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Abstract 

 Holy war against the aberration and the newspaper terrorism 

Heligt krig mot förvillelsen och tidningsterrorismen 

 

This paper explores Bernhard von Beskow’s (1796-1868) conservative critique of the, 

for the early 19
th

 century, new dominating voice in public matters namely the liberal 

press. There are competing narratives about the emerging liberal press and its critics. 

On the one hand the conservative critics were seen as hopeless reactionaries which 

acted against freedom of the press, themselves stripped of positive ideals and/or 

handled with little interest as footnotes in the great story of the liberal victory over its 

opponents. On the other hand this story has been questioned and an alternative has 

been presented of how to understand the conservatives and their critique of the press. 

This other story suggests that the critique was merely a critique of the new type of 

biased publicists that the liberal press brought about. The older form of newspapers, 

supposedly defended by the conservatives, were more of organs for the readers and 

their conversations amongst each other. The readers would send in whatever they had 

to say and the editor’s duty was to print it. The new type of newspapers, however, 

spoke in its own name for the people, it wasn’t longer a conversation from person to 

person. This paper doesn’t fully agree with any of the stories. Instead the paper shows 

how the conservative von Beskow had positive ideals, that he wasn’t against the 

freedom of the press as such, and that the conservative strain in von Beskow’s critique 

was not his will to preserve an older type of press. It was instead his opinion that the 

liberal press had an abstract understanding of politics and therefore wasn’t rooted in 

concrete political work, making it nonsense. Therefore the critique was mainly 

directed against a new and potentially destructive force of the political life of Sweden. 
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1. Inledning 

 

Politiken i Sverige under 1809 års regeringsform var en angelägenhet för fåtalet. 

Ständerna sammankallades endast var sjätte år i en lagtima riksdag. De fyra ständerna, 

adeln, prästerna, borgarna och bönderna lämnade många utan representation. 

Dessutom hade de högre stånden oproportionerligt stort inflytande. Regeringen, som 

bestod av kungen och hans rådgivare, hade stark makt och kung Karl XIV Johan drev 

ofta envist igenom sin vilja. Riksdagens läktare öppnades först 1834 för åhörare. 

Politiken var väl definierad inom en snäv sfär. 

 Det var dock fler som ville vidga och tillhöra denna sfär. I tidningarna hade 

det länge funnits en liten möjlighet att ta del av och bidra till det politiska samtalet. En 

tidning, Argus (1820-1836), var särskilt frispråkig i sina försök att göra sig till en del 

av den politiska sfären. 1830 startas en tidning som snabbt gör sig till ledande organ 

för dessa nya idéer, nämligen Aftonbladet (1830-). Dessa nya typer av tidningar 

skiljde sig från många andra tidningar genom att de sade sig tala för folket, 

allmänheten och deras sätt att tänka, att deras mening blev uttryckt genom dem. Den 

traditionella, snäva, politiska sfären hade fått en utmanare. 

 Aftonbladet växte sig stark och fick många prenumeranter. Men samtidigt 

ökade kritiken mot tidningen. Kritiken nådde sin kulmen efter att Aftonbladet fått stor 

del av skulden för 1838 års Crusenstolpe-kravaller. Magnus Jacob Crusenstolpe 

(1795-1865), en liberal riksdagsman och skriftställare, blev dömd för majestätsbrott 

efter att han anklagat kungen för att bryta sabbaten när kungen utnämnt en ny major 

på en söndag. Den fällande domen på tre år i fängelse, vilken uppfattades som 

särdeles hård och nitisk, gav upphov till oroligheter i huvudstaden och två människor 

miste livet. Kritiken mot Aftonbladet gick bland annat ut på att de var uppviglare som 

spred misstro mellan folket och statsmakten. Till exempel skrev Aftonbladet att de 

som demonstrerade mot domen hade varit fint klädda. Detta uppfattades som ett 

försök att legitimera kravallerna.
1
 

 Av historieskrivarna har de som kritiserade pressen, vilka ofta var politiskt 

konservativa, ibland betraktats som reaktionärer som kämpar emot utvecklingen. 

                                                        
1 Beskow, Bernhard von, Har Sverige publicitet och publicister?: en fråga, underställd minoriteten, 

eller de tänkande af författaren till broschyrerna "Upplösning är icke upplysning" och "Dagens 

händelser, bedömde af en landtman", Upsala, 1839, vol 1 s. 105. 
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Aftonbladet har stått för det nya goda och kritikerna för det förlegade onda. I denna 

uppsats ska jag behandla en tongivande konservativ kritiker av pressen, nämligen 

Bernhard von Beskow (1796-1868). I flera pamfletter utgivna mellan 1838 och 1840 

utvecklade von Beskow sin kritik mot pressen. von Beskow var ständig sekreterare i 

Svenska Akademien (1834-1868), friherre och således en respektingivande gestalt i 

den svenska offentligheten.  

 Anledningen till mitt intresse för von Beskow är att jag vill göra en analys av 

en konservativ kritiker av pressen, en kritik som inte har fått särskilt stor 

uppmärksamhet i forskningen. I min analys av von Beskows texter om pressen 

kommer jag använda mig av två presshistoriska berättelser om de konservativas roll 

för att kontrastera mot min empiri och analys. En av berättelserna används som 

exempel på forskning där den konservativa kritiken inte behandlas med större 

uppmärksamhet och den andra berättelsen används som exempel på forskning där de 

konservativa får en utförligare behandling och där kritik mot den ”traditionella” 

presshistorien yttras.  

 

2. Syfte och frågeställning 

 

Syftet är att med ett problematiserande avstamp i tidigare presshistorisk forskning 

ytterligare närma sig en förståelse av den konservativa kritiken mot pressen 1838-

1840 med hjälp av exemplet Bernhard von Beskow. Frågeställningen lyder därför: 

 

- Vilka var problemen med pressen enligt von Beskow? 

- Hur borde pressen enligt von Beskow sett ut? 

 

3. Metod  

 

Jag skall närläsa von Beskows texter och som ett konkret hjälpmedel till läsningen 

och analysen används de presshistoriska berättelserna. De två berättelserna som 

används är inga hypotetiska sådana. De är hämtade ur Dag Nordmarks kapitel 

”Liberalernas segertåg” i Den Svenska Pressens Historia
2
 (2001) och Patrik Lundells 

Pressen i provinsen. Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750-

                                                        
2
 ”Liberalernas segertåg” i Gustafsson, Karl Erik, Rydén, Per, Nordmark, Dag, Johannesson, Eric & 

Petersson, Birgit (red.), Den svenska pressens historia. 2, Åren då allting hände (1830-1897), Ekerlid, 

Stockholm, 2001. 



 6 

1850 (2002).
3
 Den första betecknar jag som traditionell och mer avogt inställd till de 

konservativa och den andra betecknar jag som kritisk och den behandlar de 

konservativa mer utförligt samt har synpunkter mot den traditionella 

historieskrivningen, till exempel mot Dag Nordmarks.  

 Anledningen till att jag använder dessa två berättelser är att de kan sägas 

utgöra två poler och får stå som exempel för dessa. Att förhålla mig till dessa exempel 

kommer hjälpa mig att analysera von Beskows texter för att det genom hela analysen 

blir tydligt, för mig och läsaren, vilka de olika perspektiven är. Dessutom förhindrar 

det att min analys halkar in helt och hållet i ett av dem. Jag kommer även att använda 

annan forskning än Nordmarks och Lundells för att inte bara analysera frågor de 

bedömt viktiga att ta upp. De två berättelserna ska främst ses som ett förhållningssätt 

till materialet och hjälpmedel för analysen.  

