848.
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illvilliga försök att göra fiender av medelklassen och de rika. ”Det förrädiska ligger i frasen om ’penningemännen’, hvilken egentligen blott
är ett förklädt fältrop emot eganderätten”:
Det bör ock anmärkas, att hvar och en, som eger något, han må hafva erhållit det genom arf eller förvärfvat det genom egen flit, omtanka och sparsamhet, är ’penningeman’ i afseende på hvad han eger. Hvar och en, som
har en liten summa insatt i sparbanken, är penningeman för det belopp
hans bok utvisar, lika väl som den förmögnare handtverkaren genom besittningen af sin verkstad och sina förlager; fabrikanten i och för sina maschiner; köpmannen i afseende på sina varuförråder och skepp, o. s. v.166

Här var strategin inte att bevisa att motsättningen mellan arbete och
kapital i verkligheten var ett ömsesidigt beroendeförhållande. Snarare
ville Aftonbladet att läsarna skulle avvisa det antitetiska samhällstänkandet som sådant, själva föreställningen att det existerade två isolerade och mot varandra stående klasser av människor – arbetarna
och deras förtryckare penningemännen. Vem kunde nämligen i sista
hand inte beskrivas som en ” ’penningeman’ i afseende på hvad han
eger”? Visst fanns det stora skillnader i faktisk förmögenhet, tillstod
Aftonbladet, men ingen oöverstiglig samhällelig gränsmur som för evigt
dömde en viss typ av människor till den ena positionen och en annan
typ till den andra. Om något var det faktiskt Söndagsbladet som rätteligen borde beskyllas för att dupera arbetarna till ett liv i fattigdom
och elände. ”Att skrika mot penningemännen och mot kapitalerna”
vände inte bara arbetarna mot en fabricerad fiende, det avledde dem
därtill från den annars givna ambitionen att själva förvärva kapital
och bli så kallade penningemän, deras satsning på att ”fritt förvärfva
genom arbete” och att ”fritt få behålla det man förvärfvat”. Sammantaget hävdade Aftonbladet att Söndagsbladet knappast förtjänade sin status som arbetarklassens förkämpe:

166 Aftonbladet, 21/7 1848.
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Söndagsbladet, hvilka hycklande inskrifvit arbetsklassens sak på sin fana,
att friheten för dem varit helt och hållet en bisak, eller snarare, att de hatat
densamma. Under det de haft de oändligt vackra orden: förening, jemlikhet och förbrödning på tungan, synas de i sjelfva verket icke vilja förena,
utan sönderslita samhället.167

Söndagsbladet besvarade detta undermineringssyfte genom att gå än
mer på offensiven, genom att söka förinta Aftonbladets trovärdighet i
arbetarnas ögon. Hur skulle läsarna nämligen tolka detta plötsliga
behov att nå ut till de bredare lagren med sådana oblyga ”loftal öfver
kapitalerne”? Vad Aftonbladet egentligen avsåg var uppenbart enligt
Söndagsbladet: ”Kapitalernas förökning, se det är hufvudsaken.” De
välbärgades fortsatta samhälleliga övermakt kort sagt: ”med Kapitalernas tillvext förstår Aftonbladet blott de rikas besparande enorma
vinster, gjorda på arbetarnes eller de fattigas bekostnad”.168 Allt Aftonbladet sade och gjorde syftade ytterst till att säkerställa detta maktförhållande. Ett av Söndagsbladets återkommande grepp var att konfrontera Lars Johan Hierta direkt, liksom för att säga honom att ingen
längre lät sig luras:
Dina planer stiga allt längre fram i dagen. Våld, förtryck och tyranni få
icke utöfvas af adelsväldet och prestväldet; men rikedoms-intresset må få
plåga och förtrycka folket huru mycket som helst – se der Lars Hiertas
lösen!169

Vid ett annat tillfälle påbördades Hierta åsikten att arbetarna förtjänade att mejas ner i samma stund som de vågade gå emot ”rikedomsintresset”: ”De äro ej värda annat än att ’exploiteras’ af de rika, och att,
om de våga mucka, trakteras med kartescher!” Följt av samma slags
direkta tilltal, med budskapet att spelet snart var över för Hierta och
hans gelikar:

167 Aftonbladet, 21/7 1848.
168 Söndagsbladet, 13/8 1848.
169 Söndagsbladet, ”Patronerne och arbetarne”, 25/6 1848.
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Tror du att ett sådant system kan bära sig i längden? Anar du icke att ett
sådant förtrampande af alla människans rättigheter, förr eller sednare,
njuter sin lön? att Mammons-templet och dess prester vederfares hvad
de värda äro?170

Dessa anklagelser fram och tillbaka mellan Söndagsbladet och Aftonbladet visar att frågan om ett politiskt radikalt arbetarsubjekt nu definitivt hade gått från att behandlas som primärt ett franskt problem till
att bli en inhemsk angelägenhet. Marsoroligheterna hade säkerligen
gjort sitt till. Skandinaviska sällskapets upprop till landets alla arbetare
likaså. Att Söndagsbladet siktade på att mobilisera sina läsare inom ett
binärt klassmönster väckte definitivt uppståndelse, att denna tidning
adresserade arbetarna som en förtryckt gemenskap och manade dem
till handling gentemot sina förtryckare.
Dagligt Allehanda och Aftonbladet gick tillsammans hårt åt Söndagsbladet med den uppenbara avsikten att i stället förena arbetarna med
den liberala medelklassen gentemot de konservativa åt ena hållet
och vad man såg som arbetarförledarna åt det andra. Men därmed
anpassade sig dessa tidningar samtidigt till de förmodade attityderna hos denna målgrupp och sökte dess erkännande som arbetarnas
sanna vänner och försvarare. Revolutionsnyhetens arbetarfigur kan
med andra ord sägas ha blivit en imaginär kraft i Stockholm som påverkade det elementära förhållandet mellan pressens avsändare och
mottagare. Strax ska vi se att det inte heller bara var de liberala tidningarna som själva ville ha just det inflytande över de lokala arbetarläsarna som man fruktade att Söndagsbladet hade. I kretsen runt kung
Oscar I gjordes av allt att döma samma prioritering. I juni 1848 började Stockholms Aftonpost som sagt utges som en bred konservativ dagstidning i konkurrens med Aftonbladet. Vid årsskiftet 1848–49 startades
sedan två nya monarkiska tidningar i konkurrens med Söndagsbladet,
vilka båda tog sikte på arbetarna som prioriterad målgrupp och där
den ena av dem låter sig beskrivas som företrädare för en närmast
demokratisk form av konservatism. För att rätt kontextualisera dessa

170 Söndagsbladet, 13/8 1848.
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båda arbetartillvända regimtidningar behöver vi dock på nytt vända
oss till arbetarradikalismens Stockholmsmiljöer och beakta den appell till arbetarkamp som utgivandet av Kommunismens röst i december
1848 innebar i Stockholm.

Kommunismens röst
I den litteratur som velat komma till rätta med huruvida marskravallerna i Stockholm ska tolkas som ett planlagt revolutionsförsök eller
ej har den kommunistiska gesällkretsen kring Per Götrek tilldragit
sig stor uppmärksamhet. Var denna lilla grupp i själva verket ett lokalt aktörssammanhang för 1848 års stora europeiska revolutionsvåg?
Det är belagt att svenska myndigheter hyste precis den misstanken
och det finns ett par saker som pekar på att de kanske inte var fel
ute. Intresset för kommunisterna väcktes några dagar efter att våldet
lagt sig i Stockholm och det rättsliga efterspelet börjat, när en oidentifierad angivare kontaktade polisen och uppgav att en liten kärna av
personer brukade samlas hos Götrek för att diskutera kommunismen.
Enligt angivaren, som varit hos Götrek på minst ett möte, var gruppen mån om diskretionen och någon ska ha yttrat att de måste akta
sig för polisen.171 På söndagen den 26 mars 1848 kallades Götrek till
polismästare Bergman och därefter inhämtades ytterligare ett tiotal
personer med droskor och poliseskort.
Ingenting annat än att samtliga förhörda förnekade all inblandning i marskravallerna vore att förvänta eftersom straffet för myteri
och uppror var avrättning. Polisen tycks också ha nöjt sig med de
misstänktas bedyranden och stannat med ärendet där. Hela gruppen
gick fri och Götrek slapp undan med en varning om att fortsätta med
sina olagliga sammankomster. Polisingripandet och delar av förhörets
innehåll uppmärksammades dock i pressen och Götrek blev uthängd

171 För det transkriberade undersökningsprotokollet i dess helhet, se Gamby, Per
Götrek, s. 262–269.
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som kommunismens ledargestalt i Sverige.172 De flesta sentida uttolkare har gjort samma bedömning som polisen. Erik Gamby är den
som närmast har studerat Götreks göranden i Stockholm under denna
period, och enligt honom är den samlade bilden att någon eventuell
revolutionär konspiration inte lär ha utgått från dennes gesällkrets.
Till att börja med är det svårt att tänka sig att det alls gjordes ett sådant försök i Stockholm, anser Gamby, och framför allt fanns det i
Götreks närhet knappast några förutsättningar för att på denna väg
få till stånd ett regimskifte.173
Samtidigt står det som sagt klart att kommunisterna ljög i förhöret.
Ingenting sade de om sina kontakter med Kommunisternas förbund
i London. Detta har begripligt nog tolkats som suspekt i ljuset av det
välkända faktum att andra av organisationens lokalavdelningar deltog i revolutionen i Frankrike och mycket aktivt i upproren runt om
i Tyskland. Så varför inte i Stockholm? Mer konkret åt detta håll har
Bunny Ragnerstam kunnat påvisa att en av de kommunister som tillsammans med Götrek togs till förhör den 26 mars, glasmästarlärlingen Axel Gustaf Sandberg, greps på nytt på tisdagen den 28 mars, den
här gången anklagad och senare dömd för aktivt deltagande under
marskravallerna. De förhörande poliserna var emellertid några andra
än vid det första tillfället och av allt att döma plockade de inte upp
tråden från kommunistförhöret.174 Tur var kanske det för kommunisterna. Hade kopplingen gjorts är det inte osannolikt att polisen skulle
ha lagt om sitt spaningsarbete och inriktat sig mer på att utreda vilka
som egentligen rörde sig runt Götrek.
Vi ska inte följa Ragnerstams försök att göra vad polisen lämnade
därhän, att fylla i luckorna och skapa ett så starkt mål som möjligt
mot Götrek med flera, det vill säga göra dem till bortglömda hjältar
i en felslagen svensk kommunistrevolution. I stället läggs fokus på en
handling som med större säkerhet kan knytas till denna krets – utgi172 T.ex. Aftonbladet, ”Rättegångs- och polissaker”, 12/4 1848; Friskytten, ”Spöken midt
på ljusa dagen”, 9/4 1848; Post- och Inrikes Tidningar, ”Kommunister”, 30/3 1848; Stockholms Dagblad, ”Stockholm”, 30/3 1848.
173 Gamby, Per Götrek, s. 170–171.
174 Ragnerstam, Arbetare i rörelse, s. 224.
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vandet av Kommunistiska manifestet i Stockholm under titeln Kommunismens röst. När denna skrift utkom i december 1848 tillgängliggjordes i
det lokala sammanhanget ett av de allra mest verkningsfulla litterära
uttrycken någonsin för precis det binära klasspolitiska konfliktmönster som Söndagsbladet redan börjat inarbeta i Sverige, liksom för den
större berättelsen om arbetarklassens emancipation till vilken tidningen börjat värva sina läsare. Det kan inte betraktas som en tillfällighet
att det just skulle vara Söndagsbladet som tog in en annons av de lokala
utgivarna som höjde manifestet till skyarna:
Denna lilla Broschyr, uti hvilken arbetarnes, de fattiges, de besittningslösas målsman, Kommunismen, säger sitt hjertas mening åt patronerne, de
rike, åt egendomsegarne, innehåller i historiskt och politiskt hänseende
det märkvärdigaste manifest, som någonsin af något parti blifvit utfärdadt. Det redogör fullständigt för det mägtigaste rörelsepartiets åsigter
och afsigter.175

Med manifestet kunde arbetarradikalismens bredare aktörssammanhang i Stockholm komma i kontakt med vad som låter sig läsas som
en lika kraftfull som uppfordrade teori om det historiska utbildandet
av en proletär klassidentitet. Texten detaljerade hur denna identitetsformering skulle gå till och förklarade varför den var ofrånkomlig mot
bakgrund av det kapitalistiska samhälle som höll på att ta form. I ett
tidigt skede framträdde det klasspolitiska konfliktmönstret inte för
arbetarnas eget medvetande, upplyste manifestet, det var snarast en
strukturell aspekt av det nya produktionssättets framväxt. Tack vare
dynamiken hos detta produktionssätt kom de tidigare brokiga arbetargrupperna dock gradvis till klarhet om sina gemensamma intressen och de började förstå sin egen kollektiva existens som klass. Som
det stod att läsa i Götrekkretsens översättning:
Men med industriens utweckling ökar sig inte blott Proletariatet; det sammantränges i större massor, dess kraft wäxer, och det blir medvetande
deraf. Intressena, lefnadslägena inom Proletariatet jemna sig allt mer och
175 Söndagsbladet, ”Kommunismens röst”, 21/1 1849.
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mer, under det att maschinerna allt mer utplåna arbetets olikhet och nästan nedtrycka arbetslönen till en lika låg niveau.176

Nu, vid 1800-talets mitt, hade arbetarna enligt manifestet själva börjat
greppa det nya klasspolitiska konfliktmönstret. Därför skulle ”Proletariatets organisation till klass” härefter endast gå så mycket snabbare
och bli så mycket ”starkare, fastare, mäktigare”.177 Den så att säga
systeminneboende klassformeringen innebar i själva verket att den
historiska dynamiken bara kunde sluta på ett enda sätt. Enligt de så
känsloväckande och handlingsinspirerande orden skapade nämligen
den härskande kapitalistklassen ytterst sin egen ”dödgräfvare”: ”Dess
undergång och Proletariatets seger äro lika oundvikliga.”178
Det har ofta påpekats att manifestet inte ska reduceras till en distanserad protosociologisk teori om det lagbundna sambandet mellan
produktivkrafternas utveckling och bildandet av sociala grupperingar och kollektiva identiteter. I minst lika hög grad, om inte högre,
måste den ses som en situationsorienterad kampskrift med en egen
identitets- och agenskonstituerande kraft. Som en uttolkare har skrivit om denna dimension hos texten: den inbjöd till en ”omkonstituering” av mottagarens befintliga identitet och handlingssätt genom
att fordra dennes ”självmedvetna beslut att sätta [vissa specifika] politiska gruppintressen framför alla andra möjliga anknytningar”.179 Vi
kan säga att texten interpellerade arbetarmottagaren till den proletära subjektspositionen och värvade honom som aktör i en berättelse
om förtryck, kamp och slutlig seger. Den läsare som kände igen sig
och åtlydde appellen skulle så att säga installera sitt eget liv inuti berättelsen, uppleva förtrycket personligen, bedriva kampen ihop med
sina klassfränder och säkerställa segern. Här är manifestets berömda
slutord endast det mest explicit interpellerande greppet: ”Proletärer
i alla länder, förena er!”
176
177
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186

Marx & Engels, Kommunismens röst, s. 14.
Marx & Engels, Kommunismens röst, s. 14–15.
Marx & Engels, Kommunismens röst, s. 18.
Donald E. Hall, Subjectivity (New York: Routledge, 2004), s. 54.

Historikern Jens Ljunggren har läst manifestet på ett intressant
sätt och har rätt i att mycket av dess exceptionella receptionshistoria torde ligga i den maktupplevelse som texten erbjuder den adresserade arbetarläsaren.180 Kommunistiska manifestet låter de antitetiska
klasspositionerna genomgå en ”emotionell omkodning”, som Ljunggren kallar det: De annars utsatta och lidande arbetarna iscensätts
som motsatsen till rädda och svaga. I stället är det människor tillhöriga den överordnade positionen som borde ”ropa på hjälp”. Som det
står att läsa till stöd för denna tolkning på den sista sidan av 1848 års
svenska version: ”Må de herrskande klasserna darra för en kommunistisk revolution. Proletarierna hafva under den intet att förlora annat
än sina bojor. De hafva en verld att vinna.”181 Vid sidan av arbetarmottagarens maktupplevelse kan vi därmed säga att manifestets identitets- och agenskonstituerande kraft även gick åt andra hållet. Genom
den emotionella omkodningen sökte texten gjuta fruktan i de läsare
som gavs anledning att identifiera sig med framställningsperspektivets
fiendeposition. På det viset kan dessa andra läsare sägas ha blivit indirekt kallade till självförsvar. Texten interpellerade med andra ord
olika människor till två mot varandra stående positioner och verkade
för att det klasspolitiska konfliktmönstret därigenom verkligen skulle
få det binära utseende som manifestet beskrev.
I sin annons i Söndagsbladet utropade stockholmskommunisterna
att tidernas märkvärdigaste manifest härmed fanns att köpa hos bokhandlare Götrek. ”Den bör sålunda i tidens vigtigaste fråga blifva en
välkommen upplysning för alla klasser af medborgare”.182 Att Kommunistiska manifestet fick viss betydelse i den lokala arbetarradikalismens bredare sammanhang kommer att framgå av nästa kapitel. Här
konstateras att Sveriges konung och statsledning vid ingången till 1849
bedrev en presspolitik som vittnar om att manifestets dubbla interpellationer togs på allvar.

180 Ljunggren, Den uppskjutna vreden, s. 38–39.
181 Marx & Engels, Kommunismens röst, s. 44.
182 Söndagsbladet, ”Kommunismens röst”, 21/1 1849.
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Kommunismens motröst
Det är presshistoriskt väletablerat att Stockholm upplevde en fas av
konservativ tidningsmobilisering efter februarirevolutionen.183 Likaså är det vedertaget att kung Oscar I var en pådrivande aktör bakom
denna pressoffensiv, att han personligen manövrerade för att påverka
den inhemska debatten, särskilt när det gällde att ”ingripa mot allt
som smakade av ’socialism’ ”.184 Utöver startandet av nya tidningar användes här den beprövade metoden att sprida lämpliga nyheter och
artiklar till utvalda organ. Högt uppsatta ämbetsmän agerade mellanhänder och det är klarlagt att många artiklar utgick direkt från det
handsekretariat som skötte kungens personliga korrespondenser och
andra mindre officiella uppgifter.185
Som ett led i den konservativa framryckningen gavs annonstidningen Stockholms Dagblad en opinionsbildande funktion, och i långa
artikelserier beskrev den hur samtidens stora upprorsvåg var det logiska resultatet av den liberala pressens långvariga försök att erodera
allmänhetens förtroende för religion, överhet, lag och ordning. Postoch Inrikes Tidningar, som i stort sett hävdade samma sak, utmärkte sig
genom att regelbundet ta in texter från Frankrike, som skulle visa just
hur illa läget var där, nu när arbetarna kommit fram och påtvingat
alla andra sina egen klassegoism.186
Ingen regimtrogen tidning i Stockholm utvecklade dock samma
konsekventa skrämseltaktik som Tiden. Här behandlades Kommunistiska manifestet grundligt, därtill med prognosen att kommunisterna
säkerligen skulle komma att stå som segrare, om ingenting dramatiskt
inträffade för att vända ”hela tidehvarfvets rigtning”. I sin recension
av manifestet förklarade Tiden att denna skrift hade författats med
”utomordentlig talent”:
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Den författare, som i pennan fattat föreliggande manifest, har, såsom vi
redan sagt, ådagalaggt en stor virtuositet i handterandet af sina sophistiska
vapen: i sin advocatur för ”de undertryckte” sprider han ett bländsken af
öfvertygande logik och segrande polemik.187

Manifestet var ingen isolerad företeelse, hävdade Tiden, utan ingick i
en större samordnad propagandakampanj i Sverige: ”Vi hafva således
ibland oss – för att döma af dessa och nedan anförda tecken – en filial af den stora socialistisk-communistiska Propagandan”. Per Götrek
utpekades som ledaren för det inhemska ”omvändelseverket”, vilket
skulle sträcka sig långt utanför Stockholm: ”det berättas ock, att man
stoppar 20 à 30 ex. af denna bok i fickan på vissa gesäller, som begifva sig åt landsorterna”. Torde inte alla reformivrare i Sverige därmed få sig en ordentlig tankeställare, nu när det tycktes uppenbart
varthän det pekade?
Beundrom Communismen för dess ärlighet i detta Manifest, som blifvit
spridt i hela Europa. Den schackrar på egendomen och säger helt öppet:
garde la propriété! Man borde således tro, att Bourgeoisien – det vill säga
alla som ega något att förlora – skulle sluta sig tillsammans och ställa sig
på vakt utanför sina hus.188

Tiden hörsammade med andra ord Kommunistiska manifestets kallelse
till självförsvar. Alla andra måste lägga sina skillnader åt sidan, gick
resonemanget, för att gemensamt rusta sig för ”den sista och afgörande striden”. ” ’Proletarierne hafva – säge desse ledare – intet annat
att förlora än sina bojor; men de hafva i stället en verld att vinna.’ ”
Uppenbart därmed att så kallade medelvägsmän enligt Tiden hade
blivit rent föraktliga i denna stund, det slags reformförespråkare som
i ljuset av den kommunistiska anstormningen fortsatte att tala om arbetarnas förnuftiga politiska inkludering, utan att ”se och höra” vad
som pågick.189 Vid ett annat tillfälle simulerade Tiden vad den tog för
essensen i kommunisternas interpellationer av arbetarna, liksom för
187 Tiden, ”Communismen i Sverige”, 19/5, 23/5 1849.
188 Tiden, ”Communismen i Sverige (Forts. fr. föreg. nr.)”, 23/5 1849.
189 Tiden, ”Communismen i Sverige (Forts. fr. föreg. nr.)”, 23/5 1849.

189

att låta läsarna få uppleva hur de själva förbereddes som offer av sin
nya gemensamma fiende. Enligt Tiden hade kommunisterna inget
som helst försonande att säga till de missnöjda arbetarna om det exi
sterande samhället:
Edra blodsugare hafva kastat åt eder, liksom hundar, ett köttlöst ben: rättigheternas jemnlikhet; medan de hafva för sig behållit det dyrbaraste,
det enda väsentliga af alla privilegier: egendomen. J hafven makten; hvad
viljen J göra dermed, om icke för att göra jemnlikheten till en fullständig
sanning? Denna röst är Communismens: är det underligt, om arbetarne,
hvars rättskänsla man så länge förvillat, hvilka man så länge gäckat med
omöjliga löften, och hvilka genom hvarje omhvälfning endast blifvit olyckligare, begärligt lyssna till denna lockelse?190

Tiden vände sig till en priviligierad läsekrets av i huvudsak statliga byråkrater utan att bry sig om att erbjuda arbetarna ett alternativt budskap. Här fanns överhuvud ingen ansats att konstituera vad som i Tidens ögon skulle vara en positiv arbetartillhörighet, inte heller någon
strategisk mobilisering av arbetarna inom ramen för dess åsyftade försvarsfront mot kommunisterna. Arbetarna förblev exkluderade från
tidningens tilltal och entydigt markerade som hotfulla. Att vissa inom
Sveriges statsledning bedömde Tidens arbetarfrånvända strategi som
otillräcklig efter februarirevolutionen och marskravallerna står klart
av att två nya regimtrogna tidningar startades i Stockholm vid årsskiftet 1849, båda två inställda på att konstituera en antikommunistisk
arbetartillhörighet.
Till att börja med veckotidningen Synglaset, senare omdöpt till Nya
Synglaset och slutligen till Morgonbladet, med kronprins Carls kammarjunkare Erik Magnus Constans af Pontin som redaktör.191 Synglaset
mottogs av den övriga pressen som en hovtidning och brännmärktes
av de liberala tidningarna som ett organ för den stridslystna monar-

190 Tiden, ”Hvad kan i Sverige tills dato vara undanstökadt för anarchien och de socialistiska lärorna?”, 2/6 1849.
191 Nordmark, ”Liberalernas segertåg (1830–1858)”, s. 108.
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kiska reaktionen.192 I sak ser denna karaktäristik ut att vara korrekt.
Mer betydande här är dock att Synglaset, i motsats till Tiden, ansträngde sig för att involvera de lokala arbetarna i den monarkiska reaktionen genom att erbjuda dem en självuppfattning som högvärderade i
den rådande samhälleliga helheten. I en artikel med den mottagar
identifierande rubriken ”Till arbets-klassen i Stockholm” adresserades läsarna med tydlig respekt, som oumbärliga samhällsmedlemmar,
samtidigt som de uppmanades att vägra alla splittringsförsök, allt som
gick ut på att göra samhällsfiender av dem:
Det är ett olyckligt missförstånd då arbetarne betrakta samhället såsom en
fiende, som vill dem ondt, då förhållandet deremot är att hvarje klass för
det helas bestånd är lika vigtig och ingen kan umbära den andra. Må då
arbetarne afstå från den vansinniga idéen att utbryta sig ur samhället och
i stället, i samband dermed, arbeta på dess och sin egen klass’ förkofran,
hvilken är oskiljaktig från allas lycka.193

I kapitel 6 kommer Synglaset att undersökas närmare, då under det
nya namn som tidningen gavs i december 1849, Morgonbladet. Denna
tidning anammade en ledarroll i bemötandet av den intensifierade
arbetarmobiliseringen i Stockholm vid årsskiftet 1850 och kom i samband med det att utmärka sig för sin kombination av skarp skrämselretorik och känslosamma rojalistiska interpellationer. Här sägs bara
att Synglaset från starten siktade på att konstituera en antikommunistisk arbetartillhörighet. Samma sak gällde i lika hög grad för en annan
veckotidning, Folkbladet, som började utkomma i början av januari
1849 och som till form och innehåll låg Söndagsbladet mycket nära.
Folkbladet adresserade inte bara arbetarna som en egen sorts publik,
likt Synglaset, den sökte därtill uttryckligen läsarnas erkännande som
de svenska arbetarnas politiska röst och organ. Även denna tidning
får räknas till den monarkiska pressoffensiven eftersom redaktören
Karl Johan Ekeblad mottog bidrag från kungen, justitieministern,
överståthållaren och andra höga herrar för att bekosta en gratisutdel192 Borell, De svenska liberalerna, s. 280.
193 Synglaset, ”Till arbets-klassen i Stockholm”, 7/4 1849.
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ning av Folkbladet på krogarna i Stockholm.194 Resten av detta kapitel
ägnas åt en närläsning av de tillhörighetsskapande och mobiliserande
anspråk och retoriska strategier som Folkbladet gjorde bruk av för att
prägla en kungatrogen arbetarpublik och värva läsarna som aktörer
i en samtidsberättelse där kommunismen utgjorde det allt överskuggande hotet.

Folkbladet
I januari 1849 startade Karl Johan Gustafsson Ekeblad Folkbladet i
Stockholm. Syftet med tidningsföretaget var att ta läsare från Söndagsbladet och leda över dem på en mindre antagonistisk och mer försonlig linje. Försöket misslyckades och Ekeblad frånträdde sin tidning
redan i maj samma år.195 Folkbladet är dock relevant att analysera därför att den utgör det kanske tydligaste exemplet i Stockholm på att
det i landets allra högsta kretsar ansågs nödvändigt att nå ut direkt
till arbetarna och tala politik på deras villkor. Att döma av den korta
utgivningsperioden gällde det att trovärdigt bekräfta arbetarmissnöjet
på ett sätt som anknöt till revolutionsstämningarna och som samtidigt
kunde tjäna passiviseringens och samhällsbevarandets syften. Folkbladets försoningsbudskap och starka antikommunism hindrar med
andra ord inte att det kungaunderstödda tidningsföretaget i sig visar
att de lokala arbetarna nu behandlades med en ny typ av respekt
och tillerkändes makt i egenskap av part nödvändig att engagera till
samhällets försvar.
Ekeblad flyttade till Stockholm 1845 från Ringarum i Östergötland
och kom som trettioåring att ägna sig åt en något speciell kombination av sysselsättningar: förutom som rojalistisk poet och tidningsutgivare blev han känd som hästslaktare med eget salustånd på Korn-

194 Borell, De svenska liberalerna, s. 280
195 Under namnet Nya Folkbladet fortsatte tidningen utan Ekeblad till december 1849,
då den lades ner.
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hamnstorg.196 I anslutning till slakteriverksamheten upprättade han
en utspisningslokal med hästkött på menyn, som tidvis var flitigt besökt av stadens arbetsfolk. Det är dokumenterat att Ekeblad använde sin direktkontakt med arbetarna för att mot betalning informera överståthållaren greve Jacob Essen Hamilton om stämningen och
attityderna på gatan.197 Efter att ha tagit initiativet till Folkbladet sökte
och erhöll Ekeblad finansiellt stöd för företaget av bland andra överståthållaren, justitieministern och kung Oscar I. Vad det verkar lyckades Söndagsbladets ägare, Edvard Sjöberg, tämligen omgående komma
över några av Ekeblads brev och kvitton, varpå detta arrangemang
avslöjades och Ekeblad tvingades lämna tidningen.198

Arbetarvännen
I sin anmälan av Folkbladet den 6 januari 1849 förklarade Ekeblad att
den nya tidningen skulle ”förfäkta arbetarens eller den mindre upplystes och bemedlades rätt”.199 Tidningen låg som nämnts i flera avseenden mycket nära Söndagsbladet. Till att börja med fylldes Folkbladet precis som Sjöbergs tidning av vad som kan kallas lidandets och
oförrätternas mångfaldiga berättelser. ”Tjenären är blott en machin”,
kunde det sammanfattningsvis heta, ”han tyckes vara till blott för att
träla och skaffa bröd åt andra”.200 I samtliga av tidningens femtontal nummer under Ekeblads redaktörskap varierades detta tema och
exemplen på arbetarnas nedtryckta ställning radades på varandra:
En arbetare må känna sig ega aldrig så stor heder i sitt bröst, så blir han
likväl icke bemött såsom jemngod med en herre; hvar han kommer, ser
han sig tillbakasatt, af domaren, af presten, af läkaren, af officeren; gå till
domstolen och se, och du skall ofta icke finna jemlikhet inför lagen, gå
till ett par presterliga förrättningar, till exempel ett par begrafningar, och

196 Uno Willers, ”Karl Johan Gustafsson Ekeblad”, Svenskt Biografiskt Lexikon, bd 12,
1949.
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du skall finna skillnad i prestens liktal öfver ädlingen och arbetaren; gå
till en läkares förmak och se olikheten i läkarens sätt att bemöta patronen
och arbetaren; gå i ett beväringsläger och se huru herremannens son och
arbetarens son behandlas; gå hvart du behagar, öfverallt ser du att jemlikhet icke finnes, der den likväl borde vara.201

Förutom denna överallt underordnade samhällsställning skildrade
Folkbladet arbetarnas materiella tillvaro som outhärdligt svår, så till
den grad att deras förhoppningar ofta inte kunde sträcka sig längre
än till den minimala överlevnaden:
Det är en ringa tröst för den fattige att veta, att lifvet här i stoftet ej är
någon evighet, ty när den bleka hungern gnager på hans maktlösa lemmar, har eftertankan och det kalla förnuftet ingen tröst att gifva honom
mera. Det finns blott ett enda ord, som då utgör hans himmel, hans glädje
här på jorden, och det är bröd.202

Så fungerade Folkbladets första förtroendebyggande budskap: Vi vet
att arbetarna lider! Skuldfördelningen var tidningens nästa steg. Skulle det nämligen vara ”en god och rättvis försyns mening, att somliga
skola hafva allt i öfverflöd under det att andra sakna allt?” Inte alls:
”Gud har ingen skuld i våra ofullkomliga och i innersta grunden felaktiga samhällsförfattningar”, försäkrade Folkbladet, ”ty menniskorna
hafva hitintills inrättat samhället så, att den enas undergång är den andras
bröd”.203 Folkbladet anammade därmed vad som kan beskrivas som
Söndagsbladets grundläggande politiseringsmanöver: Arbetarnas plågor var varken givna av Gud eller deras eget fel, de var resultatet av
felaktiga mänskliga inrättningar och av det skälet både oförsvarliga
och avhjälpningsbara. Oförrätterna och inte sällan den rena svälten
var helt enkelt något som gjordes mot arbetarna. Följdfrågan blir då
hur Folkbladet adresserade sina läsare med avseende på det slags förändringsagens som måste till.

201 Folkbladet, ”Den 4 Maj. Varnings- och lystringsrop till folket”, 15/4 1849.
202 Folkbladet, ”Ingen vet hvad fattigmannen lider”, 6/1 1849.
203 Folkbladet, ”Ingen vet hvad fattigmannen lider”, 6/1 1849.
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Nästan hela Europa hade under det gångna året upplevt hur arbetarmissnöjet exploderat som kollektiva våldshandlingar och massiv skadegörelse. Det var olyckligt och helt fel väg att gå, underströk
Folkbladet, men därmed inte sagt att arbetarnas handlingssätt varit
grundlöst eller svårt att relatera till känslomässigt:
Då den ringe arbetaren ser huru den, som ej har annan förtjenst än den
att han eger stora rikedomar, blifver derföre aktad och utmärkt här i verlden, bör man ej förtänka honom, om han i sin fattigdom fattar hat till
de rika, som hitintills skattat sina medmenniskors värde efter det lumpna
riksdalertalet.204

Ingen kunde lasta arbetarna om de utvecklade ett hat mot de rika. Så
begriplig var denna känsloreaktion att Folkbladet var beredd att beklaga hellre än att fördöma deras destruktiva utåtagerande. Ansvarsbefrielsen av arbetarna gick långt. För vilka var det som djupast sett bar
skulden för tidens orosrörelser, frågade tidningen, om inte precis ”de
rika och maktegande klasserna, som i förtryck och mörker hitintills sökt
qvarhålla de obemedlade”?205 Visst var det oförsvarligt att ta till våld
och angripa andras egendom, men vilka alternativa uttrycksmöjligheter fanns det egentligen, vilka lagliga och konstruktiva medel kunde
de nedtryckta och svältande använda? Så desperat var ofta deras situation enligt Folkbladet att missnöjet bara alltför uppenbart måste ta
sig blinda och våldsamma former.
Vi kan konstatera att den kungaunderstödda tidningen i likhet med
Söndagsbladet tenderade att klyva den sociala världen i endast två väsentliga positioner, vilka dessutom befann sig på ett maximalt avstånd
från varandra: de rika och maktägande klasserna (som ”hafva allt i
öfverflöd”) och de fattiga arbetarna (som ”sakna allt”). Detta binära
klassmönster lades sedan som förklarande ram på tidens storskaliga
stridigheter, en ram som bidrog till att förskjuta skuldfördelningen: de
upproriska arbetarna var egentligen offer medan föremålen för deras
uppror positionsmässigt var att räkna som skyldiga. I affektiva termer
204 Folkbladet, ”Arbetare-frågan. I.”, 4/2 1849.
205 Folkbladet, ”Arbetare-frågan. I.”, 4/2 1849.
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var det precis de rika och mäktiga klassernas förakt för de fattiga och
likgiltigheten inför deras lidanden som inte kunde annat än att väcka
arbetarnas rättmätiga vrede och få dem att agera ut sin desperation
runt om i Europa.
Nu återstod för Folkbladet bara att ta sista steget och likt Söndagsbladet bejaka den gryende radikalismen bland de svenska arbetarna och
kalla dem till handling. Men avsikten var att mildra klassantipatierna
och stilla arbetarnas upproriskhet, inte tvärtom. Fram till denna punkt
har det handlat om hur Folkbladet sökte etablera sig som arbetarmottagarnas trovärdiga vän och språkrör. Vi har sett hur strategin var att
bekräfta en antitetisk berättelse om oförrätter och lidanden som antogs efterfrågas av arbetarna i Stockholm. Att det just var denna strategi som valdes och inte ett mer uppläxande språk vittnar om att villkoren hade förändrats efter 1848. Inte bara så att andra pressaktörer
än Söndagsbladet nu såg sig manade att möta arbetarna som en egen
sorts publik med specifika erfarenheter och perspektiv. Arbetarna
adresserades därtill med en nyfunnen eftergivenhet. Vad de tyckte
och tänkte var en allmän angelägenhet, annars kunde regimer falla.
Till skillnad från Söndagsbladet undvek Folkbladet konsekvent att
tilltala sina läsare med ord som uttryckte ett militant sinnelag. Inget
”krämare-intresse” förtryckte dem. De borgerliga reformivrarna var
inga ”reform-charlataner”. Framför allt skulle läsarna inte tro att lösningen på alla deras problem var ”störtandet af kapitalernes välde”.
Men lika lite gjorde Folkbladet bruk av ord som frammanade nostalgiska bilder av en tid då husbönder och tjänare tillsammans skulle ha
verkat till varandras och hela samhällets ömsesidiga gagn. Med andra
ord: vägen tillbaka var lika stängd som vägen framåt kunde handla om konfrontation och splittring. Tidningens budskap kan i stället
sägas ha handlat om att skapa en plats för de exkluderade arbetarna
i en ny icke-korporativ politisk ordning, och detta uttryckt genom ett
mycket högt ställt krav på landets politiska eliter:
Nej gif arbetaren en röst med i statens angelägenheter. Låt honom få sin riksdagsbänk, derifrån han kan låta sina åsigter och sin kännedom om det
praktiska lifvets behof göra sig gällande, och vi skola få se honom lugn be196

gagna det närvarande för att skaffa något bättre för det kommande. Han
skall då icke behöfva taga sin tillflykt till hemliga klubbar eller öppna gatustrider för att få sin rätt erkänd. Han vet då att hans vilja kan göra sig
gällande på annat sätt.206

Som redan påpekats pressades kung Oscar I att utarbeta ett nytt representationsförslag efter marsoroligheterna 1848, bara för att direkt
börja motarbeta samma förslag i hopp om att trots allt kunna bevara
den gamla ståndsriksdagen i oförändrat skick.207 Folkbladets demokratiska argument kan i det ljuset mycket väl ha varit ett rent taktiskt
grepp för att vinna tid och förtroende. Genuint eller ej, för att hålla
jämna steg med Söndagsbladet och övertygande framstå som arbetarnas
försvarare bedömde Folkbladet det uppenbarligen som nödvändigt att
anknyta till den politiska arbetarradikalismen i huvudstaden. Samtidigt står det dock klart att bevekelsegrunden också var att sätta stopp
för skadligare former av agens: med egen representation i riksdagen
skulle arbetarna inte längre lockas av underjordiska klubbar eller behöva ta till våld på gatorna.
I blockcitatet ovan kan noteras att arbetarna till formen inte alls var
talets mottagare. Snarare var de ämnet för ett tal som riktades uppåt
till maktens legitima aktörer: ”Låt honom få sin riksdagsbänk”. Det
betyder dock inte att Folkbladets budskap till arbetarna syftade till en
motsvarande passivitet eller icke-agens i form av en uppmaning att
lämna allt i beslutsfattarnas händer, att förlita sig på deras rättskänsla och självbevarelsedrift. Med det politiska deltagandekravet verkar
det rimligt att Ekeblad samtidigt sade till de endast formmässigt objektifierade läsarna att hans tidning skulle tjäna som deras ställföreträdande aktör: genom att ty sig till Folkbladet, som förde deras talan,
agerade de för sig själva. Utan egna riksdagsföreträdare kunde de här
och nu åtminstone visa sig förtjänta av politisk myndighet genom att
välja sina befintliga opinionsmedel med omsorg, kort sagt att vända
alla olagligheter ryggen och sluta upp bakom rätt arbetartidning.

206 Folkbladet, ”Den 4 Maj. Varnings- och lystringsrop till folket”, 15/4 1849.
207 Borell, De svenska liberalerna, s. 257.
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Folkbladet lät sina arbetarmottagare upprepade gånger höra hur
den talade till samhällets mer priviligierade skikt, hur tidningen i själva verket läxade upp överheten på vissa punkter. Hellre än att bara
tala om arbetarna torde metoden kunna beskrivas som att tala inför
dem, att göra läsarna till vittnen när valda sanningsord sades till de
andra. En av Folkbladets huvudlinjer var att påvisa den brist på elementär respekt som de rika och mäktiga visade för arbetarna. I välsituerade kretsar hade det enligt tidningen nämligen blivit regel att
värdera människor efter storleken på deras ägodelar, det vill säga att
betrakta de egendomslösa som värdelösa. Som måttstock på människors värde skulle dock ägodelarnas kvantitet förstås som inget annat
än förkastlig, och alla som praktiserade en sådan grundfalsk uppfattning skulle skämmas. Vad varje sant kristen borde veta var precis vad
Folkbladet lät arbetarmottagarna höra om sig själva när den tillrättavisade de rika och mäktiga: ”se i honom blott din medmänniska, din
like”.208
Samtidigt som samhällets eliter lastades som okristliga inför arbetarna utpekade Folkbladet den falska materialistiska måttstocken
som grundorsaken till tidens stora ”kräftsår”. I botten på de växande klassklyftorna låg det faktum att så många, till och med inom
prästerskapet, betedde sig som fiender till ”all christlig jemnlikhet och
broderskap”.209 När vi nedan kommer till Folkbladets försoningsbudskap ska vi se hur tidningen utvecklade denna kristna jämlikhetsoch broderskapstanke. Här är huvudsaken att den kungaunderstödda Ekeblad sökte arbetarnas förtroende genom att låta dem förstå
hur Folkbladet krävde bot och bättring av samhällets vällottade i den
kristna jämlikhetens och broderlighetens namn. De nedtryckta arbetarna hade all rätt att kräva upprättelse som medmänniskor och likar.
Nästa steg är att se hur Folkbladet gick från att bekräfta arbetarmottagarna till att vägleda dem, från det läsarna antogs vilja höra till det
tidningen menade sig behöva säga. Det visar sig nämligen att erkännandet av arbetarna som förtryckta och hela det demokratiska argu208 Folkbladet, ”Ingen vet hvad fattigmannen lider”, 6/1 1849.
209 Folkbladet, ”Hvad bör göras för folket?”, 21/1 1849.
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mentet villkorades av en mycket skarp varning till dem: akta er för
kommunisterna!

Antikommunisten
Tre veckor efter att Ekeblad i början av januari 1849 annonserat att
nykomlingen Folkbladet skulle vara arbetsfolkets röst i huvudstaden,
lät han publicera en recension av Kommunistiska manifestet, eller Kommunismens röst som det lilla häftet hette i svensk översättning. Kanske
var det egentligen inte så mycket till recension. Vad texten dock saknade med hänsyn till utvecklade resonemang och teoretiskt djup tog
den igen med den absoluta klarheten i sitt omdöme. Efter att ha citerat ett väl valt stycke ur manifestet – med klimax i orden ”Må de
herrskande klasserna darra för en kommunistisk revolution” – konstaterade Folkbladet: ”Det är vackra hotelser det här!” Följt av slutsatsen:
Samhället måste reorganiseras, så vida allas rätt skall befrämjas, men endast
på laglig väg kunna samhällets brister förbättras, ty en kommunistisk revolution skall störta menskligheten i en bottenlös afgrund af elände.210

Ett kommunistiskt maktövertagande skulle inte leda till vilka olyckor
som helst, utan till ett elände av den bottenlösa avgrundens typ. Det
var lärdomen av denna skrift. I anslutning till dessa skrämselord gav
Folkbladet läsarna ett löfte om sin egen uppgift för den kommande
tiden: ”Vi skola bevisa, hvad vi påstå”. Löftet hölls i den meningen att
Ekeblad fram till sin avgång i maj 1849 konsekvent höll fast vid skrämselorden och aningen specificerade vad det bottenlösa eländet skulle
gå ut på, även om den djuplodande argumentationen uteblev. Två månader efter den första varningen sköt Folkbladet alltjämt bevisföringen
framför sig: ”vi skola taga kommunismen i ett noggrant skärskådande
och bevisa, att dess läror hota samhället med upplösning”.211 Ett sådant utrymme ägnades likväl åt detta hot att antikommunismen ser
ut att ha tillhört tidningens primära publicistiska syfte. När Ekeblad
förklarade varför han avsåg att dela ut tidningen gratis på krogarna i
210 Folkbladet, ”Kommunismens röst”, 28/1 1849.
211 Folkbladet, ”Till Stockholms arbetare!”, 15/4 1849.
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Stockholm anförde han som första och enda skäl precis att ”det fattiga folket måtte blifva i tillfälle att följa med de artiklar” där Folkbladet
tog ”arbetare-frågan och kommunismen i skärskådande”.212 En avgörande utmaning var därmed att få läsarna att förstå att tidningens
antikommunism gick hand i hand med dess ansvar som arbetarnas
vän och språkrör.
Som första steg sökte Ekeblad etablera att kommunismen inte fick
avfärdas som ett abstrakt eller avlägset hot, utan skulle bemötas som
en angelägenhet av högsta graden här och nu. ”Här i Stockholm börjar
redan kommunismen eller läran om gemensamhet i egendom att spöka”,
hette det, och svaret måste komma omedelbart, ”emedan tid är”.213 Ute
i Europa stod det klart att de obesuttna massorna hade bedragits av
den falska åsikten att alla samhällsbrister skulle lösas om bara privategendomen upphävdes. Var och en borde därmed samtidigt inse att
läget var akut även i det relativt förskonade Sverige: ”Kommunisterna
skall vid Gud! ej här som i Frankrike och Tyskland skörda några blodiga mennisko-offer.”214 Till läsarna var budskapet att de omedelbart
måste avskärma sig från de kommunister som av allt att döma redan
verkade bland dem i Stockholm.
För att anspråket på att företräda arbetarna skulle fungera tillsammans med de antikommunistiska varningsorden använde Folkbladet
strategin att noga separera kommunisterna från arbetarna. Vi kan
kalla det för isoleringssyftet. Ett tydligt exempel på detta var när Folkbladet inför läsarna utmanade den grupp som stod bakom Kommunismens röst på en vederläggningsduell. ”Vi skola bevisa, hvad vi påstå,
och uppmana […] kommunistiska sällskapet här i Stockholm att vederlägga oss om de kunna.”215 Här var det uppenbarligen inte arbetarna
i allmänhet som utmanades. De inbjöds i stället som åskådare till en
meningsstrid som deras rätta företrädare, Folkbladet, skulle föra med
det bottenlösa eländets fåtaliga men hotande aktörer i huvudstaden.
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Söndagsbladet misstänkliggjordes som möjligen ansvarig för utgivandet av Kommunismens röst och en enskild person utpekades som definitivt involverad: Per Götrek. Frågan var bara om någon av dessa
var modig nog att anta Folkbladets utmaning och öppet försvara kommunismen under eget namn: ”Är det Söndagsbladet eller Herr Götrek,
som upptar handsken”?216
Veckan efter recensionen av Kommunismens röst fick Götrek en replik införd i Folkbladet. Efter att ha svurit sig fri från all delaktighet
i den aktuella skriften, förutom som dess återförsäljare, uppmanade
han Ekeblad att i stället studera en annan liten bok, Om proletariatet och
dess befrielse av den sanna kommunismen. I synnerhet borde redaktören
bläddra fram till sidan 16 och där spegla sig själv i beskrivningen av
”Tiggar-Proletariatet”, som beredvilligt ”låta köpa sig för hvarjehanda
ändamål”.217 Slutordet tillhörde dock Folkbladet. Det saknade betydelse att den beryktade bokhandlaren inte vågade ta på sig ansvaret,
hette det, eftersom ”det är kändt, att Hr Götrek hyllar kommunistiska
åsigter”.218 När punkt sattes för replikskiftet med en repetition av det
antikommunistiska löftet kunde Folkbladets läsare under alla omständigheter identifiera fienden med en fysisk person och hans lilla gesällkrets: det ”kommunistiska sällskapet här i Stockholm”.
Isoleringssyftet var enkelt: att se till att läsarna inte skulle ha någonting med de lokala kommunisterna att göra. Tidningens bestående
alarmism och uppförstorade skrämselord kan ses i det ljuset. Men en
helt annan typ av grepp var lika framträdande, sådana som tvärtom
gick ut på att förminska och göra narr av Götrek med flera. Det parallella upphaussandet och nedgörandet av de andra kan sägas tillhöra
standardförfarandet när fiendefigurer konstrueras.219 I Folkbladets fall
var förfarandet tydligt och det är inte svårt att uppfatta hur skrämselns
och förlöjligandets motsatta grepp tillsammans tjänade tidningens pri216 Folkbladet, ”Kommunismens röst”, 28/1 1849.
217 Götreks replik i Folkbladet, ”Till utgifvaren af Folkbladet”, 4/2 1849.
218 Folkbladets svar till Götrek, 4/2 1849.
219 Litteraturvetaren och propagandaforskaren Jimmy Vulovic har beskrivit denna
parallella förstoring och förminskning som led i avhumaniseringen av motståndaren,
se dennes Propagandans berättarteknik (Lund: Ellerström, 2016), s. 108, 112.
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mära isoleringsstrategi: båda två syftade till samma avidentifikation,
att arbetarna skulle stöta kommunisterna ifrån sig.
I början av april 1849 fångade Ekeblad upp ett rykte om att det planerades en större aktion i Stockholm, någon form av organiserad upproriskhet. ”Den 4 maj skola kommunisterna, efter hvad vi hört sägas,
anställa ett uppträde, hvars syfte är allt annat utom hederligt.”220
Denna lystringsnotis utgör ett bra exempel på hur Folkbladet mer generellt gjorde bruk av de dubbla isoleringsgreppen. Först får väl ryktesspridningen i sig räknas till skrämseln i det här sammanhanget.
Läsarna blev varse att de hade kommunister i sin omedelbara närhet,
vilka inte drog sig för att skapa konfrontation och därigenom underförstått provocera fram en revolutionär situation. Den hotfulla gestalt
som de lokala kommunisterna därmed gavs skar sig dock mot en tillsynes helt munter uppmaning till Per Götrek, som halvt anonymiserad utpekades som upprorsledaren:
Vi vilja gifva kommunisternas anförare, Bokhandlaren P. –k ett godt råd,
att han, när han den 4 maj skall visa sig på styfva linan, kläder sig i kjortel och nattmössa, för att ådraga sig och sitt hedervärda följe all möjlig
uppmärksamhet.221

Förlöjligandet av Götrek övergick dessutom till expedieringen av själva den löjliga kommunisttypen: ”Vill man höra bastanta galenskaper,
så magstarka att en halfdöd kan skratta åt dem, så bör man inlåta sig
i samspråk med någon förvirrad kommunist.” Varningen avbröts kort
sagt av något som mer lät som ett överlägset skratt. Av alla poänger
som här kan göras är den viktigaste att de båda tonfallen ska ses som
underställda samma syfte. Allvaret och det avfärdande skrattet bar
tillsammans fram det djupare budskapet, som gick ut på läsarnas avståndstagande från kommunisterna och som öppet hördes i den försäkran som Folkbladet hoppades skulle äga performativ kraft: ”Vi äro
öfvertygade, att ingen redlig och rättänkande arbetare låter förleda sig

220 Folkbladet, ”Litet af hvarje”, 1/4 1849.
221 Folkbladet, ”Litet af hvarje”, 1/4 1849.
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af deras irrläror.”222 Helst skulle det kommunistiska sällskapet givetvis upplösas helt. Detta torde för övrigt vara ytterligare en aspekt av
förlöjligandet i detta sammanhang – en demoraliseringsteknik riktad
till kommunisterna själva för att erodera deras kampvilja.
Det är anmärkningsvärt hur långt det satiriska förminskandet av
de andra kan gå utan att fördenskull motarbeta vad som i grunden är
ett alarmistiskt budskap. En skarpare hållning än Folkbladet intogs i
detta avseende av Rudolf Walls Friskytten, som börjat utkomma 1848
och som var känd för att angripa tidens frågor med ett ”leende på
läpparna”.223 Friskytten var klart oppositionell och till skillnad från
Folkbladet ofta rent försmädlig mot hovet och den statliga byråkratin.
Med referens till ryktet om ett planerat kommunistiskt uppror i Stockholm inskred tidningen gentemot de antikommunistiska varningsorden och raljerade över dem som överhuvud tog saken på allvar. ”Det
är ömkligt och löjligt att se hur man här i Sverige börjat bli rädd för
kommunismen.” ” ’Sansade’ tidningar hafva skrifvit och skrifva långa
krior emot denna ’hydra’ ”.224 Hur rimligt var det nämligen att lägga
en sådan vikt vid någonting som knappt ens existerade? ”Gå vår kommunism in på lifvet, och ni finner – ingenting”. På sin höjd ”några
skräddargesäller, som varit i Paris”. Eftersom det tillhörde skräddare
att vara modekänsliga kunde kommunismen dessutom avfärdas som
en ”mode-affär”. ”Hade man icke gjort så mycket väsen af den, så
vore den längesedan glömd.”225
Friskyttens lätta avpollettering riktade sig således åt ena hållet mot
de inhemska kommunisterna och åt andra hållet mot de tidningar
som ömkligt nog gjorde en livsfarlig fiende av desamma. Leendet på
läpparna var dock varken oengagerat eller obekymrat. Om de lokala
kommunisterna egentligen var ofarliga kunde dock inte samma sak
sägas om det nästan paniska bemötandet av dem i huvudstadspressen. Friskyttens allvarligare linje var att detta bemötande motverkade
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isoleringssyftet och att varningsorden i sig faktiskt innebar en påtaglig risk: ”Det kan leda till lika förderfliga följder att visa rädsla för en
inbillad fara, som att sätta sig öfver en verklig.” Hur då? Genom att
den fruktade fienden därmed frambesvors: ”Vill ni skapa kommunister, så visa att ni är rädd för den.”226 Hur harmlös Götreks lilla gesällkrets än var och hur narraktigt de uppskrämda antikommunisterna än
betedde sig, bar Friskyttens avfärdanden inte desto mindre fram ytterligare en varning: de hittills oengagerade arbetarmassorna kunde av
all uppståndelse fatta intresse för kommunismen, som därmed skulle
bli ett verkligt problem.
Friskytten delade på det viset Folkbladets isoleringssyfte, men förespråkade ett helt annat angreppssätt, som varken gick ut på att upphaussa eller förringa fienden utan att avsiktligt ignorera den, att beröva kommunisterna all uppmärksamhet och låta hela ”mode-affären”
falla i glömska. Ekeblad gjorde uppenbarligen den motsatta bedömningen. Det var uttryckligen Folkbladets uppgörelse med kommunisterna som skulle ut gratis till arbetarmottagarna. Redo att riskera att
det onda därmed endast frammanades fortsatte Ekeblad följaktligen
sin bevakning av det befarade kommunistupproret i Stockholm:
Det säges nu mera allmänt att några oroliga hufvuden ämna den 4 maj
åstadkomma en betydligare demonstration. Man talar om att fahnor och
mera dylikt äro beställda, och att man vill bemöda sig att gifva det hela
en anstrykning af det franska modet.227

Den här gången placerades inte Götrek i förgrunden, men däremot
den förening som han tillhörde och offentligt hade försvarat: ”planen
skall hafva utgått från några ledamöter af det i vår goda stad numera
rätt beryktade Skandinaviska sällskapet”. Uttryck som ”några oroliga
hufvuden” och ”en anstrykning af det franska modet” får räknas till
det löje med vilket Folkbladet försökte isolera kommunisterna. Samtidigt lät dock tidningen förstå att planen utgick från en verklig organisation, som lär ha varit bekant för läsarna och inte någon liten hemlig
226 Friskytten, ”Kommunism, och andra politiska spöken”, 8/4 1849.
227 Folkbladet, ”Den 4 Maj. Varnings- och lystringsord till folket”, 15/4 1849.
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klubb. I lönndom skulle Skandinaviska sällskapet arbeta hårt för att
den olagliga demonstrationen skulle bli så månghövdad som möjligt:
”Anteckningslistor skola cirkulera på verkstäderna och värfningar af
deltagarne bedrifvas med ifver.”228
Till skrämseln hörde här varningen för vad som skulle ske med
arbetarna själva om de svarade på upprorsplanerna och gjorde verklighet av ryktet. Vetskapen om att kungen och överståthållaren medverkade till Folkbladets gratisutdelning får dessa formuleringar att låta
mer som statsledningens hot: ”hvad vore väl några hundrade gesällers
och lärlingars uppträdande” i jämförelse med ordningsmakten, som
”har lagen, kanonerna och bajonetterna på sin sida”? Vad kunde upprorsmakarna räkna med för resultat? ”Jo, såren, häktena och skammen.”229
Här var det med andra ord inte tal om någon ansvarsbefrielse, inte
som när Folkbladet mer allmänt bekräftade läsarnas förmodade missnöjeskänslor. Om huvudstadens arbetare i nuläget lät sig förledas av
kommunisterna hade de endast sig själva att skylla för den brutala
behandling som var att vänta.
För att ytterligare motverka arbetarmottagarnas befarade revoltbenägenhet drog Folkbladet ut konsekvenserna av de läror som fienden ville få dem att strida för. Alla visste förmodligen på ett ungefär
vad kommunisterna långsiktigt avsåg: ”De vilja upphäva all eganderätt och familjelifvet och påstå att all egendom bör förvandlas från
enskild till statens tillhörighet och att alla barn böra uppfostras på
allmän bekostnad.”230 Hur många hade dock egentligen gått längre
och gjort klart för sig vilka effekterna skulle bli? ”Upphäfves familjelifvet, så dödas i och med detsamma allt det ljufva och heliga behaget, som finnes i kyskt umgänge mellan könen.” ”I och med detsamma som det fria förvärfvet borttages, så dödas hvarje sporre till
ansträngning.”231 Det handlade inte om något så oönskat men likväl
hanterbart som en förändring till det sämre. Kommunisterna dödade
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precis det som kunde förväntas vara de manliga läsarnas två främsta
ambitioner och glädjeämnen i livet: att bilda egen familj och att ta
sig fram inom en självvald näringsgren. Att någon ens idémässigt intresserade sig för kommunismen var därför svårt nog att förstå. Ren
galenskap vore det enligt Folkbladet att strida för denna irrlära och aktivt riskera livet för den.

