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Inledning 

År 1809 stod Sverige inför en av de största förändringarna i rikets historia. Sedan året innan hade 

landet utkämpat ett blodigt krig mot sin granne i öst, Ryssland. De finska soldaterna som kämpat för 

att försvara sitt hemland fick erfara många hårda förluster innan en fred slutligen kunde uppnås. De 

fick se det svenska praktverket Sveaborg intas av ryssar och när fredsavtalet i Fredrikshamn 

tecknades, den 17 september 1809, skulle de få uppleva ännu en förlust. Från Torne älv i norr ned 

till Ålands hav i söder drogs en ny gräns som separerade Finland från Sverige. Svenskarna hade fått 

en ny östkust och Finland blev ryskt. Därefter följde för Sveriges del en tid av återhämtning. För 

svenskarna kunde tomrummet efter upphävandet av en flera hundraårig enighet, till viss del fyllas 

av den nya unionen med Norge år 1814; men minnet av gemenskapen mellan Sverige och Finland 

har levt vidare1 

Efter 1809 fick Sverige för en kort stund uppleva tryckfrihet men år 1812 skulle lagarna åter 

komma att ändras. Förlusten av Finland uttrycktes av poeterna som ett blödande sår men i sina 

uttryck för saknaden spelade de ett högt spel. Lagförändringarna år 1812 medförde en ny 

tryckfrihetsförordning och med den följde även en censur. Genom en nyinrättad indragningsmakt 

kunde den svenska kungen hindra oppositionella publikationer, vilket även kom att ske.2 

Vissa menar att denna censur var en del av kung Karl XIV Johans västorienterade politik, som 

syftade till att sudda ut minnet av Finland och närma sig Norge. Vissa menar att kungen, genom sitt 

styre och hindrande av opinionsbildningen, väckte tanken om att det som alltid varit det verkliga 

Sverige var vad som återstod efter den nya gränsdragningen år 1809. Finland försvann ur det 

svenska medvetandet och den nya censuren blev alltså ett hinder för att uttrycka åsikter om ämnet.3 

Men var det verkligen så att en tredjedel av Sverige kunde försvinna och sedan glömmas bort? 

Andra menar istället att Finland diskuterades i bland annat de svenska dagstidningarna och att 

uttryck för saknad och sorg efter förlusten kunde ske genom synonymer och dolda budskap.4 

                                                 
1Klinge 2007, s. 89 ff. 
2Hedenborg & Kvarnström 2007, s. 38 
3Engman 2009, s. 294 
4Nordberg 2009, s.12 f 
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1. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om Finland förekom i de svenska dagstidningarna 

mellan åren 1809 och 1853. 

Den tidigare forskningen är oense gällande huruvida Finland förekom i de svenska 

dagstidningarna under denna tidsperiod, vilken innefattar åren mellan freden i Fredrikshamn och 

Krimkrigets utbrott. Därmed blir det intressant att genomföra en studie för att bekräfta huruvida 

tidningarna skrev om Finland eller ej mellan åren 1809-1853. Med hänsyn till den censur som rådde 

under perioden 1812-1845 blir det även intressant att undersöka i vilka sammanhang Finland kunde 

förekomma i de svenska dagstidningarna. Likaså blir det intressant att undersöka vad tidningarna 

skrev om relationen mellan Sverige och Finland, med hänsyn till den tidigare gemenskapen mellan 

länderna. 

 

Genom att studera svenska dagstidningar utgivna efter Finlands splittring med Sverige år 1809 och 

Krimkrigets utbrott 1853, avser denna studie därmed att besvara följande frågeställningar:  

 

1. I vilket sammanhang omnämndes Finland i de svenska dagstidningarna? 

 

2. Hur framställdes relationen mellan Sverige och Finland i tidningarna? 

 

3. Hur skiljde sig de texter som skrevs om Finland före och efter tryckfrihetsförordningens 

 stiftande 1812, samt efter censurens avskaffande 1845? 

 

Genom att utgå från dessa frågeställningar ges en övergripande bild som kan svara på om Finland 

förekom i de svenska dagstidningarna eller ej mellan åren 1809 till 1853. De möjliggör även en mer 

detaljerad beskrivning av vilka sammanhang som kunde leda till att det skrevs om Finland i 

tidningarna, om så skedde. Utöver detta bidrar även tidsintervallen till en undersökning av 

förändringar över tid i det tidningsmaterial som publicerades om Finland, bland annat med hänsyn 

till 1812 års tryckfrihetsförordning. 
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2. Forskningsläge 

Det råder motsättningar i den tidigare forskningen om huruvida Finland tog någon plats i de 

svenska dagstidningarna efter 1809. Historikern Åke Sandström skriver i sin uppsats Sökandet efter 

en ny svensk identitet, om de svenska tidningarna i samband med förlusten av Finland och åren 

därefter. Han påpekar att Götiska förbundets strävan efter att sudda ut bilden av ett samband mellan 

Sverige och Finland kom att färga av sig på de svenska dagstidningarna.5 Även historikern Torkel 

Jansson påpekar att kronprins - sedermera kung - Karl Johans västorienterade politik efter 1812, 

talade om ett Skandinavien utan Finland och att det var först efter hans död 1844 som texter 

innehållande åsikter om Finland började publiceras mer fritt.6 Sandström menar alltså att det var en 

slående tystnad som rådde beträffande ämnet Finland i den svenska pressen och Jansson påpekar att 

Karl XIV Johans politik påverkade vad som publicerades före 1844. 

 

Även Åbohistorikern Max Engman ansluter sig till den del av forskningen som påpekar att det 

rådde tystnad gällande Finland i de svenska dagstidningarna. I sin bok Ett långt farväl lyfter han 

fram flera exempel som visar på att Finland, av olika anledningar, ignorerades av svenskarna efter 

år 1809. Bland annat tar Engman upp finländarnas åsikter om att svenskarna ignorerade dem. 

Exempelvis påpekar han att de sista finländska studenterna vid Uppsala universitet uppvisade en 

anti-svenskhet då de uppfattade att det endast var Sverige och Ryssland som var av värde för 

svenskarna. Genom utlandspolitiken fanns, enligt dessa studenter, ingen plats för Finland i 

svenskarnas tankar. Engman påpekar att Finland även kom att vara fortsatt bortglömt under 

efterföljande decennier. Efter ett besök i Stockholm år 1843 uttryckte den finlandssvenske 

författaren Zacharias Topelius en besvikelse över svenskarnas brist på förståelse och intresse för 

Finland. Engman påpekar att detta var en slutsats som delades av många andra finländare, att 

Finland fick stå för sig själv.7 

 

Precis som tidigare nämnda historiker, delar även Engman uppfattningen att bilden av Finland 

påverkades av den, från 1812, svenska samförståndspolitiken med Ryssland. Engman menar att 

denna var ett verktyg för att, i Sverige, undkomma nostalgi för det förlorade. Han påpekar att detta 

ledde till en nationell förträngning som understöddes av Karl Johans kontroll och hindrande av 

opinionsbildning för revanschism. Därmed försvann Finland ur den svenska tidningspressen och 

opinionen, då 1809 års svenska gränser började talas om som det som varit ”det egentliga Sverige”. 

                                                 
5Sandström 2008, s. 391 
6Jansson 2009, s. 257 f 
7Engman 2009, s. 228 ff. 
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Engmans arbete visar dock, såsom även annan forskning, att det uppstod situationer då Finland trots 

allt blev aktuellt i det svenska medvetandet, så också dagstidningarna. Detta skedde ofta i samband 

med förväntade möjligheter att skapa förändringar för landet, exempelvis i samband med de polska 

upproren under 1830-talet och framför allt under Krimkriget.8 

 

Det finns dock forskare som motsätter sig den bild som getts om att det rådde tysthet om Finland i 

den svenska pressen. Litteraturvetaren Krister Nordberg påpekar i sin bok Såret vill blöda ännu, att 

tryckfrihetsförordningen som rådde i Sverige 1812-1844 var ett hinder för de eventuella åsikter som 

rådde kring förlusten av Finland. Nordberg menar dock att detta hinder kringgicks av poeter och 

författare. Han påpekar att i och med 1812 års censur, tolkades uttryckta tankar om förlusten av 

Finland som kritik mot Sveriges utrikespolitik och även kritik mot Ryssland. Den poesi som skrevs 

kunde som sagt kringgå detta problem genom bland annat användandet av metaforer och liknelser. 

Han menar att diktare kunde dölja sitt budskap genom att använda sig av alternativa uttalanden och 

därmed undvika att deras texter föll offer för censuren.9 

 

Den finska historikern Matti Klinge presenterar en liknande uppfattning som Nordberg. Han menar 

att det skrevs poesi rörande Finland som kom att sprida sig till det svenska folket och påverka deras 

uppfattning. Bland annat tar Klinge upp Runeberg som genom författandet av flera dikter kom att 

skapa en förskönad bild av de finska ständerna. Dessa dikter målade upp ett enkelt och harmoniskt 

Finland, en bild som enligt Klinge, kom att upptas av 1812 års Sverige. Han ger ytterligare exempel 

på tillfällen då texter publicerades om Finland, exempelvis en debatt som sträckte sig över flera år, 

mellan 1838-43. Denna debatt rörde Nordens säkerhet, och Finlands framtid kom att debatteras 

genom pamfletter som publicerades, där vissa försvarade 1812 års politik medan andra motsatte sig 

den. Klinge visar alltså att trots 1812 års tryckfrihetsförordning så publicerades flera texter som 

berörde Finland och dess avträdande från Sverige.10 

 

Det övergripande ämnet som återkommer i den tidigare forskningen är, som sagt, 1812 års censur 

och hur denna påverkade vad som skrevs om Finland. I sin artikel, Förenom oss Scandinavier, Dikt 

och Politik 1814, visar Nordberg hur texter innehållande kritik mot Ryssland drogs in och fick 

revideras innan de kunde ges ut på nytt. Exempelvis fick vinnaren av svenska akademins första pris, 

Esaias Tegnér, flertalet gånger redigera det vinnande bidraget Svea, då det inledningsvis var 

                                                 
8Engman 2009, s. 294 
9Nordberg 2009, s.12 f 
10Klinge 1996, s. 86, 129. 
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revanschpropaganda mot Ryssland. Nordgren visar dock att det fanns fall där texter som stred mot 

censuren hann publiceras innan de drogs in. I artikeln skriver han exempelvis om den poesi som 

framställdes om unionen som slöts mellan Sverige och Norge år 1814. Efter freden i Kiel 

publicerade den svenske hovskalden Carl Gustaf af Leopold en dedikationstext till kung Karl XIII. I 

denna text talade Leopold om Norge som ett lydrike under Sverige. Denna text drogs in och 

omformulerades då den inte stämde överens med kronprins Karl Johans åsikter och vad som 

stadgats i Kielfreden, nämligen att de båda rikena skulle vara jämställda. Enligt Nordberg förekom 

texter som denna då fredens innebörd inte hade blivit rätt uppfattad av alla medborgare.11 Denna 

slutsats som Nordgren drar kan möjligtvis medföra att samma resonemang går att applicera i frågan 

om Finland och 1812 års censur. Det finns därmed anledning att undersöka om liknande texter 

skrivits om Finland och publicerats, då författaren inte hade hunnit uppfattat vad som var eller inte 

var tillåtet att skriva rörande detta ämne. 

 

Den tidigare forskning som lyfter fram tystheten kring Finland innehåller vissa motsägelser som 

visar att de svenska dagstidningarna trots allt skrev om Sveriges förlorade landsdel. Exempelvis 

visar Engman att frågan om Finlands situation efter 1809 togs upp i bland annat Aftonbladet och 

Daglig allehanda, där Finlands egen nationalitet och dess gemensamma historia med Sverige 

diskuterades.12 

 

Även Jansson ger en delad bild av Finlands förekomst i de svenska dagstidningarna. Bland annat 

beskriver han den liberala pressen som växte fram under 1800-talet. Han menar att individer som 

diskuterade situationen i Finland under ryskt styre och relationen med Sverige, inte fann något stöd 

i den liberala pressen som förväntades vilja diskutera detta. Enligt Jansson beror detta bland annat 

på att tidningarna valde att ta upp andra frågor. Bland annat tas Aftonbladet upp och beskrivs 

som ”liberalismens flaggskepp”. Jansson menar att de var mer intresserade av att lyfta fram kampen 

mot Ryssland och den ryssvänlige Karl Johan. Därmed fick inte diskussionen om Finland något 

gehör i den liberala pressen.13 Detta visar dock att tidningarna tryckte texter som gick emot 

censuren, i Aftonbladets fall gällde det kritik mot svenska utrikesrelationer. 

 

I sin bok Rikssprängningen som kom av sig lyfter Jansson främst fram bilden av ett starkt samband 

som uppstod och stärktes mellan Sverige och Finland efter förlusten. Han påpekar att Sverige i vissa 

                                                 
11Nordberg 2014, s. 140 ff 
12Engman 2009, s. 273 
13Jansson 2009, s. 78 
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fall inte kategoriserades som utlandet av finländare, då exempelvis finska studenter inte räknade 

studier i Sverige som utlandsstudier. Hans arbete visar även att övriga Europa delade uppfattningen 

om likheten mellan de båda länderna, då exempelvis encyklopediska beskrivningar av Finland 

hänvisade till Sverige. Jansson menar att Sverige och Finland, efter förlusten 1809, skapade en 

kulturell gemenskap som växte sig starkare än någonsin.14 Historikern Henrik Meinander drar 

liknande slutsatser och påpekar i sin bok Finlands Historia att 1800-talet innebar ett långt farväl 

mellan länderna. Han påpekar att Finlands ekonomi och kultur fortsatte att utvecklas i växelverkan 

med Sverige, under en lång tid efter 1809.15 I motsats till detta påpekar Engman att det inte växte 

fram någon stärkt gemenskap mellan de båda länderna efter Finlands avträdande från Sverige. Han 

presenterar snarare en motsatt bild vari han påpekar att det tidigt öppnade sig en mental klyfta 

mellan länderna.16 

 

Det råder alltså en kluvenhet i forskningen kring huruvida tidningarna skrev eller inte skrev om 

Finland efter 1809, då landet avträddes från Sverige. Därmed finns motiv för en undersökning av 

svenska dagstidningar utgivna mellan åren 1809 och 1853, i syfte att undersöka om de publicerade 

texter om Finland under denna tidsperiod. I samband med detta blir det även relevant att undersöka 

vilken effekt 1812 års tryckfrihetsförordning hade på vad som skrevs och hur relationen mellan 

Sverige och Finland framställdes i tidningarna. 

 

 

 

 

                                                 
14Jansson 2009, s. 38, 190 & 337 
15Meinander 2006, s. 103. 
16Engman 2009, s. 226 
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3. Metod 

I denna undersökning har källmaterial samlats in genom Kungliga Bibliotekets databas för 

digitaliserade dagstidningar. Via deras sökmotor för texter i svenska tidningar har olika former av 

tidningsmaterial samlats in då de visat sig handla om Finland. Detta innebär att inget av det 

tidningsmaterial där Finland omnämns har förbisetts. På grund av detta blir kortare och dagliga 

notiser, såsom dödsannonser, ofta förekommande och upptar en relativt stor del av källmaterialet. 

Fördelen är dock att inget omnämnande av Finland utelämnas ur studien och möjligheten till att 

finna förändringar i källmaterialet har ökat med dess omfång. 

Urvalet av det material som använts i studien utgår från Kungliga Bibliotekets eget urval av 

dagstidningar. I fråga om representativitet bör påpekas att denna databas inte erbjuder tillgång till 

samtliga dagstidningar som utgavs under den tid som denna studie avser att undersöka, 1809-1853. 

Detta kan komma att påverka försök till en generalisering av de resultat som framkommit i 

undersökningen. Kungliga Bibliotekets eget urval motverkar till viss del detta, då de erbjuder ett 

varierande material genom geografiskt och politiskt skilda tidningar, vilket därmed säkrar en 

representativitet för det som studien avser att undersöka. 

Den som läser en av de svenska dagstidningarna som gavs ut under första halvan av 1800-talet kan 

notera att ord stavades olika. Så är även fallet för Finland, som kunde stavas på olika sätt under den 

period som detta arbete avser att undersöka. Oftast förekommer den vanliga, även nutida, 

stavningen ”Finland” men det händer även att tidningarna valde att stava det ”Finnland”. Detta 

växlande av stavningssätt kan förekomma i en och samma tidning, där stavningen kan variera från 

nummer till nummer; problemet är därmed inte begränsat till endast en specifik dagstidning. Detta 

bör hållas i åtanke vid sökning efter källmaterial i Kungliga Bibliotekets databas, då det därmed 

krävs flera olika sökningar för att täcka det tidningsmaterial som berörde Finland. Denna studie har 

därför använt sig av båda stavningarna under sökandet efter källmaterial. 

Den metod som används för att analysera och presentera resultatet i denna studie, utgår från tre 

tidsperioder som ställts upp för att kategorisera källmaterialet. Detta innebär att tidningstexter från 

år 1809-1811 placeras i en egen period som innefattar tiden innan indragningsmakten trädde i kraft. 

Därefter kommer den andra perioden som utgår från källmaterial mellan åren 1812-1844, vilket var 

den tid då indragningsmakten var aktiv. Den tredje och sista perioden baseras på tiden efter 

indragningsmaktens avskaffande och fram till Krimkrigets utbrott, alltså mellan år 1845-1853. 

