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                                                       Abstract 

Uppsatsen undersöker tre Stockholms tidningars gestaltning av Crusenstolpekravallernas 

junidel sommaren 1838 i Stockholm.  Studien är aktörscentrerad och inriktar sig på tre aktörer 

folket, ordningsmakten militär/polis och tidningarna själva. Som teoretisk utgångspunkt har 

Maxwell McCombs dagordningsteori använts i vilken gestaltningprocessen är en del. 

Metoden som används är en kvalitativ textanalys. Detta tillvägagångssätt kompletteras med 

komparativ metod. Uppsatsen placeras in i en vidare kontext genom relatering till tidigare 

forskning om press och upplopp i 1830- och 40-talets Stockholm. Studien utgår ifrån en 

hypotes som har formulerats utifrån Karin Medins magisteruppsats vilken berör pressens roll 

under marsrevolten 1848. Resultatet visar att pressens självbild var oförändrad mellan 1838 

och 1848. De olika tidningarnas gestaltningar av de skilda aktörerna skiljer sig åt beroende på 

deras liberala respektive konservativa inriktning. 

 

Nyckelord: Crusenstolpekravallerna, gestaltningsprocessen, tryck- och yttrandefrihet, 

pressens roll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

1. Inledning                                                                                                                              s.1 

1.1Syfte och frågeställningar                                                                                                    s.2 

1.2  Tidigare forskning                                                                                                             s.3 

2. Teori                                                                                                                                     s.7                                                                                                                          

2.1 Dagordningsteorin                                                                                                              s.7 

2.2 Uppsatsens hypotes                                                                                                            s.9 

 

3. Metod och material                                                                                                           s.10 

3.1 Analysverktyg                                                                                                                   s.10 

3.2 Metod                                                                                                                                s.10 

3.3 Avgränsningar                                                                                                                  s.11 

3.4 Material                                                                                                                             s.11  

3.4.1 Aftonbladet                                                                                                                    s.11 

3.4.2 Sveriges Stats-Tidning eller Post- Inrikes Tidningar                                                    s.12 

3.4.3 Freja                                                                                                                              s.12 

3.4.4 Stockholmspressen 1838                                                                                               s.13 

 

4. Tidningarnas orsaksförklaring och ansvarsfrågan                                                       s.15 

4.1 Aftonbladet                                                                                                                       s.16 

4.2 Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar                                                s.19 

4.3 Freja                                                                                                                                 s.21 

4.4 Komparation                                                                                                                     s.23 

4.5 Relation till tidigare forskning                                                                                          s.25 

 

5. Tidningarnas gestaltningar av ordningsmakten                                                            s.27 

5.1. Aftonbladet                                                                                                                      s.27 

5.2. Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar                                               s.30                                                                                                        

5.3 Freja                                                                                                                                 s.30 

5.4 Komparation                                                                                                                     s.31 

5.5 Relation till tidigare forskning                                                                                          s.33 

 

6. Tidningarnas gestaltning av folkmassan                                                                        s.35 



6.1 Aftonbladet                                                                                                                       s.35 

6.2 Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar                                                s.38 

6.3 Freja                                                                                                                                 s.40 

6.4 Komparation                                                                                                                     s.42 

6.5 Relation till tidigare forskning                                                                                          s.44 

 

7. Tidningarnas gestaltning av sin egen och andra tidningars roll                                  s.47 

7.1 Aftonbladet                                                                                                                       s.47 

 7.2 Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar                                               s.49 

 7.3 Freja                                                                                                                                s.51  

 7.4 Komparation                                                                                                                    s.51 

 7.5 Relation till tidigare forskning                                                                                         s.53 

8. Tidningarnas lösningar på kravallerna                                                                          s.56 

8.1 Aftonbladet                                                                                                                       s.56 

 8.2 Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar                                               s.57 

 8.3 Freja                                                                                                                                s.58 

 8.4 Komparation                                                                                                                    s.58 

8.5 Relation till tidigare forskning                                                                                          s.59 

9. Resultat                                                                                                                              s.60 

Källor och litteratur                                                                                                             s.66                                                           



   1 

 1. Inledning  

År 1838 var Karl XIV Johan kung i Sverige. Hans maktutövande präglades av ett konservativt 

och reaktionärt synsätt. Det fanns ett betydande missnöje med det konservativa styret som 

Karl Johan och hans regering företrädde. Detta yttrade sig framförallt hos den liberala, 

förmögna medelklassen som hade kommit att växa under början av seklet. Denna grupp kom 

att utgöra den politiska oppositionen vilka hade hoppats mycket på regeringsformen 1809. De 

ville kunna utöva ett större politiskt inflytande och var mycket besvikna över att 

representationsreformer dröjde. Det man framförallt vände sig emot var ståndsriksdagen som 

omöjliggjorde deras deltagande, samt att man önskade näringsfrihet, religionsfrihet och 

fullständig tryck- och yttrandefrihet. Den liberala pressen kom att bli oppositionens främsta 

språkrör.1  
   Crusenstolpekravallerna som utspelade sig under tre sommarmånader 1838 i Stockholm 

hade just sin upprinnelse i kampen om tryck- och yttrandefriheten. Kravallerna startade med 

att regimkritikern Magnus Jacob Crusenstolpe dömdes för majestätsbrott. Detta efter att han 

kritiserat regeringen i publikationen Ställningar och förhållanden. Anklagelserna som 

framstod som orimliga och starkt överdrivna fick opinionen och därmed opinionspressen att 

gå i taket. Dessa ansåg att tryck- och yttrandefriheten var hotad eftersom en fällande dom 

emot Crusenstolpe skulle kunna medföra att allt som skrevs om politiska förhållanden kunde 

ses som en anklagelse emot kungen. Den harm som väcktes förstärktes ytterligare genom att 

juryn, som utsågs till rättegången, bestod av medlemmar som hade en stark koppling till 

hovet. Annars var det brukligt att man använde sig av ojäviga och ”oförvitliga” medborgare. 

Skandalen ansågs vara ett faktum! 2 

   Crusenstolpekravallerna startade den 19 juni i och med tryckfrihetsåtalet mot Crusenstolpe 

och kan delas upp i tre delar. Den första junidelen pågick under fyra dagar med uppträdanden 

och oroligheter i varierande styrka. Det var dessa kravaller som fick myndigheterna att 

iscensätta en omfattande militär mobilisering. Nya kravaller utbröt den 19 juli när 

                                                            

1 Bohman, S 1981. ”Tryckfrihetens lov 1838 – Om Crusenstolpekravallerna” s 72. Ifrån Björnsson, A (ed.) Från 
undersåte till medborgare;; Moden, G 1980 ”Magnus Jacob Crusenstolpe – rabulist och ”skandalskrivare” s 8-9. 
Folketshistoria nr 8:2 1980; Nerman, T 1938 Crusenstolpes kravaller s 23-24; Hedenborg, S & Kvarnström, L 
2006 Det svenska samhället 1720-2000 Bönderna och arbetarnas tid s 166 
 
2 Nerman, T 1938 s 15-16, 20-22; Bohman, S 1981. ”Tryckfrihetens lov 1838 – Om Crusenstolpekravallerna” s 
72-74. Ifrån Björnsson, A (ed.) Från undersåte till medborgare; Moden, G 1980 ”Magnus Jacob Crusenstolpe – 
rabulist och ”skandalskrivare” s 8-10. Folkets historia nr 8:2 1980 
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Crusenstolpe skulle föras ifrån Stadshuset till sitt fängelse på Vaxholms fästning. Bland annat 

försökte folkmassor att storma Stadshuset. Två personer sköts till döds och ett flertal sårades. 

Dessa oroligheter lugnade inte ner sig förrän den 23 juli.  I slutet av augusti var det dags igen 

med uppträden under tre dagar. Upploppen började den 27 augusti med gatuoroligheter där 

affärsidkare fick sina fönster inslagna. Dessa oroligheter hade egentligen ingen beröring med 

Crusenstolpeaffären utan handlande snarare om antisemitism. Det var framförallt judiska 

affärsidkare som blev föremål för folkmassornas framfart. Den 10 september upphörde 

slutligen sommarmånadernas kravaller med ytterligare fönsterinslagning hos judiska 

butiksägare.3        

    I Sverige har det funnits ett ljumt intresse hos historiker och andra forskare för att studera 

svenska urbana upplopp. Så är även fallet med Crusenstolpekravallerna. Även om dessa är 

tämligen väl dokumenterade i källor och litteratur så har i princip ingen fullständig 

vetenskapligt skolad undersökning gjorts av upploppen.        

    På grund av den ringa och relativt ålderdomliga vetenskapliga genomgången, som jag 

redovisar under forskningsläget, anser jag att det är hög tid att Crusenstolpekravallerna 

återigen analyseras. Jag menar att min undersökning i allra högsta grad kan bidra till en större 

kunskap och en förstärkande och kompletterande bild. Detta genom att jag fokuserar på 

tidningar som företrädde olika politiska och ideologiska inriktningar och undersöker dem 

utifrån gestaltningsprocessen. Jag tillför också ett nytt perspektiv eftersom jag betraktar 

tidningarna som enskilda aktörer vilka kan genom sitt val av bilder påverka ett skeende. 

Undersökningen placeras in i ett större sammanhang genom att jag relaterar till den kamp som 

försiggick mellan den liberala oppositionen och den konservativa regimen. Därtill jämför jag 

hur tidningarna såg på sin egen roll under Crusenstolpekravallerna med de kravaller som 

utspelade sig tio år senare i Stockholm under marsrevolten 1848.4 

  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Denna uppsats syfte är att undersöka vilken bild tre Stockholmstidningar förmedlade av 

Crusenstolpekravallerna sommaren 1838. De tidningar som har valts ut är Aftonbladet vars 
                                                            

3 Nerman, T 1938 s 33, 79, 83, 133, 144, 179, 184, 273, 288, Moden, G 1980 ”Magnus Jacob Crusenstolpe – 
rabulist och ”skandalskrivare” s 8-15. Folkets historia nr 8:2 1980 
 
4 Den 18-19 mars 1848 var det kravaller i Stockholm. Ordningsmakten drabbade samman med stenkastande 
folkmassor, vilket fick till följd att militären öppnade eld och sköt ner 18 personer och skottskadade ett flertal. 
Marsrevolten hade sin upprinnelse i att oppositionen krävde utökad representation och allmän rösträtt.   
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politiska inriktning var liberal, Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar som 

var knuten till hovet och företrädde en konservativ linje och tidningen Freja vilken hade 

liberala förtecken men inte en lika tydlig ideologisk och politisk förankring som Aftonbladet. 

Förutom tidningarna kommer jag också att fokusera på två andra aktörer folkmassan och 

ordningsmakten. Ordningsmakten innefattar både militär och polis. Detta gör jag beroende på 

att tidningarna själva koncentrerar sig på dessa två aktörer. De intar därmed en central roll i 

tidningarnas beskrivning av händelserna och tidningarnas egen gestaltning är därmed 

aktörscentrerad.      

    För att vidga undersökningen kommer den att placeras in i en vidare kontext bestående av 

tidigare forskning om press och upplopp i 1830- och 40-talets Stockholm. Jag kommer också 

att undersöka om tidningarna tillskriver sig en egen roll under kravallernas gång? Om de 

anser att deras egen eller de andra tidningarnas rapportering hade betydelse för kravallernas 

tillkomst och utgång? 

   Utifrån ovanstående syfte och problemformulering kommer jag att använda mig av följande 

frågeställning: 

 

i. Vad är själva orsaken till kravallerna den 19-22 juni, enligt de olika tidningarna? 

På vem ska ansvaret läggas?  

ii. Hur framställer de olika tidningarna ordningsmakten under kravallerna och hur 

värderas deras handlingar?  

iii. Hur beskriver de olika tidningarna folkmassan och deras handlingar under 

kravallerna och hur värderas deras agerande?  

iv. Hur återger de tidningar som är med i denna undersökning sin egen, d.v.s. pressens 

roll, i oroligheterna? Hur framställer de och värderar sig själva? 

v. Vilka lösningar presenterar de olika tidningarna för att kravallerna vidare ska 

kunna lösas?  

 

1.2 Tidigare forskning 

 I en artikel i Historisk tidskrift 1924 ”Folkupploppet i Stockholm den 19 juli 1838” berör 

Carl Hallenborg kravallerna, men han fokuserar på de oroligheter som förekom mellan den 

19-24 juli. Hallenborg ger en övergripande redogörelse för de nämnda dagarna och studerar 

det juridiska efterspelet. Som källor använder Hallenborg tidningarna men även juridiska 
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handlingar.5 De opinionstidningar som Hallenborg berör är Aftonbladet och Dagligt 

Allehanda.6 Likaså nämner han den regeringsvänliga pressen men skriver inte ut namnet på 

tidningarna/tidningen.  

   Hallenborgs perspektiv är aktörscentrerat eftersom han fokuserar på hur ordningsmakten 

och dess överordnade såsom överståthållaren, polismästaren och kommendanten agerade. Han 

lämnar också en redogörelse av den liberala pressens rapportering om ordningsmakten. 

Vidare jämför han vad samma tidningar skrev om ordningsmakten under kravallerna i juni 

månad. Dock gör han inte detta särskilt ingående.  

    Resultaten som Hallenborg presenterar visar att militären och dess överordnade uppträdde, 

efter omständigheterna korrekt och återhållsamt trots att två personer avled av skottskador. 

Hallenborg menar att den liberala pressen också ansåg detta, eftersom tidningarna i jämförelse 

med kravallerna den 19-22 juni inte var lika fördömande i sin bedömning av 

ordningsmakten.7  

     Carl Hallenborgs forskning har relevans för min studie eftersom han redogör för 

Crusenstolpekravallernas julidel och fokuserar på ordningsmakten.  Därför kan jag ställa mina 

resultat av den liberala pressens bedömning av ordningsmakten under junikravallerna i 

relation till Hallenborgs slutsatser om desamma under julioroligheterna. Dessutom kan jag 

jämföra om mina resultat av Aftonbladets gestaltning av ordningsmakten under 

junikravallerna stämmer överens med Hallenborgs slutsatser.      

     Som en del i sin avhandling Karl XIV Johans regering och den liberala oppositionen 

under 1830-talets senare hälft behandlar Knut Wichman Crusenstolpekravallerna. 

Avhandlingens huvudtema är annars kampen mellan Karl Johans regering och den liberala 

oppositionen under åren 1838-1839. Striden handlade om att de konservativa ville behålla 

status quo medan den liberala oppositionen krävde omfattande förändringar som bland annat 

berörde statskicket. Dessutom kämpade man för en utökad representationsreform, 

näringsfrihet och framförallt en utökad tryck- och yttrandefrihet.     

    Kampen mellan de båda politiska lägren gestaltar Wichman genom att beskriva olika 

politiska händelser och kontroverser som uppstod under åren 1838-1839. Han använder ett 

omfattande källmaterial bestående av brev, memoarer, protokoll ifrån riksdagen och ifrån 

domstolar, litteratur, samtida politiska broschyrer och skrifter, samt pressens rapportering. 

                                                            

5 Hallenborg, C 1924 ”Folkupploppet i Stockholm den 19 juli 1838.” Historisk tidskrift 44:1 
6 Dagligt Allehanda var tillsammans med Aftonbladet den främsta representanten för samtidens liberala press. 
7 Hallenborg, C. 1924 ”Folkupploppet i Stockholm den 19 juli 1838” s 60-72. Historisk tidskrift 44:1 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Wichman drar slutsatsen att de bittra fejderna inte ledde till någon egentlig förändring och vid 

riksdagen 1840-41 så var förhållande desamma.8 

     Wichman menar att kampen mellan de båda politiska sidorna framträdde tydligast i striden 

om tryck- och yttrandefriheten. Crusenstolpekravallerna som då utlöstes av tryckfrihetsåtalet 

mot Crusenstolpe handlade till en början om de båda sidornas meningsskiljaktigheter 

avseende just tryckfriheten. Wichman berör kravallerna genom att ge en övergripande 

redogörelse av hela förloppet sommaren 1838. Angående den första delen av kravallerna den 

19-22 juni fäster Wichman fokus på kungamaktens agerande och på samspelet mellan Karl 

XIV Johan och hans regering och överståthållaren och polismästaren. Han tillskriver dock 

Aftonbladet en uppviglande roll under dessa dagars oroligheter.9  

   I sina slutsatser avseende hela förloppet av Crusenstolpekravallerna menar Wichman att 

opinionspressen spelade en avgörande roll för framkallandet av våldsamheterna under de 

olika uppträdandena.10  

    Wichmans forskning kring Crusenstolpekravallerna är intressant eftersom han speglar det 

politiska läget som rådde mellan de konservativa och liberala krafterna i Sverige under 1838-

1839. I relation till Wichmans forskning kan jag sätta in min egen studie i en vidare kontext 

och påvisa vilka uttryck kampen mellan den liberala oppositionen respektive den konservativa 

regeringsmakten tog sig i mina undersökta tidningar. Detta genom att jag analyserar och 

jämför två tidningar, det vill säga Aftonbladet och Statstidningen, varvid den förstnämnda 

företrädde den liberala oppositionen och den andra den konservativa regeringsmakten. 

Intressant är också att se, eftersom tidningen Freja också ingår i komparationen, hur denna 

förhöll sig till de pågående stridigheterna. Detta eftersom Freja trots sina liberala förtecken 

inte hade en lika tydlig ideologisk och politisk inriktning som Aftonbladet.  

    En annan aspekt som Wichman nämner i sin avhandling är att den liberala rörelsen under 

1830-talet var utpräglade nationalister. Wichman menar att ett typiskt uttryck för detta faktum 

var att samtidens liberaler menade att man företrädde folkets sanna intressen, samt att man 

kallade framträdande liberala företrädare för ”nationens män”.11  Därför är det även intressant 

att undersöka om det framkommer några nationella särdrag hos de olika tidningarna, speciellt 

då dessa gestaltar folket. Samt att iaktta om det i sådana fall förekommer några skillnader 

mellan tidningarnas framställningar.  
                                                            

8 Wichman, K 1927 Karl XIV Johans regering och den liberala oppositionen under 1830-talets senare hälft s7, 
11, 34, 227-234, 241-243 
9 Ibid s 78-85 
10 Ibid s 123-124 
11 Ibid s 3 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 Karin Medins magisteruppsats berör marsrevolten 1848 i Stockholm. Medin inriktar sig på 

pressens roll under kravallerna. Hon undersöker åtta olika Stockholmstidningar och 

koncentrerar sig på hur dessa beskriver tre aktörer ordningsmakten, folkmassan och pressen. 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är att betrakta tidningarna som enskilda aktörer som har 

makt att påverka en händelse genom opinionsbildning. Tidningarna tillskrivs också 

intervenerande makt som innebär att dessa genom sina framställningar kan gripa in direkt i ett 

skeende. Medin använder sig inte av dagordningsteorin utan brukar istället en undersökning 

som har gjorts av Jan Ekecrantz & Tom Olsson om makt och medier i Sverige.12  

   Medins resultat visar att tidningarna 1848 hade tre orsaksförklaringar till kravallernas 

uppkomst. Förklaringarna innehåller ett maktpolitiskt perspektiv, ett ekonomisktpolitiskt och 

ett antagande om att kravallerna orsakades av bus och rykten utan någon politisk grund. 

Tidningarna skiljer sig åt i flera avseenden när de beskriver ordningsmaktens agerande. Ingen 

tidning oavsett politisk inriktning tar parti för folkmassan och den anses vara lurad och 

framställs i idel dålig dager.  Avseende pressens egen roll under oroligheterna så menar 

majoriteten av tidningarna att dessa uppträdde som en avgörande aktör och hade stor 

betydelse för marsrevoltens utveckling och uppkomst. Tidningarna skyller på varandra och 

tillskriver övrig press en uppviglande roll. Vidare så presenterar tidningarna ett antal olika 

lösningar på hur kravallerna vidare ska kunna undvikas13 

    Karin Medins undersökning är intressant för mitt vidkommande eftersom jag kan korrelera 

mina resultat med hennes. Medins resultat ligger också till grund för uppsatsens hypotes 

vilken jag redogör för närmare under teoriavsnittet. Visserligen, till skillnad ifrån Medin, 

studerar jag inte den samlade Stockholmpressen. Men Aftonbladet och Sveriges Stats-Tidning 

eller Post- och Inrikes Tidningar ingår båda i min och Medins undersökning och dessa båda 

var 1838 de främsta och största företrädarna för den liberala respektive konservativa falangen. 

I och med att jag undersöker dessa publikationer, så anser jag att jag kan fånga in den 

huvudsakliga samhälleliga debatten som förekom under Crusenstolpekravallerna. Därför kan 

jag utifrån mina slutsatser och resultat peka på en tendens som äger en generell giltighet. 

 

 

 

                                                            

12 Medin, K 2007 5000 medborgare på Brunkebergstorg – Marsoroligheterna i Stockholm 1848 i 
Stockholmspressen s 7. Magisteruppsats i historia vid Stockholms universitet. 
13 Medin, K 2007 5000 medborgare på Brunkebergstorg g- Marsoroligheterna i Stockholm 1848 i 
Stockholmspressen s 44-50. Magisteruppsats i historia vid Stockholms universitet. 



   7 

2. Teori  

2.1 Dagordningsteorin 

Walter Lippman formulerade i början av 1920-talet en tes om att medierna (tidningarna) var 

en av de huvudsakliga ”källorna” som formade människors bild av den omgivande 

verkligheten. Dessa ”mentala bilder” blir oerhört betydelsefulla, för Lippman menar att 

bilderna är det som människor har att relatera till vid en bedömning av omvärlden. Bilderna 

kan sägas skapa en artificiell värld som hela tiden är föränderlig gentemot verkligheten. Dock 

är de aldrig direkt överstämmande. Bilderna får ändå följder för den reella världen eftersom 

de utgör underlag för människors verkliga agerande.14   

    Maxwell McCombs är överens med Lippman och har utgått ifrån dennes resonemang när 

han tillsammans med Don Shaw kom att utforma dagordningsteorin. Teorin utgår ifrån iden 

om att ” element som är framträdande i mediernas bild också blir framträdande i allmänhetens 

bild.”  Konkret kommer mediernas bild av verkligheten att sammanfalla med människors bild 

av densamma.15  

Fig 1.16                   Dagordingsteorins första och andra nivå 

 

 

 

 

 

 

 

Objekten på första nivån som framförallt kommit att studeras hos massmedierna har varit 

samhällsfrågor. Men en dagordning kan utgöras av många fler företeelser t.ex. dagordningen 

över ”politiska kandidater”, händelser, eller egentligen vad som helst. Genom utvecklandet av 

                                                            

14 McCombs, M. 2006 Makten över dagordningen s 6 
15 Ibid s 97 
16 Ibid s 99 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den andra nivån har attribut kommit att läggas till dagordningsteorin. Medierna kan i 

samhällsfrågor fokusera på utvalda infallsvinklar, dvs. attribut. Ett ex kan vara miljöfrågan 

där miljön är objektet men fokuseringen på attributet ligger t.ex. på bevarandet av 

regnskogen. 17  Genom användandet av olika attribut får medierna en dagordningsmakt som 

därmed ger allmänheten en bild av objektet. Fokusering på attribut har kommit att ge en 

djupare dimension åt dagordningsteorin. Mediernas effekter har kunnat förklaras mer 

ingående.   