 

4. Material och avgränsning 

 

Bernhard von Beskows texter om pressen utgör materialet. Dessa är: Upplösning är 

icke upplysning
4
 (1839[1838]), Dagens händelser bedömde af en landtman

5
 

(1839[1838]), Har Sverige publicitet och publicister? : en fråga, underställd 

minoriteten, eller de tänkande
6
 (1839),  Den irrande publicisten : sin samtids nöje och 

varning : en pennritning till tidsfördrif
7
 (1840), och Pappers-kråkorna : ett tidnings-

äfventyr i juli 1840 : fem minuters skämt
8
 (1840). I min analys kommer jag att 

mestadels referera till Har Sverige publicitet och publicister? I den var von Beskow 

mest utförlig i resonemangen även om den samtidigt liknar de andra skrifterna. Jag ser 

också en poäng i att särskilt närläsa ett av verken för en mer koncentrerad analys då 

materialet är på cirka 900 sidor. 

  Jag har valt att inte ta med tre texter om Argus som von Beskow författat 

eftersom de kom långt tidigare (1825 och 1829) och skulle ge en alltför stor tidsperiod 

                                                        
3 Lundell, Patrik, Pressen i provinsen: från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750-

1850, Nordic Academic Press, Diss. Lund : Univ., 2002,Lund, 2002. 
4 Beskow, Bernhard von, Dagens händelser, bedömde af en Landtman: samt Upplösning är icke 

upplysning : ett bihang till nämnde brochyr, 2 uppl., Upsala, 1839 [1838]. 
5 Beskow, Bernhard von, Dagens händelser, bedömde af en Landtman: samt Upplösning är icke 

upplysning : ett bihang till nämnde brochyr, 2 uppl., Upsala, 1839 [1838]. 
6 Beskow, Bernhard von, Har Sverige publicitet och publicister?: en fråga, underställd minoriteten, 

eller de tänkande af författaren till broschyrerna "Upplösning är icke upplysning" och "Dagens 

händelser, bedömde af en landtman", Upsala, 1839. 
7 Beskow, Bernhard von, Den irrande publicisten: sin samtids nöje och varning: en pennritning till 

tidsfördrif, Upsala, 1840. 
8 Beskow, Bernhard von, Pappers-kråkorna: ett tidnings-äfventyr i julii 1840 : fem minuters skämt, 

Strängnäs, 1840. 



 7 

att täcka. Jag har även valt att inte ta med von Beskows brevväxlingar. Att gå igenom 

ett så stort material är inte nödvändigt för att få svar på uppsatsens frågeställning.

 Perioden är vald med tanke på att kritiken mot pressen till stor del fick sitt 

crescendo efter Crusenstolpekravallerna. Många skrifter, både till försvar och anfall 

mot pressen, författades under denna tid. Nackdelen med materialet skulle kunna vara 

att det endast är en konservativ röst som analyseras samt att händelserna med 

Crusenstolpe kan tänkas utgöra en dålig bakgrund till en sansad debatt. Att endast von 

Beskows argument synas kan berättigas av att han var en av de konservativa med 

störst genomslag, något som indikeras av att nästan all forskning som vill ha med ett 

konservativt perspektiv från denna tid väljer von Beskow. Samtidigt har han liknande 

invändningar som andra. Angående kravallerna menar jag att de ökade intensiteten i 

kritiken. Särskilt eftersom Aftonbladet allmänt ansågs ha hjälpt till att elda upp 

situationen, men hanteringen av kravallerna var långt ifrån den enda invändningen de 

konservativa hade emot pressen. Blodet svallade men kritiken mot pressen var i stort 

sett densamma som före kravallerna. Skillnaden var att de konservativa nu fått vatten 

på sin kvarn. 

 

5. Tidigare forskning 

 

Utöver Nordmark och Lundell, som behandlas nedan, har jag använt mig av Cecilia 

Rosengrens avhandling Tidevarvets bättre genius. Föreställningar om offentlighet och 

publicitet i Karl Johanstidens Sverige (1999).
9
 Hon behandlar främst perioden 1810-

1830. Tidningarna Argus respektive Granskaren (1820-1838) har huvudrollerna i 

avhandlingen. Argus, utgiven av Scheutz (1785-1873) och Johansson (1792-1860), 

benämns ofta som en föregångare till Aftonbladet på grund av dess liknande roll som 

röst för de liberala. Granskaren, som gavs ut av Hans Axel Lindgren (1780-1843), var 

en tidning som ofta gick i polemik mot Argus.  

 Rosengren menar att Lindgren idémässigt var besläktad med de konservativa 

som så småningom formerades. Rosengrens analys av Granskaren är således 

intressant eftersom Lindgren kan sägas vara en föregångare till von Beskow. 

Rosengrens avhandling är därför också ett exempel på en mer kritisk 

historieskrivning. Rosengren menar att presshistorien vanligtvis är en ”segrarnas 

                                                        
9 Rosengren, Cecilia, Tidevarvets bättre genius: föreställningar om offentlighet och publicitet i Karl 

Johanstidens Sverige, B. Östlings bokförl. Symposion, Diss. Göteborg : Univ.,Stockholm, 1999. 
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presshistoria” vilket hon undviker i och med sin noggranna analys av den 

konservativa Granskaren.
10

 

 Åke Abrahamssons Ljus och frihet till näringsfång
11

 (1990) är en avhandling 

som behandlar pressen mellan 1838 och 1869 med särskild tonvikt på arbetarrörelsens 

uppkomst. Avhandlingen som helhet är egentligen inte av stort intresse för min 

uppsats men dess storhet ligger i uppslagsrikedomen och de många träffsäkra 

formuleringarna av pressens politiska funktion. Jag har därför funnit den givande i det 

att den klargör och väcker tankar. 

 Albert O. Hirschman har skrivit Den reaktionära retoriken
12

 (1996[1991]) om 

vanliga retoriska modeller i argumentation emot reformer som jag funnit användbar. 

Även om titeln på boken klingar negativt är det en bok som sakligt går igenom delar 

av den konservativa arsenalen i debatter. Hirschman har spårat tre teser i de 

konservativas retorik i tre reaktioner mot franska revolutionen, rösträttsdebatter på 

1800-talet och välfärdsdebatter på 1970-talet. De tre teserna är tvärtom-tesen, 

äventyrlighets-tesen och meningslöshets-tesen. De argumenterar i tur och ordning för 

att reformer istället för sin tänkta effekt kommer ha motsatt effekt, att reformer inte 

ska genomföras för att de då äventyrar andra tidigare reformer och att reformer inte 

tjänar något till, de har ingen effekt. Min avsikt är inte att knöla in allt som von 

Beskow sade i detta schema, istället används Hirschman för att påvisa släktskapet von 

Beskow hade med konservativ retorik. 

 Jag skrev längre upp att svensk presshistorisk forskning inte behandlat de 

konservativa lika noggrant som de liberala, detsamma kan också sägas om 

konservatism i svensk politisk idéhistoria. Jag använder mig av Gunnar Heckschers 

böcker Svensk konservatism före representationsreformen vol 1-2
13

 från 1939 

respektive 1943. Det är dessa böcker jag har funnit i alla litteraturlistor som behandlar 

konservatismen från denna tid och de utgör en god bakgrund så vitt jag kan bedöma.  

 

6. Begrepp och disposition 

 

                                                        
10 Rosengren, Tidevarvet, s. 17. 
11 Abrahamsson, Åke, Ljus och frihet till näringsfång: om tidningsväsendet, arbetarrörelsen och det 

sociala medvetandets ekologi : exemplet Stockholm 1838-1869, Komm. för Stockholmsforskning, Diss. 