Dessa tre tidsperioders uppdelning, i förhållande till indragningsmakten, baseras på den tidigare 

forskningens resonemang om att denna censur påverkade vad som skrevs om Finland; vilket denna 

studie avser att undersöka. För att ge en lättare översikt av uppdelningen presenteras detta i tabellen 
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nedan: 

Period 1 Period 2 Period 3 

1809 – 1811 1812 - 1844 1845-1853 

  

Därefter har materialet inom varje tidsperiod kategoriserats utifrån det sammanhang vari Finland 

omnämns. Denna kategorisering utgår från två övergripande teman, varav ena grundar sig på en av 

studiens frågeställningar gällande hur relationen mellan Sverige och Finland framställdes i 

tidningarna. I denna övergripande kategori kommer sedan materialet att delas upp utifrån de 

sammanhang inom vilka tidningarna diskuterade relationen mellan länderna. 

Resterande källmaterial placeras i ytterligare en övergripande kategori som innefattar de tillfällen 

Finland omnämns i andra sammanhang. Denna kategorisering förväntas vidare bidra till att svara på 

frågeställningen gällande i vilka sammanhang Finland omnämndes i de svenska dagstigningarna. 

Texterna i denna kategori kommer på samma sätt att delas upp ytterligare en gång, utifrån de 

kontexter som syns i källmaterialet. Metoden kan ses i bilden nedan: 

 

 Därefter analyseras materialet inom varje tidsperiod, utifrån de kategoriseringar som ställts upp. 

Detta sker för att undersöka om tidningarnas sätt att skriva om Finland kunde variera mellan olika 

sammanhang. Därtill görs även en jämförelse mellan de tre tidsperioderna, i syfte att undersöka om 

sättet att skriva om Finland förändrades över tid. Genom tidsuppdelningen undersöks även om 

indragningsmakten hade någon effekt på de svenska dagstidningarnas skriverier om Finland. 
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4. Källmaterial 

 Denna undersökning använder sig av skriftliga källor i form av dagstidningar. Dessa hanteras i sin 

tur som en kvarleva av vad de svenska dagstidningarna skrev om Finland mellan åren 1809 och 

1853. 

Delar av källmaterialet som använts i denna studie har publicerats under en rådande censur, vilken 

kom att gälla för de texter som utgavs mellan år 1812 och 1845. Detta var resultatet av den 

indragningsmakt som upprättades i samband med en ny tryckfrihetsförordning år 1812. Detta 

möjliggjorde för statsmakten att förbjuda utgivningen av tidningar eller tidskrifter som exempelvis 

ansågs vara av ”smädelig egenskap”. Det källmaterial som publicerades under censur har därmed 

presenterats separat i resultatavsnittet, som en del i undersökningen. 

Med tiden kom antalet tidningar som publicerades i Sverige att öka. Då denna studie delvis gör en 

jämförelse över tid kan detta innebära att fler tidningar skrev om Finland under 1850-talet än 1809. 

Detta behöver dock likställas med att det uppstod ett ökat intresse för Finland. Istället kan det alltså 

vara resultatet av att det var fler tidningar som utgavs längre in på 1800-talet. För denna uppsats är 

det dock inte kvantiteten av tidningsmaterial som är det väsentliga. Istället fokuserar studien på att 

undersöka vad som publicerades och inom vilket sammanhang detta skedde. 

I de svenska dagstidningarna förekom även tradering genom att de publicerade varandras texter. 

Det har till viss del medfört att tidningar utöver de som tillhandahålls av Kungliga Biblioteket 

omnämns i denna studie. Detta innebär dock inte att det resultat som presenteras i detta arbete 

hänvisar till dessa tidningar. Istället kommer det endast påpekas de gånger en tidning ur 

källmaterialet nämner att samma text, rörande Finland, publicerades i andra tidningar. De tillfällen 

där tradering av texter mellan tidningarna i källmaterialet blir av intresse är då en text kan återfinnas 

bland tidningar vars politiska orientering skiljer sig. För denna studie medför dock inte tradering 

något källkritiskt problem, genom att tidningarna behandlas i form av kvarlevor. Därmed studeras 

inte källmaterialet i syfte att vara en källa till det tidningarna skrev om, istället ses de som en 

kvarleva av vad och hur de svenska dagstidningarna skrev om Finland. 

De tre tidsperioder som avses att undersökas i denna studie skiljer sig i antal år som dessa 

innefattar. Källmaterialet utgår från 225 unika tidningstexter varav den första tidsperioden, 1809-

1811, innefattar tio av dessa. Resultatet för den andra perioden, 1812-1844, baseras på 163 

publikationer. Den tredje tidsperioden, 1845-1853, innefattar 52 texter. En tydligare illustration av 

uppdelningen kan ses i tabellen nedan: 

Period: 1809 - 1811 1812 - 1844 1845 - 1853 
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Antal texter: 10 163 52 

 

Uppdelningen av tidsperioder baseras på tiden före, under och efter indragningsmakten som 

instiftades år 1812. Den variation som uppstår i källmaterialets uppdelning i årtal medför att de 

perioder med högre antal texter även möjliggör att Finland kan förekomma inom fler sammanhang. 

Den förändring som avses att undersökas mellan brotten i dessa tidsperioder är dock inte hur denna 

censur påverkade antalet texter som skrevs om Finland. Istället avser den att undersöka om och hur 

censuren hade inverkan på vad som skrevs och hur detta eventuellt kom att förändras före, under 

och efter tiden den rådde. Förändringar över tid kan därmed studeras inom och mellan dessa 

tidsperioder utan att en ojämn fördelning av källmaterialet påverkar resultatet. 
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5. Resultat 

Finland i svenska dagstidningar 1809 – 1811 

Relationen mellan Sverige och Finland 

Relationen för invånare 

Under de inledande åren efter freden 1809 förekommer Finland flera gånger i de svenska 

dagstidningarna. Det är främst texter som berör relationen mellan Sverige och Finland som 

publicerades under denna period och dessa texter fördelade sig över tre kontexter. En av dessa är 

tidningsmaterial som berörde relationen på individnivå under de första åren efter freden. 

Kriget och förlusten av Finland blir ett ämne som många av texterna mellan 1809 och 1811 

relaterar till, bland annat när det gäller texter som berör ländernas invånare. Detta skedde 

exempelvis i de mindre notiser som publicerades, vari människor kunde meddela att de skulle gifta 

sig, söka arbete i något av länderna eller att en närstående hade gått bort. I tidningarna kunde dessa 

notiser vara skrivna av de som befann sig i Finland före kriget och tvingades ta sig till Sverige, 

vilket de ofta påpekade i sina insändare. I samband med dessa nämndes ofta att de lyckades fly och 

undkomma fienden, alltså Ryssland. Inrikes tidningar år 1810 publicerar exempelvis en 

jobbansökan vari en man påpekar att han genom kriget blev berövad sin fädernes bygd Finland och 

att han därför behövde söka arbete i Sverige.17 

Även i posttidningar utgavs denna sortens insändare. Exempelvis publicerades år 1811 en 

insändare från en man som avsåg att gifta sig men saknade bevis om hinderslöshet. I texten 

förklarar han att anledningen till att han saknade detta var att han levt och arbetat i Finland men 

återvänt till Sverige då han som flykting undkom fienden under kriget år 1808.18 

 Genom dessa texter syns ett mönster där tidningarna publicerade insändare från individer som 

drabbats av kriget. Denna sorts texter utkom kontinuerligt under hela tidsperioden mellan 1809-

1811 och samtliga framhöll hur Ryssland var en fiende som hade tvingat dem från eller berövat dem 

Finland. 

                                                 
17Inrikes tidningar, 1810-07-07 
18Posttidningar, 1811-01-05 
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Lagstiftning och myndighetsunderrättelser 

Den andra kontexten som kan urskiljas bland de texter som publicerades i de svenska 

dagstidningarna mellan 1809-1811 är texter som berör lagstiftning och andra 

myndighetsunderrättelser. Under dessa år skedde förändringar i lagstiftningen som kom att påverka 

de svenska och finska invånarna, vilket de svenska myndigheterna meddelade genom den svenska 

pressen. 

Ett av de tidigaste omnämnandena som gjordes gällande Finland, var en notis med en underrättelse 

från myndigheterna. Detta skedde endast ett par månader efter att Sverige vid fredsförhandlingarna i 

Fredrikshamn gått med på att Finland skulle avträdas till Ryssland. Denna notis publicerades i 

Posttidningar den elfte december 1809 och den gällde posten mellan Sverige och Finland. I texten 

påpekades att postgången fortsättningsvis skulle besörjas på samma sätt, såsom den gjort innan 

kriget. Det noterades även att detsamma gällde för den post som skickades till Ryssland. Dessa 

uppdateringar, gällande postväxlingen mellan Sverige och Finland, kom att fortsätta publiceras flera 

gånger varje år. Tidningarna omnämnde oftast detta i samband med förändringen av årstiderna, 

beroende på när isen lagt sig över havet mellan Sverige och Finland.19 

 

I Posttidningar publicerades det år 1810 en text som speglade beslutsfattande gällande svenska 

förhållanden, som indirekt kom att beröra Finland. Texten baseras på ett protokoll från Västerås 

rådhus vari det diskuterades de arv som hade tilldelats människor som levde i Finland och på grund 

av kriget inte hade kunnat tillgodose sig sin arvsrätt. I texten påpekades att freden borde ha medfört 

att de gode män som ansvarade för dessa individers arv, inte längre var nödvändiga och de som 

levde i Finland därmed kunde infinna sig i Sverige och själva bevaka sin egen rätt, såsom de gjort 

innan kriget bröt ut.20 

I februari 1811 utkom i Inrikes tidningar, en kungörelse från kung Karl XIII angående de stadgar 

som hade fastställts angående utlänningar som reste till eller redan vistades i Sverige. Noterbart är 

att den elfte stadgan handlade specifikt om människor från Finland. I texten gick att läsa hur 

resande finnar på handelsfartyg eller "finnskutor” borde, då de var boende uti förra svenska Finland, 

varit försedda med pass av magistraten eller landshövdingen från den ort de började sin resa. I 

paragraf 13 påpekas det dock att den nya förordningen inte gjorde några ändringar i det som 

stadgats i fredstraktaten med den ryske kejsaren, rörande handeln med Finland. Texten uttrycker 

alltså en skärpning av de regler som gällde för finska medborgare som reste till Sverige, men 

                                                 
19Posttidningar, 1809-12-11 
20Posttidningar, 1810-06-16 
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paragraf 13 förtydligade att detta var åtgärder som redan vidtagits i tidigare stadgar.21 

Ett halvår senare, i oktober 1811, publicerar Posttidningar ännu en kungörelse från kungen. Denna 

gällde de gratialer22 som utdelades till sjömäns änkor. I denna text påpekades att amiralitets-

krigsmans-kassans tillgångar möjliggjorde en ökning av de betalningar som gjordes till barn och 

änkor vars män innehaft ett amiralitetsämbete eller tjänst medan de levde. Även gratialerna för 

många andra tjänster kom att ökas med en tredjedel, med en kommentar om att de inte hade 

utbetalats sedan 1804. I detta sammanhang kom kungörelsen även att ta upp Finland, genom ett 

påpekande om att dessa utbetalningar inte skulle gälla de änkor som var boende i Finland eller på 

Åland.23 

Källmaterialet för perioden 1809-1811 visar att Finland förekom i de svenska dagstidningarna då 

de publicerade texter gällande den svenska lagstiftningen. En förklaring till att Finland påträffas 

inom detta sammanhang förefaller vara att myndigheterna, genom tidningarna, behövde kungöra de 

förändringar som följde av att Finland och dess medborgare inte längre tillhörde Sverige. Samtidigt 

berörde texterna om Finland inte endast kungörelser om förändringar i lagstiftningen utan även 

återupprättandet av vissa förhållanden som gällt innan kriget 1808-1809. 

Politik 

Politik är den tredje kontexten, gällande relationen mellan Sverige och Finland, som går att 

urskilja i de svenska dagstidningarna mellan åren 1809 – 1811. Det är endast en artikel som berör 

detta ämne men den visar hur förlusten av Finland kunde presenteras i den svenska pressen. Denna 

text är publicerad i tidningen Fahlu weckoblad, som i senare delar av källmaterialet visat sig ta upp 

förlusten av Finland flertalet gånger. 

År 1810 publicerade tidningen vad de kallar en historisk och politisk översikt av året 1809, i denna 

ingick därmed kriget mot Ryssland och hur svenska riket avträdde Finland, vilket i texten beskrevs 

som en stor förlust. Texten innehöll även beskrivningar av andra politiska händelser i världen, vari 

förlusten av Finland endast utgjorde en del av texten. Noterbart är att det förefaller vara en text vari 

tidningen uttrycker sina egna tankar om bland annat den svenska politiken. Exempelvis beskrev 

tidningen att Sverige, vid slutet av 1809, stod som ett träd i lövfällning och att splittringen med 

Finland var ett obotligt sår, då det även innebar att 895,777 människor inte längre tillhörde svenska 

riket. I motsats till tidningens bild av Sverige, beskrev den att Ryssland var ett växande träd som 

                                                 
21Inrikes tidningar, 1811-02-28 
22Understöd från pensionskassa som förr fanns inom exempelvis flottan och armén. 
23Posttidningar, 1811-10-07 
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bredde ut sina ”fina” grenar genom sitt erövrande. Då texten, enligt tidningen, var en politisk 

översikt tar den även upp det politiska läge som rådde i Sverige under den tid då Finland gick 

förlorat. Författaren beskrev exempelvis hur förlusten till Ryssland, där Finland ingick, lindrades av 

att svenska regeringen motsatte sig de riktlinjer kung Gustav IV Adolf satt ut. Därmed framförde 

tidningen även till viss del en kritik av den före detta kungen, i samband med diskussionen om 

förlusten av Finland. .24 

Andra delar av källmaterialet har visat att det under den studerade tidsperioden, 1809-1853, var 

vanligt förekommande att förlusten av Finland framfördes som kritik mot den före detta kungen 

Gustav IV Adolf. Denna text ger mer uttryck för författarens egna åsikter angående politiken som 

fördes i samband med förlusten av Finland. Därmed skiljer sig denna text från exempelvis de som 

publicerades i Inrikes tidningar och Posttidningar, vari Finland främst förekom i form av 

kungörelser. Detta resultat är dock att vänta, med hänsyn till Gustav III beslut från 1791, att 

kungörelser blev lag först då de publicerades i dessa tidningar, vilket Posttidningar och Inrikes 

tidningar därmed blev skyldiga till att göra.25 

Under åren före indragningsverkets instiftande var det alltså möjligt för tidningarna att diskutera 

förlusten av Finland och samtidigt vinkla det som kritik mot det svenska styret. Möjligtvis kan 

denna text vara den sortens material som 1812 års censur avsåg att förhindra. 

Hjälp till Finland    

I källmaterialet förekom det att de svenska tidningarna publicerade texter, vari det diskuterades 

olika former av stöd eller hjälp till förmån för Finland och dess medborgare. Detta skedde även 

under perioden 1809-1811. 

I maj 1810, ett halvår efter freden i Fredrikshamn, publicerade Inrikes tidningar en insändare vari 

svenska kyrkorådet i London ville berätta om det ekonomiska stöd de erbjöd finska sjömän i brittisk 

tjänst. Flera av de texter som publicerades under denna tidsperiod, innehöll en kommentar från 

författaren om att svenska tidningar förmodligen även lästes i Finland. Även i denna text har 

författaren lagt till en liknande kommentar, vilken sade att invånarna i Finland förmodligen skulle 

läsa denna tidning och att det enklaste sättet att komma i kontakt med dem var just genom 

tidningen. 

I meddelandet hälsades till de människor i Finland som hade släkt och vänner som var sjöman i 

engelsk tjänst, att det svenska kyrkorådet precis som tidigare, tänkte fortsätta bevaka även finska 

                                                 
24Fahlu weckoblad, 1810-08-11 
25http://www.ne.se.proxybib.miun.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/post-och-inrikes-tidningar 
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sjömäns angelägenheter. Kyrkorådet meddelade att ingen skillnad gjordes mellan Svenskar och 

Finnar när det kom till fördelning av de förmåner som församlingen åtnjöt. Det var därmed, för var 

och en i Finland öppet att vända sig till den svenska församlingens pastor då de hade frågor kring 

sina anhöriga. I texten påpekades även att det var en betydlig mängd finska sjömän i London under 

den tiden och att de därför fanns hopp för många om att deras bekanta fortfarande levde.26   

I texten påpekade kyrkorådet att församlingen hade att tacka de svenska kungarna och den då 

rådande regeringen, vilka genom sin välvilja och faderliga omsorg, hade möjliggjort att finska 

sjömän, då de var i nöd, kunde ta del av församlingens fattigkassa. I texten gjordes även ett specifikt 

tack till Gustav IV Adolf som hade anslagit medel som församlingen tog del av och som 

möjliggjorde att de finska sjömännen även kunde få fri skötsel om de blev sjuka.27 

Under perioden mellan år 1809-1812 publicerades alltså texter i de svenska dagstidningarna där 

Finland diskuterades utifrån sammanhang som berörde hjälp och stöd till finska medborgare. Värt 

att notera är hur relationen mellan Sverige och Finland, efter förlusten, tog olika uttryck i 

tidningarna. I denna text presenterades den svenska kyrkan och hur den fortfarande erbjöd 

ekonomiskt stöd till de finska sjömännen och deras anhöriga i Finland. Detta kan jämföras med 

kungörelsen från kungen som publicerades i Posttidningar oktober 1811 och som presenterades 

tidigare i resultatdelen i det sammanhang som berörde lagstiftning och myndighetsunderrättelser. I 

den texten beskrevs hur kungen beslutat att utbetalningen från amiralitets-krigsmans-kassan inte 

skulle gälla änkor i Finland och Åland, som ett resultat av att de inte längre innefattades inom det 

svenska riket. Genom dessa texter går det att konstatera att de svenska dagstidningarna gav uttryck 

för olika ställningstaganden i frågan om relationen mellan Sverige och Finland, där kyrkan valde att 

fortsätta ge stöd till de finska medborgarna. 