    McCombs menar att vissa attribut kan utgöras av gestaltningar. Det som skiljer 

gestaltningar ifrån övriga attribut är att dessa ger en övergripande beskrivning och definiering 

av objektet. Därmed har dagordningsteorin kommit att kopplas samman med begreppet 

gestaltningsmakt (framing.)  Begreppet är mångfacetterat men en del av begreppet är 

gestaltningsprocessen. Genom ett urval bestämmer sig medierna för att framhäva vissa bilder 

ifrån en händelse eller en samhällsfråga. Gestaltningen blir därmed en process som innehåller 

följande: ” en definition av problemet, att göra en orsakstolkning, att göra en moralisk 

utvärdering och ge värdeomdömen, att göra en rekommendation till en vidare 

problemlösning/hantering av objektet (händelsen, samhällsfrågan.)”. Gestaltningar och 

gestaltningsprocessen kan därmed betraktas vara analysverktyg som fokuserar på den 

huvudsakliga bild som medierna har valt att förmedla.18  

    Dagordninsteorin har använts i ett antal empiriska studier. Dessa har visat att det finns ett 

klart samband mellan de bilder (dagordningar) som medierna förmedlar och som sedan också 

blir allmänhetens bilder.19 Dock menar McCombs att allmänheten inte är alldeles hjälplös och 

i händerna på mediernas sättande av agendan. Det finns många andra sammanhang och 

förhållanden som påverkar människor mentala bilder så som egna upplevda erfarenheter och 

sociala relationer. Stundtals har medierna fullständigt misslyckats med att överföra sin 

dagordning trots att rapporteringen både varit intensiv och lättillgänglig.20   

    Trots att dagordningsteorin kom att formuleras i början av 1970-talet menar McCombs att 

det finns stöd för att pressen redan ifrån 1700-talet har kommit att utöva 

”dagordningsmakt”.21 Därför är även dagordningsteorin tillämpbar vid historiska studier. 

                                                            

17 Ibid s 98, 108-111 
18 Ibid s 117-120 
19 Ibid s 40 
20 Ibid s 86-87 
21 Ibid s 58 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    Även om mitt syfte med denna studie inte är att mäta om pressens dagordning direkt 

kommer att överföras till allmänhetens dagordning så är ändå teorin användbar i denna 

undersökning. Detta eftersom jag genom användandet av gestaltningsprocessen kommer att 

analysera de dominerande bilder tidningarna önskat att förmedla av kravallerna.  

 

2.2 Uppsatsens hypotes 

Jag utgår ifrån Medins resultat avseende pressens självbild när jag formulerar min hypotes. 

Medins resultat visar att majoriteten av tidningarna under marsrevolten själva tillskrev pressen 

en betydande roll och såg sig själva eller andra tidningar som en framträdande aktör och 

maktfaktor. Tidningarna anklagade varandra för att deras underrättelser hade en uppviglande 

karaktär och man skyllde på varandra. Medin skriver också att pressen 1848 ansåg att deras 

rapportering över marsrevolten markant skiljde sig åt ifrån den redogörelse de lämnade 

avseende Crusenstolpekravallerna tio år tidigare. Därför borde rimligen de tidningar som 

ingår i min undersökning anse att de inte spelade någon väsentlig roll under 

Crusenstolpekravallerna och att pressen därmed inte uppträdde som en avgörande aktör.22 

Ovanstående resonemang har lett fram till följande hypotes: 

Tidningarna ser varken sig själva eller andra tidningar som viktiga aktörer vilka har 

betydelse för Crusenstolpekravallernas uppkomst och utveckling. 

 

 

 

 

 

 

                                                            

22 Medin, K 2007 5000 medborgare på Brunkebergstorg- Marsoroligheterna i Stockholm 1848 i 
Stockholmspressen s 44-50. Magisteruppsats i historia vid Stockholms universitet. 



   10 

3. Metod och material 

3.1 Analysverktyg  

Gestaltningsprocessen ligger till grund för min frågeställning och kommer därmed att 

användas som analysverktyg. Nedanstående figur visar sambandet mellan 

gestaltningprocessen och frågeställningen. 

Fig 2.   

          Gestaltningsprocessen                                                         Frågeställningen 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Metod 

För att analysera tidningarnas artiklar, insändare och kungörelser kommer jag att använda mig 

av en kvalitativ textanalys. Analysen består i att jag analyserar och tolkar materialet med 

utgångspunkt ifrån den tidigare beskrivna gestaltningsprocessen. Denna metod kommer också 

att kompletteras med komparativ metod eftersom jag även kommer att jämföra tidningarnas 

respektive gestaltning med varandra. Jag kommer att studera om det förkommer eventuella 

Vad är själva orsaken till kravallerna den 19-22 
juni, enligt de olika tidningarna?  På vem ska 
ansvaret läggas? 

En definition av problemet 

Att göra en orsakstolkning 

 Hur framställer de olika tidningarna 
ordningsmakten under kravallerna och hur 
värderas deras handlingar?  

Att göra en moralisk utvärdering och ge 
värdeomdömen 

Hur beskriver de olika tidningarna folkmassan 
och deras handlingar under kravallerna och hur 
värderas deras agerande? 

Hur återger de tidningar som är med i denna 
undersökning sin egen, dvs. pressens roll i 
oroligheterna? Hur framställer de och värderar 
sig själva? 

Att göra en rekommendation till en 
vidare problemlösning av objektet, 
(händelsen, samhällsfrågan) 

 

Vilka lösningar föreslår de olika tidningarna för 
att kravallerna vidare ska kunna undvikas? 
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likheter och skillnader mellan de olika tidningarnas återgivning av Crusenstolpekravallernas 

junidel. Även om insändarna, som bara förekommer i Aftonbladet, är undertecknade av 

privatpersoner, kommer jag att tolka dessa som om de företräder och sympatiserar med 

tidningens eget förhållningsätt.  

 

3.3 Avgränsningar 

Crusenstolpekravallerna pågick under hela sommaren 1838 men jag har enbart valt att studera 

de som förekom mellan den 19-22 juni. Detta gör jag pga. utrymmesskäl eftersom materialet 

är relativt omfattande. Dessutom har tidigare forskning ytligt berört dessa dagar med 

utgångspunkt ifrån pressens rapportering. Jag har valt att undersöka tidningarna ifrån den 19 

juni 1838 till den 18 juli 1838. Trots att tidningarna fortsätter att referera till denna del av 

Crusenstolpekravallerna under en lång tid efter att de utspelades så bedömer jag att min 

avgränsning är fullt tillräcklig för att kunna svara på mina frågeställningar.  
    På grund av ovanstående så kommer jag inte beröra kravallerna den 19-24 juli eftersom 

dessa är tämligen väl belysta i tidigare forskning. Jag kommer inte heller att studera 

oroligheterna som försiggick ifrån den 27 till den 30 augusti eftersom dessa snarare än 

Crusenstolpeaffären kom att handla om antisemitism.23  

 

 3.4 Material 

3.4.1 Aftonbladet 

 Den tidning som hade störst inflytande under 1830-talet var Aftonbladet. Tidningen började 

ges ut år 1830 och dess grundare och redaktör var Lars Johan Hierta. Aftonbladet innebar en 

ny och banbrytande epok för den svenska pressen. Tidningen introducerade en nyskapande 

journalistik och hämtade sin inspiration ifrån europeiska förlagor.  

   Aftonbladet blev en ekonomisk framgång och var den tidning som hade störst upplagor i 

Sverige. 1838 bestod upplagan av 5030 ex/utgivning och tidningens spridningsområde kom 

att sträcka sig långt utanför Stockholms gränser.24 Eftersom grundaren och redaktören Hierta 

                                                            

23 Nerman, T 1938 s 288-289 
24 Nordmark, D 2001 ”Liberalernas segertåg” s 18, 26. Ifrån Gustafsson, K-E & Rydén, P (ed.) Den svenska 
pressens historia. Åren då allting hände 1830-1897; Waller, M, S 2001 Den svenska pressens upplagor 1824-
1872 s 55 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var politiskt aktiv och en hängiven liberal blev tidningen den liberala oppositionens största 

och främsta organ. Tidningen blev den plats där samtidens liberaler förde sin kamp mot den 

konservativa samhällsordningen vilken företräddes av kungamakten och regeringen.1838 kom 

Aftonbladet ut alla dagar i veckan utom på söndagar.25 

3.4.2 Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar 

Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar är Sveriges och en av världens äldsta 

tidningar. Tidningen kom ut först gången år 1645. Sedan Svenska Akademins tillkomst 1786 

har akademin stått som huvudägare till tidningen under största delen av dess existens.26 

    För att kunna konkurrera med den liberala pressen och sprida regeringens konservativa 

politik och åsikter gjorde ett konsortium i anslutning till Karl XIV Johan och hovet en 

överenskommelse med den Svenska Akademin. År 1834 tog konsortiumet över utgivningen 

av Post- och Inrikes Tidningar och samtidigt bytte man namn på tidningen till Sveriges Stats 

– Tidning. Därmed blev tidningen ett officiellt organ för regeringen och kungamakten. 

Statsmaktens övertagande av Statstidningen blev ett fatalt misslyckande både ekonomiskt och 

upplagemässigt. Detta trots att man försökte knyta framgångsrika skribenter till sig. År 1838 

uppgick upplagan till 1590 ex/utgivning och samma år försökte regeringen säga upp 

kontraktet med Akademin. Trots detta drev man tidningen vidare fram till 1844. 1838 kom 

tidningen ut sex dagar i veckan utom på söndagar.27   

3.4.3 Freja 

 Freja kom ut första gången 1836 och omnämnde då sig själv som en ”Veckoskrift i litterära 

och blandade ämnen”. Dock gav sig tidningen omgående in i det offentliga politiska samtalet. 

Freja påstod sig vilja medverka till en lugnare och mer sansad pressdebatt och fungera som en 

mäklare mellan det liberala och konservativa lägret.  Så blev inte fallet. Tidningen kom själv 

att bli en hätsk debattör som hamnade i polemik både med den liberala och konservativa 

pressen.  

    Även om tidningen hade klara liberala förtecken så menar Dag Nordmark att det är svårt att 

hitta en konsekvent linje i Frejas politiska ställningstagande. Tidningen var oftast en 

                                                            

25 Nordmark, D 2001 ”Liberalernas segertåg” s 18, 26. Ifrån Gustafssson, K-E & Ryden, P (ed.) Den svenska 
pressens historia. Åren då allting hände 1830-1897 
26 Gustafsson, K-E & Rydén, P 2005 Världens äldsta – Post och inrikestidningar s 21-27 
27 Nordmark, D 2001 ”Liberalernas segertåg 1830-1858” s 34-36. Ifrån Gustafsson K-E & Rydén, P (ed.) Den 
svenska pressens historia – Åren då allting hände 1830-1897; Waller, M, S 2001 s 159 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lidelsefull kritiker av det ”politiska etablissemanget” och utmärktes av en utpräglad 

adelsfientlighet. 1838 hade tidningen en upplaga om 650 ex/utgivning och var ett 

halvveckoblad som kom ut tre dagar i veckan.28 

     Att Aftonbladet och Statstidningen har valts som källor beror på att tidningarna var de 

främsta och största förespråkarna för den liberala oppositionen respektive den konservativa 

regeringsmakten. Därför är det intressant att jämföra och studera om det förkommer några 

skillnader och eventuella likheter mellan tidningarnas gestaltningar av 

Crusenstolpekravallerna.  Detta för att sedan placera in resultatet i en större kontext och 

relatera till den kamp som förekom mellan den liberala oppositionen och regeringsmakten 

som Knut Wichman berör i sin avhandling. Dessutom finns det inte heller en fullständig 

genomgång av dessa tidningar avseende kravallernas junidel.    

    Tidningen Freja har valts på grund av att den kan betecknas som en ”darkhorse” med sin 

otydliga politiska inriktning. Förvisso hade Freja liberala förtecken och var en känd kritiker 

av det politiska etablissemanget, men det är ändå intressant att se hur tidningen valde att 

gestalta kravallerna i förhållande till övrig press som var utpräglade företrädare för de båda 

stridande parterna. Det finns inte heller en tidigare fullständig genomgång av Freja. 

 

3.4.4 Stockholmspressen 1838 

Stockholmspressen 1838 utgjordes även av andra tidningar än de som är föremål för denna 

undersökning. Dagligt Allehanda var jämte Aftonbladet samtidens främsta liberala tidning och 

där tillika också ett forum för liberalernas kamp mot det konservativa styret. Den konservativa 

pressen innehöll förutom Sveriges Stats-Tidning eller Post- Inrikes Tidningar också Svenska 

Minerva som var ett halvveckoblad. Tidningen var fristående och oberoende och var känd för 

sina litterära kvaliteter. Det fanns också ett antal opolitiska tidningar och bl.a. kan Stockholms 

Dagblad nämnas som hade den näst största upplagan i Stockholm men som främst var ett 

annonsblad.29 

     Det som ändå var utmärkande och signifikativt för pressdebatten under 1830-talets sista år 

var att den konservativa och liberala pressen var i ständig polemik med varandra. 

Opinionsbladen utgjorde en nytillkommen och oväntad politisk maktfaktor som undergrävde 

hovets och regeringens auktoritet. Statsmakten var inte längre ensam om att kunna förmedla 
                                                            

28 Nordmark, D 2001 ”Liberalernas segertåg 1830-1858” s 32-33.Ifrån Gustafsson K-E & Rydén, P (ed.) Den 
svenska pressens historia – Åren då allting hände 1830-1897; Waller, M. S 2001 s 90 
29 Nordmark, D 2001 “ Liberalernas segertåg 1830-1858” s 30-38. Ifrån Gustafsson, K-E & Rydén, P (ed.) Den 
svenska pressens historia - Åren då allting hände 1830-1897 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”sanningar” om ”samhällsfrågor.” Det var just detta förfarande som väckte indignation hos de 

styrande. Man ansåg att den liberala pressen hade svikit de oskrivna regler som fanns över hur 

det politiska samtalet skulle skötas. 30 

   Kampen mellan statsmakten och den liberala oppositionen och därmed mellan den 

konservativa och liberala pressen kom, enligt Wickman, att till övervägande del handla om en 

strid avseende tryck- och yttrandefriheten.31 Kampen kom att intensifieras mellan åren 1837 

och 1838. För att ytterligare stoppa tidningarnas framfart började statsmakten att allt 

intensivare använda sig av indragningsmakten. Indragningsmakten var en lag som hade 

använts sedan 1820-talet. Lagen kunde brukas utan något formellt domslut och förbjöd en 

tidnings utgivning om den ansågs utgöra en ”fara för den allmänna säkerheten”. 

Indragningsmakten var inte det enda verktyg som myndigheterna använde sig av utan man 

väckte också tryckfrihetsåtal. Anklagelserna handlade oftast om ”smädliga uttalanden” och 

”vrängda framställningar”. 32  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

30 Nordmark, D 2001 “ Liberalernas segertåg 1830-1858” s 42-45. Ifrån Gustafsson, K-E & Rydén, P (ed.) Den 
svenska pressens historia - Åren då allting hände 1830-1897; Fredriksson, G, Strand, D, Hadenius, S & 
Gustafsson, K-E 1980 Aftonbladet en svensk historia s 22-28  
31 Wichman, K 1927 s 34 
32 Nordmark, D 2001 “ Liberalernas segertåg 1830-1858” s 47-48. Ifrån Gustafsson, K-E & Rydén, P (ed.) Den 
svenska pressens historia - Åren då allting hände 1830-1897 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4. Tidningarnas orsaksförklaringar och ansvarsfrågan 

Crusenstolpekravallernas junidel pågick under fyra dagar och hade tre övergripande förlopp. 

Det första var uppträdet utanför hovrätten den 19 juni när Crusenstolpe dömdes för 

majestätsbrott. Folkmassor hyllade Crusenstolpe när han åkte till och från hovrätten genom 

visslingar, hurranden och vivatrop. Även domstolsförhandlingarna stördes genom att 

åskådarna stampade och hurrade när domen lästes upp. Incidenten ledde förvisso inte till 

regelrätta oroligheter men kan ändå betraktas vara startskottet på Crusenstolpekravallerna. Det 

andra uppträdet skedde kvällen och natten mellan den 20-21 juni. Folksamlingar intog gatorna 

i Stockholms innerstad. Bland annat marscherade delar folket mot Stadshuset och människor 

samlades utanför justitiekanslerns Nermans bostad i Ålandsgränd.33 Justitiekanslerns hus 

utsattes för skadegörelse och alla fönster krossades i fastigheten. Det tredje intermezzot 

skedde den 22 juni på Lövmarknaden vid Munkbron när ordningsmakten i form av kavalleriet 

red in i en samlad folkmassa. Kavalleriet jagade folket framför sig och högg med sablarna. 

Under den 20-22 juni utförde också ordningsmakten ett antal arresteringar. 

    Vilket tidigare har påpekats innebär gestaltningsprocessen att tidningar/massmedia väljer 

att förmedla ett särskilt urval av bilder ifrån ett skeende/händelse. Som en del av 

gestaltningsprocessen ingår en orsaksförklaring och en problemdefinition av den beskrivna 

företeelsen. De orsaksförklaringar och problemdefinitioner som denna studies tidningar 

lämnar av Crusenstolpekravallerna framgår i analysen nedan  

    Knut Wichman menar att Crusenstolpekravallerna var en del av den kamp som förekom 

mellan den liberala oppositionen och den konservativa regeringsmakten som företräddes av 

kungen Karl XIV Johan. Wichman menar att kampens huvudfråga kretsade kring tryck- och 

yttrandefriheten som var orsaken till kravallerna genom att Crusenstolpe dömdes för 

majestätsbrott.34 I nedanstående analys över tidningarnas orsaksförklaring till oroligheterna 

kommer jag att undersöka om tidningarna är överens med Wichman. Om tidningarna själva 

anser att kravallerna hade sin upprinnelse i meningsskiljaktigheter avseende tryck- och 

yttrandefriheten.  

    Dessutom kommer jag att relatera till Karin Medins resultat och jämföra tidnigarnas 

orsaksförklaringar med dem som pressen gav under marsrevolten 1848.  

 

                                                            

33 Anledningen till att justitiekanslern Nerman utsattes för folkmassans ogillande, berodde på att justitiekanslern 
var en av de ämbetsmän som låg bakom tryckfrihetsåtalet mot Crusenstolpe.   
34 Wichman, K 1927 s 34, 42 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4.1 Aftonbladet  

Hos Aftonbladet går det att urskilja tre orsaksförklaringar till varför kravallerna startade och 

utvecklades: 

Ropen: ned med Nerman och Hartsmandorff! Som berättas hafva hörts i folksamlingen aftonen förut, i 
förening med den föregående opinionsyttringen i Hofrätten, bevisa, att juryvalet och utgången av 
tryckfrihetsmålet mot Hr Crusenstolpe gjorde det djupaste intryck på personer af alla klasser…Emedan 
man då skulle blifvit övertygad, att det icke vare det ”illasinnade”, utan det välsinnade tänkesättet eller 
känslan för rättvisans helgd och folkets dyrbaraste rättigheter, som här gifvit sig tillkänns.35  
   

 

Aftonbladet skriver att den primära orsaken till att kravallerna (opinionsyttringarna) började 

var tryckfrihetsåtalet mot Crusenstolpe och valet av jury i rättegången. Man menar att 

tryckfrihetsåtalet kom att beröra folk djupt, oberoende av klasstillhörighet, vilket fick folket 

att delta i opinionsyttringarna. Tidningen anser att folkets handlande bör betraktas som ett 

välvilligt istället för ett illasinnat uttryck, eftersom uppträdandena speglade människor känsla 

för ”rättvisans helgd och folkets dyrbaraste rättigheter”. Avseende ”rättvisans helgd”, så 

menar tidningen, att folket upplevde att rättegången var orättfärdig med tanke på valet av jury 

och utgången av åtalet. Med ”folkets dyrbaraste rättigheter” avser man att människor ansåg att 

tryck- och yttrandefriheten var hotad.  

   Aftonbladets andra och tredje orsaksförklaring bör ses som en följdförklaring av den första 

eftersom den egentligen berör kravallerna efter uppträdet i hovrätten . Efter den inledande 

opinionsyttringen i domstolen befarade myndigheterna att oroligheter skulle komma till stånd. 

Därför sattes, nästkommande kväll, polis och militär patruller in för att bevaka 

justitiekanslerns Nermans hus i Ålandsgränd . Dessa patruller sändes sedan iväg av 

överståthållaren Sprengporten.36 Därför ingrep inte ordningsmakten när huset utsattes för 

stenkastning. Skadegörelsen i Ålandsgränd bidrog till myndigheternas nästa reaktion. Dagen 

efter stenkastningen iscensatte man en omfattande militär mobilisering av Stockholms 

innerstad. Den militära insatsen bestod av att man kallade in olika militärtrupper ifrån 

kringliggande regementen för att patrullera gatorna och upprätthålla lugnet. Kavalleriet var en 

                                                            

35 Det femtonde Aftonbladet 22 juni 1838 nr 60 (143) 
 
36 Överståthållaren var huvudman för överståthållarämbetet och administrerade Stockholms slott och stad. Hans 
uppgifter kan liknas vid dem som landshövdingarna hade även om de inte var exakt identiska. 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del av denna styrka och hästgärdespatrullerna blev beryktade under dessa dagar för att man 

använde sig av kavallerichocker.37 

    I nedanstående citat ger Aftonbladet en orsaksförklaring till varför kravallerna utvecklades 

och bröt ut i Ålandsgränd och vid Lövmarknaden/Munkbron. Uppträdet vid Lövmarknaden 

utgjordes inte av några egentliga opinionsyttringar mot tryckfrihetsåtalet, utan var en 

familjetillställning som människor samlades kring varje år för att fira ”lilla” midsommar. 