Försonaren
Den 4 maj 1849 passerade tillsynes utan någon allvarligare incident
i Stockholm. Var ryktet om ett arbetaruppror gripet ur luften från
början eller kan vi anta att de antikommunistiska varningsorden faktiskt hade en avskräckande effekt? Frågan är öppen. Lättare att se är
emellertid att Ekeblads försök att isolera Skandinaviska sällskapet slog
tillbaka på honom själv och att Folkbladet delvis av det skälet aldrig
tycks ha vunnit något riktigt förtroende hos arbetarläsarna. Tidningen kan faktiskt sägas ha blivit i det närmaste svartlistad. Företrädare
för Skandinaviska sällskapet fick nämligen ett motangrepp publicerat
i den ur arbetarnas förtroendesynpunkt mer etablerade rivalen Söndagsbladet. Efter att ha ställt sig oförstående till de påstådda upprorsplanerna och distanserat sig från bilden av Skandinaviska sällskapet
som en kommunistisk organisation, gick de anonyma föreningsmedlemmarna på offensiven:
Men det är icke endast den ringa del af arbetare, som tillhör det Skandinaviska Sällskapet, som af Folkblads-utgifvaren blifvit beljugen, han vänder äfven sina lömska insinuationer mot Stockholms arbetare i allmänhet,
pådiktande dem hvarjehanda oroliga rörelser i följd af deras otacksamhet,
missnöje och orolighetsbegär.232

I kombination med sina lömska insinuationer var Ekeblad fräck nog
att ”hålla moraliska föreläsningar” för arbetarna, fortsatte motangreppet, föreläsningar som ”endast måste väcka harm emot den helt och
hållet obehörige moralpredikanten”. Ekeblad var inte bara fel man
232 Söndagsbladet, ”Skandinaviska sällskapet”, undertecknat ”Medlemmar af härvarande Skandinaviska Sällskap”, 1/5 1849.
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att influera arbetarna, han hade i själva verket gjort sig förhatlig i
deras ögon:
Vi känna blott en enda coalition bland den del af arbetsklassen, hvarmed
vi äro i närmare beröring, en coalition, hvartill äfven vi funnit anledning
att sluta oss. Denna består deruti, att ej vidare köpa eller taga ringaste
kunskap om hr Ekeblads s.k. Folkblad.233

Vi ser här hur isoleringssyftet vändes mot Ekeblad själv. Det var Folkbladet och inte Skandinaviska sällskapet som förtjänade att bli utstött
i egenskap av arbetarklassens falska vän och förledare. Att Ekeblad
hade svårigheter att få cirkulation på en veckoupplaga på omkring
800 exemplar – att jämföra med Söndagsbladets 2 500 vid samma tid234
– tyder på att denna ”coalition” kan ha varit en verklig sak. När sedan
Edvard Sjöberg började insinuera att Folkbladets redaktör var understödd av kungen och vissa andra höga myndighetspersoner valde
denne att lämna sin tidning i maj 1849. Dock inte utan att först som
alternativ till Söndagsbladets mer hårdföra konfliktlinje söka värva läsarna som aktörer i en känslosam försoningsberättelse.
Den rätt till politiskt deltagande som Folkbladet begärde för arbetarnas del byggde på ett par villkor som dessa människor först måste
uppfylla och som kan sägas ha gått ut på att göra det binära klassmönstret irrelevant. Inte irrelevant därför att den ekonomiska ojämlikheten skulle utjämnas och försvinna, tvärtom: ”Fattiga och rika
komma dock alltid att finnas, ty en ’lika’ fördelning af jordens gods och
goda mellan alla är hvarken tänkbar eller möjlig”.235 Att arbetarna höll
undan för kommunismen och alla upprorsplaner var det första villkor som de förväntades uppfylla. Skillnaderna skulle göras ovidkommande på ett helt annat sätt, genom att ägodelarnas storlek slutade att
användas som en måttstock på människors personliga värde och därmed upphörde att fungera som en gränsmur mellan rika och fattiga.
233 Söndagsbladet, ”Skandinaviska sällskapet”, undertecknat ”Medlemmar af härvarande Skandinaviska Sällskap”, 1/5 1849.
234 Waller, Den svenska pressens upplagor, s. 88, 189.
235 Folkbladet, ”Arbetare-frågan. I.”, 4/2 1849.
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Tidigare sade vi att Folkbladet lastade de förmögna för deras egoism
och uppmanade dem att i den kristna jämlikhetens och broderlighetens namn betrakta de fattiga arbetarna som sina medmänniskor och
likar. Detta var vad tidningen begärde av samhällets eliter och den
hållning som skulle öppna klassförsoningens rätta väg:
Så länge penningen skall uppdraga nästan oöfverstigliga råmärken mellan
den rike och den fattige, kommer alltid ett nedtryckande qvalm att hvila
öfver hela samhället, och blifver ingen af dess medlemmar rätt hemmastadd och lycklig förr än ett i christligt broderskap landets alla söner blifvit
förenade.236

Budskapet om samling kring en icke-materialistisk men ändå radikal
tolkning av bibelns jämlikhets- och broderskapstanke var ingenting
säreget för Folkbladet. Inte heller att detta budskap tog form som en
reaktion på det kommunistiska hotet. Ett till Ekeblad närliggande
exempel var den kungliga Fångvårdsstyrelsens Robert Cederschiöld.
Redan 1847 hade denne samhällsreformator gått ut och varnat för att
en bakvänd idé om egendomsgemenskap höll på att spridas bland
”alla dem, som hafva intet att förlora, men allt att vinna”.237 Liksom
senare för Ekeblad var Cederschiölds syfte att se till att ”dårarnes
antal” inte växte. Till skillnad från Folkbladets redaktör gjorde han
för detta ändamål dock anspråk på själva kommunistetiketten och
försökte få denna att i stället fästa på vad som kan beskrivas som en
inre respektbaserad gemenskap. Som ett svar på den materialistiska
kommunismen, föreslog Cederschiöld, måste det till en allmänkristlig revitalisering av ”den sanna kommunismen”. I korthet handlade
det om att göra de i övrigt intakta klasskillnaderna ovidkommande:
”redbarheten och sanningskärleken” – inget annat – skulle värderas
”lika högt hos den fattige arbetaren, eller statens lägsta tjenare, som
hos den rike godsägaren, eller den högst uppsatte embetsmannen”.
På det viset skulle den lägste erkännas som likvärdig med den hög236 Folkbladet, ”Bildnings-cirklar”, 4/2 1849.
237 Robert Cederschiöld, Några ord om filantropi, kommunism, samt skyddsföreningar och
fattigvård (Stockholm: P. A. Norstedt & söner, 1847), s. 21–22.
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ste och den samhällshotande föreställningen om ägodelarnas gemenskap besegras:
Då den fattige ser, att det ej längre är fattigdomen, utan endast det låga
och oredliga, som föraktas, och att det ej längre är rikedomen, utan endast
redligheten och sanningen, som högaktas, så skall han känna sig vara i besittning af sin rättighet till det, som utgör allas gemensamma egendom.238

Folkbladet gjorde inte detta försök att appropriera kommunistetiketten, men formulerade i stort sett samma tanke: ”ej genom yttre förmåner utan genom inre värde äro [alla män] hvarandra jemnlika”.239
Det var som sagt ett ”inre värde” med radikala politiska konsekvenser:
”Den fattige tjenaren och arbetaren, har rätt att fordra, att han inför
lagen och samhället erkännes jemnlikhet med landets rikaste man.”240
I sig lär detta knappast ha verkat frånstötande på arbetarmottagarna.
Lika bestämd som Folkbladet var beträffande vikten av att implementera det inre jämlikhetsbegreppet och göra broderskärleken gällande
mellan alla män av alla klasser, lika obenägen var tidningen dock att
översätta detta till krav på åtgärder vad gällde arbetarnas livsvillkor,
hur de jobbade, bodde, åt och klädde sig. Folkbladet saknade det slags
retorik om arbetets organisation och borgarväldets slut som Söndagsbladet gjort sina läsare bekanta med, egentligen alla argument om hur
avståndet mellan klasserna materiellt sett kunde förmås att krympa.
I centrum för sin försoningsberättelse ställde Folkbladet i stället ett
bud om skapandet av fler bildningscirklar och fler mötesplatser i allmänhet där människor ur de antitetiskt uppfattade samhällspositionerna i all vänskaplighet kunde träffas och umgås på ett någorlunda
icke-hierarkiskt sätt. När företrädarna för Skandinaviska sällskapet
avfärdade Ekeblad som ”den helt och hållet obehörige moralpredikanten” är det inte osannolikt att motståndet hade väckts av Folkbladets interpellationer i detta sammanhang. Varför skulle nämligen arbetarna vilja medverka till dessa så att säga klassblinda mötesplatser
238 Cederschiöld, Några ord om filantropi, s. 24.
239 Folkbladet, ”Ingen vet hvad fattigmannen lider”, 6/1 1849.
240 Folkbladet, ”Bildnings-cirklar”, 4/2 1849.
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och sålunda låta sig värvas som aktörer i Folkbladets försoningsberättelse? Tidningen uttalade exakt på vilket sätt detta agerande skulle
hjälpa arbetarna att lösa den materiella ojämlikhetens problem: ”De
fattige skulle, genom en sådan närmare beröring med de förmögna, glömma den lumpna skiljomur, som rikedomen vill resa mellan menniskorna”.241 Det kan gissas att tidningens primära målgrupp
överlag inte lockades av idén att helt enkelt bara glömma denna skiljomur.
Vidare torde metoden att låta läsarna höra hur Folkbladet adresserade samhällets eliter i denna fråga ha verkat åt det frånstötande hållet. Varför skulle de vällottade för sin del vilja engagera sig i de fattiga
arbetarna och bidra till att dessa bildningscirklar kom till stånd? På
grund av den egna tillfredsställelsen: ”I ett vänligt, hjertligt och broderligt understöd af den fattiges ärliga bemödanden skall den timligt
vällottade då finna en ädlare och varaktigare tillfredsställelse än den
han nu hafver af ett öfverdådigt och yppigt lefverne.”242 De materiellt
lyckosamma skulle med andra ord även få uppleva den lycka som
det innebar att göra de hjälpbehövande en broderlig tjänst. Viktigare
än det egna välbehaget var dock att samhällets eliter genom dessa
bildningscirklar enligt Folkbladet hade den bästa chansen att faktiskt
rehabilitera sig själva i de missnöjda arbetarnas ögon. Skapandet av
dessa sammanhang skulle lägga grunden för den stora samhällsförsoningen: ”I ett sådant samqväm, der arbetaren skulle se sig, i följd
af sitt eget handlingssätt, ärad och aktad, skulle ett vackert band af
kärlek och förtroende knytas mellan alla samhällets medlemmar”.243
Det här var motsatsen till Söndagsbladets budskap. Skillnaden framträder än tydligare när vi beaktar vad för slags hållning som Folkbladet menade att bildningscirklarna skulle befordra hos arbetarna. Det
handlade om en viss sorts självrespekt. En självrespekt specifikt knuten till positionen som arbetare och som var baserad på uppfyllandet
av arbetets plikter och på en lojalitet och lydnad gentemot arbetsgi241 Folkbladet, ”Bildnings-cirklar”, 4/2 1849.
242 Folkbladet, ”Ingen vet hvad fattigmannen lider”, 6/1 1849.
243 Folkbladet, ”Bildningscirklar”, 21/1 1849.
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varna. Den inre jämlikhet som Folkbladet ville tillerkänna arbetarna
byggde på att de samtidigt gjorde vad deras socialt underordnade
position påbjöd. Endast genom samvetsgrann pliktuppfyllelse ”kan
man hafva rättigheter till husbondens och samhällets välvilja och omtanka”:
Med få ord sagdt, arbetaren bör framför allt lära sig inse, att intet redligt
arbete är lågt och föraktligt, och då han blifver öfvertygad om huru vigtigt
hans ringa arbete är för det allmänna, manar hans hederskänsla honom,
att efter bästa förmåga uppfylla alla sina åligganden. Erkännandet af arbetets ära är ett bland hufvudvilkoren för arbetarens förädling.244

Vi kan säga att Folkbladets hela demokratiskt klingande argument hade
detta som sitt underliggande villkor: arbetslivets maktförhållanden
måste förbli orörda. För att visa sig kvalificerade för politiskt deltagande måste arbetarna förlika sig med den bestående sociala ojämlikheten. I stället för en större portion av arbetsprodukterna skulle
den tjänande delen av befolkningen se självrespekten som sin ”största rikedom”: ”En rättskaffens tjenare är heder värd och bör det vara
hans största rikedom, att han vet, att det goda och redliga arbetet här
på jorden är aktadt af hvarje rättänkande menniska.”245 Folkbladets redaktör hade enligt Skandinaviska sällskapet som sagt misskrediterat
sig själv som arbetarnas röst genom den här typen av ”moraliska föreläsningar”. Snart lämnade Ekeblad också sin tidning.
I slutet av 1849 startades två nya tidningar i Stockholm, vilka likt
Folkbladet utmanade Söndagsbladet om arbetarmottagarna, men från ett
annat håll: Folkets röst och Reform. Dessa tidningar gick steget längre
med det arbetarradikala tilltalet än vad någon tidigare hade gjort i
huvudstadens pressoffentlighet genom att uttryckligen söka värva läsarna som aktörer i en berättelse om socialismens säkra seger. Detta
skapade stor oro och bidrog till att alarmismen nådde en ny höjdpunkt i Stockholm vid årsskiftet 1849–50. Före analysen av Folkets rösts
och Reforms tillhörighetsskapande och mobiliserande anspråk och re244 Folkbladet, ”Arbetare-frågan. II.”, 11/3 1849.
245 Folkbladet, ”Arbetare-frågan. II.”, 11/3 1849.
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toriska strategier har det dock blivit dags att sammanfatta undersökningen så här långt.

Sammanfattning
Detta kapitel har handlat om revolutionens pressdebatt i Stockholm
från mars 1848 till mitten av 1849. Fokus har varit dels på den subjektsfigur som tidningarna gjorde av de upproriska franska arbetarna
och dels på deras konstitutiva anspråk och strategier i förhållande till
de svenska arbetarmottagarna. Vad gäller den franska arbetarfiguren
har vi sett att en betydande samsyn tog form i stockholmspressen. I
Paris förklarades arbetarna ha klivit upp på scenen och agerat som ett
självständigt politiskt subjekt, med sina ”egna tankar, åsigter, intressen och krafter”, som Aftonbladet skrev efter juniupproret. Gemensamt
var också att detta arbetarsubjekt tillskrevs ett särskilt sorts medvetande. Inte nöjda med att ha tillerkänts full politisk jämlikhet skulle
de franska arbetarna dessutom ha fordrat speciella åtgärder som gick
ut på att förverkliga en idé om social jämlikhet, det vill säga förändra
samhällets maktförhållanden i grunden.
Skillnaderna mellan de undersökta tidningarna var desto större när
det kom till karaktären på de berättelser som skapades kring denna
arbetarfigur. De monarkiska tidningarna i Stockholm tenderade att
hålla den liberala oppositionen ansvarig, att det skulle ha varit deras
ihärdiga reformagitation som väckt detta arbetarsubjekt till liv genom
att undergräva de breda massornas respekt för religion, överhet, lag
och ordning, samtidigt som den implanterat falska idéer och orealistiska förväntningar hos dem. Tiden var den tidning som gick längst
och menade att arbetarna i och med revolutionen i Frankrike hade
visat sig kapabla att kuva de andra samhällsklasserna och förklara sig
som statens allt. Där hade alla traditionella auktoritetsinstanser fallit
och en enda kampfråga återstod: äganderätten. Det var enligt Tiden
endast naturligt att arbetarna inte brydde sig om politiska rättigheter lika mycket som de eftersträvade materiell eller ekonomisk jämlikhet, helt enkelt att de skulle lämna liberalerna bakom sig för att i
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stället dras till kommunisterna och deras budskap om utjämnandet
av alla skillnader och införandet av egendomsgemenskap. Så skulle
det gå överallt där den liberala reformagitationen ohejdat tilläts göra
sitt nedbrytningsarbete.
Dagligt Allehanda och Aftonbladet kastade tillbaka anklagelsen och
hävdade i stället att det revolutionära arbetarsubjektet hade framträtt
på grund av en korrumperad monarkisk politik och de konservativas
envisa reformmotstånd. Enligt dessa tidningar var de franska arbetarnas förvillade tänkesätt snarast en konsekvens av deras politiska exkludering, att de så länge hållits i en underordning som gjort dem till
lätta offer för överdrifter och rent verklighetsfrämmande idéer. Vi kan
säga att liberalerna i Stockholm berättade om ett arbetarsubjekt som
i Frankrike kommit att agera i motsättning till sina egna sanna intressen och som hade lurats att göra sig en motståndare av sina egentliga
bundsförvanter, den liberala medelklassen. För att hindra detta missledda arbetarsubjekt från att orsaka mer skada och för att helt undvika dess framträdande i Sverige var vägen framåt med andra ord att
genomföra reformer som skulle förbättra arbetarnas situation, bidra
till deras bildning som meritokratiskt sinnade individer och sålunda
förbereda dem på fullt politiskt deltagande.
Söndagsbladet var ensam i Stockholm om att helhjärtat ställa sig
bakom de franska arbetarnas upproriskhet och gjorde sig dessutom
till deras uttolkare och röst i kampen mot vad den kallade penningeväldet. Enligt denna tidning demonstrerade händelserna i Frankrike
att politikens viktigaste skiljelinje hädanefter inte längre gick mellan
en monarkisk överhet och en borgerlig opposition, utan mellan de
uppvaknande fattiga arbetarmassorna och samhällets alla besuttna.
Inom detta nya binära konfliktmönster befann sig såväl liberaler som
de konservativa på fiendesidan, i den mån båda dessa läger tog penningeväldet i försvar. I sina mest optimistiska stunder på våren 1848
berättade Söndagsbladet om ett arbetarsubjekt som redan hade segrat
i Frankrike och förutsåg att en likadan utveckling skulle ske i Sverige,
att arbetarna även här var på väg att vakna och inom kort skulle göra
slut på rikedomens långvariga förtryck.
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Vidare har detta kapitel föreslagit att denna i alla läger omdiskuterade franska arbetarfigur inverkade på händelseutvecklingen i Stockholm på vissa mer konkreta sätt. Först tyder de drastiska militära
åtgärderna under marsoroligheterna 1848 på att den svenska statsledningen påverkats av uppgifterna om att Frankrike befann sig i de
beväpnade arbetarnas våld och fruktade att situationen kunde urarta
på ett liknande sätt här hemma, att också stockholmarna skulle visa
sig kapabla att organisera en kollektiv agens som hotade statsskicket
och samhällsordningen. Till indikatorerna på att detta scenario hade
makt över statsledningen får även räknas att kungen hastigt ombildade sin regering och tillfälligt förklarade sig beredd att tillmötesgå
kraven på en representationsreform.
Sedan hade den franska arbetarfiguren med all sannolikhet att göra
med att debattinitiativet i Stockholm relativt sett skiftade från den liberala oppositionen till de monarkiska tidningarna, och detta särskilt
efter juniupproret i Paris. Efter att ha varit på offensiven under hela
1840-talet och intagit synnerligen radikala positioner under revolutionsnyhetens första fas i mars 1848, blev Dagligt Allehanda och Aftonbladet märkbart försiktigare på sommaren och hösten samma år. Här
hänvisades till János Perényi, som menar att svenska liberaler i och
med det parisiska arbetarupproret kom att uppleva arbetarna som
ett reellt politiskt hot och att de därför övergav sina optimistiska förväntningar på februarirevolutionen och rentav omvärderade själva sin
hållning till revolutionen som ett försvarligt politiskt medel. Medan
de konservativa tidningarna tack vare den subjektsfigur som gjordes
av de franska arbetarna skarpare kunde betona de potentiellt katastrofala resultaten av samtidens inhemska reformiver, drevs de liberala tidningarna till ett defensivare argumentationssätt, enligt vilket
reformer snarare blivit av nöden just för att undvika att detta revolutionära arbetarsubjekt skulle framträda i Sverige.
Slutligen har vi sett att den franska arbetarfiguren bidrog till en förändring vad gäller förhållandet mellan stockholmspressens avsändare
och mottagare, närmare bestämt på det viset att de lokala arbetarna
nu inkluderades på ett nytt sätt och började göras till mottagare av
subjektserkännande retorik från politikens samtliga läger. Söndagsbla214

det adresserade arbetarna direkt som sin primära målgrupp och med
ett klart mobiliseringssyfte. Aftonbladet och Dagligt Allehanda sökte i
sin tur undergräva Söndagsbladet i arbetarnas ögon och bemödade sig
om att förklara varför de i stället skulle ty sig till dessa tidningar och
den liberala medelklassen mer generellt. Oscar I och regeringen understödde från och med sommaren 1848 flera nya tidningssatsningar
som kan sägas ha tagit sikte på arbetarmottagarna med ett monarkiskt försoningsbudskap. Sammantaget motiverar denna kommunikation påståendet att även svenska arbetare på allvar kom in i diskursen
som politiska subjekt 1848, nämligen som just människor angelägna
för de stridande parterna att värva till den egna linjen och konstituera som publik.
Söndagsbladets konstitutiva retorik var konfrontativ och gick ut på
att frammana ett inhemskt arbetarsubjekt inställt på sin egen befrielse
och för vilket de övre samhällsklasserna utgjorde en samlad motståndare på grundval av att tillhöra en och samma förtryckande position,
definierad av tillgången till egendom och pengar. Tidningen anknöt
till arbetarradikalismens lokala miljöer och bejakade aktiviteterna
inom dessa aktörssammanhang som tecken på att de svenska arbetarna höll på att vakna till precis Söndagsbladets egen förståelse av politikens nya binära klassmönster. Sven Trägårdhs agerande i Reformvännernas sällskap lät sig också tolkas på det viset och samma sak kan
sägas om Skandinaviska sällskapets adress till landets alla arbetare.
När sedan Kommunismens röst utgavs av Götrekkretsen i Stockholm på
hösten 1848 blev det endast lättare att göra sig denna föreställning, att
arbetarna på bred front faktiskt var inbegripna i sin egen kollektiva
subjektstillblivelse med avsikt att bryta sin underordning och förändra samhället i grunden. Söndagsbladets tillhörighetsskapande retorik
syftade under alla omständigheter till att värva de lokala arbetarmottagarna som aktörer i denna gentemot både den liberala medelklassen och monarkiska överheten konfrontativa emancipationsberättelse.
Aftonbladet och Dagligt Allehanda följdes åt i sin skarpa kritik av Söndagsbladet och båda två sökte förmå arbetarmottagarna att i stället bli
aktörer för den liberala oppositionens reformpolitik. Dessa tidningar
erkände arbetarnas principiella rätt till fullt medborgarskap och jäm215

likt politiskt deltagande, och menade sig av det skälet även välkomna
den lokala arbetarradikalismen. Avgörande var dock att arbetarna
inte lät sig luras av vad man avfärdade som Söndagsbladets falska samhällsberättelse och började agera som om det verkligen förelåg en
binär klasskonflikt mellan dem själva och alla andra som utmålades
som förtryckande kapitalister. Som alternativ sökte Aftonbladet och
Dagligt Allehanda förmå arbetarmottagarna att förhålla sig mer tålmodigt i representationsfrågan och under tiden anamma vad som skulle
vara en annan typ av agens, enligt vilken de i första hand skulle se sig
som individer med ett intresse av att fritt kunna ta sig fram i världen
och skapa sin egen lycka utan att hindras vare sig av gamla skråregleringar eller nya typer av kollektivistiska tvångsåtgärder.
När det sedan kommer till den monarkiska pressen har stora skillnader konstaterats mellan de undersökta tidningarna. Tiden gjorde
överhuvud inget försök att nå ut till arbetarmottagarna, ingen ansats
att konstituera vad som enligt tidningen skulle vara en positiv politisk
arbetartillhörighet. I stället vände sig Tiden till de rivaliserande grupper som var alla andra i förhållande till de från tilltalet exkluderade
arbetarna och sökte förmå dem att agera som en och samma hotade
gemenskap, det vill säga till försvar av det rådande samhället och beslutsamma att hålla arbetarna borta från politiken. Stockholms Aftonpost menade i likhet med Tiden att den politiska makten måste skyddas från de breda massorna, dock med den i sammanhanget viktiga
skillnaden att denna tidning även vände sig till arbetarmottagarna
med detta budskap. Här var strategin inte att alarmistiskt konstruera
en monsterlik arbetarfigur som det sedan gällde för tidningens läsare
att samla sig emot, utan snarare att söka brett stöd för bilden av Sverige som ett lyckligt undantag vad gällde arbetarnas villkor och möjligheter. Budskapet till de inhemska arbetarna var att rättvisa i grund
och botten redan gjordes mot dem och att de följaktligen inte hade
någon anledning att följa sina franska motsvarigheter och plötsligt
börja kräva dramatiska förändringar.
Vad till sist gäller det kungaunderstödda Folkbladet har vi sett att
arbetarna här adresserades som primär målgrupp och med en på
samma gång missnöjeserkännande, demokratisk, antikommunistisk
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och försoningssyftande politisk retorik. Folkbladet framställde världen
på samma slags binära sätt som Söndagsbladet och menade sig liksom denna tidning stå på den underordnade positionens sida. Där
Söndagsbladet emellertid bejakade arbetarradikalismens lokala Stockholmsmiljöer gjorde Folkbladet tvärtom och sökte konstituera en arbetarpublik som tog avstånd från Skandinaviska sällskapet och den
kommunistiska Götrekkretsen. Inte desto mindre rörde det sig om
en politisk arbetarpublik som på grundval av principen om en inre
jämlikhet med alla andra skulle agera för samförstånd och fred, som
strävade efter en klassblind broderskärlek genom att å ena sidan förvänta sig respekt och stöd av människor tillhöriga den överordnade
positionen och å andra sidan själva animeras av den pliktmedvetenhet och lojalitet som menades höra till den underställda arbetarrollen.
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5. Socialistisk mobilisering, 1849–1850

De tre vännerna Fredrik Theodor Borg, Nils Persson och Carl Wilhelm Bergman anlände till Stockholm i maj 1847. Ingen av dem var
ännu fyllda trettio år och alla hade de avbrutit sina studier i Lund
utan att avlägga examen. Den tjugosjuårige Carl Bergman, äldst och
något av trions ledare, var från Lagerfors bruk i Västergötland, led av
lungtuberkulos och hade stora planer som samhällsforskare och författare. Den fyra år yngre Fredrik Borg var född i Landskrona som
skräddarmästarson och studerade till präst innan han lämnade teologin till förmån för filosofi och historia. Samma ämnen läste den tredje
av dem, den tjugofemårige Nils Persson, som senare kom att ändra
sitt efternamn till Nordin och som förekommer i litteraturen under
båda dessa namn. Som son till en förmögen arrendator i Örja utanför Landskrona var det han som med faderns pengar svarade för hela
gruppens uppehälle under den första tiden i Stockholm.1
1 I Svenskt Biografiskt Lexikon finns artiklar om Carl Wilhelm Bergman och Fredrik
Theodor Borg, men ingen om Nils Persson/Nordin. De mest utförliga och i sak mestadels samstämmiga redogörelserna för trions bakgrund och tid i Stockholm finns i
Anderson, ”Stockholms arbetarförening av 1850”, samt i Påhlman & Sjölin, Arbetarföreningarna i Sverige 1850–1900. Uppgifterna om de tre lundastudenternas aktiviteter
under den aktuella perioden bygger till största delen på deras inbördes brevväxlingar.
På senare tid har trion ägnats uppmärksamhet med anledning av deras samröre med
C. J. L. Almqvist, se Svedjedal, Frihetens rena sak, och Burman, Politik i sak. En kort
behandling har de fått som representanter för 1840-talets studentradikalism i Crister
Skoglunds Vita mössor under röda fanor. Vänsterstudenter, kulturradikalism och bildningsideal i Sverige 1880–1940 (Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1991). Fredrik
Borg har senare i sitt liv även givits en historisk roll som tidig förkämpe för kvinnors
politiska rättigheter, se Ulla Manns, ”En man för sin sak: Lars Hierta, Oscar Stackelberg och Fredrik Borg”, Yvonne Svanström & Kjell Östberg (red.), Än män då?
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I huvudstaden tog denna trio kontakt med Sven Trägårdh och
Per Götrek samt deltog i Skandinaviska sällskapets verksamhet. Nils
Persson bistod Trägårdh i Reformvännernas sällskap, som nämndes
i föregående kapitel, och hela gruppen medverkade till det representationsförslag som Skandinaviska sällskapet presenterade i samband
med sitt upprop till landets alla arbetare i Aftonbladet i juni 1848. I
centrum för trions planer var att starta en tidning som skulle propagera för allmän rösträtt, sociala reformer och republik.2 Denna tidning, som blev verklighet i december 1849, kom att döpas till Reform
och utgör ihop med den något tidigare startade Folkets röst det primära
aktörssammanhanget för vad som i det här kapitlet kommer att undersökas som en ideologiskt motiverad arbetarmobiliseringsfas i Stockholm vid årsskiftet 1849–50. Analysen tar specifikt sikte på hur dessa
två tidningar anammade socialistetiketten, iscensatte sig själva som
arbetarnas språkrör och sökte värva dessa mottagare som aktörer i en
berättelse om förtryck och befrielse. De anspråk och retoriska strategier med vilka Reform och Folkets röst vände sig till arbetarbefolkningen väckte kraftiga reaktioner i den övriga stockholmspressen. Nästa
kapitel handlar om dessa reaktioner, där avhandlingen dessutom förs
till sin kronologiska slutpunkt med en skildring av hur periodens arbetarradikalism i Stockholm försvagades och slutligen upplöstes. Det
här kapitlet avslutas dock med en undersökning av Söndagsbladet, hur
den tidigare tveklöst mest radikala arbetartidningen i huvudstaden
bemötte nykomlingarna Reform och Folkets röst samt nu kom att ändra
sitt arbetartillvända tilltal och politiska budskap.

Nya pressaktörer
Innan den unga lundatrions tidningsplaner gick i lås flyttade Carl
Bergman från Stockholm till sin systers familj i Forshem i Väster-

Kön och feminism i Sverige under 150 år (Stockholm: Atlas, 2004). Samt Stig Rosenlund,
”Fredrik Borg: den förste feministen”, Saxo, 1999.
2 Anderson, ”Stockholms arbetarförening av 1850”, s. 53.
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götland på grund av sviktande hälsa. Enligt den arbetsdelning som
gruppen kom överens om skulle Fredrik Borg och Nils Persson förbli
i Stockholm och förbereda tidningen medan Bergman i avskildhet
förkovrade sig som författare. Under de följande åren utgav han tre
böcker i tät följd: Den religiösa frågan, ett arbete präglat av vänsterhegelianska religionskritiska resonemang i Feuerbachs och Strauss anda,
Den sociala frågan, som utvecklade en proudhoninfluerad kritik av den
politiska ekonomin, samt romanen Clara Winqvist, de båda förra år
1848 och den senare 1849.3
Av störst intresse här är Den sociala frågan, som Bergman färdigställde samtidigt som den europeiska revolutionsvågen tog fart i februari
1848 och utgav kort därefter. I bokens inledning positionerade han
sig nämligen på ett sätt som sprider ljus över hela lundagruppens ambitioner i Stockholm. Han började med att konstatera att de liberala
och de konservativa sedan länge varit ”de enda partier” som i Sverige
”uppburits af och ledt den offentliga opinionen”. I dessa dagar höll
dock ett annat parti på att formera sig, menade Bergman, ett parti
”som ytterst tenderar, att som ett nytt och tredje tillkomma de båda
ofvannämnde” – ”jag menar socialisternas”.4 Den därmed förändrade
politiska dynamiken kunde i själva verket förväntas föra med sig en
omdaning av hela samhället, så omvälvande att den inte skulle kunna
uppbäras och ledas av något av de gamla partierna: ”en brytning med
status quo förestår, mer väldig och betydelsefull i samma mån, som
den omfattar grundvalen för sjelfva lifvet, och hjertrötterna, om jag
så får säga, för hela den sociala ordningen”.5 Bergman underströk att
denna annalkande världshändelse även angick Sverige:
Ja, lifliga och sköna äro de väckelser och rörelser, som inom svenska arbetsklassen nu synas och göra sig gällande till häfdandet af en större fri3 Den religiösa frågan af C. W. Bergman, första delen. Upplösning och bevarande eller trons
förklaring (Jönköping, 1848); Den sociala frågan af författaren till ”Den religiösa frågan”,
första delen. Fattigdom och rikedom eller egendomen. Inledande granskning af principerna för
national-ekonomi och rätt (Stockholm, 1848); Clara Winqvist (Stockholm, 1849).
4 Bergman, Den sociala frågan, s. I.
5 Bergman, Den sociala frågan, s. IX.
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het, till öfvertagandet af försöket till utdanande af en ny tingens ordning,
ett nytt Jerusalem, som på och ur det gamlas grund skall höja sig, förverkligande och fullbringande idealernas verld, gifva lif och sanning åt tänkarens och skaldens drömmar, åt menniskoslägtets och de unges djerfvaste
förhoppningar.6

Det socialistiska partiets framträdande som politisk maktfaktor knöts
här till arbetarnas uppvaknande och begynnande organisering – de
status quo-brytande rörelser i samtiden som enligt Bergman gav sådant hopp om ”en ny tingens ordning”. Till helt nyligen hade arbetarna knappt ens tillerkänts existens, hävdade han, ”annat än som en
tryckande last på samhällets skuldra”. Likväl hade det alltid varit just
arbetare som odlat jorden, byggt städerna och brutit malmen ur bergens djup. ”Och hvad hafva de för alla dessa mödor? Jo, föda och
kläder för dagen, och det ofta knapt nog; men för morgondagen, den
kraftlösa ålderdomen hafva de intet”.7 Därför var det enligt Bergman
vackert att se att även svenska arbetare börjat samla sina tidigare outnyttjade kollektiva krafter i självstärkande arbetarföreningar. Nu var
uppgiften, som han uttryckte det, att se till att denna ännu bräckliga
föreningsverksamhet skulle ”uppfylla sin bestämmelse” och leda till
”socialismens praktiska genombrott och födelse i fäderneslandet”.8
Så kan de tre lundastudenternas ambitioner i Stockholm av allt att
döma tolkas: de ville ställa sig själva i centrum för detta praktiska genombrott och förmå det nya socialistiska partiet att materialisera sig
i Sverige.
Tack vare ett lån från Nils Perssons far kunde trion förverkliga sin
tidning i december 1849. Våldsamheterna i Stockholm i mars 1848
och februarirevolutionens initiala presstrider låg nu snart två år bakåt i
tiden, och gruppen bedömde tydligen att det svenska läsarunderlaget
borde vara mer än tillräckligt för en socialistisk tidning. Veckan innan
julafton utkom det första numret av Reform med en provupplaga på

6 Bergman, Den sociala frågan, s. IX.
7 Bergman, Den sociala frågan, s. X.
8 Bergman, Den sociala frågan, s. IX.
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hela 5 500 exemplar.9 Tidningen skulle föra de rösträttslösas och ekonomiskt missgynnades talan, samma människor som skulle utbildas
till läsekrets och vara mottagare av tidningens idéer. På den punkten
låg dock Reform steget efter. Ett par månader tidigare, i oktober 1849,
hade hovrättsnotarien Franz Sjöberg nämligen börjat utge Folkets röst,
som öppet förklarats som arbetarnas socialistiska banérförare i huvudstaden. I likhet med Reforms utgivare hade den drygt trettioårige
Sjöberg studerat i Lund och flyttat till Stockholm med politiska ambitioner, men till skillnad från dem hade han redan viss publicistisk
erfarenhet. Under en tid medarbetade han i Aftonbladet, men kom
på kant med Hierta och övergick till handelsbokhållare Edvard Sjöbergs Söndagsbladet. Med stor sannolikhet var det Franz Sjöberg som
i Söndagsbladet skrivit de mest brännbara artiklarna om den franska
revolutionen 1848 och som i det sammanhanget utropat att Europas
arbetare äntligen skulle frigöra sig från kapitalets välde. Nu utrustad
med sin egen tidning fortsatte han på samma linje och med en ännu
skarpare hållning gentemot Hierta och Aftonbladet.10
Det finns skäl att tänka lundatrions Reform och Sjöbergs Folkets röst
som allierade tidningar med varsin nisch inom en gemensam arbetarradikal framryckning. Detta var till att börja med samtidens allmänna bemötande av dem och detta var också vad de två tidningarnas
upphovsmän och redaktörer initialt bejakade. I Reform förklarades att
nykomlingarna tillsammans bildade en helhet genom att komplettera
varandra: ”Tidningen Folkets Röst kommer förnämligast sysselsätta sig
9 Anderson, ”Stockholms arbetarförening av 1850”, s. 53. Under sin korta levnad
hann Reform med tre olika underrubriker. Vid starten hette den ”Tidning för politik,
ekonomi, religion, litteratur och konst”. Efter att i februari 1850 ha decimerats från
halvveckotidning till en veckotidning ändrades underrubriken till de socialistiskt
klingande fraserna: ”Hvad är penningen? – Allt. Hvad bör den blifva? – Intet. Hvad
är arbetet? – Intet. Hvad bör det blifva? – Allt.” Den tredje april samma år fick tidningen sin sista underrubrik: ”Tidning för Arbetare-föreningen”.
10 Påhlman & Sjölin, Arbetarföreningarna i Sverige 1850–1900, s. 104; Anderson, ”Stockholms arbetarförening av 1850”, s. 51. Ironiskt nog var det tack vare ett lån av just
Lars Hierta som Franz Sjöberg till att börja med kunde starta Folkets röst. Om Hierta
därmed hoppades på en publicistisk bundsförvant kunde detta med andra ord inte
ha slagit mer fel för honom. Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 144.
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med dagens frågor på närmare håll, då denna [Reform] deremot, utan
att lemna dessa ur sigte, kommer att egna sig åt utredandet af socialismens begrepp på ett populärt och för alla begripligt språk.” Det var i
relation till ett gemensamt syfte som tidningarna skulle utveckla sina
respektive särområden: ”tidningarne sträfva till samma mål: den arbetande klassens upplysning och förskaffandet af politiska rättigheter
åt alla”.11 Nästa steg är att utröna hur Reform och Folkets röst var för sig
anammade socialistetiketten, samt vilka idépolitiska innebörder de så
att säga lät denna term etikettera och hur de därmed framställde den
egna publicistiska agensen.