Finland i andra sammanhang 

Ryssland 

I källmaterialet var det mellan år 1809 – 1811 endast ett tillfälle då Finland förekom i ett annat 

sammanhang som inte berörde även Sverige; denna text faller inom kontexten Ryssland. Fahlu 

weckoblad publicerade år 1811 en artikel som hänvisade till en reseskildring, ursprungligen utgiven 

i ryska Petersburg. Denna text beskrev den ryska kejsarens resa genom Finland under kriget 1809. 

Däri gick att läsa hur ryssarna, efter att ha intagit Sveaborg, av misstag antände ett lager med krut 

                                                 
26Inrikes tidningar, 1810-05-18 
27Ibid. 



16 

och förstörde en del av fästningsverket tillsammans med de intilliggande skeppsvarven. Enligt 

tidningen så var texten hämtad ur reseskildring för den ryska kejsaren men tidningen valde endast 

att skriva om det avsnitt som berörde att han var närvarande då en del av Sveaborg förstördes.28 

Denna tidningstext är intressant då den gav en bild av vad som skedde i Finland efter att Sverige 

dragit sig undan och ryssarna intagit landet. Frågan är hur texter som denna uppfattades då den 

beskrev hur före detta svenska befästningar, i detta fall Sveaborg, förstördes av ryssarna när de väl 

tagit över. En möjlig tolkning är att sådana texter var de som avsågs att stoppas genom 1812 års 

censur, då de kan ha väckt ilska och tankar om revanschism, såsom bland annat Nordberg har 

beskrivit i sin tidigare forskning.29 

 

                                                 
28Fahlu weckoblad, 1811-06-22 
29Nordberg 2009, s.12 f 
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Finland i svenska dagstidningar 1812 - 1844 

Relationen mellan Sverige och Finland 

Relationen för invånare 

 Från år 1812 och tryckfrihetsförordningens stiftande fortsatte publiceringen av de texter som 

berörde individer i relationen mellan Sverige och Finland, på samma sätt som under föregående 

period. Det kunde exempelvis handla om de som sökte arbete eller skulle gifta sig och av olika 

anledningar hänvisade till sin bakgrund i Finland. Under de inledande åren efter 1812 syns dock en 

förändring i de sätt som dessa texter uttryckte sig. 

År 1813 publicerade Inrikes tidningar en notis vari det påpekades att ett antal kvinnor avsåg att 

gifta om sig men att deras män som försvann i kriget i Finland 1808, om de fortfarande levde, skulle 

höra av sig till sina hustrur. I denna text benämns Ryssland som den fiende som intagit Finland, på 

samma sätt som liknande texter kunde formuleras under föregående tidsperiod, mellan 1809-

1811.30 Källmaterialet visar dock att efter denna text upphörde benämnandet av Ryssland 

som ”fienden” i de texter vari tidningarna mellan år 1812-1844 omnämnde Finland i samband med 

texter om svenska eller finska invånare. I Posttidningar publicerades exempelvis år 1816 en text 

vari en kvinna förklarade att hon saknade hinderslöshet då hon befunnit sig i Finland under det 

senaste kriget. I denna text påpekas dock att kriget var mot Ryssland, vilket blev den benämning 

som kom att fortsätta användas i dessa texter.31 Denna text går även att jämföra med den som 

utgavs av Posttidningar år 1811, vilken redovisats tidigare i resultatavsnittet. Denna berörde samma 

ämne, där en man saknade hinderslöshet på grund av att ha vistats i Finland under kriget 1808, men 

att Ryssland i den texten benämndes som ”fienden”.32 Det går därmed att urskilja en förändring i 

de texter som publicerades om Finland; eventuellt kan detta förklaras av censurens stiftande år 1812 

och indragningen av de texter som var kritiska till Ryssland, såsom Nordberg tidigare visat i sin 

forskning.33 

Under hela tidsperioden 1812-1844 förekom det även ofta att dödsfall i Finland fick plats i de 

svenska dödsrunorna. Dessa dödsrunor presenterades under rubriken ”döde i landsorterne”, men de 

som dog i Finland avskildes från övriga med en streckad linje, dock inte under en annan rubrik.34 

Detta kunde visserligen variera då exempelvis Aftonbladet, efter dess grundande år 1830, valde att 

                                                 
30Inrikes tidningar, 1813-04-15 
31Posttidningar, 1816-10-19 
32Posttidningar, 1811-01-05 
33Nordberg 2014, s. 140 ff 
34Post- och inrikes tidningar, 1822-02-06 
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presentera dödsfall från Finland, direkt under rubriken ”döda i landsorterne”, alltså tillsammans 

med de som dött i Sveriges olika orter.35 

Andra texter av detta slag kunde exempelvis handla om folk som sökte arbete, människor som 

ville byta en svensk gård mot en finsk eller att finska medborgare hade rätt till ett arv i Sverige.36 

Värt att notera är hur specifika tidningarna var när de i dessa sammanhang presenterade en ort i 

Finland. Om exempelvis en person kom från en finsk ort, räckte det ofta inte med att nämna att 

denne var född i Finland. Istället specificerades ofta vilken socken och i närheten till vilken stad 

nämnde person härstammade ifrån. Detta kan exempelvis ställas i kontrast mot tidningarnas 

omnämnande om Norge som väldigt sällan förekom i de svenska dagstidningarna, i förhållande till 

den plats Finland fick. Under denna tid förekom det heller aldrig några notiser om exempelvis 

norska personers giftermål eller dödsfall, vilket kan tala för att Finland därmed gavs ett särskilt 

beaktande i dagstidningarna. Enda gången under denna tidsperiod som Norge gavs en större plats i 

tidningarna var i samband med landets förening med Sverige år 1814. Anmärkningsvärt är dock att 

de omnämnanden som skedde kring detta var få i förhållande till de som gjordes om Finland under 

samma tid.37 

Denna sorts texter som berörde Finland i samband med att individer avsåg att gifta sig, söka arbete 

eller liknande fortsatte att publiceras i de svenska dagstidningarna under hela tidsperioden 1812-

1844. Noterbart är dock att i källmaterialet fortsatte dessa texter i ungefär tio års tid efter stiftandet 

av tryckfrihetsförordningen 1812, att hänvisa till kriget i Finland år 1808. Detta upphörde efter år 

1821 då den sista texten av detta slag, med hänvisning till kriget i Finland, publicerades i Post- och 

inrikes tidningar.38 En eventuell förklaring till att dessa texter slutade omnämna kriget i Finland 

kan vara det ökade tidsavståndet till då händelsen var aktuell. 

Utöver dessa insändare och kortare notiser uttrycktes sällan relationen mellan Sverige och Finland 

på andra sätt då tidningarna publicerade texter som berörde individer. I källmaterialet skedde detta 

endast tre gånger mellan åren 1812-1844. En av dessa texter publicerades i Inrikes tidningar år 

1818. Detta var en årsberättelse från ett svenskt musiksällskap som upprättades samma år, i syfte att 

förekomma ledsnad och utsvävningar bland ungdomar. I texten påpekades att individer från både 

Sverige, Norge och även Finland var inbjudna till att bli medlemmar i sällskapet.39 

De andra två texterna var två rapporteringar om Degebergs lantbruksinstitut, som publicerades i 

                                                 
35Aftonbladet, 1831-02-24 
36Inrikes tidningar, 1817-07-07 
37Fahlu Weckoblad, 1814-05-28 
38Post- och inrikes tidningar, 1821-04-14 
39Inrikes tidningar, 1818-04-21 
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två utgåvor av Post- och inrikes tidningar 1838. Det intressanta med dessa två texter är att två 

studenter nämns specifikt i båda texterna. Den ena är en dansk student och den andra är finsk. I 

texten beskrivs de båda med namn, till skillnad från övriga studenter och tidningen påpekade att just 

dessa två ”fortfarande” befann sig vid lantbruksinstitutet. Det påpekades även att de bägge var 

utlänningar och att de bekostades av kungliga lantbruksakademin.40 Att den finska eleven nämns i 

samband med den danska medför att det nödvändigtvis inte rörde sig om att specifikt utpeka 

personen som finsk. Snarare förefaller det handla om att han var utländsk samt att han bekostades 

av kungliga lantbruksakademin. Att dessa tidningar skriver om en finsk student är dock intressant 

med hänsyn till att den ryske kejsaren år 1820 hemkallade alla finska utlandsstuderande och därefter 

gjort det svårt att få tillstånd för utlandsstudier. Detta skall ha lett till att studentutbytet mellan 

Sverige och Finland nästan avbröts helt.41 

Resultatet visar alltså att Finland förekom i de svenska dagstidningarna i sammanhang som 

berörde individer under tidsperioden mellan år 1812-1844. I materialet från dessa år går det att 

urskilja vissa förändringar i sättet som Finland presenterades inom denna kontext. Dessa 

förändringar är dels att Ryssland slutade benämnas som ”fienden” i tidningarna som utgavs efter år 

1813. Den andra förändringen är att texter som berörde individer som exempelvis skulle gifta sig 

eller söka arbete, upphörde runt 1820-talets början med att hänvisa till dessa personers relation till 

kriget i Finland år 1808. 

Lagstiftning och myndighetsunderrättelser 

Källmaterialet från perioden mellan 1812-1844 innehåller flera tidningstexter där Finland 

diskuteras i samband med lagstiftning och diverse underrättelser från myndigheter. Under denna 

period kom många av dessa underrättelser att beröra handeln och handelstraktaten mellan Sverige 

och Finland, således behandlas de texterna under rubriken Handel och Ekonomi. 

I de svenska dagstidningarna förekom dock andra texter där Finland diskuterades i samband med 

lagstiftning och andra underrättelser från myndigheter. År 1817 publicerade exempelvis Inrikes 

tidningar en kungörelse från den ryske kejsaren. Denna text berörde de svenskar som ägde 

fastigheter i Finland och var ursprungligen hämtad från Åbo allmänna tidning. I texten kungjordes 

att svenska undersåtar hade tillstånd att ytterligare ett år inneha sina fastigheter i Finland. De 

underrättades även om att detta gällde fram till bestämd tid år 1817, enligt de villkor som hade 

fastställts i tionde artikeln av 1809 års fredstraktat.42 Denna text är ett exempel på relativt vanligt 
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förekommande underrättelser, där lagstiftning eller uttalanden från myndigheter i Finland 

rapporterades i de svenska tidningarna, om det kom att påverka svenska invånare. Exempelvis 

publicerades texter som kungjorde då Åbo hovrätt utsåg exekutorer som ansvarade för arv i Finland, 

som eventuellt kunde beröra invånare i Sverige.43 

År 1824 publicerade Post- och inrikes tidningar en cirkulär från kung Karl John, till de svenska 

landshövdingarna. I texten meddelade kungen om en föreskrift från den ryske kejsaren angående de 

som reser från Finland till Sverige. I föreskriften påpekades att dessa personer skulle vara försedda 

med pass från det svenska generalkonsulatet eller pass som var undertecknade av svenska vice 

konsuler i Finland. De som inte hade ett sådant pass fick inte mottas i det svenska riket.44 Denna 

text är noterbar då en liknande kungörelse utgavs år 1811, vilket presenterats tidigare i resultatet; 

vari den svenska kungen förordnade att finska medborgare som reste till Sverige skulle ha pass från 

landshövdingen eller den finska magistraten i den ort de reste ifrån. .45 Den texten skiljer sig från 

detta senare cirkulär som publicerades 1824, vari det istället är den ryske kejsaren som beslutat om 

föreskrifter, vilket meddelas de svenska landshövdingarna via kungen, genom tidningarna. Detta är 

en trend som uppkommer i källmaterialet från perioden mellan år 1812-1844, där den ryske 

kejsaren gör ändringar i lagstiftningen för Finland; vilket påverkade svenska intressen och därmed 

meddelades via kungen eller annan svensk myndighet. 

I de svenska dagstidningarna började Finland förekomma mer frekvent i samband med kolerans 

utbrott under början av 1830-talet. Detta syns bland annat i källmaterialet då kungen och de svenska 

myndigheterna fattade beslut om karantän och stängda gränser, vilket kom att meddelas via de 

svenska dagstidningarna. År 1831 utgavs flest texter rörande lagstiftning till följd av koleran. 

Exempelvis publicerade Post- och inrikes tidningar en text vari den kungliga 

karantänskommissionen meddelade att samma dag som koleran bröt ut i Helsingfors så verkställdes 

de beslut och förordningar som kungen i förväg hade fastställt inför en sådan händelse. Därefter 

meddelas även att kungen strax därefter tillät svenska undersåtar, försedda med pass och 

sundhetsbevis, att återvända till fäderneslandet, för att därefter placeras i karantän.46 Källmaterialet 

visar alltså att det var andra faktorer, utöver de Polska upproren som Engman, enligt sin tidigare 

forskning, påpekat bidrog till att Finland skrevs om mer frekvent i de svenska dagstidningarna 

under denna period.47   
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År 1833 utkom i Aftonbladet en text vari det diskuterades om Sverige kunde, mot betalning, 

överlämna sina brottslingar till Ryssland för att därefter skicka dem till de Sibiriska gruvorna. I 

texten diskuteras att de i Finland fortfarande hade svenska lagar och att de var tveksamma till att 

hantera sina brottslingar på detta sätt, med risken för att även politiska fångar skulle föras bort. 

Texten avslutas med en kommentar från redaktionen om att finnarna ändock accepterade förslaget 

då den nya ryska kejsaren, Nikolaj I, hade avskaffat dödsstraffet. Texten inleds även med en 

kommentar om att denna hantering av svenska brottslingar skulle vara möjlig genom de vänskapliga 

förhållanden som rådde mellan de svenska och ryska regeringarna.48 Utifrån denna kommentar går 

det eventuellt att misstänka att texten var skriven i ironi, med hänsyn till vad Jansson i sin tidigare 

forskning påpekar, angående att Aftonbladet under denna tid kämpade mot kung Karl Johans 

vänskap med Ryssland.49 

Efter 1830-talets början och fram till 1844 avtar dock omnämnanden om Finland i sammanhang 

som berör lagstiftning, utöver förändringar i handelstraktaten mellan länderna. År 1843 utkommer 

en text i Post- och inrikes tidningar, med ett brev från kungen, angående ständernas hemställan om 

fri tillverkning och försäljning av bergskrut. I denna text påpekade kungen att innan Finland skiljdes 

från Sverige så producerades svenskt krut främst av salpeter från finska Österbotten. Därefter 

påpekades att det, efter förlusten av Finland, behövdes premier och underlättnader för att upprätta 

en salpeterverksamhet i Sverige.50 Denna text är en av två i källmaterialet där den svenska kungen, 

genom tidningarna, omnämner förlusten av Finland. Eventuellt kan detta delvis förklaras av den 

rådande politiska situationen där censuren skulle komma att börja avskaffas, året efter att denna text 

publicerades. 

Vad som kan noteras under perioden 1812-1844 är att Ryssland började få en tydligare närvaro i de 

texter som publicerades om lagstiftning, då Finland diskuterades. Det rör sig inte endast om de 

beslut som fattades av den ryska kejsaren utan även andra diskussioner där jämförelser gjordes 

mellan den svenska lagen och den finska, under ryskt styre. 

Politik 

Finland förekom även i samband med texter som berörde politik i de svenska dagstidningarna 

mellan åren 1812-1844. I källmaterialet är det under 1820-talet som dessa texter börjar förekomma 

allt mer ofta, bland annat gällande utrikespolitiken mellan Sverige och Ryssland. År 1821 publicerar 

exempelvis Post- och inrikes tidningar en notis som hänvisade till de överenskommelser som 
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fattades mellan den svenska och ryska regeringen gällande posten mellan Sverige och Finland. 

Notisen underrättade de korresponderande som skickade pengar mellan länderna om ett antal 

punkter som skulle börja iakttas om de ville få ersättning vid eventuell olyckshändelse.51 År 1827 

publiceras exakt samma notis ännu en gång i Post-och inrikes tidningar, fast den var fortfarande 

daterad från år 1821.52 

Under slutet av 1820-talet väcktes en diskussion om den svenska försvarspolitiken, vilket det 

skrevs om i tidningarna som bland annat tog upp det svenska försvaret i förhållande till det finska. 