Trots detta uppstod ändå tumult då hästgärdsepatrullerna red in i folkmassan för att skingra 

dem. 

allt detta visar yttermera att utan de vidtagna polispatrulleringarne och bevaknings-anstalterna 
Tisdagsaftonen utanför Hr Nermans hus, samt Torsdagen och Fredagen sannolikt icke det ringaste 
hade passerat till störande af det vanliga lugnet. .38 

 

Den som vill lära känna, huru det lättast låter sig göra, att genom militärdemonstrationer och patruller 
tillskapa förbittring, polissaker, arresteringar och med ett ord oordningar af flera slag, der eljest allting 
hade lugnt och fredligt afluppit, han behöfvde blott igår afton vid Munkbron åskåda en scen, som utgör 
ett karakteristiskt och vackert bidrag till dessa dagars historia. 39 
 

Tror man då icke, att sådana malplacerade messyrer, som dessa hästgardist-choker slutligen skola reta 
och förbittra, eller önskar någon måhända, att folket derigenom slutligen skall förgå sig och utöfva 
excesser, för att sedan låta det bero på ett försök, hvilken som är den starkaste? Och när man den ena 
gången efter den andra ser, att det är Lifgardet till häst som företrädesvis utmärker sig genom dylika 
våldsamheter, …så att åtminstone icke oordningarna ”framkallas” av dem, som endast borde vara till 
för att förekomma dem. 40 

 

Aftonbladet menar att orsaken till opinionsyttringen/kravallerna i Ålandsgränd utanför Hr 

Nermans hus, samt de oroligheter som förekom på torsdagen och fredagen, berodde på att 

polispatruller och ”bevaknings-anstalter” sattes in. Tidningen är övertygad om att inget hade 

inträffat om man avstått ifrån arrangemanget. Samma antagande görs avseende 

Munkbron/Lövmarknaden och tidningen menar att scenerna där var ett exempel på hur lätt 

man skapar oordningar/kravaller genom att använda sig av militärdemonstrationer, patruller, 

polissaker och arresteringar. Vidare anser Aftonbladet att ordningsmakten och framförallt 

Livgardet till häst genom sina hästgardistchocker och våldsamma beteende retade upp och 

                                                            

37 Chock var och är en ”militärteknisk term” som innebär att framförallt ridande militärer, dvs. kavalleriet, rider i 
grupp, i hög fart emot den tilltänkta fienden. Tanken är att denne ska bli nedriden. Man använder samtidigt 
blanka vapen och avseende Crusenstolpekravallerna utgjordes dessa utav sablar. 
 
38 Det femtonde Aftonbladet 25 juni 1838 nr 62 (145) 
39 Det femtonde Aftonbladet 23 juni 1838 nr 61 (144) 
40 Det femtonde Aftonbladet den 23 juni 1838 nr (61) 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provocerade människor. Tidningen menar att dessa i princip framkallade oroligheterna trots 

att syftet borde varit det motsatta. 

   Aftonbladet berör nedan vilka/vem som tidningen anser bär ansvaret för kravallerna:  

  
så gifver densamma i förening med de mått och steg, som man å förra veckan såg vidtagas, utan att 
allmänheten det ringaste kunde föreställa sig nödvändigheten deraf, nu mera en temligen bestämd 
visshet derom, att någon af dem, som omgifva Konungens person, och af hvilka han närmast erhåller 
sina underrättelser, verkligen måste laborera med en fix ide om någon volkanisk och för hela den 
närvarande sakernas ordning hotande allmänna jäsningen, om hvilken ingen annan menniska hört talas; 
ty vad hvad skulle väl eljest gifva anledning att med dryg kostnad för statskassan hålla trupperna 
tillsammans? – Vi bestride visserligen icke att det anskri af indignation, som gafs vid kunnandet af 
Hofrättens dom…lika oförnekligt, att den påföljande episoden natten mellan Onsdagen och 
Thorsdagen öfverskred den lagliga ordningens gränser, sedan den rädsla, som så utan anledning hade 
ådalagts genom polis-patrulleringarne utanför Hr Nermans logis i Tisdagsafton först hade lockat dit en 
mängd nyfikna.41 

 
Men det stora misstaget ligger deruti, att vederbörande synas hafva tagit det, som visserligen utgjorde 
en opinionsyttring, och detta den mest otvetydiga och enhälliga, man här sett på tjugo år, men en 
opinionsyttring öfver Hof-Rättens och åklagaremaktens handlingssätt- för en politisk oordning, en 
emeute, med någon lagstridig syftning.42 

 

I det inledande citatet skriver Aftonbladet om de mått och steg som vidtogs förra veckan. 

Avseende mått och steg är det den militära mobiliseringen vilken även innefattar 

ordningsmaktens handlande och arresteringarna som tidningen syftar på. Tidningen menar att 

allmänheten inte kunde begripa nödvändigheten av de vidtagna åtgärderna, dvs. den militära 

mobiliseringen och ordningsmaktens agerande. Man anser vidare att dessa åtgärder måste ha 

sitt ursprung ifrån någon av de personer/rådgivare som informerade och omgav Kungen. 

Aftonbladet menar att dessa personer måste ha omfattats av en fix ide` eftersom dessa har 

tolkat både opinionsyttringen i hovrätten och i Ålandsgränd som ett hot mot 

samhällsordningen och ett tecken på ett begynnande upplopp. Tidningen anser att den inte kan 

se någon annan förklaring eftersom man annars inte kan förstå varför trupperna mobiliserades 

och fortfarande hålls ihop? Speciellt då ingen har hört talas om någon ”samhälls jäsning”. 

Dessutom anser man att det största misstaget kungens rådgivare och informatörer gjorde var 

att betrakta opinionsyttringen i hovrätten som en politisk oordning, dvs. som ett försök till 

samhällsomstörtande verksamhet, istället för att se den som en kritik av hovrättens och 

åklagarmyndighetens agerande.  

     Utifrån ovanstående genomgång görs följande tolkning av hur Aftonbladet fördelar 

ansvarsfrågan. Som tidigare påtalats så utvecklades inte opinionsyttringen i hovrätten till 
                                                            

41 Det femtonde Aftonbladet den 27 juni 1838 nr 64 (147) 
42 Ibid. 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regelrätta kravaller men kan ändå betraktas som startskottet på Crusenstolpekravallerna. 

Tidningen menar att opinionsyttringen i hovrätten bör ses som en kritik av hovrättens och 

åklagarmyndighetens agerande och därmed är det rimligt att anta att tidningen anser att dessa 

båda institutioner bär huvudansvaret för denna opinionsyttring. Naturligtvis har deras 

handlande sanktionerats ifrån” högre ort” men detta är inget som utrycks explicit i 

genomgången av Aftonbladets artiklar. 

    Avseende kravallernas fortsatta utveckling är det rimligt att mena att Aftonbladet lägger 

ansvaret på de personer/rådgivare som omgav kungen. Detta eftersom dessa, enligt tidningen, 

omfattades av en fix ide`  och ansåg att opinionsyttringarna var ett hot mot hela 

samhällsordningen. Det var därför man lyckades få de styrande (kungen/regeringen) att 

iscensätta den omfattande militära mobiliseringen och sanktionera ordningsmaktens agerande. 

Tidningen är av den fulla övertygelsen att just militärdemonstrationerna var upprinnelsen till 

de fortsatta uppträdandena. 

   

4.2 Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar  

 

Hos Statstidningen finns det en huvudsaklig orsaksförklaring till att kravallerna bröt ut som 

också hänger ihop med den generella problemdefinitionen: 
    

Svenska Folket är af ålder namnkunnigt för sin starka rättskänsla. Men det hörer till naturen af denna 
känsla, mera, måhända, än till hvarje annan, att lätt kunna sättas i rörelse…Utan antagande af en sådan 
rättskänslas förvillelse, så väl i afseende på föremål som sätt att sig uttrycka, kunna vi åtminstone icke 
förklara hvarken uppträdet inför Kongl. Svea Hofrätt, eller det i Ålands Gränd.43 
 
Vi vänta ej att, för dessa framställningar till försvar för åsigter, som, vi veta det alltförväl, icke äro 
Stats-Tidningens politiska antagonister, njuta den rätt tillgodo, som gör en lugn diskussion möjlig.Men 
detta skall ej hindra oss att göra dem den rättvisan att tro, det de, utan andra bevekelse-grunder än en 
förmodad fara för tryckfriheten, låtit hänföra sig till den förvillelse i sina egna begrepp om naturen af 
detta tryckfrihetsmål, som deras uppsatser i anledning deraf synas oss röja och som, för att sluta af 
dagens händelser, äfven spridit sig till en större allmänhet.44 

Sålunda hafva vi ifrån denigrationerna i tidningarna och ströskrifterna redan kommit till oordningarna 
på gatorna.45 

 

Statstidningen menar att det svenska folkets rättskänsla av tradition är lätt att sätta i 

rörelse(förvilla). Med tanke på folkets uppträdande i hovrätten och i Ålandsgränd, anser 

                                                            

43 Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar den 27 juni 1838 nr 147  
44 Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar den 28 juni 1838 nr 148 
45 Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar den 28 juni 1838 nr 148 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tidningen, att den enda tänkbara förklaring till deras handlande var just rättskänslans 

förvillning. Tidningen menar vidare att det är opinionspressen som har spridit denna 

förvillning till allmänheten genom sina gestaltningar/uppsatser. Detta eftersom de själva varit 

missleda och ansett att tryckfrihetsåtalet mot Crusenstolpe har varit ett hot mot tryckfriheten. 

När tidningen omnämner politiska antagonister i det sista citatet så är det opinionsbladen man 

syftar på och då framförallt Aftonbladet och Dagligt Allehanda men förmodligen också 

Freja.46 Vidare konstaterar tidningen att det är de nedsvärtande och misskrediterande 

framställningarna ifrån tidnigarna (läs opinionsbladen) som har framkallt oroligheterna på 

gatorna.  

     Statstidningen skriver också att den inte närmare tänker gå in på alla de anledningar som 

finns till förvillelsen som både omfattade opinionsbladen och folket. Men tidningen menar att 

den främsta orsaksförklaringen till uppträdandena som har anförts är den fällande domen 

emot Crusenstolpe. Förmodligen hänvisar tidningen till övrig press och deras slutsatser. Detta 

resonemang framkommer nedan:  
 
 
Rummet tillåter oss ej att ingå i någon utförlig undersökning om giltigheten af de anledningar, som 
man torde vilja göra gällande till försvar eller ursäkt för dessa förvillelser; men då den fällande domen 
anföres som den förnämsta af de förgifna anledningarna, hysa vi det förtroendet till våra läsares 
opartiskhet, att de skola fästa något afseende vid de anmärkningar vi nu gå att framställa.47 

 
Trots att Statstidningen inte själv har någon egen egentlig uppfattning om vad som var den 

primära orsaken till kravallerna, tolkas ovanstående genomgång som att tidningen i alla fall 

anser att den allmänna uppfattningen var att domen mot Crusenstolpe var den främsta 

anledningen till att människor började agera och delta i opinionsyttringarna.  Tidnigen menar 

att folkets handlande kan förklaras genom att deras rättskänsla har blivit förvillad av en lika 

förvillad opinionspress. Opinionsbladens och därmed också folkets förvillning går att härleda 

till att dessa har ansett att tryck- och yttrandefriheten var hotad genom domen mot 

Crusenstolpe. 

                                                            

46 Antagligen har också Statstidningen Freja i åtanke när den menar att opinionspressen har förvillat allmänheten 
och därmed orsakat kravallerna. Detta antagande görs eftersom Dag Nordmark i sitt kapitel ”Liberalernas 
segertåg 1830-1858” ifrån Den svenska pressens historia skriver att Freja, en kort tid efter junikravallerna, 
utsattes för indragningsmakten tillsammans med Aftonbladet och Dagligt Allehanda, samt tre landsortstidningar. 
Tidningarna anklagades av von Hartsmandorff för att dessa hade ”väckt allmänhetens hat mot myndigheterna, 
understött gatuoroligheterna och därmed anses vådliga för allmän säkerhet.”Von Hartsmandorf var hovkansler 
hos Karl XIV Johan och ansvarade bl.a. för indragningsmakten och var även en av de ansvarig a ämbetsmän för 
tryckfrihetsåtalet mot Crusenstolpe. 
 
47 Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar den 27 juni 1838 nr 147 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    Vidare går det att konstatera att Statstidningen håller opinionspressen som ansvarig för 

kravallernas uppkomst. Opinionsbladen har förvillat allmänhetens rättskänsla genom sina 

gestaltningar och nedsvärtande framställningar och har därför framkallat uppträdena i 

hovrätten och i Ålandsgränd, samt oroligheter på gatorna. 

 

4.3 Freja  

Hos Freja finns det en huvudsaklig orsak till kravallernas uppkomst och den överensstämmer 

med den generella problemdefinitionen: 

  
Dock de fleste sågo uti aktionen mot Assessor Crusenstolpe ett dödshugg måttadt åt hela 
Tryckfriheten, åt nationens dyrbaraste rätt, och denna rätt ingenting mindre än tillintetgjord….Denna 
föreställning, att ingenting mindre än svenska folkets hela yttranderätt var i dödsfara, förklarar på en 
gång det utomordentligt spända deltagande, hvarmed allmänheten följde utvecklingen af aktionen.48 

Folket – och märkom väl att folket här representerades endast af bildade, bättre klädda personer – 
betygade med vivats och hurrarop sitt lifliga, oförställda deltagande för Assessor Crusenstolpe, 
emedan det uti hans såg sin egen sak, emedan han nu icke mera var den enskilta personen…utan i 
ordets egentligaste bemärkelse hade blifvit Nationens man.49 
 

Samma indignation, hvilken emot Presidenten Rosen och Hindbeckska divisionens ledamöter gaf sig 
luft i Hofrätten, genom sorl och stampningar manifesterade sig äfven mot Justitiekanslern Nerman 
natten mellan Onsdagen och Thorsdagen medelst inslåendet af hans fönster….Någon annan 
våldsamhet än inslåendet af Hr Nermans fönster säges dock icke blifvit begången.50 

  
 

Freja menar att åtalet och domen mot Crusenstolpe var den primära orsaken till att 

kravallerna/opinionsyttringarna bröt ut. Detta eftersom allmänheten ansåg att ”nationens 

dyrbaraste rätt”, det vill säga ”Tryckfriheten” och yttranderätten var i dödsfara. Tidningen 

skriver att anledningen till att människor hyllade och visade sitt deltagande med Crusenstolpe 

både före, under och efter rättegången berodde på att man ansåg att Crusenstolpe 

personifierade hela nationens försvar av just tryckfriheten. Tidningen skriver vidare att folket 

visade samma harm i Ålandsgränd och detta demonstrerades mot justitiekanslern Nerman 

genom att hans fönster krossades.  

   Beträffande ansvarsfrågan skriver tidningen följande: 

                                                            

48 Freja den 22 juni 1838 nr 049 
49 Ibid. 
50 Ibid. 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Icke derföre, att en stark och förståndig styrelse bör låta skrämma sig af olagliga och tumultariska 
opinions-yttringar, men derföre att hvar och en klok menniska aktar på tidens tecken, och icke gerna 
sätter sig i strid med ett helt tidehvarfs opinion,51 

 
Freja menar att klok styrelse inte bör låta sig utpressas av dylika opinionsyttringar. Men man 

anser samtidigt att varje insiktsfull människa begriper att man bör ta intryck av den allmänna 

meningen och inte sätta sig upp emot och gå i strid med ett helt tidevarvs opinion.  

    En rimlig slutsats av tidningens resonemang blir därför att man lägger det övergripande 

ansvaret för kravallernas uppkomst på de styrande (kungen/regeringen) eftersom dessa genom 

tryckfrihetsåtalet mot Crusenstolpe just har inlåtit sig i en kamp mot en total opinion. 

    Tidningen har dessutom en ytterligare orsaksförklaring, vilken bara berör själva 

stenkastningen i Ålandsgränd. Här väljer tidningen att anklaga Överståthållaren Sprengporten 

och Hr Baron för deras agerande. Detta eftersom dessa båda skickade bort en militärpatrull 

som var ditkommenderad för att vakta justitiekanslerns bostad när man fått rapport om att folk 

hade samlats i Ålandsgränd . Även om tidningen anser att de styrande hade det övergripande 

ansvaret för Crusenstolpekravallernas junidel, lägger man även ansvaret på dessa båda 

beträffande skadegörelsen av Nermans hus. Exakt vem Hr Baron är framgår inte av Frejas 

artiklar, men det går att anta att denne är signifikativ med kommendanten Daevel eftersom 

även Aftonbladet den 21 juni beskriver samma händelse som Freja.52 Resonemanget 

framkommer nedan:  

 
Vid första rapport om folksamlingarne i Ålandsgränden och om de hvisslingar och andra uttryck af 
ovilja mot Hr Nerman som der yttrades, en patrull af Gustaf Adolfs torgsvakten, bestående af 12 man 
och en under-officer af Södermanlands regemente, ditkommenderades, men att Hr Baron och Öfver-
Ståthållaren, anländ till stället och efter att hafva hållit tal och ingått en slags kapitulation, 
bortkommenderat den till gränden ankomna vakten.53  

 

Vår öfvertygelse är, att om, för att hindra alla våldsamheter, militärvakt och några polisbhetjenter 
blifvit placerade i Ålandsgränden vid Hr Nermans hus, och dessa, som sig bordt, icke uppretat folket 
genom något öfverflödigt och obehörigt tjenstenit, så hade Hr Nermans fönster setat orörda ännu, och 
ingenting vidare passerat än några hvisslingar och muntliga opinionsyttringar.54 

 
 
Freja är helt övertygad om att skadegörelsen mot Nermans bostad aldrig hade kommit 

tillstånd om inte patrullen hade skickats iväg och att opinionsyttringen därmed bara stannat 

vid rop och visslingar. 
                                                            

51 Freja den 10 juli 1838 nr 054 
52 Det sextonde Aftonbladet den 21 juni 1838 nr 4 (142) 
53 Freja den 26 juni 1838 nr 050 
54 Ibid. 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4.4 Komparation 
 

Vid en sammanställning av centrala beskrivningar och begrepp framkommer följande: 

  

Fig 3.                       Aftonbladet                      Statstidningen                      Freja 
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Alla tre tidningar är uppenbarligen överens om att det var tryckfrihetsåtalet mot Crusenstolpe 

som var den primära orsaken till kravallerna bröt och som fick människor att agera och 

reagera. Detta antagande görs även om Statstidningen inte direkt har någon egen uppfattning i 

frågan utan hänvisar till ett allmänt påstående.  

   Statstidningens förklaring till varför människor valde att handla som de gjorde skiljer sig 

markant åt ifrån Freja och Aftonbladet. Freja och Aftonbladet menar att allmänhetens 

agerande både i hovrätten och i Ålandsgränd förklaras av att folket upplevde att ”folkets 

dyrbaraste rätt” var hotad genom domen mot Crusenstolpe, dvs. tryck- och yttrandefriheten. 

Statstidningen såg däremot folkets deltagande i uppträdandena som ett uttryck för att deras 

rättskänsla hade blivit förvillad. En förvillning som hade spridits av en lika missledd 

opinionspress vilken i ett missriktat försök önskade att försvara en tryck- och yttrandefrihet 

som opinionstidningarna ansåg var hotad.  

    Statstidningen väljer att inte redogöra för någon annan orsaksförklaring. Det gör däremot 

Aftonbladet och Freja. Det som är intressant att konstatera är att Aftonbladets och Frejas åsikt 

över uppträdet i Ålandsgränd markant skiljer sig åt. Aftonbladet anser nämligen att det var 

bevakningsanstalterna och polispatrulleringen som provocerade fram opinionsyttringen i 

Orsakerna var tryckfrihetsåtalet 
mot Crusenstolpe. Brist på 
militärpatruller avseende 
stenkastningen Ålandsgränd. Det 
huvudsakliga ansvaret för 
opinionsyttringarna och 
kravallernas uppkomst läggs på 
de styrande, regeringsmakten. 
Överståthållaren Sprengporten 
och kommendanten Daevel 
anses vara ansvariga för 
stenkastningen mot Nermans 
hus. 

 Orsaken var 
tryckfrihetsåtalet 
mot Crusenstolpe. 
Ansvaret läggs på 
opinions-
tidningarna. 

Orsakerna var tryckfrihetsåtalet 
mot Crusenstolpe. Militär 
demonstrationerna och 
polispatrullerna i Ålandsgränd och 
vid Lövmarknaden. Samt 
ordningsmaktens/ livgardets till 
hästs våldsamma framfart. 
Ansvaret läggs på hovrätten och 
åklagarmakten avseende uppträdet 
i hovrätten och därmed i 
förlängningen på de styrande. 
Angående övriga delar av 
kravallerna så finns ansvaret hos 
de personer/rådgivare som omgav 
kungen. 



   24 

Ålandsgränd men även scenerna på Lövmarknaden. Detta till skillnad ifrån Freja som menar 

att det var bristen på patrullering och bevakning som gjorde att uppträdet utvecklades i 

Ålandsgränd. Varför Freja väljer att peka ut överståthållaren och kommendanten är svårt att 

ha en klar uppfattning om. Tidningen ondgör sig över deras handlande i ett flertal och 

återkommande artiklar och hela framställningen påminner om en personlig vendetta. 

    Aftonbladet menar dessutom, till skillnad ifrån de andra tidningarna, att 

ordningsmaktens/livgardet till häst våldsamma och provocerande uppträdande genom bl.a. 

hästgardist-chocker och orättfärdiga arresteringar provocerade fram kravallerna. 