Tidningssocialismen
Folkets röst fick snabbt ett starkt positivt gensvar hos huvudstadens arbetarbefolkning och upplageutvecklingen var rekordartad. Aftonbladet förblev störst i Sverige och utkom dagligen till skillnad från Folkets
röst, som var en halvveckotidning. Men inom loppet av ett år hade
Folkets röst, två dagar i veckan, passerat Aftonbladet som Stockholms
största tidning, med en upplaga på mellan tre och fyra tusen exemplar per nummer.12 De tre lundastudenterna gav i sin tur Reform en
mer teoretisk prägel och förde sina kritiska resonemang på en sådan
abstrakt nivå att den stora läsekretsen uteblev. Tidningen kom aldrig i närheten av de tusentals köpare som att döma av provupplagans
storlek var deras förhoppning.13
En del av Folkets rösts framgångar torde ha göra med Franz Sjöbergs sätt att anamma socialistetiketten. En översiktlig analys visar att
Sjöberg framför allt anslöt sig till de planer på en statsdirigerad organisering av arbetet som Louis Blanc fört fram i Organisation du travail (1840, femte utgåvan 1847).14 Men det var en doktrinär preferens
11 Reform, ”Stockholm”, 13/2 1850.
12 Waller, Den svenska pressens upplagor, s. 88.
13 Reforms upplaga översteg aldrig 1 000 exemplar. Waller, Den svenska pressens upplagor, s. 160.
14 Sjöberg höll sig dessutom med Blancs tidning Revue du Progrès, Anderson, ”Stockholms arbetarförening av 1850”, s. 52.
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som Sjöberg endast i sällsynta fall uttalade med Blancs namn. Utan
att markera skillnaden publicerade han lika gärna utdrag ur Friedrich
Engels Die Lage der arbeitenden Klasse in England (1845) och förklarade
sig helhjärtat stå bakom den icke namngivne författaren, som trots
allt tog den revolutionära kommunismen i försvar. Vidare går det i
en handfull artiklar att se ett direkt men icke-uttalat inflytande från
Kommunistiska manifestet och den historiska klasskampsteori som där
presenterades.15 Personnamn brukades nästan aldrig som positionsmarkörer i Folkets röst och en mer rigorös analys av detta slag skulle i
den meningen kräva ett betydande identifikationsarbete. I högre grad
än för Götrekkretsen och lundatrion gäller Barbro Andersons karaktäristik av huvudstadens arbetarradikalism för Sjöbergs Folkets röst:
”här måste man räkna med en påverkan från flera håll, som mjukat
upp de ideologiska gränserna”.16
Folkets röst lät överlag de teoretiska stridspunkterna ligga. När tidningen förklarade sin position handlade det om att hålla socialist
etiketten öppen och läsarinbjudande kring en praxisorienterad referent – arbetarnas kamp för jämlikhet. ”Vi äro nemligen kort och
godt Socialister”, kunde det heta, och som sådana eftersträvade tidningen en samhällelig utjämning: ”[d]er allas rätt att stifta lagar för
alla erkändes och likheten inför dessa lagar blefve en sanning”; [d]er
genom en fri och lika uppfostran alla medborgare lemnades tillträde
till kunskapens källor; [d]er icke en klass medborgare förvekligades
genom sysslolöshet och öfverflöd, medan de öfrige dukade under för
ansträngningar och brist”.17 Vid ett annat tillfälle hävdade Folkets röst
att socialismens främsta uppgift, tillika tidningens huvudprioritet, var
att befria de egendomslösa arbetarna från ”penningens olideliga förtryck”. Först efter denna befrielse var det nämligen möjligt att verkligen förena människor genom ”kärlekens och broderlighetens band”,
det vill säga bygga ett samhälle utan söndrande klasskillnader, ”der
afunden och hatet icke mera finna näring i orättvisan, i nöden och i
15 T.ex. Folkets röst, ”Det moderna slafveriet och faran deraf för samhället”, 10/11 1849.
16 Anderson, ”Stockholms arbetarförening av 1850”, s. 15.
17 Folkets röst, ”Vår trosbekännelse”, 6/10 1849.
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eländet”.18 Lägg den antagonistiska retoriken mot de övre klasserna
till detta lika öppna som jämlikhetsbetonande bruk av socialistetiketten, och förutsättningarna är goda för att förklara varför Folkets röst
möttes av ett sådant kraftfullt gensvar hos arbetarna i Stockholm.
När Fredrik Borg, Nils Persson och Carl Bergman fått igång sin tidning tog de som utlovat upp frågan om socialismens begrepp och behandlade i en artikelserie många av tidens mer eller mindre radikala
sociala läror.19 I jämförelse med Folkets röst tycks den doktrinära precisionen ha varit av större betydelse för männen bakom Reform och
det egna anammandet av socialistetiketten gavs mening bland annat
genom en kontrastering med kommunismen. Till det kommunistiska lägret räknade de inte bara Étienne Cabet och dennes efterföljare
utan även Louis Blanc och hela den riktning som efter honom tänkte
sig en centralstyrd eller statligt dirigerad produktion och fördelningspolitik. Översättningen av Kommunistiska manifestet förblev dock obeaktad i denna artikelserie.
Punkten där kommunismen och socialismen föll isär menades
vara kommunisternas alltför abstrakta idé om egendomsgemenskap
och den dithörande sociala likhetsprincipen. Enligt Reform skulle en
förverkligad kommunism ofrånkomligen trampa på den personliga
friheten, detaljstyra människors liv och i allt väsentligt likrikta dem,
vilket endast skulle upplevas som ett så mycket värre förtryck eftersom kommunismen avsåg att ”lägga allt i statens hand”.20 Vidare anknöt kommunisterna på ett ensidigt sätt till kristendomen och byggde sin egendomsgemskap på en kärlek mellan människor som inte
kunde förväntas existera mellan dem i denna världen. De förutsatte
en fulländad broderlighetskänsla som i sin sociala tillämpning blint
skulle värdera och tillskriva lata människor lika mycket som flitiga
och oduglingar lika mycket som insiktsfulla och skickliga människor.
Ett samhälle av det slaget var inte bara djupt orealistiskt, det skulle
18 Folkets röst, ”Litet socialism åt hr Lars Hierta, jemte några betraktelser om arbetet
och kapitalet”, 27/10 1849.
19 Reform, ”De sociala lärorna I. Kommunismen”, 3/4, 24/4 1850; ”De sociala lärorna II. Socialismen”, 1/5, 8/5, 29/5 1850. Se även Reform, ”Kommunism”, 17/12 1849.
20 Reform, ”De sociala lärorna I. Kommunismen”, 3/4 1850.
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i själva verket tvinga människor att acceptera ”höjden av orättvisa”.
Mot detta förklarade lundatrion sin egen socialistiska ståndpunkt: ”vi
bygga icke samhället på kärleken, broderligheten, vi bygga den på rättvisa!”, och rättvisan krävde ”att icke alla skola erhålla lika, utan hvar
och en skall få efter sitt arbete, efter sina verk”.21
Givet denna kritik är det förståeligt att vissa har tolkat Reforms utgivare som avgjorda antikommunister. Om Carl Bergman har det till
och med hävdats att han föraktade kommunisterna, vilka han ska
ha avfärdat som ”framåtskridandets fiender”.22 De doktrinära skillnaderna går inte att förneka, men några fiender var lundatrion och
Götrekkretsen alldeles uppenbart inte, och definitivt inte om vi beaktar det praktiska arbetet och inkluderar de personliga relationerna.
Det är belagt att Bergman, Borg och Persson vid ett par tillfällen deltog i kommunisternas hemliga sammanträden hos Götrek. Borg och
Götrek blev för övrigt nära vänner och när de flyttade från Stockholm åt varsitt håll inledde de en förtrolig brevväxling som varade
till Götreks död 1876.23 Reforms utgivare och delar av Götrekkretsen
samsades dessutom utmärkt väl kring utarbetandet av det reformförslag som Skandinaviska sällskapet gjorde till sitt. Ur den bredare arbetarradikalismens perspektiv ter sig talet om ett förakt mellan dessa
bägge kretsar som direkt missvisande. En rimligare bedömning är
att det under denna intensiva organiseringsperiod vid årsskiftet 1850
tvärtom utbildades en grundläggande vi-känsla mellan dem. I så fall
uppstod så småningom en desto svårare spänning mellan lundatrion
och Folkets rösts utgivare Franz Sjöberg, som vi ska se.
Klart är likväl att det enligt Reform fanns mer verklighetsanpassade
och därmed lämpligare läror att sprida bland Sveriges arbetare än den
ikariska kommunismen. I Den sociala frågan hade Bergman formulerat detta apropå Götrekkretsens då nyligen utgivna Om proletariatet.
Efter att ha anmärkt på den individualitetskränkande sidan av Ca-

21 Reform, ”Kommunism”, 17/12 1849.
22 Påhlman & Sjölin, Arbetarföreningarna i Sverige 1850–1900, s. 99–100.
23 Gamby, Per Götrek, se kapitlet ”Per Götrek i Karlskrona (1851–1876)”, s. 224–243.
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bets version av egendomsgemenskapen riktade han sig utan minsta
fientlighet till de svenska kommunisterna med några uppmaningar:
Tillväxen och föröken eder emellertid, gode människovänlige ikarier: der
är ändå en verksamhet; ja hvem vet, hvar j stadnen? Men utesluten ej kritiken; drömmen hälften mindre; och framtiden skall för eder öppna sina
tempelsalar.24

Om de arbetare som hade börjat organisera sig i Stockholm kunde
styra undan för de ikariska villfarelserna vore det med andra ord bara
så mycket bättre. Som Bergman uttryckte denna förhoppning med
högre grad av generalitet: ”att den svenske arbetaren […] skall bortse från utopierna och i vetenskapen söka ekonomien”. Vid sidan av
kommunismen hade det enligt honom nämligen börjat framträda en
verklig Science sociale i Europa, som gick till roten av samhällsproblemen, till ekonomin. Det här var viktigt för Reforms utgivare och någonting som särskilde dem från både Götrekkretsen och Franz Sjöberg: iscensättningen av den egna socialismen som en vetenskapligt
underbyggd politisk position.
I Den sociala frågan nämns Karl Marx vid namn, troligen den första
gången någonsin i svensk samhällsdebatt.25 Det är inte klarlagt hur
Bergman blivit bekant med den i Sverige annars okände tyske tänkaren. I ljuset av hans ambition att bidra till en vetenskaplig form av
socialism har detta influensförhållande, hur djupt det nu gick, lockat
vissa uttolkare att karaktärisera Bergman som en svensk Marx.26 Men
det var inte detta namn som lundatrion själva åberopade sig på. I Reform gavs en annan man äran av att ha ställt socialismen på vad som
skulle vara en vetenskaplig grundval, nämligen den franske boktryckargesällen och autodidakten Pierre-Joseph Proudhon. Med honom
hade den tänkare framträtt som först av alla kommit underfund med
de rätta svaren på de stora samhällsfrågorna om ägandet, arbetet och
maktförhållandet däremellan. Så till den grad Proudhons lärjungar
24 Bergman, Den sociala frågan, s. XI.
25 Bergman, Den sociala frågan, s. 15.
26 Melberg, Realitet och utopi, s. 119.
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var de tre lundastudenterna att de utnämnde honom, personligen, till
”tidens största företeelse”.27
I huvudstadens bredare pressdebatt var namnet Proudhon framför allt förknippat med slagordet ”Egendom är stöld!”, myntat i dennes Qu’est-ce que la propriéte (1840). För lundatrion gick presentationen
av den egna doktrinära linjen till stor del ut på att förklara innebörderna av detta slagord och försvara Proudhon från beskyllningen att
han ville upphäva all privategendom och likt kommunisterna införa
en centraliserad egendomsgemenskap. Vad som skulle upphävas var
endast det egendomsförvärv som inte byggde på eget arbete, den återbäring, ränta, hyra och liknande, som i stället förutsatte en kombination av eget privatkapital och andras arbete. ”Begripa vi honom!”, utropade Reform. Vems egendom var alltså att betrakta som stöld? ”Det
är dens egendom, som icke sjelf arbetar (arbetet må vara intellektuellt
eller materiellt), det är herrns egendom”.28 För att stoppa herrarnas påstådda utplundring av arbetarna och på så vis i grunden revolutionera
hela samhället, propagerade Proudhon för skapandet av så kallade
folkbanker, vilkas räntefria lån skulle ge arbetarna kontrollen över
produktionsmedlen och därmed göra dem till sina egna herrar – vad
han kallade ”industriell demokrati”.29 Nu när det socialistiska partiet
skulle ta form i Sverige gällde det enligt Reform att den lokala arbetarradikalismen lät sig genomsyras av dessa enligt tidningen ekonomiskt
riktiga idéer och inte av den ikariska kommunismens drömbilder.

Mobiliseringssyftet
Samtidigt som Borg och Persson började utge Reform bildade de ett
läsesällskap för arbetare i samverkan med Trägårdh, Carl Löwstedt,
Götrek och andra med anknytning till bildningscirkeln och Skandina-

27 Reform, ”De sociala teorierna II. Socialismen”, 8/5 1850; även ”Utrikes”, 1/5 1850.
28 Reform, ”De sociala teorierna II. Socialismen”, 8/5 1850.
29 Kolakowski, Main currents of Marxism, s. 167–171.
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viska sällskapet.30 De tog kontakt med Marcus Thrane, som i Norge
gick i täten för en arbetarföreningsrörelse som i februarirevolutionens
svallvågor väckte stor uppmärksamhet även i Stockholm med sina
drygt tvåhundrafemtio lokalföreningar och över tjugotusen medlemmar.31 Delvis på Thranes inrådan beslutades att läsesällskapet skulle
ombildas och få en mer politisk prägel. I februari 1850, när tidningskollegan Franz Sjöberg blev medlem, skapades Stockholms arbetarförening, som snabbt fick runt hundra medlemmar och som vid enskilda möten kunde samla över tre hundra personer.
Senare samma år uppstod en schism mellan Sjöberg, Borg och
Persson om hur det gått till vid arbetarföreningens tillkomst. I Folkets
röst hävdade Sjöberg att det varit på hans förslag som läsesällskapet
hade gjorts om till en uttalat politisk förening och att han på egen
hand hade utformat föreningsstadgarna. Borg och Persson replikerade
med att stadgarna hade tagit form under gruppdiskussioner och påpekade att Sjöberg inte kunde vara initiativtagare till en förening som
vid tiden för hans inträde redan hade nästan hundra medlemmar.32
Obeaktat detaljerna i tillkomstfrågan verkar det som att konflikten
till stor del handlade om valet av retoriska strategier. När lundatrion
i Reform försökte motverka de värsta reaktionerna på den nya föreningen med löftet att den skulle hålla sig inom ordningens och laglighetens gränser, spelade Sjöberg i Folkets röst tvärtom medvetet på motståndarnas revolutionsskräck. Segervisst utropade han att egennyttans
och härsklystnadens bojor snart skulle krossas om bara arbetarna i
Sverige överlag höll samman på det sätt som de gjorde i Stockholms

30 I Reform annonserades förekomsten av detta läsesällskap första gången den 10 januari 1850.
31 Anderson, ”Stockholms arbetarförening av 1850”, s. 55, 117–119. För den senaste
Thrane-biografin, se Mona Renate Ringvej, Marcus Thrane. Forbrytelse og straff (Oslo:
Pax, 2014).
32 Schismen har på sätt och vis fortsatt inom forskningen. Påhlman & Sjölin räknar
Sjöberg som den egentlige grundaren av Stockholms arbetarförening, medan Barbro Anderson tonar ner dennes roll och lyfter fram de tre lundastudenterna. Påhlman & Sjölin, Arbetarföreningarna i Sverige 1850–1900, s. 106; Anderson, ”Stockholms
arbetarförening av 1850”, s. 56.
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arbetarförening.33 I breven till Bergman på annan ort framgår det att
Borg och Persson såg Folkets röst som en belastning och att Sjöberg
äventyrade föreningen. Frågan kom upp att utesluta honom, varefter
han självmant gick ur föreningen i oktober 1850.34
Under de första månaderna av 1850 var denna spänning dock
omärkbar och de två tidningarna drev en gemensam arbetarmobiliseringslinje. I det förra kapitlet framgick att Söndagsbladet efter revolutionsnyheten i mars 1848 stack ut i stockholmspressen genom att
börja värva arbetarmottagarna som aktörer i en stor emancipationsberättelse inom ett binärt konfliktmönster. Vidare att skräddargesällen Sven Trägårdh och Skandinaviska sällskapet vid olika tillfällen
framträdde publikt på sådana sätt att den underordnade arbetarpositionen därmed kunde uppfattas som väckt till eget inhemskt politiskt liv, i det senare fallet med en röst som uttryckligen sökte frammana ett organiserat nationellt arbetar-vi. Vid årsskiftet 1850 ersatte
Stockholms arbetarförening Skandinaviska sällskapet, som lade ner
sin verksamhet och uppgick i den nya föreningen, medan Folkets röst
och Reform fortsatte på den väg som Söndagsbladet hade öppnat. När
dock Franz Sjöberg lämnat Söndagsbladet och blivit sin egen utgivare,
lät Edvard Sjöberg denna äldre arbetartidning göra en anmärkningsvärd helomvändning, bort från sin tidigare kamporienterade stil till
en hållning liknande den vi såg hos Folkbladet, med dess monarkiska
agenda, antikommunistiska varningsord och försoningsbudskap. Bakgrunden till denna vändning kommer att beröras i slutet av detta kapitel tillsammans med en analys av Söndagsbladets nya anspråk och
retoriska strategier, när tidningen plötsligt gick från att vara den lokala arbetarradikalismens främste försvarare till att bli en av dess
fränaste motståndare. Här är fokus på dessa nybildade aktörssammanhang i huvudstaden och närmare bestämt på hur Reform, Folkets
röst och Stockholms arbetarförening kan sägas ha verkat för att gjuta
gemenskap och kollektiv politisk agens i den underordnade arbetarpositionen.
33 Folkets röst, ”Stockholm”, 2/3 1850.
34 Anderson, ”Stockholms arbetarförening av 1850”, s. 57.
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Vi börjar med de stadgar som antogs vid bildandet av Stockholms
arbetarförening och som offentliggjordes i Reform i slutet av mars
1850. I den första paragrafen förklarade föreningen syftet med sin
egen tillblivelse:
Föreningen har till ändamål, att åstadkomma ett samband emellan den
arbetande klassen inom Sverige, för vinnande af förbättring i dess närvarande samhälleliga ställning och vilkor; samt att, för ernående af en sådan
förbättring, genom alla lagliga medel, söka förskaffa äfven arbetsklassen
rätt till delaktighet i lagstiftningen.35

Det går med andra ord att bryta ner verksamhetssyftet i tre delar: att
bidra till en allmän förbättring av arbetarnas villkor och samhällsställning, att driva på för deras rätt att delta i lagstiftningsmakten, samt
slutligen det syfte som antydde hur de två andra skulle uppnås och
som kommer att vara i blickfånget här – det mobiliseringssyfte som
uttalades med orden: ”att åstadkomma ett samband emellan den arbetande klassen inom Sverige”. När Skandinaviska sällskapet publicerade sin appell till landsortens alla arbetare i juni 1848 kan det sägas
ha handlat om en engångsintervention, en isolerad mobiliseringsansats. Med arbetarföreningens stadgar anammades idén om en nationell arbetarorganisering för första gången öppet av en svensk förening som verksamhetens själva ändamål. Det kan även konstateras att
detta var vad Carl Bergman hade avsett i Den sociala frågan med sitt
tal om framväxten av ett tredje parti vid sidan av liberalerna och de
konservativa, när han uttryckte en förhoppning om att det socialistiska partiet skulle få sitt ”praktiska genombrott” i Sverige genom den
början som hade skett i Stockholm.
I anslutning till föreningsstadgarna publicerade Reform en uppmaning till Sveriges arbetare liknande den som nästan två år tidigare utgått från Skandinaviska sällskapet. Här var det återigen fråga om den
konkreta akten att frammana ett enda stort nationellt arbetar-vi. Det
var endast på självorganiseringens väg som arbetarnas tillvaro kunde
förbättras, endast genom deras inbördes enighet och samlade agens:
35 Reform, ”Stadgar för arbetare-föreningen”, 27/3 1850.

231

Det är öfvertygelsen härom, som förmått oss, att, i likhet med hvad som
redan skett i andra länder och nu sednast i brödrariket Norge, äfven här
bilda en arbetare-förening, i ändamål att åstadkomma ett samband mellan
hela den arbetande klassen här i landet, till vinnande af förbättring i dess
närvarande samhällsställning och vilkor; och i det vi här nedanför införa
de stadgar, som föreningen antagit för sin verksamhet, vilja vi nu inbjuda
eder, våra bröder, att understödja detta vårt företag, genom stiftandet af
dylika föreningar öfverallt, i städerna som på landet, för att genom dessa
underhålla en lefvande förbindelse emellan hela vår klass.36

Begränsat och tillfälligt fick uppropet avsedd effekt. Under 1850-talets
första del hann ett nätverk av arbetarföreningar både bildas och gå
under i Göteborg, Lund, Malmö och Härnösand.37 Lika lite som med
Skandinaviska sällskapet är dock det avgörande huruvida arbetarföreningens organiseringsappell ska bedömas som lyckad eller som
misslyckad på det viset. Skrivelsen ska i stället tolkas som ännu ett
exempel på att den politiska arbetarfigur som alltsedan revolutionsnyheten 1848 engagerat den lokala pressoffentligheten nu fick röst i
Sverige och sökte sig ett eget förkroppsligat liv. Eller annorlunda: här
var ett nybildat aktörssammanhang i Stockholm, som adresserade tidigare negligerade människor i avsikt att väcka just denna arbetarfigur till faktisk tillvaro.
För Reform och Folkets röst, som i detta avseende hade samma uttalade målsättning som arbetarföreningen, kan det sägas ha handlat
om att konstituera en publik som tänkte och agerade i enlighet med
uppmaningen: bli socialismens subjekt! De direkta appellerna var i
sammanhanget bara ett grepp i mängden. Ett annat var att söka skapa
ett mer allmänt identifikationsförhållande mellan läsarna och en idealiserad bild av de franska arbetarna, att i själva verket uppmuntra
till deras självbespegling i 1848 års revolutionära arbetarsubjekt, här
framlyft som hjälte. Även om Reform inskärpte att arbetarna måste
hålla vi-blivandet och det kollektiva handlandet inom laglighetens
36 Reform, ”Arbetare-föreningens i Stockholm adress till arbetarne i landsorten”, 27/3
1850. Denna skrivelse publicerades även i Folkets röst, 30/3 1850.
37 Påhlman & Sjölin, Arbetarföreningarna i Sverige 1850–1900, s. 111–114.
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gränser, är det inte svårt att finna ställen i tidningen där de kompromisslösa och våldsamma parisarbetarna uttryckligen lyftes fram som
förebildliga. I en artikel uppmanades de lokala arbetarmottagarna
att organisera sig med samma typ av argument som i föreningsuppropet ovan, här dessutom med referens till deras framtida salighet:
”just i eder förening kunnen j hoppas på eder frälsning”.38 Därefter
följde det inte så försiktiga rådet till läsarna att emulera sina franska
arbetarbröder:
Sen edra bröder i Paris. De hafva kämpat heliga strider för sin frihet och
de hafva sönderslitit alla både politiska och materiella band. De hafva stigit ned från sina verkstäder, hvilkas murar länge varit vittnen till de hemliga suckar, som utsmugit sig ur deras beklämda bröst, och de hafva, då
förtrycket blef för stort, med ens gjort slut derpå. Mån j icke låta inbilla
er att dessa deras strider varit utan nytta. Nej, de hafva icke varit fruktlösa, de hafva förvärfvat åt arbetarne den dyrbaraste rättigheten, den, att
genom gemensamt arbete motväga det förtryck de under kapitalisten och
skråtvånget lidit. Vill man försöka att fråntaga dem den, då varen förvissade, skola de icke tveka ett ögonblick, att som en man stå upp och med
sitt blod återigen tillkämpa sig sin seger. Man är starkast då man strider
för sin frihet, och revolutionen har en rättmätig grund, det är då den är
nödvändig.39

Revolutionsromantiken i detta stycke mildrades inte så mycket av
påpekandet att en våldsam resning trots allt borde sitta långt inne:
”revolutionen är det man sist griper till”, när allt annat har misslyckats och situationen är desperat. I nuläget handlade det enligt Reform
till att börja med om att komma samman och bilda sitt socialistiska
arbetarparti: ”må vi således icke låta förleda oss att göra något utan
besinning, utan låtom oss gemensamt bearbeta dessa frågor om vår
befrielse”.40 Ett annat av Reforms återkommande grepp var att släppa
fram andra röster som redan identifierade sig med de revolterande
arbetarna i Europa och som nu sökte förmå tidningens läsare att göra
38 Reform, ”Om arbetare-föreningar (associationer)”, 7/2 1850.
39 Reform, ”Om arbetare-föreningar (associationer)”, 7/2 1850.
40 Reform, ”Om arbetare-föreningar (associationer)”, 7/2 1850.
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samma sak. Vi kan tala om den autentiska arbetarröstens grepp, att
enskilda arbetare och grupper av arbetare gavs utrymme att adressera läsarna direkt:
Arbetare! Blicken omkring er! öfverskåden edra lidanden och eftersinnen!
Hvaraf kommer det sig att j, som med tillhjelp af naturen frambringen
allt, som tillfredsställer menniskornas behof och njutningar, alla rikedomar
och all den lyx, som utgör våra förtryckares stolthet, likväl knapt kunnen
tillfredsställa lifvets mest trängande behof, öfverlyckliga om j icke, utan
arbete, blifven kastade på gatan.41

Här rörde det sig om ett försök att väcka mottagarnas missnöjeskänslor, som därtill omedelbart inordnades i mobiliseringssyftet av Reforms
utgivare: ”Vi bedja eder derföre, arbetare, att besinna dessa af en af
edra bröder uttalade ord, och sluta eder till dem, bland edra medarbetare, som vilja edert verkliga väl, ty först genom enighet ären j
starka.”42 Ett till den autentiska arbetarrösten närbesläktat grepp var
att återge diskussionerna inom Stockholms arbetarförening. I slutet
av februari 1850 refererade tidningen en serie skålar och tal som hållits vid en föreningsfest som bevistats av runt trehundra personer. Ett
av talen är särskilt intressant i sammanhanget, inte bara för att det
exemplifierar mobiliseringssyftet utan även därför att det visar hur
en medlem av Götreks kommunistiska krets, skräddargesällen Carl
Löwstedt, verkade i arbetarföreningen som ett språkrör för Kommunistiska manifestets klasskampsberättelse. Löwstedts budskap refererades
sålunda: ”Talaren uppdrog en kort historik öfver arbetarens öfvergång från slaf till lifegen och slutligen till hvad han är, proletär. Han
uppmanade i rättvisans och broderlighetens namn till en gemensam
samverkan för proletariatets frigörelse.”43
Alla dessa olika grepp för mobiliseringssyftet kan sägas ha iscensatt och lokalt sökt frammana vad som enligt Reforms samtidsberättelse skulle föreställas som ett redan etablerat faktum på andra håll i
41 Reform, ”Några ord till arbetarne. Af en arbetare”, 13/2 1850.
42 Reform, ”Några ord till arbetarne. Af en arbetare”, 13/2 1850.
43 Reform, ”Arbetarföreningens fest”, 27/2 1850.
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Europa – framträdandet av ”arbetsklassen sjelf”.44 I Folkets röst gjorde
Sjöberg bruk av i stort sett samma slags grepp och med samma budskap: organisera er såsom arbetare, beundra och efterlikna arbetarna
i Frankrike, följ era redan engagerade arbetarbröder härhemma och
känn igen er själva i den större berättelsen om förtryck och befrielse.
Ett par exempel är tillräckliga för att visa att Folkets röst dock tenderade att använda mer dramatiska ord än Reform och dessutom skarpare betona att arbetarna hade mäktiga motståndare. Vi kan säga att
mobiliseringssyftet här gjordes mer skrämmande för dem som positionerades som strukturellt överordnade tidningens målgrupp.
Vanligt var att Folkets röst angrep samhällets eliter på ett sätt som
gjorde klart att arbetarmottagarna hade att betrakta dem som sina fiender. Här ett typiskt utfall: ”hvarföre viljen J mäktige, J upphöjde och J
rike icke erkänna, att äfven arbetaren har rättvisa anspråk på menskliga och medborgerliga rättigheter?”45 Följt av en lika typisk varning
om det lönlösa i detta motstånd, baserad på berättelsen om arbetarnas
kollektiva uppvaknande: ”Men mån också J rike, J uppsatte, icke tro
att J numera kunnen binda verlden med politiska eller religiösa former, eller att sanningens ljus längre kan bortskymmas af fördomarnes
mörker”. Vända mot de skuldbelagda eliterna fick arbetarmottagarna
i sin tur höra att deras vi -blivande var en vacker företeelse och deras
krav på befrielse oantastligt: ”mån J slutligen lugnt förtrösta på eder
sak, ty den är rättvis, den är helig”.46 Ett längre citat illustrerar hur mobiliseringssyftet drevs av Folkets röst med dessa stora ord och hela tiden
gentemot en yttre fiende, samhällets förtryckande eliter:
Måtte derföre också arbetsklassen lugnt förtrösta på sin sak. Den kan finna
motstånd, men falla kan den icke, ty den är rättvis, den är – helig; och om
blott arbetarne nu hålla tillsammans med enighet och kraft, så skall äfven
sanningens makt snart nog krossa de bojor, egennyttan, hersklystnaden
och lögnen så länge smidt tillhopa.47
44
45
46
47

Reform, ”Arbetare-föreningarne”, 27/2 1850.
Folkets röst, ”Arbetarens rättigheter och arbetarens pligter”, 5/1 1850.
Folkets röst, ”Arbetarens rättigheter och arbetarens pligter”, 5/1 1850.
Folkets röst, ”Stockholm”, 2/3 1850.
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De andras skrämseltaktik
Som tidningsutgivare och som ledare inom arbetarföreningen mötte
lundatrion och Franz Sjöberg stort motstånd i Stockholm. Dessa reaktioner analyseras i nästa kapitel. Här fokuseras på hur Folkets röst och
Reform sökte använda de andras angrepp till sin egen fördel, hur de
därigenom kunde iscensätta sig själva i termer av mod, ett mod som
läsarna därtill erbjöds att göra till sitt eget. I enlighet med vad som
ovan sades om de två tidningarnas delvis olika retoriska stilar kan vi
säga att Reform förhöll sig försiktigare till angreppen medan Folkets
röst var aggressivare.
När lundatrion presenterade Reform i det första numrets programförklaring lyftes motverkandet av de många felaktigheterna och
lögnerna om socialismen fram som en av tidningens främsta uppgifter. Trots allt som sagts och gjorts under de senaste åren var kännedomen om de socialistiska lärorna dålig i Sverige, hävdade de,
en bristande kunskap som förklarades göda denna antisocialistiska
”förskräckelse”.48 Barbro Anderson har föreslagit att detta var huvudstrategin i Reform för att bemöta den negativa uppståndelsen: att ”bevisa det grundlösa i rädslan”.49 Visst kan till exempel den ovan åberopade artikelserien om tidens sociala läror tolkas åt det hållet, som
grundad i ambitionen att skingra de andras okunnighet. Ett flertal
ställen går också att finna där tidningen knöt stora förhoppningar till
detta upplysningssyfte, en förväntan att till och med samhällets eliter
skulle släppa sin rädsla och bejaka socialismen om de bara förstod
vad den var för någonting. Som i detta exempel, där lundatrion hävdade att de övre klasserna ute i Europa – till skillnad från sina dåligt
informerade svenska motsvarigheter – i allt större antal faktiskt anslöt
sig till socialismen tack vare upptäckandet av dess verkliga förtjänster:
En stor del af de förmögna och högre samhällsklasserna hafva börjat inse,
att socialismen är den enda samhällslära, som kan på ett fredligt sätt lösa

48 Reform, ”Program”, 17/12 1849.
49 Anderson, ”Stockholms arbetarförening av 1850”, s. 81.
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de stora frågorna, som kan fylla svalget mellan millionären och proletären, som kan rädda den sednare undan okunnighetens och fattigdomens
rysliga följder, utan att beröfva den förre hvad han ärft eller förvärfvat.50

Betydelsen av denna upplysningsstrategi för Reform ska dock inte
överbetonas. Den vilade på ett par tveksamma antaganden: att motståndarna trots allt hade god vilja, att de verkligen ville ta till sig vad
Reform berättade om socialismen, samt att de övre klasserna inte hade
någonting sakligt att invända mot, att frukta, när det kom till dessa
läror. När tidningen drogs in i den bredare presspolemiken stod det
klart att bevisandet av det grundlösa i de andras rädsla var ett syfte
som lätt hamnade i bakgrunden.
Vid ett tillfälle besvarade Reform den monarkiska pressens ständiga
anklagelse mot tidningen, att dess syfte endast skulle vara att väcka
människors missnöje och uppmana dem till ”våld och hämnd”. Reform ville inte kännas vid något sådant syfte, men beskyllningen bemöttes inte heller som ett missförstånd. I stället gick tidningen till
motangrepp. Om svenska folket faktiskt skulle resa sig och våldsamt
tillförsäkra sig sina rättigheter, ja då var det knappast vårt fel, hävdade Reform: ”skyllen eder sjelfve; j hafven det så velat”.51 Dessa konservativa antisocialister trodde sig nämligen enligt Reform ha sitt värn
mot folkflertalets emancipationsvilja hos militären, att statens väpnade styrkor skulle krossa varje försök till folkresning. Det var på denna
punkt som de konservativa misstog sig, hävdade tidningen, det var
denna reaktionära instinkt som ledde dem fel, illusionen att svenska
soldater skulle gå med på att skydda dem från arbetarnas rättmätiga vrede. Nej, i händelse av en sådan våldsam konfrontation skulle
de upptäcka sitt misstag och märka att emancipationsrörelsen hade
trängt ner även till den vanlige svenske soldaten: ”varen förvissade, att
han [soldaten], då han kommit till insigt af sin ställning, skall vända

50 Reform, 10/1 1850. Ett liknande resonemang utvecklade Reform i ”Stockholm”,
13/2 1850.
51 Reform, ”Representationsfrågan III”, 17/1 1850.
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den bajonett, han förde mot sina bröder och likars bröst, mot eder
sjelfva, och j skolen få eder lön”.52
Med dessa ord om de konservativas självförskyllda lön är det
uppenbart att Reform inte tillskrev dessa motståndare någon god vilja,
lika lite som förhoppningen tycktes vara att kunna vinna dem till socialismen enbart med hjälp av idéförtydliganden. Rimligare att säga
är att lundatrion iscensatte sin agens polemiskt gentemot de andras
påstådda illvilja, vad som skulle vara deras egoistiska maktbegär, arbetarförakt och brutalitet. Reform hade att stå upp mot krafter som
avsåg att hålla arbetarna nere och som av denna anledning, inte på
grund av okunskap, gjorde vad som gick för att förvränga och nedsvärta socialismen, få denna att framstå som uppviglande och våldsam. Även liberalerna bemöttes i Reform som maktspelande cyniker,
vilkas angrepp på tidningen skulle ha blottat att de vackra orden om
frihet och rättvisa för dem endast skylde över vad som egentligen var
deras själviska politiska och ekonomiska intressen, ingenting annat.
I en artikel svarade Reform på Aftonbladets anklagelse att den just
skulle uppvigla sina arbetarmottagare. Hiertas mäktiga tidning påstods ha varnat Reform för att dess mobiliseringssyfte skulle få till effekt att de svenska liberalerna kastade sig i ”reaktionens armar”. Gör
det då, löd det trotsiga svaret. ”Står eder liberalism på så svaga fötter eller är den blott en påhängd mask, så må den falla, eller vi bedja
eder, att [ni] lägger bort densamma!”53 Inte heller här låg alltså replikens tonvikt på att hjälpa motståndarna till en mer korrekt förståelse
av socialismen. Huvudsaken uppgavs i stället vara att debattens två
andra partier hade bekänt sin arbetarfientliga färg, vilket de gjorde
genom att beljuga och smutskasta Reform. I konflikt med dessa andra
pressläger stod Reform, enligt sin egen iscensättning, modigt upp för
vad som var sant och rätt, trots obehaget och de konkreta risker som
kom av att vara föremål för de konservativas och liberalernas skrämseltaktik:

52 Reform, ”Representationsfrågan III”, 17/1 1850.
53 Reform, ”Fattigdomen och liberalismen”, 20/2 1850.
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Må j håna oss, må j kalla oss agitatorer, folksmickrare, må j underlägga
oss allehanda orena motiver, må j slutligen kalla oss fransyska imitatorer
så mycket j behagen, vi skola dock verka efter vår öfvertygelse, förvissade att historien en gång skall afgöra om vi varit de orostiftande eller j.54

Att vi inte bör överbetona försiktigheten i Reforms retorik torde vara
tydligt av dessa exempel. Jämfört med Franz Sjöbergs Folkets röst
går det dock ändå att likna Reform vid en ”beskedlig vattenkammad
gosse”, som Johan Svedjedal gjort.55 Tryckfrihetsåtalen mot Folkets
röst duggade tätt från starten och Sjöberg dömdes vid ett tillfälle till
fängelse.56 Han gjorde ständiga utfall mot de rika och mäktiga och
tecknade i artikel efter artikel nattsvarta bilder av de fattiga massornas situation. Om Folkets röst för detta välkomnades av Stockholms
arbetarfolk, som upplageutvecklingen tyder på, blev Sjöberg desto
mer föraktad på andra håll, och han har beskrivits som ”landets i
pressen mest hudflängde person” vid ingången till 1850-talet.57 Så
pass i blickfånget var Sjöberg att dramatikern Jeanette Granberg till
allmän igenkänning kunde modellera sin huvudperson efter honom
i den uppburna pjäsen Tidningsskrivaren, som sattes upp på Mindre
Teatern i december 1851. På fråga om vilket slags porträtt som gjordes av Sjöberg och gällande pjäsens tendens är det talande att stadens arbetsgivare uppmanades att skicka sitt arbetsfolk till teatern i
avskräckande syfte.58
Att Sjöberg var en mycket kontroversiell person berodde inte bara
på att han framträdde som socialist och agiterade mot mäktiga intressegrupper. Han förde dessutom en synnerligen aggressiv så kallad
personjournalistisk med öppet antisemitiska inslag. Svedjedal har delvis på grund av detta tilldelat Folkets röst svenskt bottenrekord i publicistisk sans: ”Få tidningar är fortfarande så fräcka, lästa på 150 års
54 Reform, ”Fattigdomen och liberalismen”, 20/2 1850.
55 Svedjedal, Frihetens rena sak, s. 236.
56 Andreas Tjerneld, ”Franz V. T. Sjöberg”, Svenskt Biografiskt Lexikon, bd 32, 2003–
2006.
57 Tjerneld, ”Franz V. T. Sjöberg”.
58 Thomas von Vegesack, Stockholm 1851. Staden, människorna och den konservativa revolten (Stockholm: Norstedt, 2010), s. 91.
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avstånd”.59 Sjöberg var sällan sen att anspela på folkligt ressentiment i
sina utfall mot enskilda fabrikörer och affärsmän, flera av vilka var av
judisk härkomst. Hans stora antagonist var annars Lars Johan Hierta,
som konsekvent utmålades i Folkets röst som arbetarnas främste fiende
och förtryckare.60 Det kan helt enkelt ha funnits många olika skäl till
varför Sjöberg vid flera tillfällen blev fysiskt angripen och misshandlad på gatan.61 Här är frågan hur han iscensatte sin tidningsagens i
ljuset av de kraftiga reaktioner som Folkets röst väckte. Skarpare än
Reform betonade Sjöberg den egna stridslystnaden gentemot de andras samfällda skrämseltaktik.
Redan i det första numret fokuserade Folkets röst på de ”lögner”
som den räknade med att bli utsatt för. Alla som hittills hade vågat bekänna sig till socialismen skulle nämligen utan undantag ha anklagats
för samma saker: att vilja omintetgöra ordningen, familjen och äganderätten, att endast eftersträva ”förstörelse, plundring och brand”.62
Det var dock inte arbetarbefolkningen som på detta vis smutskastade
socialisterna, menade Folkets röst, det var knappast några folkliga ansträngningar som hade ”gifvit en rik skörd åt detta lögnens och menniskohatets utsäde”. En tid senare konstaterade tidningen att reaktionerna i Stockholm varit precis de förväntade:
Som man kunde förutse, har uppträdandet af ”Folkets Röst” väckt ett
ofantligt allarm, icke blott bland de egentligen Konservative utan äfven,
och kanske i främsta rummet hos Penningefolket, eller, i fall det låter
bättre, Bourgeoisien, och hvilken i sjelfva verket, här likasom öfver allt,
också utgör den inflytelserikaste kasten inom det nu varande samhället.63

Att framträda som socialistisk tidning innebar med andra ord att bli
beljugen av samhällets mäktigaste grupper. Inte bara att angripas av
den gamla ordningens försvarare utan dessutom av de mer liberalt
59 Svedjedal, Frihetens rena sak, s. 236.
60 Folkets röst, t.ex. ”Litet socialism åt hr Lars Hjerta”, 27/10 1849; ”Aftonbladet och
arbetsklassen”, 24/11, 15/12 1849; ”Aftonbladets oredlighet”, 1/12 1849.
61 Tjerneld, ”Franz V. T. Sjöberg”.
62 Folkets röst, ”Vår trosbekännelse”, 6/10 1849.
63 Folkets röst, ”Det moderna slafveriet och faran deraf för samhället”, 10/11 1849.
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benägna uppkomlingarna, penningefolket eller bourgeoisien. Folkets
röst gick som synes på offensiven direkt. Här förväntades ingen välvilja och inget intresse hos motståndarna att lära sig om socialismens
verkliga lärosatser.64 I en annan artikel klumpades aristokrater, präster och kapitalister ihop och kallades ”folkens eviga fiender”.65 Enligt
Folkets röst hade dessa elitgrupper ingen chans mot socialisterna när
det kom till själva sakfrågorna, varken vad gällde samhällsproblemens
diagnostisering eller beträffande de föreslagna åtgärderna. Denna underlägsenhet vägde de dock upp med en ”beundransvärd talang för
att uppfinna skrämsord ”. Socialisterna hade fått ett sådant skrämsord
fastklistrat på sig, en metonymisk benämning som även innefattade
kommunisterna: ”de röda”.66 Likt en ”besvärjelseformel” utslungade
samhällets eliter detta ord ”emot en hvar, som vågar höja sin stämma
till försvar för de arma folken”:
om Ni sökt att höja och upphjelpa de nu i stoftet förtrampade folkklasserne, och yrkat införande af en sann broderlighet och jemlikhet mellan
alla medborgare, inom samhället såväl som inför lagen, – Ni ären röda,
alltid röda.67

I stället för att blidka kritikerna iscensatte Folkets röst ett tidnings-vi
som djärvt stod upp mot folkets fiender, ett vi som alltid skulle vara på
de ”förtrampade folkklassernes” sida. Som tidningen trotsigt lovade:
”hvad oss beträffar, så förklara vi uppriktigt att vi både varit, äro och,
med Guds hjelp, alltid skola förblifva – röda”.68 Vid ett annat tillfälle
hette det att maktens tidningsorgan fick skälla ”likt rasande hundar”
bäst de ville, det spelade ändå ingen roll eftersom Folkets röst hade
både sanningen och de stora massorna på sin sida:

64 Folkets röst gjorde dock vissa ansträngningar för att förklara hur den förhöll sig till
de konservativas syn på ordning och till de liberalas frihetsbegrepp, se t.ex. ”Social
ordning och social frihet”, 22/12, 29/12 1849, samt ”Individuell frihet”, 15/12 1850.
65 Folkets röst, ”Ni ären röda!”, 5/1 1850.
66 Folkets röst, ”Ni ären röda!”, 5/1 1850.
67 Folkets röst, ”Ni ären röda!”, 5/1 1850.
68 Folkets röst, ”Ni ären röda!”, 5/1 1850.
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När frukten är mogen, faller den af; och när folket väl börjar förstå sina
rättigheter, så hjelper icke att söka skrämma eller bedraga det hvarken
med lögner eller med tomt prat.69

I detta sammanhang går det att få syn på ett annat relaterat tema: tanken att tidningen var skyddad mot alla nedsvärtande angrepp eftersom den endast kanaliserade ett så mycket större och ohejdbart tidsfenomen. I det första numret av Folkets röst utropades att socialismen
var bestämd att gå segrande fram: ”Med handen på samvetet förklara
vi, att vi anse socialismen, i trots af hvarje motstånd och hvarje hinder, en gång skola utbreda sina läror öfver hela verlden”.70 Nedan
övergår vi till att undersöka hur Folkets röst och Reform verkade för det
socialistiska mobiliseringssyftet genom att söka värva sina läsare som
aktörer i en stor segerberättelse.

Socialismens ofrånkomliga seger
När Reform och Folkets röst anammade socialistetiketten och iscensatte sig själva som arbetarnas beljugna språkrör spelade alltså modet
en viktig retorisk roll. Den socialistiska aktörspositionen skulle förstås som farlig eftersom dess fiender var så mäktiga och samtidigt så
rädda. ”Socialismen har redan sina martyrer”, stod att läsa i Folkets
röst, ”den skall kanske fordra ännu många fler”. Att dö för socialismen betydde dock enligt denna tidning i så fall att gå under för någonting större och i sig odödligt, heligt – idén om ”broderlighet och
jemlikhet mellan alla medborgare”. Europas regenter och folkföraktande eliter hade velat ”dränka den [socialismen] i blod”, löd heroiseringen, ”men orubblig, liksom hvarje sanning, lefver den dock och
skall evigt leva”.71
Att ta fasta på i detta sammanhang är att Folkets röst knöt sitt eget
mod till 1848 års revolutionsvåg och dessa många folkresningar i sin
69 Folkets röst, ”Stockholm”, 23/2 1850.
70 Folkets röst, ”Vår trosbekännelse”, 6/10 1849.
71 Folkets röst, ”Vår trosbekännelse”, 6/10 1849.
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tur till en lika efterlängtad som nödvändig samhällsomdaning. ”[E]n
djup oro har öfverallt gripit folkens ande”, hette det: ”Från norr till
söder från Orienten till Occidenten äro de Europeiska samhällena
sedan snart två år tillbaka upprörda i deras grundvalar”.72 I hjärtat av
alla dessa revolutionshärdar fanns överallt en och samma målsättning:
”samhällets pånyttfödelse”, ”icke blott i lärorna utan äfven i den medborgerliga sammanlefnaden” – ”det är med andra ord Socialismen”.73
Till sina angripare kan Folkets röst därmed sägas ha hävdat det poänglösa i deras motstånd: Angrip oss hur mycket ni vill, förgör oss, det
förändrar ingenting eftersom vi endast kanaliserar tidens egen inneboende rörelse, strävandet att förverkliga den eviga sanningen om
alla människors broderskap och jämlikhet. Till arbetarläsarna var
interpellationen lika tydlig: när ni gör socialismen till er egen tar ni
samtidigt del i den världshistoriska agens som kommer att göra verklighet av denna sanning.
Ingenting var säkrare än socialismens slutliga framgång, påstod
Folkets röst: ”Endast i den återfinnes mensklighetens evangelium, endast genom den kan demokratien i sin ädla bemärkelse, det vill säga
såsom medel för en sann frihet och en verklig jemlikhet, någonsin
göra sig gällande”.74 Att som läsare här identifiera sig som socialist
innebar med andra ord att erbjudas en självbild som historiens segrare, och en segrare av nödvändighet, i egenskap av att vara den sanna
frihetens och verkliga jämlikhetens subjekt. Omvänt konstruerades
motståndarna inte bara som fiender till Folkets röst eller till arbetarna utan till självaste friheten och jämlikheten, det vill säga som sanningens i sista hand vanmäktiga hinder, som nödvändiga förlorare.
I sinom tid skulle det överhuvud inte finnas några motståndare till
socialismen, lovade tidningen: den skulle bli ”hela mensklighetens
program”.75

72
73
74
75

Folkets röst, ”Vår trosbekännelse”, 6/10 1849.
Folkets röst, ”Vår trosbekännelse”, 6/10 1849.
Folkets röst, ”Socialismens framsteg”, 9/2 1850.
Folkets röst, ”Socialismens framsteg”, 9/2 1850.
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Folkets röst hämtade som synes vissa av sina retoriska resurser från
den allmänna kristna referensramen. Tidningen talade om socialisterna som martyrer, om socialismen som mänsklighetens evangelium
och om hela samhällets annalkande pånyttfödelse. Vi kan säga att det
redan förelåg en generellt omhuldad berättelse om kyrkan och kristendomen, efter vilken Folkets röst kunde modellera sin egen berättelse om socialismen, samt ladda den med samma aura av världshistorisk signifikans. Övergår vi sedan till lundatrion upptäcker vi att
den segerberättelse som framfördes i Reform uttryckligen hade denna
förlaga. Socialismen skulle tänkas som endast i början av sin fantastiska utveckling:
Vi äro nu blott i första perioden af dessa lärors utbredande öfver jorden:
vi äro kanske ännu blott i dess evangeliska och apostoliska tidsafdelning,
i deras första smärtfulla tidsålder, då dess bekännare äro martyrer. Men
med en naturkrafts oemotståndlighet skall den bana sig väg fram och eröfra allt större rymder af den gamla förfallna verlden.76

Även socialismens motståndare gavs sina bibliska föregångare och
konstruerades som lika mycket historiska förlorare som dem:
De som söka att undertrycka eller utrota den [socialismen] äro vår tids fariseer och skriftlärde. De äro af ödet bestämda, att genom sitt oförstånd
befordra utvecklingen och utspridningen af det nya verldshistoriska lifvet
och ljuset.77

Reform nöjde sig dock inte med att liksom parasitera på denna allbekanta historia. I stället reducerade tidningen kristendomens uppkomst
och utveckling snarast till delmoment i en än större segerberättelse.
Socialismen skulle nämligen föreställas som förutbestämd att efterträda kristendomen och ”blifva en ny religionslära för hela slägtet”.
En mänsklighetens sanna religion, inskärpte Reform, där allas rätt och
kärlek emot alla skulle komma att råda redan i denna världen, i det
nya socialistiska samhället. I anslutning härtill inbjöd tidningen inte
76 Reform, ”Socialismens betydelse”, 10/1 1850.
77 Reform, ”Socialismens betydelse”, 10/1 1850.
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bara arbetarna utan människor av alla klasser att ta socialismen till
hjärtat och bli dess subjekt. ”En lära, som förkunnar rätt och kärlek
emot alla, kan i längden ej annat än gripa menniskorna, hvad klass de
än må tillhöra, så framt de ännu hafva en smula mensklighet i sig.”78
Både Reform och Folkets röst värvade människor till socialismens
segerberättelse genom att aktivera den kristna föreställningsvärlden,
varifrån resurser för identifikationer och motståndarfigurer hämtades såväl som själva det teleologiska berättelsemönstret. Folkets röst
var dock som sagt betydligt mindre mån än Reform om att mildra de
andras påstådda okunskap och rädsla. Lundatrion förklarade på flera
ställen att även rika och mäktiga människor självmant kunde förmås
att ansluta sig till socialismen om de bara hade en riktig förståelse av
den. När Folkets röst i sin tur förutsåg att socialismen i framtiden skulle bli hela mänsklighetens program var det knappast därför att samhällets eliter frivilligt skulle gå med på att göra en verklig jämlikhet
mellan alla människor rådande i världen. Enligt denna tidning bevisade samtidens revolutioner att motsatsen i stället var att förvänta sig.
Arbetarnas försök att undkomma sin desperata fattigdom och vinna
erkännande som fullvärdiga samhällsmedlemmar hade runtom på
kontinenten besvarats med våld:
Bödelsläran har uteslutande tillkommit dem, som yfvas öfver sin höghet,
sin civilisation och sina företräden, – dessa hjertlösa förtryckare, som,
sedan de i århundraden frossat på folkens svett och vedermödor, nu äfven
velat släcka sin törst, med deras, med deras qvinnors och deras barns tårar
och blod.79

Ingenting talade för att socialismen skulle segra utan detta brutala
motstånd. Som Folkets röst hävdade: först när ”arbetarne sjelfve” lyckats tilltvinga sig en reell maktposition skulle deras förtryckare högst
motvilligt ge med sig, ”först då kan man hoppas på eftergifter af de
rike och de privilegierade”.80 Vid ett tillfälle påstod Folkets röst att det
78 Reform, ”Socialismens betydelse”, 10/1 1850.
79 Folkets röst, ”Ni ären röda!”, 5/1 1850.
80 Folkets röst, ”Aftonbladet och arbetsklassen”, 15/12 1849.
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var allmänt känt hur fientligt inställda samhällseliterna faktiskt var till
tidningens målgrupp, ”huru de maktegande och de rika på allt sätt
anstränga sig, för att bibehålla arbetsklassen i det tillstånd af rättslöshet och beroende, hvarunder denna klass nu försmäktar”.81 Eller som
tidningen på ett annat ställe menade sig veta om dessa eliters verkliga inställning: ”hela arbetsklassen, om än indirekt, [ska] likväl aldrig [vara] annat än deras underdånige slafvar, dem de i lagens namn
beherrska, och dem de likt annan egendom begagna i sitt intresse”.82
Lundatrions tal om samling och enighet bland de svenska arbetarna
ljöd inte så mycket som ett fiendefixerat stridsrop och definitivt inte
som en uppmaning att förbereda sig på våldsamma konfrontationer
med sina förtryckare. Inte heller Folkets röst menade sig föredra våldsmetoder. Där emellertid Reform kan sägas ha sökt konstituera en arbetartillhörighet inställd på att positivt influera och ytterst vinna över
även samhällets eliter till den socialistiska segrarsidan, återkom Folkets röst gång på gång till detta budskap att de maktägande klasserna
skulle göra allt för att hålla kvar arbetarna i deras underordning. Här
framskymtar att denna tidning hade en annan inspirationskälla till sin
emancipationsberättelse vid sidan av kyrkans och kristendomens framgångshistoria. Att Sjöberg läst Kommunistiska manifestet och anammat
aspekter av dess historiska framställning och retoriska tilltal ter sig tydligt. Inte minst gäller detta ståndpunkten att arbetarnas befrielse i sista
hand var garanterad av rent materiella skäl, på grund av deras numerära övertag och fysiska överlägsenhet. I nedanstående exempel är det
väl framför allt avslutningen som röjer inspirationskällan:
Må man i detta fall alldrig glömma: att Proletärerne redan utgöra den
offentliga massan, samt att deras antal, och i följd deraf äfven deras nöd
och deras förtviflan, dagligen tillvexer; att denna massa äfven besitter den
öfvervägande fysiska styrkan, som i alla katastrofer till sist bestämmer utslaget, och att slutligen denna massa icke har något att förlora, men en
verld att vinna.83
81 Folkets röst, ”Hvem bestjäl arbetsklassen?”, 2/3 1850.
82 Folkets röst, ”Stockholm”, 23/2 1850.
83 Folkets röst, ”Det moderna slaveriet och faran deraf för samhället”, 10/11 1849.
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I kapitel 4 föreslogs med historikern Jens Ljunggren att mycket av
Kommunistiska manifestets exceptionella receptionshistoria går att förklara med den ”emotionella omkodning” som texten genomför, den
maktupplevelse som manifestet erbjuder den adresserade arbetarläsaren och den omvända utsatthetskänsla som hör till identifikationen
med framställningsperspektivets fiendeposition. Här kan vi säga att
Folkets röst gjorde samma slags omkodning till del av sin huvudstrategi och förefaller i motsats till Reform ha siktat på att konstituera en
arbetartillhörighet som skrämde slag på motståndarna. På en punkt
tillmötesgick tidningen dock dem som skulle se sig själva i rollen som
arbetarnas förtryckare och mildrade deras revolutionsskräck något.
Det rörde sig emellertid om ett löfte om arbetarnas storsinthet i segerstunden som endast inskärpte att socialismens seger var ofrånkomlig:
den som känner arbetarens tänkesätt, vet också ganska väl, att när denna
seger en gång väl är vunnen, skall han vara den förste att räcka försoningens hand åt sina förra förtryckare, ty det är endast rättvisa, men ingalunda
hämnd hvarföre han sträfvar.84

Arbetarnas lidanden och de förhatliga andra
I det följande ska vi fokusera på något som varit närvarande fram till
nu utan att ordentligt tematiseras, nämligen hur Reform och Folkets röst
kan sägas ha gjort de andra – samhällets eliter, motståndarna, fienderna – till objekt för läsarnas tillhörighetsskapande och mobiliserande
känslor. Uppgiften är att visa hur de två tidningarna gick tillväga för
att dessa andra skulle framstå som skyldiga till de underordnade arbetarnas mångfaldiga lidanden och därför som förhatliga för den samtidigt frammanade arbetargemenskapen.
I föregående kapitel framgick det att Söndagsbladet som ensam tidning i Stockholm bejakade den politiska subjektsfigur som gjordes
av de franska arbetarna 1848 och syftade till att främja denna figurs
framträdande och förkroppsligade liv även i Sverige. Med Folkets röst
84 Folkets röst, ”Har arbetaren ingenting att klaga öfver?”, 13/4 1850.
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och Reform upphörde alltså Söndagsbladets isolering i detta avseende.
En central strategi hade för den äldre tidningen varit att i hög grad
negligera den gamla regimtrogna överhetens ställning som redan befintlig fiendefigur, för att i stället desto hårdare angripa grupper förknippade med medelklasspositionen och den liberala reformrörelsen.
Här plockar vi upp denna tråd och undersöker hur Reform och Folkets
röst medelst affektiva samtidsskildringar på liknande vis inom ett binärt konfliktmönster konstruerade en egendomsdefinierad motståndarfigur för läsarna att formera sig gentemot.