Stockholm : Univ.,Stockholm, 1990. 
12 Hirschman, Albert O., Den reaktionära retoriken: konsten att argumentera mot alla 

samhällsförändringar, Ordfront, Stockholm, 1996. 
13 Heckscher, Gunnar, Svensk konservatism före representationsreformen. I-II, Den historiska skolans 

genombrott i Sverige I, Doktrin och politik 1840-1865 II, Almqvist & Wiksell, Uppsala, 1939-1943. 
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I min användning av begrepp har jag försökt ligga så nära von Beskow som möjligt. 

Pressen eller publicistiken är exempel på potentiellt luddiga begrepp som von Beskow 

och jag använder utbytbart. Om inte annat specificeras betyder detta den liberala 

pressen där den främsta representanten var Aftonbladet men även Dagligt Allehanda 

(1769-1849). Publicist eller publicistiken betydde för von Beskow helt enkelt en 

tidningsskribent eller en utgivare men hade ofta betydelsen av politisk skribent. 

Exempelvis var Rousseau en publicist för von Beskow, likväl som skribenterna på 

Aftonbladet. 

 von Beskow betecknade inte genomgående sin kritik som varandes 

konservativ eller kommandes från det konservativa lägret. I viss mån är det en 

efterhandskonstruktion att kalla kritiken för konservativ eftersom konservatismen som 

ideologi och parti kom först efter den berörda perioden. Lundell har löst detta genom 

att kalla von Beskows kritik för ”så kallat konservativ”. En del hoppar istället över ”så 

kallat” och säger rätt och slätt ”konservativ kritik”. I denna text kallas von Beskow för 

konservativ. Denna benämning diskuteras även vidare i analysen och slutsatserna. 

 Frågeställningen skvallrar om främst två ingångar till von Beskows skrifter om 

pressen. Dels hans kritik mot pressen och dels hans föreställning om en god press. 

Dessa två huvudområden är sedan uppdelade i fem teman. Kritikens tre teman är 1) 

hur pressen var en ny maktspelare, 2) vilken förståelse av politiken pressen hade, samt 

3) vilket sätt att debattera politik som pressen hade. Sedan diskuteras 4) vilka 

lösningar von Beskow föreslog på problemen med pressen för att slutligen hamna i 5) 

hur, för von Beskow, en god press borde sett ut.  Innan von Beskows texter diskuteras 

kommer jag presentera de två berättelserna. 

  

7.1 Traditionell presshistoria 

 

Dag Nordmark har författat kapitlet ”Liberalernas segertåg” i Den Svenska Pressens 

Historia. I denna tågliknelse finns det stationer på vägen. En av dessa stationer är de 

konservativa och den kritik de framförde mot de segerrusiga liberalerna. Nordmark 

menar att kung Karl XIV Johan och de regeringstrogna, exempelvis von Beskow, 

både startade nya tidningar för att konkurrera med den liberala pressen samt 

omorganiserade äldre tidningar för att försöka få dessa att lyckas bättre. Ett tredje sätt 
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var att med hjälp av indragningsmakten tysta den oppositionella pressen.
14

 Jag skall 

citera ett stycke som väl sammanfattar den traditionella bilden av den konservativa 

kritiken: 

 

Tilltron till propagandan som politiskt medel, eller kanske snarare som motmedel mot 

oppositionens trumeld, var stark inom regeringskretsarna och omfattades även av kungen. 

Tryckfrihetsförordningens grundtankar om fri opinionsbildning och en från statsmakten 

fristående publicistik torde däremot inte ha haft särskilt många tillskyndare vid hovet.
15

 

 

För de konservativa var kritiken bara en reaktion mot liberalerna, deras egen 

propaganda innehöll föga ideal. För att förtydliga tillägger Nordmark att kritiken var 

ett uttryck för en misstro till tryckfrihetsförordningen och tryckfriheten i sig.  

 Vidare menar Nordmark att von Beskow ofta påpekade att Sverige inte hade 

en oppositionspress värd namnet, den var okunnig och bara oppositionell för att 

komma åt makten.
16

 von Beskows idéer om pressen får inte komma till tals utan 

Nordmark slår bara fast att han ogillade den. Läsaren får inte veta varför von Beskow 

menade att pressen var okunnig och maktaspirerande.  

Som exempel på en ansedd konservativ kritiker av pressen anger Nordmark 

Svenska Minerva. Om Minerva säger Nordmark att den tillhörde en äldre 

presstradition som ”hade föga till övers för de andra bladens nyhetsjakt och ville 

främst vara ett resonerande och kritiskt organ på hög intellektuell nivå.”
17

 von 

Beskow nämns här som en av skribenterna.  

I lite mindre smickrande sammanhang, beroende på vem man frågar förstås, 

utpekas von Beskow som härförare i ett gerillakrig mot Aftonbladet. Denna episod, 

som även Lundell diskuterar, gick i korthet ut på att von Beskow och andra kritiker av 

pressen sände insändare till landsortspressen för att däri kritisera Aftonbladet.
18

 När 

Nordmark återberättar historien får den en prägling av rolig kuriosa men någon 

diskussion om historien förs inte.  

Nordmark menar att mycket av kritiken från von Beskow och andra 

konservativa berodde på krockande världsbilder. Att den liberala pressen fräckt 

började kritisera kungen och regeringen samt att man sade sig tala för folket var 

                                                        
14

 Nordmark, ”Liberalernas segertåg” i Den svenska pressens historia, s34-35 samt s. 47. 
15

 Nordmark, ”Liberalernas segertåg” i Den svenska pressens historia, s. 34. 
16

 Nordmark, ”Liberalernas segertåg” i Den svenska pressens historia, s. 36. 
17

 Nordmark, ”Liberalernas segertåg” i Den svenska pressens historia, s. 37. 
18

 Nordmark, ”Liberalernas segertåg” i Den svenska pressens historia, s. 38. 
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främmande tankar för de konservativa. Nordmark menar därför att de konservativa 

såg pressen som ett hot mot Sveriges säkerhet och att de såg det som sin uppgift att 

bekämpa den ”med alla till buds stående medel”.
19

  

 

7.2 Kritisk presshistoria 

 

Lundells huvudsakliga poäng om de konservativa och deras kritik går ut på att istället 

för att likställa deras kritik med att vara emot yttrandefriheten, åsiktsutbyte och 

opinionsbildning, beror kritiken på att de konservativa bekände sig till ett äldre 

tidningsideal. Lundell kallar detta för den medborgerliga tidningslitteraturen. Denna 

äldre tidningstradition eller publicisttradition gick ut på att tidningen var ett organ för 

ett offentligt samtal där läsare skickade in material och publicisten hade som sin 

skyldighet att trycka materialet. Denna typ av tidningar var principiellt öppna för alla. 

Lundell menar alltså att det är en kamp mellan olika former av publicistik och är 

därför skeptisk till att entydigt se det som en kamp mellan liberalism och 

konservatism. 