År 1828 publicerade exempelvis Stockholms Posten ett utdrag ur adelns och ridderskapets 

riksdagssammankomst. Texten förklarade bland annat, att när en person väl övertygat sig om att 

Sveriges skärgård verkligen fanns kvar, fastän Finland olyckligtvis var borta, så kunde denne 

förundras över varför behovet av en flotta inte fanns kvar, så länge Sverige fortfarande ägde en 

skärgård. Argumentet för flottans betydelse var att den, trots sina förluster i Åbo och Sveaborg 

1808, var Sveriges enda väpnade styrka som framgångsrikt lyckades stå emot fienden.53   

 Ett antal månader senare, i Maj 1829, publicerade Stockholms Posten en insändare om den 

svenska försvarspolitiken; även denna gång rörde det flottan. I denna, relativt långa, insändare 

framför författaren kritik mot tidningen Argus, angående dess bristande insikt i Finlands betydelse 

för den ryska flottan. Enligt Stockholms Posten fick det ryska väldet, genom Finland, tillgång till en 

kust vars allmoge hade sjöfart som sitt levebröd. I texten gjordes en jämförelse mellan de svenska 

och finska rotebåtsmännen, vari de svenska beskrevs som att de inte hade gjort större sjöresor än 

över närmsta vik på väg till sin kyrka. Tidningen påpekade att Ryssland kunde därför tack vare 

Finland - förmodligen mer specifikt Åland54 - bemanna sina skepp med skickligt folk, betydligt 

snabbare än vad Sverige kunde.55 Värt att notera med denna text, är att Stockholms Posten i sin 

artikel riktar kritik mot tidningen Argus, som vid denna tid var utgiven i sin fjärde utgåva. Detta är 

intressant då denna fjärde utgåva publicerades med bistånd från regeringen, till skillnad från de tre 

föregående upplagorna som samtliga drogs in. Därmed kan det vara möjligt att denna kritik, från 

Stockholms Postens sida, kan tolkas som kritik riktad mot den svenska regeringen och Rysslands 

militära nyttjande av Finland.56   

Eventuellt kan det ökade förekomsten av Finland i samband med texter om det svenska försvaret 
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som publicerades av tidningarna under denna period, förklaras av kriget mellan Ryssland och 

Turkiet som pågick under samma tid som texterna publicerades. Finland kom i samband med detta 

att involveras i den ryska krigsmakten och det blev därmed aktuellt att diskutera den svenska 

försvarspolitiken med hänsyn till detta.57 

År 1831 utkom Aftonbladet med en artikel vari tidningen uttryckte sina åsikter angående Sveriges 

politik i förhållande till Ryssland samt vad detta innebar för den svenska tryckfriheten. I denna text 

syns en subtil revanschistisk ton som även berörde Finland. Enligt Aftonbladet så fanns det andra 

dagstidningar som gav en vinklad bild av de polska upproren som ägde rum under denna tid; 

Aftonbladet påpekade att Post- och inrikes tidningar med flera, gav en ensidig bild av upproren, då 

de inte skrev om de fördelar polen vann genom sitt uppror. Enligt Aftonbladet fanns det anledning 

att tro att detta var resultatet av censuren. Artikeln påpekade att dessa tidningar redigerades med 

inflytande av statsmakten, i hänsyn till en mäktig nabo58. Artikeln övergick sedan i en aggressiv ton 

mot Ryssland. Bland annat hänvisades till den då senaste riksdagen där dikten Svea hade citerats, en 

dikt vars syfte - efter flertalet redigeringar - handlade om att ”inom Sveriges gränser erövra Finland 

åter”59. Texten avslutades med Aftonbladets egna kommentarer som påpekade att denna nationella 

känsla som uttrycktes, var resultatet av historien och det lidande som forna strider med Ryssland 

hade förorsakat Sverige. Därefter citerade tidningen ett tal hållet till Olof Skötkonung. I texten 

omnämns Uppsalakungen Erik Edmundson som bland annat lade under sig Finland. Talet avslutas 

med att bönderna upplyste kung Olof om att de ville alla följa honom om han ville återvinna rikena 

i öster, som hans förfäder hade ägt.60 I ljuset av Engmans tidigare forskning, som menar att 

revanschistiska uttryck uppkom i samband med bland annat de polska upproren, så är det möjligt att 

även denna artikel var ett exempel på ett sådant uttryck.61 

I källmaterialet från tiden 1812-1844 diskuterades relationen mellan Sverige och Finland även i de 

sammanhang då tidningarna beskrev det ryska styret och dess politik i Finland. År 1831 publicerade 

exempelvis Aftonbladet en notis vari de beskrev den ryska tsarens hantering av ett tal hållet av 

rektorn för universitetet i Åbo, inför stadens befolkning. Enligt författaren skall rektorn, från början 

till slut, skildrat Finlands tid under Sveriges spira och därefter, livligt, beskrivit det sorgsna avskedet 

från en så gammal anförvant. Tidningen påpekade att de ryska ämbetsmän som var där blev bestörta 

av talet och därmed sände ett meddelande till kejsaren. Texten avslutades med att Aftonbladet, 
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nästan i en överraskad ton, påpekade att kejsaren i sin tur hade belönat rektorn med en ny tjänst i 

Finland, motsvarande det svenska justitiekanslersämbetet.62 Texten lyfte alltså fram både Sverige 

och Rysslands kontroll över Finland. Denna notis är även intressant utifrån dess positiva skildring 

av den ryske kejsaren, exempelvis genom att rubrik benämner kejsaren som storsinnad. Detta 

kolliderar delvis med den bild som Jansson i sin tidigare forskning gett av Aftonbladets texter om 

Finland, som menar att tidningen skall främst ha haft i intresse att lyfta fram ett agg mot Ryssland 

och dess kejsare, som ansågs vara inkarnationen av liberalismens motsatser.63    

År 1832 publiceras dock Aftonbladet en annan text som i högre grad stämmer in på den tidigare 

forskningens framställning av tidningens syn på Ryssland. I denna nyhetsartikel meddelade 

tidningen att svenska bönder utvandrade till Finland för att bosätta sig i de hemman som blivit öde 

efter kolerans framfart. I samband med denna text gav tidningen uttryck för sin syn på det ryska 

styret över Finland. I en egen kommentar angående denna utvandring påpekade nämligen tidningen 

att de hade svårt att utgrunda hur den fria svensken kunde lämna sin födelseplats för att bosätta sig 

under ett herravälde utmärkt av godtycke och slaveri.64 I texten ställdes alltså den svenska friheten 

mot det ryska i samband med att de skrev om människor som flyttade till Finland. 

Utöver att Finland förekom i de sammanhang då tidningarna diskuterade den ryska politiken så 

förekom det även att tidningarna diskuterade den svenska politiken sedan kriget i Finland. I 

källmaterialet tar flera av tidningarna upp förlusten av Finland och relaterar ofta detta till hyllningar 

eller kritik mot diverse svenska kungar. Aftonbladet publicerade exempelvis år 1832 en historisk 

berättelse, skriven av en utomstående författare, som beskrev den svenska politiken i samband med 

att Finland gick förlorat. I denna text påpekades att Gustav IV Adolf missbrukade den utvidgade 

kungamakt som has far Gustav III hade tillskansat kronan. Enligt författaren drevs Gustav IV Adolf 

av en otroligt envis vilja att besegra oövervinnerliga svårigheter, vilket ledde svenska riket in i 

olyckliga krig varigenom Finland, en av rikets huvuddelar, gick förlorade. Författaren påpekade, 

med hänvisning till läsaren, att var och en av hans värda bröder fortfarande grämdes till minnet av 

den stora krigsgärd - alltså förlusten av Finland - som kungen orsakade. I texten stod även att om 

kungen med sin envishet inte hade blivit avsatt, hade han utan tvivel störtat hela riket i utländsk 

träldom. Författaren avslutar med att påpeka lyckan i att kungen avsattes och att hans efterträdare 

Karl XIII, stiftade grundlagar som förenade folkets lagbundna frihet med kungamaktens höghet.65 

Vad som är anmärkningsvärt i denna text är åsikten om att Gustav IV Adolfs agerande kunde ha 
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försatt hela riket i träldom. Detta blir intressant i kombination med påpekandet om att Finland var 

en huvuddel av riket som gick förlorat. En tolkning kan därmed vara att tidningen framställde 

Finland som att det, efter förlusten, hade försatts i träldom under Ryssland. 

Även i Post- och inrikes tidningar diskuterades den svenska politiken under 1812 och vad detta 

innebar för Sveriges möjlighet att återta Finland. År 1836 utgav de exempelvis en artikel från 

tidningen Uppsala Korrespondenten, vari de diskuterade två olika falanger som växte fram bland de 

svenska journalisterna i debatten om 1812 års politik. Enligt författare av artikeln så menade vissa 

journalister att Sverige borde ha anslutit sig till Frankrike år 1812 och återerövrat Finland, medan 

författaren själv ansåg att förlusten av Finland berodde just på ett beslut av Napoleon.66 

Åt 1840 publicerade Post- och inrikes tidningar ytterligare en artikel vari de diskuterade en 

historisk undersökning som också analyserat den svenska politiken i samband med förlusten av 

Finland. I denna undersökning påpekades att förlusten av Finland, ett land djupt införlivat med Svea 

– alltså Sverige – tillfogade det svenska samhället ett sår och en smärta, som de som då levde aldrig 

någonsin skulle förlåta. Därefter övergår författaren av den publicerade studien till att diskutera 

skandinavismen och påpekade att kung Karl Johan insåg meningen av den gudomliga världsordning 

där Sverige och Norge enades i ett skandinaviskt nationalmedvetande genom en förening av två 

brödrafolk. Därefter avslutar författaren med en kommentar om att Karl Johan visste att folket ville 

alliera sig med Napoleon och återta Finland, men att detta inte skedde då det var Napoleon som 

skänkt Finland åt Ryssland.67 Denna text och den föregående visar på ett ställningstagande i 

texterna från Post- och inrikes tidningar där de hyllar Karl Johans politik i samband med förlusten 

av Finland och lyfter fram att det var Frankrike och Napoleon som ledde till att Finland gick 

förlorat. Denna senare text lyfter även fram skandinavismen och speglar eventuellt den 

västorienterade politik som Karl Johan, enligt Janssons tidigare forskning, inledde genom sin nya 

politik år 1812.68 

Post- och inrikes tidningar fortsatte att publicera liknande texter även in på 1840-talet. Tidningen 

publicerade exempelvis år 1843 en kort notis angående Växjös kungliga gymnasium som avsåg att 

fira 25-årsdagen av kung Karl Johans kröning. Detta var endast en kort notis men tidningen följer 

upp den med en egen artikel vari de, såsom de gjorde i föregående text, talade om förlusten av 

Finland som ett blödande sår, men att Karl Johans politik med skandinavistisk inriktning räddade 

Sverige.69 Att Post- och inrikes tidningar tog denna ställning i diskussionen om den svenska 
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politiken i samband med förlusten av Finland, kan eventuellt förklaras av tidningens roll som 

politiskt regeringsorgan mellan åren 1834-44.70 

I motsats till Post- och inrikes tidningars ställningstagande, visar källmaterialet att exempelvis 

Aftonbladet uttryckte andra tankar i frågan om den svenska politiken som följde förlusten av 

Finland. År 1838 publicerade Aftonbladet exempelvis en artikel där de skrev om ett politiskt besök i 

Sverige av den ryska kejsaren. I texten ifrågasatte tidningen varför kejsaren besökte Sverige och 

samtidigt påpekade tidningen att statstidningen – alltså Post- och inrikes tidningar – hade gjort det 

känt att svenskar, enligt censuren, inte fick diskutera detta eftersom det rörde sig om landets 

politiska angelägenheter. Det var synnerligen viktigt att inte göra detta då det berörde ”den östra 

grannen”. Texten innehåller en ironisk ton där det framgår att tidningen kritiserar censuren och den 

svenska vänskapspolitiken med Ryssland. I texten påpekar tidningen att de, för att kunna diskutera 

besöket utan att bryta mot censuren, därför hänvisar till vad den, ofta av Post- och inrikes tidningar 

citerade, franska tidningen L'Europe, hade att säga om besöket. I citatet från den Franska tidningen 

påpekades att den ryske kejsaren var på besök för att ytterligare befästa Sveriges införlivande i det 

ryska systemet och förstärka vänskapen mellan länderna. I detta sammanhang tas även Finland upp 

med ett påpekande om att kung Karl Johan alltid visade Ryssland ett billigt och välförtjänt 

undseende, sedan förlusten av Finland hade ersatts med svenska övertagandet av Norge.71 

Noterbart i denna text är hur Aftonbladet uttryckligen försöker kringgå censuren genom att hänvisa 

till citat från en tidning som statstidningen, alltså Post- och inrikes tidningar, ofta hänvisade till. 

I källmaterialet förekom det, som tidigare nämnts, att de svenska dagstidningarna publicerade texter 

där kungen själv omnämnde förlusten av Finland. En av dessa texter publicerades i Post. Och 

inrikes tidningar år 1841 vari kungen gav svar på ständernas begäran om förändring av den svenska 

militären. I samband med detta påpekade kungen att den olyckliga förlusten av Finland hade 

resulterat i en reduktion av militären.72 

Källmaterialet visar alltså att Finland förekom i de sammanhang då svenska dagstidningar, mellan 

åren 1812-1844 publicerade texter som berörde politik och detta började främst synas från 1820-

talet och fram. Under slutet av 1820-talet uppstod diskussioner om den svenska försvarspolitiken 

vari Finland kom att spela en roll. Under 1830-talet syns dock en förändring i källmaterialet, som 

fortsatte in på 1840-talet, där de svenska dagstidningarnas sätt att skriva om Finland i politiska 

sammanhang tog nya uttryck. Under denna period började tidningarna diskutera Finland utifrån 
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förlusten år 1809 samt vad det innebar för Sverige och även Ryssland. Flera av dessa texter 

förefaller även ha gett uttryck för många av de tankar som 1812 års censur avsåg att hindra, då 

exempelvis Aftonbladet publicerade texter som anspelade på revanschistiska toner. I samband med 

dessa texter diskuterades även förlusten av Finland utifrån de svenska kungarna, där de både 

hyllades och kritiserades, delvis med hänsyn till deras vänskapspolitik med Ryssland. Källmaterialet 

visar att tidningarna tog olika ståndpunkter i denna fråga, där exempelvis Aftonbladet gav uttryck 

för att Finland, då det inte längre var svenskt, hade försatts under slaveri och träldom sedan landet 

övertogs av Ryssland. Under perioden 1812-1844 diskuterades även skandinavismen i de svenska 

dagstidningarna, vari detta beskrevs som en tröst efter förlusten av Finland, vilket delvis 

överensstämmer med delar av den tidigare forskningens bild av Sveriges västorienterade politik 

efter år 1812, såsom Jansson beskriver den.73   

Poesi och Epik 

Källmaterialet visar även att Finland förekom i den poesi som publicerades i svenska dagstidningar 

mellan åren 1812-1844. I Stockholms Posten utkom exempelvis en insänd dikt år 1828, kallad 

Skridskofarten. Dikten förefaller handla om en kamp mellan Sverige och Ryssland där de kämpar 

mot varandra på isen. Texten har inslag av nordisk mytologi och talar om både valkyrior och 

nordbor. Ett av styckena i dikten avslutas med orden ”Svenskar och Ryssar, om Finland vi slåss.”74 

Intressant med denna dikt är att kampen mellan Sverige och Ryssland, om Finland, inte är dold av 

synonymer eller liknelser, såsom Nordberg i sin tidigare forskning beskrivit att poesi som berör 

detta ämne kunde vara.75   

År 1838 publicerades en annan dikt i Post- och inrikes tidningar och denna visar eventuellt en 

annan bild av poesin som publicerades i de svenska dagstidningarna. Även denna dikt hämtar 

inspiration från nordisk mytologi och diskuterar sammanhållningen mellan nordens länder, som ett 

brödrafolk. Dikten talar om Svea, Nore och Dana, vilka skall uttolkas som Sverige, Norge och 

Danmark; varefter dessa beskrivs som Nordens stolta klöverblad.76 Denna text är intressant med 

hänsyn till att den talar om Nordens länder men utesluter Finland. Eventuellt kan detta förklaras av 

den tidigare forskningen från Jansson, som menar att Karl Johans politik efter 1812 var 

västorienterad och förespråkade ett Skandinavien, innefattande Norden, utan Finland.77   

                                                 
73Jansson 2009, s. 257 f 
74Stockholms Posten, 1828-12-12 
75Nordberg 2009, s.12 f 
76Post- och inrikes tidningar, 1838-08-01 
77Jansson 2009, s. 257 f 
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Källmaterialet visar alltså att under perioden då indragningsmakten rådde mellan år 1812-1844 

kunde Finland förekomma i den poesi som publicerades i svenska dagstidningar. Det framgår även 

att det kunde publiceras texter som uttrycker att Sverige slåss mot Ryssland om Finland; vilket 

motsäger delar av den tidigare forskningen av Engman, som menar att Karl Johans 

samförståndspolitik med Ryssland, från 1812, fick Finland att försvinna ur svensk tidningspress.78 

Samtidigt visar källmaterialet även att Finland utelämnades i andra poetiska texter, vilket eventuellt 

kan förklaras av Janssons forskning som visat att 1812 års politik försökte framställa ett 

Skandinavien utan Finland.79 

Jämförelser 

Under åren mellan 1812-1844 förekom det även att tidningarna publicerade artiklar, vari det gjordes 

jämförelser mellan Sverige och Finland, inom exempelvis byggkonst och jordbruk. Under mitten av 

1830-talet utkom flera texter vari det svenska jordbruket oftast framställdes som underlägset det 

finska och att svenskarna därmed borde ta lärdom från de finska bönderna. År 1835 publicerades 

exempelvis en insändare i Post- och inrikes tidningar, vari författaren påpekade att han var född i 

Finland, där inget av landets grödor någonsin förfors, men att han levt i Sverige i 30 år och med 

häpnad sett hur grödor gick förlorade. Enligt författaren var det förvånande att svenskarna levt i 

nästan 2000 år som grannar med finnarna och i 700 år varit införlivade under samma styre och lag, 

utan att lära sig av finska folkets sätt att bärga och torka grödor. I insändaren påpekades även att de 

svenskar som flyttade till Finland tog upp vissa finska jordbrukstekniker men samtidigt fortsatte att 

envist hålla fast vid det svenska hemlandets tekniker.80 

En månad senare, publicerades ytterligare en insändare i Post- och inrikes tidningar, denna text 

berörde de svenska spannmålsupplagen och det gjordes en jämförelse med de i Finland. Enligt 

texten hade Finland redan under början av 1700-talet använt sig av rior för att torka säd, vilket även 

ett kungligt påbud år 1731 försökte uppmuntra svenskarna till att göra detsamma. Författaren 

påpekar dock att denna uppmuntran, tyvärr, inte hade lyckats, eftersom denna metod fortfarande 

inte var i bruk efter ett sekel.81     

År 1838 publicerar Post- och inrikes tidningar en artikel, skriven av en svensk jordbrukare, som 

berörde en uppsats vari en jämförelse av skörd med svensk och finsk råg görs. I denna artikel 