Det engelska skräckexemplet
I december 1849 publicerade Folkets röst ett kommenterat utdrag ur
Friedrich Engels bok Die Lage der arbeitenden Klasse in England (1845).85
I detta arbete gjorde den då 24-årige tyske kommunisten en synnerligen mörk bild av de engelska industriarbetarnas situation och förutspådde en snar kommunistisk revolution. För oss exemplifierar detta
utdrag ihop med Folkets rösts egna kommentarer hur denna tidning
och till stor del även Reform mer generellt skildrade en framväxande
värld där människorna alltmer skulle dela sig i en liten klass av vinnare och en stor klass av förlorare, en värld där det lilla fåtalet på
grund av sin rikedom kunde göra och ständigt gjorde de utblottade
arbetarna till sina offer.86
Folkets röst började med att förklara varför svenska läsare skulle ta
till sig den icke namngivne författarens skildring av ett annat land.
Det handlade om att göra eventuellt ännu inte tillräckligt informerade människor medvetna om det elände som hade följt på ”Kapitalets
makt öfver arbetet” – ”de förbannelser denna makt utbredt och dag-

85 Folkets röst, ”Penningeväldets förbannelser, eller arbetsklassens himmelskriande
lidanden”, 1/12 1849.
86 Folkets röst publicerade ett liknande kommenterat utdrag från den franske radikalen och forne revolutionsledaren Alexandre Auguste Ledru-Rollins arbete om England, De la décadence de l’Angleterre (1850), se ”Arbetsklassens framtid eller penningeväldets följder”, 18/5 1850. För detta bruk av England som ett skräckexempel, se även
Folkets röst, ”Eländet i England eller penningeväldets frukter”, 13/10 1849.
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ligen utbreder öfver menskligheten”.87 Läsarna leddes in i artikeln
genom ett par känsloinstruktioner. Följande skildring, löd anvisningen, torde få blodet att frysa ”i ådrorne på hvarje menniska, som har
blott en skymt af hjerta i behåll”. Bilden av ”Kapitalets barbari och
arbetarens namnlösa lidanden” kunde enligt Folkets röst inte annat än
att ”jaga sömnen från hvarje menniska, hvars hjerta ej blifvit förhärdadt af penningefolkets snikenhet efter vinst”.88
Med förfasandet som påbjuden reaktion markerades en viss kategori av människor som externa i förhållande till denna kännande
gemenskap: det så kallade penningefolket, som inte brydde sig om
annat än sina egna vinster. Samtidigt som läsarna kände bestörtning
över de engelska arbetarnas situation skulle de med andra ord vända
sig mot den markerade gruppen – här fick de syn på de skyldiga
och de lämpliga föremålen för avsky. Mer än att bara inåt forma sig
genom en delad medkänsla och utåt mot de föraktliga motståndarna skulle denna gemenskap dessutom formas genom en fruktan för
egen del. Den aktuella skildringen handlade om England, men som
Folkets röst underströk: det kommer att se likadant ut ”öfverallt, der
penningemännen få makten och lagstiftningen i sina händer”. Om
sömnen skulle jagas ur läsarna var det därför att denna skildring handlade om något som hotade att bli verklighet även här, om vi böjde
oss för ”egendomsfolkets osläckliga törst efter njutningar och guld”.89
Efter dessa inledande instruktioner gick artikeln igenom de engelska arbetarnas villkor på en rad olika områden, hur det stod till med
deras kroppar och själar, med förhållandena på arbetsplatserna, med
bostäderna och familjelivet. ”Skämd föda, usla, fuktiga bostäder och
trasor till beklädnad, äro redan i och för sig tillräckliga att förkorta en
menniskas lif”, fastslog Folkets röst om detta England som snart kunde

87 Folkets röst, ”Penningeväldets förbannelser, eller arbetsklassens himmelskriande
lidanden”, 1/12 1849.
88 Folkets röst, ”Penningeväldets förbannelser, eller arbetsklassens himmelskriande
lidanden”, 1/12 1849.
89 Folkets röst, ”Penningeväldets förbannelser, eller arbetsklassens himmelskriande
lidanden”, 1/12 1849.
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bli Sverige, ”men icke nog härmed: Sjelfva arbetet är dessutom i en
mängd fabriker af beskaffenhet, att helt och hållet undergräfva arbetarens hälsa”. I hjärtat av det framväxande välståndet och ändå utblottade samverkade allt i arbetarnas liv till deras kroppars förstörelse
och för tidiga undergång. Att inte ens den skickligaste arbetaren var
garanterad arbete gjorde knappast saken bättre. Dödsfall orsakade av
arbetslöshetens svält var ett faktum både som ständigt hot och som
återkommande verklighet. ”Men hvad gör det väl penningefolket,
att tusentals arbetare dö af uselhet och elände”, löd den fråga som
samtidigt framvisade de skyldiga, ”blott detta herrskap sjelf får lefva
i vällust och öfverflöd”?90
Ta sedan en så grundläggande sak som familjelivet och föräldrakärleken, fortsatte Folkets röst. Hur stod det till bland de utmärglade och
sjukliga engelska arbetarna med detta förhållande? Föräldrar oförmögna att ”stilla sin egen hunger” kunde givetvis ”än mindre afstå
en beta bröd åt barnen”. Inte nog med den stympning av känslolivet
som följde på hungern i sig och den ständiga oron för morgondagens
bröd. Svälten förde in någonting än mer avskyvärt i arbetarfamiljens
liv. Nöden tvingade nämligen föräldrarna att ”förbanna” sina egna
barn, som ”naturen bjuder dem att älska”.91 Snarare än föremål för
ljusa förhoppningar och osjälvisk kärlek, som sig borde, hade de engelska arbetarbarnen för föräldrarna blivit konkurrenter om födan och
ytterligare munnar att bittert fylla. På det viset utpekade Folkets röst
de rikas girighet som orsaken till en pervertering av det kanske mest
elementära av alla mänskliga känsloband.
Vidare efter Friedrich Engels skildrade Folkets röst hur kapitalisternas ”vällust” drabbade de engelska arbetarkvinnorna. Detta avsnitt
är särskilt intressant eftersom det gjorde någonting som annars var
mycket ovanligt i den lokala debatten, nämligen tillstod att arbetarpositionen faktiskt kunde utgöras även av kvinnor, vilkas förtryck i
90 Folkets röst, ”Penningeväldets förbannelser, eller arbetsklassens himmelskriande
lidanden”, 1/12 1849.
91 Folkets röst, ”Penningeväldets förbannelser, eller arbetsklassens himmelskriande
lidanden”, 1/12 1849.
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vissa viktiga avseenden dessutom var specifika för dem. Här skapades
med andra ord ett utrymme för kvinnliga läsare, som fick sin arbetarstatus erkänd, att skåda in i sin egen framtid, alltså inte i egenskap
av hustrur, mödrar och döttrar till manliga arbetare, utan just såsom
arbetare och därmed som direkta offer för kapitalisterna.
Husböndernas gamla sed att utnyttja rätten till ”första natten hos
sina slafvinnor” hade enligt Folkets röst inte upphört i England. När
arbetet blivit ”fritt” hade denna sed tvärtom generaliserats och gränsen till första natten hade förlorat all betydelse: ”penningemannen
[är] i detta fall herre öfver arbetarinnans kropp och behag, icke enbart första natten, utan hvarje timma han så fordrar”. Visst kunde arbetarkvinnan lagligt vägra, men till vilket pris? Ställd inför hotet om
arbetslöshetens undergång gick det inte att anklaga henne om hon
skulle välja överlevnad i förnedring framför svältdöden för sig och
sin eventuella familj. I realiteten innebar denna utpressningssituation,
menade Folkets röst, att ”penningemannens fabrik” hade blivit ”hans
harem”. Inte heller saknades det konkreta fall som visade precis hur
förhatliga dessa omoraliska herrar hade gjort sig för arbetarkvinnorna: ”exempel gifvas till och med på flickor, som redan i deras elfte
år, der blifvit hafvande”.92
Innebar detta att Folkets röst sökte frammana ett socialistiskt subjekt
bestående av arbetarbefolkningens både män och kvinnor? Det verkar tveksamt. De kroppsarbetande kvinnornas särskilda situation var
ingenting som varken denna tidning eller Reform vanligen fokuserade
på. Även när dessa tidningar lät bli att adressera sina mottagare som
män – till exempel med ord som ”bröder” och ”broderlighet” – står
det klart att deras mobiliseringssyfte uteslutande vände sig till dem:
föreningsappellerna gällde endast män, rösträtten och det politiska
deltagarkravet likaså. Kanske betyder detta att vi bör anta en outtalat manlig mottagare även i det här fallet, en manlig arbetare som i
så fall leddes till fiendskap mot den markerade gruppen genom in-

92 Folkets röst, ”Penningeväldets förbannelser, eller arbetsklassens himmelskriande
lidanden”, 1/12 1849.
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levelsen att se sina egna kvinnliga familjemedlemmar i de engelska
arbetarkvinnornas ställe.
Hur det än må vara med den saken fortsatte Folkets röst sin fiendeskapande anklagelseakt, nu genom att övergå till barnen. Vad kunde
det någonsin bli av de sönderarbetade, hungrande och mångfaldigt
förnedrade arbetarnas barn? Uppväxta i yttersta fattigdom och förbannade som belastningar av sina egna föräldrar, kastades de snart i
tungt arbete: ”redan i deras tionde eller tolfte år begynna [de] sitt slafveri på fabriken”. Så fortsatte den tillsynes eviga rundgången. Snart
skulle det vara de som spottade blod, fick tryckningar över bröstet,
avmagrade, bleknade och dog alltför tidigt. Snart var det arbetardöttrarna som utpressades och kedjades vid haremfabrikerna. Livet gav
barnen inte en chans förrän deras kroppar var märkta av kapitalisternas vinstbegär, besudlade av deras lustar och förintade som resultatet
av deras likgiltighet. Det så kallade penningeväldet var därmed inte
bara att förstå som fruktansvärt för den enskilde arbetaren eller ens
för alla nu levande arbetare. ”Kapitalets makt”, menade Folkets röst,
förstörde generationerna och frambringade ett slags permanent kasserbart släkte av ”viljelösa machiner”.93
Artikeln reducerade avslutningsvis alla dessa olika sätt på vilka de
engelska kapitalisterna gjorde offer av de olyckliga arbetarna till en
enda typ av absolut förhatlig illgärning: mordet. I England mördade
i själva verket det lilla välbärgade fåtalet den stora fattiga mängden i
tusental varje år. Men det var ett anonymt och kollektivt mord som
ingen ville kännas vid, inte minst eftersom gärningen var sanktionerad av lagen:
penningefolkets handlingssätt [är] lika så väl ett mord, som en af en enskild individ begången mordgerning, men ett hemligt mord, ett lönnmord, ett mord, för hvilket ingen kan taga sig till vara, emedan ingen ser
mördaren, emedan alla och dock ingen är mördaren, emedan slagtoffrets
död har utseende af att vara en naturlig, och emedan mordet så att säga

93 Folkets röst, ”Penningeväldets förbannelser, eller arbetsklassens himmelskriande
lidanden”, 1/12 1849.
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är begånget med lagens previlegium. Ett mord är och förblifver det dock
i alla fall; det är obestridligt.94

En förhatligare fiendefigur kunde knappast ha konstruerats, ett värre
objekt för läsarnas avsky än denna moraliskt likgiltiga och giriga känslotyp som hade makten i sin hand att göra med fattiga män, kvinnor
och barn precis som de ville. Sådant var alltså det engelska skräckexemplet och så kunde det bli även i Sverige, förklarade Folkets röst,
om arbetarna här inte förstod att ”skydda sig emot de rikes tyranni”.
Som slutord underströk tidningen vikten av att läsarna vände sig mot
rätt fiende här hemma: ”måtte man derföre framför allt äfven taga sig
till vara för A. B:s [Aftonbladet] och andra penningefolkets profeter,
som predika om fördelarne af Kapitalets konkurrens med arbetet”.95

Det svenska eländet
Att Folkets röst ramade in denna skildring av England som en bild av
Sveriges hotande framtid hindrar inte att tidningen på andra ställen
återgav den inhemska situationen som vore den redan nästan lika illa.
Någonting liknande gällde även för Reform. I denna annars mindre
affektiva och mer abstrakt resonerande tidning publicerades en artikelserie med rubriken ”Om arbetet”, där de svenska arbetarnas föränderliga villkor vävdes in i den större berättelsen om en snart allt
överskuggande världskamp mellan kapitalet och arbetet.96 I seriens
första artikel påminde Reform läsarna om hur det historiskt mest betydelsefulla med 1848 års europeiska revolutioner skulle tolkas, nämligen att ”proletariatet” hade rest sig:
Alla, som hittills böjt sig under nöden och armodets börda, som voro
dömda till egendomslöshet och okunnighet, alla, som hittills liksom brotts94 Folkets röst, ”Penningeväldets förbannelser, eller arbetsklassens himmelskriande
lidanden”, 1/12 1849.
95 Folkets röst, ”Penningeväldets förbannelser, eller arbetsklassens himmelskriande
lidanden”, 1/12 1849.
96 Reform, ”Om arbetet”, 24/1; ”Om arbetet. (Forts. fr. n:o 7.)”, 28/1; ”Om arbetet.
(Forts. fr. n:o 8.)”, 31/1; ”Om arbetet. (Slut fr. n:o 9.)”, 4/2 1850.
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lingar uttröttat sig sjutton timmar om dagen, utan att kunna förvärfva hvarken egendom åt sig sjelfva, eller uppfostran åt sina barn; alla, som hittills
med sina händers arbete och genom konstflit skapat jordens oändliga rikedom, för att deraf förvärfva åt sig sjelfva så mycket, att de kunde vidmakthålla ett naket lif.97

Den obestämda mängden alla gavs här gränser mot utsidan genom
att tillskrivas en gemensam icke-ställning inom det rådande samhället: alla som tvingats böja sig under nöden och armodet, alla som
dömts till egendomslöshet och okunnighet, alla som behandlades som
brottslingar utan att ha gjort något fel, som med sina händer framställde allt men som själva hade inget. I en fortsättningsartikel fördjupade Reform sin beskrivning av denna i samtiden revolterande aktörsposition och knöt dess icke-ställning till ”Kapitalet”, till den makt
över människors liv och död som detta nya ”konungadöme” kommit att utöva.98 Skråordningens nedmontering och det samtidiga frisläppandet av kapital och arbete hade gjort företrädarna för den ena
sidan till allt och företrädarna för den andra till intet. ”Vill man tala
om arbetarens frihet i våra dagar!”, utropade Reform, och inskärpte
vad som numera skulle ha blivit dennes mest elementära erfarenhet:
”Han går under, om icke kapitalet sysselsätter honom.”99 Reform alluderade i detta sammanhang till samma förhatliga fiendefigur som
Folkets röst, den likgiltiga känslotyp som företrädde kapitalet och för
vem arbetaren endast var ett medel för den egna girigheten: ”Arbetaren är likbetydande med hammare, spade, väfstol, o. s. v. Han är
ett arbetsverktyg, som man hyr, en machin, som herrn har inrättat åt
sig.”100 Vi behöver inte repetera alla de skändligheter som Folkets röst
påbördade denna figur eller ytterligare påvisa att syftet var att mobilisera läsarna mot det så kallade penningeväldet. Här är poängen att
Reform hävdade att detta binära konfliktmönster börjat strukturera
även den svenska verkligheten och att de inhemska arbetarna i ökande takt höll på att reduceras till denna verktygsmässiga icke-ställning:
97 Reform, ”Om arbetet”, 24/1 1850.
98 Reform, ”Om arbetet. (Forts. fr. n:o 8.)”, 31/1 1850.
99 Reform, ”Om arbetet. (Forts. fr. n:o 8.)”, 31/1 1850.
100 Reform, ”Om arbetet. (Forts. fr. n:o 8.)”, 31/1 1850.
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Betrakta vi vårt fosterland, huru ser det ut här? Vi se här ett, med hvarje
dag, öfverhandtagande proletariat, en skara af fattige, den ingen räkna
kan. Nöden blickar här ut ur nio fönster, då förnöjsamheten ser ut ur ett.101

I artikelserien ”Om arbetet” var dock den fiendeskapande retoriken
nedtonad och den moraliska anklagelseakten fungerade huvudsakligen implicit. Annorlunda var det vid ett senare tillfälle, när Reform behandlade fattigvården i Stockholm. I denna artikel presenterade skribenten sig själv som ett ögonvittne till den nästan obeskrivliga misär
som mötte den som vågade konfrontera situationen för stadens allra
mest utsatta: ”j skolen få se ett elände, det min penna är för svag för
att teckna i nog bjerta färger”.102 Följt av just en anklagelseakt som
utpekade de skyldiga och hävdade att dessa var likgiltiga inför de
mångfaldiga lidanden som deras egen girighet skapade:
hvad har då samhället att försvara sig med? hvad viljen j, rike, som frossen i öfverflöd, säga? Äro de kanske icke menniskor? J svaren, jag vet det,
med ett hånlöje och sägen: det angår oss icke med våra bröder.103

När Folkets röst tog upp situationen i Stockholm höll den fast vid sitt
begrepp om ett ständigt pågående anonymt och samhälleligt sanktionerat mord på arbetarna och deras familjer. I en artikel som var
ironiskt adresserad till ”menniskovännen” stödde sig Folkets röst på aktuell befolkningsstatistik, enligt vilken antalet avlidna individer i huvudstaden översteg antalet nyfödda med drygt femhundra personer
under fjolåret 1849. Vad berodde detta på?
Någon annan, mera verkande orsak måste således finnas, och hvilken
skulle väl den vara, om icke att […] flertalet af befolkningen å Ladugårdslandet och Catharina utgöras af fattiga, som nu dö, i följd af ett slafviskt
arbete, hunger, köld och elände af alla slag.104

101 Reform, ”Om arbetet. (Slut fr. n:o 9.)”, 4/2 1850.
102 Reform, ”Fattigförsörjningen i Stockholm. Barracken på Söder”, 13/2 1850.
103 Reform, ”Fattigförsörjningen i Stockholm. Barracken på Söder”, 13/2 1850.
104 Folkets röst, ”Ett ord åt menniskovännen”, 12/1 1850. Ett konkret exempel på hur
det enligt Folkets röst kunde gå till när stadens fattiga arbetare gjordes till offer för de

255

Att sammanlagt 3 161 människor hade dött i Stockholm under detta
enda år var talande enligt Folkets röst, hela fyra procent av stadens totala befolkning. En tredjedel av alla barn dog före ett års ålder och
medellivslängden låg knappt över tjugoårsstrecket. Hur skulle detta
alltså förstås?
månne man då icke ha skäl att påstå, det samhället, som genom sina onaturliga lagar och institutioner hopar lyx och öfverflöd på några få, medan,
just derigenom, den offantligt stora massan lemnas till rof för nöd och försakelser, utan hvarken gränsor och namn, är en mördare i stort.105

”Ni rike, Ni uppsatte och Ni hjertlöse”, utropade Folkets röst. Brydde
de sig om samhällets alla anonyma mordoffer? Nej, i stället gjorde
dessa människor allt för att förneka sitt ansvar och spred därför sina
grova lögner om Folkets röst och socialismen, ”emot dem, som arbeta
för denna massas rätt, och för att befria den från det förtryck, den förnedring och de försakelser, hvarunder den nu suckar”.106 De rika och
mäktiga attackerade hellre arbetarnas språkrör än satte stopp för det
konstant pågående sociala mordet: ”Ni som fördömen socialismen;
Ni som rent af förklaren för uppror och brott att påyrka menskliga
och medborgerliga rättigheter äfven åt den fattige och värnlöse”.107
Vid ett senare tillfälle fördjupade Folkets röst denna mörka bild av
samtidens Sverige:
[S]å länge är också proletären slaf under kapitalisten, och arbetarens frihet blott ett tomt ord, utan all betydelse. Eller är det då frihet denna arbetslöshet och denna hunger, som fyller våra fängelser och korrektionsinrättningar, denna nöd och förtviflan, som hvarje afton jagar hundradetals
unga, värnlösa qvinnor kring våra gator, för att med vanäran köpa sitt
bröd, denna hjertlöshet, som kastar orklösa gubbar på barrackerna och
lemnar så många fader- och moderlösa utan hem och utan uppfostran, till

förhatliga kapitalisterna går att finna i ”Huruledes en penningemenniska och hans
dräng slå ihjäl en stackars arbetare”, 23/2 1850. Även Reform, ”Polisscener”, 13/2 1850.
105 Folkets röst, ”Ett ord åt menniskovännen”, 12/1 1850.
106 Folkets röst, ”Ett ord åt menniskovännen”, 12/1 1850.
107 Folkets röst, ”Ett ord åt menniskovännen”, 12/1 1850.
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offer åt alla laster och brott? När man besvarat dessa frågor med ja, då,
men också först då, kan man påstå att arbetsklassen icke ha någonting att
klaga öfver, och först då har man äfven rätt att fördöma denna klassens
sträfvande till en rättvisare och bättre samhällsordning.108

Här behövdes knappast det engelska skräckexemplet. Folkets röst bemötte med förakt påståendet att arbetarna i Sverige faktiskt hade det
bra i internationell jämförelse och hävdade att den inhemska arbetarkampen av nödvändighet skulle fortsätta så länge kapitalet var en
sådan samhällelig övermakt.

Söndagsbladets vändning
Samtidigt som Folkets röst och Reform tog strid i pressen och sökte konstituera ett socialistiskt arbetarsubjekt kom alltså Stockholms arbetarförening i gång med sin verksamhet under våren 1850. Här verkade
Franz Sjöberg, Fredrik Borg och Nils Persson i stället som föreningsledare. Praktiskt taget allt internt föreningsmaterial har gått förlorat,
men att döma av referaten i Reform bestod aktiviteterna dels av diskussionsorienterade mindre veckomöten och dels av månatliga storsammankomster av mer högtidlig karaktär med tal och skålar. Stockholms
arbetarförening blev likt de två socialistiska tidningarna föremål för
misstänkliggöranden och allvarliga anklagelser i stockholmspressen.
Som avslutning på detta kapitel ska vi fokusera på Söndagsbladet, hur
denna tidning agerade när den plötsligt hade två nykomlingar att
förhålla sig till, vilka så att säga talade dess eget språk och dessutom
vände sig till samma läsekrets, samt en arbetarförening av precis det
slag som Söndagsbladet själv hade efterlyst i Stockholm alltsedan revolutionsnyheten i mars 1848. Denna äldre tidning gjorde nämligen
nu en oväntad helomvändning som förde den så långt som det bara
gick från de militanta interpellationer av arbetarmottagarna som den
tidigare hade gjort sig känd för. Vilka tillhörighetsskapande anspråk
och retoriska strategier utvecklade Söndagsbladet som svar på Folkets
108 Folkets röst, ”Har arbetaren ingenting att klaga öfver?”, 13/4 1850.
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röst och Reform? Till vilken alternativ aktörsposition sökte tidningen
värva sina läsare nu när den i stället angrep den lokala arbetarradikalismen som någonting att akta sig för?
Bildandet av arbetarföreningen i Stockholm kommenterades i Söndagsbladet första gången på februarirevolutionens tvåårsdag, den 24
februari 1850. Det var en kommentar av den sort som läsarna lär ha
förväntat sig. Alla andra som förutsägbart skulle komma att bekämpa
denna arbetarsammanslutning kritiserades, och detta med referens till
vad tidningen beskrev som en barnslig form av inbillning:
Liksom hvarje dylik stiftelse, hvilken icke utgår från eller protekteras af
högsta vederbörande, skall väl äfven denna nya förening uppväcka mycken bäfvan och misstroende, ty svaga personer rädas äfven för det oskyldigaste. Vår tids maktegande äro, liksom barnen, spökrädda; och se spöken
och troll äfven på ljusa dagen.109

Med sin nästa publicering om arbetarföreningen förblev tidningen
på samma linje. Andra tidningar ropade redan i ”chorus” mot föreningen, hette det, och högst av alla skrek de konservativa, som var
”sanslöse af skrämsel”.110 För egen del lyckönskade Söndagsbladet den
nya organisationen och sade sig hoppas att den skulle utvecklas till
någonting helt annat än Stockholms bildningscirkel, till ett sammanhang där arbetare kunde tillägna sig en kritisk politisk bildning. ”Vi
vänta oss föredrag om arfsrätten, om en på förmögenheten graderad taxerings-scala o. s. v., alla lämpade efter arbetarens ställning och
fattningsförmåga”.111 Efter detta har någonting inträffat. I nästa artikel
om arbetarföreningen i slutet av mars 1850 hette det i stället att den
hade utkastat en tvedrägtens fackla ”i ett annars fredligt samhälle”. I
ett annars fredligt samhälle? Enligt Söndagsbladet hade föreningsledarna ”Hrr Borg, Person och Sjöberg” en gång för alla valt sina medel:

109 Söndagsbladet, ”Memoirer öfver förflutna veckan”, 24/2 1850.
110 Söndagsbladet, ”Några ord i anledning af arbetare-föreningens första sammankomst”, 3/3 1850.
111 Söndagsbladet, ”Några ord i anledning af arbetare-föreningens första sammankomst”, 3/3 1850.
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Såsom oss synes, består dessa medel deruti, att genom ständiga upprörande skildringar af de underordnade samhällsklassernas nöd och armod,
satta vid sidan af de bättre lottades öfverflöd och lyx, i de förres bröst,
mot de sednare ingjuta en bitterhet, en hämndelusta, hvarutaf verkningarne vid första konflikt de olika klasserne emellan, icke skola uteblifva.112

Valet av angreppspunkt bör ha överraskat Söndagsbladets läsare och
förbryllat dem beträffande vad som egentligen avsågs. Skulle de fattigas nöd och armod alltså inte längre ställas mot de vällottades överflöd och lyx på det där antitetiska viset? Ingen tvekan kan råda om
vilken roll just detta retoriska grepp spelat när Söndagsbladet vuxit till
Sveriges tredje största tidning efter Aftonbladet och annonstidningen
Stockholms Dagblad.113 Vad sedan gäller den ”hämndelusta” som detta
riskerade att generera hos arbetarna var Söndagsbladets moderation
minst sagt plötslig. En av tidningens verkliga specialiteter hade trots
allt varit att göra sig till röst för de lägre klassernas ”bitterhet”. Tidningen brukade dessutom vända sig direkt till samhällets eliter med
en ansenlig egen retorisk vrede, som i detta mycket tydliga exempel:
Du Rike man, som lik draken vakar öfver dina skatter, Du i guld och stjernor prunkande Ädling, som blott drömmer om ära och utmärkelser af
detta slag, Du af vällefnad försmäktande Prest, som knappt hunnit sluta
dina vackra tal om försakelsens dygd, innan du skyndar att vid det af öfverflödets bördor dignande bordet förneka dina läror, och Du högdragne Embetsman, som i lugn lefver af dina frikostiga qvartaler; – J och så
många andra lyckans söner, icke kännen väl J, hvad det vill säga att vara
fattig, icke förstån J, hvilken förbannelse detta ord innebär, icke veten J,
hvad det är att hungra, frysa, träla och förhånas?114

Fortsättningen på denna harang visar att Söndagsbladet knappast dragit sig för att söka skrämma de för läsarna så ofördelaktigt tecknade
samhällseliterna:
112 Söndagsbladet, ”Består husbondeklassen af idel tyranner och bedragare?”, 24/3
1850.
113 Nordmark, ”Liberalernas segertåg (1830–1858)”, s. 97.
114 Söndagsbladet, ”De fattige”, 13/5 1849.
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Ty liten på våra ord, att nu mera har folket vaknat, och att det ganska väl
inser, att skulden till allt dess lidande och elände ligger i lagarne och Er
rätt att stifta dessa i Ert intresse, sådana som J villjen ha dem. Folket begriper
äfven att ingen hjelp i dess nöd och förtryck finnes förr än en sann jemlikhet i alla politiska och medborgerliga rättigheter blifvit införd – ; att för
detta ändamål Samhället måste pånyttfödas från dess innersta grundvalar;
– och att om man vill uppnå detta mål folkets fältrop måste vara:
   Bort med Adeln!
   Bort med Presternas Politiska makt!
   Bort med Penninge-väldet!
  Lefve friheten!
  Lefve Jemlikheten!
   Lefve Menniskovärde och Menniskorätt! 115

Det enda som fattades här var att Söndagsbladet ordagrant skulle säga
till arbetarna att utnyttja sitt numeriska övertag och verkligen påbörja samhällets ”pånyttfödelse”. Helt annorlunda förhöll sig tidningen
alltså i den nya situationen, nu när arbetarföreningen hade kommit
igång och Reform och Folkets röst börjat uttrycka sig i närbesläktade
ordalag. Nu underströks i stället de lika oansvariga som kontraproduktiva innebörderna av detta slags retorik: ”Hvad vinner arbetsklassen derpå? Hvad vinner husbondeklassen? Hvad vinner slutligen samhället?”116 Inom loppet av en månad hade Söndagsbladets
angreppspunkter mångfaldigats och det första bejakandet av arbetarföreningen var som bortblåst. Förutom att attackera ledarna Sjöberg,
Borg och Persson, och deras respektive tidningar, ifrågasattes arbetarföreningens själva existens. Blotta avsikten att organisera svenska
arbetare utpekades som suspekt och förknippades med stora faror.
Vad hade hänt? I Reform publicerades ett läsarbrev som gav uttryck för starka svekkänslor bland arbetarföreningens medlemmar
och som föreslog att Söndagsbladets ägare hade låtit sig mutas för att

115 Söndagsbladet, ”De fattige”, 13/5 1849.
116 Söndagsbladet, ”Består husbondeklassen af idel tyranner och bedragare?”, 24/3
1850.
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bekämpa den nya organisationen.117 I Folkets röst antog Franz Sjöberg
att det fanns en koppling till hovet och gissade att Söndagsbladet hade
kompenserats för att börja gå kungamaktens ärenden. Att Söndagsbladet verkligen ”köptes” av kretsen runt kung Oscar I har etablerats av
forskningen, men de säkra beläggen för detta är från en något senare
period, ungefär ett år efter den plötsliga vändningen.118 Vad det verkar handlade det då om att ägaren Edvard Sjöberg gavs tillgång till ett
attraktivt domstolsmaterial för att i gengäld avhålla sig från hov- och
kungafientlig kritik.119 Men i så fall fick köparsidan ut betydligt mer
av tidningen än vad avtalet krävde. Snarare än att bara låta kritiken
tystna började Söndagsbladet plötsligt prisa monarkin och lät till och
med förstå att en begränsning av tryckfriheten till dess skydd kunde
vara en befogad åtgärd.120 Givet att skiftet som sådant kan registreras
i tidningen på förvåren 1850, inte året därpå, verkar det sannolikt att
något slags arrangemang gjordes upp redan vid denna tid, även om
källbeläggen saknas.
Eftersom tidningarna konkurrerade om samma köpare låg det förstås i Edvard Sjöbergs ekonomiska intresse att de två nykomlingarna
skulle lyckas mindre bra.121 Vad som i detta ljus verkar fullt begripligt gällande kritiken av tidningsmännen Sjöberg, Borg och Persson,
ter sig dock inte mindre svårbegripligt med hänsyn till de bredare
attackerna på Stockholms arbetarförening. Skulle alltså fördömandet
av denna organisation handla om lösnummerförsäljning? Skulle helt
enkelt Söndagsbladets helomvändning vara del av en strategi som gick
ut på att behålla sina många läsare? Om vi accepterar detta måste vi
samtidigt säga att det var en spektakulär felsatsning med förödande
konsekvenser för Söndagsbladet. I anslutning till vändningen störtdök
nämligen tidningen. Edvard Sjöberg var tvungen att i ett svep halvera upplagans storlek mellan 1850 och 1851, varefter upplagekurvan
117 Reform, 10/4 1850.
118 Andersson, ”Stockholms Arbetarförening av 1850”, s. 91; Borell, De svenska liberalerna, s. 283.
119 Nordmark, ”Liberalernas segertåg (1830–1858)”, s. 109.
120 Borell, De svenska liberalerna, s. 283.
121 Andersson, ”Stockholms Arbetarförening av 1850”, s. 91.
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bara fortsatte nedåt utan att någonsin vända uppåt igen.122 Samtidigt
nästan tredubblades Folkets röst, som tog över Söndagsbladets övergivna
arbetarmilitans: från drygt 1 600 exemplar vid starten i oktober 1849
till över 4 200 två år senare.123 Detta torde kunna läsas som en indikation på vad de tidningsläsande arbetarna i Stockholm ansåg om Söndagsbladets nya kungavänliga linje och dess försök att göra ett förhatligt
objekt av arbetarföreningen och hela den lokala arbetarradikalismen.

Patologiseringsstrategin
Begripligt nog förklarade Söndagsbladet sin egen vändning varken med
hänvisning till några konkurrensstrategier eller genom att låta läsarna veta att en överenskommelse hade träffats med rikets högsta krets.
Som svar på svekanklagelserna redogjorde tidningen för sina skäl i
mitten av april 1850, och här stod i stället hotet och ansvaret i centrum
– hotet kom från arbetarföreningen medan Söndagsbladet avsåg att ta
sitt ansvar. Det gick nämligen inte längre att bortse från att arbetarna
i Stockholm faktiskt hade drabbats av den socialistiska ”smittan” och
börjat ge uttryck för samhällsvådliga attityder, precis som de ”spökrädda” hade förutsagt:
Smittan grep omkring sig, socialismen kom på modet; hvar man sammanträffade med en arbetare som anslutit sig till fanan, hörde man hans förbannelser, hans verop öfver husbönderna, ja, en arbetare af Arbets-Föreningen, med hvilken utgifvaren af denna tidning en dag händelsevis kom i
samtal, sade honom öppet i ansigtet följande ord: ’alla styrande personer
i ett samhälle äro skurkar, ja Gud sjelf är en skurk, ty han har stiftat lagar,
dem ingen menniska kan efterlefva’.124

Det var dessa förbannelser och verop som hade fällt avgörandet:

122 Söndagsbladet var nere på 840 exemplar 1853 och när tidningen slutligen upphörde 1861 hade den i fem års tid kämpat med en upplaga på omkring 500 exemplar.
Waller, Den svenska pressens upplagor, s. 189–190.
123 Waller, Den svenska pressens upplagor, s. 88.
124 Söndagsbladet, ”Svar på tal”, 14/4 1850.
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Under den förbistring, som sålunda rådde i sinnena, gingo vi till råds med
oss sjelfva, om hvad från vår sida borde göras för motverkande af vidare
spridning af dessa läror och hämmandet af en Förenings verksamhet, inom
hvilken, om än i förtäckta ordalag, predikades: förakt för lagarne, förakt
för den bestående samhällsordningen, förakt för religionen.125

När Folkbladet året innan drev sin antikommunistiska kampanj byggde
det överordnade isoleringssyftet som vi minns på upprättandet av en
skarp åtskillnad mellan de många arbetarna och de fåtaliga kommunisterna. Så kunde Söndagsbladet inte riktigt göra. ”Smittan grep omkring sig”, löd trots allt problembeskrivningen, och en kritisk mängd
arbetare skulle alltså redan ha ”anslutit sig till fanan”. Hellre än att
kort och gott konstruera det onda som någonting externt i förhållande till de adresserade mottagarna kan vi säga att det för Söndagsbladet gällde att identifiera det onda som arbetarna själva hade kommit
att förkroppsliga med någonting som egentligen härrörde utifrån.
För att använda tidningens egen metafor: utmaningen var att föra de
besmittade arbetarna till sjukdomsinsikt, kurera dem och samtidigt
oskadliggöra den yttre smittspridaren, det vill säga arbetarföreningens ledare med sina socialistiska tidningar. Vi kan kalla det för patologiseringsstrategin.
Som första steg handlade det om att etablera att socialismen faktiskt var att jämföra med en sjukdom, med en form av smittsam galenskap närmare bestämt. Söndagsbladet sade sig ha försökt ställa Reforms utgivare Borg och Persson till svars, och tillsammans med andra
tidningar begärt att få veta vad de egentligen menade med att kalla
sig socialister:
Vi äro socialister! – hafva de utropat, och då andra invändt: förklara då
hvad ni vilja, sägen hvad ni mena med det der ordet, hafva de svarat: ’det
angår eder icke, ty: vi äro socialister och dermed slut’.126

125 Söndagsbladet, ”Svar på tal”, 14/4 1850
126 Söndagsbladet, ”Svar på tal”, 14/4 1850.
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De hade vägrat svara. Antingen saknade dessa ledare förmågan att
vederhäftigt göra reda för sitt eget namn, menade Söndagsbladet, eller
så hade de ett mycket mer ominöst intresse av att hålla inne med
svaret. Tidningen utvecklade det senare alternativet. Av allt att döma
brukades namnet som ett medel för att försätta arbetarna i ett tillstånd
av blind lydnad. Söndagsbladet lade orden i Borg och Perssons mun,
så som dessa påstods adressera arbetarna i Reform:
Arbetarne skola tänka och handla med vår, Borgs och Persons, nåde, ty:
vi äro socialister; vi skola då frälsa och förlossa dem från all verldenes slafveri och träldom, och skaffa dem politiska rättigheter, ty: vi äro socialister;
de skola tillbedja och tjena oss med tankar ord och alla goda gerningar,
ty: vi äro socialister; de skola tro på den undergörande kraften af våra ord,
ty: vi äro socialister; och ingen må tvifla på de underverk vi hafva i görningen, ty: vi äro socialister!127

Socialistetiketten fungerade här som en sorts hypnotiskt pseudo-svar,
varmed de två uppkomlingarna skulle vilja skaffa sig fullkomlig makt
över arbetarna. De toppridna arbetarnas roll var blott att följa, de skulle tillbedja och tjäna sina ledare, se i dem praktiskt taget frälsargestalter och aldrig tvivla på deras förmåga att göra underverk. Varför då?
Därför att ledarna kallade sig socialister. De socialistiskt besmittade
arbetarnas galenskap hade på det sättet åtminstone två kännetecken
enligt Söndagsbladet. Först deras antagna vanföreställning att socialismen faktiskt bar på denna gudalika kraft, att socialismen var svaret
på alla problem och namnet på deras frälsning och förlösning. Sedan
förhållandet att arbetarna lät sig reduceras till ett intet, att de accepterade denna abjekta status, berövade all självständig agens och förslavade under ett par nybakade föreningsledare och tidningsskrivare.
Den socialistiska smittan satte med andra ord förståndet ur spel och
genererade en lika okritisk som livsfarlig servilitet hos de drabbade.
Till detta lade Söndagsbladet ett tredje kännetecken: en trots allt
grandios självbild. Vid sidan av att vilja reducera dem till ett intet
i förhållande till sig själva skulle nämligen de socialistiska ledarna
127 Söndagsbladet, ”Svar på tal”, 14/4 1850.
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smickra arbetarna på ett sätt som fick dem att tro att de var allt i relation till alla andra. Enligt vad som gick att anta av Reform, förklarade
Söndagsbladet, hörde det till socialismens ”högsta uppgift” att ”göra
arbetarens nyck, önskan eller vilja till den enda allsmäktiga lagen,
hvaremot ingen appell blefve möjlig”.128 Serviliteten samverkade då
med ett lika oresonligt högmod, uppfattningen att arbetarnas nycker
och önskemål borde gälla för hela samhället som allenarådande lag.
På ett annat ställe jämförde Söndagsbladet Stockholms arbetarförening med samtidens religiösa ”läsare-sekter”.129 I likhet med dessa skapade nämligen de socialistiska ledarna en kombination av blind tro,
undergivenhet och förhävelse hos sina följare, och det var ”vidrigt”.
Där emellertid det religiösa läseriet syftade till människans ”salighet
efter döden” avsåg den socialistiska motsvarigheten att ”leda hela
samhället till en politisk pånyttfödelse”, vilket endast var så mycket
farligare.130
Söndagsbladet var inte ensam om att jämföra arbetarföreningen med
det så kallade läseriet, numera oftare kallat 1800-talets folkväckelse
och exemplifierad av rörelser som schartauanismen, læstadianismen
och nyevangelismen. Morgonposten eller Nya Dagligt Allehanda – den regeringsfinansierade Stockholms Aftonposts morgonutgåva – påstod till
exempel att arbetarföreningen fungerade på samma sätt som ”läsareföreningarne”: ”Saken är precist densamma, och ehuru medlen icke
äro fullkomligt likartade, så blir dock verkan enahanda, d. v. s. fanatism, hvilken alltid slutar med deras uppoffrande, som låtit fantisera
sig.”131 Här fick kombinationen av blind tro, undergivenhet och förhävelse ett eget namn: ”fanatism”. Morgonposten lade därtill ett sista
kännetecken till den förhatliga kombinationen: arbetarnas okunnighet. Enligt denna tidning hade arbetarna lättare att låta ”fantisera sig”
än andra människor eftersom de var ”okunniga om samhällets både
lagar och institutioner, ja, om sjelfva vilkoren för samhällets bestånd”.
128
129
130
131

Söndagsbladet, ”Svar på tal”, 14/4 1850
Söndagsbladet, ”Arbetare-föreningen”, 31/3 1850.
Söndagsbladet, ”Arbetare-föreningen”, 31/3 1850.
Morgonposten eller Nya Dagligt Allehanda, ”Arbetare-föreningarne”, 25/2 1850.
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Då den ville nå fram till just denna målgrupp är det inte förvånande
att Söndagsbladet utelämnade detta sista drag.
Som ett led i patologiseringsstrategin kunde tidningen i alla händelser förklara varför de arbetare som ”anslutit sig till fanan” så bittert förbannade samhället. Genom löften om de mest fantastiska resultat, deras jordiska frälsning, knöt de socialistiska ledarna arbetarna
till sig i absolut underdånighet, samtidigt som de intalade dem att de
i sin tur hade rätt att förvänta sig hela det övriga samhällets underkastelse. Men eftersom andra inte delade arbetarnas vanföreställningar
om socialismens undergörande kraft och helt enkelt inte böjde sig för
deras hybris, tenderade de i stället att framstå som fiender i arbetarnas ögon. Hela den bestående samhällsordningen kom i själva verket
att likna ett enda stort illdåd mot dem. Så anlades en ”mordbrand i
hvarje arbetares hjerta”, hävdade Söndagsbladet. Smittade av socialismen ville de hämnas på ett samhälle som för dem hade reducerats
till ingenting annat än en serie ”inbillade oförrätter”.132 I detta läge
var allt som saknades en liten direktverkande gnista, något som faktiskt skulle få dårskapen att urarta.
Gentemot svekanklagelserna replikerade Söndagsbladet sammanfattningsvis att det tvärtom var arbetarföreningens ledare och deras
patologiska grepp om arbetarna i Stockholm som var det verkliga
problemet. Samhällsfreden var hotad och måste försvaras, samtidigt
som arbetarna måste räddas. Söndagsbladet riktade detta budskap direkt till läsarna: ”J gån mot eder egen undergång om J följen denna
fana”.133 Vi kan säga att patologiseringen övergick i ett retoriskt räddningssyfte, att Söndagsbladet iscensatte sig själv i strid med Reform och
Folkets röst som arbetarnas verklige vän i nöden – detta innan ”deras
hjernor blifvit till den grad förvirrade af de galna theorier man pluggar i dem, att de skynda till sin egen undergång likasom den af koller angripna hästen skenar emot döden”.134

132 Söndagsbladet, ”En fråga för dagen”, 7/4 1850.
133 Söndagsbladet, ”Svar på tal”, 14/4 1850
134 Söndagsbladet, ”Arbetare-föreningen”, 31/3 1850.
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Räddaren i nöden
Vad gällde de socialistiska lärornas halt och tillämpbarhet höll sig Söndagsbladet mest till snabba avfärdanden, med uttryck som ”galna theorier” och ”bizarra utopier”.135 Angeläget för tidningen tycks dock ha
varit att skapa ett läsarförhållande till nuet som om de befann sig i ett
kritiskt skede. Innan det gått för långt måste arbetarna inse att ”herrar Borg, Person och Fr. Sjöberg” inte var svaret, inte deras välgörare,
inte samhällets nyskapare. Faktum är att läsarna enligt Söndagsbladet
skulle se det som vanskligt huruvida det snart alls skulle finnas något
samhälle kvar att bråka om ifall dessa socialistledare fick fortsatt arbetarstöd. Med en inte mindre alarmistisk hållning än när Folkbladet
året innan varnat för ett kommunistiskt uppror i Stockholm hävdade
Söndagsbladet att en katastrof var nära förestående:
Verkningarne af dessa deras läror, om mot deras förhärjelser icke reses
upp någon hämmande dammlucka, blir: splitet och tvedrägten; resultaten:
en stundande upplösning af de – ty värr! – svaga band, som ännu sammanhåller
vårt samhälle, i hvilka, slappa förut, man blott behöfver rycka från ett par
motsatta håll, för att hela väfnaden af sig sjelf brister.136

Avsikten att rädda arbetarna från arbetarföreningen och de socialistiska tidningarna angick med andra ord samhället som helhet. Sett
till hur läsarna adresserades handlade det kanske rättare sagt om att
hjälpa arbetarna att rädda sig själva och därigenom bli aktörer för
hela samhällets räddning. I enlighet med Söndagsbladets smittometafor
ska vi fokusera på vad som kan kallas två av tidningens tillfriskningskurer. Båda kurerna innebar så att säga att patienten exponerades för
vissa destruktiva, till och med självförstörande effekter av dennes eget
nuvarande tanke- och handlingssätt. I det första fallet kan arbetarna
som kollektiv beskrivas som räddningsobjektet, i det andra den enskilde arbetaren.
Till att börja med förklarade Söndagsbladet hur det ofrånkomligen
måste gå för arbetarna själva ifall de inte ändrade sig och gjorde helt
135 Söndagsbladet, ”En fråga för dagen”, 7/4 1850.
136 Söndagsbladet, ”En fråga för dagen”, 7/4 1850.
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om, någonting lika förödande som uppenbart. Som läsarna väl visste
rådde det nämligen ingen brist på människor i Sverige som var att
räkna som ”arbetsklassens naturliga fiender” – alla dessa människor
som fruktade arbetarnas ”stigande bildning” och som i hemlighet avskydde ”hvarje tillstymmelse till politisk frihet”.137 Dessa personer
kallades ”de reactionära” och de fanns överallt, ”ibland adel, prester,
borgare, embetsmän, kapitalister, possessionater, med ett ord öfverallt”. Hur förhöll sig reaktionärerna till Stockholms arbetarförening
och den socialistiska tidningsagitationen? Jo, förklarade Söndagsbladet,
de såg ”med glädje på den strid som nu som bäst föregår” eftersom
de därmed räknade med att kunna ”tillskrufva de politiska fjettrarne
för årtionden, ja sekler”.138 Vi kan säga att de socialistiskt besmittade
arbetarna med den första kuren skulle förmås att tillfriskna genom
att exponeras för reaktionens spöke.
Förutom stort och mäktigt var det reaktionära partiet enligt Söndagsbladet synnerligen skrupellöst och lömskt. ”De arbeta i tysthet”,
skrev tidningen, och med ”hvilka orena och förnedrande medel som
helst”. Allt annat än den lagliga ordningens män, som de gärna presenterade sig själva, var hela deras liv en kedja av ränker och stämplingar – alltid med en och samma bakom eufemismer dolda plan för
ögonen: att kedja ”samhället under börds- och rikedoms-väldets förenande bojor”.139 I det ljuset skulle det alltså inte vara så märkligt att
reaktionärerna faktiskt välkomnade den socialistiska agitationen. Söndagsbladet menade sig ha förstahandskällor på detta: ”Gifver man sig
in i ett samtal med någon af dessa reactionärer, hör man dem derföre äfven alltid säga: den der Arbetare-Föreningen bör icke ansättas,
utan tvertom understödjas.” ”Hvilken svart plan skönjes ej häruti?”
Om arbetarna i Stockholm försökte en revolt skulle de säkerligen
krossas, till odelad glädje för de reaktionära ”bödlarne”.140 Fullt så
transparent var dock inte planen. Det djupare skälet till att reaktionä137
138
139
140
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Söndagsbladet, ”Arbetare-föreningen”, 21/4 1850.
Söndagsbladet, ”Arbetare-föreningen”, 21/4 1850.
Söndagsbladet, ”Arbetare-föreningen”, 21/4 1850.
Söndagsbladet, ”Arbetare-föreningen”, 21/4 1850.