   Beträffande ansvarsfrågan har Freja och Aftonbladet en likartad beskrivning. Freja menar 

att de styrande (kungen/regeringen) hade ansvaret för opinionsyttringarna och därmed för 

kravallernas uppkomst. Detta eftersom de styrande satte sig emot ett helt tidevarvs opinion 

genom att sanktionera tryckfrihetsåtalet mot Crusenstolpe. Aftonbladet uttrycker inte explicit 

att regeringsmakten bar det yttersta ansvaret för kravallerna. Men tidningen menar att de båda 

institutionerna domstolen och åklagarmakten hade ansvaret för opinionsyttringen i hovrätten 

och dessa instanser var inte fristående ifrån regeringsmakten. Ture Nerman menar att åtalet 

mot Crusenstolpe iscensattes av kungen och hans närmaste medarbetare bl.a. statsrådet och 

hovkanslern Jacob August von Hartsmandorf. Vidare menar Nerman att juryn som utsågs var 

utsedd av regeringen.55 Detta faktum var knappast okänt för Aftonbladet. Därför är en rimlig 

slutsats att Aftonbladet, precis som Freja, anser att de styrande hade ansvaret för 

opinionsyttringen, i alla fall i hovrätten, även om tidningen inte direkt utrycker detta. 

    När det gäller övriga delar av kravallerna lägger Aftonbladet ansvaret på de 

personer/rådgivare som fanns närmast kungen. Detta eftersom tidningen anser att rådgivarna i 

sin egen villfarelse ansåg att opinionsyttringarna utgjorde ett hot emot samhällsordningen. Det 

var därför som de lyckades förmå de styrande (kungen/regeringen) att iscensätta den 

omfattande militära mobiliseringen och sanktionera ordningsmaktens handlande och de 

många arresteringarna. 

   Till skillnad ifrån de andra tidningarna, menar Statstidningen att det är opinionsbladen som 

bär ansvaret för kravallernas uppkomst. Tidningen menar att opinionspressen har förvillat 

allmänheten genom sina gestaltningar och misskrediterande framställningar och därmed 

orsakat uppträdet i hovrätten och i Ålandsgränd, samt oroligheter på gatorna. 

     Ingen av de andra tidningarna berör enskilt stenkastningen i Ålandsgränd förutom Freja. 

Tidningen menar att stenkastningen hade kunnat undvikas om bara överståthållaren 

                                                            

55 Nerman, T 1938 s 15-22  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Sprengporten och kommendanten Daevel hade undvikit att sända iväg den ditkommenderade 

truppen. Därför lägger Freja ansvaret på dessa båda med anledning av just 

fönsterkrossningen. 

    Crusenstolpekravallernas huvudsakliga problemdefinition går att uttyda ur de tre 

tidningarnas orsaksförklaring. Problemet är att allmänheten/folket enligt Freja och 

Aftonbladet ansåg att tryck- och yttrandefriheten var hotad genom domen mot Crusenstolpe.  

Statstidningen har uppenbarligen inte samma problemsyn, utan anser snarare att 

problematiken ligger i att en förvillad opinionspress har misslett allmänheten till att anse att 

just tryckfriheten var hotad. Men alla tidningarna var uppenbarligen överens om att 

huvudproblemet var hotet mot tryck- och yttrande friheten vare sig det var ett reellt problem 

eller inte. 

   

4.5 Relation till tidigare forskning 

Alla tidningar överens om att tryckfrihetsåtalet mot Crusenstolpe var den primära orsaken till 

kravallernas uppkomst och utveckling. Samtliga menar också att anledningen till att folket 

agerade var att dessa ansåg att tryck- och yttrandefriheten var hotad genom domen mot 

Crusenstolpe. Dock menar Statstidningen att folket var förvillade av den lika förvillade 

opinionspressen, vilken fick folket att tro att just tryck- och yttrandefriheten var i fara. 

Tidningarnas egen bild av den primära orsaksförklaringen överensstämmer med Wichmans 

slutsats att Crusenstolpekravallerna hade sitt ursprung i en strid om tryck- och 

yttrandefriheten som då i förlängningen kan ses en del av den kamp som förekom mellan den 

liberala oppositionen och Karl XIV Johan och hans regering.56 

    Naturligtvis skiljer sig orsaksförklaringarna åt mellan kravallerna 1838 och 1848 eftersom 

händelserna hade sin upprinnelse i vitt skilda omständigheter. Ändå går det att peka på vissa 

gemensamma drag. Hos Stockholmspressen 1848 går det att urskilja tre huvudlinjer i 

orsaksförklaringarna och dessa berör maktpolitiska frågor, ekonomiskpolitiska frågor och 

uppfattningen om att kravallerna handlade om ett allmänt bus som grundade sig på rykten. 

Hos tidningarna 1848 berör 5 av de undersökta tidningarna, oavsett politisk inriktning, det 

maktpolitiska perspektivet som går att härleda till de många revolutionerna runt om i Europa 

under samma år. Även tidningarnas orsaksförklaringar ifrån 1838 kan sägas omfatta ett 

maktpolitiskt perspektiv eftersom tryckfrihetsåtalet går att härleda till den kamp som fördes 

                                                            

56 Wichman, K 1927 s 34, 42 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mellan den liberala oppositionen och den konservativa regeringsmakten. Men det 

maktpolitiska spelet rör sig 1838 på ett nationellt plan. Dock bör det påpekas att tidningarna 

1838 inte explicit uttrycker maktpolitiska orsaker. Aftonbladet poängterar att de rådgivare 

som omgav kungen har missuppfattat opinionsyttringarna när dessa har tolkat dem som 

politiska. 

   Avseende tidningarnas ekonomiskpolitiska orsaker ifrån 1848 handlar dessa om liberala 

krav på näringsfrihet och missnöje med tulltaxan. Här framträder också och fortfarande, den 

kamp som var signifikativ för den liberala oppositionen och regeringsmakten 1838. Just 

näringsfrihet var 1838 precis som 1848 ett tydligt liberalt krav.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

57 Medin, K 2007 5000 medborgare på Brunkebergstorg – Marsoroligheterna 1848 i Stockholmspressen s 44-46 
Magisteruppsats i historia vid Stockholmsuniversitet. 
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5. Tidningarnas gestaltningar av ordningsmakten 

I gestaltningsprocessen ingår också att tidningarna/massmedia lämnar en moralisk utvärdering 

och ger värdeomdömen om den aktuella händelsen som man väljer att gestalta. Jag har valt att 

inrikta mig på vilken moralisk utvärdering och vilka värdeomdömen tidningarna lämnar över 

de aktörer som denna uppsats koncentrerar sig på. I nedanstående analys redogörs för hur 

tidningarna gestaltar och värderar ordningsmaktens handlande. 

    Carl Hallenborgs artikel handlar till övervägande del om hur ordningsmakten agerade under 

Crusenstolpekravallernas julidel. Men Hallenborg berör även hur opinionspressen framställde 

ordningsmakten under junimånad. De opinionstidningar Hallenborg undersöker är Aftonbladet 

och Dagligt Allehanda. Hallenborg menar att Aftonbladet beskrev ordningsmakten i mycket 

fördömande ordalag under junioroligheterna. Detta till skillnad ifrån julikravallerna då 

opinionsbladen var mer modesta i sina gestaltningar.58 I analysen nedan kommer jag att 

korrelera min undersökning av hur Aftonbladet beskiver ordningsmakten med de slutsatser 

som Hallenborg gör. 

    Karin Medin beskriver i sin uppsats hur den samlade Stockholmspressen gestaltar 

ordningsmakten under marsrevolten 1848. Jag kommer att jämföra tidningarnas framställning 

av ordningsmakten under Crusenstolpekravallerna med Medins resultat. 

5.1 Aftonbladet 

Aftonbladet beskriver, i nedanstående citat, ordningsmaktens framfart under kvällen den 21 

juni. Detta var dagen efter uppträdet i Ålandsgränd och samma dag som myndigheterna 

iscensatte den omfattande militära mobiliseringen av Stockholm: 

Lyckligtvis aflopp ock, såsom vi i gårdagsbladet förutsade, allt fredligt igår afton, oaktadt militären, 
serdeles hästgärdespatrullerne vid flere tillfällen genast redo inpå, så snart 10 a 12 personer stadnade 
tillsammans på gatan, och enligt ett annat blads uppgift, en officer vid samma regemente Grefve de la 
Gardie, skall med dragen sabel huggit in på några, som stodo i hörnet… således ingenting blifvit å 
autoriteternas sida försummadt, för att om möjligt framkalla någonting verkligt och till det minsta 
förleda någon hetsig ungdom att exponera sig för den påföljd, som hvarje kollision mellan civila och 
tjenstgörande militärer efter våra drakoniska undantagslagar kunna medföra för de förre. 59  

 

Tidningen menar att allt avlöpte lugnt under gårdagskvällen. Detta trots militärens agerande. 

Aftonbladet värderar militärens handlande som överdrivet nitiskt och provocerande då 

                                                            

58 Hallenborg, C 1924 ”Folkupploppet i Stockholm den 19 juli 1838” s 60-72. Historisk tidskrift 44:1 
59 Det femtonde Aftonbladet den 22 juni 1838 nr (60) 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hästgärdespatrullerna red in i folksamlingar så fort de översteg 10-12 personer och Greve de 

la Gardie ska till och med ha huggit in på några. Tidningen tillägger ironiskt att ingenting blev 

försummat av auktoriteterna och menar att de provocerande militäraktionerna kunde fått 

någon hetsig ungdom att agera och därmed utsätta sig för repressalier.  

     Aftonbladet fortsätter sin gestaltning av ordningsmaktens framfart genom att beskriva 

händelsen vid Lövmarknaden den 22 juni när hästgärdespatrullerna red in i en folksamling 

som firade ”lilla midsommarafton” vid Munkbron: 

 
Hvarefter den befälhavande, utan någon förutgången tydlig åtvarning till folket, kommenderade” 
trafva, march”, eller något dylikt, hvarpå divisionen uti traf red på och jagade hopen framför sig. Några 
tog sin tillflykt på trapporna och afsatsen nere vid Riddarholms-kanalen och andra sprungo allt vad de 
förmådde för att rädda sig, upp i gränderna eller portarne till de kringliggande husen….en del jagade 
de flyende uppåt Gråmunkegränden, der några af folket räddade sig i en ännu öppen hökarebod och 
andre satte af framåt Pettersenska huset i stickande carriere så fort hästarne orkade, huggande omkring 
sig med de dragna sablarna.60 

Somlige uppgifva, att personer härvid blivfit sårade af sabelhuggen, men vi hafve ej med bestämdhet 
hört nämnas mer än en, som erhållit flera hugg, i hufvudet och i armen.61 

 

Tidningen ger här en beskrivning av Livgardets till hästs våldsamma härjningar. Man gestaltar 

hur hären jagade folket framför sig i full karriär så fort hästarna orkade, huggande omkring 

sig med sablarna. Intrycket av våldet förstärks genom att tidningen redogör för de sårade. 

    I nedanstående tre citat som också berör scenerna på Lövmarknaden, men även de i 

Ålandsgränd, värderar Aftonbladet ordningsmaktens men framförallt livgardets till hästs 

agerande som oerhört provokativt, våldsamt och brutalt: 

 
Tror man då icke, att sådana malplacerade messyrer, som dessa hästgardist-choker slutligen skola reta 
och förbittra, eller önskar någon måhända, att folket derigenom slutligen skall förgå sig och utöfva 
excesser, för att sedan låta det bero på ett försök, hvilken som är den starkaste? Och när man den ena 
gången efter den andra ser, att det är Lifgardet till häst som företrädesvis utmärker sig genom dylika 
våldsamheter, hvad skall mängden tänka, annat än att sådant ej kan ske utan ett uppenbart eller 
åtminstone hemligt bifall av befälet? Detta befäl är likväl en elite, tillhörande hofvet och den högsta 
cirkeln af societetslifvet, och dess chef den man som står thronen närmast både igenom sina flera 
embeten och sitt inflytande Om man icke från detta håll kan vänta föredomen av moderation, hvar 
skall folket då söka dem…så att åtminstone icke oordningarna ”framkallas” av dem, som endast borde 
vara till för att förekomma dem. 62 

 

                                                            

60 Det femtonde Aftonbladet den 23 juni 1838 nr (61) 
61 Ibid. 
62 Det femtonde Aftonbladet den 23 juni 1838 nr (61) 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Om någre personer igår, retade af förföljelsen, hade satt sig till motvärn emot någon af dessa 
inhuggande gardister, så hade de inför den strängaste moralist varit oskyldige till alla de olyckor som 
deraf kunnat följa.63  
 
  
allt detta visar yttermera att utan de vidtagna polispatrulleringarne och bevaknings-anstalterna 
Tisdagsaftonen utanför Hr Nermans hus, samt Torsdagen och Fredagen sannolikt icke det ringaste 
hade passerat till störande af det vanliga lugnet..64 

 

Aftonbladet frågar sig uppbragt vad som är syftet med aktionerna och hästgardistchockerna? 

Tidningen undrar om det finns någon bakomliggande agenda vars avsikt är att reta och 

förbittra folket så att dessa slutligen förgår sig och svarar tillbaka med våld? Man menar att 

om någon person, efter förföljelsen under Lövmarknaden, kände sig retad och därmed manad 

att sätta sig till motvärn mot någon av dessa ”inhuggande gardister”, så fanns det inga 

moraliska betänkligheter över ett sådant förfarande.  

    Med tanke på tonen och ordvalet i texten är tidningen mycket indignerad över händelserna. 

Tidningen menar att folket inte kan dra någon annan slutsats än att livgardets till hästs 

aktioner är sanktionerad ifrån högre ort, ifrån befäl som står nära hovet. Man anser att detta är 

mycket graverande och undrar var folket skall finna sina föredömen, om inte ens högsta 

instans kan visa på fördragsamhet? Aftonbladet menar att oroligheterna snarare framkallades 

av de som var satta att stävja dem. Man anser att lugnet ändå hade bibehållits om inte 

militärpatrullerna hade använts.  

    I Aftonbladets gestaltning över ordningsmaktens handlande framkommer att dessa utförde 

ett antal arresteringar under kravallernas gång:  
 

Hvarförutan månge, som vid hästpatrullernas förbifart stadnat och skrattat eller hvisslat, genast blifvit 
arresterade65  

Vi omnämnde igår, att flere personer i förrgår natt blifvit arresterade av militärpatrullerna…Emot de 
flesta af dessa lärer icke ringaste anledning förekommit, att de på något sätt förgått sig; och emot 
ingen, att hafva begått någon våldsamhet66 

Men det visade sig under dessa dagar, att det icke blott var i löfmarknaden, som militären skickades ut 
emot folksamlingar, äfven där de uppförde sig fullkomligt stilla: detsamma hände ju dagen förut på 
många spridda ställen, och alldeles oskyldige personer blefvo i följd deraf häktade.67 
 

                                                            

63 Ibid. 
64 Det femtonde Aftonbladet 25 juni 1838 nr 62 (145) 
65 Det femtonde Aftonbladet den 22 juni 1838 nr 60 (143)   
66 Det femtonde Aftonbladet den 23 juni 1838 nr 61 (144) 
67 Det femtonde Aftonbladet den 27 juni 1838 nr 64 (147) 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I ovanstående tre citat förstärks tidningens bild av att ordningsmakten handlade överilat och 

överdrivet nitiskt genom att de i princip arresterade oskyldiga människor utan någon synbar 

anledning och utan att de hade begått några våldsamheter. För att ytterligare poängtera detta 

faktum samt att förstärka påståendet om att ordningsmakten använde sig av ett övervåld mot 

oskyldiga medborgare, väljer tidningen också att publicera ett antal insändare av de personer 

som blev utsatta för frihetsberövande. Bland annat skrev Skrädd-Mästare Erik Norell 

följande:  

  
Jag trodde icke, att en hel stads befolkning blott för några söndriga fönsterrutor, skulle blottställas för 
kavalleri-choquer och för suspenderandet af personlig frihet, - kraftmesurer som, förr här i landet, icke 
plägat användas utan vid öppet uppror.68 

 

5.2  Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar 

Statstidningen berör ordningsmaktens handlande kortfattat och gör detta i en längre artikel där 

man anklagar opinionspressen för uppvigling: 

  
De underrättelser om äfven de minsta dylika, som de, synbarligen con amore och i en snarare gillande 
än klandrande, snarare i en retande än biläggande ton meddela, ävfen som deras förspeglingar af 
onödigheten eller snart sagt otillbörligheten af den väpnade styrkans mellankomst, (under det de, i och 
med detsamma, på opinionen fortfara att använda alla möjliga retmedel äfven emot denna styrka) 
synas åtminstone icke vara ägnade att lugna sinnena. Hvad angår denna styrkas användande, så var det, 
om någonsin, nödvändigt, då lugnet redan var stördt och ovisst till hvad grad det än ytterligare kunde 
störas.69 

 

Det är opinionsbladens underrättelser man syftar på i inledningen. Tidningen ger inga 

värdeomdömen om ordningsmakten utan konstaterar bara att det var nödvändigt att använda 

sig av militärstyrkor eftersom lugnet redan var stört och att det fanns en risk för att det 

ytterligare skulle störas. Detta gör man för att svara på opinionsbladens retande gestaltning av 

ordningsmakten/den väpnade styrkan.  

 

5.3 Freja 

Freja har inte heller någon utförligare gestaltning av ordningsmaktens agerande.  Däremot 

hänvisar tidningen till Aftonbladets och Dagligt Allehandas framställningar när man föreslår 

åtgärder för att förhindra framtida aktioner av Livgardet till häst. Därför är det rimligt att anta 

                                                            

68 Det femtonde Aftonbladet den 14 juli 1838 nr 79 (162) 
69 Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar den 28 juni 1838 nr 148 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att Freja i alla fall håller med om opinionsbladens beskrivningar avseende Livgardet till hästs 

handlande: 

 
Emellertid vore det verkligen lycka, om till en början åtminstonde Borgerskapets kavalleri blefve 
tjenstgörande, i fall hvilket vi dock ej vilja förmoda, sådana scener, som uppfördes af Lifgardets till 
häst patruller Thorsdagen och Fredagen (se Aftonbladets och Dagligt Allehandas berättelser) åter 
skulle förnyas.70  

Även om Freja förmodligen ansåg att Livgardet till häst uppträdde provokativt och opåkallat 

brutalt, så menar tidningen ändå att militärpatrullerna inte var helt onödiga. Man anser att 

stenkastningen i Ålandsgränd hade kunnat undvikas om ordningsmakten bara befunnit sig på 

platsen. Samt att dessa i så fall hade uppträtt korrekt:   
 
Vår öfvertygelse är, att om, för att hindra alla våldsamheter, militärvakt och några polisbhetjenter 
blifvit placerade i Ålandsgränden vid Hr Nermans hus, och dessa, som sig bordt, icke uppretat folket 
genom något öfverflödigt och obehörigt tjenstenit, så hade Hr Nermans fönster setat orörda ännu, och 
ingenting vidare passerat än några hvisslingar och muntliga opinionsyttringar.71 
 
 
Vid första rapport om folksamlingarne i Ålandsgränden och om de hvisslingar och andra uttryck af 
ovilja mot Hr Nerman som der yttrades, en patrull af Gustaf Adolfs torgsvakten, bestående af 12 man 
och en under-officer af Södermanlands regemente, ditkommenderades, men att Hr Baron och Öfver-
Ståthållaren, anländ till stället och efter att hafva hållit tal och ingått en slags kapitulation, 
bortkommenderat den till gränden ankomna vakten.72  
 

Tidningen anklagar Överståthållaren och kommendanten Daewel för att dessa indirekt 

orsakade fönsterkrossningen hos justitiekanslern Nerman. Detta genom att dessa båda 

skickade iväg trupperna som var ditkommenderade för att vaka över lugnet. Som påpekats 

tidigare är Hr Baron signifikativ med kommendanten Daevel: 

5.4 Komparation 

Vid en sammanställning av centrala beskrivningar och begrepp framkommer följande: 

 

 

 

 

                                                            

70 Freja den 26 juni 1838 nr 50 
71 Ibid. 
72 Ibid. 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Fig 4.                           Aftonbladet              Statstidningen                  Freja 
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Freja håller troligtvis med om Aftonbladets gestaltning av Livgardet till häst. Detta eftersom 

Freja hänvisar till opinionsbladens beskrivningar. Aftonbladet och Freja värderar 

hästpatrullernas handlande som överdrivet provokativt, nitiskt och våldsamt och man 

(Aftonbladet) använder sig av ett kraftigt fördömande språk. Tidningen menar att 

hästpatrullerna har gett sig på oskyldiga och värnlösa medborgare helt utan anledning genom 

att använda sig av kavallerichocker och övervåld. Huruvida Freja håller med om Aftonbladets 

framställning av att Livgardet till hästs aktioner har sanktionerats ifrån befäl närmast hovet 

framgår inte. Däremot anklagar Freja två befäl för att ha varit för passiva och orsakat 

fönsterkrossningen i Ålandsgränd genom att dessa båda kommenderade bort trupperna. 

 Aftonbladet gestaltar även andra militärpatruller och polisinsatser på ett liknande sätt som 

man gör med Livgardet till häst. Tidningen anser att även övriga delar av ordningsmakten 

uppträdde överdrivet provocerande och nitiskt genom att framförallt använda sig av 

orättfärdiga arresteringar. Dock menar man att våldet framförallt kom ifrån hästgardisterna. 

    Statstidningen gör ingen skillnad på hästpatrullerna och övriga delar av ordningsmakten. 

Tidningen konstaterar bara att militärtrupperna var nödvändiga eftersom lugnet var stört och 

att det fanns en risk för att oroligheterna skulle eskalera.  I ett avseende håller Freja med 

Statstidningen och detta angående stenkastningen i Ålandsgränd. Freja menar att trupperna 

såvida de hade agerat korrekt hade kunnat förhindra skadegörelsen. Aftonbladet är av en 

annan åsikt och anser att trupperna var onödiga i alla sammanhang, eftersom dessa 

framkallade kravallerna genom sitt provokativa agerande.  
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5.5 Relation till tidigare forskning 

Min egen analys av Aftonbladet ifrågasätter inte Carl Hallenborgs resultat. Hallenborg menar 

att Aftonbladet framställde ordningsmakten i starkt fördömande ordalag under 

Crusenstolpekravallernas junidel. Detta tillskillnad ifrån kravallernas julidel då både 

Aftonbladet och Dagligt Allehanda var mer återhållsamma i sin bedömning av 

ordningsmaktens agerande.73 Jag kommer fram till samma slutsats som Hallenborg eftersom 

även jag anser att Aftonbladets framställningar innehåller en starkt kritisk hållning gentemot 

ordningsmakten under junikravallerna. Hallenborg nämner inte Freja i sin artikel. Trots att 

tidningen sågs som ett liberalt opinionsblad av samtiden. Likväl är Frejas gestaltning av 

ordningsmakten, som konstaterats ovan, inte lika kategoriskt fördömande som Aftonbladets. 