Den nya typen av publicistik såg annorlunda ut. Upplysningen har alltid varit 

idealet för pressen, menar Lundell, men det nya som bland annat Argus och 

Aftonbladet kom med var att publicisten för tidningen var den enväldiga upplysaren 

istället för att som tidigare ha varit en enkel förmedlare.
20

 Det var inte ett samtal 

människor emellan längre. Det som de konservativa kämpade för behöver alltså inte, 

menar Lundell, vara en stark konservativ press utan istället en äldre typ av tidning 

som var öppen för alla åsikter.
21

 Lundell lyfter fram stridsskrifter emot den liberala 

pressen och visar på hur problemet med att inte få besvara inlägg i debatten benämns 

som det värsta med den typen av tidningar som Aftonbladet var ett exempel på.
22

  

Även Lundell behandlar episoden med von Beskows gerillakrig. Hos honom 

är den dock av större vikt eftersom Lundells avhandling främst behandlar 

provinspressen. Denna press anklagades ofta för att vara föga självständiga efterapare 

till Aftonbladet vilka inte hade något vidare läsvärde. Detta började dock förändras 

men det var oklart om denna förändring berodde på von Beskow och hans kumpaner 

                                                        
19

 Nordmark, ”Liberalernas segertåg” i Den svenska pressens historia, s. 40. 
20

 Lundell, Patrik, Pressen i provinsen: från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750-

1850, Nordic Academic Press, Diss. Lund : Univ., 2002,Lund, 2002, s. 123. 
21

 Lundell, Pressen i provinsen, s. 180. 
22

 Lundell, Pressen i provinsen, s. 187-188. 
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eller på landsortspressens egna förmågor. Lundell kommer dock fram till att hela den 

process som brukar kallas landsortspressens emancipation svårligen kan tillskrivas 

von Beskow.
23

 Denna frigörelse från Stockholmspressen gjordes av till stor del liberal 

press som dessutom visade sin uppskattning för von Beskow.
24

 Det var inte bara de 

konservativa som var trötta på Aftonbladets publicistiska gärning.  

Innan frigörelsen menar Lundell att de konservativa varit eller åtminstone 

velat ge skenet av opartiskhet. Frigörelsen markerar den nya pressen/publicistikens 

dominans: ”Den så kallade konservativa kritiken, som från början riktades mot den 

nya pressens struktur, hade småningom börjat framträda i liknande, öppet partiska 

former.”
25

 De konservativa hade i och med sin liering med landsortspressen börjat 

spela samma spel som den liberala pressen och dess publicistik och kring 1840-talet 

var denna typ av publicistik etablerad.  

 Sammanfattningsvis menar jag att Lundell pekar ut ett problem, en ensidig 

historieskrivning, men åtgärdar det inte till fullo. Hans teori om att de konservativa 

stred för ett äldre tidningsideal är exempelvis inte ett tillräckligt tillfredställande svar; 

att dessa ideal så ensidigt skulle följa partilinjer verkar orimligt.  

Kritik har även riktats mot Lundell för att vara alltför avvisande mot 

”traditionell” presshistoria.
26

 Men även om Lundell är väl polemisk kan det inte 

förnekas att det finns fog för kritik mot en historieskrivning där liberalerna 

oproblematiskt har fått sätta sin prägel på historien.  

 

8.1 Pressen: en utmanande makt 

 

von Beskows kritik mot pressen karaktäriserades av Nordmark som resultatet av 

krockande världsbilder. Denna krock bestod i att sådana som von Beskow ställde sig 

främmande till att människor som traditionellt sett inte tillhörde den politiska kretsen 

uttalade sig kritiskt och granskade politiken. Nordmark menar att de konservativa såg 

pressen som ett hot mot landets säkerhet. I forskningen kring denna period stöter jag 

ofta på liknande uttalande om von Beskow och andra konservativa kritiker av pressen 

                                                        
23

 Lundell, Pressen i provinsen, s. 183-184. 
24

 Lundell, Pressen i provinsen, s. 201-202. 
25

 Lundell, Pressen i provinsen, s. 207. 
26

 Kristina Widestedt, recension av Pressen i provinsen, 

http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/kapitel-pdf/25_100-104.pdf Hämtad 2014-03-12. 

http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/kapitel-pdf/25_100-104.pdf
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men då de konservativa inte varit huvudintresse för forskningen, det har istället 

liberalerna varit, är omdömena ofta på detta vis knapphändiga och omotiverade. 

 Till att börja med var tanken om att pressen var som en ”stat i staten” 

grundläggande för von Beskow.
27

 I det uttrycket ligger en viktig nyckel till förståelse 

av kritiken mot pressen. Vad menades då med att pressen var en ”stat i staten”? von 

Beskow sade att makt var förlagd till pressen i och med dess funktion av granskare av 

makten. Det var dock ingen som granskade pressen. von Beskow menade att eftersom 

pressen hade denna granskningsroll måste de i sin tur bli granskade lika hårt. Pressen 

antogs inte kunna vara ett granskningsorgan utan kontroll eftersom de hade ett eget 

intresse, vilket gjorde det svårt att uppfylla den opartiska granskningsuppgiften.
28

  

 Hur djupt politiska dessa frågor var kan förtydligas med en lånad tanke av Åke 

Abrahamsson. Han menar att pressen vid denna tid, innan politiska partier fanns, 

fyllde en funktion liknande partiernas genom att samla och uttrycka olika intressen.
29

 

Om en anakronism tillåts var det som att liberala partiet var den främsta offentliga 

bedömaren i politiska frågor, eftersom deras tidningar hade långt fler prenumeranter 

än de konservativa tidningarna. Frågan om kontrollen över pressen var således mycket 

viktig för von Beskow. Montesquieus maktdelningslära kan ha varit en inspiration för 

von Beskows argument, vilket antyder att för mycket makt låg hos pressen. Den 

idémässigt närliggande kritikern av pressen Gustaf Lagerbielke oroade sig redan 1829 

– innan Aftonbladet – för papprets lätthet och således enkla och stora spridning. Detta 

jämfört med de fåtal som riksdagsmannen kan nå ut till med sina åsikter.
30

 En upplevd 

konkurrens mellan press och riksdag var därför inte gripen ur luften och var heller 

ingen ny tanke.  

1838 nämndes uttrycket att pressen var den tredje statsmakten för första 

gången i Sverige.
31

 von Beskow noterade detta men han menade att anspråket på att 

vara en tredje statsmakt var för högt.
32

 Hos von Beskow hette det istället ”stat i 

staten” men det var förmodligen ett liknande synsätt på pressen, en politisk makt, som 

förenade uttrycken. För von Beskow var dock denna tredje statsmakt dels inte en makt 

                                                        
27

 von Beskow, Har Sverige publicitet och publicister? vol 1, s. 9. 
28

 von Beskow, Har Sverige publicitet och publicister? vol 1, s. V-VI. 
29

 Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 11.  
30

 Lagerbielke, Gustaf, Om tryckfriheten. Riksens högloflige ständers konstitutions-utskott vördsamt 

understäldt af Gustaf Lagerbjelke. Stockholm, tryckt i Ecksteinska tryckeriet, 1829., Stockholm, 1829 s. 

10, samt s. 13. 
31

 Av Bernhard Palmear i Östgötha Correspondenten. 
32

 von Beskow, Har Sverige publicitet och publicister? vol 2, s. 309-310.  
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som var värdig att jämföras med den traditionella makten och dels också hot mot den 

traditionella makten. Uttrycket stat i staten hade exempelvis använts emot frimurare 

på 1700-talet vars ordnar ansågs bilda en makt som utmanade staten och därmed dess 

suveränitet.
33

   

 Pressen var en okontrollerad maktspelare, en utmanare. Det var det som 

menades med att tala utan tillbörlig position, att tillhöra en makt som var vid sidan av 

staten. Den rätta positionen utgår istället ifrån riksdagshuset eller kungen och hans 

konselj. von Beskow uttryckte sin förbryllning över att det i Sverige fanns publicister 

som ”äro för Nationen ända intill profnummerns utgifvande, och stundom ännu 

längre, fullkomligen okända”
34

. De var okända för den traditionella politiska makten 

men hade ändå i egenskap av publicister en politisk position. Pressen var därför en 

”stat i staten”.
35

 Uttrycket ”den tredje statsmakten” som hade en positiv eller 

åtminstone neutral klang översattes hos von Beskow till det negativa uttrycket ”staten 

i staten”. I en dikt av Tegnér som von Beskow gillande citerade förkroppsligades 

tanken om pressens roll: ”den Makt, Som nu missbrukas, sitter ej på thronen. Hon har 

ett Dagblad till sin krönings-mantel”
36

. Den traditionella makten som utgick från 

kungen hade ersatts av en självkrönt tidnings-kung.  