rerna försvarade arbetarföreningen var ett annat. Enligt Söndagsbladet
hade de nämligen förstått att en växande arbetarradikalism skulle ge
upphov till intrycket att socialismen var arbetarnas eget påfund, ”att
de galna theorier, man inpluggar arbetaren, hafva sin upprinnelse i
hans egen fantasi”. Det här var deras lömskare avsikt: att överheten
och hela samhället skulle identifiera socialismens samhällsomstörtande läror inte med några få ledarfigurer utan med arbetarnas egna
spontana övertygelser, med deras eget sätt att tänka och känna. För
vad skulle inträffa om ”krigsförklaringen” mot samhället faktiskt utgick från arbetarna själva, hur skulle alla andra människor därmed
tvingas agera? Som reaktionärer naturligtvis. Eller som Söndagsbladet
skrev på ett annat ställe: arbetarna skulle framstå som en ”fiende” till
lagarna och den allmänna ordningen, ”mot hvilken samhället som
en enda man reser sig upp”.141
Läsarna måste kort sagt förstå att reaktionärernas makt skulle bli
fruktansvärd om socialistledarna fortsatt fick verka fritt i Stockholm
– och detta med all rätt, menade Söndagsbladet. Om arbetaren faktiskt
stod bakom Reforms och Folkets rösts budskap, ja då var han ju också
”samhällsvådlig” på riktigt, ”hvarför han måste, genom inskränkning i sina medborgerliga rättigheter, göras oskadlig”.142 Allt som
hittills hade åstadkommits för arbetarna skulle samtidigt gå förlorat.
”Alla de uppoffringar, försakelser och strider, som frihetens vänner
under årtionden uppoffrat […] äro derigenom förspillda, ja alla bemödanden, som uti enahanda riktning, blifvit gjorda för arbetsklassens framtid”.143 Att hämta sig från den socialistiska dårskapen var
därmed synnerligen angeläget för arbetarna själva.
I relation till reaktionens spöke satsade Söndagsbladet på att få sin
status som arbetarnas lojala tidning bekräftad. Läsaren gavs uttryckligen detta råd: ”han gjorde klokast om han såsom hittills hölle sig
till sina gamla sakförare inom pressen”. ”Hela vår publicistiska verksamhet har gått ut på att verka för förbättrandet af arbetsklassens
141 Söndagsbladet, ”Svar på tal”, 14/4 1850.
142 Söndagsbladet, ”Arbetare-föreningen”, 21/4 1850.
143 Söndagsbladet, ”Arbetare-föreningen”, 21/4 1850.
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ställning”.144 Frågan är då hur Söndagsbladet menade att läsarna skulle
agera, förutom alltså att i sin tur visa tidningen sin lojalitet. Vi har använt metaforen tillfriskna, att arbetarna måste återerövra sitt förstånd
efter att ha förvillats av socialisterna till att lika servilt som övermodigt
se sig själva som offer för idel oförrätter och som aktörer för ett illusoriskt jordiskt paradis. Det kan även sägas att läsarna uppmanades
att agera reaktionärt i förhållande till föreningsledarna och tidningsmännen Borg, Persson och Sjöberg, för att därmed undvika att göra
arbetarfientliga reaktionärer av hela det övriga samhället.
Frågan om arbetarnas agens leder till nästa retoriska tillfriskningskur, den andra huvudsakliga argumentationslinje varmed Söndagsbladet försökte framställa sig som räddaren i arbetarnas nöd. Metoden
var fortsatt att exponera läsarna för de destruktiva och rent livsfarliga
effekterna av den socialistiska dårskapen. Nu adresserades dock arbetarna som enskilda individer frikopplade från arbetarkollektivet och
med ett förmodat eget intresse av att överleva i en hård värld med
knappa resurser. Den besmittade arbetaren skulle nämligen tvingas
uppleva hur hans liv föll sönder på grund av den egna radikalismen,
hävdade Söndagsbladet, ett förfall som skulle gå från tidsödande föreningsarbete, arbetstidsbortfall och skuldsättning, hela vägen till ”betryck och fattigdom, som i sin ordning medförer likgiltighet, arbetsleda, begär till starka drycker, m. m.”145 Vi kan säga att kuren gick ut
på att framställa arbetarföreningen och arbetarnas organisering överhuvud som en producent av personliga tragedier. Här kom Söndagsbladets helomvändning i full dager och dess nya avradikaliseringssyfte
blev uppenbart.
Argumentationslinjen dök upp i Söndagsbladet första gången i samband med dess bevakning av arbetarföreningens mötesverksamhet,
och mer specifikt med anledning av en diskussion inom denna förening i slutet av mars 1850 om att gå på offensiven och försöka få i
gång en landsomfattande arbetarföreningsrörelse. Argumentet inleddes med ett helt sakligt referat av det aktuella mötestillfället:
144 Söndagsbladet, ”Svar på tal”, 14/4 1850.
145 Söndagsbladet, ”Något att tänka på”, 28/4 1850.
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Vid sednaste sammankomst uti Arbetare-Föreningen, fattades det beslut,
att till landsorterna utskicka s. k. emmissarier (ombud) från Föreningen,
hvilka ambassadörers resa skulle hafva till syftemål, dels att uti landsortsstäderne inom arbetsklassen derstädes verka för Föreningens framtid, äfvensom att uppmana till bildandet af Filial-afdelningar i orterne.146

Därefter meddelade Söndagsbladet att dessa kringresande föreningsambassadörer skulle väljas ur arbetarnas led och inte bland föreningens intellektuella ledarskap. Inom föreningen hade åsikten vunnit
att landsortsagitationen borde vara horisontell, arbetare och arbetare
emellan. Detta verkade gå på tvärs med Söndagsbladets bild av maktförhållandet mellan socialistledarna och föreningens arbetarmedlemmar,
där de senares roll blott var att följa de förra, att tillbedja och tjäna
dem. Eller? Söndagsbladet försökte tvärtom få uppgifterna att förstärka
denna bild. Yrkandet att det var arbetarnas egen sak att resa runt i
landet och bygga sin föreningsrörelse skulle förstås som endast ännu
en grymhet mot dem. Som beslutet vinklades: ”dessa ledares lika hjertlösa som vandaliska proposition, att rycka idoga och stilla arbetare
från deras verkstäder”. Söndagsbladet liknade de mobila arbetarorganisatörer som därmed skulle framträda med landstrykare och ställde
dem mot ett helt apolitiskt arbetarideal, bilden av den förnöjde arbetaren som höll sig undan problem:
såsom andra landstrykare resa [de] land och rike omkring och derunder
lida brist på det nödvändigaste, då de deremot, om de sköta sitt arbete,
äro laglydiga, arbetsamma och ordentliga, i sin lugna krets äro försäkrade
om en sorgfri utkomst.147

Det är inte osannolikt att de svekkänslor bland arbetarföreningens
medlemmar som uttrycktes i Reform till stor del handlade om det budskap som här utsades helt öppet. Stanna i era verkstäder! Offra inte
den egna tryggheten! Upplöst i atomer var med andra ord det kollektivt kämpande och självuppoffrande arbetarsubjekt som Söndagsbladet
helt nyligen hade sökt frammana i Sverige. I stället hyllades arbetar146 Söndagsbladet, ”Arbetare-föreningen”, 31/3 1850.
147 Söndagsbladet, ”Arbetare-föreningen”, 31/3 1850.
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nas skötsamhet, laglydighet, arbetsamhet och ordentlighet, dessutom
med det tidigare så främmande påståendet att det fanns någonting
som kunde kallas en ”sorgfri utkomst” för arbetarnas del. Egentligen
rörde det sig då inte längre om att bota arbetare från en viss sorts
socialismsjuka, det var fråga om att avradikalisera dem fullständigt,
förmå dem att släppa själva tanken på en organiserad politisk agens.
Det här blev än klarare vid ett senare tillfälle, när Söndagsbladet fullt
ut satsade på detta budskap: lämna ”klubblifvet” och återvänd till er
”lugna och stilla verkningskrets”!148
Gentemot talet om svek anförde Söndagsbladet detta avradikaliseringsbudskap som ett led i sitt räddningssyfte, som en insats för att
hjälpa den enskilde arbetaren från att utblottas och sjunka ner i personlig misär. Samma omsorg som tidningen menade sig visa de mobila arbetarorganisatörerna utsträcktes till den stationäre arbetaren i
Stockholm. Han skulle snart hamna i ”brödlöshet” om han slösade
sin tid på föreningsaktiviteter. Det var själva tidsåtgången som avsågs,
vilket innebär att argumentet inte bara hade tillämpbarhet på Stockholms arbetarförening utan på allt föreningsengagemang. Att vara
arbetare betydde att konstant leva nära svältens gräns. I det perspektivet måste allt annat än arbete, menade Söndagsbladet, betraktas som
”onyttigt förspilld tid”, ett slags tidsödande excess: ”hvarje timma,
som den, hvilken skall föda sig med sina armars arbete, förspiller, är
för evigt förlorad och kan aldrig mera ersättas”.149
Det här är en total omsvängning jämfört med Söndagsbladets initiala reaktion på arbetarföreningen bara ett halvdussin tidningsnummer tidigare, då arbetarnas engagemang var lika självklart som att
deras politiska aktörsfostran skulle främjas. Inte ens den regeringsunderstödda Morgonposten eller Nya Dagligt Allehanda gick lika långt som
Söndagsbladet. Trots att även denna tidning angrep Stockholms arbetarförening i mycket hårda ordalag kunde den ändå hävda att det var
någonting i grunden positivt att arbetare börjat delta i föreningar, ”om
nemligen hederliga och upplysta män öfvertaga ledningen deraf. Då
148 Söndagsbladet, ”Något att tänka på”, 28/4 1850.
149 Söndagsbladet, ”Något att tänka på”, 28/4 1850.
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äro de utan tvifvel nyttiga både för samhället och föreningarnes egna
medlemmar”.150 I det att Söndagsbladet fokuserade på tidsförlusten förintades denna distinktion. Den personliga tragedin – skuldsättningen,
drickandet, brödlösheten – hölls fram som en varning, som en prognos, för varje arbetare som huvudlöst förbisåg sin egen ekonomiska
utsatthet och involverade sig i det kollektiva politiska livet.

Sammanfattning
Det här kapitlet har behandlat den socialistiska arbetarmobilisering i
Sveriges huvudstad som startade med tidningarna Folkets röst och Reform i slutet av 1849, och som fick viss stadga när Stockholms arbetarförening bildandes i början av 1850. Fokus har varit på innebörderna
av att lundatrion i Reform och Franz Sjöberg i Folkets röst förklarade
sig som socialister: hur de genom denna självbenämning iscensatte
sig som språkrör för samtidens stora folkliga förändringskrav och
som modiga arbetarföreträdare gentemot vad de beskrev som de inhemska eliternas motstånd och illvilliga lögner, samtidigt som de i
detta namn sökte konstituera en svensk politisk arbetartillhörighet
och emancipatorisk kollektiv agens.
I kapitlets senare del stod Söndagsbladets vändning i centrum, bakgrunden till och innebörderna av att denna tidning som svar på de
socialistiska nykomlingarna gick från att vara arbetarradikalismens
ledande lokala organ till att tvärtom hårdfört angripa mobiliseringssyftet och själva tanken på en organiserad politisk arbetaragens. Som
framgick i det förra kapitlet hade Söndagsbladet alltsedan mars 1848
tämligen militant gjort gällande att politikens viktigaste konfliktlinje
hädanefter skulle gå mellan den tidigare exkluderade arbetarbefolkningen och samhällets alla besuttna, metonymiskt anförd som en
kamp mellan ”penningen och arbetet”. I den nya situationen i början av 1850 och sannolikt besoldad av hovet ställde Edvard Sjöberg
plötsligt om sin tidning till en samhällsförsvarande röst och riktade
150 Morgonposten eller Nya Dagligt Allehanda, ”Arbetare-föreningarne”, 25/2 1850.
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ett budskap om avradikalisering till arbetarmottagarna. Med sin patologiseringsstrategi förklarade tidningen socialismen som en smittsam
dårskap som spred sig i Stockholm på grund av det fördärvliga inflytande som männen bakom Reform och Folkets röst hade skaffat sig över
stadens arbetare. I strid med dessa nykomlingar sökte Söndagsbladet
läsarnas fortsatta erkännande och lojalitet som arbetarnas sanna vän
och företrädare genom vad som kallades ett retoriskt räddningssyfte:
hävdandet att tidningens helomvändning – motsatsen till ett svek –
egentligen handlade om att rädda arbetarna från hela det övriga samhällets annars berättigade repression och den enskilde arbetaren från
att förlora sin försörjning och falla ner i personlig misär.
Vad gäller Reform och Folkets röst har kapitlet visat att dessa tidningar fortsatte på den väg som Söndagsbladet tidigare hade öppnat i den
stockholmska pressoffentligheten. Arbetarläsarna interpellerades här
som emancipatoriska subjekt inom ett binärt konfliktmönster, som tillhöriga ett nationellt arbetar-vi inbegripet i sin egen tillblivelseprocess
och gentemot en ekonomiskt definierad motståndarfigur, vilken på
grundval av ägandets centrala ställning innefattade både den traditionella monarkiska överheten och de nya liberala eliterna. Till skillnad
från Söndagsbladet knöt dock Reform och Folkets röst socialistetiketten
intimare till detta emancipatoriska arbetarsubjekt, bland annat som
just den partipolitiska benämningen på arbetarnas subjektstillblivelse.
Lundatrion menade att arbetarnas begynnande organisering i Stockholm pekade mot att socialismen var på väg att materialisera sig som
ett tredje och status quo-brytande parti i Sverige vid sidan av liberalismen och konservatismen. I Folkets röst hävdade Franz Sjöberg i sin
tur att socialismen syftade till att befria de stora arbetarmassorna från
rikedomens förtryck och sålunda benämnde dessa människors kamp
för jämlikhet, både politisk och ekonomisk.
Vidare har det framkommit att Folkets röst och Reform använde vissa
resurser inom den allmänna kristna föreställningsvärlden och modellerade sina snarlika berättelser om socialismens kommande seger
efter en teleologisk tolkning av kyrkans och kristendomens historia.
Reform var den tidning som här gick längst och påstod att socialismen
faktiskt var bestämd att efterträda kristendomen genom att föra med
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sig ett paradisiskt tillstånd bland människorna redan i denna världen.
Tolkade i strategiska termer föreslogs att dessa aktualiseringar av den
kristna referensramen var underordnade de två tidningarnas mobiliseringssyfte och bidrog till att ge anslutandet till den föregivet ohejdbara socialistiska rörelsen en aura av världshistorisk signifikans, samtidigt som motståndarna kunde konstrueras som av ödet bestämda
förlorare likt bibelns fariséer och skriftlärde.
Helt samstämmiga var Reform och Folkets röst emellertid inte. En
källa till spänning mellan dem kan sägas ha varit graden av retorisk
militans, närmare bestämt att Folkets röst adresserade sina läsare med
ord som medvetet eldade på motståndarnas revolutionsskräck medan
Reform tydligare inskärpte att de svenska arbetarnas emancipatoriska
vi-blivande måste äga rum inom laglighetens och ordningens gränser.
Till detta hörde att Reform lade större vikt vid att socialismen skulle
vara informerad av en korrekt samhällsanalys, att tidningens egen
position i realiteten var att förstå som vetenskapligt underbyggd, varför den också kunde förväntas appellera till andra än bara arbetarna,
till alla människor med kunskaper om socialismens rätta lärosatser,
i sista hand även de i nuet rädda och fientligt inställda eliterna. När
Folkets röst i sin tur förutsåg att socialismen i framtiden skulle bli hela
mänsklighetens program var det av en annan anledning, nämligen
därför att arbetarna på basen av sitt samtidigt fysiska och moraliska
övertag genom kamp skulle tvinga samhällets rika och mäktiga att
motvilligt ge med sig. Vi kan säga att denna tidning interpellerade
ett arbetarsubjekt inställt på att vinna sin seger genom en process av
hårdnackat och troligen blodigt motstånd, medan det för Reform mer
handlade om ett arbetarsubjekt som förkroppsligade ett samhällsförnuft som utan våldets nödvändighet med tiden skulle vinna universell anslutning.
I kapitel 4 var fokus på den revolutionära subjektsfigur som gjordes
i Stockholm av de franska arbetarna under 1848 års revolutionsdebatt
och på den entré i diskursen som detta kom att innebära även för de
inhemska arbetarna, alltså som relevant målgrupp för de lokalt stridande presslägrens subjektserkännande retorik. I det här kapitlet har
fokus varit på tidningar som gick steget längre, som inte bara ville
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engagera dessa nya mottagare i ett befintligt politiskt positioneringsmönster utan som uppmanade arbetarna att organisera sin egen politiska partiposition, som med andra ord sökte konstituera dem som
socialismens subjekt. Reform och Folkets röst artikulerade som Söndagsbladet före dem i ideologiskt igenkännbara ordalag många av de
antaganden, föreställningar och appeller som alltsedan dess har förknippats med en radikal eller progressiv arbetarpolitik och som haft
en given partipolitisk och historiografisk tillvaro inom den moderna
klassberättelsens horisont. I det tidiga 1850-talets Stockholm levde
dessa nyartikulerade innebörder och anspråk dock ett mycket prekärt
liv och hela den socialistiska mobiliseringsfasen närmade sig i själva
verket sitt slut redan från början.

276

6. Monarkisk offensiv och arbetar
radikalismens slut, 1850–1851

Under året 1850 stod det klart att 1848 års revolutionära framryckningar var på väg att annulleras av de auktoritära regimernas återkomst och politiska reaktion.1 Sverige följde här liksom tidigare den
allmänna europeiska händelsekurvan. Den lokala arbetarmobiliseringens tidningsaktörer och Stockholms arbetarförening fick inte luft
under vingarna förrän dessa aktörssammanhang möttes av en monarkisk motkampanj, drevs tillbaka och upplöstes medelst en kombination av pressagitation, åtal, hot och mutor.2 Det här sista analys
kapitlet handlar om denna monarkiska offensiv och undersöker de
strategier som användes, med tyngdpunkt på den konstitutiva retorik
som utgick från den regimanknutna sektionen av stockholmspressen
och varmed ansatserna av Reform och Folkets röst att väcka ett inhemskt
socialistiskt arbetarsubjekt till liv oskadliggjordes.
Många historiker har noterat att debattklimatet i Sverige ändrade
karaktär i början av 1850-talet, att tonläget skruvades ner och samhällskritiken mildrades.3 I kapitel 4 såg vi att en förändring åt det
hållet inträffade redan under revolutionsåret 1848, när nyheten om
parisarbetarnas juniuppror bidrog till att Dagligt Allehanda och Aftonbladet plötsligt började framföra sina reformkrav utan de tidigare re1 Sperber, The European revolutions, 1848–1851, s. 257.
2 T.ex. Mellberg, Realitet och utopi, s. 30; Påhlman & Sjölin, Arbetarföreningarna i Sverige 1850–1900, s. 123–124.
3 T.ex. Nilsson, ”Den sociala frågan”, s. 157; Petersson, ”Den farliga underklassen”, s.
60.
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volutionshyllningarna och republikanska övertonerna. I detta kapitel
föreslås att 1850-talets nedtonade och mindre konfliktfyllda svenska
debattklimat hängde samman med 1850 års monarkiska offensiv mot
den lokala arbetarradikalismen och de samtidsberättelser och interpellationer som här anfördes.

Reaktionens politik
Det fanns ingen legal grund för användandet av direkt repression mot
Stockholms arbetarförening, associationsrätten var etablerad, lika lite
som Tryckfrihetsförordningen gjorde det möjligt att komma åt den
socialistiska agitationen i Folkets röst och Reform, så länge denna inte
var riktad mot kungens person eller uppmanade till våld. Oscar I,
hovet och den successivt ombildade regeringen var tvungna att vidta
andra typer av åtgärder för att bemöta arbetarradikalismen och hindra dess tillväxt. Här var både öppna och dolda aktiviteter på opinionsbildningens område av central betydelse.
Tidigare har det konservativa tidningsstartandet i Stockholm behandlats och särskilt dagstidningen Stockholms Aftonpost, som utkom
med regeringspengar i juni 1848, samt de två veckotidningarna Synglaset och Folkbladet i början av 1849, båda med band till rikets styre och
båda inriktade på arbetarmottagarna med sin delade antikommunistiska alarmism och sina samhällsförsonande interpellationer. I början
av 1850 hade den stockholmska presskartan ritats om ytterligare till
den monarkiska sektionens fördel. Undantaget från denna tendens
var Folkbladet, som misslyckats med att skapa sig en engagerad arbetarpublik och som tvingats lägga ner innan Stockholms arbetarförening ens hade bildats. I Synglaset, under det nya namnet Morgonbladet, drev dock kronprinsens kammarjunkare Constans af Pontin den
monarkiska reaktionen tämligen självsäkert, med ett tilltal som var
lika folkligt anpassat som det var stridslystet. Även Tiden utmärktes av
en påtaglig kampvilja och fortsatte att insistera på det akuta behovet
av de överordnades enighet gentemot det anstormande proletariatet.
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Samtidigt hade Dagligt Allehanda, som vid sidan av Aftonbladet länge
varit Sveriges ledande oppositionstidning, gått i konkurs och dess huvudman Elof M. Lindman, som så optimistiskt hälsat revolutionsutbrottet i mars 1848, hade flytt landet i vanära efter att ha blivit påkommen med vissa ekonomiska oegentligheter 1849.4 Därmed var
den liberala pressen i Stockholm allvarligt försvagad och Aftonbladet
allt ensammare i en fientlig omgivning.
Stockholms Aftonpost, som skulle utgöra en motvikt till Aftonbladet,
tog som förut in artiklar beställda av regeringen, och expanderade
dessutom sin utgivning 1849 genom skapandet av en morgonupplaga,
Morgonposten eller Nya Dagligt Allehanda. Många av de artiklar som utgick från kungens handsekretariat nådde sina läsare denna väg.5 Alternativt via den annars apolitiska annonstidningen Stockholms Dagblad, med en dagsupplaga på nästan tre tusen exemplar, som under
en period i början av 1850 anpassades och i praktiskt taget varje nummer publicerade texter som angrep den lokala arbetarradikalismen.
Vad som dock verkligen ritade om presskartan vid denna tid var att
Söndagsbladet alltså gick över till hovets och regeringens sida, att den
nu började delta i den monarkiska reaktionen som en av Stockholms
arbetarförenings och de socialistiska tidningarnas fränaste kritiker.
Historikern Gudmar Hasselberg har undersökt Oscar I korrespondens från denna tid och några av hans statsråds dagböcker, och hävdar att kungen var en övertygad antisocialist och själv pådrivande i
bekämpandet av Reform och Folkets röst.6 De två arbetartidningarna
dryftades upprepade gånger av statsledningen med den uttryckliga
anledningen att förhindra deras framfart. Vid ett tillfälle medförde
kungen ett eget exemplar av Folkets röst till konseljen, antecknade
statsråd Paulus Genberg i sin dagbok, och beklagade sig över vad han
hört sägas om denna tidning, att den obehindrat spreds i landet, hela
vägen ner till landsortens drängar och pigor, där den olycksbådande

4 Nordmark, ”Liberalernas segertåg (1830–1858)”, s. 89–90.
5 Nordmark, ”Liberalernas segertåg (1830–1858)”, s. 108.
6 Hasselberg, ”Oskar I och tryckfriheten 1849–56”, s. 146–148, 159.
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nog skulle ha mottagits med entusiasm.7 Att få ett hårt och avskräckande pressåtal att hålla i rätten var av allt att döma en huvudprioritet för honom. Enligt statsledningens synsätt gällde det att göra ett
kraftfullt ingripande i tid, som arbetarhistorikerna Påhlman och Sjölin skrivit, att hejda socialisternas agitation innan den tagit fäste på
djupet och spridits över landet.8
Det står klart att ett antal olika åtgärder vidtogs mot de socialistiska tidningarna och arbetarföreningen i Stockholm. Föreningen sattes
under polisbevakning, sammanträdena bevistades av hemliga informatörer och potentiella hyresvärdar avskräcktes från att tillgängliggöra sina lokaler för den misshagliga mötesverksamheten.9 I Folkets röst
hävdade Franz Sjöberg att ”de maktegande” låg bakom en kampanj
mot honom personligen, att han var offer för ”ständiga trakasserier
och förföljelser af alla möjliga slag”, så många och så förargliga att han
utan svårighet kunde ”fylla en hel tidning med berättelser härom”.10
Också Reform menade att ”vederbörande” låtit veta att dess existens
var ovälkommen: ”man [har] på allt sätt sökt hämma vår verksamhet”.
Hela serier av tidningsförsändelser påstods till exempel mystiskt ha
försvunnit i postgången och aldrig ha nått sina adressater.11
Samtidigt med dessa ljusskyggare metoder agerade statsledningen
öppet på lagstiftningens område. Inom regeringen drog man sig inte
för att förbereda en ändring av Tryckfrihetsförordningen, som skulle
eliminera dess grundlagsstatus. Förebilden var Frankrike, där den demokratiskt valde presidenten Ludvig Napoleon gått i täten för en åtstramning av presslagarna. Eftersom de samhällsvådliga rörelserna från
början utgått från Frankrike, resonerade Oscar I, borde man också därifrån lära sig hur dessa på bästa sätt bekämpades och tillintetgjordes.12
Syftet var att stävja vad man såg som pressens missbruk i allmänhet,
men flera av åtgärderna var riktade rakt mot arbetartidningarna. Fram7 Hasselberg, ”Oskar I och tryckfriheten 1849–56”, s. 159.
8 Påhlman & Sjölin, Arbetarföreningarna i Sverige, s. 123–124.
9 Svedjedal, Frihetens rena sak, s. 240.
10 Folkets röst, ”Hvem bestjäl arbetsklassen?”, 2/3 1850.
11 Reform, ”Stockholm”, 8/5 1850.
12 Nordmark, ”Liberalernas segertåg (1830–1858)”, s. 110.
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för allt avsikten att begränsa möjligheterna för vem som helst att starta
tidning och detta genom att kräva vissa bildningskvalifikationer och en
betydande pekuniär borgen för varje nystartat tidningsföretag.13 Det
färdiga regeringsförslaget, som förelåg först på sommaren 1851, nådde
dock aldrig ståndsriksdagen. Vid det laget lär behovet av en strängare
presslagstiftning ha upplevts som mindre trängande, när den europeiska revolutionsperioden hade nått sitt slut och den socialistiska agitationen av andra skäl redan hade tystnat i Stockholm.
I det följande behandlar vi den monarkiska pressoffensiven och
undersöker den tillhörighetsskapande och mobiliserande retorik som
här utvecklades som svar på den socialistiska arbetarmobiliseringen.
För att riktigt uppfatta trycket i denna offensiv och hur den bidrog
till nedkylningen av den lokala pressoffentlighetens debattklimat, inleder vi dock med dess effekter för Aftonbladet. Under två decennier
hade Lars Hiertas tidning haft en dominerande ställning i Sverige
och spelat en avgörande roll för det offentliga samtalets huvudsakligen reformsinnade karaktär. Men i början av 1850 utsattes Aftonbladet plötsligt för tämligen oförsonliga angrepp från två olika håll och
dessutom med en annan skärpa från de regimtrogna tidningarna, där
Hierta med en lika tvärsäker som alarmistisk ton utpekades som feg
arbetarlismare och förhatlig fosterlandsförrädare. Upplevelsen att ha
förlorat debattinitiativet och från två diametralt motsatta läger vara
gjord till fiende har anförts som en huvudförklaring till varför Hierta
gav upp och sålde Aftonbladet vid årsskiftet 1851–52.14

Angreppen på Hierta
I slutet av februari 1850 påstod Morgonbladet, tidigare Synglaset, att Aftonbladets ägare hade ingått en allians med socialisterna ”Hrr Franz
Sjöberg, Borg och Persson”, och undrade om inte Hierta själv fak13 Nordmark, ”Liberalernas segertåg (1830–1858)”, s. 110.
14 Karl Erik Gustafsson & Per Rydén, Grundad 1830 av Lars Johan Hierta (Göteborg:
NORDICOM-Sverige, 1999), s. 7.
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tiskt blivit socialist.15 Flera tidningar följde efter. Enligt Tiden hade
Sveriges största tidning och mäktigaste publicist alltför länge kommit
undan med sin tvetydiga inställning ”till den socialistiska Propagandan i hufvudstaden”. Nu äntligen hade hela ”den rättsinniga pressen”,
som Tiden formulerade det, ”läst lagen för Publicismens Matador”.16
Bakom detta angrepp på Aftonbladet och Hierta låg kravet på ett resolut och slutgiltigt ställningstagande: vilken sida ska ni tillhöra, deras
eller vår, ska ni stödja socialisternas samhällsförstörelse eller vår lagliga ordning?
I kapitel 4 framkom att Aftonbladet under 1848 års revolutionsdebatt drev linjen mot de konservativa att reformer till gagn för de lägre
klasserna härmed hade blivit av nöden i Sverige, samtidigt som den
bestred Söndagsbladets binära konfliktmönster och angrep dess syfte
att värva arbetarna till en medelklassfientlig emancipationsberättelse. I sak ändrade sig inte Aftonbladet utan förblev i början av 1850 på
denna mellanlinje och kan sägas ha siktat på att bända arbetarradikalismen ur socialismens grepp, för att i stället infoga den i sitt eget
liberala reformprojekt. Vad som i den nya situationen provocerade
den regimtrogna pressen var att tidningen vägrade att stämma in i
kören av varningsord avseende Stockholms arbetarförening med dess
proklamerade ambition att samla landets alla arbetare i en gemensam
politisk reformrörelse. Arbetarnas organisering och deltagandekrav
var ingenting att frukta, menade Aftonbladet, utan tvärtom någonting
positivt och allra minst att föredra framför att tvinga dem till dolda
aktiviteter och konspirationer.17 Än mer provocerande var att Hierta,
mot alla beskrivningar av dem som illasinnade samhällsomstörtare,
hade visat sig benägen att skapa en respektfull dialog med Reforms
utgivare, av allt att döma för att förmå dem att göra gemensam sak
med Aftonbladet.18

15 Morgonbladet, ”Lars Hjerta socialist?”, 26/2 1850.
16 Tiden, ”Aftonbladet och socialismen”, 2/3 1850.
17 Aftonbladet, t.ex. 21/2, 27/2 1850. Jfr Anderson, ”Stockholms arbetarförening av
1850”, s. 93, 97.
18 Aftonbladet, 3/2, 16/2, 21/2, 27/2, 3/4 1850.
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En närmare undersökning visar att Aftonbladet inte på något vis
kan beskrivas som okritisk mot Folkets röst och Reform. Folkets röst avfärdades bryskt som förkastlig och dess utgivare Franz Sjöberg som
hatisk och irrationell: ”det finns vissa hjernor, inför hvilka fakta och
skäl betyda intet i jemförelse med en förutfattad fix idé”.19 Vad beträffar Reform sökte Aftonbladet dock minimera orsakerna till konflikt och
nästan faderligt få lundatrion att böja sig för vad som anfördes som
den egna erfarenhetens och lärdomens överlägsenhet.
Mycket av kritikens innehåll känns igen från kapitel 4, när motståndaren var Söndagsbladet. Det fanns inte, som socialisterna hävdade, någon inneboende motsättning mellan arbete och kapital, varför
det inte heller fanns någon principiell konflikt mellan arbetarna och
de så kallade penningemännen. Nytt var dock att Aftonbladet i dialog
med Reform kunde godta själva det binära klassmönstret och resonera
som om samhället faktiskt såg ut på det viset. Vid ett tillfälle föreslog
tidningen exempelvis att en allians mellan klasserna måste vara att
föredra framför splittring och strid, att de båda sidorna borde erkänna
”borgarens och arbetarens gemensamma intresse”:
hvarföre icke då snarare arbeta på en förening mellan dessa båda klasser
i och för sådana gemensamma ändamål, än att uppehålla sig vid allmänna deklamationer, som för det första äro falska till sin grund och för det
andra ej kunna hafva annat än söndring och split till påföljd?20

Vidare påminde Aftonbladet om sin egen historia som utmanare av
mäktiga intressen och hävdade att den visst var lämpad att likt Reform
ta upp även arbetarnas sak. Men för att ett samarbete skulle fungera
krävdes enligt tidningen att det ensidiga smickret av arbetarna upphörde, liksom det ständiga svartmålandet av medelklassen. I detta
sammanhang avfärdades Folkets röst på nytt som förkastlig: dess ihärdiga försök att väcka missnöje och split mellan samhällsklasserna var
ett ”lika otäckt och vidrigt skådespel.”21 Det låg emellertid någon19 Aftonbladet, ”Stockholm”, 7/12 1849.
20 Aftonbladet, ”Stockholm”, 16/2 1850.
21 Aftonbladet, ”Stockholm”, 16/2 1850.
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ting farligt och falskt även i Reforms sätt att tilltala arbetarmottagarna,
menade Aftonbladet: ”med synbar förkärlek lägger [man] an på att
beskrifva proletärerne såsom företrädesvis det dygdiga elementet i
samhället, i motsats till de förmögnare eller högre uppsatte”. Arbetarna ströks medhårs och tilläts göra sig en skev självbild. I stället för
denna nuvarande strategi – att inställsamt eftersträva ”proletärernes
gunst och sympati” – behövde Reform lära sig att säga sanningen till
läsarna, nämligen att hindren i deras liv hade mindre att göra med
ett ”förtryck från penningemännens sida” än vad de berodde på vissa
självförskyllda defekter, till exempel den kända bristen på ”flit, sparsamhet och afhållsamhet från starka drycker”.22
Det här argumentationssättet kan förstås som en inte fullt så fördömande version av Söndagsbladets patologiseringsstrategi. Söndagsbladet hävdade att socialistledarna i Stockholm genererade ett okritiskt
högmod hos de lokala arbetarmottagarna, den livsfarliga hållningen
att just deras nycker borde vara ”den enda allsmäktiga lagen, hvaremot ingen appell blefve möjlig”.23 Till en sådan ytterlighet gick inte
Aftonbladet. Men den falska självbild som Reform stimulerade hos sina
läsare, för att inte tala om Folkets röst, riskerade enligt Aftonbladet ändå
att bli ett ”stort ondt”.24
Kärnproblemet för Aftonbladet var att smickret av arbetarläsarna
hängde ihop med ett försök att göra en kollektiv fiendefigur av människor med egna näringsverksamheter eller med andra ekonomiska resurser. Förment felfria skildrades arbetarna som mångfaldiga offer för
kapitalisterna, denna konstruerade klass av närmast ondsinta människor, som för vinstens skull alltså lät befolkningens maktlösa majoritet jobba ihjäl sig, svälta och dö i förtid av otaliga sjukdomar. Om
dock utgivarna av Reform här bara kom till sitt förstånd och började
återge verkligheten på ett mer rättvisande sätt skulle de enligt Aftonbladet också inse att de två tidningarna egentligen inte stod så långt
från varandra. Lundatrion gick som sagt öppet ut med sina ambitio22 Aftonbladet, ”Stockholm”, 16/2 1850.
23 Söndagsbladet, ”Svar på tal”, 14/4 1850.
24 Aftonbladet, ”Stockholm”, 16/2 1850.
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ner att gå i bräschen för bildandet av det nya socialistiska partiet i
Sverige. För Aftonbladet förefaller dialogen med Reform lika öppet ha
handlat om att förhindra detta genom att i stället värva dessa unga
tidningsutgivare och föreningsledare till det befintliga liberala lägret.
I en artikel påstod Aftonbladet att socialismen till sin förnuftiga sida
inte var någonting annat än liberalism och att den i övrigt förtjänade
att överges. Var det inte bara ett ungdomligt behov av avståndstagande som fick Reform att framställa socialismen som ”ett slags motsats
till de politiskt liberala åsigterna”?25 Till det ”speciella af socialismen”
hörde nämligen hela det tankestoff som var verklighetsfrämmande,
hävdade Aftonbladet, medan allt som var praktiskt tillämpbart redan
tillhörde den liberala politiken. Vid ett annat tillfälle gjordes detta
övertalningsförsök i ordalag påminnande om en bekymrad mentor,
som blivit föremål för adeptens uppror och nu måste hjälpa denne
från sitt misstag: det ”fordras ett visst mod och sjelfbeherskning, för
att gifva med sig något af vissa favoritidéer, dem man en gång råkat
med förkärlek omfatta”.26
Det var Aftonbladets ansats att nå fram till Reform i kombination med
dess försvar av arbetarföreningens existensberättigande som gjorde
Lars Hierta till en måltavla i den regimtrogna pressens offensiv mot
den socialistiska mobiliseringen i Stockholm. Hierta hade härmed,
utropade Morgonbladet, ”brutit stafven öfver sin karakter både såsom
menniska och offentlig person”.27 Spekulationerna gick heta om vad
som förmått Aftonbladets utgivare att tona ner socialismhotet och bemöta dessa lokala uppviglare så välvilligt. Morgonbladet var den retoriskt mest uppbragta tidningen och anförde två olika tolkningsmöjligheter. Antingen måste Hierta önska att socialisterna lyckades med
sina planer, att dessa faktiskt skulle åsamka en ”våldsam stöt” och
”lossa på fogningarne af vår statsbyggnad”. Kanske var det precis
detta som den allbekante oppositionsledaren hoppades på, föreslog
tidningen: att ”den yxan går, blott A.B. slipper att sjelft hålla den i
25 Aftonbladet, 21/2 1850.
26 Aftonbladet, 3/4 1850.
27 Morgonbladet, ”Lars Hjerta socialist?”, 26/2 1850.
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skaftet”.28 Eller så torde svaret vara att Aftonbladet tvärtom manövrerade av rädsla. Var Hierta möjligen så uppskrämd av rörelserna bland
arbetarna att han ”med sin kända feghet, ansett som en lycklig affär
att […] köpa sig skydd af Folkrösten, Reformen och Arbetare-föreningens stiftare och ledare”?29
Att Aftonbladet drevs av fruktan föreslogs även av Tiden. Hierta aktade sig av allt att döma för att ”stöta sig med det publicum” som ”slår ut
fönster”.30 Så illa till mods tycktes han vara av arbetarradikalismen att
han vägrade låta Aftonbladet tala klarspråk: ”Det vågar icke ens rentaf
förkasta socialismen”. Tiden hade dock en annan favorittolkning som
i stället gick ut på att Aftonbladet, i likhet med liberalerna överlag, var
genuint benägen att underskatta det socialistiska hotet, att Hierta med
anhang inte riktigt kunde förstå ”anfallets syftning […] till dess ’det blir
för sent’ ”, som tidningen sagt i ett annat nummer.31 I nästa avsnitt ska
vi se hur denna tolkning var invävd i en större monarkisk berättelse
om reformpolitikens inneboende urartningsförlopp och socialismens
givna slutseger, det vill säga om inte alla andra samhällskrafter förenades i en gemensam illiberal försvarsställning. Enligt Tiden var det i alla
händelser eländigt att bevittna hur lågt Hierta var beredd att sjunka i
sitt försök att ”stå väl med den lösa befolkningen”.32
I den regeringsanknutna Morgonposten eller Nya Dagligt Allehanda
uppmanades Aftonbladet att sluta ”flyga och fara med vissa s. k. demokratiska satser”.33 Att visa ”cheferna för det socialistiska partiet”
denna välvilja kunde aldrig leda till något gott, hette det, till att börja
med därför att socialistledarna själva saknade all välvilja, de ville endast skaffa sig ”ett slags betydenhet” genom att ”omgifva [sig] med en
falang af obildade, lättrogna, till sin yttre ställning vanlottade menniskor och uppfostra dessa till blinda handtlangare för sina afsigter”. Om
Aftonbladet inte tog avstånd från dem riskerade det att gå för denna
28
29
30
31
32
33
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Morgonbladet, ”Socialismen i Stockholm”, 22/2 1850.
Morgonbladet, ”Lars Hjerta socialist?”, 26/2 1850.
Tiden, ”Socialismen i Sverige”, 2/3 1850.
Tiden, ”Communismen i Sverige. (Forts. fr. föreg. n:r)”, 23/5 1849.
Tiden, ”Aftonbladet och socialismen”, 2/3 1850.
Morgonposten eller Nya Dagligt Allehanda, ”Arbetare-föreningarne”, 25/2 1850.

tidning ”som fordom med Ikarus, hvilken spände sin flygt så högt, att
han föll ner och drunknade i hafvet”.34 I Morgonbladet lades i sin tur
inga fingrar emellan när Hierta adresserades direkt:
Betänk, att den blodsutgjutelse, som en dag kan blifva följden af den nyss
började och ännu svaga socialistiska agitationen, skall tillräknas Er, om ni
icke med kraft motsätter er detta från ett sjukt samhälle importerade gift!
Betänk att ni i denna sak har tung räkenskap att aflägga inför nationen.35

I en uppföljningsartikel försökte Morgonbladet få med sig den övriga
pressen i denna anklagelseakt mot Hiertas person, alla respektabla
tidningar i hela landet, ”oafsedt den position de i politiskt hänseende
intaga”.36 Vidare riktade den samma budskap till andra aktörssammanhang än pressen där Hierta var verksam, att Aftonblads-ägaren
skulle tvingas att ”förklara sig” var han än påträffades, om det så var
i föreningslivet eller på börsen, att han överallt skulle konfronteras
och övertalas att ”fullgöra sina skyldigheter emot allmänheten och fäderneslandet”. Det var allvar nu. Hierta måste välja ordningens sida
framför omstörtningens och förmås att använda Aftonbladets hela inflytande till att göra slut på den socialistiska arbetarmobiliseringen:
Låt deremot Folkets Röst och Reform, som icke äro synnerligen beskedliga, någon tid fortsätta sina korstågs-predikningar mot äganderätten; låt
arbetare-föreningen få klubben i gång och diskutera ”menniskans rättigheter”, så skall man få se, att ur ägget kryper fram en unge som har både
näbb och klor, fast vingarna äro klena.
Hvad som derför nu, i sin svaga början, kunna stäfjas med Aftonbladsartiklar, det skall i sinom tid erfordra sablar och kartäscher; det som nu
kan sotas öfver med några skålpund trycksvärta måste, efter ett par år,
qväfvas i blod.37
34 Morgonposten eller Nya Dagligt Allehanda, ”Arbetare-föreningarne”, 25/2 1850. Denna
tidning angrep även Aftonbladets välvilja gentemot Reform genom att söka påvisa hur
okunniga lundatrion var om samhällets grundläggande ekonomiska förhållanden, se
”Om socialismen”, 22, 25/3 1850.
35 Morgonbladet, ”Lars Hjerta socialist?”, 26/2 1850.
36 Morgonbladet, ”Lars Hjerta socialist?”, 1/3 1850.
37 Morgonbladet, ”Lars Hjerta socialist?”, 1/3 1850.
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Undergångsberättelsen
Angreppen på Aftonbladet och Lars Hierta passade väl in i en större
samtidsberättelse, som särskilt Tiden och Morgonbladet sökte göra gällande i den lokala debatten. Enligt denna berättelse skulle det nya
samhällsomstörtande partiet – ibland kallat socialistiskt och ibland
kommunistiskt – endast växa i styrka och snart förinta allt som var
värt att bevara, om oppositionens nedbrytningsarbete fick fortgå som
förut och ingen effektiv försvarsgemenskap tog form mot arbetarradikalismen. Denna berättelse hade tydliga beröringspunkter med den
socialismens segerberättelse som undersöktes i det förra kapitlet som
en av Reforms och Folkets rösts viktigaste mobiliseringsstrategier. Tiden
var den tidning som bortsett från dessa arbetartidningar var mest benägen i Stockholm att påstå att det nya partiet var bestämt att gå segrande fram: ”Derföre kommer ock, om förstörelsen får göra sitt verk,
segern att tillhöra dem. Detta synes oss klart.”38
Även Tiden och Morgonbladet använde denna berättelse om socialismens seger på ett tillhörighetsskapande och mobiliserande sätt.
För dem handlade det om att konstituera en gemenskap inställd på
aktiv bevarandepolitik, en så bred samling som möjligt kring försvaret
av kungamakten, kyrkan, ståndssystemet och egendomen. Som stod
klart i kapitel 4 riktade Tiden och andra status quo-agerande tidningar
ett medskyldighetsargument mot de liberala. Det var reformretoriken
i sig och den omöjliga jämlikhetsidén som fått arbetarna att vakna till
politiskt självmedvetande i Frankrike och ta form som ett revolutionärt subjekt. Detta lär dessutom ha varit den förklaring som Oscar I
själv föredrog, nämligen att medelklassens reformrörelser bar ansvaret för att även de lägre klasserna hade blivit ett politiskt hot.39 Liberaler hade försatt det svenska samhället i gungning genom att lossa
på alla gamla stabiliserande band mellan människorna och samtidigt
hade de alltså öppnat dörren för de så mycket värre kommunisterna
och socialisterna, hävdade Tiden:
38 Tiden, ”Communismen i Sverige (Forts. fr. föreg. n:r)”, 23/5 1849.
39 Hasselberg, ”Oskar I och tryckfriheten 1849–56”, s. 147.
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För att till sådana ytterligheter förbereda sinnena, fordras en längre uppfostran, ett länge fortsatt undergräfvande af religionens läror, ett förvillande af den naturliga rättskänslan, en inympning af samhällsupplösande
theorier, ett förkättrande af den nu bestående samfundsordningen, en förespegling af en lyckligare framtid.40

Enligt Tiden hade allt detta skett bakom ryggen på liberalerna själva.
De flesta av dem kände en uppriktig avsky inför vad som höll på att
hända, menade tidningen, men de hade inte desto mindre naivt banat
väg ”för detta sista och nödvändiga resultatet af samhällsupplösningens läror”.41 Som Tiden utropade om denna bristande självinsikt, här
med Hierta i åtanke: ”Obegripliga blindhet!”42 Morgonbladet påstod i
sin tur att de kommunistiska och socialistiska rörelserna endast kunde
”lurendrejas in i samhällena”, att de varit tvungna att gömma sig
bakom förfalskade filosofiska och religiösa fraser, så att ”hästhofven
och hornen måtte döljas”.43 I ett oförstört samhälle skulle dessa revolutionsaktörer vara chanslösa, hette det i en annan artikel, och inte
som nu, efter decennier av liberalt nedbrytningsarbete, djärva nog
att öppet ”experimentera med sina drömmar, drypande af blod”.44
Åsikten att kommunismen och socialismen saknade sanning och
förnuft var självklar för den monarkiska offensivens tidningar i Stockholm och påkallade inte några djuplodande diskussioner. Om socialismen varit sann och ämnad att förverkligas skulle dess hittillsvarande
historia inte vara ”skrifven med blod”, påstod till exempel Stockholms
Dagblad, ”då hade den icke på ett så bestämdt och afgjordt sätt visat
sig menniskofiendtlig och förstörande för allt hvad menskligheten har
heligt”.45 Att dessa rörelser dessutom skulle innebära en katastrof för
40 Tiden, ”Communismen i Sverige”, 19/5 1849.
41 Tiden, ”Communismen i Sverige”, 19/5 1849.
42 Tiden, ”Socialismen i Sverige”, 2/3 1850.
43 Morgonbladet, ”Socialismens framtid”, 19/4 1850.
44 Morgonbladet, ”Hurudan blir framtiden?”, 28/12 1849. Morgonbladet hänvisade upprepade gånger till Louis Blancs tal om ”arbetets organisation” som ett exempel på
dessa bloddrypande drömmar, se t.ex. ”Louis Blanc och de rike”, 11/12 1849; ”Om
arbetet”, 15/3 1850.
45 Stockholms Dagblad, ”Ett varningsord i sinom tid”, 21/2 1850.
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samhället även frånsett sina brutala metoder gjordes klart av Morgonposten eller Nya Dagligt Allehanda i en artikelserie om kommunismen:
I dagligt tal skall man nödgas säga att kommunismen och dess vederlike
bland socialismens många olika systemer, beröfvar menniskan all egenhet,
all förmögenhet, allt fritt val, all kärlek, all företrädesvis gjord anslutning –
upphäfver menniskans känsla af lifvet, och ger i stället endast en torr theori, utan annat än konstgjorda njutningar, utan bestämmelse, utan hopp.46

Den försvarsgemenskap som här måste uppstå gällde med andra ord
skyddet av samhällets själva grundvalar och i sista hand livet som sådant, vilket ofta nog påpekades. Argumentet mot de liberala kan i
detta sammanhang uppenbarligen tillskrivas en värvande innebörd,
det bar på en maning till ändring och politisk omgruppering: Upphör
nu med era attacker på kungamakten, kyrkan och de nedärvda institutionerna, svenska arbetare adresseras i denna stund som det verkliga omstörtningspartiets subjekt! Det var i relation till en föreställning om arbetarnas naturliga mottaglighet för detta slags livsfarliga
påverkan som berättelsen om socialismens kommande seger hade en
viktig tillhörighetsskapande och mobiliserande roll att spela även för
den monarkiska pressen.