 Carl Hallenborg menar att anledningen till att opinionstidningarna under 

Crusenstolpekravallernas julidel var betydligt mer välvilligt inställd till ordningsmakten, 

berodde på att militärtrupperna och polispatrullerna enbart agerade defensivt och vidtog 

åtgärder som skedde i nödvärn. Detta till skillnad ifrån kravallernas junidel då 

ordningsmakten, enligt opinionstidningarna, uppträdde nitiskt och provocerande.74 

    Den samlade Stockholmspressen lämnar 1848 en tämligen splittrad bild av 

ordningsmaktens agerande. Det går inte att finna en konsekvent linje i tidningarnas 

framställningar utifrån politisk inriktning. Detta till skillnad ifrån 1838 när det framträder 

fundamentalt skiljda bilder av ordningsmaktens handlande utifrån tidningarnas politiska 

tillhörighet. Dock bör det påpekas att jag bara undersöker tre tidningar och att Freja knappast 

alls fokuserar på ordningsmakten. Likväl går det att peka på vissa gemensamma nämnare. 

Statstidningen som 1848 fortfarande var knuten till hovet men inte längre gavs ut av 

konsortiet och som bytt tillbaka till sitt gamla namn Post- och Inrikes Tidningar var 

tillsammans med det socialistiska Söndagsbladet den tidning som rättfärdigade 

ordningsmakten under marsrevolten. Dock gör man det inte särskilt ingående. Precis på 

samma sätt försvarade Statstidningen ordningsmakten 1838. Att tidningen både 1838 och 

1848 rättfärdigar ordningsmaktens handlande är inte särskilt uppseendeväckande. För vem 

skulle försvara de styrandes åtgärder om inte deras egen publikation? De andra konservativa 

tidningarna intar 1848 en mer kritisk hållning.  

                                                            

73 Hallenborg, C 1924 ”Folkupploppet i Stockholm den 19 juli 1838” s 60-72. Historisk tidskrift 44:1 
 
74 Ibid s 67 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    De undersökta liberala tidningarna Aftonbladet och Dagligt Allehanda förhåller sig mer 

negativa till ordningsmakten 1848. Aftonbladet anser precis på samma sätt som man gjorde 

1838, att militärens närvaro framkallade oroligheterna och att ordningsmaktens mobilisering 

lockade ut nyfikna på gatorna. Dessutom frågar man sig om det var nödvändigt att skjuta på 

folkmassan. Likväl verkar det som om att tidningen inte är lika agitatorisk och kraftigt 

fördömande i sin gestaltning av ordningsmakten 1848 som den var under 

Crusenstolpekravallernas junidel. Detta kan möjligen förklaras med Aftonbladets fullkomliga 

engagemang i tryckfrihetsåtalet och i kampen om tryck- och yttrandefriheten. Dock går det att 

konstatera att ordningsmakten/de styrande på ett mycket mer koncist och brutalt sätt slog ner 

kravallerna under marsrevolten än vad man gjorde under Crusenstolpekravallerna.75   

                                                            

75 Medin, K 2007 5000 medborgare på Brunkebergstorg – Marsoroligheterna i Stockholm 1848 i 
Stockholmspressen s 15, 29, 44-47. Magisteruppsats i historia vid Stockholms universitet. 
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6. Tidningarnas gestaltning av folkmassan 

Som tidigare påpekats innefattar gestaltningprocessen att tidningar gör en moralisk 

utvärdering och lämnar värdeomdömen om den/det händelse/skeende som tidningarna väljer 

att redogöra för. Jag har valt att inrikta mig på hur tidningarna värderar denna uppsats aktörer. 

I analysen nedan fokuserar jag på hur tidningarna beskriver och värderar folkmassan.  

     I sin avhandling så menar Knut Wichman att samtidens liberaler var nationalister.76 Därför 

är det intressant att undersöka om det i analysen av tidningarnas gestaltning av folkmassan 

också framkommer nationalistiska värderingar och uttryck. Samt om det i så fall råder någon 

skillnad mellan tidningarna i detta avseende. 

    Jag kommer också att jämföra tidningarnas bild av folkmassan med den som pressen 

presenterade av folket i Karin Medins undersökning av marsrevolten 1848. 

6.1 Aftonbladet 

Aftonbladet ger följande beskrivning av folket när de hyllade Crusenstolpe i och utanför 

hovrätten den 19 juni: 

en stor del af Riddarholmen voro uppfyllda af välklädda personer, nästan utan undantag af den bättre 
klassen. Då Hr Crusenstolpe steg ur vagnen hurrades allmänt af de kringstående, och då han trädde in i 
sessionsrummet och uti förmaket tätt packade folket: Vivat, vivat Crusenstolpe. Omedelbart efter 
domens afkunnande hördes ett häftigt knot genom rop och stampningar…På återvägen hurrade 
mängden åter vid vagnens förbifart och alla aftogo hattarna och bockade sig för Hr Crusenstolpe.77  
  

Nedan framställer tidningen folkmassan vid uppträdet i Ålandsgränd den 20 juni och hänvisar 

till bryggaren Gnosius vittnesmål men även till andra personers: 

 
Omkring 100 personer hafva nu varit hörda en serskilda polisundersökning om inslåendet af 
fönsterrutorna i Hr Justitiekanslern Nermans logis. Imedlertid, efter hvad det säges, egaren till huset, 
Hr Bryggaren Gnosius upplyst, att han sett hela uppträdet med fönsterutornas inslående, och att 5 a 6 
trasiga pojkar samt ett par sjömän varit de enda verksamme dervid. Det hade varat ungefär 1 ½, och 
flera bättre klädda personer hade ropat åt sverkarne att upphöra dermed, samt en yttrat Fy f n, skäms ni 
inte bära er så åt och hämnas på döda fönsterrutor.78 
 

                                                            

76 Wichman, K 1927 s 3 
77 Det femtonde Aftonbladet den 19 juni 1838 nr 58 (140) 
78 Det femtonde Aftonbladet den 2 juli 1838 nr 68 (151) 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Flere andre personer hafva äfven uppgifvit vid förhören, att stenkastningen skett af några få pojkar och 
matroser.79 
 

Vidare gestaltar man folksamlingen vid uppträdet i Lövmarknaden den 22 juni enligt 

beskrivningen nedan: 
 

Blott åtskilliga hurrarop af späda röster hörde man omkring och strax efter kl 10, (ty den största 
mängden av af folksamlingen, som ej var över 3 a 400 personer, bestod af yngre gossar och en stor del 
af barn under 14 år.) ..I alla fall voro hurrningarna i går afton hvarken tätare eller mera bullrande än 
förr, så att de icke kunde gifva någon skälig anledning till den fruktan, att gossarna skulle företaga sig 
något vådligt emot samhällslugnet.80 

 

Aftonbladet menar att personerna som deltog i uppträdet vid hovrätten bestod av välklädda 

personer som utan undantag tillhörde den bättre klassen. Dessa ska ha hyllat Crusenstolpe 

genom hurrningar och vivarop när han anlände till och avreste ifrån domstolen. Tidningen 

skriver att folksamlingen inne i hovrätten ska ha protesterat med rop och stampningar när 

domen avkunnades. 

    Avseende uppträdet i Ålandsgränd skriver tidningen att folkmassan också bestod av bättre 

klädda personer. Dessa ska ha uppmanat de individer som kastade sten emot Nermans hus att 

upphöra med detsamma.  Enligt vittnesmålen ska stenkastarna ha utgjorts av några trasiga 

pojkar och sjömän.  

   Aftonbladet beskriver att personerna som Livgardet till häst jagade framför sig vid 

Lövmarknaden bestod av, till största delen, yngre gossar och barn under 14 år. Enligt 

tidningen uppträdde inte dessa på ett sådant sätt att de störde samhällslugnet, även om de 

hurrade då och då.  

     Aftonbladet värderar folkets handlande i hovrätten och i Ålandsgränd enligt följande: 

 

De kunde icke nekas, att uppträdet med fönsterrutorna inslående uti Hr Nermans logi och ropen: ned 
med Nerman och Hartsmandorff! Som berättas hafva hörts i folksamlingen aftonen förut, i förening 
med den föregående opinionsyttringen i Hofrätten, bevisa, att juryvalet och utgången av 
tryckfrihetsmålet mot Hr Crusenstolpe gjorde det djupaste intryck på personer af alla klasser…Emedan 
man då skulle blifvit övertygad, att det icke vare det ”illasinnade”, utan det välsinnade tänkesättet eller 
känslan för rättvisans helgd och folkets dyrbaraste rättigheter, som här gifvit sig tillkänns.81    
 

 

                                                            

79 Det femtonde Aftonbladet den 10 juli 1838 nr 75 (158) 
80 Det femtonde Aftonbladet den 23 juni 1838 nr 61 (144) 
81 Det femtonde Aftonbladet den 22 juni nr 60 (143) 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Tidningen försvarar och rättfärdigar folkets agerande både i hovrätten och i Ålandsgränd. 

Förvisso nekar inte tidningen till att fönsterrutor blev krossade i justitiekanslerns Nermans 

bostad. Men man menar att folkets handlande visar att rättegången mot Crusenstolpe och valet 

av jury gjorde ett starkt intryck och berörde personer av alla klasser så att deras handlande bör 

ses som ett uttryck för ”det välsinnade tänkesättet” eftersom folket upplevde att rättvisan var 

satt på undantag och att tryck- och yttrandefriheten var hotad.  

    Nedanstående fem citat berör Aftonbladets gestaltning av folkmassan/folket i relation till 

myndigheternas militära mobilisering och ordningsmaktens agerande som då inkluderade de 

många arresteringarna: 

 
De tyckte sig under alla dessa militäranordningar med bekymmer se en oförklarlig farhåga och 
misstroende till det alltid laglydiga Svenska folket och till Stockholms borgerskap, som dock gifvit så 
mångfaldiga prof af devoument, när det påkallats, ja till och med stundom utan att det varit påkalladt82 
 

Det bästa beviset, huru man misstagit sig om folkets lugna karakter och lynne, är också att intet slags 
oförätt blifvit begången mot eller hos någon af alla dem, som haft en roll i de sista veckornas causes 
celebres, mer än hos Hr Nerman som sjelf började draga nyfikenheten till sig genom den förskräckelse, 
hvarom den i Tisdagsafton kring hans logis patrullernade bevakning bar ett tydligt vittnesbörd.83  

 

Aftonbladet menar att de många militärdemonstrationerna visar på att det Svenska folket och 

Stockholms borgerskap misstänkliggjordes och utsattes för ett misstroende av myndigheterna. 

Detta trots att folket alltid visat prov på ett stort tålamod även när det inte har varit påkallat.    

Tidningen anser att det bästa beviset på att man (läs myndigheterna) misstaget sig på folkets 

lugna karaktär är att inga oförätter har begåtts emot någon av alla de ansvariga som varit 

inblandade i tryckfrihetsmålet mot Crusenstolpe. Undantaget utgörs av Hr Nerman, vilken 

tidningen menar, har sig själv att skylla eftersom han drog uppmärksamheten till sig genom 

militärpatrullerna utanför sin bostad. 
 
 
ty det finnes icke mer än en tanka derom, att hade ej folket varit så fredligt och laglydigt som det är.. – 
hade verkligen några illasinnade funnits, några som önskat och älskat att åstadkomma verkliga 
oordningar: aldrig hade ett tillfälle detill funnits mera gynnande att begagna, än med den lättrörlighet i 
sinnena, som gårdagens anstalter voro egnade att alstra, och den förbittring, som åsynen af 
skarpladdade vapen, när deras bruk icke hotar rikets fiender, så lätt kan åstadkomma.84  
 

                                                            

82 Det femtonde Aftonbladet den 22 juni nr 60 (143)    
83 Ibid. 
84 Ibid. 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 Oaktadt alla de retmedel, som syntes, finnes icke ett exempel ännu framdraget, att någon enda individ 
förgått sig mot autoriteterna, hvilket måste bevisa mycket ibland en folkmängd af flera tusende 
personer af de mesta olika lynnen och ställningar.85  

 
Vi omnämnde igår, att flere personer i förrgår natt blifvit arresterade av militärpatrullerna…Emot de 
flesta af dessa lärer icke ringaste anledning förekommit, att de på något sätt förgått sig; och emot 
ingen, att hafva begått någon våldsamhet86 

Aftonbladet menar vidare att hade inte folket varit så fredligt och laglydigt så hade det inte 

funnits något bättre tillfälle för någon illasinnad person att agera och orsaka ”verkliga 

oordningar”. Detta eftersom militärdemonstrationerna framkallade ”förbittring” och 

”lättrörlighet” i sinnet hos folket och till detta bidrog att militären var utrustad med 

skarpladdade vapen. Dessutom menar man att folkets fredliga karaktär ytterligare bevisades 

av att ingen förgick sig emot auktoriteterna. Folket uppträdde oklanderligt trots att flera tusen 

personer var i omlopp på gatorna och trots att dessa utsattes för militärens och polisens 

retmedel. Avseende retmedel så är det ordningsmaktens agerande, vilket även inkluderar alla 

de orättfärdiga arresteringarna, som tidningen syftar på. Aftonbladet anser att det inte fanns 

någon grund för arresteringarna eftersom det inte fanns några bevis för att folket hade uppträtt 

våldsamt. 

6.2 Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar  

Statstidningens gestaltning av folket/folkmassan framkommer i nedanstående citat:  
 

Svenska Folket är af ålder namnkunnigt för sin starka rättskänsla. Men det hörer till naturen af denna 
känsla, mera, måhända, än till hvarje annan, att lätt kunna sättas i rörelse. Ett blott vädjande till den, 
var ofta den talisman, hvarmed våra fordna hjeltar och store Konungar beredde och stadgade vår frihet 
och sjelfständighet, men beklagligen också ej sällan, för illviljaren, ett medel att sätta begge ifara.87 
 

Utan antagande af en sådan rättskänslas förvillelse, så väl i afseende på föremål som sätt att sig 
uttrycka, kunna vi åtminstone icke förklara hvarken uppträdet inför Kongl. Svea Hofrätt, eller det i 
Ålands Gränd. Och till en sällsam grad måste den hafva varit förvillad, om, såsom Tidningarna 
uppgifvit, deltagarne i dessa uppträden till större delen utgjorts af bättre – åtminstone klädda – 
personer. Huru skulle de väl annars åsidosätta den aktning för Domare-makten, som, ifrån de fordna 
folk-lands-tingens tider utmärkande det Svenska Folket, ännu i dag visas denna makt äfven dess lägsta 
instanser och äfven at de minst bildade af landets invånare? Huru låter det väl tänka sig att de, utan en 
sådan missvisning, kunnat nattetid störa det allmänna lugnet och våldföra en enskilt embetsmans 
boning,samt vid utförandet häraf väcka skräck och oro bland många familjer af alla medborgs-
klasser?88 
 

                                                            

85 Det femtonde Aftonbladet den 27 juni 1838 nr 64 (147) 
86 Det femtonde Aftonbladet den 23 juni 1838 nr 61 (144) 
87 Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar den 27 juni 1838 nr 147  
88 Sveriges Stats – Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar den 27 juni 1838 nr 147  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Statstidningen menar att folkets rättskänsla av tradition är lätt att förvilla och sätta i rörelse. 

Man drar slutsatsen att denna rättskänsla måste ha blivit förvillad eftersom man annars inte 

kan förklara folkmassans agerande i hovrätten och i Ålandsgränd. Statstidningen lämnar ingen 

egen beskrivning av folkmassan. Däremot ironiserar tidningen över opinionstidningarnas 

beskrivningar av folket när den skriver att de ” utgjorts af bättre – åtminstone klädda - 

personer.” Detta tycker Statstidningen är än mer graverande och tar som ett bevis på att 

rättskänslan verkligen måste varit missledd eftersom dessa personer borde vetat bättre än att 

delta i dylika uppträdande. Man anser vidare att ett ytterligare tecken på att förvillningen och 

missvisningen varit total är att folket har åsidosatt aktningen för domarmakten, stört det 

allmänna lugnet, våldfört sig på en enskild ämbetsmans bostad och skrämt familjer av alla 

samhällsklasser. 

   Statstidningen anser vidare att folkets rättskänsla har blivit förvillad av opinionsbladen och 

deras gestaltningar/uppsatser vilket framkommer i nedanstående citat: 

Vi vänta ej att, för dessa framställningar till försvar för åsigter, som, vi veta det alltförväl, icke äro 
Stats-Tidningens politiska antagonister, njuta den rätt tillgodo, som gör en lugn diskussion möjlig. Men 
detta skall ej hindra oss att göra dem den rättvisan att tro, det de, utan andra bevekelse-grunder än en 
förmodad fara för tryckfriheten, låtit hänföra sig till den förvillelse i sina egna begrepp om naturen af 
detta tryckfrihetsmål, som deras uppsatser i anledning deraf synas oss röja och som, för att sluta af 
dagens händelser, äfven spridit sig till en större allmänhet.89 

 

Som tidigare påpekats är citatet hämtat ifrån en längre artikel i vilken tidningen anklagar 

opinionspressen för uppvigling. Det är opinionstidningarna som tidningen syftar på när man 

omnämner politiska antagonister. Statstidningen menar att opinionsbladen har varit förvillade 

i sina egna begrepp och har därför ansett att tryck- och yttrandefriheten varit hotad genom 

tryckfrihetsåtalet mot Crusenstolpe. 

    I nedanstående citat gestaltas folket/opinionen och deras agerande i förhållande till 

ordningsmakten. Det är opinionspressens underrättelser man syftar på i inledningen: 

  

De underrättelser om äfven de minsta dylika, som de, synbarligen con amore och i en snarare gillande 
än klandrande, snarare i en retande än biläggande ton meddela, ävfen som deras förspeglingar af 
onödigheten eller snart sagt otillbörligheten af den väpnade styrkans mellankomst, (under det de, i och 
med detsamma, på opinionen fortfara att använda alla möjliga retmedel äfven emot denna styrka) 
synas åtminstone icke vara ägnade att lugna sinnena.90 

 
                                                            

89 Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar den 28 juni 1838 nr 148 
90 Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar den 28 juni 1838 nr 148 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Tidningen menar att folket/opinionen har använt sig av olika retmedel mot 

militärpatrullerna/styrkan. Exakt vilka dessa retmedel bestod av framgår inte. Dock antyder 

tidningen att folkets agerande även här går att härleda till opinionspressens framställningar av 

den väpnade styrkan. Statstidningen menar att opinionsbladens beskrivningar inte har haft för 

avsikt att lugna sinnena hos allmänheten. 

6.3 Freja  

Freja beskriver folket och värderar deras agerande och handlande under scenen i hovrätten i 

nedanstående citat: 

Dock de fleste sågo uti aktionen mot Assessor Crusenstolpe ett dödshugg måttadt åt hela 
Tryckfriheten, åt nationens dyrbaraste rätt, och denna rätt ingenting mindre än tillintetgjord….Denna 
föreställning, att ingenting mindre än svenska folkets hela yttranderätt var i dödsfara, förklarar på en 
gång det utomordentligt spända deltagande, hvarmed allmänheten följde utvecklingen af aktionen.91 
  

Denna på en gång deciderade och varma sinnestämning hos Allmänheten, och i synnerhet bland de 
bildade klasserna, förklarar det förut här i Sverige ohörda uppträde, som ägde rum då den fällde 
uppfördes i Svea Hofrätt, för att höra sin dom afkunnas. Folket- och märkom väl att folket här 
representerades endast af bildade, bättre klädda personer – betygade med vivats och hurrarop sitt 
lifliga, oförställda deltagande för Assessor Crusenstolpe, emedan det uti hans såg sin egen sak, emedan 
han nu icke mera var den enskilta personen…utan i ordets egentligaste bemärkelse hade blifvit – 
Nationens man.92 

Vi försvara visserligen icke denna scen, vi förklara den blott. Vi beklaga hvad som hände, ty äfven 
Domaremakten äger sitt majestät, men beklaga i första rummet när Domstolen sjelf glömmer detta 
majestät.93 

icke derföre, att en stark och förståndig styrelse bör låta skrämma sig af olagliga och tumultariska 
opinions-yttringar, men derföre att hvar och en klok menniska aktar på tidens tecken, och icke gerna 
sätter sig i strid med ett helt tidehvarfs opinion.94 

 

Freja understryker att tidningen inte försvarar uppträdet i hovrätten utan menar bara att man 

förklarar det.  Ändå är en rimlig tolkning av tidningens gestaltning av uppståndelsen att man 

rättfärdigar folkets agerande. Detta eftersom tidningen menar att domstolen har glömt sitt 

majestät, samt att de styrande det vill säga regeringen och kungamakten visat på dåligt 

omdöme när dessa, genom tryckfrihetsåtalet mot Crusenstolpe, satt sig upp emot ”ett helt 

tidevarvs” opinion.    

                                                            

91 Freja den 22 juni 1838 nr 049 
92Ibid.  
93 Ibid. 
94 Freja den 10 juli 1838 nr 054 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 Freja menar att folkets varma deltagande ska ses som ett uttryck för att dessa ansåg att 

tryckfrihetsåtalet och domen mot Crusenstolpe innebar att nationens ”dyrbaraste rätt” var i 

”dödsfara och tillintetgjord”, det vill säga tryck – och yttrandefriheten. Tidningen poängterar 

dessutom att folkmassan utgjordes av bildade och bättre klädda personer och menar därför, 

även om inte detta uttrycks explicit, att folket därmed hade större trovärdighet i sitt agerande 

eftersom inte kreti och pleti deltog. Freja anser vidare att Crusenstolpe genom sin person kom 

att representera hela folkets och nationens sak, d.v.s. uppfattningen om att folket ansåg att 

tryck- och yttrandefriheten var mer eller mindre dödsförklarad.  