återkommer diskussionen om den finska torkningen av spannmål, som diskuterades i tidningen år 

                                                 
78Engman 2009, s. 294 
79Jansson 2009, s. 257 f 
80Post- och inrikes tidningar, 1835-04-16 
81Post- och inrikes tidningar, 1835-05-09 
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1835. Enligt uppsatsen som diskuteras så skulle svensk råg lämna lika stor avkastning som finsk 

och artikeln som publicerades i tidningen är en lång text, vari författaren motsatte sig påståendet 

och gör jämförelser mellan de bägge ländernas jordmåner, förvaring av råg, väder, med mera. I 

texten skriver författaren även att vissa sorters råg borde hållas isär och som ett argument för detta 

påpekades att så även gjordes i Finland.82   

Under perioden mellan åren 1812-1844 publicerade de svenska dagstidningarna flera texter som 

berörde bränder, både i Sverige och i Finland. Även i detta sammanhang gjordes jämförelser mellan 

de bägge länderna. År 1839 publicerade exempelvis Post- och inrikes tidningar en artikel vari 

brandsäker takläggning av hus diskuteras och den svenska tekniken jämförs med den finska. I 

texten beskrivs en alternativ metod som länge skall ha använts i nybyggandet av Uleåborgs stad i 

Österbotten, efter att staden hade förstörts av en brand. I artikeln påpekas slutligen att den svenska 

takläggningsmetoden är prydligare men att denna alternativa metod var så brandsäker att den ryske 

kejsaren hade godkänt den och att det därmed hade många fördelar framför den svenska.83 Redan 

år 1822 publicerades en liknande text i Post- och inrikes tidningar, vari författaren påpekade att 

eldsvådorna i Uleåborg och sedan även i Sverige, var resultatet av en byggteknik där husen byggdes 

i trä och istället borde byggas i torkade lerstenar.84 

Under perioden mellan åren 1812-1844 förekom det alltså att de svenska dagstidningarna skrev om 

Finland i de sammanhang där jämförelser gjordes mellan Sverige och Finland. I texterna syns bland 

annat hur de metoder och tillvägagångssätt som användes i Finland framställdes som bättre än de 

svenska. Detta skedde exempelvis genom att det påpekades i texterna att Finland gjorde på ett sätt 

och att detta var ett argument för att så även borde ha gjorts i Sverige, både när det gäller jordbruk 

och takläggning. Värt att notera är även att det mellan åren 1812-1844, endast var i Post- och 

inrikes tidningar som det publicerades texter vari ländernas olika bruk jämfördes, samt att dessa 

texter oftast skedde i form av insändare. Vad källmaterialet visar är även att då tidningarna skrev om 

Finland i detta sammanhang så gjordes ofta hänvisningar till den före detta relationen mellan 

Sverige och Finland under ett gemensamt styre. Detta gavs uttryck för i både insändare och artiklar 

skrivna av tidningens egen redaktion. Att jämförelserna som gjordes i tidningarna under 1830-talet 

kretsar kring spannmålsproduktion, kan eventuellt förklaras av den uppgång inom 

spannmålsmarknaden som skedde under 1830- & 40-talet, efter den depressions som hade varat i 

Europa till följd av napoleonkriget.85 

                                                 
82Post- och inrikes tidningar, 1838-12-20 
83Post- och inrikes tidningar, 1839-07-10 
84Post- och inrikes tidningar, 1822-06-28 
85Gustafsson 2007, s. 179. 
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Hjälp till Finland 

Även under perioden 1812-1844 förekom Finland i ett sammanhang då en av de svenska 

dagstidningarna publicerade en kungörelse som berörde hjälpinsatser till Finland. 

År 1827 utgav Post- och inrikes tidningar en kungörelse gällande en insamling till Finland, efter 

branden i Åbo samma år. I texten skrevs att det hade gått 18 år sedan upplösningen av det band som 

i så många århundraden, lyckligt, hade förenat Sverige och Finland. Enligt tidningen skulle bröder 

som ej längre levde under samma överhet, ändock alltid delta i varandras väl och beröras av 

varandras olyckor. Detta var vad texten inleddes med, innan det ens hade meddelats vad det rörde 

sig om. Därefter kommer informationen om att Åbo hade brunnit ned och att hela Stockholm var 

uppfyllt med fasa och medlidande och att även hela Sverige, utan tvivel, skulle bli det.86 

Större delen av texten diskuterade Sveriges relation till Finland och de bägge ländernas 

gemensamma historia. Bland annat tar kungörelsen upp att alla de officiella byggnaderna hade 

brunnit ned, däribland akademin och biblioteket; det förklarades att därmed hade även huvudsätet 

för den förståndsodling samt bildning i det religiösa och litterära, som det svenska folket 

tillhandahållit det finska, endast på några timmar gått förlorat. I texten anmärktes också att denna 

förståndsodling och bildning som, svenskarna skänkt, hade gjort finska folket i sin avskilda del av 

Norden, till en bland Europas mest upplysta nationer. Kungörelsen meddelade därför att det hade 

startats en pengainsamling till de många tusen ”forna älskade landsmän”, som i Finland befann sig i 

nöd. Avslutningsvis påpekades att även Sverige skulle bli lidande av denna brand, både genom den 

stora summa som det innebar för brandförsäkringsverket och även genom de förhållanden och 

handelsförbindelser som gick förlorade.87 

I källmaterialet var denna text den första där relationen mellan Sverige och Finland uttrycktes på 

detta sätt. Såsom källmaterialet visar var det inte ovanligt att Finland nämndes i tidningarna; detta 

var dock första gången som sambandet mellan det svenska och finska tilläts vara grunden till en hel 

text, där exempelvis befolkningen i de bägge länderna nämns som brödrafolk. Detta brödraskap 

beskrevs som lyckligt och enande genom band vilka hade förenat länderna under hundratals år. 

Finnarna var svenskarnas ”forna älskade landsmän”. Noterbart är att texten inte endast berörde de 

tidigare relationerna mellan Sverige och Finland utan även att den tog upp en aktuell relation mellan 

länderna dels, genom att förklara hur brödrafolk skulle delta i varandras väl och även att branden 

skulle göra betydlig skada på Sverige då förhållanden och handelsförbindelser gick förlorade. 
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87Ibid. 
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Utifrån Janssons tidigare forsknings kring Finlands uteblivande i Sveriges västriktade politik är det 

eventuellt även värt att notera att Finland benämns som en del av Norden i denna notis.88   

Handel och Ekonomi 

Handel och ekonomi var ett av de ämnen inom vilket Finland förekom mest frekvent i de svenska 

dagstidningarna under perioden 1812-1844. Redan år 1812 publicerade exempelvis Inrikes 

tidningar ett brev skrivet från prinsen, Karl Johan, till den då varande kungen Karl XIII. I detta brev 

beskrev prinsen många av de åtgärder han avsåg att vidta för att förbättra och utveckla Sverige. En 

del av denna utveckling var att förbättra handeln. I sin beskrivning påpekar han exempelvis att han 

vidtagit särskilda mått och steg för att förlänga handelsgemenskapen med Finland.89 

Några månader senare publicerade tidningen Fahlu Weckoblad en detaljerad beskrivning av vad 

som gått förlorat med Finland. Bland annat listas hur många län, städer, hemman, tunnland med 

åkerjord och tunnor med årligt utsäde som ej längre tillhörde Sverige. I denna text konstaterades 

dock att resultatet av detta bortfall blev att Sverige fick ett överskott i produktionen av 

spannmålsodling och att landet därmed kunde bli självförsörjande. Den nya folkstorleken innebar 

att Sverige inte längre behövde importera spannmål från utlandet, utan kunde istället börja exportera 

varan.90 I källmaterialet är detta en av de få texter som vinklade förlusten av Finland till någonting 

positivt. 

I källmaterialet framgår att Finland under perioden 1812-1844 gavs en särställning i de texter som 

tidningarna presenterade gällande Sveriges handel med andra länder. Post- och inrikes tidningar 

publicerade exempelvis utdrag ur tullverkets räkenskaper och i ett utdrag från 1821 går det bland 

annat att läsa en uppdelning av den import och export som presenterades, ena rubriken löd 

exempelvis ”import från främmande länder, med undantag Finland”, varefter importen från Finland 

presenterades separat.91 Finlands särställning i de sammanhang då svenska dagstidningar skrev om 

handel, kan delvis förklaras av den ömsesidiga uppfattningen mellan både Ryssland och Sverige om 

att den gemensamma svenska och finska handeln skulle upprätthållas. I fredsavtalet 1809 togs det 

därför hänsyn till handelsförbindelserna som existerade mellan Sverige och Finland, som ansågs 

nästintill oupplösliga. Därmed fortgick handeln som vanligt och underlättades genom tullar och 

andra fördelar, endast gällande mellan Sverige och Finland.92   
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Under 1820-talets början förekom Finland även i presentationer gällande svenska 

brandförsäkringar, då de även fortsatt gällde för många människor i Finland. Post- och inrikes 

tidningar publicerade exempelvis år 1821 ett utdrag ur brandförsäkringsverkets protokoll vari de 

utbetalningar som gjorts presenterades. Där går att läsa hur även egendomar i Finland blev ersatta 

på samma sätt såsom de i Sverige.93 

Diskussionen kring detta försäkringsverk och dess koppling till Finland återkom flertalet gånger 

under 1820-talet. Bland annat diskuterades de svårigheter som fanns med dess ekonomi. Av den 

anledningen publicerades år 1827 både i Jönköpings Tidning och Stockholm Posten en artikel vari 

orsakerna till dessa ekonomiska problem räknas upp. Enligt artikeln var en av orsakerna att Finland, 

trots att det blivit ”ryckt från Sveriges spira”, hade fått och fick fortsätta vara delaktiga i 

försäkringsverket. Denna text tar alltså upp det faktum att Finland inte längre var en del av Sverige 

och att det därmed skapade problem då finska intressen tilläts fortsätta ta del av de svenska 

institutionerna.94 Att Finland tog plats i tidningstexterna kring brandförsäkringsverket är i sig inte 

överraskande då det grundades 1782, då Finland fortfarande var en del av Sverige. 

De gånger tidningarna under perioden 1812-1844 nämnde Finland i samband med texter om handel 

eller ekonomi, så skedde detta oftast genom kungörelser angående de bestämmelser som ryske 

kejsaren fattade gällande Finlands handel. Ibland publicerades dessa kungörelser utifrån 

förändringar som gällde allmänt för Finlands import eller export och därmed kom att påverka 

Sveriges handel med landet. Oftast gällde det dock specifika förändringar som lades till i 

handelstraktaten som stiftades mellan just Sverige och Ryssland, gällande svensk handel med 

Finland. År 1824 publicerar exempelvis Post- och inrikes tidningar en kungörelse från kungliga 

kommerskollegiet, vilket hade mottagit en författning utfärdad för Storfurstendömet Finland. I 

texten påpekas att den ryske kejsaren upprättat nya stadgar, utöver det som hade beslutats mellan 

Ryssland och kungariket Sverige och Norge i ett fredstraktat år 1817, angående svenskar och 

norrmäns nederlagsrätt95 i Finland. Därefter följde en presentation av de nya stadgar som beslutats 

av kejsaren. Kungörelsen förefaller vara en skärpning av de riktlinjer som redan fanns gällande 

handeln mellan länderna.96 

Då de svenska dagstidningarna diskuterade handeln gällande Finland fortsatte detta, som sagt, 

främst att ske i samband med kungörelser angående förändringar i traktaten gällande handeln 

mellan Sverige och Finland. Under 1830-talet förekom dock att tidningarna skrev om Finland i 

                                                 
93Post- och inrikes tidningar, 1821-10-05 
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andra sammanhang då de gällande handel och ekonomi. I samband med kolerans utbrott kom 

tidningarna exempelvis att skriva mycket om vad det innebar för handeln mellan länderna. År 1831 

publicerade Post- och inrikes tidningar en kungörelse vari kungliga karantänskommissionen 

meddelade att om koleran upptäcktes i någon ort mellan Sveriges norra gräns och Kymmene älv i 

Finland, så skulle all import av finska varor att upphöra; förutom för vissa varor såsom ved och 

smör.97 

De svenska dagstidningarna kom även att skriva om Finland i samband med Sveriges tredje 

myntrealisation år 1834, då landet övergick till silvermyntfot. År 1834 publicerade exempelvis 

Aftonbladet en insändare som skickats till tidningens redaktion, med hänsyn till en tidigare artikel 

angående realisationen. I denna insändare påpekade författaren, Georg von Heijne, att Sveriges 

import av finska varor var betydlig och att finnarna endast handlade svenska varor eftersom de 

fortfarande använde sig av svenska bankosedlar. Von Heijne menade att finnarna skulle sluta handla 

med Sverige då de kunde växla in sina bankosedlar mot silver, som de sedan kunde använda för att 

köpa billigare varor i Ryssland.98 De svenska dagstidningarna fortsatte in på 1840-talet att skriva 

om den svenska valutan och den roll Finland spelade för realisationen. År 1844 publicerade 

exempelvis Jönköpingsbladet en insändare vari författaren berör en samhällsdebatt som pågick 

gällande Sveriges ekonomi. Författaren ifrågasatte delar av Jönköpings borgerskap som påpekade 

att sedelstocken hade halverats på fyra år, men insändaren påpekar att så inte var fallet och att det 

förutom i Sverige, även cirkulerade fyra miljoner svenska sedlar även i Finland.99 Källmaterialet 

visar alltså att Finland förekom i samband med diskussioner om Sveriges ekonomi, även genom 

insändare och inte endast i tidningarnas egna texter. 

Källmaterialet visar även att det mot slutet av 1830-talet och in på 40-talet, syns skillnader i 

tidningarnas framställning av den svenska handeln med Finland. Detta framgår i texterna som 

publicerades gällande de traktat som hade upprättats för handeln mellan länderna, vilka kom att 

kritiseras av Aftonbladet. Tidningen publicerade bland annat en artikel om ständernas sammankomst 

där det hade beslutats om att förlänga de uppsatta handelsfördelarna med Finland. Detta ifrågasattes 

av Aftonbladet som ansåg att det var omöjligt att inse varför Finland fick en förmånlig undantagslag 

medan lika varor från andra länder erlades högre tullavgifter.100 I Post- och inrikes tidningar 

publicerade däremot texter som uppvisade en motsatt syn på de fördelaktiga tullarna mellan Sverige 

och Finland. Texten är ett citat från bevillningsutskottet år 1840, efter fastställandet om att traktaten 
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blivit inskränkta och beslut fattats om att de slutligen skulle komma att upphöra. I texten 

poängterades att seklers gamla förbindelser inte förändrades genom ett fredstraktat, trots att den ena 

parten upphörde att vara svensk. Därefter avslutades det hela med ett påpekande om att de från 

svenskt håll skulle ”tungt” känna följderna av de avslitna banden med sina gamla bröder.101 Det är 

även i samband med detta värt att notera Post- och inrikes tidningars tal om brödraskap och band 

mellan länderna; i källmaterialet är det i denna tidning som det gick att finna flest sådana uttryck, 

som talade om nära relationer mellan Sverige och Finland. Förklaringen till tidningarnas skilda 

framställning av handelstraktaten mellan länderna kan förmodligen åter igen finnas i deras politiska 

ståndpunkter. Aftonbladets agerade liberalt oppositionsorgan mot Karl Johan samt att den 

förespråkade näringsfrihet, vilket kan förklara dess ifrågasättande av handelsfördelar till endast 

Finland.102 Samtidigt var Post- och inrikes tidningar under denna tid ett politiskt regeringsorgan 

och var därmed en kanal för kungens politik, vilken Aftonbladet var i opposition mot.103 

Finland i andra sammanhang 

Ryssland 

Under perioden 1812-1844 förekom det att Finland togs upp i flera av de texter där de svenska 

dagstidningarna skrev om Ryssland. Posttidningar publicerade exempelvis brev som skickades från 

S:t Petersburg. I ett av dessa brev, som publicerades år 1817, gick det att läsa om att Finland hade 

försett ryska arbetare med den förnämaste granit någonsin skådad. Brevet meddelade att av denna 

granit hade dessa arbetare framställt ett av de ”utmärktaste” konstarbeten som någonsin hade 

skapats av sten, i form av ett badkar och detta hade i sin tur skänkts till den ryske kejsaren.104 

Mellan år 1812-1844 gick det alltså att läsa i tidningarna om hur den ryska kejsaren på flera sätt 

engagerade sig i Finland. Fahlu Weckoblad rapporterade exempelvis via en notis 1819, om den 

ryske kejsarens resa genom landet. I denna förklarades det att han skulle bege sig genom de finska 

landskapen till Torneå och sedan via Åbo, återvända till Petersburg.105 

I källmaterialet presenteras texter om Finland oftast för sig själva men det hände även att nyheter 

om landet placerades under rubriken Ryssland, i avdelningen för utrikesnyheter. De tillfällen då 

Finland förekom i dessa sammanhang förefaller vara då tidningarna skrev om beslutsfattande som 

berörde Finland, men som utgick från det ryska styret. År 1827 publicerade exempelvis Stockholms 
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Posten nyheter från utrikes orter, vari en text om de livegna i Finland placerades under rubriken 

Ryssland. I nyheten stod det att den ryske kejsaren hade kommit med förordningar gällande de 

finska livegna. Om någon rysk godsägare, adelsman eller officer missbrukade och överlät någon av 

sina livegna som egendom, tjänstehjon eller arbetare åt statsborgare i storfurstendömet Finland, så 

skulle denne livegne få sin frihet och alla liknande kontrakt skulle förklaras upphävda. Därefter var 

det fritt för den före detta livegna att själv välja ett framtida yrke att idka i antingen Finland eller 

Ryssland.106 Texter som denna kunde alltså specifikt beröra situationen i Finland men presenterades 

under rubriken Ryssland, eftersom det egentligen handlade om att det var den ryska kejsaren som 

fattade beslut om landet. 