Arbetarnas socialistiska medvetandeformering
I mars 1850, två år efter marsrevolten i Stockholm, konstaterade Morgonbladet att ”en märkvärdig förändring timat bland de nymodigt så
kallade ’arbetarne’ ”.47 Förr praktiskt taget obemärkta hade de lägre
klasserna, nu med samlingsnamnet arbetare, klivit fram och demonstrerat sin ”missbelåtenhet med status quo”. Lätträknade var enligt
tidningen de länder i Europa som undkommit oroligheter sprungna
ur denna missbelåtenhet. Arbetarna hade i själva verket anammat en

46 Morgonposten eller Nya Dagligt Allehanda, ”Kommunisterne”, 6/3 1850. För de andra
artiklarna i denna serie, se 2/3, 4/3 1850.
47 Morgonbladet, ”Om socialism”, 22/3 1850.
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mycket självcentrerad hållning: ”det s. k. proletariatet har uppträdt
på skådeplatsen och fordrar rättigheter, ja privilegier”.48
Vi minns från kapitel 4 att den konservativa sektionen av pressen
tillskrev de upproriska franska arbetarna en oresonlig samhällspolitisk självuppfattning 1848. Till skillnad från äldre hotfulla arbetarfigurer med namn som pöbeln och folkhopen handlade det här om
en ny politisk subjektsfigur, som målmedvetet agerade i eget intresse.
I det sista numret före sin nedläggning hade exempelvis Svenska Minerva hävdat att ett tidigare okänt medvetande animerade arbetarna
i Frankrike. Som tidningen formulerade det: ”derföre att han hörde
till arbetsklassen” ansåg sig den franske arbetaren ha ”rätt att fordra
samhällets synnerliga vård och understöd [– – –] och om han ingenting kunde eller ingenting ville göra, så skulle samhället ändock underhålla honom, ty – han var ju en arbetare.”49 När revolutionsnyheten fortfarande var färsk i Stockholm gjorde Tiden denna arbetarfigur
till subjektet i en skräckberättelse om den europeiska samtiden. Proletariatet skulle alltså ha rest sig som en jätte i Frankrike, krossat allt
motstånd och utropat sig till statens allt. Tiden hade dessutom omedelbart börjat värva läsarna som aktörer i denna skräckberättelse, till
en uttalat antidemokratisk försvarsposition. I det aktuella läget, nu när
Stockholm vid årsskiftet 1850 var skådeplatsen för en öppen socialistisk arbetarmobilisering, anslöt sig Morgonbladet till denna skräckberättelse och försökte ge ett mer ingående svar på varför det revolutionära arbetarsubjektet hade kommit till liv, med en teori om vad som
kan kallas arbetarnas naturliga medvetandeformering.
I en artikel med rubriken ”Hotar kommunismen?” menade Morgonbladet att fattigdom och ojämlikhet alltid hade existerat mellan
människorna, varför reformisternas vanliga förklaringssätt också var
bristfälligt.50 Att människor tillhöriga den underordnade arbetarpositionen i dessa dagar överallt uttryckte sin missbelåtenhet och på vissa
48 Morgonbladet, ”Om socialism”, 22/3 1850.
49 Svenska Minerva, ”Om arbetsklassens rätt, fattigförsörjning, kommunism, filantropiet aliud ejusdem argumenti”, 11/7 1848.
50 Morgonbladet, ”Hotar kommunismen?”, 8/1 1850.
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platser agerat som ett revolutionärt subjekt, måste bero på någonting
annat. Morgonbladet påstod likt Tiden att det var samtidens allmänna
reformiver och själva talet om jämlikhet som hade gjort fattigdomen
och ojämlikheten så olidlig för dessa annars oengagerade människor.
Till stöd för denna tes föreslog tidningen att läsarna kontrafaktiskt
skulle föreställa sig att allas rätt att delta i politiska val hade blivit
verklighet i Sverige:
På den stora massan verka de allmänna valen, direkte, endast på ett sätt –
de närma kommunismen. Genom de allmänna valen införes jemnlikhetens
idé bland massans föreställningar. Men på samma gång den stora massan, hvilket är detsamma som flertalet af fattiga menniskor, får begrepp om
jemnlikheten, märker den, att den, genom de allmänna valen, vunnit intet
för jemnlikheten.51

Här är det viktigt att ge akt på kausaliteten. När den stora massan får
fullt begrepp om jämlikheten, vilket sker samtidigt som det politiska
erkännandet, ”märker den, att den, genom de allmänna valen, vunnit intet för jemnlikheten”. Erkännandet i sig gav kort sagt upphov till
det kommunistiska medvetandet, själva den politiska deltaganderätten genererade samhällsantagonismen. När jämlikhetsidén kom till
den stora massan tog den nämligen fäste som en insikt om obefintlig
jämlikhet, eller annorlunda, utbildandet av de fattiga som fullvärdiga
medborgare skulle endast göra dem till aktörer för kommunismen,
vilket enligt Morgonbladet redan hänt i Frankrike.
Morgonbladet detaljerade hur detta skulle gå till med en serie exempel. Antag alltså att de allmänna valen hade införts i Sverige. Betänk
sedan vad detta skulle innebära för de fattiga massorna. ”En enda
dag betyder tiggarens röst lika mycket som millionärens”, menade
Morgonbladet, ”men de öfrige 364 dagarne af året måste han använda denna samma röst för att ropa: ’Söta goda herre! Gif mig en liten
slant?’ ”.52 Var det en jämlikhet av detta slag som gjorde skillnad för
de fattiga? Var det på något väsentligt sätt ens fråga om jämlikhet?
51 Morgonbladet, ”Hotar kommunismen?”, 8/1 1850.
52 Morgonbladet, ”Hotar kommunismen?”, 8/1 1850.
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”Svaret kan ej blifva annat än nej.” Hur var det sedan med relationerna inom arbetet?
Finnes någon jemnlikhet mellan den man, som äger att befalla öfver tio
drängar och tjenare eller 100 torpare, statkarlar och arbetare? Finnes
någon jemnlikhet mellan denne ende befallande och desse hundradetals
lydande? Svaret kan ej blifva annat än – nej.53

”Dessa frågor och dessa svar skall den stora massan göra sig”, ansåg
Morgonbladet. När kraven på demokratiska reformer och jämlikhetsretoriken blivit så förhärskande som idag måste därför kommunismen
börja utöva ”en så stark tjusningsförmåga, att den blott behöfver visa
sig, för att blifva fattigdomens religion”.54 Att arbetarmissnöjet hade
exploderat och människor blivit mottagliga för denna dårskap berodde kort sagt på att reformister av mer liberalt snitt först hade implanterat dessa dåligt genomtänkta idéer och förväntningar även hos samhällets lägre skikt. Som Morgonbladet hävdade i ett senare nummer:
”Folket,” det förr obemärkta folket, har slutligen genom dessa machinationer blifvit upphöjdt till dagens afgud, på hvars altare mången offrar. Den
nya tidens fältrop har blifvit: Förbättring af de lägre klassernas tillstånd!55

Att den liberala oppositionen inte tycktes förstå att deras egen verksamhet hade satt igång denna givna medvetandeformering bland arbetarna var enligt Morgonbladet och Tiden extra provocerande eftersom de lokala kommunisterna och socialisterna så öppet förklarade
sina avsikter. Vi kan här påminna om vad Götrekkretsen hade skrivit redan 1847 om förhållandet mellan demokrati och kommunism:
Det är till och med omöjligt att inrätta demokratien utan gemenligheten,
emedan en sann demokrati icke kan, historien har bevisat det, äga bestånd med den ojämna utdelningen av lyckans och uppfostrans förmåner.
I följd därav är varje sann demokrat, kommunist utan att veta det, och

53 Morgonbladet, ”Hotar kommunismen?”, 8/1 1850.
54 Morgonbladet, ”Hotar kommunismen?”, 8/1 1850.
55 Morgonbladet, ”Om socialism”, 22/3 1850.
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kommer att godkänna gemenlighets-principen, så snart han vill undersöka och lära känna den.56

Tiden läste den inhemska kommunistiska och socialistiska litteraturen noggrant och ställde upprepade gånger frågan till Aftonbladet och
andra likasinnade: Hur blinda kan ni vara? Ta till exempel lundatrions Reform, uppmanade Tiden, denna tidning hade ju ”ärligt sagt ut,
att allmänna valrätten blott är ett medel för Socialismen”. Samma sak
gällde för Kommunismens röst, ”den på svenska översatta, med stor talent skrifna Communist-katechesen”, där kommunisterna själva förklarade ”lika öppet, att man till en början låter Radicalerne gå förut
och röja väg och när målet är uppnått, knuffar man undan de goda
vännerna”.57 Många ville inte ens se vad som höll på att hända nu
när det verkliga omstörtningspartiet hade anlänt till Stockholm och
”med vederbörligt tillstånd [ställt sig] på publicismens stora torg, sägande: Nu är jag här! Tack J, som röjt väg för mig!”58
Det retoriska syftet var transparent: att förmå mer vällottade människor med en självuppfattning som politiska och sociala reformister att
hejda sig och allra helst byta läger helt, det vill säga ansluta sig till Tidens och Morgonbladets monarkiska bevarandelinje och försvarsgemenskap. Något motsvarande sidbyte tycks dessa tidningar inte ha förväntat sig av människor tillhöriga den underordnade arbetarpositionen,
tydligt av att denna målgrupp här överhuvud inte adresserades.
I Morgonposten eller Nya Dagligt Allehanda, som på kungens linje
stämde in i medskyldighetsargument, går det dock att finna enstaka
artiklar vid denna tid där ett liknande retoriskt omvändningssyfte riktades till förmodat radikaliserade arbetarmottagare. Tidningen bad
då dessa läsare att betänka hur illa det gått för arbetarna i Frankrike.
Hade de med all sin radikalism och missledda upproriskhet lyckats
uppnå någonting som faktiskt var till gagn för dem själva? Nej, de
hade ”tvertom misslyckats på ett så afgjordt sätt, att man med skäl må
56 Götrek m.fl, Om proletariatet, s. 19.
57 Tiden, ”Socialismen i Sverige”, 2/3 1850.
58 Tiden, ”Reform”, 2/1 1850.
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misströsta om att åstadkomma en lyckligare ställning än förut”.59 Morgonposten eller Nya Dagligt Allehanda var Stockholms Aftonposts morgonutgåva, vars arbetartillvända budskap vi minns från kapitel 4, nämligen
att dessa mottagare skulle se sig som lyckligt lottade i internationell
jämförelse och därför förbli politiskt passiva: ”Öfver något förtryck
kan arbetaren alldeles intet klaga”.60 Ville arbetaren ändå förbättra
sin ställning, inskärpte Morgonposten eller Nya Dagligt Allehanda i den
nya situationen, ”måste valspråket vara: menniska, hjelp dig sjelf!”61
Ett annat slags engagemang fordrades i så fall av arbetaren än dessa
politiska aktiviteter, en helt annan inriktning än den nuvarande radikalismen:
Vi svara med osviklig bestämdhet: han [arbetaren] kan vinna denna lycka
[en förbättrad ställning] endast med följande vilkor; 1:o) att han står på en
högre punkt af insigter än hittills; 2:o) att han står på en högre sedlig ståndpunkt än hittills, och 3:o) att han, till följd af det sednare, icke låter leda
sig af orättvis lystnad, väntar något af våldet eller af förledande hjelpare.62

Omstörtningspartiets simulerade
arbetarinterpellationer
Vad gäller karaktäristiken av männen bakom Reform och Folkets röst
var den allt överskuggande linjen i den konservativa stockholmspressen att de var illasinnade aktörer endast intresserade av att utnyttja
lättpåverkade människor, att de hade startat sina tidningar enkom för
att skapa en arbetarskara som gick att använda i det politiska kaosets
tjänst, för att provocera fram blodiga konfrontationer och förstöra alla
beprövade samhällsförhållanden som århundradena låtit växa fram.
Vi kan säga att strategin var att reducera det socialistiska mobiliseringssyftet till ett fåtal ledarfigurers personliga samhällshat. Inför bilden av dessa hatiska socialistledare skulle läsarna sedan uppleva hur
59
60
61
62

Morgonposten eller Nya Dagligt Allehanda, ”Kommunisterne”, 2/3 1850.
Stockholms Aftonpost, ”Om arbetsklassens ställning”, 10/10 1848.
Morgonposten eller Nya Dagligt Allehanda, ”Kommunisterne”, 4/3 1850.
Morgonposten eller Nya Dagligt Allehanda, ”Om socialismen”, 25/3 1850.
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de själva i deras händer konstruerades som arbetarnas förtryckare och
av samma skäl förbereddes som deras offer.
När det kom till bemötandet av Reform och Folkets röst, alltså till
samhällets självförsvar, betonade de konservativa gång på gång vikten
av att lära sig av de franska erfarenheterna. Läxan kunde vara både
negativ och positiv. Negativ var den till exempel när Tiden hävdade
att ”borgaren” och ”adelsmannen” självdestruktivt fortsatte att trätas
sinsemellan i Frankrike alltmedan den nya sortens samhällsomstörtare endast stärkte sitt inflytande och vände arbetarna mot dem båda.
”Må våra läsare sjelfva afgöra huru mycket af dessa anmärkningar är
användbart på våra svenska förhållanden.”63 Morgonbladet gjorde i sin
tur bruk av Frankrike som ett positivt exempel när den välkomnade
uppgifterna om att Ludvig Napoleon på våren 1850 hade lyckats sammanföra alla andra stridande parter mot den nya gemensamma fienden: ”alla nyanser af de förra konservative och liberale [har] förenat
sig” i ett nytt samlingsparti till samhällets försvar, ”ordningens parti”.64
Strategin att reducera det socialistiska mobiliseringssyftet till lundatrions och Franz Sjöbergs samhällshat och rent destruktiva avsikter
var central för syftet att frammana en likadan antisocialistisk samling
i Sverige. Innan Lars Hierta gjordes till måltavla för den monarkiska
offensiven och anklagades för att understödja socialisterna i huvudstaden, kunde Aftonbladet i stället få beröm av den regeringstrogna
pressen just därför att den bemötte Folkets röst i enlighet med denna
strategi. Här hade en för båda lägren gemensam fiende oförnekligen framträtt, menade exempelvis Stockholms Aftonpost i en tidig reaktion på Folkets röst i november 1849. Oförsonlig mot både liberaler
och konservativa hade Franz Sjöberg presenterat sig som socialist,
”uppenbarligen endast för att dermed förvilla och reta den okunniga,
på en gång miss- och lätt-trogna massan af läsare”.65 Att Aftonbladet
och dess läsare nu kunde förväntas närma sig den monarkiska pressen
hade för Stockholms Aftonpost att göra med det sätt på vilket Folkets röst
63 Tiden, ”Communismen i Frankrike”, 16/1 1850.
64 Morgonbladet, ”Hvad hafva de vunnit?”, 21/5 1850.
65 Stockholms Aftonpost, ”Aftonbladet och Folkets röst”, 22/11 1849.
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bearbetade arbetarmottagarna: den strävade efter att ”väcka hat hos
de arbetande, hvilka antagas ega ingenting, mot dem som gifva dem
arbete, hvilka antagas såsom rike, kapitalister och penningemän”.66
Sedan länge rivaliserande samhällseliter hade med andra ord plötsligt
fått en avgörande anledning att lägga sina strider åt sidan.
Från det förra kapitlet kommer vi ihåg att Söndagsbladet påstod att
socialistledarna i Stockholm endast gjorde bruk av socialistetiketten
för att så mycket lättare kunna knyta arbetarna till sig i absolut lydnad och cyniskt använda dem för sina egna syften. Av samma åsikt
var Morgonposten eller Nya Dagligt Allehanda, som hävdade att dessa ledare inte alls avsåg att främja ”arbetsklassens upplysning”, som de lät
påskina, utan tvärtom endast försökte stärka sin egen ställning ”inför
en okunnig, lyssnande hop”.67 I ännu en tidning med denna strategi,
Stockholms Dagblad, misstänkliggjordes Reform och Folkets röst i mycket
hårda ordalag: ”den socialistiske tidningspressen”, hette det här, uppbars av särdeles ondsinta typer:
dessa arbetsklassens parasiter, som liksom frossa på det menskliga eländet, som sträfva att uppväcka ett brinnande hat hos den ena samhällsklassen mot den andra, och som söka att i de menskliga olyckorna och passionerna skapa sig en grufva.68

Stockholms Dagblad gjorde vissa ansträngningar för att involvera även
arbetarmottagarna som aktörer i den antisocialistiska samlingen.
Bland annat genom att använda det alarmistiska direkta tilltalets teknik på ett sätt som för tankarna till Folkbladet, som var nedlagd, och
till Edvard Sjöbergs nyligen omvända Söndagsbladet:
Vi hafve emellertid nedskrifvit detta såsom en varning för dem bland
Stockholms arbetare, som ega någon sjelfständighet, och vilja sitt eget

66 Stockholms Aftonpost, ”Aftonbladet och Folkets röst”, 22/11 1849; även ”Kommunismen i Sverige”, 16/11 1849.
67 Morgonposten eller Nya Dagligt Allehanda, ”Om socialismen”, 22/3 1850; ”Om socialismen”, 25/3 1850.
68 Stockholms Dagblad, ”Ett varningsord i sinom tid”, 21/2 1850.
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bästa, att de icke låter sig bedragas af dessa ulfvar i tidningskläder, att de
icke låta sig inledas i deras förvillelser.69

Förutom att sålunda pröva en hållning som arbetarnas rådgivare tog
Stockholms Dagblad hjälp av verkliga eller fabricerade insändare. Ett sådant exempel var när utgivaren av Folkets röst angreps av en anonym
medlem av allmänheten för vad som skulle vara hans förljugna ambition att ”blifva en ledare för arbetsklassen”. ”Arbetsklassens fråga
är nu mera en verldsfråga, den skall utkämpas med sanningens och
öfvertygelsens rena vapen, ej med lögnens giftiga lönmördaredolk.”70
I alla händelser agerade Stockholms Dagblad tillsammans med den monarkiska offensivens övriga tidningar för att få Reforms och Folkets rösts
budskap till arbetarna att låta som rent självbetjänande interpellationer av dem som hatiska och våldsamma subjekt: socialisterna ”söker
med otrolig ansträngning lägga eld i alla sinnen och anstifta en förstörande brand omkring sig”.71
Övergår vi sedan till Tiden och Morgonbladet kan konstateras att de
följdes åt i hävdandet att socialistledarna i Stockholm verkade för en
revolutionär urladdning och endast därför bearbetade arbetarmottagarna. Hotet låg dessutom tätt inpå, mycket närmare än vad de
flesta begrep, menade Morgonbladet: ”förhållandena kunna, lättare än
mångon tyckes föreställa sig, uppkomma, då detta rysliga samhällsonda blifver en verklig fara äfven för Sverige”.72 Som tidningen påstod med anledning av det grepp som Folkets röst och Reform sökte
skaffa sig om de svenska arbetarna: ”Hvarje rik framställes redan nu
i ett och annat tidningsblad som en tyrann; hvarje fattig som hans
slaf. Hvarje egendomsherre utmålas i de kommunistiska tidningarne
som en bödel; hvarje arbetare som hans offer.” Här var det inte tal
om att någon politisk jämlikhet först måste ha införts för att arbetarna skulle bli ordentligt mottagliga för dessa omstörtningens aktörer.
69 Stockholms Dagblad, ”Ett varningsord i sinom tid”, 21/2 1850.
70 Stockholms Dagblad, ”Till redaktören af tidningen Folkets röst”, 9/3 1850.
71 Stockholms Dagblad, ”Tidningsrevy”, 18/1 1850; även t.ex. ”Tidningsrevy”, 31/1 1850
och ”Tidningsrevy”, 26/2 1850.
72 Morgonbladet, ”Hotar kommunismen?”, 8/1 1850.
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Hotet hörde i sammanhanget snarare till ett när som helst och ett
här och nu:
Låt nu en talare med fantasi och talang uppträda med dessa jemnförelser,
med dessa brännbara agitationer. Huru skall han ej hänföra, elektrisera
sina tusendetal af åhörare? Låt honom, sedan han skildrat rikedomens och
välmågans njutningar, lägga till: ”Upp bröder, allt detta kan vara edert!
Upp till delning! J ären många, de rika äro få!” Detta är ett tal som en
och hvar begriper, och derför skall mordjernet svängas och brandfacklan
tändas vid dessa kommunismens fältrop.73

I en artikel gjorde Morgonbladet gällande att socialisterna i Stockholm ”i grunden hyllar revolutionens princip” och dessutom ”eger
i sitt våld ganska kraftiga agitationsmedel för den stora arbets- och
proletärklassen”.74 Eller som här om det inhemska revolutionshotet:
”Det finnas inom Svenska samhället, hvilka icke räkna för rof, att, för
sin ärelystnad eller vinningslystnad, störta fosterlandet i revolutionens
eländen.”75 För säkerhets skull dröjde Morgonbladet vid den ojämförliga katastrof som en revolution i dessa dagar måste innebära eftersom den ofrånkomligen skulle hamna i den stora massans händer:
Ingen eger mera en framtid, knappt en morgondag. Alla samhällsbanden
krossas af sjelfva rörelsen. Samhällsklasserna tillintetgöras, religionen vanhelgas, lagarna trampas under fötterna, äganderätten föraktas. Massan blir
då herrskare och mera suverän än någon oinskränkt monark. Ingen despot har någonsin varit så fullkomligt oansvarig för sina gerningar. Man kan
ej ens tänka sig en möjlighet att begära räkneskap af den sjelfherrskaren,
som med millioner armar håller tyranniets ok öfver hvarje enskild. Massan går i revolutionen framåt som ett element; obarmhärtig som ödet.76

Tiden hävdade likt Morgonbladet att läsarna av Reform exponerades för
”ett försvar för Revolutionens rätt – för Revolutionens fortsättande in
73
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Morgonbladet, ”Hotar kommunismen?”, 8/1 1850.
Morgonbladet, ”Socialismen i Sverige”, 16/4 1850.
Morgonbladet, ”Revolution”, 15/1 1850.
Morgonbladet, ”Revolution”, 15/1 1850.
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infinitum – eller åtminstone intill dess den sociala omskapningen är
fullbordad”.77 Att denna agitation skulle vinna gehör även i Sverige
kunde det inte råda någon tvekan om, så länge den fick verka fritt
på de lägre samhällsklassernas känslor och tänkesätt. Segern skulle
tillhöra omstörtningspartiet, som Tiden sade. I en artikel simulerade
tidningen socialistpressens interpellationer av arbetarmottagarna och
levde sig in i den makt som dess kallelse till handling måste ha på
dem. Socialistledarens budskap torde vara omöjligt för arbetarna att
värja sig mot, ”om han ställer sitt tal så här”:
Det nu varande Samhället är bygdt på föråldrade, onaturliga, orättvisa
grunder, till fördel för de Ägande, till nedtryckande af Arbetarne, som
utgöra den stora Massan. De förre, de tärande, hafva förbehållit sig alla
fördelar och låta de Närande träla för dem.78

Att inom detta numera välbekanta binära konfliktmönster förfäkta arbetarnas befrielse kallades ”Arbetets Rätt”, upplyste Tiden, och fortsatte att lägga ord i fiendens mun: ”Innan detta skett är all jemnlikhet en
dunst, en såpbubla; ty under hvilket styrelsesätt som helst, blir capitalisten alltid arbetarens herre, och arbetaren capitalistens träl.”79 Som
kontrast till detta förtryck var det enligt Tiden avgörande att socialistledaren därefter målade upp en strålande framtidsbild för mottagarna, en bild av ”Socialismen [som] frigör hela menniskan och insätter
henne åter i Paradiset”.80 ”Hvadan denna makt?”, frågade tidningen
på ett annat ställe om socialismens inflytande på människor tillhöriga
den underordnade arbetarpositionen: ”Den ligger i den med djerfhet
uttalade och genom flitig inpregling inskärpta löftet om lycka”.81 Det
enda som stod i vägen för det världsliga paradisets införande och allas
lycka, fick arbetarna enligt Tiden gång på gång höra, var ”det gamla,
murkna, redan till hälften nedbrutna samhället”. Här drevs de miss-

77
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Tiden, ”Reform”, 21/1 1850.
Tiden, ”Socialismen i Norige och Sverige”, 17/11 1849.
Tiden, ”Socialismen i Norige och Sverige”, 17/11 1849.
Tiden, ”Socialismen i Norige och Sverige”, 17/11 1849.
Tiden, ”Socialismen i Sverige”, 13/4 1850.

ledda arbetarna till handling gentemot företrädarna för detta samhälle, påstod Tiden: Arbetarnas fiender (alla vi andra, som tidningen ville
få det till) hade bara att vika sig, de ”måste ge med sig, godvilligt eller
med tvång”. Den som inte förstod att de lokala socialisterna här och
nu sålunda väckte det revolutionära arbetarsubjektet till inhemskt liv
måste enligt Tiden vara både blind och döv:
När sådana satser, med behörigt understöd af vältalighetens perlor, philanthropiska carameller och förvridna bibelspråk, talas till den okunniga
hopen, hur skall den kunna motstå frestelsen? Satan med horn och bockfötter kan motstås, men igenkännes icke så lätt, när han kommer som
prophet och evangelist. – – Också har öfverallt Socialismen funnit insteg i
hopens hjertan och hufvuden; det är tidehvarfvets vidskepelse.82

Sveriges räddning
Klart av föregående kapitel är att Reform och Folkets röst svarade på
dessa angrepp genom att söka få dem att tjäna det egna socialistiska
mobiliseringssyftet. Med stöd i attackerna iscensatte de sig själva och
den socialistiska agensen i termer av mod, som ett deltagande i vad
som skulle vara arbetarnas till sist segerrika kamp mot de egoistiska, lögnaktiga och brutala samhällseliterna. När vi här koncentrerar
oss på den monarkiska pressagitationen kan det slås fast att Reform
och Folkets röst inte behövde överdriva för att framstå som trovärdiga
i denna roll som offer för de andras skrämseltaktik. Det räckte dock
inte med trovärdighet. I det följande avrundar vi analysen av den
antisocialistiska kampanjretoriken och skildrar hur huvudpersonerna
bakom den socialistiska mobiliseringen trots allt gav upp och luften
gick ur hela arbetarradikalismen i Stockholm.
Den omedelbara uppgiften för de tidningar som företrädde landets mäktigaste aktörssammanhang var att oskadliggöra ett litet antal
utpekade aktörer, vilka med Tidens ord spred ”[f]örakt för capitalet,

82 Tiden, ”Socialismen i Norige och Sverige”, 17/11 1849.
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hat mot de förmögnare, dödlig fiendeskap mot samhället, hån mot
öfverhet och lagar, utopiska galenskaper ledande till arbetsclassens
förderf”.83 Eller som Morgonbladet mer koncist kallade dem: ”statens
fiender”.84 Här var alltså de större och bredare tidningarna Morgonposten eller Nya Dagligt Allehanda och Stockholms Dagblad helt överens
med de mindre och militantare Morgonbladet och Tiden. Någon tvekan
eller splittring fick inte finnas i förhållande till dessa socialistledare
och deras revolutionära interpellationer av arbetarna: ”Må alla tänkande resa sig mot dem såsom en man. Det är Sveriges räddning”,
som Morgonbladet formulerade det. Följt av utropet: ”Ve den som söker
vända lönnmördar-dolken mot sitt eget fosterland!”85
Parallellt med denna tillhörighetsskapande och mobiliserande retorik vidtog aktörssammanhangen kring Oscar I, som sagt, andra åtgärder för att hejda arbetarradikalismen i Stockholm. Vi har nämnt
att arbetarföreningen bevakades av polis, infiltrerades av informatörer
och stötte på svårigheter gällande hyrandet av lämpliga möteslokaler. Utgivarna av Reform och Folkets röst lät sina läsare veta precis hur
motarbetade och trakasserade de ansåg sig vara. Att kungen själv var
angelägen om att sätta stopp för dessa socialisttidningar har vi etablerat med hjälp av Gudmar Hasselberg.86 I pressen var det Tiden som
kom med de mest explicit repressiva förslagen. Saken hade gått för
långt i Sverige när socialisterna tilläts bryta mot lagen, hette det här,
när ett fritt spelrum hade lämnats för deras ”angrepp mot grundlagarna och mot landets institutioner”.87 Eftersom situationen blivit så kritisk i Stockholm fick myndigheterna absolut inte framstå som svaga:
Lyckas det orostiftaren, att utan den offentliga maktens beifran kränka lagens bud; kan han göra sig den föreställningen, att man ej vågar angripa
hans lagstridiga handlingar, så växer i ohejdad fart hans djerfhet att trotsa
83 Tiden, ”Socialismen i Sverige”, 13/4 1850.
84 Morgonbladet, ”Revolution”, 15/1 1850.
85 Morgonbladet, ”Revolution”, 15/1 1850.
86 Hasselberg, ”Oskar I och tryckfriheten 1849–56”.
87 Tiden, ”På hvad ståndpunkt befinner sig för närvarande den svenska tidningspressen?”, 23/1 1850.
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lagarna. Framgången ger mod. Vi skulle ej förundra oss öfver, om våra
communistiska tidningar blefve ännu djerfvare att omstörta alla sociala
förhållanden.88

I stället måste det befintliga lagrummet nyttjas mer konsekvent och
hårdare:
Hvarföre säger man, påkallas icke lagens näpst på de uppenbara brotten
mot Tryckfrihets-förordningen? Hvilken kan förese resultatet af de många
till massan ställda uppmaningarna, om inpreglingarna få hafva ohejdad
fart? Då man i andra länder småningom lyckats att stäfja pressens missbruk, sedan den der vållat uppror och inbördes krig, vore det ej hög tid
att sätta en gräns för dessa missbruk i Sverige innan de utkastade eldbränderna hunnit antända?89

Tiden nöjde sig inte med att argumentera för vad som borde vara
en nedtystande och avskräckande tillämpning av presslagstiftningen,
utan utpekade i april 1850 ytterligare en framkomlig väg för repressionen. Ledande aktörer inom de politiska arbetarmiljöerna skulle
genom länkandet av kommunismen och socialismen till kristendomen klart och tydligt ha förnekat gällande religiösa trossatser. Här
fanns en lämplig lagparagraf och straffen var stränga för brott mot
kyrkans läror. I åtanke hade Tiden framför allt Reforms provokativa
budskap att socialismen faktiskt var förutbestämd att ersätta kristendomen som en ny religionslära för hela mänskligheten. Att lundatrion
därtill så emfatiskt försvarade Pierre-Joseph Proudhon var knappast
till deras fördel, då denne tänkare utpekades i Morgonbladet och Tiden
som den värste av dem alla när det kom till socialismens kätteri mot
Gud och kyrka.90 Tiden menade att socialistledarna på denna punkt
88 Tiden, ”På hvad ståndpunkt befinner sig för närvarande den svenska tidningspressen?”, 23/1 1850.
89 Tiden, ”På hvad ståndpunkt befinner sig för närvarande den svenska tidningspressen?”, 23/1 1850.
90 T.ex. Morgonbladet, ”Proudhon”, 26/4 1850; Tiden, ”Proudhon; eller radikalismen
i sin mest framskridna utveckling”, 3/3, 7/3 1849, ”Ännu några ord om Proudhon”,
16/5 1849, ”Proudhons nyaste bok”, 23/1 1850. Se även Stockholms Aftonpost, ”Egendom är stöld”, 12/1, 13/1 1849.

303

helt enkelt skulle behandlas som lagen krävde. ”Den nya läran i Reform tillkännagifver sig som ’en mensklighetens religion’: – således
som en religiös sekt.” ”Vore det ej då skäl” att inkalla ”Arbetsföreningarnes propheter” till förhör och ”låta dem förklara sig”?91
Det var den påstådda religiösa sekterismen som visade sig bli öppningen för att legalt bekämpa arbetarradikalismen, den lösning på
problemet som efter Tidens påpekande snart även rekommenderades
av Stockholms Dagblad och flera andra tidningar.92 I detta läge förberedde och genomförde Stockholms arbetarförening en stor och allt
annat än försiktig sammankomst.

Processen mot Fredrik Borg
Början på slutet för denna period av politisk arbetarmobilisering i
Stockholm brukar i forskningen förläggas till den religionsprocess
mot Fredrik Borg som följde efter arbetarföreningens allmänna sammankomst den 12 maj 1850.93 Vid detta tillfälle höll även Per Götrek
ett uppmärksammat föredrag inför de drygt trehundra åhörarna, vilka
enligt referatet i Reform gav den välkände bokhandlaren sina ”Lifliga
bifallsyttringar”.94 Senare samma år lät Götrek trycka detta föredrag
som pamflett. ”Jag är kommunist”, står det här att läsa, följt av hävdandet att han därför drabbats av ett massivt ”nedsvärtningssystem”.95 Så
många och så effektiva hade angreppen hunnit bli, menade Götrek,
att namnet kommunist närapå totalt tagits över av ”illviljans och okunnighetens dikter”, det hade i mångas ögon blivit ”liktydigt med tjuf”.96
Att göra namnet till sitt hade med andra ord fått en kännbar kostnad,
det innebar att bli ”utpekad och beryktad för att hysa och propage-

91 Tiden, ”Socialismen i Sverige”, 13/4 1850.
92 Anderson, ”Stockholms arbetarförening av 1850”, s. 92–93, 116.
93 Anderson, ”Stockholms arbetarförening av 1850”, s. 116; Gamby, Per Götrek, s. 220;
Påhlman & Sjölin, Arbetarföreningarna i Sverige, s. 124.
94 Reform, ”Stockholm”, 15/5 1850.
95 Per Götrek, Tal, hållet vid arbetare-föreningens allmänna sammankomst i Stockholm den
12 maj 1850, af P. Götrek (Stockholm, 1850), s. 1–2.
96 Götrek, Tal, hållet vid, s. 1.
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ra läror, farliga för samhället”.97 Som avslutning adresserade dock
Götrek arbetarförsamlingen i hoppets tecken som ”Vänner och Bröder!” och uppmanade dem att blicka ”uppåt frihetsträdets krona!”
Trots all nedsvärtning i nuet, lovade han, var framtiden ljus för arbetarna och den slutliga segern för deras sak garanterad: ”Våra efterkommande skola skörda dess frukter, och då tacksamt minnas dem,
som vårdade trädet.”98
Det var emellertid Borgs tal som skapade störst uppståndelse och
som kom att få de mest långtgående konsekvenserna. Synbarligen
underskattade han sekterismanklagelserna när han i egenskap av arbetarföreningens intellektuelle ledare förklarade att ”menniskan är
sin egen frälsning”. Sedan följde en utläggning som lätt kunde tolkas
som ett förnekande av de kyrkligt sanktionerade lärorna: ”Himmelriket blifver förlagdt till jorden, der hon skall vinna all salighet, emedan någon annan himmel ej gifves, än den hon på jorden kan bereda sig.”99 I publiken befann sig en medarbetare i Morgonbladet, som
har ansetts ditsänd på uppdrag från regeringshåll för att avlägga rapport.100 Ett par dagar efter Borgs föredrag inkom denne informatör
med uppgifter till allmänne åklagaren F. A. Berg, som i sin tur lämnade en begäran till överståthållarämbetet om att få höra Borg enligt
anklagelsen att han smädat och lastat Gud. Borg tvingades inställa sig
till polisförhör den 16 maj och kort därefter fattades beslut att väcka
åtal mot honom för hädelse, ett brott som vid fällande dom var belagt
med dödsstraff enligt missgärningsbalkens första kapitel.101
Åtalet mot Borg blev en stor nyhet i stockholmspressen och enligt
Aftonbladet ”ett samtalsämne bland alla klasser”.102 Själv hårt ansatt
97 Götrek, Tal, hållet vid, s. 1.
98 Götrek, Tal, hållet vid, s. 12.
99 Föredraget finns återgivet i dess helhet i Berndt Gustafsson, ”F. T. Borgs föredrag i
arbetarföreningen den 12 maj 1850”, Notiser från arbetarnas kulturhistoriska sällskap, nr.
5, 1950. Jfr Anderson, ”Stockholms arbetarförening av 1850”, s. 101–103, 146 (not 3).
En förkortad version av föredraget trycktes i Reform, ”Stockholm”, 15/5 1850. Aftonbladet publicerade ett referat av sammankomstens samtliga tal, se 16/5 1850.
100 Anderson, ”Stockholms arbetarförening av 1850”, s. 116.
101 Anderson, ”Stockholms arbetarförening av 1850”, s. 104.
102 Aftonbladet, ”Några reflexioner angående åtalet mot hr F. Borg”, 22/5 1850.
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av den konservativa offensiven tillhörde Aftonbladet en klar minoritet
när den kritiskt anmärkte på ”det hemliga i proceduren” och menade
att myndigheterna gått ”alltför långt i sin befogenhet, då den börjat
en inqvisition i samvetssaker”. Av motsatt åsikt var Söndagsbladet, som
med sin bevakning av religionsåtalet visade att den verkligen blivit ett
organ för den monarkiska repressionen. Först förklarade Söndagsbladet vad saken gällde: ”utan vetenskaplig bildning, talang, känsla för
det tillständiga och passande” hade denne Borg ”inför en församling
af några hundrade okunniga personer” velat förstöra själva samhällsfundamentet, ”ingenting mindre än att kullkasta och omstörta sjelfva
de grundvalar, hvarpå religionen hvilar”.103 Att samme man hade arbetarföreningen i sitt grepp och därför var farlig på riktigt visste dessutom var och en som haft minsta tillfälle att uppleva tongångarna hos
dessa missledda arbetare:
Huru många hafva ej, sedan Arbetare-föreningen stiftades, hört dess ledamöter af arbetsklassen, då man med dem kommit i samtal om religionsfrågor, utan omsvep ej blott förneka Guds tillvaro, utan äfven gifva honom
epitheter, skärande i hvarje tänkande menniskas hjerta att åthöra.104

Att myndigheterna agerat riktigt kunde med andra ord inte betvivlas.
Söndagsbladet förklarade sig vara av förhoppningen att arbetarföreningens första stora sammankomst också skulle bli ”dess sista”. Med en
tillhörighetsskapande och mobiliserande retorik som ställde tidningen
tätt intill Tiden och Morgonbladet uppmanade Söndagsbladet läsarna att
ansluta sig till den stora försvarsgemenskapen, att bli en del av samhällets räddning. Allas våra namn skulle bli oss en källa till skam och
hela nationens heder befläckas, utropade tidningen dramatiskt, ”om
vi icke alla, höga och låga, fattiga och rika, som en enda man reste oss
upp mot dessa på en gång vandaliska och föraktliga försök, att, för att
vilseleda en okunnig samhällsklass, släpa Guds namn i smutsen”.105

103 Söndagsbladet, ”Hr F. Borg i arbetar-föreningen och polisen”, 19/5 1850.
104 Söndagsbladet, ”Hr F. Borg i arbetar-föreningen och polisen”, 19/5 1850.
105 Söndagsbladet, ”Hr F. Borg i arbetar-föreningen och polisen”, 19/5 1850.
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Som väntat förnekade Reform att Borg skulle ha gjort sig skyldig till
hädelse eller någon annan brottslig gärning. Tidningen var dock inte
i position att kraftfullt slå tillbaka mot anklagelserna och göra åtalet
till ytterligare ett exempel på det egna modet, till gagn för det socialistiska mobiliseringssyftet. I stället hölls huvudpersonen anonym
och benämndes i tidningen dessutom som en ”f. d. medarbetare”,
vilket möjligen var Borgs eget beslut och rimligen ett försök till skademinimering genom distansering.106 Lundatrion var i behov att reducera skadorna eftersom Reform även av en annan anledning befann
sig i kris. Ekonomin var usel. I bjärt kontrast till vad företrädarna för
den monarkiska offensiven gjorde gällande hade Reform aldrig lyckats avsätta några gigantiska upplagor hos de stora massorna. Därför
är det också oklart vad som egentligen vägde tyngst när tidningen till
sist upphörde i slutet av maj 1850 – den hätska antisocialismen och
religionsprocessen mot Borg eller felräkningarna beträffande intresset hos den adresserade målgruppen för en publikation med så högt
ställda teoretiska ambitioner.107 I sitt avskedsnummer hänvisade Reform under alla omständigheter till förföljelserna mot tidningen och
lämnade läsarna med ett sista bidrag till socialismens segerberättelse:
”vi hafva vissheten om att socialismen här lika litet som i det öfriga
Europa utsläckes, äfven om den för ögonblicket blefve beröfvad sina
målsmän”.108
Reforms sorti var en källa till skadeglädje för många, inte minst för
Tiden och Morgonbladet, som följde åtalet mot Borg med högt ställda förväntningar. Morgonbladets reaktion är extra intressant då en för
denna tidning helt ny läsning av det europeiska samtidsläget nu presenterades – ”det stora revolutionära dramat” var slut, förkunnades
plötsligt som någonting självklart: ”Ordningens, lugnets och civilisa-

106 Reform, ”Religionsmålet inför polisen”, 22/5 1850. Folkets röst tonade för sin del
ner hela saken och menade att åtalet mot Borg sannolikt inte skulle leda någonvart,
”Stockholm”, 18/5 1850.
107 I det senaste presshistoriska standardverket är det åtalet som gäller som huvudorsak, se Nordmark, ”Liberalernas segertåg (1830–1858)”, s. 99, 109.
108 Reform, ”Till respektive prenumeranter på Reform!”, 29/5 1850.
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tionens sak segrade.”109 Reforms undergång beskrevs i detta sammanhang som ett ”komiskt efterspel” och som en välförtjänt lön efter att
ha tillhört de ”giftiga svampar” till tidningar som sökt profitera på den
okunniga mängdens ”vildhet och förvillelse”. Nu gällde det bara att
Folkets röst skulle möta samma öde:
Om det derför är ett glädjande tidens tecken, att en socialistisk tidning
faller under den allmänna motviljan och likgiltigheten, är det så mycket
mera beklagligt, att en skandaltidning [Folkets röst], som endast uppdukar
de vämjeligaste anfall mot enskilda menniskor, ännu skall äga bestånd,
men – dess timma slår, kanske snart nog.110

Tiden kunde för sin del kosta på sig att överlägset tacka Reform för den
tjänst som tidningen trots allt hade gjort landet. De galenskaper som
där inpräglats hos arbetarna hade nämligen till sist öppnat ögonen på
alla andra människor och fått dem att inse vad denna ständiga reformism i längden måste medföra. Nu när ingen längre kunde förneka
att det revolutionära arbetarsubjektet utgjorde ett reellt hot, menade
Tiden, kunde det samtidigt förväntas att all form av opposition hädanefter skulle gå mer undergivet tillväga och samhällets nedärvda institutioner gemensamt värnas:
Likaså var det nödvändigt, i Sverige, att Socialismens bild framträdde, på
det att de, som ej alldeles förlorat synen, måtte se och begripa, att detta
måste ovillkorligen bli slutet på anfallen emot religionen, lagarna, kungamakten och öfriga samfundsbanden.111

Den juridiska processen mot Borg blev långdragen och omfattade
vittnesförhör med ett femtiotal personer. Först i november 1851 gavs
en friande dom. Barbro Anderson har undersökt förhörsprotokollen
och förklarat att flertalet vittnen menade antingen att de inte hört eller
inte begripit hela föredraget, varför de inte heller kunde uttala sig om
Borgs eventuella lagöverträdelser.112 Per Götrek hävdade till exempel
109
110
111
112
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Morgonbladet, ”Reform afdankar”, 31/5 1850.
Morgonbladet, ”Reform afdankar”, 31/5 1850.
Tiden, ”Tidningen Reform. Nekrolog”, 5/6 1850.
Anderson, ”Stockholms arbetarförening av 1850”, s. 106

att talet varit alltför lärt för att riktigt uppfattas av åhörarna, vilka till
största delen bestått av arbetare utan den rätta teologiska bildningen.
Folkets röst-utgivaren Sjöberg påpekade att föredraget endast varit en
kritisk översikt av en viss utländsk litteratur, och då i synnerhet av en
tysk författare vid namn Feuerbach.113 När den friande domen väl
kom 18 månader efter det första förhöret förefaller rätten ha gått på
ungefär samma linje som Sjöberg. Det kunde inte styrkas att Borg
hade framfört sina egna idéer och därmed gjort sig skyldig till religionsbrott hellre än att endast referera andras religionskritiska tankar.
Vid sidan av Reforms nedläggning skadade processen mot Borg
även Stockholms arbetarförening. I den brevväxling som Borg förde
med Carl Wilhelm Bergman har Anderson funnit den anklagades
åsikt att åtalet mot honom handlade om de makthavandes vilja att
göra slut på den rörelse han bidragit till att skapa. ”Blir den blott ej
med våld sprängd”, skrev han i början av augusti 1850 i hopp om att
arbetarföreningens verksamhet skulle fortsätta.114 För egen del tycks
Borg inte ha uppfattat dödsstraffet som en risk, men hotet om landsförvisning hängde över honom. Läget var känsligt och det gällde att
vara försiktig, till och med att göra sig ”osynlig” som han formulerade det: ”Nu kan man ej våga att i tidningar och böcker komma med
något radikalt”.115 Borgs ord om osynlighetens taktiska nödvändighet
kan ges en mer allmän betydelse gällande det läge som nu uppstod
i Stockholm. Arbetarradikalismens lokala aktörssammanhang blev
märkbart försiktigare i samband med religionsåtalet, varpå de började krympa och snart skingras helt.

Den omöjliga positionen
Barbro Anderson föreslår troligen välgrundat att religionsåtalet hade
en direkt negativ återverkan på arbetarföreningens medlemskader.
Några fler stormöten med tre hundra deltagare blev det i fortsättningen inte tal om. Exakta siffror går inte att komma åt, men de verkligt
113 Anderson, ”Stockholms arbetarförening av 1850”, s. 107.
114 Citat från Anderson, ”Stockholms arbetarförening av 1850”, s. 113.
115 Citat från Anderson, ”Stockholms arbetarförening av 1850”, s. 113.
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trognas skara bedömdes av Borg själv till blott ett tjugotal på sommaren 1850.116 Om myndigheterna inte förmådde att förinta föreningen
helt, argumenterar Anderson, lyckades de desto bättre med att hejda
medlemstillströmningen och den ideologiska radikalismen. Från vårt
perspektiv kan sägas att den monarkiska repressionen gjorde slut på
den politiska arbetarmobiliseringen och avbröt interpellationerna av
arbetarna som socialismens subjekt.
Anderson föreslår att religionsåtalet mot Borg var helt utslagsgivande. Att ha något samröre med en förening som landets högsta
makt så öppet attackerade framstod inte som särskilt lockande, säger
hon, vilket ska tolkas som en ”naturlig reaktion med tanke på det
stränga straff, som först yrkades mot Borg”.117 Genom denna betoning på religionsprocessen har Andersons bidrag till varför periodens
arbetarradikalism ebbade ut i Stockholm en klar fördel jämfört med
det slags vanligare hänvisningar till en förändrad politisk atmosfär vid
ingången till 1850-talet, till det som ofta bara konstateras som ändpunkten för 1848 års revolutionsperiod och uppkomsten av ett avsevärt konservativare klimat. Vad det här kapitlet vill visa är emellertid
att denna förklaring behöver kompletteras med utgångspunkt i den
monarkiska pressens samtidsberättelser och interpellationer.
Åtalet mot Fredrik Borg kunde rimligen ha fått denna starka upplösningseffekt endast i relation till andra åtgärder mot den socialistiska arbetarmobiliseringen, och då inte minst genom det monarkiska
syftet att gentemot det revolutionära arbetarsubjektets föreställda tillblivelse konstituera en lika bred som nitisk försvarsgemenskap. Vid
tiden för religionsåtalet hade det skapats ett rejält tryck på att ta avstånd, att antingen ansluta sig till det konservativa försvaret eller att
116 Anderson, ”Stockholms arbetarförening av 1850”, s. 114.
117 Anderson, ”Stockholms arbetarförening av 1850”, s. 114. Johan Svedjedal följer
Anderson och konstaterar att åtalet mot Borg knappast handlade om att skydda Gud
från några ord i en talarstol, utan om att skrämma och komma åt arbetarföreningen: ”Rättegången mot Borg skulle visa arbetarna att radikalism hade mycket konkreta risker.” Svedjedal, Frihetens rena sak, s. 242. Även Gamby menar att åtalet hade
denna avsedda effekt: ”Tvivelsutan greps många medlemmar av arbetarföreningen
i Stockholm av skräck för kommande polisingripanden.” Gamby, Per Götrek, s. 223.
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tystna, vilket inte minst Lars Hierta fått erfara med epitet som arbetarlismare och fosterlandsfiende. Hypotesen att den monarkiska offensiven faktiskt verkade enligt sitt syfte torde för övrigt ha bättre chanser
än ett enskilt religionsåtal att förklara varför den liberalism som omgrupperade sig i pressen efter 1848 års revolutioner gjort en högervridning och blivit försonligare mot regeringen och kungamakten.118
Återvänder vi sedan till det anförande som Per Götrek höll på arbetarföreningens stormöte i maj 1850, tycks hans ord om att vara utsatt för ett ”nedsvärtningssystem” vara mer resignerade än trotsiga och
kamporienterade. Själva namnet kommunist hade tagits över av illviljans och okunnighetens dikter, hävdade han. Att kommunismen till
förkrossande del givits oattraktiva, förnuftsvidriga och livsfarliga innebörder i den bredare pressdebatten kan det inte råda någon tvekan
om. Vidare låter Götreks uppmaning till åhörarna att skåda den egna
segern i en mer eller mindre avlägsen framtid närmast som ett försök
att få dem att förlika sig med motståndarnas övermakt, kanske till och
med att acceptera nederlaget i stunden. Övergår vi därefter till Folkets
röst, som hårdast i Stockholm utbasunerat att fiendernas skrämseltaktik var lönlös eftersom arbetaremancipationen inte gick att hejda, visar
det sig att tidningens socialistiska segerretorik stod på lösan sand. Löftet till läsarna i januari 1850 om att för alltid bejaka maktens skrämselord ”de röda” och aldrig ge upp, var tydligen lättglömt när läget förändrades halvåret senare, vilket vi får skäl att återkomma till.
Att arbetarradikalismens mest framträdande aktörer i Stockholm
iscensatte sig själva som modiga ändrar inte det faktum att de tvingades till reträtt. Inget tyder till exempel på att Morgonbladet fattat situationen fel när den med avseende på Reforms nedläggning påstod att
den socialistiska positionen hade gjorts omöjlig: ”sjelfva ordet ’socialism’ [har] blifvit så allmänt förhatadt, att allt som dermed benämnes
förlorar allt hopp om sympati”.119 Efter att själv ha tillhört det läger
som gjort allt för att uppnå detta resultat kunde Morgonbladet på våren
1850 med en ny säkerhet i rösten utropa: ”Bort derföre med alla be118 Nordmark, ”Liberalernas segertåg (1830–1858)”, s. 104–105.
119 Morgonbladet, ”Reform afdankar”, 31/5 1850.

311

kymmer, som detta fantom framkalladt!”120 Hypotetiskt kan vi dessutom undra om inte den monarkiska offensiven utövade visst önskat inflytande även på de lokala arbetarmottagarna. Kanske vore det
egentligen mer förvånande om dessa människor inte alls tagit något
intryck av de skrämselbilder som gjordes av dem och de varningsord
med vilka de adresserades. Om Götrek hade rätt beträffande det nedsvärtade namnet kommunist och Morgonbladet om det omöjliga ordet
socialism torde det i alla händelser också betyda att dessa begrepp
hade förvandlats från tillhörighetsskapande och mobiliserande resurser till retoriska belastningar för arbetarradikalismens snävare ideologiska aktörssammanhang, begrepp som i så fall nu kan förmodas ha
alstrat mer tvekan och möjligen även avståndstagande hos arbetarna
än vad de samlade dem till politisk gemenskap och handling.
Givetvis är det vanskligt att här låta resonemanget gå för långt och
landa i bestämda slutsatser om anonyma mottagargrupper. Att huvudstadens arbetare dock kommit att tveka och därför var mottagliga för
ett annat sorts tilltal är ändå en uppfattning som kan iakttas i stockholmspressen vid denna tid. På grund av dess specifika publicistiska
nisch är det tacksamt att låta Morgonbladet få slutordet. När denna tidning först utkom 1849, under namnet Synglaset, var ambitionen att nå
ut till människor som tillhörde den underordnade arbetarpositionen
med monarkins politiska budskap och konstituera en antikommunistisk arbetarpublik. I det läget, när de europeiska revolutionsrapporterna strömmade in, vände den sig till de lokala arbetarmottagarna
med en klart oroad stämma: ”Må då arbetarne afstå från den vansinniga idéen att utbryta sig ur samhället”.121 I samband med att Folkets
röst och Reform ett år senare börjat agera i huvudstaden för det socialistiska mobiliseringssyftet bytte tidningen namn till Morgonbladet och
gav delvis upp sin arbetartillvändhet för att i stället gruppera sig med
Tiden, som entydigt och på distans konstruerade denna målgrupp
som en monsterlik politisk utmanare att bekämpa. Nu när omvärldsanalysen på sommaren 1850 var en annan – när ordningens, lugnets
120 Morgonbladet, ”Socialismens framtid”, 19/4 1850.
121 Morgonbladet, ”Till arbets-klassen i Stockholm”, 7/4 1849.