   Freja gestaltar uppträdet i Ålandsgränd enligt följande: 

Samma indignation, hvilken emot Presidenten Rosen och Hindbeckska divisionens ledamöter gaf sig 
luft i Hofrätten, genom sorl och stampningar manifesterade sig äfven mot Justitiekanslern Nerman 
natten mellan Onsdagen och Thorsdagen medelst inslåendet af hans fönster…. Äfven vid detta tillfälle 
lärer den samlade folkmassan, till aldra största delen bestått af bättre klädda personer.95 

Ävfen dessa opinionsyttringar försvara vi likaså litet, vi explicera dem blott; vi instämma till och med 
helt och hållet med Hr Baron och Öfverståthållaren, att så beskaffade opinionsyttringar ingen ting 
tjena…Äfven utan sådana handgripliga bevis på impopularitet som inslagna fönster, är hr Nerman 
troligen ändå den mest impopulära embetsman, som någonsin i Sverige lefvat.96 

Vår öfvertygelse är, att om, för att hindra alla våldsamheter, militärvakt och några polisbhetjenter 
blifvit placerade i Ålandsgränden vid Hr Nermans hus, och dessa, som sig bordt, icke uppretat folket 
genom något öfverflödigt och obehörigt tjenstenit, så hade Hr Nermans fönster setat orörda ännu, och 
ingenting vidare passerat än några hvisslingar och muntliga opinionsyttringar.97 

 

Vid första rapport om folksamlingarne i Ålandsgränden och om de hvisslingar och andra uttryck af 
ovilja mot Hr Nerman som der yttrades, en patrull af Gustaf Adolfs torgsvakten, bestående af 12 man 
och en under-officer af Södermanlands regemente, ditkommenderades, men att Hr Baron och Öfver-
Ståthållaren, anländ till stället och efter att hafva hållit tal och ingått en slags kapitulation, 
bortkommenderat den till gränden ankomna vakten.98  

 

Freja skriver att även folkmassan i Ålandsgränd bestod av till största delen bättre klädda 

personer. Tidningen poängterar igen att den bara förklarar scenen och inte försvarar den. 

Ändå är en rimlig tolkning att Freja även här rättfärdigar folkets agerande. Detta med tanke 

på omdömet om justitiekanslern Nerman. Samt att tidningen menar att samma indignation 

som visades i hovrätten också framkom i Ålandsgränd, det vill säga att opinionsyttringen bör 

ses som ett uttryck för en ”tillintetgjord” tryck – och yttrandefrihet.  

                                                            

95 Freja den 22 juni 1838 nr 049 
96 Ibid. 
97 Freja den 26 juni 1838 nr 050 
98 Ibid. 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 Dock tillägger tidningen att själva skadegörelsen och stenkastningen kunde ha undvikits i 

Ålandsgränd. Men det är inte folkmassan man anklagar i detta fall utan överståthållaren 

Sprengporten och kommendanten Daevel för att dessa kapitulerade och skickade iväg vakten.  

    Freja lämnar ingen egen beskrivning av folket i förhållande till ordningsmakten. Tidningen 

hänvisar istället, precis som i analysen av ordningsmakten, till Aftonbladet och Dagligt 

Allehanda. Detta görs i samband med att tidningen föreslår att Borgerskapets kavalleri ska 

sättas in för att undvika liknande scener som Livgardet till häst åstadkom: 

Emellertid vore det verkligen lycka, om till en början åtminstone Borgerskapets kavalleri blefve 
tjenstgörande, i fall hvilket vi dock ej vill förmoda, sådana scenser, som uppfördes af Lifgardet till häst 
patruller Thorsdagen och Fredagen (se Aftonbladets och Dagligt Allehandas berättelser.99 

 

Med tanke på ovanstående citat är det befogat att anta att Freja ansåg att folket/folkmassan 

uppträdde fredligt och laglydigt i förhållande till ordningsmakten. Detta eftersom tidningen 

hänvisar till Aftonbladet och Dagligt Allehanda. Därför är det rimligt att anta tidningen är 

överens med Aftonbladets gestaltningar avseende folket och dess förhållande till 

ordningsmakten/livgardet till häst. 

6.4  Komparation 

Vid en sammanställning av centrala beskrivningar och begrepp framkommer följande:  

Fig. 5                          Aftonbladet                 Statstidningen                   Freja 
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Aftonbladet och Freja är överens om att personerna som deltog i hovrätten utgjordes av bättre 
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99 Ibid. 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att de var bildade. Beträffande Ålandsgränd är man överens om att folket också till största 

delen bestod av bättre klädda personer. Dock tillfogar Aftonbladet att 

stenkastarna/våldsverkarna vid Ålandsgränd utgjordes av matroser och trasiga pojkar. 

Anledningen till detta är att Aftonbladet utvecklar sin beskrivning av folkmassan efter att en 

del av vittnesmålen ifrån polisundersökningen offentliggjordes och man publicerar bryggaren 

Gnosius utsagor den 2 juli. Avseende scenerna vid Lövmarknaden så är det bara Aftonbladet 

som beskriver folkmassan och tidningen menar att den bestod av yngre gossar och barn under 

14 år. Statstidningen lämnar ingen beskrivning av folkmassan.  

   Både Aftonbladet och Freja rättfärdigar folkmassans agerande vid de båda 

opinionsyttringarna i hovrätten och i Ålandsgränd. Detta antagande görs även om Freja menar 

att tidningen bara explicerar uppträdandena och inte försvarar dem. Dock antyder tidningens 

framställning implicit att man ger folket rätt i sak. Aftonbladet menar att opinionsyttringarna 

bör bedömas som ett uttryck för ”det välsinnade tänkesättet” eftersom tidningen anser att 

folket upplevde utgången av tryckfrihetsåtalet mot Crusenstolpe och valet av jury som mycket 

orättfärdigt och som ett hot mot tryck- och yttrandefriheten. Även Freja menar att folkets 

agerande ska förstås utifrån uppfattningen om att dessa ansåg att tryck- och yttrandefriheten 

var ”dödshotad” och ”tillintetgjord”. 

    Statstidningen är av en annan uppfattning och förklarar folkmassans agerande i de båda 

scenerna med att deras rättskänsla har blivit förvillad. Tidningen menar att man inte kan göra 

en annan bedömning med tanke på folkets handlande. Dock är det inte folket i sig man 

anklagar utan opinionspressen. Tidningen anser att opinionsbladen har spridit sin egen 

förvillning till allmänheten genom sina gestaltningar/uppsatser. Detta för att försöka försvara 

en tryck- och yttrandefrihet som opinionstidningarna ansåg var hotad. Statstidningen 

ironiserar över opinionspressen framställningar vilka poängterar att deltagarna i hovrätten och 

i Ålandsgränd utgjordes av bättre klädda personer. Tidningen menar att detta faktum 

understryker folkmassans förvillning. Detta då till skillnad ifrån Aftonbladet och Freja som 

anser att folkmassans trovärdighet ökar för att de just var bättre klädda.  

    Freja ger ingen egen gestaltning av folkmassan/folket i förhållande till ordningsmakten och 

den militära mobiliseringen utan hänvisar till Aftonbladet och Dagligt Allehanda. Men 

eftersom Freja åberopar dessa båda tidningars framställning av folket så är det rimligt att anta 

att tidningen i det stora hela har samma uppfattning som Aftonbladet. Aftonbladet och därmed 

Freja menar att det Svenska folket och Stockholms Borgerskap uppträdde fredligt, laglydigt 

och oskyldigt gentemot ordningsmakten. Tidningen(arna) anser att detta bevisas genom att 

ingen medborgare förgick sig emot auktoriteterna. Detta trots att myndigheterna 
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misstänkliggjorde folket genom omfattande och provokativa militärdemonstrationer vilket 

även då inkluderade orättfärdiga arresteringar.  

    Statstidningen är av en annan åsikt. Tidningen lämmar ingen omfattande gestaltning av 

folket/folkmassan kontra militärdemonstrationerna och ordningsmakten. Däremot menar man 

att folket/opinionen har använt olika retmedel mot militärtrupperna. Även i detta fall anklagar 

Statstidningen opinionspressen för att det är deras retande och uppfordrande framställningar 

av militärpatrullerna som förmodligen har fått folket att agera. I alla fall menar tidningen att 

gestaltningarna inte har haft för avsikt att lugna sinnena. 

6.5 Relation till tidigare forskning 

Något som är intressant att konstatera i de olika citaten när tidningarna gestaltar 

folket/folkmassan är att de återkommande hänvisar till det Svenska folket. I denna hänvisning 

går att spåra samtidens nationalism som signifikativ för 1800-talets början och mitt. En 

nationalism som innehåller en uppfattning om att varje nation bör bilda en stat och att 

nationen är målet för politiken.100  

   Knut Wichman menar att 1800-talets svenska liberaler var nationalister. Wichman skriver 

att ett signifikativt kännetecken för detta var att liberalerna framhöll att de företrädde det 

allmänna tänkesättet/ folkets röst. Samt att de kallade liberala framträdande företrädare för 

nationens män.101 Detta går att utläsa i citatet ifrån Freja där tidningen menar att Crusenstolpe 

hade blivit nationens man: 

Folket- och märkom väl att folket här representerades endast af bildade, bättre klädda personer – 
betygade med vivats och hurrarop sitt lifliga, oförställda deltagande för Assessor Crusenstolpe, 
emedan det uti hans såg sin egen sak, emedan han nu icke mera var den enskilta personen, den roande 
och underhållande skriftställaren, utan i ordets egentligaste bemärkelse hade blifvit – Nationens 
man.102 

 

Nils Evander skriver i sin artikel som berör svensk 1800-tals nationalism att den svenska 

nationalismen utgjordes av två inriktningar, statsnationalism och kulturnationalism. 

Statsnationalismen hade en konservativ inriktning som hänvisade till historien och önskade att 

bevara den ”givna statliga enheten.” Detta till skillnad ifrån kulturnationalismen som vände 

                                                            

100 Evander, N 1961 ”Från liberal skandinavism till konservativ nationalism i Sverige.” s 1. Scandia : tidskrift 
för historisk forskning, Vol 27, No 2  <http://www.sciecom.org/ojs/index.php/scandia/article/view/382>  
2008-12-13 
 
101 Wichman, K 1927 s 3 
102 Freja den 22 juni 1838 nr 049 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sig emot det existerande statliga systemet och innefattade ”liberala värderingar eller 

radikala.”103  

    Den skillnad som fanns mellan de nationalistiska inriktningarna framkommer också i 

tidningarnas citat. Den konservativa Statstidningen och dess företrädare delade uppenbarligen 

statnationalismens inriktning. Detta eftersom tidningen i samband med hänvisningar till det 

Svenska folket åberopar historiska sammanhang och traditioner:  

Svenska Folket är af ålder namnkunnigt för sin starka rättskänsla. Men det hörer till naturen af denna 
känsla, mera, måhända, än till hvarje annan, att lätt kunna sättas i rörelse. Ett blott vädjande till den, 
var ofta den talisman, hvarmed våra fordna hjeltar och store Konungar beredde och stadgade vår frihet 
och sjelfständighet, men beklagligen också ej sällan, för illviljaren, ett medel att sätta begge ifara.104 

Huru skulle de väl annars åsidosätta den aktning för Domare-makten, som, ifrån de fordna folk-lands-
tingens tider utmärkande det Svenska Folket, ännu i dag visas denna makt äfven dess lägsta instanser 
och äfven at de minst bildade af landets invånare? 105 

 

Freja och Aftonbladet åberopar inte historiska sedvänjor och traditioner när tidningarna 

refererar till det Svenska folket. Och, eftersom kulturnationalismen innehöll liberala 

värderingar är det otvetydigt så att den liberala oppositionens nationalism (hänvisning till det 

Svenska folket) som framkommer i opinionsorganen var signifikativ med kulturnationalism.   

   Skillnaden mellan de olika nationalistiska inriktningarna framkommer också i den kamp 

som förekom mellan den liberala oppositionen och den konservativa regeringsmakten. Detta 

eftersom den liberala oppositionen vände sig emot den rådande statliga ordningen i sina krav 

på reformer. Medan den konservativa regeringsmakten önskar att behålla det befintliga 

statliga systemet. Striden som omfattade två konkurrerande ideologiska inriktningar innehöll 

också två vitt skilda nationalistiska uppfattningar nämligen statsnationalism och 

kulturnationalism.  

    Under marrevolten 1848 är samtliga tidningar negativt inställda till folkmassan/folket och 

beskriver dessa som lurade och manipulerade. Medin poängterar att detta förhållande är 

anmärkningsvärt och hon menar att detta hänger ihop med att samtliga tidningar tonar ner 

revoltens betydelse och inte framför några revolutionära stämningar. Detta trots att både den 

liberala och socialistiska pressen uttalat sig positivt om februarirevolutionen i Paris. Medin 

anser att en möjlig förklaring till detta är att myndigheterna relativt brutalt slog ner på folket 

                                                            

103 Evander, N 1961 ”Från liberal skandinavism till konservativ nationalism i Sverige.” s 1. Scandia : tidskrift för 
historisk forskning, Vol 27, No 2  <http://www.sciecom.org/ojs/index.php/scandia/article/view/382>  2008-12-
13 
104 Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar den 27 juni 1838 nr 147  
105 Sveriges Stats – Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar den 27 juni 1838 nr 147  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och att rikets ständer gav sitt fullständiga stöd till kungamakten. Därför fanns det inte något 

utrymme för oppositionen att komma till tals.106 

     Denna tvehågsenhet inför folkets agerande och opinionsyttringarna finner man inte alls hos 

den liberala pressen 1838, då dessa i princip visar folkmassan sitt fulla stöd. Kan det möjligen 

vara så att detta förhållande går att förklara med att kravallerna under junimånad inte var 

särskilt våldsamma och att ytterst få människor kom till skada? Trots den militära 

mobiliseringen uppträdde myndigheterna ändå relativt tillbakadraget under de månader 

kravallerna pågick. Detta till skillnad ifrån marsrevolten då konfrontationerna var allvarligare 

och arton personer blev nedskjutna och dog. Möjligen hade den liberala pressen 1838 känt sig 

tvingad att inta en försiktigare hållning om myndigheterna med våld fullständigt kväst 

kravallerna. 

    Likväl tror jag att den rimligaste förklaringen till skillnaderna ligger i att 

Crusenstolpekravallerna handlade om kampen om tryck- och yttrandefriheten och denna fråga 

var en huvudfråga för den liberala oppositionen och för den liberala pressen. Här fanns 

uppenbarligen ett kraftigt folkligt och politiskt stöd för frågan, i alla fall ifrån den liberala 

medelklassen och oppositionen. Tryck- och yttrandefriheten var ett bärande fundament i den 

liberala iden och berörde den liberala pressen på ett direkt sätt. Ur detta hänseende är 

opinionstidningarnas försvar av folkmassan begripligt eftersom deras och den liberala 

oppositionens ”överlevnad” i princip hängde på denna fråga och därför väckte den ett 

helhjärtat engagemang. Detta stöd fanns varken politiskt eller folkligt för marsrevoltens sak 

och orsaksförhållandena var betydligt mer komplexa. 

 

 

 

 

 

 
                                                            

106 Medin, K 2007 5000 medborgare på Brunkebergstorg – marsoroligheterna i Stockholm 1848 i 
Stockholmspressen s 44-50. Magisteruppsats i historia ifrån Stockholms universitet. 
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7. Tidningarnas gestaltning av sin egen och andra tidningars roll 

Som en del av gestaltningsprocessen ingår att tidningarna lämnar en moralisk utvärdering och 

ger värdeomdömen av den beskrivna händelsen. Analysen nedan berör hur tidningarna 

beskriver och värderar sin egen och andra tidningars roll under kravallernas uppkomst och 

utveckling. Tidningarna betraktas liksom folket och ordningsmakten som enskilda aktörer. 

    Karin Medin menar att Stockholmstidningarna under marsrevolten 1848 såg sig själva eller 

annan press som betydelsefulla aktörer. Det vill säga de ansåg sig själva vara en maktfaktor 

vilka genom sina gestaltningar kunde påverka revoltens förlopp och utveckling. Medin menar 

att ett bevis för att tidningarna ansåg detta var att dessa anklagade varandra för uppvigling och 

befann sig i en häftig polemik med varandra. Medin skriver också att tidningarna själva ansåg 

att deras beskrivning av upploppen 1848 skiljde sig på ett markant sätt ifrån den framställning 

som de lämnade av Crusenstolpekravallerna tio år tidigare.107 Därför antog jag att pressens 

självbild hade förändrats under de tio åren. Jag antog att tidningarna 1838 inte skulle betrakta 

sig själva eller någon annan tidning som en framträdande aktör och maktfaktor, vilka genom 

sina gestaltningar kunde påverka kravallernas uppkomst och utveckling. Resonemanget ligger 

till grund för uppsatsens hypotes.  

    Knut Wichman tillskriver Aftonbladet en uppviglande roll under kravallerna. Wichman 

menar att tidningens gestaltningar hade en eldande karaktär vars avsikt var att påverka folket 

till aktion.108 I analysen nedan kommer jag att undersöka Aftonbladets egen uppfattning om 

sin egen roll under kravallerna och utifrån den dra egna slutsatser. Med utgångspunkt ifrån 

detta kan jag då korrelera mina egna resultat med Wichmans slutsatser. 

7.1 Aftonbladet  

 I nedanstående citat gestaltar Aftonbladet sin egen och andra tidningars roll under 

kravallerna:  

Om det är något tillfälle som tryckpressen och tidningarna företrädesvis böra och måste anses uttrycka 
det allmänna tänkesättet eller hvad man kallar folkets röst, samt då följaktligen makten icke bör diaga i 
betänkande att lyssna till densamma såsom en ledning, så måste de naturligtvis vara då, när icke blott 
alla tidningar af hvad man kallar en viss färg och samma politiska trosbekännelse, utan ävfen de, som 
äro alldeles åtskilda i politisk öfvertygelse i öfrigt instämma med hvarandra..Detta ger oss äfven 
anledning att reproducera för våra läsare en del af de mindre tidningarnes berättelser om de senste 
tilldragelserna. Se här t.ex hvad tidningen Spegeln, en tidning som eljest icke prononcerat någon 

                                                            

107 Medin, K 2007 5000 medborgare på Brunkebergstorg – marsoroligheterna i Stockholm 1848 i 
Stockholmspressen s 44-50. Magisteruppsats i historia vid Stockholms universitet. 
108 Wichman, K 1927 s 79 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bestämd politisk opinion, efter en ingress angående juryns sammansättning i Crusenstolpeska 
tryckfrihetmålet…Äfven Freja har i denna fråga yttrat sig med en frimodighet, som icke bör lemnas 
obemärkt och hvilken vi önskade att få spörja äfven vid andra tillfällen.109 

 
Vi hafva aldrig påbördat Statstidningen dåliga motiver vi hafva tagit varning af hennes och hennes 
likars exempel, och försatt oss att undvika hennes fel samt äfven i denna punkt icke förneka, att vi 
tillhör oppositionen. Sålunda har vi aldrig om Statstidningen, såsom hon om oss, sökt insinuera, att hon 
”älskar” och uppmuntrar oordningarna för att vinna på dem, 1:o fyllnad för sina spalter; 2:o medel att 
göra dem pikanta, 3:o derigenom slutligen penningarna; vi hafva tvertom alltid behandlat henne på ett 
sätt, som icke ifrågasatt, att ju hennes redaktörer kunna varit fullkomligt ärliga och oegennyttiga män, 
och vi hafva således enligt vår bästa öfvertygelse, aldrig talat lasteligt om Stattidningens 
redaktörer…att oupphörligt framställa oppositions-tidningarndes ledare såsom egennyttiga och 
ordninghatande; och då man på sin höjd kan förebrå att hafva ogillat och klandrat”.110 

 

 Aftonbladet menar att man företräder det allmänna tänkesättet. Detta eftersom tidningen 

skriver att om det är vid något tillfälle som tidningarna bör anses representera folkets röst så 

är det när inte enbart tidningar av samma politiska övertygelse presenterar identiska 

ståndpunkter, utan även när tidningar av skilda politiska inriktningar och när tidningar som 

inte brukar uttala sig i politiska frågor också gör det. Tidningen anser att just gestaltningarna 

av tryckfrihetsåtalet mot Crusenstolpe är ett sådant tillfälle och väljer att hänvisa till de 

mindre tidningarna Spegeln och Freja.111 Vidare menar Aftonbladet att under sådana 

omständigheter då många och skilda tidningar är överens bör makten lyssna på och finna 

vägledning hos det allmänna tänkesättet som då förmedlas genom tidningarna.  

    Detta faktum att Aftonbladet anser att den företräder och kämpar för folkets verkliga 

intressen, menar Knut Wichman är ett typiskt nationellt drag hos den liberala rörelsen. 

Visserligen menar tidningen att detta förhållande är ännu tydligare när opolitiska 

publikationer och tidningar av skilda ideologiska inriktningar också lämnar samma 

redogörelse av en händelse. Men oavsett, tyder Aftonbladets inställning på att man vanligtvis 

anser att man är folkets språkrör och att detta sammansmälter med den kulturnationella 

inriktningen.112 

     I citat två replikerar Aftonbladet på Statstidningens genmäle. Den 28 juni publicerade 

Statstidningen en längre artikel där man direkt anklagar opinionspressen för att deras 

                                                            

109 Det femtonde Aftonbladet den 23 juni 1838 nr 61 (144) 
110 Det femtonde Aftonbladet den 5 juli 1838 nr 71 (154) 
111 Förmodligen är de tidningarnas upplagor Aftonbladet syftar på när man skriver ”de mindre tidningarna”.  
112 Wichman. K 1927 s 3; Evander, N 1961 ”Från liberal skandinavism till konservativ nationalism i Sverige.” s 
1. Scandia : tidskrift för historisk forskning, Vol 27, No 2  
<http://www.sciecom.org/ojs/index.php/scandia/article/view/382>  2008-12-13 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framställningar har orsakat oordningarna på gatorna.113 Statstidningen insinuerar att 

opinionsbladen har haft dolda motiv bakom sina uppmuntrande gestaltningar och att man 

använt dessa för att fylla spalterna, skapa rubriker och därmed i slutänden tjäna pengar. 

Aftonbladet tillbakavisar kategoriskt anklagelserna och menar att man aldrig, till skillnad ifrån 

Statstidningen, försökt att misstänkliggöra densammes redaktörer och därmed tidningens 

bevekelsegrunder. Aftonbladet anser att man absolut inte har agerat egennyttigt och 

uppmuntrat till oroligheter utan menar att man på sin höjd kan förebrås för att ha ogillat och 

klandrat vissa företeelser.  