Dessa texter visar även att de svenska dagstidningarna skrev om Finland i sammanhang som 

berörde just ryska kejsarens deltagande i landets angelägenheter. Ett liknande exempel finns från år 

1827, då Post- och inrikes tidningar publicerade en text med titeln ”utrikes artikel”, varefter det 

påpekades att den kom från Helsingfors. Artikeln var en skrivelse från den ryske kejsaren Nicolai, 

som tog upp och beskrev dennes insatser för att hjälpa det brandhärjade Åbo. I texten står det att 

kejsaren ville använda sina medel för att bota och lindra den allmänna och enskilda olyckan som 

uppstått. Bland annat påpekades att Åbo stad fick tio års eftergifter på alla eventuella skyldigheter 

till den ryska kronan. Det meddelades även att det handlande borgerskapet i staden, under tio år, 

frikallades från tullavgifter för de varor som de skeppade utrikes. Texten innehåller även citat från 

kejsaren om att hans trogna undersåtar, i alla skikt skulle kunna räkna med hans landsfaderliga 

hjärta och att han kände ett uppriktigt lidande för Finland. Avslutningsvis citerades kejsarens 

uttalande om att han genom sina handlingar ville visa hur dyrbart hans trogna undersåtars 

välmående var för honom.107 Denna text visar även att nyheter om Finland även kunde placeras 

under utrikes nyheter, skilt från Ryssland. Samtidigt handlar texten främst om den ryska kejsaren 

och hans insatser och visar att tidningarna skrev om vad den ryska kejsaren gjorde med och för 

Finland. 

Källmaterialet visar även att de svenska dagstidningarna, under slutet av 1820-talet och början av 

30-talet, skrev om den ryska kejsarens militära intressen med Finland. Delar av det materialet har 

delvis redan presenterats utifrån de texter som diskuterade detta utifrån ett svenskt 

försvarsperspektiv. Det förekom dock att tidningarna rapporterade enskilt om Rysslands krigföring 

och i samband med detta togs ibland Finland upp. I februari 1828 publicerade Stockholms Posten 

exempelvis en artikel vari det meddelades att den ryske kejsaren planerade att hålla en lantdag i 

                                                 
106Stockholms Posten, 1827-07-14 
107Post- och inrikes tidningar, 1827-10-26 



36 

Finland. Anledningen till detta var att den finska armén skulle sammanställas till komplett skick och 

vara redo att stå till förfogande. Tidningen påpekade även att det förekom rykten om att 20000 

finska soldater skulle skickas till den ryska armén i det pågående kriget mellan Turkiet och 

Ryssland.108 Dessa texter fortsatte även att publiceras under år 1831, i samband med de polska 

upproren mot Ryssland. 

Aftonbladet publicerade exempelvis två artiklar om Finland i samband med Rysslands insatser mot 

de polska upproren. I juni 1831 utkom ett nummer av tidningen vari de hämtat en text från en 

tidning i Petersburg. Denna text var ett officiellt dokument från den ryska kejsaren som 

kommenterade situationen i Finland. Enligt dokumentet var det flera utländska tidningar som skrev 

att i hjärtat hos det finska folket hyllades den utbrutna revolutionen i Polen. De skrev även att 

finnarna var redo att göra gemensam sak med polackerna och den högsta styrelsen i Finland hade 

tvingats avväpna hela landet. I det kejserliga dokumentet som Aftonbladet publicerade påpekade 

kejsaren att inget av dessa påståenden var sanna. Det skall ha varit en del av demokratipartiets 

taktik och deras inflytande över pressen hade även medfört att de fick gehör i flera av Europas 

länder. I texten går även att läsa att alla dessa rykten skapats för att uppvigla individer till att göra 

revolt. Istället menade kejsaren att då Finland väl fått höra talas om upproren i Polen, så hade finska 

folket fördömt upprorsmännens agerande. Detta ställningstagande hos det finska folket skall ha 

varit resultatet av deras övertygelse om att införlivandet i ryska riket medförde välfärd och att de 

sedan dess överhopats av välgärningar från Rysslands landsfaderliga omsyn. En lång text följde 

därefter med kejsarens ord om Finska folkets godhet och fria rättigheter. Även i denna text syns 

tecken på den kritiska ton som tidigare resultat visat att Aftonbladet antog då de skrev om det ryska 

styret. I texten förekommer nämligen kommentarer inflikade av Aftonbladet, vilka inte kunde 

uppfattas som något annat än ironiska. Exempelvis då kejsaren hyllade finnarnas intelligens så 

påpekade Aftonbladet att det vore intressant att få höra denna befolknings syn på saken, om de nu 

vore så intelligenta.109 Ett antal dagar senare publicerade tidningen fortsättningen av texten, vari det 

påpekades att de finska landsmännen deltog i flera av Rysslands fälttåg mot bland annat Persien och 

Turkiet. Slutligen konstaterades det även att de finska sönerna, tappert och med obeskrivligt 

jublande, hade deltagit i Rysslands kamp mot det polska rebellerna.110 

Dessa texter visar alltså att de svenska dagstidningarna skrev om Finland i de sammanhang då det 

uppkom möjligheter för förändring inom Finland, exempelvis i samband med de polska upproren, 
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såsom det har beskrivits av Engmans tidigare forskning.111 Källmaterialet visar dock inte att de 

svenska dagstidningarna skrev mer om Finland i samband med händelser som dessa, istället 

förefaller dessa texter vara en del av ett kontinuerligt publicerande av texter som berörde Finland. 

Att tidningarna även skrev om Finlands deltagande i den Ryska armén kring år 1828 och Rysslands 

krig mot Turkiet, kan eventuellt styrka det tidigare konstaterandet om att det var av denna anledning 

som de svenska dagstidningarna även skrev om Sveriges eget försvar i förhållande till det finska, 

under denna tidsperiod. 

Utöver att ge det ryska styrets syn på Finland så publicerade Aftonbladet år 1835 även en text som 

beskrev delar av den finska befolkningens tankar om den ryska kejsaren, till följd av rykten från 

Polen angående planerade mordförsök på kejsaren. Under rubriken för nyheter om Ryssland skrev 

tidningen att den finska senaten, handelskorpsen och borgerskapet i Helsingfors hade uttryckt sitt 

stöd för den ryska kejsaren Nicolai då han varit på sitt senaste besök i Finland. I ett citat från dessa 

finska medborgare påpekades att det var den gudomliga försynen som i sin godhet hade skänkt dem 

en sådan furste, rik på dygder och att samma försyn skulle vaka över kejsaren. Avslutningsvis 

påpekade de sin förhoppning om att kejsaren skulle segra mot anhängarna av de principer som 

hotade det borgerliga samhället.112 I de sammanhang som de svenska tidningarna skrev texter som 

berörde Ryssland så kom alltså även Finland att diskuteras, bland annat utifrån det ryska styrets syn 

på Finland och även de finska medborgarnas syn på det ryska styret. 

Specifikt om Finland 

I de svenska dagstidningarna som utgavs under perioden 1812-1844, förekom det även att texter 

publicerades som specifikt diskuterade Finland och situationen därstädes. Ett exempel på en sådan 

text, och i källmaterialet även den första av detta slag, publicerades år 1817 av Inrikes Tidningar. I 

ett av sina nummer publicerade tidningen en artikel om hushållningssällskapet i Åbo. I samband 

med sällskapets firande av sin stiftelsedag ställde de frågor till befolkningen om vissa situationer i 

Finland som behövde lösas. Bland annat efterlyste de förslag på åtgärder för att hantera de 

missväxter som ofta förekom i Finland men främst i de norra regionerna. Det påpekades att de 

borde upprättas förråd av säd som kunde tillgodose de hårda delarna i norr. Sällskapet ville även 

underrättas om vilka näringar, utöver åkerbruket, som kunde rädda norra Finland från svält. Artikeln 

avslutades med att den tog upp en epidemi av smittkoppor som hade hemsökt finska hem under 

1814. I samband med detta hänvisade hushållningssällskapet till de vaccinationsanstalter som den 
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svenska regeringen upprättade i Finland år 1803. Enligt texten så hade 6000 liv gått förlorade trots 

att den ryska regeringen hade fortsatt upprätthålla dessa anstalter efter övertagandet.113 

Under de första två decennierna var denna sorts texter, som specifikt handlade om endast Finland, 

relativt ovanliga. Ett undantag var dock år 1819 då Fahlu Weckoblad publicerade en underrättelse 

om uppbyggandet av staden Helsingfors. Tidningen förklarade att denna stad, belägen nära 

Sveaborg, konstant var under byggnation. De påpekade även att det endast till byggnationen av 

kasernerna gick åt 1,7 miljoner murstenar. Staden beskrevs därefter som att den skulle komma att 

bli en av Nordens präktigaste städer.114 I källmaterialet förekom dock texter av detta slag relativt 

sällan fram till 1830-talet. Under 1820-talet rörde det sig endast om notiser om den finska teatern 

som hade lediga tjänster115 

Från 1830-talets början och fram syns dock en förändring i källmaterialet, där de svenska 

dagstidningarna börjar skriva allt mer om förhållandena i Finland. Framförallt publicerades många 

texter av detta slag i samband med kolerans utbrott. Post- och inrikes tidningar rapporterade i 

augusti år 1831, om meddelanden som hade mottagits från det finska generalkonsulatet i Åbo. 

Meddelandet beskrev den finske generalguvernörens arbete med att hindra att koleran spred sig i 

Finland. Däri berättades att sjukdomen lyckades hållas till S:t Petersburgs förstad och att den inte 

trängde in i Viborg. Vidare förklarades att; skulle smittan upptäckas i Viborg så skulle 

generalguvernören spärra kommunikationen mellan nya och gamla Finland genom att låta 

Kymmene älv utgöra en barrikad mot sjukdomen.116 Fyra dagar senare gick det att läsa en notis i 

tidningen som meddelade att över 50 personer i Viborg insjuknat och att allmogen från gamla 

Finland var förbjuden att besöka marknaderna inom nya Finland.117 

De svenska dagstidningarna kom även att publicera texter vari det rapporterades om upprättandet av 

olika samhällstjänster i Finland. År 1836 publicerade exempelvis Post- och inrikes tidningar en 

nyhet från Åbo, angående upprättandet av ett lantbruksinstitut, lett av finska hushållningssällskapet, 

i syfte att ge stöd åt Finlands lantmannanäringar. I nyheten meddelades även att de i Finland avsåg 

att anlägga ett stamschäferi118 för utländska, finulliga fårraser, som kunde tillgodose den finska 

jordbrukaren med djur av ädlare raser.119 År 1842 publicerade samma tidning en liknande text, 

innehållande en underrättelse från Helsingfors Morgonblad, angående inrättandet av lånebibliotek i 
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finska socknar. Post- och inrikes tidningar påpekade att nyheten förmodligen skulle intressera även 

svenska läsare och de som ville inrätta liknande bibliotek. I texten beskrevs bland annat de stadgar 

som låg till grund för ett svenskt sockenbibliotek i Nygård och som skulle kunna ligga till grund för 

upprättandet av nya bibliotek i Finland.120 

Norge 

I källmaterialet finns även texter vari Finland förekom i vissa av de sammanhang då tidningarna 

mellan åren 1812-1844 skrev om Norge. I januari år 1815 publicerade Fahlu Weckoblad ett längre 

tal som hade hållits av greve Wedel Jarlsberg under stortinget i norska Christiania några månader 

tidigare. I talet påpekades att Norge hade en egenkärlek och att nationen strävade efter att bli en 

särskild stat under egen kung. I samband med detta diskuterade greven att Norge behövde en armé 

och en flotta som kunde mäta sig med den svenska och danska. Denna diskussion skedde i samband 

med en beräkning av folkkapacitet vari greven tog upp att Sverige hade förlorat Finland och att de 

svenska invånarna, efter förlusten, var två och en halv miljon till antal men fortfarande många fler 

än Norge.121 De första två decennierna efter förlusten förekom det flera gånger att Sveriges 

folkmängd diskuterades utifrån förlusten av Finland, så även i detta sammanhang. 

I källmaterialet skedde det endast två gånger att Finland diskuterades i samband med att tidningarna 

skrev om Norge. När detta skedde så var det dock bägge gångerna i texter som berörde norsk 

självständighet. Den andra texten publicerades i Stockholms Posten år 1828 och är en lång text vari 

tidningen gav sina egna kommentarer på den norska konstitutionsfestens firande. I texten talar 

tidningens redaktion om frihetsviljan hos folket i länder som överlåts till en ny makt, såsom fallet 

med Norge när det överläts från Danmark till Sverige. I samband med detta tar redaktionen upp 

Sveriges överlåtande av Finland, till Ryssland, och påpekar att om folket hade gjort motstånd mot 

den nya regeringen, hade de övermannats och tvingats bära tyngden av sin ogenomtänkta handling. 

Därefter ställs frågan om folket i det landet sedan hade prisat den dagen som denna misslyckade 

uppresning iscensattes. Tidningsredaktionen menar alltså att det finska folket inte hade vunnit något 

på att göra motstånd då de överläts till Ryssland, eftersom de skulle ha misslyckats. Detta likställs 

därefter med vad som skedde i Norge år 1814, då de utropade en egen konstitution och texten 

avslutas med ett påpekande om att det därmed inte är något lyckligt att fira.122    
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Utrikesnyheter 

Som det tidigare har presenterats i resultatet så förekom det att Finland tog plats i form av 

utrikesnyheter i de svenska dagstidningarna. De gånger detta skedde kunde det exempelvis röra sig 

om texter som specifikt handlade om Finland eller andra texter som utgick från Ryssland men 

samtidigt kopplades till Finland. Samtidigt visar källmaterialet att andra utrikes nyheter även kom 

att ta upp Finland. År 1826 publicerade exempelvis Stockholms Posten en artikel angående den 

franska nationalekonomen Charles Dupin som hade presenterat sina forskningsresultat om 

Frankrikes inre tillväxt. I denna text beskrivs bokpressens bidrag till den franska tillväxten och i 

samband med detta ger Stockholms Postens redaktion en egen kommentar angående de svenska 

bokpressarna som förlorades i samband med förlusten av Finland. Tidningen påpekade att förlusten 

av Finland inte innebar någon större betydelse för boktryckeriet i Sverige, eftersom det endast fanns 

två bokpressar i Finland. Redaktionen påpekade dessutom att det var svenska texter som fortfarande 

läses i Finland och inte tvärt om, samt att de flesta texter som trycktes i Finland även kom Sverige 

till godo.123 

Under perioden 1812-1844 hände det också att de svenska dagstidningarna skrev om nyheter som 

publicerats i andra utrikes tidningar. Även i dessa texter förekom det att Finland omnämndes eller 

diskuterades. Aftonbladet publicerade exempelvis år 1831 en notis angående vad som hade skrivits i 

den brittiska tidningen Morning Chronicle. Enligt den tidningen så hade handlande i London fått 

brev från sina korrespondenter som talade om en revolt i Finland och att nyheten var hämtad från en 

ganska säker källa.124 Ett år senare publicerade Aftonbladet en liknande text, denna gång var den 

hämtad från den tyska tidningen Allgemeine Zeitung. Enligt texten så hade den tyska tidningen 

mottagit brev från ryska gränsen som talade om att tillståndet i Finland var oroligt efter att 

regeringen hade upptäckt försök av utländska makter att uppvigla det finska folket mot Ryssland. 

Enligt breven så förväntades flera personer bli arresterade, men att ingen ännu hade blivit det.125 

En eventuell förklaring till att dessa texter publicerades under denna tid kan förmodligen gå att 

finna i det politiska läget mellan Ryssland och Polen under denna tidsperiod, vilket slutligen ledde 

fram till ett polskt uppror och krig mellan de bägge länderna.126   

År 1833 utkom ytterligare en text i Aftonbladet, som tog upp de franska tidningarna som gjorde sig 

lustiga över nedlåtenheten hos den de kallade, ”en viss”, vilket förmodligen syftade de på den 

franska kungen Ludvig Filip I. De franska tidningarna påpekade att han jagade folkets popularitet 
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till den graden att han nedlät sig att bära grå hatt och paraply. Aftonbladet kritiserade dessa tidningar 

och ifrågasatte om de istället tyckte att kungen borde gå omkring med en krona på huvudet. I 

samband med detta påpekade Aftonbladet att den ryska kejsaren, Alexander I, hade vunnit de finska 

fruarnas sympati då han, under sin resa genom Finland, inte funnit sina kejserliga läppar för goda 

för att kyssa några småfruars händer. Samtidigt, menade tidningen, att kejsaren genom de finska 

fruarnas stöd även vann de finska männens lojalitet127 I denna text ifrågasatte alltså Aftonbladet de 

franska tidningarnas uttalanden och använde den ryska kejsarens försök till att vinna Finlands 

lojalitet som motexempel. 
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Finland i svenska dagstidningar 1845 - 1853 

Relationen mellan Sverige och Finland 

Relationen för invånare 

Tiden efter censurens avskaffande, under perioden 1845-1853, förekom det vid ett fåtal tillfällen att 

Finland skrevs om i de svenska dagstidningarna, utifrån ett sammanhang som berörde invånarna. År 

1845 publicerade ett antal tidningar, däribland Jönköpingsbladet, notiser om finska smeder som 

hade rest till Sverige för att utöva sitt yrke. Enligt tidningen så var det troligen den höjda 

importtullen av smiden till Ryssland som hade gjort finnarna uppmärksamma på att själva utföra 

arbetet.128   

År 1849 utkom en annan notis, denna gång i Post- och inrikes tidningar, från ett svenskt 

teatersällskap som hade sammanställt ett teaterstycke. Enligt notisen så var ett av ändamålen för 

stycket att uttala några sympatier för det förlorade Finland, vilket skulle ske genom en lång och 

vacker sång.129 I denna notis diskuteras alltså förlusten av Finland och en eventuell förklaring till 

att detta sker är att censuren vid denna tidpunkt hade upphört. 