312

och civilisationens sak segrat, som Morgonbladet tolkade situationen –
vände den sig på nytt till de lokala arbetarmottagarna, den här gången med ett budskap och tonfall som visar att dess bedömning var att
radikalismen hade drivits tillbaka bland arbetarna, vilka därför i stället tryggt kunde mästras:
Man har lärt eder partiyrans slingriga taktik med förfärlig lätthet. Fläcken på er vapensköld är så mycket mörkare, emedan ni icke handlade af
okunnighet, eller af en konseqvent villfarelse … I sanning, j hafven låtit
eder missledas, och allt för beredvilligt litat på andra.122

Stunden hade kort sagt kommit för arbetarna att börja skämmas.
Greppet att adressera mottagarna direkt förstärker intrycket av Morgonbladets segervissa överlägsenhet. Så här i efterhand, när allt var
över, kunde läsarna enligt tidningen inte annat än förläget erkänna
att den sak för vilken de låtit sig missledas hade varit dödfödd redan
från början: ”J kunnen icke mer förstöra kapitalets makt eller arbetets beroende af kapitalet, än j kunnen förstöra frictionens hindrande
kraft, eller qvadrera cirkeln.”123 Huruvida Morgonbladet gjorde en riktig bedömning av denna målgrupp som modfälld och desillusionerad är som sagt svårt att säga. Själva den överlägsna hållningen visavi arbetarmottagarna demonstrerar likväl vad även andra tidningar i
Stockholm tycks ha tagit för säkert vid denna tid: Socialismens revolutionära subjekt skulle inte komma till liv i Sverige denna gång och
förhoppningsvis skulle försöket aldrig göras igen.

Efterspelet
I slutet av maj 1850, när Reform gått omkull, befann sig den rättsligt
skandaliserade Borg tillsammans med vännen och medarbetaren Nils
Persson i ekonomiska svårigheter. Persson var kraftigt skuldsatt efter
det misslyckade tidningsprojektet och i avsaknad av alternativ gick
122 Morgonbladet, ”Råd till arbetsklasserna”, 19/7 1850.
123 Morgonbladet, ”Råd till arbetsklasserna”, 19/7 1850.
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han sin far till viljes, som krävde att sonen skulle återuppta sina studier i Lund, avlägga kansliexamen och ta plats i verken.124 Han frånsade sig engagemanget i arbetarföreningen och lämnade Stockholm
i juni 1850, när processen mot Borg ännu var i uppbyggnadsfasen.
När Persson efter sina studier återvände till huvudstaden hade han
inte längre någonting att göra med politiken. Enligt uppgift gifte han
sig så småningom mycket rikt, men slösade bort hustruns pengar och
rymde 1885 till USA för att undvika åtal för förfalskningsbrott, där
han avled i Chicago 1906.125
Utan pengar och arbete lämnade även Borg arbetarföreningens ledning och accepterade på hösten 1850 ett anbud från Hierta om att bli
Aftonbladets riksdagsreferent. Efter att bara månader tidigare ha varit
varandras måltavlor i hårda ordväxlingar utvecklades från och med
nu vad som har beskrivits som en livslång vänskap mellan dessa två
män.126 Likt Borg skulle dock snart även Hierta vara utan tidning. I
sin självbiografi förklarade Hierta att försäljningen av Aftonbladet berodde på en kombination av den arbetsbörda som hörde till alla hans
andra industriföretag och att tidningen ändå redan hade uppnått sitt
syfte, nämligen att skapa en öppnare och mer självständig offentlighet
i Sverige.127 I forskningen utökas denna förklaring med argumentet
att Hierta måste ha tröttnat på att ständigt befinna sig i hetluften, och
särskilt mot bakgrund av att plötsligt ha tvingats på defensiven i och
med det tidiga 1850-talets konservativa politiska vändning.128
På rekommendation av den forne Aftonblads-ägaren fick den numera frikände Fredrik Borg en plats på Öresunds-Posten i Helsingborg
1853 och några år senare blev han tidningens redaktör. Där gjorde han sig känd som stridbar liberal, skandinavistisk Norgevän och
talesman för den småningom formerande kvinnosaken. 1856 utgav
124 Påhlman & Sjölin, Arbetarföreningarna i Sverige, s. 124–125.
125 Påhlman & Sjölin, Arbetarföreningarna i Sverige, s. 127.
126 A. Werin,”Fredrik Theodor Borg”, Svenskt Biografiskt Lexikon, bd 5, 1925. Se även
Louis Hamilton, Fredrik Borg. Idealisten och föregångsmannen: biografisk studie (Stockholm: Wilhelmsson, 1910).
127 Nordmark, ”Liberalernas segertåg”, s. 112.
128 Nordmark, ”Liberalernas segertåg”, s. 112–113; Gustafsson & Rydén, Grundad
1830, s. 7.
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han det kulturhistoriskt och könspolitiskt för tiden mycket anmärkningsvärda arbetet Qvinnans historia.129 Med religionsåtalet decennier
bakom sig blev Borg till sist en respekterad riksdagsman och 1884
först i svensk riksdagshistoria att motionera om kvinnlig rösträtt och
valbarhet.130 Vänskapen med Per Götrek höll i sig och när denne
avled 1876 författade Borg en minnesruna i Öresunds-Posten, där den
gamle bokhandlaren och föreningsmannen hyllades som de fattigas
trofaste förkämpe.131 Politiskt hade Borg emellertid sedan länge inte
bara avlägsnat sig från sin tidigare socialism, utan aktivt börjat motarbeta den med sin publicistisk. Åtta år före sin död 1895 utgav han
ett kritiskt arbete om den då började socialdemokratiska rörelsen.132
Här skildrade han socialismens historia utan att med ett ord nämna
sina egna insatser eller ens tillstå att någon socialistisk arbetarmobilisering ägt rum i Stockholm kring 1848. Hela detta arbete har tolkats
som Borgs förkastelsedom över sin ungdom.133
Den siste av de tre lundastudenterna, Carl Wilhelm Bergman, hade
av hälsoskäl lämnat Stockholm redan innan Reform börjat utkomma
och arbetarföreningen startat upp sin verksamhet. När gruppens planer föll i kras i huvudstaden 1850 övergav han sitt radikala författarskap och av den utlovade fortsättningen på Den sociala frågan blev det
aldrig någonting. I stället övergick han till populärhistorien och skrev
ett flertal kommersiellt framgångsrika band om Sveriges historia. Efter
den korta svälttiden i Stockholm nådde han under 1850-talet god
ekonomisk ställning och köpte gården Rödebyholm i Blekinge, men
under flytten till det nya hemmet drabbades han av blodstörtning och
avled den 5 juli 1857, en månad före sin trettiosjunde födelsedag.134
Kvar i huvudstadens hetluft var Franz Sjöberg, som fortsatte att ge
ut Folkets röst och anpassade den till 1850-talets nya situation. Under
129 Fredrik Theodor Borg, Qvinnans historia (Helsingborg: 1856).
130 Werin,”Fredrik Theodor Borg”.
131 Gamby, Per Götrek, s. 243.
132 Fredrik Theodor Borg, De tre äro ett. Kommunismen, socialismen, socialdemokratien:
ett bidrag till de kroppsarbetande klassernas historia, af F.T. Borg (Stockholm: Albert Bonnier, 1887).
133 Påhlman & Sjölin, Arbetarföreningarna i Sverige, s. 126.
134 Påhlman & Sjölin, Arbetarföreningarna i Sverige, s. 127–128.
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det pågående religionsåtalet mot Borg bröt Sjöberg med arbetarföreningen och i november 1850 tog han avstånd från sin tidigare socialism.135 Omständigheterna kring detta avståndstagande är invecklade
och inte fullt utredda, men av allt att döma ”köptes” även Folkets röstutgivaren av hovet precis som ägaren av Söndagsbladet halvåret innan.
Bakgrunden lär ha varit att Sjöberg hamnat i akuta pengabekymmer
bland annat efter att ha blivit instämd till rätten för ärekränkning av
en judisk fabriksägare i Norrköping. Ärkerivalen Hierta ska i det läget
ha beviljat Sjöberg ett lån och samtidigt köpt upp alla hans skuldförbindelser, troligen för att därigenom kunna kontrollera sin antagonist.
Det var här som hovet ska ha gått in med pengar och befriat Sjöberg
från beroendeställningen till Hierta.136 Så kunde hans för statsledningen behagliga attacker på Aftonbladet fortsätta, nu dessutom utökade
med hånfulla beskrivningar av kommunismen och utfall mot socialisternas ”blasfemier”.137
Snarare än den socialistiska mobiliseringsretoriken gjorde sig en
frän antijudiskhet gällande i Folkets röst efter denna vändning. Med
Norrköpingsmagnatens förtalsmål mot sig startade Sjöberg en kampanj som innebar att han i praktiskt taget varje tidningsnummer under
lång tid framåt spred nidbilder och berättelser om allehanda judiska
nedrigheter.138 Sjöberg förlorade i rätten och dömdes till fängelse. I
samband med detta stod det klart att utgivaren av Folkets röst fortfarande hade stöd bland Stockholms arbetare och att det hos dem existerade antijudiska attityder. När han skulle avtjäna sitt straff utbröt
oroligheter i staden. Ett hundratal personer samlades utanför synagogan i Gamla stan, skrek och slog sönder fönsterrutor, för att sedan
röra sig vidare och protestera vid bryggan åt Långholmen, där Sjöberg satt.139 Håkan Blomqvist har följt Folkets röst vidare in på 1850talet och menar att tidningen efter denna episod skiftade karaktär på
135 Folkets röst, t.ex. ”Stockholm”, 2/11 1850.
136 Abrahamssons Ljus och frihet till näringsfång, s. 244–245.
137 Abrahamssons Ljus och frihet till näringsfång, s. 247; Borell, De svenska liberalerna
s. 284.
138 Blomqvist, Nation, ras och civilisation, s. 261–262.
139 Cederqvist, Arbetare i strejk, s. 26–28.
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nytt och blev närmast en allmän nyhetstidning utan ambitioner om
folklig radikalism.140 Sjöberg tycks vid denna tid ha tröttnat på publicistiken och gjort ett resultatlöst försök att sälja sin tidning 1853. Men
det var först 1861, när tidningens lönsamhet sviktade, som Sjöberg
lade ner Folkets röst och själv försvann ur offentligheten.141
När Fredrik Borg och Nils Persson lämnat scenen tog personer
runt Per Götrek över arbetet i den angripna och reducerade arbetarföreningen. Från hösten 1850 och ungefär ett år framåt gjorde denna
krets ett försök att trots allt hålla igång arbetarradikalismen i Stockholm. Det främsta uttrycket för detta var startandet av tidningen Demokratien, som skulle fungera som arbetarföreningens organ och driva
arbetarnas frågor mer generellt i Sverige. Upplagan låg på drygt tusen
exemplar i veckan.142 Till skillnad från den nedlagda Reform och den
omvandlade Folkets röst gavs Demokratien vid starten inte någon programförklaring, annat än vad som röjdes av själva namnet på tidningen, och de bejakande hänvisningarna till socialismen och kommunismen var sällsynta.
Som exempel på Demokratiens försyntare retorik kan anföras den
klart mindre konfrontativa arbetarfigur som här åberopades och gavs
röst. Inte sällan handlade det om en figur som uttryckligen vädjade
om andras hjälp och förståelse. I en artikel av det slaget fick en ensam
fiktiv arbetare adressera läsarna: ”I mitt hjerta är jag den allra ljufvaste, den allra mildaste”, löd budskapet, ”och likväl anser allmänheten mig för röfvare och kannibal, för ett orons och förstörelsens
verktyg”.143 Den fiktive arbetaren beskrev sig själv som en övergiven
varelse med hela världen emot sig: ”både himlen och jorden sammangadda sig till min ruin”.144 Jämfört med halvåret innan kan detta
inte beskrivas som annat än en politiskt krossad figur.
140 Blomqvist, Nation, ras och civilisation, s. 262.
141 Tjerneld, ”Franz V. T. Sjöberg”.
142 Waller, Den svenska pressens upplagor, s. 81.
143 Demokratien, ”Proletären”, 19/10 1850.
144 Demokratien, ”Proletären”, 19/10 1850. Att inte ens Tiden riktigt kunde uppfatta
Demokratien som ett hot står klart av tidningens reaktion på denna artikel, se Tiden,
”Demokraten”, 30/10 1850. För ytterligare ett exempel på att denna arbetartidning
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Som allmänt upplösningstecken får räknas att den skarpaste polemiken i Demokratien var riktad mot Folkets röst och Franz Sjöberg,
den till helt nyligen så slagkraftige bundsförvanten. Demokratien var
först ut i pressen med nyheten att Sjöberg troligen mottagit en stor
penningsumma av hovet och av det skälet plötsligt vänt sig mot huvudstadens arbetarradikalism.145 I den efterföljande konflikten var
det inte minst hetsen mot judarna som stod i centrum. Mot Folkets
rösts antijudiska kampanj tog Demokratien i ett flertal artiklar ställning
för religionsfriheten och den judiska emancipationen.146 Det var inte
utan skadeglädje som bitterheten i denna schism mellan de två arbetartidningarna kommenterades av regeringspressen.147
Med Reform ur världen och Folkets röst omvänd riktade myndigheterna sin uppmärksamhet mot Demokratien. På nytt visade sig värnandet av kyrkans läror vara den juridiskt tillgängliga förevändningen.
I maj 1851 publicerade tidningen en artikel om Kristi himmelsfärd.
För denna åtalades och dömdes den juridiskt ansvarige utgivaren, en
porträttritare vid namn Adolf Pettersson, för hädelse till sex månaders fängelse och landsförvisning.148 Det hårda straffet och det alltjämt överhängande rättsliga hotet mot Demokratien, i kombination
med dess kroniska ekonomiska svårigheter, resulterade i att tidningen lades ner i oktober 1851. I det läget beslutade sig Per Götrek för
att lämna Stockholm och bosätta sig i Karlskrona, där han kom att
stanna till sin död.
Alltsedan schismen i Stockholms bildningscirkel och startandet av
Skandinaviska sällskapet i januari 1847 hade Götrek varit en kontroversiell person i tidningarna och ökänd som kommunist. Han hade
inte togs på samma allvar som Folkets röst och Reform, se Morgonposten eller Nya Dagligt
Allehanda, ” ’Demokratens’ religiösa troslära”, 20/11 1850.
145 Demokratien, 9/11, 16/11 1850.
146 Demokratien, ”Judefrågan”, 22/3 1851; ”Rörande medborgerliga rättigheter för mosaiska trosbekännare”, 5/4 1851; ”Ytterligare om Judefrågan”, 5/4 1851; ”Ett slutord i
Judefrågan”, 12/4 1851. Jfr Blomqvist, Nation, ras och civilisation, s. 266–267.
147 T.ex. Morgonposten eller Nya Dagligt Allehanda, ”Något om tecken inom den s. k.
skandal-pressen”, 8/11 1850.
148 Gamby, Per Götrek, s. 221–222.
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behandlats som misstänkt upprorsledare under marsoroligheterna
1848 och pekats ut som den främste företrädaren för Kommunistiska
manifestets revolutionära klasskampsretorik i Stockholm. Besvärligt lär
detta ha blivit när Skandinaviska sällskapet hade upplösts och arbetarföreningen förde en tynande tillvaro i kölvattnet efter den häftiga monarkiska kampanjen, åtalet mot Borg och Franz Sjöbergs nya
antisocialism. Aktiviteterna i den lilla kommunistiska kretsen hade av
oklara skäl lagts ner 1850 och kontakterna var brutna med både Cabet
och Kommunisternas förbund. Det ter sig rimligt att tolka landsförvisningen av Demokratiens ansvarige utgivare och tidningens nedläggning som endast den sista spiken i kistan för Götrek.
När Götrek lämnade Stockholm hade hans gamle bundsförvant
fattigläkaren Johan Ellmin, som varit en av initiativtagarna till både
bildningscirkeln och Skandinaviska sällskapet, redan erfarit konsekvenserna av sina föreningsaktiviteter och sänts till de koleradrabbade
områdena på Öland och Döderhultsvik.149 Carl Daniel Forssell, som
skrev den första svenska förklaringen av kommunismen, hade i sin tur
etablerat sig i Karlstad och var utan inflytande över de organiserade
arbetarmiljöerna i Stockholm. Sven Trägårdh, som 1848 framträtt som
politisk arbetarledare i Reformvännernas sällskap, fortsatte ytterligare
en tid inom bildningscirkeln och den nu definitivt avradikaliserade
arbetarföreningen, men 1857 fattade han liksom många andra stockholmsarbetare vid denna tid beslutet att emigrera till Nordamerika
som del av den första emigrationsvågen över Atlanten.150

Sammanfattning
Med detta kapitel om den monarkiska pressoffensiven 1850 och arbetarradikalismens upplösning i Stockholm har avhandlingen nått
sin kronologiska slutpunkt. Föregående analyser av den franskinspi149 Bäckström, Götrek och manifestet, s. 23.
150 Ragnerstam, Arbetare i rörelse, s. 262; Påhlman & Sjölin, Arbetarföreningarna i Sverige, s. 128.
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rerade revolutionära arbetarfiguren i 1848 års pressdebatt och av de
rivaliserande anspråk med vilka även den inhemska arbetarmålgruppen nu började att adresseras i huvudstaden, har här landat i en undersökning av kampanjen för att stoppa Reforms och Folkets rösts socialistiska mobiliseringssyfte, varmed tidningsföreträdarna för rikets
högsta krets därtill hoppades få med sig den liberala oppositionen i
en bred konservativ försvarsposition. Kapitlet har fokuserat på den
monarkiska pressens tillhörighetsskapande och mobiliserande retorik
och har föreslagit att denna bidrog inte bara till arbetarradikalismens
hastiga tillbakagång i Stockholm utan dessutom till den nedkylning
av debatten och mer undergivna politiska opposition som kom att
utmärka 1850-talets Sverige.
Gemensamt för den undersökta monarkiska pressen var att den,
som en reaktion på Folkets röst och Reform och Stockholms arbetarförening i början av 1850, påstod att revolutionshotet härmed hade blivit
reellt i Sverige, att arbetarna nu bevisligen höll på att komma under
socialismens livsfarliga inflytande. För tidningar som Morgonbladet och
Tiden var det en endast en smärre tidsfråga innan de svenska arbetarna skulle framträda som ett fullfjädrat revolutionärt subjekt och likt
sina franska föregångare sikta på att riva den sista gränsmuren mellan människorna: egendomen. Framför allt Tiden inskärpte att segern
skulle komma att tillhöra detta omstörtningsparti om inte alla andra
lät bli att undergräva det traditionella samhällets stabila hierarkier
och väldefinierade roller. Tidningar som Stockholms Dagblad och Morgonposten eller Nya Dagligt Allehanda var på samma linje, men nöjde
sig som regel med att anföra vagare framtidsbilder av storskaligt våld
och samhälleligt kaos.
Gemensamt för den monarkiska pressen var också medskyldighetsargumentet. Det vill säga att skulden för radikalismen bland arbetarna och deras förmodade mottaglighet för socialistiska och kommunistiska budskap lades på alla dem som sedan decennier tillbaka
hade handlat i strid med ståndssystemet och för demokratiserande reformer i frihetens och jämlikhetens namn. Medskyldighetsargumentet
gick tillbaka till revolutionsdebattens första fas 1848 och bar redan då
på ett klart värvningssyfte. Först det europeiska revolutionsutbrottet
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och sedan den inhemska socialistiska arbetarmobiliseringen skulle
enligt de monarkiska tidningarna tolkas som givna frukter av denna
långvariga borgerliga förändringshets, som alltså hade stimulerat även
de fattiga massornas missnöje och väckt deras förhoppningar om
bättre villkor och politiskt deltagande. Problemet var bara att talet
om samhällsförbättringar och politiska rättigheter betydde något helt
annat för de breda massorna än vad det gjorde för välsituerade liberala reformister. Förutom att konsolidera en monarkisk överhet kan den
konstitutiva retoriken här med andra ord sägas ha interpellerat framför allt människor med denna liberala självbild, både inom pressen
och bland läsarna i allmänhet. Innan det gått för långt och arbetarna
faktiskt störtat landet i revolutionens fasor måste alla andra gå samman till ”Sveriges räddning”, som Morgonbladet utropade.
När det sedan kommer till retoriska strategier underordnade
denna katastrofberättelse och detta värvningssyfte har kapitlet fokuserat på två olika argumentationslinjer: dels på tesen om en naturlig medvetandeformering bland arbetarna och dels på reduktionen
av det socialistiska mobiliseringssyftet till vissa utpekade ledaraktörers eget samhällshat. Enligt den första strategin, tydligast nyttjad av
Tiden och Morgonbladet, skulle läsarna förstå att människor tillhöriga
den underordnade arbetarpositionen av egenintresse alltid måste ha
en inneboende dragning till idéer om ekonomisk jämlikhet, varför
erkännandet av dem som likvärdiga medborgare och politiska subjekt ofrånkomligen också måste göra dem till aktörer för socialismen
och kommunismen. I enlighet med den andra strategin, brukad av
alla de involverade monarkiska tidningarna, konstruerades utgivarna
av Reform och Folkets röst som djupt oärliga och synnerligen illvilliga
figurer, vilkas interpellationer av arbetarna som socialismens subjekt
dessutom framställdes som rent självbetjänande budskap och direkta
revolutionsuppmaningar.
Allt sammantaget genererade de monarkiska ansträngningarna ett
tillräckligt tryck för att de politiska organiseringsappellerna till Sveriges arbetare skulle upphöra och de ideologiskt mer drivna arbetarmiljöerna i Stockholm skingras. Kapitlet har lyft fram ett flertal polisiära
och juridiska åtgärder för att hindra spridningen av Reform och Folkets
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röst, samt för att sabotera verksamheten i Stockholms arbetarförening,
där religionsåtalet mot Fredrik Borg ser ut att ha varit statsledningens enskilt mest effektiva handling. Analyserna av den monarkiska
pressens samtidsberättelser och interpellationer har dock kompletterat dessa mer traditionella repressionsförklaringar. Inte minst genom
att sätta ljuset på alla de skrämmande innebörder som på grund av
denna retorik kom att knytas till den ibland kommunistiskt och ibland
socialistiskt benämnda subjektspositionen för arbetarna. Kapitlet landade i en hypotes att dessa innebörder även influerade de lokala arbetarmottagarnas handlingssätt, för vilka interpellationerna av dem
i socialismens och kommunismens namn i så fall också kan antas ha
förlorat mycket av sin attraktionskraft. Oförnekligt är i alla händelser
att Reform gick i graven och att Folkets röst anpassade sig i likhet med
Söndagsbladet, varpå snart även Götrekkretsen gav upp och hela denna
period av politisk arbetarorganisering gick till ända i Stockholm.
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7. Slutdiskussion

Avhandlingen inleddes med en serie nedslag i 1848 års revolutionsdebatt, då hela Europa tycktes ha slungats in i en ohejdbar omvälvningsperiod, och avslutades med den konservativa reaktionen i början av 1850-talet, när det i stället framstod som uppenbart att det
trots allt inte skulle bli så mycket av dessa förväntade samhällsförändringar. Mellan dessa punkter har 1840-talets arbetarradikalism i
Stockholm stått i centrum. Avhandlingen har redogjort för hur och
med vilka avsikter bildningscirkeln i Stockholm, Skandinaviska sällskapet, Per Götreks kommunistiska gesällkrets och Stockholms arbetarförening bildades, samt för reaktionerna i stockholmspressen och
inom Sveriges statsledning. Vidare har den skildrat de stockholmska
marsoroligheterna 1848 och följt det lokala skeendet från dessa revolutionsliknande gatustrider till de efterföljande årens arbetarappeller,
uppskruvade presspolemik och monarkiska motoffensiv, hela vägen
till de radikala arbetarmiljöernas kapitulation i Stockholm vid ingången till det som skulle komma att bli 1850-talets nedkylda samhällsdebatt och försiktigare oppositionella politik.
I ett bredare europeiskt perspektiv och gällande det politiska systemet i stort skulle vi kunna tala om 1848 som en avbruten eller annullerad revolution, alternativt som en revolution mer i den ursprungliga astronomiska bemärkelsen, med början och slut på samma ställe.
Vad sedan angår Sverige och specifikt huvudstadens organiserade arbetarradikalism skulle vi kunna anamma forskningens dominerande
perspektiv och betrakta dessa små och relativt kortlivade aktörssammanhang som ett brådmoget försök till vad som kunde bli en segrande socialistisk arbetarrörelse först senare när kapitalismen var fullt ut323

vecklad. Som vi minns från inledningens forskningsöversikt vore hela
undersökningsperioden och dess aktörer i så fall att tolka som ett förebud om socialdemokratins kommande framgångar. Att arbetarradikalismen drevs tillbaka i Stockholm skulle då få sin förklaring som
ett strukturellt betingat bakslag för vad som ändå var en oundviklig
samhällsutveckling, varmed arbetarklassens rätta medvetande strax
skulle utbildas och den moderna klasspolitiken ta form. På samma sätt
skulle de snart bortjagade kretsar som introducerade de kommunistiska och socialistiska lärorna i Sverige ha sprungit före de ekonomiska
realiteterna och därmed bäst förstås som idealistiska föregångare till
den egentliga arbetarrörelsens organisatörer och ideologer.
Övergår vi sedan till stockholmspressens monarkiska och liberala
sektioner vore det lockande att tolka 1848 års revolutionsdebatt och
reaktionerna på arbetarradikalismen som förankrade i en insikt om
att befinna sig i en våldsam övergångsperiod, där en ny typ av berövad arbetarklass skulle framträda som självständig politisk maktfaktor
samtidigt som det gamla samhället byggt på börd och privilegier gick
i graven. Särskilt skakande skulle denna insikt i så fall ha varit för den
traditionella överheten, varför den monarkiska motoffensivens innebörder också kunde uppfattas som vore de givna på förhand. Ställda
inför en ny antagonistisk arbetarklass skulle den plötsliga försiktigheten och nyfunna kompromissviljan hos den uppåtsträvande medelklassens liberala tidningsorgan likaså få sin givna förklaring.
Den här undersökningen har inte velat reproducera den arbetarhistoriska forskningens väsentligen teleologiska betraktelsesätt, och
inte heller har den velat göra bruk av denna vedertagna brytpunktsteori och färdigförklarande makrokontext. I inledningen konstaterades att alla dessa traderade sätt att tolka och rama in den aktuella
perioden i Europas historia hör hemma inom den moderna klassberättelsens horisont. De vilar på vissa alltsedan denna period dominerande föreställningar om det kapitalistiska samhällets framväxt och
sociopolitiska särdrag. För den marxska traditionen kan den djupare innebörden och bestående effekten av 1848 års revolutionsstrider
sägas vara att motsättningen mellan kapitalismens arbetarklass och
borgarklass nu bröt fram som samhällets snart allt överskuggande
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och medvetet utkämpade konflikt. Den weberska traditionen har lagt
tonvikten vid bildandet av en annan men inte mindre betydelsefull
skiljelinje under denna brytningsperiod, den mellan arbetarklassen
och en utbildnings- och yrkesdefinierad medelklass. Gemensamt för
båda dessa traditioner och därmed i hjärtat av den moderna klassberättelsen är att arbetarklassen här tänks ha framträtt som position
och aktörskategori inom en binär klasstruktur, samt antagandet att
den ena eller andra versionen av denna klasstruktur hädanefter har
varit avgörande för människors identifikationer och handlingssätt, för
de politiska partiernas tillblivelse och agens, för samtidens viktigaste
stridsfrågor, etc.
Avhandlingen har gjort 1840-talets arbetarradikalism i Stockholm
och striderna i periodens lokala pressoffentlighet till föremål för en
undersökning som siktat på att kritiskt belysa den moderna klassberättelsens tillblivelseprocess. Undersökningsperioden har med andra
ord betraktats som formativ och dessa aktörssammanhang som medskapande beträffande många av de föreställningar och verklighetsbeskrivningar som har kommit att framstå som givna och fungerat som
grundvalar inom denna tolkningshorisont.
Det mer precisa syftet har varit att undersöka tillhörighetsskapande och mobiliserande anspråk och retoriska strategier i Stockholms
pressoffentlighet 1848–51, detta i relation till människor som tillskrevs
en underordnad position som arbetare. Med andra ord, hur och med
vilka konfliktfyllda innebörder dessa människor nu började tillskrivas politisk agens och göras till mottagare av budskap som kan sägas
ha avsett att prägla deras kollektiva handlingsförmåga. Frågorna har
ställts till tidningar i Stockholm som företrädde den svenska pressdebattens huvudsakliga läger: en liberal oppositionspress, en konservativ monarkisk press och en under 1840-talet nybildad arbetarpress.
Frågorna har gällt hur arbetarbefolkningen inom detta positioneringsmönster beskrevs, åberopades och adresserades som en ny sorts politisk intresse- och handlingsgemenskap, samt med vilka konsekvenser
för andra etablerade målgrupper, för de sätt på vilka tidningarna tilltalade människor tillhöriga den monarkiska överheten och den liberala medelklasspositionen. Vidare har bruken av kommunismen och
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socialismen undersökts, hur dessa etiketter användes i förhållande
till arbetarmålgruppen som resurser för identifikationer i både positiv och negativ bemärkelse.
För att kritiskt kunna skärskåda ett stycke av den moderna klassberättelsens tillblivelseprocess har avhandlingens syfte och frågeställningar vilat på två specifika berättelsekritiska utgångspunkter. Först
på ett konstruktivistiskt begrepp om mänsklig tillhörighet och agens,
och närmare bestämt på den konstitutiva retorikens perspektiv att politiska gemenskaper konstrueras diskursivt genom skapandet av subjektspositioner till vilka människor interpelleras och varmed dessa gemenskaper följaktligen frammanas. I stället för att ensidigt fokusera på
hur arbetarmottagarna i Stockholm kring 1848 började värvas till en i
efterhand igenkännbar antikapitalistisk eller socialistisk subjektsposition har avhandlingen dessutom utvidgat den konstitutiva retorikens
perspektiv till att omfatta även arbetarnas konventionellt bestämda
motståndare. Genom att inkludera budskapen visavi dessa mottagare
inom de monarkiska och liberala sektionerna av pressen har arbetarnas entré som subjekt i den politiska diskursen också framträtt som
en öppen och mycket mer mångtydig händelse än vad den gängse
tolkningshorisonten tidigare låtit förstå.
Den andra berättelsekritiska utgångspunkten kallades händelseperspektivet och bestod dels av ett visst bakomliggande antagande om
undersökningsperioden och dels av ett analytiskt förhållningssätt till
denna period. Vad gäller antagandet har studien uppfattat det sena
1840-talet som en revolutionär tid även i Sverige och då framför allt
i Stockholm. Inte därför att det inhemska skeendet skulle ha resulterat i ett nytt statsskick eller för att någon nedärvd samhällsinstitution
skulle ha omkullkastats, utan mer precist därför att den lokala arbetarradikalismen och 1848 års revolutionsdebatt innebar att människor
plötsligt kunde börja göra nya föreställningar om sig själva, vilka de
var, hur omvärlden såg ut och vilka handlingsmöjligheter som stod
dem till buds. När arbetarna kom in i diskursen som politiska subjekt skapades samtidigt ett brott i den normala ordningen och en ny
symbolisk spelplan för människors identifikationer och agens fick sina
konturer. När det sedan kommer till det analytiska förhållningssät326

tet har den kritiska udden alltså varit mot olika former av strukturdeterminism och teleologiska tillrättalägganden. Periodens konstitutiva
retorik har undersökts som den primära domänen och inte som ett
sekundärfenomen, närmare bestämt som den meningsproducerande
instansen i en öppen, mångtydig och därmed oförutsägbar situation,
snarare än med referens till några i sista hand bestämmande samhällsstrukturer eller något fördefinierat emancipationsnarrativ.
Nedan diskuteras avhandlingens viktigaste resultat. Undersökningens annars kronologiska disposition ersätts här med ett tematiskt upplägg och fokus växlar mellan mer partikulära iakttagelser och mer
allmänna slutsatser.

1848 års revolutionära arbetarfigur
Undersökningen har visat att en ny typ av ideologiskt motiverad och
politiskt agerande subjektsfigur började göras i Stockholm av framför
allt de franska arbetarna i samband med 1848 års revolutionsdebatt.
Över hela fältet beskrevs dessa arbetare som fullständigt eller som
till stor del utslagsgivande för revolutionsskeendet i Frankrike och de
konstruerades med vissa skillnader som klart intressestyrda och målmedvetna. I huvudstadsdebatten var de monarkiska tidningarna mest
benägna att presentera detta som någonting chockartat och med förväntat dramatiska konsekvenser för den politiska verkligheten, i sällskap med den härför mycket optimistiska arbetartidningen Söndagsbladet. Under revolutionsnyhetens första fas hyllade denna tidning
vad man skildrade som arbetarnas segerrika revolt mot rikedomens
förtryckande herravälde och utropade att alla Europas arbetare inom
kort skulle komma att engageras i denna kamp och göra likadant. I
affektiva termer längst ut på andra kanten varnade i sin tur adels- och
ämbetsmannatidningen Tiden för att även Sverige riskerade att drabbas en händelse som den i Frankrike, där arbetarna påstods ha kuvat
alla andra förut överordnade samhällsklasser och tyranniskt utnämnt
sig till landets envåldshärskare.
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Beträffande de franska arbetarnas bevekelsegrunder och föreställningar har det framkommit att en betydande enighet uppstod i Stockholms pressoffentlighet, att de undersökta tidningarna endast med
skilda betoningar tillskrev dessa människor ett särskilt sorts ideologiskt medvetande. Enligt den konstruerade figuren hade arbetarna
inte agerat revolutionärt för att störta en avskydd kung och inte ens
primärt därför att de ville komma åt lagstiftningsmakten. Till och med
Aftonbladet och Dagligt Allehanda, vilka först var av motsatt åsikt, menade efter juniupproret i Paris 1848 att de franska arbetarna motiverades av andra idéer och en ny uppsättning politiska krav. Vanligen
kom denna åsikt till uttryck i förenklad slagordsform, med hänvisning
till deviser som arbetets rätt, arbetets organisation och borgarväldets
slut. En borgerligt ledd republikanism ansågs med andra ord ha utmanats av en ny form av arbetarrepublikanism, som var inriktad på
omfördelningspolitik, utjämnandet av klasskillnader och på ett ökat
arbetarinflytande i verkstäderna och fabrikerna. Den sålunda betonade sociala dimensionen accentuerades ytterligare i det att 1848 års
revolution regelmässigt bestämdes i stockholmspressen som socialistisk till sin inriktning och ibland som kommunistisk, samt därigenom
att arbetarnas handlingar och tänkesätt ofta uttryckligen etiketterades
som just socialistiska och kommunistiska.
Vad gäller tidningarnas olika betoningar hörde deras mot varandra
riktade orsaksförklaringar till de viktigaste. Regimtrogna tidningar
som Tiden, Stockholms Aftonpost och något senare Synglaset/Morgonbladet hävdade i grupp att de franska arbetarna, med sitt speciella medvetande, hade framträtt som ett revolutionärt subjekt på grund av den
borgerliga oppositionens långvariga och illa genomtänkta reformiver. De skulle endast ha lystrat till liberalernas jämlikhetsretorik och
gått på deras vårdslöst utslungade löften om en frihetligare och mer
välmående framtid, dock alltså genom att förstå allt detta på sitt eget
sätt, som en signal för att i stället uppvärdera arbetet, angripa ägandet och transformera samhällets grundläggande maktförhållanden.
Aftonbladet, som var den liberala oppositionens viktigaste pressorgan i Sverige, vände på orsaksförklaringen och hävdade tillsammans
med Dagligt Allehanda att skulden tvärtom låg hos den franske kungen
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och dennes konservativa apologeter, som sett till att arbetarna hållits
i mörker, drivit dem till desperationens rand och därmed gjort dem
mottagliga för dessa verklighetsfrämmande doktriner.
Som enda tidning i Stockholm 1848 försvarade Söndagsbladet de
franska arbetarnas revolutionära agens praktiskt taget reservationslöst och då i synnerhet deras agenda att sätta stopp för penningeväldet, som tidningen uttryckte det. Här försköts den skuldfråga som
kastades fram och tillbaka mellan stockholmspressens monarkiska
och liberala sektioner. För Söndagsbladet hade det revolutionära arbetarsubjektet varken framträtt på grund av att dessa människor skulle
ha fattat och sökt förverkliga den liberala reformretoriken på sitt eget
överdrivna sätt eller därför att deras påtvingade okunnighet skulle ha
gjort dem till lätta offer för några andra förnuftsvidriga läror. I stället var arbetarnas revolt att uppfatta som deras egen lika autentiska
som adekvata och fullständigt legitima respons på hur verkligheten
såg ut för dem såsom arbetare, för vilka dessa liberaler och konservativa dessutom skulle tillhöra ett och samma fiendeläger på grundval
av deras väsentligen gemensamma försvar av ägandets och rikedomens privilegier. När Folkets röst och Reform startades i slutet av 1849
fick ett sålunda konstruerat revolutionärt arbetarsubjekt ytterligare
två försvarare i Stockholm, vilka därtill affirmerade socialistetiketten
som sina egna namn och på samma gång som namnet på arbetarnas
emancipationssträvanden.
I denna slutdiskussion kan 1848 års franskinspirerade revolutionära arbetarfigur beskrivas som det första momentet i arbetarnas entré
som subjekt i den stockholmska pressoffentlighetens politiska diskurs.
Det andra och fullbordande momentet var att en mängd rivaliserande
tidningar nu började rikta subjektserkännande budskap direkt till de
lokala arbetarna och göra dem till målgrupp för tillhörighetsskapande
och mobiliserande politisk retorik. Nedan kommer den konstitutiva
retoriken att diskuteras mer ingående och de viktigaste resultaten att
lyftas fram beträffande de olika subjektspositioner till vilka arbetarmottagarna interpellerades i Stockholm. Först ska dock tydliggöras
varför denna entré i diskursen gör det relevant att i en begreppsligt
strängare mening faktiskt tala om en revolutionär händelse även i
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Stockholm 1848, och då inte primärt därför att Sveriges huvudstad
upplevde sina egna våldsamma kravaller under detta år.

Brottet i diskursens ordning
I avhandlingens bakgrundskapitel framgick det att 1830- och 40-talens krisorienterade samhällsdebatt i Sverige dominerades av den
anspråksfulla medelklasspositionens liberala språkrör, medan människor tillhöriga den underordnade arbetarpositionen här huvudsakligen figurerade som röstlösa objekt, det vill säga som föremål för andras problembeskrivningar och insatser utan föreställt egna avsikter
och konstruktiva förmågor. Med referens till ett flertal olika samhälleliga problemområden utmynnade detta bakgrundskapitel i tecknandet av två någorlunda distinkta arbetarfigurer. Anspråket var att
därmed ha ringat in de mest framträdande sätt på vilka den brokiga
arbetarbefolkningen behandlades som hotfulla i den svenska politiska
diskursen före 1848. Först en moraliskt bristfällig och socialt korrosiv
arbetarfigur, enligt vilken de odifferentierade lägre klasserna utgjorde ett hot mot ordningen på grund av alla sina påbördade karaktärsdefekter: osedlighet, ohörsamhet, arbetsskygghet, tjuvaktighet, etc.
Sedan en utåtagerande och irrationellt våldsam kollektiv arbetarfigur, ofta omtalad med namn som pöbeln och folkhopen, enligt vilken
framför allt de urbana arbetarna förstods som ett hot mot ordningen
genom att plötsligt kunna uppträda på gatan, angripa egendom och
människor, tanklöst låta sig användas som upprorsmassa av den ena
eller andra maktpretendenten eller blint bara avreagera sig, för att
sedan lika plötsligt upplösas och försvinna igen. 1848 års franskinspirerade revolutionära arbetarfigur kan i relation till dessa förutvarande
hotfulla arbetarfigurer med andra ord sägas ha skapat ett brott i den
politiska diskursen, till och med ha revolutionerat debatten på grund
av alla de nya innebörder som härmed kom att förknippas med arbetarbefolkningen.
Mest dramatiskt förändrades koordinaterna i Stockholms pressoffentlighet beträffande vad som nu gick att föreställa sig om arbetarnas
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förmåga att självmedvetet organisera sin egen samhällsomstörtande
kollektiva agens. Ingen av de äldre hotfulla arbetarfigurerna hade
konstruerats som en utmanare om makten och knappast ens som en
teoretisk rival till den traditionella överheten och den anspråksfulla
medelklassen. Tvärtom kan dessa figurer främst sägas ha tjänat de
mer priviligierade målgrupperna som negativa ytor för positiva självbespeglingar samt genom att ligga till grund för verklighetsbeskrivningar och insatser som legitimerade arbetarbefolkningens bestående
underordning. I bjärt kontrast härtill gjordes alltså en politisk subjektsfigur av arbetarna 1848, uttryckligen konstruerad i stockholmspressen
som maktutmanare med en i förhållande till både monarkin och den
borgerliga oppositionen antagonistisk agenda.
I Stockholm kan 1848 fastslås som årtalet för denna händelse trots
det faktum att initiativ här sedan tidigare pågick för att organisera arbetarna politiskt och starten redan hade gjorts på en inhemskt producerad kommunistisk litteratur. Kapitel 3 handlade om denna lokala
arbetarradikalism före revolutionsutbrottet och den nya arbetarfiguren. I detta sammanhang framgick det att Skandinaviska sällskapet,
som bildades 1847, tillhörde ett internationellt nätverk av arbetarföreningar anslutna till Kommunisternas förbund med huvudsäte i
London, samt att denna förening också misstänkliggjordes i stockholmspressen som just ett kommunistiskt aktörssammanhang med
omstörtande avsikter. Vidare undersöktes den kommunistiska tillhörighet och aktörsposition som gesällkretsen kring Per Götrek sökte
främja i Stockholm genom utgivandet av ett par programmatiska
skrifter. Det stod klart att denna halvt hemliga krets uppmanade mottagarna att identifiera sig med en arbetarfigur som fundamentalt bröt
med samtidens dominerande föreställningar om de lägre klasserna.
Tack vare det marxska elementet adresserades arbetarna här i själva
verket som historiens primära förändringssubjekt och genom inflytandet från Étienne Cabet skulle de samtidigt uppfatta sig som sanktionerade av religionens högsta auktoriteter.
Det var dock först med 1848 års intryck att arbetarna faktiskt
hade framträtt som ett fullfjädrat revolutionärt subjekt i Frankrike som
denna sorts meningsproduktion trängde till den bredare debattens
331

förgrund och det större brottet inträffade i den offentliga diskursens
vanliga ordning. Först nu öppnades hela spelplanen upp och frågan
om de inhemska arbetarnas politiska idéer och handlingssätt blev
en allmän angelägenhet. I denna nya situation kan arbetarradikalismens lokala aktörssammanhang sägas ha företrätt endast en av flera
sinsemellan stridande uppsättningar anspråk, syften och strategiska
överväganden visavi arbetarmottagarna. Budskapen om förening och
kamp som utgick från dessa miljöer – med appellerna till landets alla
arbetare, med Götrekkretsens utgivande av Kommunistiska manifestet,
med de socialistiska tidningarna Reform och Folkets röst – kan emellertid ges en viss privilegierad analytisk ställning, utöver det faktum
att de var adresserade till just arbetarna som sin primära målgrupp.
Dessa specifika instanser av konstitutiv retorik bidrar även till att förklara varför 1848 års franskinspirerade revolutionära arbetarfigur orsakade en sådan påtaglig alarmism i Stockholm.