    Ovanstående resonemang leder fram till slutsatsen att Aftonbladet inte anser att tidningen 

har spelat rollen som en avgörande aktör vars gestaltningar har framkallat och utvecklat 

kravallerna. Detta eftersom tidningen bestämt avvisar Statstidningens påståenden. Aftonbladet 

menar att man möjligtvis kan anklagas för att ha ogillat och klandrat vissa förehavanden.  

    

7.2 Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar 

Statstidningen berör inte sin egen roll när den gestaltar övrig press och menar inte heller att 

tidningen företräder någon. Däremot är tidningen mycket omfattande i sin gestaltning av 

opinionstidningarna. Som tidigare påtalats är det opinionsbladen tidningen lägger hela 

skulden på för kravallernas uppkomst och utveckling. Detta eftersom Statstidningen anser att 

opinionsbladen har varit förvillade i sin egen uppfattning om att tryck- och yttrandefriheten 

varit hotad genom tryckfrihetsåtalet mot Crusenstolpe. Denna förvillning har man sedan 

spridit till allmänheten genom att använda sig av nedsvärtande framställningar av bl.a. 

ordningsmakten, olika tjänstemän och domare. Detta har medfört att man har fått folket att 

agera och delta i opinionsyttringar både i hovrätten och i Ålandsgränd. Som tidigare klargjorts 

är det opinionsbladen som tidningen syftar på när den nämner politiska antagonister. 

Resonemanget framkommer i citaten nedan: 

Vi vänta ej att, för dessa framställningar till försvar för åsigter, som, vi veta det alltförväl, icke äro 
Stats-Tidningens politiska antagonister, njuta den rätt tillgodo, som gör en lugn diskussion möjlig.Men 
detta skall ej hindra oss att göra dem den rättvisan att tro, det de, utan andra bevekelse-grunder än en 
förmodad fara för tryckfriheten, låtit hänföra sig till den förvillelse i sina egna begrepp om naturen af 
detta tryckfrihetsmål, som deras uppsatser i anledning deraf synas oss röja och som, för att sluta af 
dagens händelser, äfven spridit sig till en större allmänhet.114 
 

                                                            

113 Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar den 28 juni 1838 nr 148 
114 Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar den 27 juni 1838 nr 147 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Utan antagande af en sådan rättskänslas förvillelse, så väl i afseende på föremål som sätt att sig 
uttrycka, kunna vi åtminstone icke förklara hvarken uppträdet inför Kongl. Svea Hofrätt, eller det i 
Ålands Gränd. 115 
 

Vi lemna åt utgifvarna af oppositionbladen att eftersinna huruvida det denigarations-system mot just 
dessa Embetsmän och Domare, hvilket de nu en tid bortåt fortsatt och lofvat att än ytterligare fortsätta, 
- detta idkeliga med förhånanden förenade reproducerande af deras namn, - dessa förslag att skymfa 
dem äfven genom bildliga framställningar.116 

 

Statstidningen menar vidare att opinionspressen har lyckats åstadkomma oordningar på 

gatorna genom sina nedsvärtande och misskrediterande framställningar, samt att 

opinionstidningarna har medgett att dessa har hämtat inspiration och kopierat sina 

gestaltningar ifrån utländska mönster och tidningen skriver: 117 

   
För allt detta kunna de visserligen (som de också göra) åberopa utländska mönster: och det kan ej 
nekas att kopian ända hittills fullkomligt liknat originalet, så fullkomligt, nemligen, som det är möjligt 
i Sveriges hufvudstad, hvars invånare, sig sjelfva lemnade, äro sin Konung, lag och ordning uppriktigt 
tillgifna. Sålunda hafva vi ifrån denigrationerna i tidningarna och ströskrifterna redan kommit till 
oordningarna på gatorna.118 

 

Statstidningen anser också att opinionsbladen både har publik och inflytande och därmed ett 

ansvar för de gestaltningar man väljer att delge sina läsare. Man uppmanar tidningarna att inse 

betydelsen av uppdraget. Detta eftersom opinionspressen själva har medgivit att man har en 

viktig funktion att fylla. Därför anmodar Statstidningen opinionsbladen att inte driva sin 

hämningslystnad för långt. Det som tidningen syftar på är att opinionspressen bör upphöra, 

eller i alla fall betydligt dämpa sina nedsvärtande gestaltningar. Detta för att inte utsätta sig 

för risken att anklagas för att man har bakomliggande motiv för sina gestaltningar. Det vill 

säga att man ”älska, uppmuntra och bearbeta oordningarna” i syfte att skapa spekulativa 

rubriker, fylla spalterna och därmed i förlängningen tjäna pengar på desamma. 

Argumentationen går att uttyda i nedanstående citat: 

 
 Wi anse oss skyldiga att föra våra oppositionstidningar dessa omständigheter till sinnes. De hafva 
sjelfva erkänt, ”att de tidningar, som hafva någon ”Publik och något inflytande” hafva ett ”vigtigt 
uppdrag att svara för”. De äga beggerdera: Publik och inflytande. Vi önska derföre att de, i närvarande 
fall, måtte, mera än någonsin inse vigten af sitt uppdrag, storheten af sitt ansvar, och icke drifva 
hämningslusten ända till att blottställa sig för misstankan att förtjena den förebråelse, som en talare i 

                                                            

115 Ibid. 
116 Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar den 28 juni 1838 nr 148 
117 Det är de franska opinionstidningarna som Statstidningen hänvisar till när man menar att opinionsbladen har 
åberopat utländska mönster/förlagor.   
118 Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar den 28 juni 1838 nr 148 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Franska Deputarade Kammaren gjorde de Franska Tidningarna, som de synas hafva valt till sina 
mönster – att nemligen ” älska, uppmuntra och bearbeta oordningarna, emedan de vinna på dem, 1: o 
fyllnad för sina spalter- 2: o medel att göra dem pikanta, och  3: o derigenom slutligen penningar.119 

 

 7.3 Freja  

Ingenstans i Frejas gestaltningar framgår det att tidningen anser att den själv eller någon 

annan tidning har spelat någon roll. Tidningen menar inte heller att den företräder någons 

talan, utan är noga med att poängtera att den bara förklarar opinionsyttringarna och inte 

försvarar dem:    

Vi försvara visserligen icke denna scen, vi förklara den blott…Äfven dessa opinionsyttringar försvar vi 
likaså, vi explicera dem blott.120 

 

7.4 Komparation 

Vid en sammanställning av centrala beskrivningar och begrepp framkommer följande: 

 

Fig. 6                     Aftonbladet            Statstidningen             Freja 

 
Tidningarnas 
 egen roll. 

 

 

 

Aftonbladet menar att man företräder det allmänna tänkesättet/folkets röst. Detta 

ställningstagande kan anses gå hand i hand med tidningens och den liberala rörelsens 

kulturnationella drag.Varken Freja eller Statstidningen förklarar explicit att man representerar 

någon. 

   Vare sig Aftonbladet eller Freja anser att man själva eller någon annan tidning var en aktör 

som spelade någon roll för kravallernas uppkomst och utveckling. Freja menar att tidningen 

bara förklarar kravallerna och inte försvarar dem, medan Aftonbladet tillstår att tidningen 

möjligen kan ha ogillat och klandrat vissa företeelser ifrån myndigheternas sida. 

                                                            

119 Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar den 28 juni 1838 nr 148 
120 Freja den 22 juni 1838 nr 049 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Statstidningen menar däremot att opinionspressen har uppträtt som den mest avgörande 

aktören. Tidningen anser att det är opinionsbladen som har skapat kravallerna genom sina 

egna förvillelser och misskrediterande framställningar. Man tillskriver dessutom 

opinionsbladen dolda motiv bakom sina gestaltningar och insinuerar att opinionsbladen har 

älskat att uppmuntra och bearbeta oordningarna för att i förlängningen tjäna pengar och skapa 

rubriker. Tidningen omnämner inte sig själv i sammanhanget. 

    Aftonbladet tillbakavisar Statstidningens anklagelser om att man har åstadkommit 

kravallerna. Dessutom avfärdar man bestämt Statstidningens insinuationer om att man skulle 

haft bakomliggande motiv för sina framställningar. Tidningen menar att den aldrig har, till 

skillnad ifrån Statstidningen, anklagat densamma och dess redaktörer för att ha haft oärliga 

avsikter. Aftonbladet anser att man på sin höjd kan ha uttryckt ett visst missnöje. Freja 

bemödar sig inte med att svara på Statstidningens anklagelser vilket kan tolkas som om 

tidningen inte känner sig berörd av Statstidningens påståenden. 

    I praktiken är det tveksamt om tidningarna, och framförallt Aftonbladet, verkligen ansåg att 

dessa hade en så harmlös roll som de själva vill göra gällande. Detta med tanke på 

opinionsbladens ensidiga framställningar av orsaker, ansvar, de andra aktörerna och 

lösningarna. Att opinionspressen ändå framhåller att man bara förklarar förhållandena och 

inte försvarar dem eller att man på sin höjd medger att man har ogillat och klandrat, torde 

bero på att opinionstidningarna förhöll sig defensiva eftersom de var utsatta och vana vid 

regeringsmaktens repressalier i form av indragningsmakten och tryckfrihetsåtal. Min 

uppfattning är att opinionsbladen, och framförallt Aftonbladet, såg sig som innehavare av en 

påverkande makt och insåg att de i allra högsta grad uppträdde som aktörer. Aktörer som 

genom sina gestaltningar otvetydigt kunde påverka kravallernas uppkomst och utveckling. 

Detta antagande görs även om ingen av opinionsbladen uttrycker detta explicit.   

    En annan iakttagelse som också går att göra, även om inte detta tydligt framkommer i 

citaten, var att tidningarna var i en ständig polemik med varandra under 

Crusenstolpekravallerna. Freja, men framförallt Aftonbladet, angrep Statstidningen och 

lämnade ironiska kommentarer över tidningens artiklar och framställningar. Samma 

förhållande går då att finna hos Statstidningen som anser att opinionsbladen och dess 

gestaltningar är roten till kravallernas tillblivelse och utveckling. Något som är intressant att 

konstatera är att Statstidningen uppenbarligen kände en sådan avsky för opinionsbladen att 

man inte ens fann det värt att nämna dem vid namn, utan man hänvisar hela tiden till 

tidningarna eller andra benämningar. Detta till skillnad ifrån Aftonbladet som obehindrat 

kallar Statstidningen vid sitt rätta namn.  
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7.5 Relation till tidigare forskning 

 Uppsatsens hypotes löd enligt följande:  

Tidningarna ser varken sig själva eller andra tidningar som viktiga aktörer vilka har 

betydelse för Crusenstolpekravallernas uppkomst och utveckling. 

Dock visar det sig att min hypotes inte stämmer. Resultatet av analysen åskådliggör att 

pressens självbild 1838 var tämligen oförändrad ifrån den bild som Karin Medin presenterar 

ifrån 1848. I alla fall med utgångspunkt ifrån mina tre tidningar. Samtliga tre undersökta 

tidningar ansåg att de själva eller i alla fall annan press var en maktfaktor och aktör att räkna 

med, vilka direkt kunde påverka en politisk företeelse och i detta fall Crusenstolpekravallerna.  

Detta antagande görs fastän opinionstidningarna uttrycker en uppfattning om att deras 

gestaltningar inte har spelat någon roll för kravallernas utveckling och uppkomst. För i 

praktiken, och med tanke på opinionstidningarnas indignerade gestaltningar, bör tidningarna 

rimligen ha insett att deras framställningar inte var harmlösa. Syftet med underrättelserna, 

framförallt ifrån Aftonbladets sida, torde ha varit att direkt påverka opinionen och folket, och i 

förlängningen opinionsyttringarna och kravallerna, samt att framställa regeringsmakten och 

dess representanter i idel dålig dager. 

    Att opinionspressen inte anklagar Statstidningen för uppvigling under 

Crusenstolpekravallerna faller sig naturligt eftersom Statstidningen representerade den 

anklagade parten i målet och naturligtvis inte hade något intresse av att uppmana till protester 

mot sina egna beslut. Sådana var inte förhållandena 1848 eftersom marsrevoltens 

orsaksförklaringar var mer komplexa än de var under Crusenstolpekravallerna. Under 

marsrevolten fanns det inte tydligt två stridande parter.  

   Min slutsats blir därför att tidningarna 1838 precis som 1848 ansåg att dessa var 

betydelsefulla aktörer vilka hade makt att genom sina gestaltningar påverka en samhällelig 

händelse/skeende och i detta fall Crusenstolpekravallerna. Dessutom var tidningarna i min 

undersökning i minst lika häftig polemik med varandra som tidningarna var 1848. 

   Likväl innehåller bara min undersökning tre tidningar. Detta till skillnad ifrån Medin som 

lämnar en samlad bild över hela Stockholmspressens rapportering av marsrevolten 1848. 

Huruvida andra Stockholmstidningar 1838 deltar i det offentliga samtalet kan jag egentligen 

inte uttala mig om. Men både Freja och framförallt Aftonbladet hänvisar till att andra 

tidningar, vilket även inbegriper landsortspressen och menar att dessa har kommenterat 

kravallerna. Detta gör även Statstidningen. Dock är det rimligt att anta att polemiken som 
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förekom i pressen över kravallerna 1838 i huvudsak figurerade i den liberala respektive 

konservativa pressen. Därför är det befogat att anta att Aftonbladet och Statstidningen 

utgjorde de huvudsakliga kombattanterna eftersom dessa var de främsta och största 

representanterna för den liberala oppositionen och den konservativa regeringsmakten. Därför 

är det också skäligt att påstå att jag, trots att jag inte presenterar en samlad bild av 

Stockholmspressen, har lyckats fånga in de väsentligaste och huvudsakliga dragen som 

förekom i samtidens pressdebatt av Crusenstolpekravallerna under junimånad.  

     Det bör också påpekas att jag bara undersöker Crusenstolpekravallernas junidel. Möjligen 

är det så att tidningars syn på sig själva och annan press förändras under kravallernas gång 

och att pressen inte längre framträder som en lika aktiv aktör. Dessvärre finns det inte 

utrymme i denna uppsats att vidare undersöka detta förhållande.  

    Den skillnad som ändå går att utläsa ifrån mina respektive Medins resultat ifrån de skilda 

decennierna handlar snarare om att nya aktörer 1848 hade kommit in på arenan vilket 

förändrar det offentliga samtalet och polemiken mellan tidningarna. Nya samhällsgrupper 

hade, det vill säga arbetareklassen, börjat representeras i en socialistisk press. I Stockholm 

fanns 1848 tidningen Söndagsbladet som hade ett tydligt arbetareperspektiv. 

    I det offentliga samtalet 1838 går det att konstatera att det bara fanns två tydliga 

ideologiska skiljelinjer, det vill säga den som gick mellan det konservativa och liberala lägret. 

En kamp som 1838 i förlängningen handlade om den latenta strid som förekom mellan den 

liberala oppositionen och Karl XIV Johan och hans regering, vilken enligt Wichman i stora 

stycken handlade om en kamp avseende tryck- och yttrandefriheten.121 1848 fortgick 

fortfarande meningsskiljaktigheter mellan det liberala respektive konservativa lägret även om 

tryck- och yttrandefriheten inte längre utgjorde huvudfrågan. Men kampen och den 

samhälleliga debatten hade kommit att utökas med flera aktörer som tillförde nya perspektiv 

och som då representerade en ytterligare ideologisk inriktning nämligen socialismen.122 Detta 

tydliggörs i Medins undersökning genom att de liberala opinionsbladen och framförallt 

Aftonbladet även angrips ifrån vänsterkanten och inte bara ifrån konservativt håll. Medin 

menar att anledningen till att speciellt Aftonbladet blev föremål för en omfattande kritik ifrån 

två vitt skilda håll, berodde på tidningens dominerande ställning som uppenbarligen stack i 

ögonen på den samtida pressen. 
                                                            

121 Wichman, K 1927 s 42 
122 Karl XIV Johan finns inte längre med i bilden 1848 eftersom han dog 1844. Dock fortgick stridigheterna 
mellan den liberala oppositionen och regimen trots att den nya kungen Oscar I var mera liberalt sinnad. 
Upprinnelsen till marrevolten handlade nämligen om reformkrav ifrån liberalt håll som berörde en utökad 
representation, krav på allmän rösträtt och närings- och handelsfrihet.  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   Detta förhållande att nya aktörer från och med 1848 gör entré i det offentliga samtalet pekar 

också Karin Medin på och hänvisar till tidigare forskning av Patrik Lundell och hans 

avhandling Pressen i provinsen. Lundell menar att 1848 var en brytpunkt för svensk press 

genom att nya socialistiska publikationer på ett aggressivt sätt gav sig in i debatten och 

framförallt började utmana den liberala pressen.123  

     Ovanstående resonemang visar att pressens självbild mellan åren 1838 och 1848 var 

oförändrad. Tidningarna såg sig själva och annan press vid de båda tillfällen som en 

maktfaktor och aktör som på allvar kunde påverka den politiska debatten och samhälleliga 

händelser. Detta antagande görs trots att opinionstidningarna inte explicit utrycker detta. Den 

skillnad som ändå iakttas mellan 1838 och 1848 är att polemiken mellan tidningarna utökas 

genom att nya aktörer i form av en socialistisk press gör entré i det offentliga samtalet. Detta 

medför att den liberala pressen inte bara angrips ifrån konservativt håll utan även ifrån ett 

socialistiskt. Detta vittnar också om att nya grupper, det vill säga arbetareklassen, år 1848 

börjar delta i det politiska samtalet och debatten på ett sätt som de inte gjorde tio år tidigare.  

     Avseende Crusenstolpekravallernas junidel menar Knut Wichman att Aftonbladet hade en 

uppviglande roll. Huruvida opinionspressen i realiteten spelade en roll för kravallernas 

uppkomst och utveckling är omöjligt att svara på. Men, med tanke på Aftonbladets och Frejas 

tydliga ställningstagande när de i ensidigt ställer sig på folkets sida och i kraftigt fördömande 

ordalag beskriver myndigheternas agerande går det att påstå att Statstidningen inte var ute i 

helt ogjort väder när de anklagar opinionspressen för att dessa har agerat uppviglande. Jag är 

beredd att hålla med Knut Wichman och hans slutsats där han tillskriver Aftonbladet en 

orostiftande roll.124 Freja var inte lika kategoriskt fördömande som Aftonbladet. Men 

tidningens gestaltning visar på att man tyckte att de styrande i princip fick skylla sig själva 

eftersom de genom tryckfrihetsåtalet orsakade kravallerna. Därför är det rimligt att anta att 

även Frejas gestaltningar hade en uppviglande karaktär. Dock bör det påpekas att tidningens 

nummer, när man i huvudsak redogör för förhållandena, kom ut den 22 juni och detta var 

under kravallernas sista dag. Samt att Freja omöjligt kunde ha ett lika stort inflytande som 

Aftonbladet på grund av att tidningen bara kom ut tre dagar i veckan och hade en betydligt 

mindre upplaga.  

   

                                                            

123 Medin, K 2007 5000 medborgare på Brunkebergstorg – Marsoroligheterna i Stockholm 1848 i 
Stockholmspressen s 44-50 
124 Wichman, K 1927 s 79 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8. Tidningarnas lösningar på kravallerna 

Som en del av gestaltningprocessen ingår också att tidningarna presenterar en vidare lösning 

på hur den beskrivna händelsen/skeendet fortsättningsvis ska kunna undvikas. I analysen 

nedan framkommer de lösningar på Crusenstolpekravallernas junidel som tidningar 

presenterar. 

   Vidare kommer jag att jämföra tidningarnas presentation av olika lösningar för undvikandet 

av fortsatta kravaller med de lösningar pressen redogör för under marsrevolten 1848.  

8.1 Aftonbladet 

I nedanstående citat presenterar Aftonbladet sin lösning på hur kravallerna fortsättningsvis kan 

undvikas: 

Den som vill lära känna, huru det lättast låter sig göra, att genom militärdemonstrationer och patruller 
tillskapa förbittring, polissaker, arresteringar och med ett ord oordningar af flera slag, der eljest allting 
hade lugnt och fredligt afluppit, han behöfvde blott igår afton vid Munkbron åskåda en scen, som utgör 
ett karakteristiskt och vackert bidrag till dessa dagars historia. 125 

allt detta visar yttermera att utan de vidtagna polispatrulleringarne och bevaknings-anstalterna 
Tisdagsaftonen utanför Hr Nermans hus, samt Torsdagen och Fredagen sannolikt icke det ringaste 
hade passerat till störande af det vanliga lugnet.126 

 

Som tidigare fastslagits, menar Aftonbladet att den omfattande militära mobiliseringen, 

militärdemonstrationerna och arresteringarna var totalt obehövliga och snarare framkallade 

oroligheterna istället för att förhindra dem. Som ett bevis för detta hänvisar tidningen till 

scenen vid Munkbron/Lövmarknaden och till polispatrulleringarna utanför justitiekanslern 

Nermans hus, samt de incidenter som inträffade under torsdagen och fredagen. Tidningen 

anser att utan alla dessa militära och polisiära insatser så hade aldrig dessa uppträden och 

oroligheter kommit till stånd. Därför är det rimligt att anta, att Aftonbladet anser att 

kravallerna kan undvikas om myndigheterna fortsättningsvis avhåller sig ifrån mobilisering av 

ordningsmakten/militärstyrkor och därmed undviker att använda sig av provokativa 

militärdemonstrationer och nitiska polispatruller.  