 Styrkeförhållandena mellan den traditionella makten och pressens makt 

bedömde von Beskow vara till fördel för pressen, åtminstone rent numerärt. Han 

räknade bland annat ut att på tio år sprids tolv miljoner tidningar från den liberala 

pressen i Sverige.
37

 Oron för denna maktobalans stämde överens med verkligheten. 

Den liberala pressens sålda exemplar var större. Aftonbladet stod exempelvis ensamt 

för fler prenumeranter än de andra stockholmstidningarna tillsammans kring den 

aktuella perioden.
38

 Abrahamsson talar om detta som ett ”presskrig” stående mellan 

”oligarkins tidningsorgan” och den ”utmanande borgerlighetens” tidningar.
39

 Notabelt 

är att den ”oligarkiska makten” hade tidningsorgan, men det var, som associationerna 

möjligtvis säger, inte fråga om en oligarkisk makt som kontrollerade medieutbudet, 

den var i själva verket i underläge. 
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 Koselleck, Reinhart, Critique and crisis: enlightenment and the pathogenesis of modern society, 

Berg, Oxford, 1988 [1954], s. 129. 
34

 von Beskow, Har Sverige publicitet och publicister? vol 1, s. 9. 
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 von Beskow, Har Sverige publicitet och publicister? vol 1, s. 9. 
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 Esaias Tegnér citerad i von Beskow, Har Sverige publicitet och publicister? vol 1, s. 177. 
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 von Beskow, Har Sverige publicitet och publicister? vol 1, s. 119.  
38

 Nordmark, ”Liberalernas segertåg” i Den svenska pressens historia, s. 26.  
39

 Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång, s. 332.  
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8.2 Pressens politiska uppfattning 

 

Politiskt sett, menade von Beskow, var pressen republikaner och eftersom Sverige var 

en monarki var de också revolutionärer. Att de var revolutionärer, sade Beskow, var 

en beteckning pressen skulle betackat sig för. Detta spelade dock ingen roll eftersom 

deras motstånd mot monarkin kunde fått oväntade och oönskade effekter. Som 

exempel angav von Beskow författaren till pamfletten Räfwarne. Historien med 

Räfwarne hade sin bakgrund i att det viskats om att Axel von Fersen (1755-1810) 

legat bakom kronprinsens död för att von Fersen ville se en annan efterföljare på 

tronen. I själva verket var det troligen så att kronprinsen hade dött av ett slaganfall. 

Denna historia hade omarbetats till fabeln Räfwarne där jakobinerrävar dödade den 

ädle lejonkungen. Historien hade sedan tryckts i tidningen Nya Posten och spridits till 

allmänheten. När von Fersen sedan agerade som ledsagare för kronprinsens liktåg i 

Stockholm lynchades von Fersen brutalt av en upprörd folkmassa. Några specifika 

gärningsmän blev inte funna men ”pöbeln” eller ”hopen” ansågs kollektivt ligga 

bakom mordet. Tidningarna fick sedan skulden för mordet och händelsen användes 

som argument mot tryckfriheten.
40

 von Beskow menade att författaren till Räfwarne 

inte ville att von Fersen skulle bli mördad men att författarens handlingar hade fått 

oväntade konsekvenser.
41

 

 von Beskow yttrade här inför några varningens ord: ”våra handlingar medföra, 

Gunås! ofta helt andra följder, än dem, som legat inom beräkningen af vårt förstånd 

och syftningarne af vår vilja”.
42

 Hirschman menar att insikten att handlingar kan få 

oväntade konsekvenser är en av samhällsvetenskapens största förtjänster.
43

 Det kan 

också säga vara den premissen som all ”reaktionär” retorik har gemensamt. Att 

mänskliga handlingar får oväntade konsekvenser var också premissen i von Beskows 

argument, här uttalad. En tanke som direkt kan formuleras i anslutning till föregående 

var att man därför måste vara försiktig med sina handlingar, även det som bara sägs. 

Denna dygd var dock främmande för pressen. von Beskow menade att pressen pratade 

                                                        
40

 Johannesson, Kurt (red.), Heroer på offentlighetens scen: politiker och publicister i Sverige 1809-

1914, Tiden, Stockholm, 1987, s. 20-26. 
41

 von Beskow, Har Sverige publicitet och publicister? vol 1, s. XIX-XX. 
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 Hirschman, Den reaktionära retoriken, s. 42. 
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och hade idéer om förändringar men att verkligen regera och handla var inte så lätt 

som pressen föreställde sig det.
44

 

 Den mest grundläggande premissen var på så vis att det är skillnad mellan att 

tänka och att göra, teori och praktik. Att mänskliga handlingar får oväntade 

konsekvenser kan till exempel vara just för att överföringen från tanken till 

handlingen fallerat. Abrahamsson menar att de konservativa ogillade att pressen 

försökte vädja till människors känslor istället för förnuft
45

 men det träffar inte helt 

rätt. Det kan definitivt vara ett problem men där skorna verkligen klämmer, på von 

Beskows fötter åtminstone, var den milsvida skillnaden mellan tal och handling. Det 

var således, och detta är viktigt, inte fel i sig att var utopisk så länge det visade sig i 

handling. Gustav Wasa och Washington, menade von Beskow, var båda exempel på 

sådana snillen som lyckats genomdriva stora, ja nästan revolutionära, reformer.
46

 

  Ett ämne som von Beskow uppehöll sig vid och diskuterade utförligt var 

frågan om de olika konstitutionernas för- och nackdelar. Han uppfattade det som en 

fråga som oppositionen var enig kring, närmare bestämt den svenska konstitutionens 

underlägsenhet gentemot den amerikanska. Monarki mot republik. Jag ska uppehålla 

mig lite kring frågan om monarki eller republik eftersom den tydligt visar på en viktig 

aspekt av von Beskows syn på pressen.  

 von Beskow menade att ordet republik blivit likvärdigt med något i sig gott. 

Han visade dock att så inte nödvändigtvis behöver vara fallet. Allt som var 

konstitutionellt monarkiskt betydde inte ofrihet och allt som var republikanskt 

betydde inte frihet. I republikanska Schweiz förföljdes Rousseau, skulle det vara 

möjligt i det upplysta, monarkiska, Sverige? frågade von Beskow retoriskt.
47

 Han 

ställde denna fråga för att han ville påvisa att en författning på pappret var en helt 

annan sak än hur den praktiskt fungerade. Heckscher menar att det utmärkande för 

konservatismen var att den inte förespråkade någon allmän lösning på 

författningsproblem eftersom kritiken mot liberalismens författningsidéer utgick från 

föreställningen om att varje land måste finna sin egen lösning som tar faktorer som 

historien, läget och klimatet i beaktning.
48

 De som till exempel ville ha republik i 

Sverige kunde inte göra det med argumenten att friheten skulle öka med 
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 von Beskow, Har Sverige publicitet och publicister? vol 2, s. 292. 
45
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republikanism eller att monarkin var ett hinder för frihet. Själva författningen varken 

speglade eller förändrade hur fritt ett land var. von Beskow tyckte att det enda goda 

exemplet på en förändring från monarki till republik var Amerika. Detta förklarades 

delvis av att den amerikanska konstitutionen hade vuxit fram och att den till och med 

fanns innan den sattes på papper.
49

  