Händelsekurvan belyst
Det bör stå klart att dessa resonemang avviker från det vanliga sättet
att förstå 1848 som årtalet för arbetarklassens första betydande ingripande i politiken. Inom den moderna klassberättelsens horisont är
det inte bara marxistiska historiker som har ramat in den här revolutionsperioden som en startpunkt i denna andra mening, som perioden
i Europas historia då den så småningom fullt utvecklade arbetarklassen först presenterade sig som en självständig politisk kraft. Vad som
här i stället har hävdats är att det var föreställningar och narrativ av
precis detta slag som fick sitt genombrott i Stockholm 1848, närmare
bestämt tack vare den subjektsfigur som gjordes av de franska arbetarna. Så snarare än att leta efter en arbetarklass i Sveriges huvudstad
som nu började bete sig i enlighet med de moderna förväntningarna
har undersökningen fokuserat på hur denna subjektsfigur i sig kan
sägas ha inverkat på det lokala skeendet.
Till att börja med har föreslagits att den revolutionära arbetarfiguren utövade ett inflytande på Sveriges kung och statsledning, varför
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denna figur också kan belysa de åtgärder som utgick härifrån gentemot arbetarradikalismens lokala miljöer. Först under de så kallade
marsoroligheterna i Stockholm 1848, där sättet på vilket upprorsmassan kuvades samt den efterföljande militärbelägringen av staden tyder
på att landets högsta myndigheter agerade med de samtidiga nyheterna från Paris i åtanke, det vill säga sökte säkerställa att stockholmarna inte skulle organisera en omstörtande kollektiv agens liknande
den som tillskrevs de beväpnade franska arbetarna. Efter denna initiala dramatik tycks det franskinspirerade arbetarsubjektet även fortsättningsvis ha legat till grund för vissa av statsledningens handlingar. Viktigast att påminna om här är alla de åtgärder som var riktade
mot Stockholms arbetarförening och den socialistiska arbetarpressen.
De monarkiska tidningarna tolkade denna inhemska arbetarradikalism som ett fullödigt bevis på att ett revolutionärt arbetarsubjekt höll
på att framträda även i Sverige. Att kungen med sin regering var av
samma mening ter sig troligt givet vad som är känt om myndigheternas mer repressiva tillvägagångssätt: arbetet för att strama åt presslagstiftningen, de ljusskygga metoderna för att förhindra spridningen
av Reform och Folkets röst, försöken att lamslå arbetarföreningens verksamhet, med det uppmärksammade religionsåtalet mot Fredrik Borg
som tydligaste exempel.
Vidare har undersökningen föreslagit att den revolutionära arbetarfiguren påverkade det lokala förloppet även därigenom att den liberala sektionen av stockholmspressen blev märkbart försiktigare i
samband med det parisiska juniupproret 1848, samtidigt som den i
relativa termer förlorade sitt tidigare självklara debattinitiativ. Efter
att i nästan två decennier ha varit på offensiven och i mars 1848 optimistiskt hälsat revolutionsnyheten utvecklade Aftonbladet och Dagligt
Allehanda plötsligt ett mer försvarsinriktat argumentationssätt, enligt
vilket den liberala reformpolitiken i stället började motiveras som
ett skydd mot just det revolutionära arbetarsubjektets framträdande i
Sverige. I detta sammanhang åberopades historikern János Perényi,
som hävdat att liberalismen upphörde att vara en revolutionsbejakande ideologi i Sverige vid denna tidpunkt, nämligen precis därför
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att dess förespråkare nu ska ha börjat uppfatta arbetarklassen som ett
reellt politiskt hot.
Det inflytande på händelseförloppet som främst varit i fokus har
dock att göra med erkännandet av den inhemska arbetarbefolkningen som politiskt relevant målgrupp. Den franska revolutionära arbetarfiguren bidrog till att dessa tidigare förbisedda människor kom att
inkluderas på ett nytt sätt i Sverige och göras till mottagare av konstitutiv retorik från pressoffentlighetens samtliga läger. Söndagsbladets
radikalisering 1848 och dess kamporienterade sätt att adressera sina
arbetarmottagare hörde ihop med hur tidningen samtidigt åberopade och gjorde sig till röst för de franska arbetarna som revolutionärt
subjekt. Samma sak kan sägas om Folkets röst och Reform, vilka anknöt
till de under revolutionen framträdande franska arbetarledarna Louis
Blanc och Pierre-Joseph Proudhon och som öppet sökte konstituera
de svenska arbetarna som det socialistiska lägrets subjekt. Aftonbladet
menade sig i sin tur stödja den lokala arbetarorganiseringen och bekräftade som en principsak de rösträttsanspråk som gjordes i dessa
aktörssammanhang, men ansträngde sig samtidigt för att nå ut brett
med budskapet att arbetarna bedrogs och missleddes när de uppmanades att följa de franska arbetarna och göra en fiende även av den
liberala medelklassen. Utan att hänvisa till den franska revolutionära
arbetarfiguren går det knappast heller att förstå varför ett antal arbetartillvända monarkiska tidningar startades efter 1848. När dagstidningen Stockholms Aftonpost och i synnerhet de två veckotidningarna
Synglaset/Morgonbladet och Folkbladet började utkomma i Stockholm
var motverkandet av det revolutionära arbetarsubjektets tillblivelse i
Sverige en central del av syftet. I strid med vad man förklarade som
samtidens alla hatiska och revoltalstrande förkunnelser till arbetarna
sökte dessa tidningar i stället att interpellera samma mottagare till mer
försonliga och samförståndsorienterade aktörspositioner.
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Binärt konfliktmönster och polariserande budskap
Undersökningen har vid upprepade tillfällen påvisat att ett binärt
konfliktmönster strukturerade många av de samtidsberättelser som
präglade den stockholmska pressdebatten åren efter 1848. Kommunistiska manifestet har här sin plats. Närmare bestämt den vision som
artikulerades i denna skrift om ett samhälle som alltmer skulle sönderdelas i de två mot varandra antagonistiska positionerna proletariatet och bourgeoisien, samt det tillhörande arbetartillvända kampbudskapet och emancipationslöftet. Vid sidan av att utgöra en källa
för Götrekkretsens verksamhet och underbygga några av Folkets rösts
artiklar fick manifestet viss uppmärksamhet i Stockholm, mest direkt
genom att bli föremål för ett par alarmistiska anmälningar i den konservativa pressen. Viktigare än frågan om manifestets specifika inflytande är dock förhållandet att dess enskilda bidrag var i linje med en
huvudtendens inom den lokala pressoffentlighetens mer allmänna
meningsproduktion.
För tidningar som Söndagsbladet, Reform och Folkets röst fanns det
ingen tvekan om att detta var den mest djupgående innebörden av
revolutionshändelserna 1848, nämligen att politikens viktigaste skiljelinje inte längre skulle gå mellan en borgerlig opposition och en traditionell monarkisk överhet, utan mellan de nu uppvaknande stora
arbetarmassorna och samhällets alla besuttna, där de förra skulle vara
förenade kring ett socialt jämlikhetskrav och de senare kring försvaret
av äganderätten och rikedomens privilegier i stort. I dessa tidningar
benämndes detta nya konfliktmönster bland annat som en kamp mellan proletariatet och bourgeoisien, ibland också mellan arbetarklassen och kapitalisterna, men vanligare som en strid mellan arbetare
och så kallade penningemän eller metonymiskt som en motsättning
mellan arbetet och penningen, samt ofta som en lösligare definierad
fiendskap mellan den stora fattiga majoriteten och det lilla välbärgade
fåtalet. När emellertid dessa tidningar gjorde de inhemska arbetarna
till mottagare av konstitutiv retorik är poängen att denna målgrupp
med endast smärre variationer här interpellerades till en subjektsposition med mening bara inom ett sålunda binärt konfliktmönster. Yrkes335

mässigt ospecificerade arbetare erbjöds gemensamma missnöjesskäl
i egenskap av att tillhöra en och samma förtryckta samhällsposition,
samtidigt som detta missnöje mobiliserades gentemot en lika nivellerad och dessutom högst ofördelaktigt konstruerad fiendefigur, regelmässigt bestämd som rik, egoistisk och likgiltig inför mottagarnas
förmodade lidanden, i själva verket utpekad som den aktiva orsaken
till deras underordning.
När det kommer till den monarkiska pressen i Stockholm handlade det om en större mångfald beträffande tidningstyper, tilltal och
mottagargrupper. Det binära konfliktmönstret kan här också sägas
ha åberopats och använts på ett flertal olika sätt. I likhet med de tidningar som utgick från arbetarradikalismens Stockholmsmiljöer framhävde den monarkiska pressen dock generellt att 1848 års revolutioner pekade på att arbetarna hade vaknat till kollektivt politiskt liv
och i jämlikhetstankens namn nu överallt kunde befaras att förvandla
ägandet och resursfördelningen till tidens stora stridsfrågor. Längst
ut på den ena konservativa kanten fanns Tiden, som genomgående
hävdade att konfliktmönstret hade blivit exakt så förenklat som arbetarradikalismens mest militanta röster påstod. Alla äldre hierarkier
och stabiliserande gränsmurar mellan människorna befann sig enligt
denna tidning i förfall, med egendomen som ensamt och avgörande
undantag, varför också den verkligt betydande striden hädanefter
skulle stå mellan de obesuttna arbetarna och den av nöden förenade
ägande klassen. I sina ansträngningar för att värva även människor
identifierade med den liberala oppositionen till en repressiv illiberal
försvarsposition frammanade Tiden en bild av ett närmast övermäktigt arbetarsubjekt i färd med att gripa makten i Sverige, upphäva den
privata äganderätten och krossa alla andra som vågade sätta sig emot.
Längst ut på den andra konservativa kanten försökte Folkbladet
under sin korta utgivningsperiod tvärtom nå fram till de lokala arbetarna med ett monarkiskt försoningsbudskap just genom att åberopa
det binära konfliktmönstret på ett sätt som bekräftade vad man antog
vara arbetarmottagarnas missnöje och allmänt antagonistiska samhällsuppfattning. Mer precist beskrev denna tidning arbetarna som
orättfärdigt behandlade på livets alla områden av en odifferentierad
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överhet som förkastligt nog kommit att värdera människor efter storleken på deras ägodelar. När det emellertid handlade om att prägla arbetarmottagarna som politiska subjekt och att värva dem till
en konkret aktörsposition var Folkbladets budskap polariserande i ett
helt annat avseende. I stället för att mobilisera arbetarna gentemot
företrädarna för det binära konfliktmönstrets överordnade position
förklarade Folkbladet att deras verkliga fiender var identiska med de
kretsar som kallades kommunistiska och som utgav sig för att tala i
arbetarnas sak, i Stockholm närmare bestämt Skandinaviska sällskapet och den lilla gesällkretsen kring Per Götrek. Folkbladet kan med
andra ord sägas ha skiftat från en viss socioekonomisk verklighetsbeskrivning, där arbetarna adresserades som missgynnade i allt, till
ett helt annat slags politiskt budskap, där mottagarna i stället uppmanades att visa sig förtjänta av sin fulla myndighet genom att göra
gemensam sak med en nu välvilligt porträtterad överhet gentemot
denna numerärt oansenliga men ändå livsfarliga mängd vilseledare
och samhällsomstörtare.
Vad gäller förhållningssättet till arbetarna företrädde Tiden och
Folkbladet de ytterlighetspositioner mellan vilka även andra monarkiska tidningar som Morgonbladet och Stockholms Dagblad rörde sig, inklusive Söndagsbladet efter sin vändning 1850. Antingen frammanade
dessa tidningar bilden av ett anstormande arbetarsubjekt i Sverige
med inneboende socialistiska och kommunistiska preferenser, i relation till vilket alla andra följaktligen måste förena sig till egendomens
och hela samhällets försvar. Här tjänade arbetarna kort sagt som föremål för en retorik riktad till andra målgrupper och avsedd att konstituera en konserverande monarkisk gemenskap som uteslöt dem. Eller
så inkluderades arbetarna och värvades som aktörer i denna försvarsgemenskap. Då genom att tilldelas en nyckelroll för oskadliggörandet
av fienden inom det alternativa konfliktmönstret, där hela det förnuftiga och fredssyftande samhället, arbetarna medräknade, skulle stå
emot ett litet antal hatiska och revolutionssträvande kommunist- och
socialistledare inom arbetarradikalismens lokala aktörssammanhang.
Även den liberala pressens retorik visavi arbetarna kan beskrivas
som polariserande och byggd på ett binärt konfliktmönster, dock av
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ett annat slag. Dagligt Allehanda och i än högre grad Aftonbladet motverkade bestämt berättelsen att det svenska samhället höll på att klyvas på det vis som Kommunistiska manifestet beskrev. I stället befann
sig alla människor på ett kontinuum mellan mer och mindre, där var
och en kunde kallas penningeman enligt nivån på sina tillgångar och
ingen var att räkna som för evigt dömd till egendomslöshet. Här involverades arbetarmottagarna i en gentemot socialistpressen riktad
framställning av vad som rätt uppfattat skulle vara arbetets och kapitalets ömsesidiga beroendeförhållande, samt uppmanades att basera
sitt nyvaknade engagemang på insikten om arbetarnas och medelklassens i grunden gemensamma intressen. Samtidigt bekräftade dessa
tidningar i principiella ordalag det politiska jämlikhetskrav som börjat
göra sig gällande i Stockholm med den lokala arbetarradikalismen,
och detta med udden i stället riktad mot det konservativa reformmotståndet. Aftonbladet och Dagligt Allehanda kan sägas ha presenterat sig
själva som bärare av förnuftets och folkets enda verkligt representativa position, ställd mot olika former av oförnuft och folkfientlighet.
Mer konkret adresserades arbetarmottagarna som subjekt med budskapet att ty sig till den liberala oppositionen gentemot två inbördes
endast skenbart oförenliga motståndare – socialisterna och de konservativa – vilka båda skulle avse att kväva individualiteten och inskränka människors frihet, samt upprepade gånger anklagades för att
i det fördolda drivas av en och samma reaktionära önskan, viljan att
låsa fast samhället i kollektivistiska bojor.

Konstitutiv retorik och den moderna
klassberättelsens födelse
Arbetarnas entré som subjekt i den stockholmska pressoffentlighetens politiska diskurs var en händelse som initierades av den revolutionära figur som gjordes av de franska arbetarna 1848 och som fullbordades genom alla dessa olika tillgängliggjorda subjektspositioner
för de lokala arbetarmottagarna. För att föra denna diskussion till sitt
slut ska de mest framträdande av dessa subjektspositioner här preci338

seras i relation till de narrativ och interpellationer varigenom de fick
sina innebörder, därtill på ett sätt som stöder anspråket att berättelsekritiskt härmed ha lagt i dagen instanser av konstitutiv retorik av formativ betydelse för den moderna klassberättelsens födelse i Sverige.
Med ett renodlande grepp kan människor tillhöriga den underordnade arbetarpositionen sägas ha beskrivits, åberopats och adresserats som politiska subjekt i undersökningsperiodens Stockholm inom
ramen för fyra olika sorters konkurrerande narrativ. Två av dem kan
kallas emancipatoriska, det tredje beskrivas som försoningssyftande
och det sista narrativet som en katastrofberättelse. De emancipatoriska narrativen utgick dels från arbetarradikalismens ideologiskt snävare kretsar i huvudstaden, dels från den liberala pressen. De två andra
utgick från den monarkiska sektionen av pressen och dessa tidningar
växlade ofta strategiskt mellan dem. Arbetarna konstruerades som
centrala rollinnehavare i alla dessa rivaliserande narrativ och de lokala arbetarmottagarna interpellerades i åtminstone tre av dem som
subjekt genom explicita uppmaningar att anamma dessa positioner
och så att säga förkroppsliga narrativen.
När det kommer till den sorts emancipationsberättelse som först introducerades i Stockholm av kretsen kring Per Götrek och som med
vissa skillnader vidareutvecklades av tidningarna Söndagsbladet, Reform
och Folkets röst, kan det konstateras att arbetarna här otvetydigt konstruerades som narrativets kollektiva huvudperson. Inte bara så att
berättelsen handlade om arbetarnas historiska uppvaknande till politiskt självmedvetande och till handling för sina egna intressen, till och
med för hela samhällets omvandling. Det var dessutom ett narrativ
med den konstitutiva retoriska funktionen att frammana just ett sådant emancipatoriskt arbetarsubjekt på hemmaplan. Undersökningen
har påvisat detta i kapitel 3, med avseende på den historiematerialistiska och samtidigt bibliskt underbyggda argumentation varigenom
Götrekkretsen inbjöd arbetarna till en kommunistisk gemenskap i
Stockholm redan före 1848, samt därefter i kapitel 4 beträffande Söndagsbladets revoltljudande interpellationer av arbetarmottagarna under
detta revolutionsår, följt av Reforms och Folkets rösts socialistiska mobiliseringssyfte i kapitel 5.
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I alla dessa variationer framhävdes arbetarnas politiska subjektstillblivelse som oundviklig och framgången för deras sak som garanterad. Subjekttillblivelsen kunde förvisso tänkas som mer eller mindre
konfliktfylld och våldsam, precis som den konstitutiva retoriken
kunde syfta antingen till ett mer revolutionärt sinnat arbetarsubjekt
– i Kommunistiska manifestet och stundtals i Söndagsbladet och Folkets
röst – eller till ett mer reforminriktat arbetarsubjekt, vilket var både
Götrekkretsens och Reforms primära linje. Vad gäller narrativets struktur är huvudsaken dock att de lokala arbetarmottagarna oberoende
av dessa skillnader manades till inbördes gemenskap och kollektiv
kamp genom ett löfte om seger. Frågan om subjektstillblivelsens karaktär och våldets eventuella nödvändighet förklarades dessutom vara
avhängig handlingssättet hos narrativets tillhörande fiendefigur, nämligen huruvida rikedomens egoistiska företrädare kunde förväntas ge
efter frivilligt eller först efter hårdnackat motstånd.
Vidare har fokus beträffande denna subjektstillblivelse varit på
de positivt tillhörighetsskapande och mobiliserande bruk som gjordes av kommunismen och socialismen i Stockholm. Återigen med
vissa skillnader har det framkommit att nämnda ideologiska aktörssammanhang anammade antingen kommunist- eller socialistetiketten dels för att anföra den egna arbetarförankringen i motsättning till
de förutvarande liberala och konservativa lägren, dels för att därigenom benämna precis den kollektiva agens och radikala samhällsvision som arbetarna enligt det teleologiska emancipationsnarrativet
skulle förverkliga. Även om Kommunistiska manifestets ändå rätt begränsade inflytande i Stockholm skulle tänkas bort finns det med andra
ord skäl för påståendet att svenska arbetare här började interpelleras
som kommunismens och socialismens subjekt. Frånsett divergenserna
mellan Götrekkretsen och den lokala arbetarpressens olika tidningar öppnade dessa i bred mening tillsammans upp en klart urskiljbar
subjektsposition för arbetarna, där uppgiften inte bara var att vinna
erkännande och rätten till politiskt deltagande, utan därtill att skapa
en rörelse för hela världens omdaning i den sociala rättvisans namn.
Vad sedan gäller det monarkiska katastrofnarrativ som artikulerades i Stockholm företrädesvis av tidningar som Tiden och Morgonbla340

det, kan detta närmast beskrivas som en avsiktsmässigt spegelvänd
version av det arbetarradikala emancipationsnarrativet. Även här användes kommunist- och socialistetiketterna för att benämna arbetarnas nyvaknade kollektiva agens och deras påstådda samhällspolitiska målsättningar, dock alltså för att understryka det våldsamma hot
mot egendomen och hela den lagliga ordningen som dessa människor skulle utgöra. Sett till den konstitutiva retoriska avsikten gick det
monarkiska katastrofnarrativet som sagt inte ut på att erbjuda arbetarna någon alternativ självbild eller politisk roll, utan tvärtom på att
interpellera alla andra till en försvarsinriktad subjektsposition gentemot dessa arbetare, konstruerade som just kommunismens och socialismens revolutionära subjekt. Trots det motsatta syftet kan detta
narrativ därmed sägas ha bekräftat Götrekkretsens och den lokala
socialistpressens arbetarinterpellationer. Närmare bestämt genom att
hävda att dessa små ideologiska aktörssammanhang i Stockholm faktiskt adekvat uttryckte arbetarnas generella samhällspolitiska medvetande och därför inom kort också det statsbärande medvetandet som
sådant, det vill säga om inte alla andra gick samman för att säkerställa
arbetarnas fortsatta underordning.
Det monarkiska försoningsnarrativet – med Folkbladet som den
mest entydiga företrädaren i huvudstaden, ihop med Söndagsbladet
efter sin helomvändning – skilde sig från katastrofnarrativet på basen
av sitt arbetartillvända tilltal, med andra ord genom att bära på en
egen retorisk konstitueringsavsikt i relation till dessa mottagare, därtill
i direkt strid med det arbetarradikala emancipationsnarrativet. Här
åberopades kommunismen och socialismen tvärtom som främmande
och fientliga element för den stora mängden arbetare, och tillvägagångssättet var att skapa en avidentifikation mellan arbetarmottagarna och arbetarradikalismens lokala ideologiska aktörssammanhang. I
kapitel 4 analyserades Folkbladets antikommunistiska isoleringsstrategi
och i kapitel 5 Söndagsbladets antisocialistiska patologiseringsstrategi,
vilka båda två bestred föreställningen att kommunismen och socialismen skulle vara autentiska uttryck för arbetarnas motstånd och spirande befrielsesträvan. Snarare än som arbetarnas trovärdiga språkrör
framhölls de lokala kommunist- och socialistledarna i stället som mer
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eller mindre illasinnade inkräktare, vilka skulle förvränga samhällets
verkliga missförhållanden och exploatera människors lidanden för
sina egna illegitima maktplaners skull.
I positiv mening kan det monarkiska försoningsnarrativet sägas ha
interpellerat arbetarmottagarna som huvudaktörer för det alarmistiskt frammanade behovet att oskadliggöra dessa utpekade inhemska
arbetarförledare och upprorsstiftare, samt till en mer allmän samförståndsorienterad subjektsposition till skydd för samhällsfreden. Angående denna uppgift som en sorts grindvakter mot omstörtningens
läror och ledare hade Folkbladets och Söndagsbladets interpellationer
av arbetarmottagarna som viktiga samhällsbevarande subjekt utbrett
stöd i den övriga monarkiska pressen, med undantag av Tiden, som
satsade allt på att konstruera arbetarna som just omstörtningens subjekt och därför inte gärna erkände dem som motsatsen. När det kom
till den mer allmänna subjektspositionen spände de monarkiska tidningarnas anspråk på arbetarmottagarna över ett bredare spektrum:
Från Stockholms Aftonposts förnöjsamhetsbudskap längst ut åt det ena
hållet, budskapet att dessa människor borde vara tacksamma för de
svenska samhällsförhållandenas fördelar och därför som förut förbli
politiskt passiva, till Folkbladets demokratiskt klingande samarbetsbudskap på den andra kanten, enligt vilket arbetarmottagarna inom en
obestämd tidsrymd hade att se fram mot samhällsförbättringar och
full politisk myndighet under förutsättning att de bidrog till att ägandeförhållandena förblev respekterade och för egen del pliktmedvetet
uppbar den socialt fortsatt underordnade arbetarpositionen.
Slutligen gjorde Aftonbladet och Dagligt Allehanda sina egna konstitutiva anspråk på arbetarmottagarna genom att erbjuda dem en
sekundär eller understödjande roll inom ett alternativt emancipationsnarrativ. Arbetarna uppmanades här att ställa sig bakom medelklassens liberala reformprogram gentemot två olika motståndare av
egentligen en och samma auktoritära sort, det vill säga de konservativa och socialistiska fienderna till frihet och individualitet. När det
arbetarradikala emancipationsnarrativet här angreps påminde de liberala interpellationerna dock starkt om det monarkiska försoningsnarrativet, med dess subjektsposition för arbetarna till hela samhällets
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försvar mot inkräktande kommunistiska och socialistiska läror och ledare. När sedan kritiken i stället var riktad mot det konservativa reformmotståndet påminde dessa interpellationer i sin tur mer om det
arbetarradikala emancipationsnarrativet, därigenom att arbetarmottagarna även här uppmuntrades att ställa politiska krav och aktivt verka
för ett så småningom demokratiskt styrelseskick.
Det liberala emancipationsnarrativet kan dessutom sägas ha engagerat arbetarna som aktörer för ett större historiskt telos, idén om frihetens gradvisa tillväxt i världen och förverkligandet av ett samhälle
vars samtliga medborgare utan diskriminering eller tvång kunde göra
sina röster hörda och ta sig fram i livet i enlighet med sina personliga
preferenser och ambitioner. Det här var också den stora skillnaden
jämfört med det arbetarradikala emancipationsnarrativet: arbetarmottagarna interpellerades i första hand till en individualiserad subjektsposition, där de skulle slå vakt om rätten att fritt få utveckla sig själva
och följa sina egna personliga livsmål, i stället för att tvingas till en
kollektivistisk tillvaro och underordna sig den ena eller andra föreskrivna uppsättningen gruppuppfattningar och målsättningar.
Genom att ha påvisat hur och med vilka elementära innebörder
alla dessa olika subjektspositioner tillgängliggjordes för arbetarna i
den stockholmska pressoffentligheten kring 1848 har avhandlingen
fullföljt sin ambition att berättelsekritiskt belysa ett stycke av den
moderna klassberättelsens tillblivelseprocess i Sverige. Mer precist
genom att först frilägga den subjektsfigur som gjordes av de franska
arbetarna i stockholmspressen, följt av den konstitutiva retorik som
huvudstadens tidningar i strid med varandra utvecklade i förhållande
till den nya målgruppen lokalt. Här är den sista återstående uppgiften med andra ord att så kärnfullt som möjligt ange avhandlingens
specifika kunskapsbidrag.
I förhållande till svensk arbetarhistorisk forskning har denna studie gjort en alternativ konstruktivistisk tolkning av hur det gick till
när människor tillhöriga arbetarpositionen först började interpelleras
som emancipatoriska klassubjekt. Därmed har Götrekkretsen och den
socialistiska arbetarpressen i Stockholm vid 1800-talets mitt också tilldelats en helt annan roll än som blott arbetarrörelsens brådmogna
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pionjärer. I och med analyserna av deras meningsproduktion som instanser av konstitutiv retorik har dessa kretsar i stället framträtt som
medskapare av precis den sociopolitiska tolkningshorisont inifrån vilken den arbetarhistoriska forskningen i sig har utvecklats, bland annat
med sina strukturalistiska förklaringsmodeller och teleologiska perspektiv. Avhandlingen har lagt i dagen hur dessa kommunistiska och
socialistiska aktörssammanhang med sina samtidsberättelser och interpellationer i det svenska sammanhanget introducerade själva de
grundläggande konflikt- och frigörelsekoordinater som sedermera har
övertagits och kommit att definiera det arbetarhistoriska området,
samt mer generellt har underbyggt synen på arbetarklassen som aktörskategori i det moderna samhället. Kort sagt, de bidrog till en diskursiv inramning av den kapitalistiska verkligheten varigenom det har
kunnat te sig som naturligt för den efterföljande arbetarrörelsens organisatörer, ideologer och historiker att förstå dessa aktörssammanhang
i 1840-talets Stockholm som just sina egna föregångare.
Vidare har avhandlingen bidragit till det svenska presshistoriska
området, där de turbulenta åren kring 1848 sedan tidigare har beskrivits som en period då pressoffentligheten utvidgades i Sverige och
samhällsdebatten tog ett kliv i demokratisk riktning. Perioden har
skrivits in i en historia om den moderna pressens framväxt såsom en
arena för opinionskamp och med tidningar avsedda att fylla politiska bruksfunktioner inom ett samtidigt formerande och alltsedan dess
igenkännbart tredelat debattmönster: den liberala pressen, den konservativa pressen och den socialistiska arbetarpressen. Den här avhandlingen har anknutit till dessa perspektiv och har vidareutvecklat
dem genom att inom detta debattmönster frilägga rivaliserande innebörder, anspråk och strategier som aktiverades när arbetarna kom in
i pressoffentligheten som självständigt åberopade och adresserade
aktörer.
Vad först gäller 1840-talets nya arbetarpress i Stockholm har undersökningen brutit ny mark sett till det faktum att tidningar som
Söndagsbladet, Folkets röst och Reform antingen har tenderat att nedvärderas eller förbises helt – avfärdade som moraliskt lågtstående och
ovärdiga seriös behandling – eller har tolkats på det nämnda teleolo344

giska viset, som tidningar av historisk betydelse först och främst som
föregångare till den senare socialdemokratiska arbetarrörelsens organisationspress. I kontrast härtill har denna avhandling tillskrivit dessa
tidningar en helt annan sorts agens, det vill säga som medskapande
aktörssammanhang beträffande precis de koordinater för kollektiva
identifikationer och handlingssätt som präglat både forskningens perspektiv på denna frambrytande arbetarpress samt mer allmänt har
format synen på arbetarklassen som politisk aktörskategori.
Vad sedan gäller stockholmspressens två andra huvudsektioner
har avhandlingen utvidgat synfältet inom det presshistoriska området genom att involvera även liberala och konservativa tidningar som
positivt meningsbidragande till denna händelse då arbetarmottagarna
kom in som subjekt i den politiska diskursen. Detta till skillnad från
det tongivande tillvägagångssättet inom forskningen, där både medelklassens och monarkins pressorgan har givits väsentligen reaktiva
och motverkande roller i förhållande till vad som har tolkats som arbetarklassens första framträdande som verklig politisk kraft. Genom
att ha analyserat meningsproduktionen även inom dessa sektioner av
pressen som instanser av konstitutiv retorik med anspråk på arbetarmottagarnas självbilder och agens har undersökningen med andra
ord spridit nytt ljus på ett brett spektrum av tidningar, såsom Aftonbladet, Dagligt Allehanda, Tiden, Folkbladet, Morgonbladet och Stockholms
Aftonpost. Genom att ha påvisat att arbetarna också här interpellerades till olika och ofta motstridiga subjektspositioner har avhandlingen därtill undvikit att endast bekräfta den arbetarklassens emancipationsberättelse som utgjort det större meningssammanhanget för så
mycket av forskningen om denna så kallade brytningstid i Sveriges
historia. I relation till det presshistoriska området närmare bestämt
genom att härigenom ha ådagalagt en tidigare inte uppmärksammad mångtydighet gällande de subjektserkännande budskap visavi
arbetarna som hörde till denna utvidgning och demokratisering av
pressoffentligheten 1848.
I inledningen definierades den moderna klassberättelsen som vissa
alltsedan mitten av 1800-talet historiografiskt och politiskt inflytelserika föreställningar om kapitalismens framväxt och särdrag. Föreställ345

ningar knutna till antagandet att klass vid denna tid etablerades som
samhällets primära sociala eller kollektiva form, samt att människors
positioner inom den till kapitalismen hörande klasstrukturen hädanefter ska ha varit bestämmande för deras identifikationer och drivkrafter. Den här avhandlingen har med Stockholm som sin skådeplats
undersökt revolutionens pressdebatt 1848–51, såsom en genombrottshändelse i Sverige för den process varigenom dessa föreställningar
började formeras som dominerande tolkningshorisont, samtidigt som
den både hyllade och fruktade arbetarklassen alltså först förvärvade
sin subjektstatus i den politiska diskursen.
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Summary

“Let the ruling classes tremble”. Radical rhetoric and reaction in the Stockholm press, 1848–1851

This dissertation is an analysis of the constitutive rhetoric of class in
the local press in Stockholm during the years of revolution in Europe
from 1848 to 1851. In particular, the dissertation focuses on the ways
in which workers, previously ignored and disparaged, were ascribed a
new kind of unified agency and made recipients of mobilizing appeals
from all parts of the political spectrum. To provide context, the ways
in which the labouring population were portrayed as threatening and
a danger to the social order in Sweden in the 1830s and 1840s are also
discussed, as well as the alternative self-images that became available
with the emergence of a political labour movement in Stockholm in
the late 1840s. The main focus, however, is on periodical papers representing the three major political positions of the period, i.e. a royalist and conservative press, liberal papers in opposition, and a newly
emerging socialist press. How were workers described, invoked and
addressed as a new kind of community of political interest and action? What were the consequences for the ways the papers involved
other audiences, those sections of society belonging to the conservative upper class and the liberal middle class?
The dissertation’s main areas of interest are Swedish labour history
and Swedish press history. The former has, in general, regarded organized radicalism among workers in Stockholm in the 1840s as the
precursor of the later social-democratic workers’ movement and has,
in the light of this later mobilization, treated the radicalism of the
earlier period teleologically. In Swedish press history, the emergence
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of workers as agents in the political discourse of the 1840s has been
seen as part of the larger story of the expansion and democratization
of the Swedish press, i.e. in the light of a later fully developed modern public sphere. By critically studying the received interpretations
of these two fields of research, the dissertation, through its analysis of
constitutive rhetoric of class in Stockholm around 1848, makes a vital
contribution to traditional labour and press history.
By refuting teleology and perspectives of socio-economic determinism, the dissertation joins recent cultural and sociological studies of
class. Analytically, two perspectives are of importance here. To begin
with, a constructivist conception of belonging and agency in which
political communities are produced through the creation of subject positions and the interpellation of individuals to them. The second perspective starts from the re-evaluation of the category of the event associated with poststructuralism. The 1840s in Sweden are here regarded
as a highly disruptive time, in that the local radicalism of workers and
the public debates of 1848 meant that people could start to conceive
of themselves differently, who they were, how society was structured,
and what opportunities for action were available. Concurrent with
the workers’ entrance into political discourse as political agents, a disruption of the given socio-political coordinates took place, while new
symbolic roles of identification and agency came into being. Many of
the foundational elements of the modern historiography of class — here
understood as certain paramount ideas about the origins and characteristics of capitalist society — can, in fact, be traced to these disruptive
years in the middle of the nineteenth century.
Instead of a one-sided focus on how an audience of workers in
Stockholm around 1848 began to be recruited into an in retrospect
recognizable anti-capitalist or socialist subject position, the argument
is here expanded to include other kinds of recognized subject positions directed at these groups. Representatives of the liberal and
conservative sectors of the press — usually seen as opponents of the
emancipatory aspirations of the workers — are studied in directing
mobilizing appeals of their own to working readers. In this way, the
entrance of workers onto the stage as subjects in political discourse
348

is shown to have been a more ambiguous affair in Sweden than previously suggested.

The fear of the working classes, 1830–45
The chapter deals with the way in which the labouring classes during the 1830s began to be perceived as something of a threat to the
status quo in Sweden. Looking at a number of different social issues,
together making up what is generally known as the social question,
the chapter concludes by pointing to two somewhat distinct images
of the worker in Swedish political discourse before 1848. On the one
hand, as to be morally lacking and socially dissolute; the undifferentiated lower classes of society were perceived as a threat to the social
order because of perceived character defects; immorality, disobedience, indolence, thievery, etc. On the other hand, as an irrationally violent mass, often spoken of as a mob or an urban rabble, which might
suddenly take to the streets and attack properties and people. Either
described as unreflectively being used by one or another claimant to
power, or just blindly giving vent to their rage, and likely to disintegrate and disappear as quickly as they came.
This chapter also shows how apprentices and journeymen in Stockholm resisted the social degradation and political exclusion that resulted from the decline of the old order of guilds. Even to an outsider
this resistance would have shown a rudimentary understanding of the
shifting social order and some ideas of what was needed, fair and just.
What was missing, however, for these perspectives to gain a hearing
and to be recognized as valid in a larger context, was for the workers
to join in organized groups and new public venues where stereotypical images of the worker could be challenged.

Radical labour in Stockholm, 1845–48
This chapter discusses how associations, such as Stockholms bildningscirkel, Skandinaviska sällskapet and the group of communists gathered
around publicist and bookseller Per Götrek, were started and what
their main activities were. Subsequently, the focus is on Götrek’s circle in Stockholm and the communist allegiance that they claimed
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during the months preceding the French revolution in February 1848.
Bildningscirkeln came, after some initial infighting, to evolve into an
apolitical and morally edifying organisation for artisans run by middle-class men. Skandinaviska sällskapet, in contrast, were in touch with
the League of Communists in London and functioned for a brief period
as something of a recruitment agency in Stockholm for the international communist movement. Central to this association was Götrek’s
group of some ten members, many of them journeymen recently arrived in the capital with experiences of early class struggles in cities like Hamburg, Paris and London. Through their contacts with
Étienne Cabet in France and the German communists in exile in
England, they were at the forefront of the thinking of radical workers.
The programmatic statement of the Götrek group, Om proletariatet, combined elements from Cabet’s Christian communism with the
materialistic conception of history which shortly was to receive its
classical formulation in the Communist manifesto. Workers were called
upon to enlist as participants in the communist movement via two
very different rhetorical strategies, one biblically based, the other historical materialist. Both started from the same principle: the equality of all, and drew the same conclusion, i.e. that society’s riches and
resources should become common property and be equally distributed to everyone. In strong contrast to the condescending and fearful images that were present elsewhere in the discourse of the time,
workers were here invited to fulfil a position as political agents. This
emergence of local communist interpellations at the beginning of 1847
raised some eyebrows in the Stockholm press and led to some strong
words of warning. Even so, at this point in time the Scandinavians
and the Götrek circle were rather marginal phenomena compared
to what mainly caught the attention of the press. This was to change
with the arrival in March 1848 of news about the revolution in Paris
and as Stockholm too was to experience bloody confrontations between the capital’s working population and armed troops of soldiers.
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Revolt and reaction, 1848–49
This chapter begins with an outline of the March 1848 unrest in Stockholm and investigates how workers widely came to be seen as political agents in the public discourse, as shown in the local press. Two
aspects are central to the analysis. To begin with, the image of the
French workers in the February revolution, or, more particularly, the
question of what kind of agency was attributed to these workers and
the role they played in conflicting contemporary political narratives.
Secondly, the text focuses on how the press tried to involve their readers in support of these various narratives; how different audiences,
most importantly workers, became recipients of contradictory kinds
of mobilizing appeals, while called upon to fulfil different agential
roles in the local context.
A wide-ranging consensus of what the French workers were up to
took shape in the press in Stockholm. They were said to have entered
the political arena in Paris and to have acted independently with “their
own thinking, views, interests and powers”, as the liberal Aftonbladet
put it after the revolt in June. A certain kind of consciousness was ascribed to these French workers. Not satisfied with having received full
political equality, they had also demanded specific social and economic measures which would fundamentally change the relations of power
in society. The image of French workers contributed to changes in the
relationship between the papers and their readers in Stockholm. The
controversial weekly Söndagsbladet was radicalized during 1848 and
began to address Stockholm’s labourers directly as its primary target
audience with an explicitly mobilizing aim against what it called “the
tyranny of money”. The liberal papers Aftonbladet and Dagligt Allehanda
sought, in their turn, to subvert Söndagsbladet in the eyes of the workers
and tried to explain why they should read these papers instead and
support the liberal middle-class in general. The king, Oscar I, and his
government, supported, beginning in the summer of 1848, a number
of new conservative press initiatives, all of which directed a royalist
message of reconciliation at the lower classes.
The constitutive rhetoric of Söndagsbladet was confrontational and
tried to evoke a self-organizing working class within a binary pattern
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of class struggle. The established royalist elite and the reform-demanding middle-class were here presented as a single adversary of
the workers on the basis of belonging to the same oppressive strata
in society, defined by access to property and money. When the Communist Manifesto was published in Swedish by the Götrek circle in the
autumn of 1848, this conception of the struggle was reinforced, i.e.
that workers really were participants in their own collective emancipation and claimed a political agency to abolish their subordination
and affect fundamental change. Aftonbladet and Dagligt Allehanda did,
in principle, recognize the workers’ right to full citizenship and political equality, and therefore supported local radicalism among the
workers. It was, however, crucial that they were not fooled by what
was dismissed as the false narrative of Söndagsbladet and acted as if a
binary class-conflict was the reality. As an alternative, Aftonbladet and
Dagligt Allehanda tried to urge workers to be patient and to embrace
what was presented as a more fruitful type of agency; to view themselves as individuals interested in freely moving forward in society
and in improving their own happiness, without the restrictions of ancient guilds or new kinds of collective and coercive measures.
As for the conservative press, the position of the royalist papers varied greatly. The elitist paper Tiden, which represented the nobility and
the higher administration, made no effort whatsoever to try to catch
the ear of the worker, nor to form what would have been an alternative
political stance for the working population. Instead Tiden addressed
those rival groups who were the others in relation to the workers, and
tried to get these groups to join together as one imperiled community in defense of society as it was, determined to keep workers out
of politics. The government-subsidized daily Stockholms Aftonpost was
just as convinced that political power had to be kept out of the hands
of the larger population, but with the important difference that this
paper also directed its message at the workers. The strategy here was
not alarmistic, Stockholms Aftonpost didn’t paint a frightful image of
the worker which its readers had to unite against, but rather sought
the widest support possible for its portrayal of Sweden as a fortunate
exception when it came to the conditions of the working population.
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Their message was that the current situation was already fair and just,
thus Swedish workers had no reason to follow in the footsteps of their
French counterparts and suddenly start demanding dramatic changes.
Finally, the weekly Folkbladet, which was supported by the king, addressed workers as its primary audience with a political rhetoric that
recognized the discontent while being at the same time anti-communist and strongly reconciliatory. Folkbladet represented the world in
the same binary way as Söndagsbladet, and also saw itself as being on
the side of the subordinated. But whereas Söndagsbladet supported the
radicalism of the workers in Stockholm, Folkbladet did the reverse and
tried to constitute an audience which rejected Skandinaviska sällskapet
and the communists of the Götrek circle. Folkbladet had in mind an
audience of workers, which would act in consensus and peace with
the aim of receiving respect and support from the dominating strata
of society, while demonstrating the loyalty and dutiful behaviour that
went with their subordinated position.

Socialist mobilization, 1849–50
The chapter treats the mobilizing efforts among the capital’s workers that went with the launching of the two socialist papers Folkets röst
and Reform at the end of 1849, and with the forming of Stockholms arbetarförening in early 1850. The chapter also discusses the complete
turn-around of Söndagsbladet in response to these socialist newcomers.
Söndagsbladet had since March 1848 rather militantly delineated the
most important conflict in society as that between the destitute masses and the rich and property-owning elites. In the new situation at the
start of 1850, and probably subsidized by the monarch, Söndagsbladet
suddenly reversed its position and began to act as a voice in defense
of the status quo. While in open opposition to Reform and Folkets röst,
Söndagsbladet tried to pose as the worker’s true friend and representative with a rhetoric of deliverance, asserting that its change of position was not a betrayal, but rather an effort to save the workers from
an inevitable backlash.
Reform and Folkets röst continued along the road that Söndagsbladet
had initially set forth. The workers were here interpellated within a
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binary pattern of class struggle and as participants in their own coming-to-be as emancipatory subjects. The two papers were hardly unanimous, however. A reason for tension between them was the degree of
rhetorical militancy, the fact that Folkets röst addressed its readers with
words that deliberately triggered the adversaries’ fear of revolution,
while Reform explicitly emphasized that the Swedish workers’ emancipation had to take place within the boundaries of law and order.
When Folkets röst prophesized that in the future socialism would be the
program of all humankind, it was because the workers on the basis of
their moral as well as physical strength would force the rich and powerful to capitulate. When Reform talked about the certain victory of
socialism, it was, instead, because the increasing agency of the workers incarnated a correct understanding of society which would over
time and without the necessity of violence gain universal adherence.
In conclusion, these two papers articulated, like Söndagsbladet before
them, many of the presuppositions, ideas and claims which ever since
have been associated with radical or progressive politics and which
have had a given place within the modern historiography of class. In
the early 1850s in Stockholm, however, these newly articulated meanings and claims had a very precarious existence and this early phase
of socialist mobilization was in fact already doomed.

Royalist countermeasures and the decline
of labour radicalism, 1850–51
The sixth and final empirical chapter brings the investigation to its
chronological end by analyzing the anti-socialist press campaign and
the politics of repression initiated by the authorities at the beginning
of 1850. Furthermore, the chapter discusses the decline of worker militancy and how the organizations of the workers in Stockholm were
weakened, divided and finally dissolved in 1851. Focusing on contemporary narratives and interpellations, it is shown how the royalist
press in response to Folkets röst and Reform with one voice claimed that
the workers were about to fall under the fatal influence of socialism,
and that the threat of revolution was real. It was, according to Tiden
and the royally subsidized Morgonbladet, only a matter of time before
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Swedish workers would enter the stage as a fully-formed revolutionary subject and just like their French precursors start to tear down
the final wall between people, the ownership of property. Other loyal
papers, such as Stockholms Dagblad and Morgonposten eller Nya Dagligt
Allehanda, drew the same conclusion.
In discussing the rhetorical strategies of these papers, two different
lines of argumentation are followed. According to the first strategy,
readers were made to understand that individuals in a subordinate
position in society were naturally drawn to ideas of economic equality, but that to recognize them as equal citizens would inevitably make
them into subversive socialists and communists. According to the second strategy, the publishers of Reform and Folkets röst were construed
as utterly dishonest and malevolent outsiders, whose efforts to interpellate workers as emancipatory agents were nothing but self-serving acts of deception and hateful calls for revolution. A number of
judicial and political measures in order to hinder the dissemination
of Reform and Folkets röst and to obstruct the activities of Stockholms
arbetarförening are also shown. In all, these endeavors generated sufficient pressure for the radical appeals to the workers of Sweden to
cease and the more ideologically based circles in Stockholm to dissolve. The analysis of the constitutive rhetoric of the conservative
and royalist press given here adds to the more common explanations
of the movement’s demise in terms of repression. Somewhat speculatively, the chapter finally suggests that the anti-socialist campaign
also might have had a cooling effect upon on the activities of local
workers more generally. Undeniable, however, is that Reform ceased
and that Folkets röst like Söndagsbladet adapted to the changing political climate of opinion, followed by the dissolution of Götrek’s circle.
The period of political organizing of workers in Stockholm had ended
– for the time being.

*
A new type of worker agency made its appearance in Swedish political discourse in connection with the revolution in 1848. French
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workers were, in general, seen as fully or largely decisive for the revolutionary events and were generally construed as self-organized and
goal-oriented. The republic of the bourgeoisie was, in other words,
challenged by the new republicanism of the worker which focused
upon a politics of redistribution, the elimination of class differences
and an increased participation in the running of workshops and industries. As a consequence, Swedish workers also entered the discourse
as recipients of mobilizing appeals from all parts of the political spectrum. More precisely, they were described, invoked and addressed as
a new kind of community of political interest and action within the
framework of four main rival narratives. Two of these were emancipatory, a third reconciliatory, and the final one was a narrative of catastrophe.
With regard to the emancipatory narrative that was first introduced
in Stockholm by the group around Per Götrek, and which with some
variations was further developed by the papers Söndagsbladet, Reform
and Folkets röst, it is obvious that workers were collectively addressed
as the central character of the narrative. Not just in the sense that it
was a story about their historical emergence as politically self-conscious actors, but it was a narrative with the constitutive rhetorical
function to call such an emancipatory worker-subject into being on
the local stage. In spite of the divergences between the Götrek circle
and the different local papers of the workers, they all introduced a
distinct subject position of the worker, where the task was not just to
gain recognition and political rights but to create a movement which
would change society in its fundamentals.
The royalist narrative of catastrophe, articulated mainly by Tiden
and Morgonbladet, can be described as the mirror-image of the radical
narrative of emancipation. Here too, the words socialist and communist were used to designate the newly awakened collective agency of
the workers and their alleged goals, but now to emphasize the presumed violent threat to property, law and order. This narrative of disaster did not offer workers an alternative self-image or political role;
it did instead call all other sectors of society to a defensive position
against the workers, which were invoked as destructive agents of rev356

olution. The royalist narrative of reconciliation – with Folkbladet as
its most unambiguous representative, and Söndagsbladet after its turnaround – differed from the narrative of disaster in directing its own
constitutive rhetoric at the workers. In this context, socialism and
communism were seen to be alien imports, while the strategy was to
separate the large mass of workers from the radicalism of some few
insidious agitators. In this way, the narrative of reconciliation can be
said to have rallied workers to a position as gate-keepers against these
treacherous outsiders and to a broader consensual position as protectors of social harmony and peace.
Aftonbladet and Dagligt Allehanda, on the other hand, afforded workers a supporting role in an alternative narrative of emancipation.
Workers were here summoned to join the liberal reform program of
the middle class against two different opponents who were, in reality, of the same authoritarian bent, i.e. the conservative and socialist
enemies of liberty and the rights of the individual. In this liberal narrative, workers were, once again, enlisted as participants in a larger
historical telos: the idea of the gradual growth of liberty in the world
and the realization of a society in which all individuals would be able
to prosper in life without coercion or discrimination.
To conclude, this dissertation offers a constructivist account of the
process when individuals in the position of workers started to be interpellated as emancipatory subjects of class in Sweden. The Götrek circle and the local socialist press in Stockholm during the middle years
of the nineteenth century have been given a quite different role than
just being the precocious pioneers of the modern labour movement.
Through the analysis of their production of meaning as instances of
a constitutive rhetoric of class, these groups have featured as co-creators of the socio-political model of interpretation within which research in labour history itself has developed. They contributed to the
formation of the basic lines of conflict and emancipation which have
come to define this area of research and which more generally have
underlined the image of the working class as an actor in capitalist society. Concerning press history, the analysis has widened the perspective through the inclusion of liberal and conservative papers and their
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contributions to the formation of the modern historiography of class.
In highlighting these sectors of the press and their various appeals
to the workers, the dissertation has also drawn a more encompassing
and complex picture of the expansion of the modern press and the
beginnings of the democratization of political discourse in Sweden in
the middle of the nineteenth century.
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Efterord

Nu när denna bok är färdig och min doktorandtillvaro nått sitt slut,
har tillfället också kommit att tacka alla er som varit mig ett stöd
under dessa år. Först då mina handledare Inga Sanner och Bosse
Holmqvist. Jag har aldrig upplevt det som riktigt angeläget att hålla i
minnet vem av er som i olika faser innehaft det formella ansvaret som
huvudhandledare eftersom ni båda två genomgående varit så närvarande och visat sådant engagemang för mitt arbete! Det har varit en
bestående källa till trygghet och vetenskapligt lärande att ni med era
stora sakkunskaper och insiktsfulla perspektiv funnits där för att lotsa
mig genom avhandlingsskrivandets labyrint. Tack!
Processen hade säkerligen varit besvärligare och resultatet sämre
om det inte vore för alla mångkompetenta människor vid Institutionen för kultur och estetik på Stockholms universitet, där jag varit verksam under hela min doktorandtid. Ett varmt tack riktar jag till deltagarna i det idéhistoriska högre seminariet genom åren. Många är ni
som i olika stadier har läst enskilda delar av manuset och som genom
att inskrida med frågor och synpunkter har bidragit till att prägla avhandlingens slutform: Karin Dirke, Thord Heinonen Silverbark, Staffan Bergwik, Elisabeth Mansén, Roland Lysell, Erland Sellberg, Victoria Fareld, Linn Holmberg, Jacob Orrje och Martin Wiklund, samt
Matts Lindström, Helena Ek, Emma Hagström Molin, Johan Fredrikzon, David Malm, Hilda Jakobsson, Kristina Nordström, Lydia Wistisen, Daniel Strand, Isabelle Ståhl, Jonas Thungren Lindbärg, Hedvig Härnsten, Per Israelson och Sara Ekström. Ett stort tack också till
Jonas Harvard, som i rollen som opponent på mitt slutseminarium
granskade den första versionen av hela avhandlingsmanuset och vars
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sammanställda åtgärdslista jag har använt som karta och kompass för
den sista sträckan fram till målgången.
Vid sidan av mina handledare är Elisabeth Mansén den som närmast har följt denna process från början till slut. Det har varit synnerligen utvecklande att få ta del av din djupa förståelse för text i alla
dess olika aspekter och jag har in i det sista funnit anledning att kalibrera manuset efter dina alltid lika precisa förbättringsförslag. Tack!
Staffan Bergwik har med sitt osvikliga analytiska omdöme och med
sitt exceptionella öga för helheter drivit mig att ständigt försöka tänka
klarare, längre, större. Att din dörr därtill stått öppen för mer personliga samtal gör att jag även vill tacka dig Staffan för din vänskaps
skull. Samma ord gäller för Victoria Fareld, som genom att engagera
mig i masterprogrammet i Kritiska studier dessutom har gjort mer
än någon annan för att mildra min annars efterhängsna akademiska
hemlöshetskänsla. Jag tackar dig Victoria också för att du på mina
utkast velat tillämpa din svåröverträffade förmåga att fånga upp och
sätta ord även på de inneboende tankepotentialer som jag inte ens
har begripit att mina egna formuleringsförsök burit på!
Till Helena Ek, Daniel Strand, Hilda Jakobsson och David Malm
vill jag rikta individuella tackord såsom särskilt viktiga doktorandkollegor och vänner. Helena, på grund av ditt uppenbara skarpsinne
förstod jag från början att du skulle bli färdig så mycket snabbare än
jag och med en sådan avundsvärd lätthet i steget! Jag har saknat dig
i rummet under detta sista dryga år och är mycket tacksam för att du
med sedvanlig skicklighet åtog dig granskningen av den här bokens
Summary. Även du Bosse förtjänar ett extra tack för din hjälp med att
ge mina intentioner en fungerande engelsk språkdräkt. Daniel, att det
hittills kanske inte har blivit så mycket av våra gemensamma projekt
embryon beror primärt på mig, att jag ännu inte riktigt har förmått
att förvalta så mycket som jag velat av all den uppslagsrikedom och
initiativkraft som du med sådan prestigelös självklarhet sprider omkring dig! Hilda, jag ser våra oräkneliga samtal om jobbet och allt
annat som en central del av min totala doktorandupplevelse! Det har
varit en glädje att lära känna dig och ditt inspirerande sätt att betrakta
livet innanför och utanför universitetet. David, efter att ha varit mot360

tagare av ditt välbehövliga stöd ser jag fram mot att kunna vända på
rollerna nu när det snart är du som ska färdigställa din med all säkerhet starka avhandling!
För finansiell hjälp i form av stipendier och tryckbidrag vill jag
tacka Stockholms Arbetareinstitutsförening, Helge Ax:son Johnsons
stiftelse, Gunvor och Josef Anérs stiftelse samt Längmanska kulturfonden. Här vill jag också passa på att tacka Tecla Niculae, som med
sitt engagemang och sin otvungna värme har gjort ansökningsförfarandet så mycket mindre ensamt och snårigt.
När det kommer till relationer utanför universitetet vill jag först uttrycka min tacksamhet till Magnus Gundegren och Peter Johannesson, båda två med betydande roller för mitt sätt att tänka och forska.
Magnus, trots att det numera kan gå år mellan våra möten är det slående hur lätt vi återfinner varandra och tar vid där vi senast avslutade. Inte en enda av mina mer bestämda åsikter tillåts ta definitiv
form förrän jag tror mig ha omfattat även dina genuint dialektiska
invändningar. Peter, jag räknar det som ett rent lyckokast att vi träffades för några år sedan! Jag hoppas du inser vilken sällsynt förmåga
du besitter genom att i alla tänkbara frågor så kvickt kunna träffa sakernas kritiska kärna.
Två av mina fäder har gått bort under avhandlingsperioden. Först
svärfar Lars Franzén precis i startskedet, kort efter att jag blivit antagen som doktorand. Tack svärmor Eva för att du mitt i alltihop varit
en klippa för oss i familjen med din givmildhet och stora begåvning
för att finna fungerande lösningar! I slutfasen dog min egen pappa,
Lars Erik, som in i det sista förblev mig en förebild genom sin envisa optimism, naturliga kreativitet och kraft att leva okuvad på andra
sidan av samhällsnormen. Jag tror att du skulle ha varit stolt nu! Lyckligtvis har jag en farsa kvar, Lars Göran, och min kära mamma Marianne, tack och lov. Utan er kärlek och förmåga att skapa stabilitet
hade allt varit annorlunda! Till mina bröder Peter och Robin vill jag
säga att det varit en verklig ynnest att ha er båda att dela avhandlingsarbetets upp- och nedgångar med, mina bästa vänner genom allt!
Slutligen är mitt allra mest innerliga tack riktat till Ylva och till våra
barn Jack och Klara. Jag ser den här boken som endast ännu ett bevis
361

på att vi fyra har åstadkommit någonting stort ihop: att vara varandra
fullkomligt nära som familj, där jag ändå har kunnat gå på djupet med
mitt eget, samtidigt som du Ylva till min flammande stolthet följer ditt
konstnärskap till ständigt nya platser och upplevelser, alltmedan ni
Jack och Klara karvar ut era egna områden och med full rätt kan se
i oss blott en mamma och en pappa med uppgift att finnas till för er.
John Björkman
Stockholm i november 2019
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