Noterbart i källmaterialet är dock att Finland under denna tidsperiod, inte skrevs om på samma sätt i 

detta sammanhang, såsom det gjordes i källmaterialet från tidigare perioder. Efter 1845 förefaller 

tidningarna inte längre publicera notiser och insändare innehållande individens egna ord med 

hänvisning till dennes relation till Finland, vilket ofta förekom mellan 1809-1811 och början av 

perioden 1812-1844.    

Lagstiftning och myndighetsunderrättelser 

Bland källmaterialet från perioden 1845-1853 var det relativt få texter som publicerades i de 

svenska dagstidningarna, vari Finland diskuterades utifrån den svenska lagstiftningen. De tillfällen 

då detta skedde var det oftast i samband med att tidningarna diskuterade handeln mellan Sverige 

och Finland, detta material har därmed presenterats under avsnittet för Handel och Ekonomi under 

denna tidsperiod. I källmaterialet förekom det alltså endast en gång att Finland omnämndes i någon 

form av statlig kungörelse angående förändringar av lagen, som inte berörde handel och ekonomi. 

Detta skedde år 1848 då Jönköpingsbladet meddelade att kungen hade beslutat att de 

befallningshavande i Norrbottens län hade rätt att kalla in det manskap som behövdes för att 
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förstärka gränsbevakningen mot Finland; detta skulle gälla om koleran spred sig till den norra delen 

av Finland.130 Finlands förekoms i texter som berörde lagstiftning och myndighetsunderrättelser 

förefaller alltså att ha avtagit under perioden 1845-1853. 

Politik 

I källmaterialet var det mellan åren 1845-1853 främst i politiska sammanhang som de svenska 

dagstidningarna skrev om Finland. Redan år 1845 utkom flera texter vari synen på Finland 

framställdes på flera olika sätt. Jönköpingsbladet publicerade exempelvis en text, vari de hänvisade 

till ett utdrag ur en tysk tidning som talade om ”den skandinaviska idén”. I texten förklarades att 

utan konflikt och osämja mellan Nordens syskonländer, Danmark och Sverige, skulle Ryssland 

aldrig ha klarat av att erövra och behålla Finland. Enligt tidningen älskade finnarna fortfarande 

Sverige och Ryssarna fruktar dem mer än vad de ville tillstå. I texten påpekades även att många 

män som 1809 offrade blod och gods i kampen mot Öst, levde fortfarande.131 Denna text är ett 

exempel på ett helt nytt sätt att framställa Finland i de svenska dagstidningarna, vilket börjar synas i 

källmaterialet från år 1845. Noterbart är dock att det inte är ett enhetligt ställningstagande bland 

tidningarna, angående Finlands relation till Sverige, såsom resultatet nedan visar. 

Medan vissa texter uttryckte tankar om en strävan efter att återförena Sverige med Finland så visar 

källmaterialet att tidningarna även gav uttryck för Finlands självständighet, fritt från både ryskt och 

svenskt välde. I flera tidningar skrevs exempelvis om en diskussion som utgår från ett påstående om 

att den svenskspråkiga poesin i Finland, genom ett ”tyst tillåtande”, blev en del av den svenska 

skaldekonsten. I Post- och inrikes tidningar publicerades en artikel med hänvisning till vad som 

hade skrivits i Aftonbladet angående att det äkta finska strävandet genom språk, poesi, mytologi 

med mera, var tvunget att sätta sig i strid mot det svenska och det ryska. I denna diskussion 

citerades även finska författaren Topelius som påstod att Finland inte haft någon egen historia före 

1809, under det svenska väldet. Vissa av de svenska dagstidningarna menade dock att Finland ej 

heller haft det under Ryssland, men att det möjligen kunde få en egen nationalitet om ryska väldet 

föll samman.132  

En tid senare utgav Post- och inrikes tidningar ytterligare en text, efter att även tidningen Daglig 

Allehanda lagt sig i diskussionen som väckts med frågan om finska folket ägde en historia. Enligt 

tidningen så försökte författaren från Daglig Allehanda påstå att det var ett sällskap kallat ”För 

Finlands Frihet”, vilket även hade varit roten till Anjalaförbundet, som hade återuppstått och 
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förespråkade att storfurstendömet Finland var mer fritt än den forna svenska provinsen.133 

Källmaterialet visar alltså att Finland skrevs om på ett nytt sätt i de svenska dagstidningarna, efter 

år 1845. Förändringen som syns är att det började växa fram politiska debatter mellan tidningarna 

som framförde skilda åsikter angående Finlands självständighet, fritt från både Ryssland och 

Sverige. 

Under år 1845 diskuterades Finland i samband med ytterligare en politisk debatt som pågick i de 

svenska dagstidningarna. Aftonbladet hade kritiserat en svensk minister för att ha misslyckats med 

att hindra att Ryssland förbjöd vissa svenska tidningar att utges i Finland. Enligt Post- och inrikes 

tidningar hade tidningen Minerva försvarat den svenska ministern genom att påpeka att han inte 

haft något val. I tidningen gick att läsa att den ryska kejsaren hade sagt att så länge relationen 

mellan svenska och ryska regeringen var god, så brydde han sig inte om vad de svenska tidningarna 

skrev, men att hans undersåtar inte skulle behöva läsa det. För att upprätthålla en vänskaplig relation 

mellan länderna kunde ministern därmed inte, enligt tidningen, hota med att förbjuda ryska 

tidningar i Sverige. Enligt Post- och inrikes tidningar hade Aftonbladet även kritiserat ministerns 

misslyckande i att hindra de svenska bankosedlarnas avlysning i Finland, även i detta fall hade 

tidningen Minerva försvarat ministern.134 

År 1848 förekom det även att de svenska dagstidningarna, åter igen, diskuterade den svenska 

försvarspolitiken till följd av förlusten av Finland. Post- och inrikes tidningar var en av de tidningar 

som tog upp detta, efter ett påpekande från Aftonbladet om att Finland inte hade blivit erövrat år 

1808, om det hade haft vapen och befäl. Enligt Post- och inrikes tidningar så hade Aftonbladet fel 

eftersom vapen förmodligen inte hade hjälpt. Istället påpekade tidningen att förlusten av Finland 

borde ha fått stå som en varning för ett folk om att de inte skall låta sig invaggas i en falsk trygghet. 

Därefter följde ytterligare en kommentar som påpekade att om försvaret hade varit förberett och 

organiserat redan för kriget så hade det förmodligen fått en annan utkomst.135 Post-och inrikes 

tidningar menade alltså att Sverige skulle ta lärdom av förlusten av Finland, genom att när det är 

fred förbereda sig för krig. Endast några dagar senare publicerade tidningen ytterligare en text som 

svar på Aftonbladets kritik mot en kunglig proposition som getts ut angående statsverkets tillstånd 

och behov. I samband med detta diskuterades besparingar inom militärmakten och i en del av texten 

diskuterades följden av förlusten av Finland, vilket innebar att Stockholm hade blivit gränsstad.136 

Källmaterialet förefaller även visa på att de svenska dagstidningarna, mer fritt, kunde skriva om 
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förlusten av Finland efter 1845. Jönköpingsbladet skrev exempelvis år 1848 en text angående 

inkallandet av en urtima riksdag, med hänvisande till en text som hade publicerats i 

Östgötakorrespondenten. I texten så påpekade tidningsredaktionen att det inte fanns några mer 

impopulära ord än att tala om inkallandet av en riksdag, eftersom när en riksdag var slut så var det 

som att ett nytt Finland hade gått förlorat och ett nytt Sveaborg var förrått, varefter landet behöver 

tid att andas ut.137 I denna text användes alltså förlusten av Finland som ett sätt att beskriva ett 

sinnelag. I källmaterialet hade förlusten inte skrivits om på ett sådant sätt tidigare och en eventuell 

förklaring är att tidningarna hade det enklare att skriva om förlusten efter censurens avskaffande. 

Från år 1850 märks även en övergång till mer nationalistiska uttryck i de svenska dagstidningarna, i 

samband med att de skrev om Finland. År 1852 publicerade Folkets Röst en artikel om Finland, 

undertecknad av tidningens förläggare. I denna påpekade tidningen att förhållandet i Finland 

uppfattades som orätt av ”oss på andra sidan den bottniska viken”, eftersom Rysslands härskare 

förtryckte och kuvade finnarna. I samband med detta förde tidningen även fram kritik mot kung 

Gustav IV Adolf, genom att påpeka att Finland redan under hans regeringstid var ställt i samma 

skick. Texten tar dock en tydligt revanschistisk ton genom att påpeka att svenskarna borde kasta ett 

öga till ”sitt” Finland och se att ryssarna har försökt dra finländarnas hjärtan från Sverige. Tidningen 

tar även upp diskussionen om den finska självständigheten och menar att det är ett försök från 

Rysslands sida då de inte lyckades bryta banden mellan Sverige och Finland. Därefter påpekades 

det att den svenska bonden i Finland fortfarande ville vara svensk och det förnärmade honom att 

kallas ryss eller finne. Även de finska studenterna utropade ”kung karl den unge hjälten”, varefter 

tårar rullade från deras och många vindbitna sjömäns kinder. Texten fortsätter därefter med en 

beskrivning av banden mellan Sverige och Finland för att därefter komma till sin huvudsakliga 

poäng. Enligt tidningen så behövde svenskarna, om de ville återta ”vårt Finland”, göra det snart 

eftersom det inte dröjde länge innan massorna blev ryska. Sverige skulle med sina bundsförvanter 

kunna förinta Ryssland eller åtminstone beröva det Finland, men detta behövde ske då nästa chans 

visade sig, såsom då Ryssland tågade mot Ungern.138 

I oktober 1852 utgav Folkets Röst en text skriven av Magnus Crusenstolpe, angående relationen 

mellan Finland och Sverige i samband med att de diskuterade den svenska utrikespolitiken. Texten 

skrevs utifrån att de sista handelstraktaten mellan länderna hade upphört år 1844 och att Ryssland 

hade infört en sträng tull för svenska varor som importerades till Finland. I samband med detta hade 

Aftonbladet skrivit en text riktad till finska folket, om att en mer förståndig politik skulle kunna 
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återknyta banden som brutits mellan Finland och dess forna moderland. Det var detta som texten i 

Folkets Röst invände mot genom att påpeka att det var en nödvändighet att den svenska regeringen 

vid nästa riksdag bevisade för ständerna att den hade gjort allt för att mildra följderna av detta brott 

mellan Sverige och Finland. I texten kritiserades även tanken om en vädjan till Finland om 

återknytande av banden, då det inte gjorde annat än att knyta det finska än mer till Ryssland. 

Därefter påpekades att den finska huvudstaden som burit svenska färger hette Åbo men att den 

sedan länge var lagd i aska och att den nya huvudstaden var Helsingfors och att denna, både i prakt 

och tankesätt, var rysk. Därefter avslutas texten med en huvudsaklig ståndpunkt, att Finland var 

ryskt och att Sverige endast skulle eftersträva kontakt med sina grannar, norrmän i Väst och ryssar i 

Öst, då det gällde materiella intressen.139 

Dessa två senare texter som publicerades av Folkets Röst är intressanta med hänsyn till att de ger 

uttryck för två skilda uppfattningar gällande relationen mellan Sverige och Finland, trots att de 

publicerades i samma tidning. Den första texten var undertecknad tidningens förläggare och kan 

därmed förväntas motsvara tidningens åsikter. I den texten uttrycktes tankar om revanschism, att 

Sverige behövde återta Finland som led under det ryska styret och ville åter bli en del av Sverige. 

Den andra texten, hämtad ur Magnus Crusenstolpes textsamling Ställningar och förhållanden, 

behandlade i brev, visade en motsatt åsikt, vari Finland snarare talades om som att de inte sökte 

kontakt med Sverige och istället hade vänt sig till det ryska. Värt att notera är att denna textsamling 

av Crusenstolpe ofta skrevs med en ironisk stil och kom att uppfattas som uppseendeväckande.140 

Vad detta visar är dock att under perioden 1845-1853 kunde tidningarnas framställning av Finland 

och landets relation till Sverige variera i hög grad; inte bara mellan tidningarna utan även inom 

samma tidning. 

Källmaterialet visar alltså att de tillfällen då Finland skrevs om i politiska sammanhang i de svenska 

dagstidningarna under perioden 1845-1853, så var det oftast utifrån en diskussion som kretsade 

kring Finland som en del av Sverige. Tidningarna tog olika ställningstaganden i denna fråga och det 

går att urskilja tre olika ståndpunkter där Finland skrivs om som antingen svenskt, ryskt eller 

självständigt. Detta skiljer sig från de tidigare perioderna, vari Finland diskuterades i politiska 

sammanhang, främst utifrån tidningarnas syn på den svenska politiken i samband med förlusten. 

För perioden 1845-1853 förefaller det istället röra sig om texter som baserade sig på den tid som 

rådde och tidningarna gav oftare uttryck för tankar om nation och folk. Det går även att notera 

återkommande tankar under perioden 1845-1853, som även syntes i källmaterialet från perioden 
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1812-1844, vari förlusten av Finland diskuterades i samband med den svenska försvarspolitiken. 

Under bägge tidsperioden framhölls i tidningarna en tanke om att det svenska försvarsläget kom att 

förändras i samband med förlusten av Finland och det framfördes även tankar om hur förlusten hade 

kunnat undvikas. 

I källmaterialet syns även ytterligare en förändring mellan åren 1845-1853, i det sätt som 

tidningarna skrev om Finland i politiska sammanhang. Under denna period förefaller tidningarna 

ingå i politiska debatter mellan varandra, vari de både kritiserade och försvarade varandras texter 

angående Finland. Detta skiljer sig alltså från tiden före 1845 då tidningarna inte diskuterade 

varandras texter och åsikter i lika hög grad, då det gällde politik som kom att beröra Finland. 

En av de viktigare förändringar som går att notera i källmaterialet är hur tidningarna efter år 1845 

även uttrycker tydligare kritik mot både det rådande svenska styret och det ryska, när det gällde 

Finland i olika politiska sammanhang. Detta kan jämföras med perioden 1812-1844 där kritiken ofta 

riktade sig mot de före detta regeringarna och inte de som rådde under tiden då texten publicerades. 

En eventuell förklaring till detta kan finnas i det faktum att censuren hade upphört och att det 

därmed var lättare för tidningarna att skriva om Finland och i samband med detta även framföra 

kritik mot exempelvis Ryssland. En annan förklaring går eventuellt även att finna i att Oskar I tog 

över makten år 1844 och den förändring av svensk utrikespolitik som följde tronskiftet. Kung Oskar 

I ledde Sverige bort från Karl Johans Rysslandsvänlighet genom att närma sig Frankrike och 

Storbritannien. I samband med detta togs även en mer aggressiv hållning mot Ryssland, vari det 

uttrycktes tankar om att den nya kungen hade för avsikt att återta Finland eller Åland. Detta 

utrikespolitiska ställningstagande stärktes i samband med Krimkriget och kan eventuellt förklara de 

mer Rysslandsfientliga och revanschistiska toner som syntes i källmaterialet från 1850-talets 

början.141 

Poesi och Epik 

I källmaterialet från perioden 1845-1853 så förekom Finland flertalet gånger i den poesi som 

publicerades i de svenska dagstidningarna. Jönköpingsbladet publicerade år 1848 en dikt från en 

ung arbetare som nyligen flyttat till Jönköping och gått med i stadens bildningsförening. Dikten bar 

titeln ”Fosterlandet” och innehåller en nationalistisk text som hyllar Sverige och dess folk. I en del 

av dikten hyllades den nya svenska kungen Oskar I, som likt den före detta kungen Karl Johan, 

skulle trotsa världen och där svenskar framgår med sin segerfana. Därefter följer ett stycke som 

talar om att hävders minnen skulle liva svenskarnas blod för att hämnas Finland. Finnarna fick offra 
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sin trohet med blod och blöda för ”oss”. Stycket avslutas med orden ”Men djupt förtryckt det än är 

Sverige vän – O! Rycken från tyrannen det igen!”142 Även inom den poesi som publicerades i de 

svenska dagstidningarna går det alltså att finna spår av den revanschistiska ton som börjar träda 

fram under perioden 1845-1853. Även denna dikt förefaller kunna förklaras av den nya politiken 

som följde Oskar I trontillträde, då texten uttrycker stöd för den nya kungen och tanken om att 

återta Finland. 