 Det mest avskräckande exempel som von Beskow kunde frambringa var 

Polen. I sin strävan efter en republikansk författning förkastade de sina gamla 

författningar på löpande band under förevändningen att de inte var tillräckligt 

republikanska. Det som hade hänt med polackerna, enligt von Beskow, var att de 

blivit förvillade. De hade börjat lyssna för mycket på abstrakta teorier istället för att 

säkerställa sitt lands säkerhet: ”De läto fästningarne förfalla, upplöste armén, afslogo 

alla skatter, ropade blott på frihet, på menniskans rättigheter, frisinniga reformer, 

republikanska institutioner!”
50

 Polen och dess politik hade börjat handla om idéer 

istället för praktik, det blev också Polens fall. Denna typ av resonemang kallar 

Hirschman för tvärtom-tesen, att varje handling som vill förbättra något istället gör att 

det man vill förbättra förvärras. Denna tes syftar till att lägga ett löjets skimmer över 

mänskliga strävanden och ett öde (i detta fall hotande nationer) som straffar det 

begångna brottet, att tänka utan att ha teckning för det.
51

 Varningen till svenskarna var 

en varning för pressen i dess egenskap av spridare av idéer som den inte hade 

teckning för. Låt inte Sverige och svenskarna bli förvillade av abstrakta teorier, 

varnade von Beskow.  

 I längden, menade von Beskow, kan pressens inflytande leda till samhällets 

upplösning. Tegnérs ofta citerade tal om att pressen var likmaskarna som levde på 

förruttnelsen som fanns i hela samhället kan sägas finna sin motsvarighet hos von 

Beskows tanke om att pressen förvred rättsbegreppen.
52

 Dessa rättsbegrepp hade 

förfelats på grund av abstrakta läror som spreds i pressen, såsom republikanism. 

Pressens abstrakta läror var farliga för att pressen i egentlig mening inte var politisk. 

Den höll inte på med den praktiska regeringskonsten och denna avsaknad av 

förankring skapade förvillande och potentiellt farliga idéer. Dessa invändningar mot 

abstrakta teorier och mirakelkurer, som förmedlades i pressen, var en grundhållning 

hos von Beskow och därtill en utpräglat konservativ sådan.   

                                                        
49
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8.3 Den maktfullkomliga och uteslutande pressen 

 

von Beskow var även kritisk mot pressens maktfullkomlighet. Tvärtemot pressens 

egen uppfattning om att inneha en roll av ett forum där det var möjligt att föra 

offentliga debatter om politiken menade von Beskow att pressen var ett hot mot just 

detta. Pressen utgör ett hot eftersom de konservativa inte tas på allvar. Enligt von 

Beskow inpräntas sanningen om att de konservativa inte var värda att lyssna på 

genom anklagelser om att de skulle vara köpta av kung Karl XIV Johan och således 

trogna honom. Så här kunde det till exempel låta: 

 

 Våra motståndares något utslitna advokatyr, [att vi äro ”salarierade,” emedan  

 vi anmärkt några af den ”fria” pressens förvillelser äro vi långt ifrån, att  

 misstycka. Den bevisar att de äro svarslösa i sak.
53

  

 

Uttrycket ”salarierad” anspelar på engelskans salary, att vara avlönad av kungen och i 

realiteten mutad. Att vara ”servil”, var också en vanlig anklagelse som betyder att 

man var tillmötesgående, beskedlig eller dylikt. Servil var man underförstått gentemot 

kungen. von Beskow verkade dock inte tycka att det behövdes ett försvar emot dessa 

anklagelser, annat än att han avfärdade det såsom utsliten advokatyr, vilket betyder 

spetsfundighet. Han avfärdade det ytterligare genom att yttra ”man just ej behöfva 

låna ’den servila Granskarens salarierade penna’ för att uttrycka en önskan” om att 

Sverige behöver en bättre press.
54

 Förmodligen kunde von Beskow ta lättvindigt på 

denna kritik eftersom han var förmögen och hade en annan ekonomisk situation än 

exempelvis den nämnde utgivaren av Granskaren, Hans Axel Lindgren. Rosengren 

skriver utförligt om de många tiggarbrev Lindgren skrev till kungen, det spekuleras 

även i om att skriva för kungen var den enda utvägen för Lindgren för att få det att gå 

ihop. Han framställs sammantaget som en väldigt tragisk figur, såväl i sitt tiggeri som 

i sin servilitet.
55

  

 Förutom att von Beskow antagligen själv inte tog åt sig allvarligt av 

anklagelserna om att vara salarierad var han säkerligen övertygad om att både han 

själv och Lindgren hade sina egna ideal, oaktat ekonomiska intressen. Att dessa 
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sammanföll med kungens gjorde de inte mindre värda eller äkta. För von Beskow 

handlade dessa angrepp om, som vi såg i citatet ovan, person istället för sak. Jag 

menar att det skall förstås som en fråga om trovärdighet och vem som har rätt att tala. 

Personangreppen kunde von Beskow ta men att mista sin trovärdighet vore illa. 

Apropå de olika förolämpningar som de konservativa fått frågade han retoriskt om 

man inte kunde vara fiende till förvillelser, okunskap och maktfullkomlighet utan att 

vara mutad och servil? Det enda som önskades, menade von Beskow, var en god 

svensk press. För det var han inte en ”affälling från frihetens sak” som den liberala 

pressen ville ha det till.
56

 Det verkar alltså som att von Beskow uppfattade det som att 

han och andra ”servila” blev utestängda ur den politiska debatten, trots att han 

avfärdade kritiken. Deras position blev föraktad och utmålad som ovärdig att lyssna 

på.  

 Pressens förment goda funktion för det offentliga samtalet, den kritisk-

rationella publiken som den skapade och andra dylika epitet som pressen tillskrivits 

verkade snarare tvärtom ur von Beskows synpunkt. Denna typ av offentlighet, istället 

för den traditionella, var en sfär där inte bara ett visst sätt att debattera var rådande 

som von Beskow ogillade utan också en sfär som han egentligen inte hade tillgång 

till.  

 Oftast var Aftonbladet boven i von Beskows skrifter. I de första skrifterna, 

kronologiskt sett utifrån mitt urval, nämner han dock sällan den liberala pressen vid 

namn. Där benämns istället Aftonbladet ”koryféen” och samlingsnamnen ”den ’fria 

pressen’” eller bara ”pressen” för de övriga medlemmarna.
57

 I de två senare skrifterna 

var Aftonbladet utpekad med namn och polemiken var mer direkt. Där fanns också, 

vilket Lundell diskuterar, tankar om landsortspressens emancipation från de stora 

liberala tidningarna i Stockholm. Bråket mellan dessa tidningar tar Lundell som intäkt 

för att även landsortens tidningar uppfattar sig som subjekt och därmed lämnat den 

medborgerliga tidningslitteraturen bakom sig. Med detta i åtanke kan von Beskows 

försvar för landsortspressen, vilken utmålades av Aftonbladet som inkompetent, inte 

vara ett försvar för något annorlunda än Aftonbladet utan istället ett försvar för en 

press som inte var lika maktfullkomlig som Aftonbladet, som till exempel inte kallade 

von Beskow och hans gelikar vid öknamn. Detta betyder dock inte att von Beskow 

                                                        
56

 von Beskow, Har Sverige publicitet och publicister? vol 1, s. 180.  
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bara var i strid med Aftonbladet utan att han var i strid med det som han uppfattade 

som negativt med pressen, de dåliga elementen inom den, inte pressen som sådan.  

 

8.4 Lösningar på problemen med pressen 

 

En annan viktig komponent till von Beskows syn på pressen, och som gav upphov till 

mycket av hans kritik, var att lagen inte ansågs vara tillräcklig för att tygla pressen. 