 

                                                            

125 Det femtonde Aftonbladet 23 juni 1838 nr 61 (144) 
126 Det femtonde Aftonbladet 25 juni 1838 nr 62 (145) 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8.2 Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar 

Statstidningens lösning på hur kravallerna vidare ska kunna undvikas framkommer i citaten 

nedan: 

Vi vänta ej att, för dessa framställningar till försvar för åsigter, som, vi veta det alltförväl, icke äro 
Stats-Tidningens politiska antagonister, njuta den rätt tillgodo, som gör en lugn diskussion möjlig. Men 
detta skall ej hindra oss att göra dem den rättvisan att tro, det de, utan andra bevekelse-grunder än en 
förmodad fara för tryckfriheten, låtit hänföra sig till den förvillelse i sina egna begrepp om naturen af 
detta tryckfrihetsmål, som deras uppsatser i anledning deraf synas oss röja och som, för att sluta af 
dagens händelser, äfven spridit sig till en större allmänhet. Vi hysa det förtroende till deras rättskänsla, 
att de vid lugnare eftersinning skola inse, att denna farhåga fört dem för långt och att den möjligtvis 
just skulle kunna komma att rättfärdigas genom sjelfva de medel, som de tro sig böra använda för att 
aflägsna den.127 

 

Sålunda hafva vi ifrån denigrationerna i tidningarna och ströskrifterna redan kommit till oordningarna 
på gatorna.128 

 

Statstidningen, vilket tidigare har konstaterats, menar att opinionsbladen har varit förvillade i 

sina egna begrepp och därför ansett att tryckfrihetsåtalet mot Crusenstolpe har utgjort ett hot 

mot tryck- och yttrandefriheten. Denna förvillning har man sedan genom sina gestaltningar 

spridit till allmänheten och därmed framkallat oroligheter på gatorna. Vidare menar tidningen 

att man hyser ett sådant förtroende till opinionspressens rättskänsla och anser att dessa vid 

närmare eftertanke bör inse att deras misstankar har fått dem att gå för långt. Statstidningen 

anser att opinionsbladen själva bäst vet vilka åtgärder de ska använda för att undanröja sina 

farhågor. Ett rimligt antagande är att tidningen tycker att dessa bör upphöra med sina 

nedsvärtande gestaltningar. 

    Trots att detta inte uttrycks explicit, tolkas Statstidningens resonemang som om att 

tidningen anser att om bara opinionspressen upphör med sina misskrediterande 

framställningar så kan kravallerna vidare undvikas. Detta antagande görs eftersom tidningen 

genomgående i sina gestaltningar, oavsett om de handlar om orsaker och ansvar, 

ordningsmakten, folket eller tidningarnas egen självbild, återkommer till opinionspressen och 

deras nedsvärtande underrättelser och menar att dessa är ursprunget till hela händelsen på alla 

plan. 

 

                                                            

127 Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar den 28 juni 1838 nr 148 
128 Ibid. 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8.3 Freja 

I nedanstående citat skriver Freja att en stark och förståndig styrelse inte bör låta sig påverkas 

av kaosartade opinionsyttringar: 

 
Icke derföre, att en stark och förståndig styrelse bör låta skrämma sig af olagliga och tumultariska 
opinions-yttringar, men derföre att hvar och en klok menniska aktar på tidens tecken, och icke gerna 
sätter sig i strid med ett helt tidehvarfs opinion,129 

 

 Likväl påpekar tidningen att insiktsfulla människor inser att man inte bör sätta sig mot ett helt 

tidevarvs opinion. Detta uttrycker då implicit att Freja menar att den svenska regeringsmakten 

består av en samling inte fullt så förståndiga människor eftersom dessa har, genom 

tryckfrihetsåtalet, gett sig in i en strid med en landsomfattande opinion 

   En godtagbar slutsats blir därför att Frejas lösning på hur kravallerna vidare ska kunna 

undvikas innefattar uppfattningen om att en förnuftig styrelse/regering inte går emot en 

allomfattande allmän opinion eftersom man då får räkna med protester och opinionsyttringar.  

   Freja anser också att om liknande situationer uppstår igen bör man till en början använda 

sig av Borgerskapets kavalleri för att undvika liknande scener som livgardet till häst 

åstadkom. Tidningen menar att Borgerskapets kavalleri och dess medlemmar vore mest 

lämpade för uppdraget eftersom dessa borde se det som sin plikt att värna om fredliga och 

laglydigas medborgares skydd och även då medverka till att upprätthålla lag och ordning.  

Resonemanget framgår i citatet nedan: 

  
Emellertid vore det verkligen lycka, om till en början åtminstone Borgerskapets kavalleri blefve 
tjenstgörande, ifall, hvilket vi dock ej vilje förmoda, sådana scener, som uppfordes af Lifgardets till 
häst patruller Thorsdagen och Fredagen (se Aftonbladets och Dagligt Allehandas berättelser) åter 
skulle förnyas. Ty i sådan händelse kunna vi ej föreställa oss annat, än att Borgerskapets kavalleri 
skulle sentera sin pligt, att vaka öfver fredliga och laglydiga medborgares skydd och för sådant 
ändamål intercedera der så behöfdes, rätt så väl som att å andra sidan, i hvad corpsen kunde ankomma, 
kraftigt medverka till ordningens och lagarnas upprätthållande. Och vilka kunna väl derför vara mer 
intresserade än medlemmarne af Stockholms Borgerskap?130 

     

8.4 Komparation 

Vid en sammanställning av centrala beskrivningar och begrepp framkommer följande: 

                                                            

129 Freja den 10 juli 1838 nr 054 
130Freja den 26 juni 1838 nr 050 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Fig. 7                   Aftonbladet              Statstidningen                    Freja           
 

Lösningar. 
 

 
Alla tre tidningarna presenterar tre olika lösningar över hur kravallerna kan undvikas. Ett 

faktum som inte är särskilt förvånande med tanke på tidningarnas tidigare genomgångna 

gestaltningar över orsaker, ansvar och de olika aktörerna.  

   Aftonbladet som hela tiden har haft fokus på myndigheternas militärdemonstrationer och 

ordningsmaktens agerande menar att kravallerna vidare kan undvikas om de styrande avstår 

ifrån dylika arrangemang. Detta eftersom dessa snarare har framkallat kravallerna istället för 

stävja dem.  

   Helt följdriktigt är därför Statstidningen av den uppfattningen att kravallerna kan förhindras 

om bara opinionsbladen upphör med sina förvillande och nedsvärtande gestaltningar som 

framkallar oroligheter på gatorna. 

  Freja anser att för att hädanefter undvika kravaller och oroligheter, bör de styrande inte gå 

emot en allomfattande opinion.  Tidningen menar också att om liknande incidenter inträffar 

igen bör man i första hand använda sig av Borgerskapets kavalleri istället för Livgardet till 

häst. 

 

8.5 Relation till tidigare forskning 

Precis som under Crusenstolpekravallerna utrycker de flesta av de undersökta tidningarna 

under marsrevolten, skilda uppfattningar om hur kravaller vidare kan undvikas. Det finns 

ingen samstämmighet utifrån politisk inriktning. Aftonbladet, Svenska Minerva och 

Stockholms Dagblad är dock 1848 inne på samma linje som Freja var 1838 och anser att ett 

nationalgarde - eller medborgargarde bör bildas för att kunna användas under liknande 

omständigheter. Detta för att militär ska undvika att användas eftersom dessa inte alltid har 

medborgarnas bästa som utgångspunkt. I övrigt går det inte att finna några gemensamma 

referenspunkter i tidningarnas förslag på lösningar mellan de båda kravallerna.131 

                                                            

131 Medin, K 2007 5000 medborgare på Brunkebergstorg – Marsoroligheterna i Stockholm 1848 i 
Stockholmspressen s 39, 47. Magisteruppsats i historia vid Stockholms universitet. 

Kravallerna kan undvikas om inte de 
styrande går emot den allmänna 
opinionen. Borgerskapet kavalleri 
bör först användas vid liknande 
incidenter. 

Kravallerna kan 
undvikas om 
opinionsbladen 
upphör med sina 
förvillande 
framställningar. 

Kravallerna kan vidare 
undvikas om 
militärdemonstrationer och 
polispatruller inte används. 
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9. Resultat 

Nedan följer en sammanställning av uppsatsens resultat i förhållande till frågeställningen. För 

att tydligöra svaren kommer frågeställningarna att upprepas. Mina slutsatser utmanar inte 

tidigare forskning på ett avgörande vis. Resultaten ska snarare ses som ett komplement som 

kan användas för fortsatta studier av den svenska pressen och svenska urbana kravaller. 

Vad är själva orsaken/orsakerna till kravallerna den 19-22 juni, enligt de olika tidningarna? 

På vem ska ansvaret läggas? 

Samtliga tidningar anser, precis som Knut Wichman, att den primära orsaken till 

Crusenstolpekravallernas junidel var tryckfrihetsåtalet mot Crusenstolpe som då i grunden 

handlade om kampen avseende tryck- och yttrandefriheten. Aftonbladet menar också att 

övriga delar av kravallerna orsakades av de omfattande militärdemonstrationerna och 

polispatrulleringarna. Tidningen anser att kravallerna aldrig hade kommit till stånd om inte 

den militära mobiliseringen hade iscensatts.  

    Den generella problemdefinitionen som tidningarna presenterar går att utläsa i 

orsaksförklaringen. Tidningarna överens om att problematiken ligger i att folket upplevde att 

tryckfrihetsåtalet mot Crusenstolpe var ett hot mot tryck – och yttrandefriheten även om 

tidningarna har olika förklaringar till folkets agerande.  

    Wichman berör i sin avhandling kampen mellan den liberala oppositionen och den 

konservativa regeringsmakten under åren 1838-1839. Wichman menar att kampen framförallt 

handlade om tryck och yttrandefriheten och att striden genom Crusenstolpekravallerna kom ut 

i öppen dager. Detta genom opinionsyttringar, kravaller och att polemiken ökade mellan den 

liberala respektive konservativa pressen.132 Genomgående i min analys yppar sig 

meningsskiljaktigheterna. Oavsett om tidningarna gestaltar orsaker, ansvarsfrågan, 

ordningsmakten, folket, pressens egen roll eller olika lösningar så framkommer fundamentalt 

olika ståndpunkter ifrån de liberala respektive konservativa tidningarna/tidningen. Detta blir 

extra tydligt avseende ansvarsfrågan. Statstidningen lägger allt ansvar på opinionstidningarna 

och menar att dessa genom sina gestaltningar har orsakat hela förloppet. Tidningen anser att 

opinionsbladen totalt har missuppfattat tryckfrihetsåtalet eftersom de ansåg att tryck- och 

yttrandefriheten var hotad. Aftonbladet och Freja menar å sin sida att regeringsmakten, de 
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styrande, bär hela ansvaret och har orsakat kravallerna eftersom de, genom domen mot 

Crusenstolpe, försökte att inskränka tryck och yttrandefriheten.   

 I ett historiskt perspektiv går det att konstatera att kampen om tryck- och yttrandefriheten i 

förlängningen handlade om en strid mellan två konkurerande ideologiska inriktningar. Det vill 

säga en kamp mellan en progressiv ny liberal rörelse som företräddes av oppositionen och 

som bestod av en ny medelklass vilken utmanade ett konservativt och reaktionärt synsätt som 

byggde på traditioner och vars rötter fanns i det gamla ståndssamhället. Den konservativa 

regeringsmaktens reaktioner blir begripliga eftersom den liberala oppositionens krav på 

avskaffandet av ståndriksdagen, utökad representation, inskränkning av ett adels- och 

ämbetsmannavälde och en utökad tryck- och yttrandefrihet skulle innebära en omfattande 

samhällsomvandling vilket då skulle medföra en förlust av makt för den elit som innehade de 

positionerna.133  

    Även om tidningarnas orsaksförklaringar till Crusenstolpekravallerna och marsrevolten 

1848 skiljer sig åt går det att finna vissa gemensamma drag. Ett maktpolitiskt perspektiv 

framträder ur tidningarnas orsaksförklaringar ifrån de båda upploppen. Dock härrör sig 

kravallerna 1838 ifrån en nationell politisk kamp om tryck- och yttrandefriheten, medan 

marsrevoltens maktpolitiska perspektiv härstammar ifrån de revolutionära stämningarna i 

Europa.  

    1848 framträder i tidningarnas ekonomiskpolitiska orsaker fortfarande den kamp som 

förekom mellan den liberala oppositionen och den konservativa regeringsmakten under hela 

1830-talet. Kravet på reformer ifrån den liberala sidan var alltjämt aktuella.  

 Hur framställer de olika tidningarna ordningsmakten under kravallerna och hur värderas 

deras handlingar? 

Carl Hallenborg menar att Aftonbladets gestaltningar av ordningsmakten under 

junikravallerna innehöll ett starkt fördömande av de olika militärstyrkorna och 

polispatrullernas agerande.134 Även jag kommer fram till samma resultat. Detta eftersom 

Aftonbladet ensidigt framställer ordningsmakten i mycket negativa ordalag. Freja antas ha en 

likande inställning, framförallt till livgardet till häst, eftersom tidningen hänvisar till 

Aftonbladets gestaltning.  
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    Under marsrevolten 1848 fördömer också Aftonbladet tillsammans med den andra liberala 

tidningen Dagligt Allehanda ordningsmakten. Men man tycks inte vara lika kritisk och 

förebrående som under Crusenstolpekravallerna. Denna skillnad i tidningens gestaltning av 

ordningsmakten mellan de båda oroligheterna kan möjligen förklaras med Aftonbladets starka 

engagemang i tryckfrihetsåtalet och i kampen om tryck- och yttrandefriheten 1838, vilket 

gjorde att man upplevde ordningsmaktens/myndigheternas agerande som mycket orättfärdigt. 

    Statstidningen värderar inte ordningsmaktens handlande utan anser att militärtrupperna var 

nödvändiga för att upprätthålla ordningen under Crusenstolpekravallerna. Samma inställning 

har tidningen 1848 då man hyllar och försvarar ordningsmaktens agerande. Detta förklaras 

med att tidningen vid de båda tillfällena var knutna till hovet. Övrig press hade under 

marsrevolten olika uppfattningar om ordningsmaktens agerande.135 

 Hur beskriver de olika tidningarna folkmassan och deras handlingar under kravallerna och 

hur värderas deras agerande? 

  Aftonbladet och Freja poängterar hur folkmassan klädde sig vid de olika tillfällena under 

kravallerna. Detta för att beskriva folkmassans sociala status och därmed öka deras 

trovärdighet. Statstidningen lämnar inte någon beskrivning av folket utan raljerar snarare över 

opinionspressens framställningar.  

     Aftonbladet och Freja rättfärdigar folkmassans handlande vid de båda opinionsyttringarna 

i hovrätten och i Ålandsgränd.  Tidningarna ger folket rätt i sak och menar att deras agerande 

ska förstås utifrån uppfattningen om att det Svenska folket upplevde att tryckfrihetsåtalet mot 

Crusenstolpe och valet av jury innebar att de ansåg att tryck- och yttrandefriheten var hotad. 

Statstidningen gör en annan bedömning och menar att folkmassans handlande berodde på att 

dess rättskänsla var förvillad eftersom de ansåg att tryckfrihetsåtalet mot Crusenstolpe 

representerade ett hot emot tryck- och yttrandefriheten.  

    Freja hänvisar till Aftonbladets och Dagligt Allehandas gestaltning när den beskriver 

folkets förhållande till ordningsmakten/livgardet till häst. Därför görs antagandet att tidningen 

delar Aftonbladets uppfattning. Aftonbladet menar att det Svenska folket men även 

Stockholms borgerskap betedde sig fredligt och laglydigt i förhållande till en brutal och nitisk 

ordningsmakt. Statstidningens menar att det var folket som retade ordningsmakten/trupperna. 
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    Under marsrevolten 1848 är samtliga tidningar negativa till folkmassans handlande, trots 

att både den liberala pressen och den socialistiska uttalat sig positivt om februarirevolten i 

Paris samma år.136 Detta till skillnad ifrån Crusenstolpekravallerna då både Aftonbladet och 

Freja ger folket sitt fulla stöd. Denna skillnad kan möjligen förklaras med att 

tryckfrihetsåtalet och kampen om tryck – och yttrandefriheten engagerade den liberala 

oppositionen och den liberala pressen helhjärtat eftersom deras ”överlevnad” hängde på detta 

faktum. Det är troligt att det inte fanns ett lika utbrett folkligt och politiskt stöd för 

marsrevolten eftersom revoltens orsaker var mer komplexa.  

    I tidningarnas framställningar av folket framkommer samtidens tidstypiska nationalism. 

Med utgångspunkt ifrån definitionen på kulturnationalism och ifrån de liberala tidningarnas 

citat går det att påvisa att opinionstidningarna och dess företrädare representerade den 

kulturnationalistiska inriktningen. Samma konstaterande går att göra hos Statstidningen. Men 

hos Statstidningen framträder istället statnationalismen eftersom tidningen åberopar 

traditioner och den svenska historien.137 Därför går det också att konstatera att kampen mellan 

den liberala oppositionen och den konservativa regimen även innefattade två vitt skilda 

nationalistiska uppfattningar som också stod i motsättning till varandra.  

    Här finns det utrymme för vidare forskning eftersom det vore intressant att studera hur de 

respektive olika nationalistiska inriktningarna utvecklades och gestaltades i den svenska 

liberala pressen respektive den konservativa under 1800-talets första hälft.  

Hur återger de tidningar som är med i denna undersökning sin egen, d.v.s. pressens roll i 

oroligheterna? Hur framställer de och värderar de sig själva? 

Tidningarnas egen uppfattning om sin roll som aktörer låg också till grund uppsatsens 

hypotes. Hypotesen utgick ifrån Karin Medins resultat av pressens egen självbild under 

marsrevolten 1848. Hypotesen löd enligt följande: 

Tidningarna ser varken sig själva eller andra tidningar som viktiga aktörer vilka har 

betydelse för Crusenstolpekravallernas uppkomst och utveckling. 
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Det visade sig i analysen att min hypotes inte stämde. Tidningarna var under 

Crusenstolpekravallerna i minst lika häftig polemik med varandra som pressen var under 

marsrevolten. Tidningarnas gestaltningar tyder på att de ansåg att de själva och annan press 

var en maktfaktor och aktör som utövade ett politiskt inflytande och som därmed kunde 

påverka kravallernas början och utveckling. Detta antagande görs trots att varken Aftonbladet 

eller Freja explicit uttrycker att detta. Däremot menar Statstidningen att opinionstidningarna 

spelat rollen som den avgörande aktören både avseende kravallernas uppkomst och 

utveckling. 

 De skillnader som ändå tydliggörs i det offentliga samtalet under kravallerna 1838 respektive 

1848 handlar snarare om att fler aktörer hade klivit in på arenan. Nya grupper, det vill säga 

arbetareklassen började 1848 att representeras i en socialistisk press och delta i den politiska 

debatten. Att i princip alla tidningar anklagar varandra för uppvigling under marsrevolten 

berodde antagligen på att aktörerna/tidningarna hade kommit att utökas och det offentliga 

samtalet berörde inte bara längre ett konservativt respektive liberalt perspektiv. Dessutom var 

inte orsaksförhållandena lika enkla under marsrevolten som under Crusenstolpekravallerna.  

     Den förändring som går att iaktta i det offentliga samtalet mellan de tio åren, med 

tillkomsten av nya aktörer och ny press, går förmodligen att härleda till övriga omdaningar av 

det omgivande samhället. Exakt vilka övriga förändringar som skedde finns det inte utrymme 

för att granska i denna uppsats. Men fortsatta studier skulle kunna undersöka vilka dessa 

samhällsförändringar var och vad dessa då betydde för pressklimatet och det offentliga 

samtalet. Även Karin Medin pekar på att eventuella samhällsförändringar förekom mellan 

Crusenstolpekravallerna och marsrevolten och utgår då ifrån tidigare forskning.138 

     Wichman tillskriver Aftonbladet en uppviglande roll under Crusenstolpekravallernas 

junidel. 139Jag är benägen att hålla med Wichman, med tanke på tidningens gestaltning av 

orsaker, ansvar och övriga aktörer. Dock vill jag även påstå att Frejas framställningar hade en 

uppviglande karaktär även om tidningen inte var lika kategorisk som Aftonbladet och inte kan 

anses ha ett lika stort inflytande. 

    Beträffande Freja, som togs med i denna undersökning eftersom tidningen trots sina 

liberala förtecken stundtals hade en oklar politisk profil och var i polemik med både 

konservativ och liberal press, så går det att konstatera att tidningens underrättelser inte 
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nämnvärt skiljer sig åt ifrån Aftonbladets. Därför går det att fastställa att tidningen, avseende 

Crusenstolpekravallernas junidel, fullständigt ställde sig på opinionens sida och agerade som 

ett självklart opinionsblad.   

Vilka lösningar föreslår de olika tidningarna för att kravallerna vidare ska kunna undvikas? 

Tidningarna presenterade under Crusenstolpekravallerna precis som under marsrevolten vitt 

skilda uppfattningar om hur kravallerna vidare kan undvikas. Under oroligheterna 1838 menar 

Aftonbladet att kravallerna kan undvikas om myndigheterna avstår ifrån att mobilisera 

militärstyrkor och polispatruller. Statstidningen anser att oroligheter kan förhindras om 

opinionstidningarna upphör med misskrediterande och förvillande underrättelser. Frejas 

lösning innebär att de styrande inte bör, vilket de gjorde genom att sanktionera 

tryckfrihetsåtalet mot Crusenstolpe, gå emot en total opinion. Dessutom föreslår tidningen att 

Borgerskapets kavalleri inledningsvis bör sättas in istället för Livgardet till häst om detta blir 

nödvändigt.  

     Frejas lösning avseende Borgerskapets kavalleri har gemensamma nämnare med 

Aftonbladet, Stockholms Dagblad och Svenska Minerva lösningar under marsrevolten då 

dessa föreslår ett bildande av ett national- eller medborgargarde som ska kunna användas vid 

liknande situationer.140   

    Gestaltningprocessen utgjorde denna studies analysverktyg. Gestaltningsprocessen ingår i 

dagordningsteorin och är en del av det mångfacetterade begreppet gestaltningsmakt. 

Tidningarna betraktades i denna uppsats som enskilda aktörer vilka möjligen, genom sina 

gestaltningar, kunde påverka kravallernas uppkomst och utveckling och därmed andra aktörer. 

Huruvida detta skedde i realiteten ligger utanför denna uppsats undersökningsram. Men 

tidningarnas gestaltningar tyder på att de själva ansåg att de eller annan press uppträdde som 

aktörer vilka genom sina gestaltningar kunde överföra sina bilder till allmänheten och därmed 

ha makt att påverka kravallerna och andra aktörer.  

    Huruvida övrig press under samma årtal och under samma händelse valde att förmedla sina 

bilder utifrån gestaltningsprocessen svarar inte uppsatsen på. Men det är svårt att se att mina 

undersökta tidningar skulle vara unika för sin tid och därför går det att förmoda att 

gestaltningsmakt utövades av den svenska pressen under 1830-talets slut.  
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