De verktyg som fanns var indragningsmakten och att väcka åtal. Indragningsmakten 

användes sista gången 1838 och var således i uttågande när von Beskow författade 

sina pamfletter. Dessutom drogs Aftonbladet in fjorton gånger mellan 1835-1838 utan 

avsedd effekt, liberal samhällskritik var således möjlig.
58

 Utan att försvara 

indragningsmakten, hans poäng var att lagen var släpphänt mot pressen i Sverige, 

påpekade han att ”en tidning som indrages kl. 5, utkomma kl. 6, endast med 

förändring af ett par bokstäfver i titeln”.
59

 Hur lagen skulle se ut var en svår fråga. Ett 

potent medel mot pressens sämre sidor var önskat. Som förebyggande syfte 

diskuterades ett slags borgen-system för att få ge ut tidningar, där tidningsutgivaren 

lämnade in en summa pengar för staten att förvara och som beslagtogs vid begånget 

brott. För att sedan få fortsätta ge ut sin tidning krävdes en ny borgen. Lagen var 

sådan i Frankrike och det föreslås införas i Sverige både av Lagerbielke och von 

Beskow.
60

  

 von Beskow exemplifierade med England där pressen blivit ordentligt 

uppfostrad. Hundra år hade det tagit för deras press att formas, händer hade huggits av 

som straff i uppfostringsfasen men efter det blev pressen storartad och en sådan hade 

inte funnits ”sedan Greklands och Roms tider”.
61

 Det enda konkreta förslag för att få 

en liknande utveckling i Sveriges var införandet av borgen. Men, ”Lyckligast, mest 

hedrande för ett land vore onekligen […] att något lagligt beifrande af tankeyttringar 

aldrig behöfdes”.
62

 Detta lyckliga tillstånd tillät dock inte de dåliga element i Sveriges 

press. Inte förrän man funnit Moores Utopia kan pressen vara oreglerad.
63

 von 
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Beskows problem bestod av att pressen som sådan var något positivt. Det var således 

svårt att hitta en medelväg som var tillåtande utan att vara för släpphänt, att släppa 

igenom det goda men kväsa det onda. Det intressanta med von Beskows bryderier är 

att pressen tydligen var en svårknäckt nöt för honom, han kunde inte kategoriskt 

avfärda pressen. Det var kanske därför von Beskow, trots att pressen potentiellt sett 

var farlig för ett land, inte var för en repressiv lagstiftning mot pressen. Till exempel 

menade han att fängelse och landsflykt var ”olämpliga straffbestämmelser”.
64

  

 

8.5 Hur pressen borde se ut 

 

von Beskow tycks mena att han och pressen hade olika syn på vad en 

oppositionspress skulle göra. von Beskow var av den uppfattningen att det enda den 

svenska oppositionen sysslade med var kritik och var därför ingen opposition som den 

i England där båda partierna, Whig och Tory, varit i opposition respektive i 

regeringsställning.
65

 Det fanns ingen regeringsduglig opposition i Sverige, vilket det 

fanns i England. von Beskow tänkte att regeringsparti och oppositionen var ungefär 

samma sak, man hade olika idéer men i grund och botten var man två eliter som 

konkurrerade om makten. Den svenska pressen däremot, enligt von Beskow, var av 

den uppfattningen att de stod utanför denna elit och maktsfär. De hade inga egna 

riksdagsmän och lagförslag som de understödde och propagerade för. Istället 

representerade de den ”allmänna opinionen” eller dylikt och stod för något annat, 

idéer som inte ens fanns representerade i riksdagen, idéer som var radikalt 

annorlunda. Pressen hade en annan förståelse av staten och politiken som inte passade 

in i von Beskows syn på politiken och därför var de en stat i staten. Problemet var att 

pressen inte ville delta i politiken som den var utformad. 

 Nordmark menade att von Beskows ”favorittanke” var att Sverige saknade en 

oppositionspress värd namnet.
66

 En förklaring till denna tanke var således att Sverige 

saknade en kompetent oppositionspress av den enkla anledningen att Sverige också 

saknade en opposition.  

  Ett land som däremot hade en oppositionspress värd sitt namn var den 

väluppfostrade, som tidigare nämnts, engelska pressen. Till och med under sådana 
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oroliga tider som franska revolutionen var pressen där och spred sitt ljus. Pressen var 

rentav ”den spegel, som återgaf hela detta förvånande och upplysande skådespel.”
67

 

von Beskow tyckte att den engelska pressen var beundransvärd, även den liberala 

delen. Den tillskrevs stor vikt och i det engelska fallet gick von Beskow med på den 

idealiserade bilden av offentligheten, den kritiska diskussionen tjänar förnuftet och 

politiken.
68

  

 von Beskow återgav en sedelärande berättelse om när två politiker, 

republikanen Mackintosh och den konservative och konstitutionelle Burke, 

debatterade franska revolutionen. Mackintosh hade angripit Burke för dennes negativa 

syn på franska revolutionen. Enligt von Beskow utmynnade detta gräl i att 

Mackintosh blev inbjuden till Burke för att samtala. Under tre dagar debatterade de 

båda och på tredje dagen hade Mackintosh gett upp sin republikanism och blivit 

konstitutionell. Och inte blev han kallad salarierad eller servil för det!
69

 Detta låter 

som en patriarkal dröm, von Beskow var noga med att betona att Mackintosh var den 

yngre av de båda, vilket visar på hur von Beskow egentligen tyckte det skulle gå till. 

Den äldre och klokare Burke hade auktoritet.  

 En av orsakerna till att pressen var god i England berodde enligt von Beskow 

på att publicisterna ofta även var politiker.
70

 Det är tydligt att det var svårt för von 

Beskow att tänka sig en politisk verksamhet som bedrivs vid sidan av den traditionella 

politiken. Den engelska pressen var god för att den hade vuxit ut ur den traditionella 

politiken, den var alltså inte en stat i staten som utmanade. Huvudorsaken till von 

Beskows inställning var att den press som var fast förankrad i politiken gjorde den 

praktisk och inte till ett fält av abstrakta teorier. Förankringen i politiken, och den 

goda utbildningen som förutsätter den, var en kvalitetssäkring. 

 von Beskow noterade att i Sverige betyder publicist vanligen en 

tidningsutgivare.
71

 Han menade dock att det var fel och att publicisten egentligen ”bör 

vara en i botten statsrättskunnig författare, egnande sig endast åt redandet af de stora 

samhällsfrågorna.”
72

 Publicisten bör alltså vara utbildad och det inom statsrätten. 

Notera att det hette statsrätt och inte exempelvis statsfilosofi. Det kan tolkas som 

ytterligare ett uttryck för Beskows syn på politiken som en ganska snäv sfär vilken 
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egentligen bestod av myndighetsutövning och dess riktlinjer. Det som Aftonbladet 

gjorde var inte att ägna sig åt statsrätten, istället lät man allmänheten, tidens anda eller 

kort och gott opinionen bestämma vad som var rätt. Så skulle det inte fungera enligt 

von Beskow: 

 

 Men äro då sanning och rätt, upplysning och allmänt väl, – d.v.s. Publicistens 

 hufvudföremål – endast mode-varor, hvilka det anstår krämaren att 

 tillhandahålla efter Publikens ”tycken?” Behandlar man grundsatser, som 

 aflagda  västar, och byter man rättsbegrepp, som shawlar och mössor?
73

 

 

von Beskow menade att allmänheten inte automatiskt hade rätt eller att det som 

majoriteten tyckte var det man skulle rätta sig efter. Publicisten var ju till för att sålla 

de goda idéerna från de dåliga, höjd över omotiverade ”tycken”. I själva verket var 

den publicist som rättade sig efter allmänheten den som var servil och inte von 

Beskow och hans gelikar. Det var fel, menade von Beskow, att den allmänna 

meningen skall bestämma vad som var förnuftigt och inte tvärtom. För att påvisa 

dumheten i detta frågade von Beskow retoriskt: i vilket land är de upplysta i 

majoritet?
74

 Det fanns på så vis en konflikt mellan de bildade och allmänheten hos 

von Beskow. De bildade hade företrädesrätt, de borde lyssnas på. Exempelvis var han 

tveksam till att låta ”sympathier” styra. Sympatier var en dunkel ”fetisch” som 

dyrkades av de svenska publicisterna.
75

 Som draghjälp till denna idé gjorde han en 

kompilation av citat från Sismondi som också var tveksamt inställd till att låta 

majoriteten få sista ordet.
76

  

 von Beskow var inte mycket för tankar om allmänna opinionens makt. En 

upplyst elit var istället idealet. Var samhällskritik eller granskning av makten då 

möjlig inom von Beskows ideal? I viss mån tillät han en politisk offentlighet för 

eliten, allmänheten skulle förmodligen mest vara passiv publik. I England fanns en 

stor, av von Beskow hyllad, livaktig press men den utgick i stort sett från den 

traditionella politikens sfär. Inom denna sfär tilläts kritik och granskning men om den 

kom utifrån var det mer problematiskt. Politiken, och samtalet om den, utfördes av ett 

fåtal men kunde spridas genom pressen till en större allmänhet som inte var delaktig. 
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 Samhällskritik som sådan sågs således inte som ett problem för von Beskow. 

Idealet var att kritiken förankrades i konkreta politiska förslag och att kritiken var 

utformad med god ton. von Beskow kritiserade själv exempelvis att fängelsestraff 

kunde utdömas för skriverier i pressen och föreslog ett borgen-system istället.  

 

9. Avslutande diskussion och slutsatser 

 

Som bekant menar Lundell att von Beskow i sin kritik mot pressen lutar sig emot ett 

äldre pressideal. Detta ideal skulle bestå i tidningar som var öppna för alla och där ett 

mer konsensusinriktat samtal fördes istället för den mer bråkiga debatten. Viktigt för 

Lundells resonemang är därför publicistens roll. Förändringen mellan den äldre 

publicisten och den nya skulle vara att denne först var en redaktör som tryckte det 

som kom in till tidningen till att sedan bli en publicist som enväldigt bestämde vad 

som fick tryckas i tidningen. Publicisten och själva tidningen växte ihop till att 

tidningen uppfattades som subjekt, tidningen kunde tycka saker. Det allmänna 

forumet var borta.  

 Jag menar att von Beskow inte var kritisk mot den nya publicistrollen som 

sådan, utan mer de uttryck publicistiken på exempelvis Aftonbladet tog sig. Att von 

Beskow skulle varit så konsensusinriktad verkar inte heller stämma. Förvisso säger 

sig von Beskow tala för den stora massan som ogillar Aftonbladets olater men han 

argumenterar också emot liberala idéer. Dessutom var Beskow ytterst polemisk; nog 

var han partisk. Hela diskussionen om kritiken mot pressen riskerar att bli rörig om 

den skall förstås som en debatt mellan företrädare för en äldre och nyare typ av press. 

Den måste förstås som en konservativ kritik mot en liberalism som framför allt fått 

sitt stora genomslag i pressen. Den konservativa ådran i von Beskows kritik var inte 

att han ville bevara en äldre typ av publicistik, kritiken var istället riktad mot 

liberalismens abstrakta förståelse av politik. Att sedan denna kritik förståtts som en 

kritik mot tryckfriheten eller behovet av en offentlig debatt är en olycklig 

sammanblandning som Lundell inte helt lyckats frigöra sig från.   

 Det framträder ett ideal hos von Beskow som skulle kunna betecknas som en 

slags elitens offentlighet men det är svårt att säga huruvida detta skiljde sig från eller 

liknade ett liberalt ideal. Hans kritik mot pressen handlade om utestängning, 

självsvåldigt beteende, utopiska drömmerier och så vidare. Det handlade inte om 

huruvida det var rimligt att framföra kritik mot kungen eller författningen, von 
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Beskow diskuterade bara på vilket sätt man borde kritisera. Den stora skiljelinjen 

mellan liberalerna och de konservativa måste istället vara de olika politiska projekten. 

Skillnaden mellan min förklaringsmodell för von Beskows kritik mot pressen och 

Lundells är att Lundell försöker ge den konservativa kritiken en renodlat 

presshistorisk förklaring medan jag ser kritiken som politiskt motiverad.  

 Nordmark har däremot en helt klart politisk förståelse av den konservativa 

kritiken mot pressen. Problemen med hans framställning är istället att han inte 

erkänner von Beskows och andra konservativas ideal samtidigt som han tillskriver de 

konservativa åsikter som de faktiskt inte hade. von Beskow ville till exempel inte 

stoppa pressen ”med alla till buds stående medel”, von Beskow argumenterade till och 

med emot att använda de medel som fanns. Nordmark menar också att en publicistik 

fristående från statsmakten inte stod högt i kurs hos personer som von Beskow. 

Möjligtvis tyckte von Beskow att publicistik som inte på något sätt var kopplad till 

politiken var mindre bra men en oppositionell publicistik tillskrivs tvärtemot vad 

Nordmark antyder ett stort värde. Nordmarks positionering av de konservativa lider 

av att den låter sig bestämmas av en dramaturgi där de liberala hjältarna behöver sina 

skurkar. 

 Sättet på vilket jag framställt von Beskows kritik speglar bättre de olika teman 

som fanns i kritiken mot pressen. Den första, som berör hur pressen var en ny 

maktspelare, var en kritik sprungen ur två makter som kolliderar och konkurrerar med 

varandra. Pressen var ett hot eftersom den blivit en makt i egenskap av att ha många 

prenumeranter, inte idéer eller något faktiskt uträttat. 

 Den andra, som berör pressens förståelse av politik, var en kritik mot både 

liberalismens idéer och sättet som de framfördes på. Här verkar de mest utpräglat 

konservativa argumenten finnas. Särskilt den stora skillnaden mellan teori och praktik 

betonas hos von Beskow. Till exempel menade han att republikanism, i praktiken inte 

betydde något för den åtrådda friheten. 

 Den tredje, som berör pressens sätt att debattera, var en kritik mot hur de 

konservativa utestängdes från politiken genom att de utmålades av den liberala 

pressen som kungens mutade och välvilligt inställda springpojkar. Denna tredje kritik 

kan både förstås som en kamp om makten men kritiken hade också den fördelen, för 

von Beskow, att den visar på hur pressens tal om fri debatt och opinionsbildning inte 

alls var något som pressen själv levde upp till. Någon sådan vilja fanns över huvud 

inte.  
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  Dessutom visar jag på att det fanns en upplevd, av von Beskow, avsaknad av 

rimliga metoder att hindra pressens sämre sidor. Det var aldrig tal om att dra in 

tryckfriheten utan mer sofistikerade metoder söktes som till exempel ett borgen-

system för tidningsutgivning. 

 Jag har även lyft fram några positiva ideal som von Beskow förfäktade. 

Idealen fanns realiserade i den engelska pressen och anledningen därtill var att 

pressen i England bestod av publicister som var knutna till makten, både makten i 

regeringsställning och den oppositionella. Att von Beskow hyllade den engelska 

pressen visade samtidigt på von Beskows kanske mest utmärkande ideal, den 

upplystes företrädesrätt och den praktiska erfarenhetens självklara auktoritet. 
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