Det hände även att de svenska dagstidningarna skrev tankar om den poesi som utgavs och som 

berörde Finland. Post- och inrikes tidningar publicerade exempelvis år 1849 en form av recension 

som de hämtat ur tidskriften Frey, vilken kommenterade den då nyutgivna sångsamlingen av den 

finlandssvenske skalden Johan Runeberg. Enligt texten så var denna samling av sånger en krans av 

blommor, kastad på den svenska finskhetens grav, då den berörde kriget mot Ryssland som Sverige 

och Finland sista gemensamma företag. Enligt recensenten så var ämnet ett gemensamt minne för 

både svenska och finska folket, men att det även var minnet av en begynnelsepunkt för nya 

nationella strävanden hos länderna. Recensenten påpekade att det var känt att finska folket hade en 

rastlös strävan efter att bilda sig en egen nationalitet, oberoende av både svensk och rysk tradition. 

Genom sin uppoffring hade Finland både visat sin uppskattning för och köpt sig fritt från det 

svenska moderlandet.143 Denna text utgick inledningsvis från att diskutera Runebergs textverk men 

övergick sedan till att bli mer en framställning av recensentens åsikter gällande förlusten av 

Finland. Vad detta visar är dock att då Finland diskuterades i samband med poesin så uttrycktes 

tankar om Finlands självständighet, såsom det även gjordes då Finland diskuterades i en politisk 

kontext under denna period, 1845-1853. 

En annan text som specifikt kom att handla om Finland var den följetongsroman, skriven av Viktor 

Rydberg, som publicerades i Jönköpingsbladet år 1850. Romanen hette Ett äfwentyr i Finska 

Skärgården och handlade om en landskapsmålares resa genom Finland. I texten uttrycktes tankar 

om Finland och dess folk. Exempelvis genomträngdes huvudkaraktären av bittra känslor då han 

stod på jord som förut var svensk och fick se Sveaborg, som hade byggts av svenska folkets svett, 

för att bli bålverket mot frihetens och bildningens fiende. Landskapsmålarens svenska hjärta led då 

han såg förnedringen av Sveriges ära, då den ryska kejserliga örnen ”hånfullt” bredde ut sina vingar 

över de tre kronorna som prydde Sveaborgs portar.144 

I samband med att den svenska prins Gustaf dog år 1852 skrev den finlandssvenske poeten 
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Zacharias Topelius en dikt ägnad till den avlidne prinsen. Denna dikt publicerades i Post- och 

inrikes tidningar samma år och inleddes med titeln Från Finland och framställdes som hela 

Finlands sorgsna farväl till prinsen. I en av verserna påpekades att finska folket nu var främlingar 

för Sverige och inte hörde till prinsens ”de dina”. Men trots att finska folket levde på en annan 

strand, som prinsens öga aldrig sett, så fällde även de en tår. Dikten avslutades med en kommentar 

om att även finska folket älskade ”rosors doft”, vilket därefter tidningens redaktion påpekade vara 

en mild och oskuldsfull melodi av prins Gustaf, som sjöngs och älskades även i Finland.145 Denna 

dikt skiljer sig från övriga liknande texter som fanns i källmaterialet. Den övriga epiken och 

dikterna var skrivna ur ett svenskt perspektiv medan denna gavs ur ett finskt. Noterbart är att den 

svenska poesin och epiken som utkom i de svenska dagstidningarna, oftast uttryckte någon form av 

revanschism eller förbittring över förlusten av Finland. Denna text, skriven ur ett finskt perspektiv, 

uttrycker istället en särskiljning mellan Sverige och Finland men samtidigt en empatisk relation 

mellan länderna. 

Källmaterialet visar alltså att även i den poesi och epik som publicerades i de svenska 

dagstidningarna, så framställdes Finland på olika sätt. Under perioden 1845-1853 gavs det inom 

detta sammanhang dels uttryck för revanschism och irritation över att Ryssland övertog Finland. 

Dessa uttryck går eventuellt att härleda till den nya svenska utrikespolitiken efter 1845, vari Sverige 

vände sig bort från Rysslandsvänligheten. Samtidigt kunde poesin även ge uttryck för tanken om ett 

självständigt Finland, utan inflytande från varken Sverige eller Ryssland. 

Handel och Ekonomi 

I källmaterialet från perioden 1845-1853 var tullarna mellan Sverige och Finland ett ämne som 

fortsatte diskuteras i tidningarna, framför allt under år 1845. Detta började skrivas om i samband 

med 1844 års upphörande av de ömsesidiga handelsfördelarna som gällt genom traktaten mellan 

Sverige och Finland sedan splittringen 1809. Noterbart i källmaterialet är att de svenska tidningarna 

publicerade texter med skilda uppfattningar gällande handeln mellan de bägge länderna. 

I Jönköpingsbladet publicerades år 1845 en kungörelse från kammarkollegiet, till följd av att 

handelstraktaten med Finland hade upphört och att handeln mellan länderna fortsättningsvis skulle 

gälla enligt de allmänna handelsreglerna för Ryssland. Det meddelades dock i samband med detta 

att alla skepp utan däck, som seglade direkt mellan Sverige och Finland, kunde lägga till i svenska 

hamnar utan den tillökning som ålagts andra fartyg. Detta meddelades på befallning av regeringen, 

med motiveringen att den finska allmogen skulle fortsätta åtnjuta samma förmåner som de tidigare 
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gjort. Däribland ingick att de under 21 dagar efter att ha ankommit till svensk hamn, fick från sitt 

fartyg sälja mindre partier lantmannavaror av finskt ursprung, med de gamla tullfördelarna.146 

 

Några månader senare togs de upphävda handelstraktaten även upp i Post- och inrikes tidningar 

som hänvisade till riktigheten i Dagbladet och Aftonbladets reflektioner gällande den svenska 

handeln med Finland. Enligt tidningarna så var det inte rimligt att betala de nya tullavgifterna för 

exempelvis smör och kött. Följden av detta skulle bli att finska varor inte blev sålda i Stockholm, 

huvudorten för handeln med Finland; därmed hade finnarna heller inte någon anledning att komma 

dit för att köpa svenska produkter. Tidningarna kallade det ett förbud varigenom statskassan skulle 

gå miste om en betydlig inkomst då detta lockade till smuggling av finska varor kring norrländska 

kusten. Utöver detta varnades även för att finska fartyg som tidigare gått till Stockholm, istället 

sökte sig till Norrland och konkurrerade med de inhemska rederierna om brädfrakten.147 

Under år 1845 gjordes även ändringar i både Sverige och Finland gällande importtullar för böcker 

tryckta i respektive land, vilket kom att diskuteras i de svenska dagstidningarna. Först att skriva om 

detta var Post- och inrikes tidningar som i en kort notis påpekade att det hade införts en tull på 20 

procent för importen av svenska böcker till Finland. Tidningen gav en egen kommentar om detta 

och ansåg att tullen måste haft samma följd som ett förbud.148 En tid därefter publicerade 

Jönköpingsbladet en notis innehållande tidningens åsikt om situationen. I texten påpekades att det 

rörde sig om en vedergällning från den ryska kejsaren, på begäran av ryska senaten. Denna 

hämndaktion skulle, enligt tidningen, ha utförts på grund av att de svenska ständerna hade upphävt 

tullen för import av svenskspråkiga böcker, tryckta i Finland.149 Ytterligare någon månad senare 

publicerades en uppsats i Post- och inrikes tidningar i denna uppsats påpekades att nästan varje 

skuta som lämnade Sverige medförde böcker men att den reciproka tullen på böcker som skulle 

komma att gälla mellan Finland och Sverige hade medfört att detta hade upphört. Författaren av 

uppsatsen påpekade även att brev från Stockholm meddelade att människorna där var högst 

missnöjda med de nya handelsvillkoren, då priset på de viktigaste importvarorna från Finland hade 

stigit ordentligt.150 

År 1849 publicerade Jönköpingsbladet en notis vari de hänvisade till en artikel ur tidskriften Bore 

som, enligt Jönköpingsbladet, förtjänade uppmärksamhet då den tog upp handeln med Finland. 
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Enligt tidningen så borde staten se till att införliva en export till England och upphäva 

restriktionerna på införseln av varor från Finland. Genom att göra detta skulle Stockholm kunna 

införa sina förnödenheter från Finland och således skulle handeln med den finska grannen kunna 

återerövras.151 

I källmaterialet går det att notera hur de svenska dagstidningarna under perioden 1845-1853, 

framför allt framställde en negativ uppfattning av handeln mellan Sverige och Finland. Det är 

framför allt i de texter vari personliga åsikter kommer till uttryck som en mer negativ ton används, 

utan att några fördelar omnämns. Det enda undantaget till detta var den kungörelse som 

publicerades i Jönköpingsbladet vari det meddelades att finska medborgare skulle fortsätta åtnjuta 

handelsförmåner såsom de tidigare hade gjort. Det är dock värt att notera att denna text var en 

statlig kungörelse, vari det inte uttrycktes några personliga åsikter. 

Hjälp till Finland 

Även mellan åren 1845-1853 förekom det att de svenska tidningarna skrev om hjälpinsatser som var 

riktade till Finland. År 1852 publicerades exempelvis en annons i Folkets Röst till en träff i en 

trädgård på Södermalm i Stockholm, där det skulle erbjudas musik och belysning. I annonsen 

förklarades det även att pengarna skulle gå till de brandskadade i Vasa. Annonsen innehöll även en 

kortare text vari det påpekades att huvudstadens invånare inte kunde förneka sina känslor för 

Finlands ädla folk. Det påpekades att finnarna hade stått ”oss” - alltså svenskarna – troget bi i tusen 

blodiga strider men att de nu var hemsökta av motgångar.152 

Två månader senare, i november 1852 utgav Post- och inrikes tidningar en uppmaning som 

tidningen, enligt redaktionen, med nöjde publicerade efter att den inkommit. Uppmaningen var en 

vädjan från den kungliga bibliotekarien till de svenska bokförläggarna och bokägarna, att genom 

gåvor av böcker och skrifter medverka till upprättandet av ett nytt bibliotek för finska Vasa 

gymnasium, som hade brunnit ned i den senaste branden. Författaren påpekade slutligen att då en 

liknande insamling för gymnasiebiblioteket i finska Kuopio hade varit så framgångsrik, så blev han 

övertygad om att minnet av vad Finland en gång varit för Sverige inte hade dött ut. Han hoppades 

därför att detta minne inte bleknat sedan dess.153 

                                                 
151Jönköpingsbladet, 1849-11-27 
152Folkets Röst, 1852-09-01 
153Post- och inrikes tidningar, 1852-11-10 
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Finland i andra sammanhang 

Ryssland 

Under perioden 1845-1853 förekom Finland även i de sammanhang då de svenska dagstidningarna 

ibland skrev om Ryssland. Det kunde handla om korta nyheter om Ryssland men som egentligen 

berörde Finland. Jönköpingsbladet publicerade exempelvis år 1845 en kortare notis angående det 

ryska styret. I denna påpekades det att Rysslands regering hade utfärdat åtskilliga nya stadganden 

för handeln inom Finland och den viktigaste var att alla sorters oljehaltiga frön hade blivit friade 

från utförseltull.154   

År 1849 utkom i Post- och inrikes tidningar en annan nyhet under rubriken Ryssland, vari Finland 

kom att omnämnas. Nyheten berörde den ryska kejsaren som några månader tidigare ställt finska 

läroanstalter under regeringens närmaste tillsyn. I en lydelse från kejsaren så påpekades att de 

enskilda skolorna skulle gagna Finland och därmed noggrant ordnas i överensstämmelse med de 

allmänna skolorna. Kejsaren befallde därmed även att inga nya skolor fick inrättas av enskilda 

personer utan den finska generalguvernörens samtycke.155 

I de sammanhang som Finland diskuterades i samband med att tidningarna skrev om Ryssland så 

var det alltså oftast det ryska styret över landet som kom att beröras. År 1852 publicerade 

exempelvis Tidningen från Wenersborgs stad och län en notis som även hade publicerats i 

Aftonbladet. I texten uttrycktes en oro över vad den ryska självhärskaren hade gjort med det finska 

folket och dess regering. Oron grundade sig på att breven från Finland hade varit ovanligt 

förbehållsamma. Det fruktades därför att den ryska kejsaren hade vidtagit nya våldsåtgärder mot de 

få friheter som svenskarnas bröder på andra sidan havet ännu hade i behåll. Enligt tidningen så hade 

även brev innehållit uppgiften om att kejsaren gjort guvernörerna i Finland oberoende av senaten 

och endast ansvariga inför generalguvernören i S:t Petersburg. Andra brev hade även talat om att 

den finska senaten hade blivit upplöst.156 I denna text uttrycktes alltså en oro över vad det ryska 

styret gjorde med, vad tidningen kallade, svenskarnas bröder på andra sidan havet. Eventuellt är 

denna text ett exempel på de texter som, enligt den tidigare forskningen från Engman, började 

uppkomma i samband med Krimkrigets utbrott år 1853, då möjligheter för att skapa förändring för 

Finland uppstod.157 

                                                 
154Jönköpingsbladet, 1845-10-07 
155Post- och inrikes tidningar, 1849-12-08 
156Tidningen från Wenersborgs stad och län, 1852-01-14 
157Engman 2009, s. 294 
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Specifikt om Finland 

Källmaterialet visar även att de svenska dagstidningarna som utgavs mellan åren 1845-1854 

publicerade texter som specifikt berörde Finland och tillståndet i landet. Det syns under denna 

tidsperiod en förändring i källmaterialet där tidningarna börjar uttrycka oro för den situation som 

rådde i Finland. 

Under slutet av 1840-talet syns i de svenska dagstidningarna bland annat en oro för det som 

publicerades för allmän läsning i Finland. Tidningarna kom därmed att bland annat skriva om den 

finska censuren och vad den innebar för vissa av de finska tidningarna. De svenska dagstidningarna, 

däribland Aftonbladet och Jönköpingsbladet, skrev exempelvis år 1847 om brev som inkom från 

Finland, vari det berättades om den finska censuren. Det förklarades att den var så sträng att ingen 

finsk tidning innehöll någonsin upplysningar om landets tillstånd eller lagstiftning. Dessutom 

meddelades att de finska guvernörerna hade blivit bemyndigade att förbjuda tidningar utan att ange 

någon anledning.158 

Även Post- och inrikes tidningar uttryckte åsikter gällande förhållandena för de finska tidningarna. 

I en artikel år 1848, beskrev tidningen situationen för de finska tidningarna och gav sin kritik på tio 

av dem. Post- och inrikes tidningar påpekade att Finland var i lägervall och att det finska folket 

därmed ville bli underrättade om förhållandena i sitt land, men att detta inte skedde då exempelvis 

Finlands officiella tidning skrev mer om utlandet än det inhemska.159 Året därefter publicerade 

Post- och inrikes tidningar en annan text under rubriken Finsk litteratur. I denna notis berättade 

tidningen om både de böcker och tidningar som hade tryckts i Finland. Texten avslutades med en 

kommentar från tidningen om att ett häfte med Luthers kyrkopostilla som hade tryckts i Vasa inte 

hade anlänt till Åbo, trots att nästan ett år hade passerat. Enligt tidningen så var detta ytterligare ett 

bevis på den finska bokhandelns miserabla skick.160 

Såsom källmaterialet har visat så förekom placeringen av texter om Finland på olika platser i de 

svenska dagstidningarna. Ibland skrevs det om Finland under rubriken Ryssland och ibland kunde 

landet få en egen rubrik. I Post- och inrikes tidningar förekom det exempelvis att alla nyheter från 

Finland presenterades under rubriken ”Från Finland”, medan andra nyheter från utlandet 

presenterades under rubriken ”Utrikes”.161 Under perioden 1845-1853 går det även att finna 

nyheter om Finland tillsammans med svenska underrättelser. I Tidningen för Wenersborgs stad och 

                                                 
158 Jönköpingsbladet 1847-06-26 
159Post- och inrikes tidningar, 1848-11-02 
160Post- och inrikes tidningar, 1849-04-12 
161Post- och inrikes tidningar, 1849-11-01 
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län förekom det att det skrevs om Finland under rubriken ”Fäderneslandet”; år 1852 publicerade 

tidningen exempelvis en nyhet om branden i Vasa, under denna rubrik som i övrigt innefattade 

svenska inrikesnyheter.162 Dessa texter går dock att jämföra med exempelvis tidningen Folkets 

Röst som under denna period, 1845-1853, presenterade nyheter om Finland under rubriken ”Från 

Utlandet”.163 Vad detta visar är dock att Finland kunde förekomma på många olika platser i de 

svenska dagstidningarna.   

I de svenska dagstidningarna från åren 1845-1853 gick det även att läsa nyheter som grundade sig 

på privata brev som skickades mellan medborgare i Sverige och Finland, vilket sedan delades med 

de svenska tidningarna. År 1851 publicerade exempelvis Tidningen för Wenersborgs stad och län en 

notis om det finska universitetet i Helsingfors. Enligt ett privat brev från Finland, som tidningen 

hade fått ta del av, så berättades det att 42 studenter och magistrar hade blivit reglerade från 

universitetet på obestämd tid. Detta hade skett efter att de omnämnda hade bojkottat en bal som 

gavs av den finska vicekanslern Nordenstam, i firande av den ryska tronföljarens 25-åriga 

kanslerskap vid universitetet. Enligt studenterna och magistrarna så hade bojkotten varit ett sätt att 

visa sitt missnöje med vicekanslern.164 De svenska dagstidningarna visade flera gånger intressen 

för universitetet i Helsingfors. I en artikel ur Folkets Röst från 1852 skrevs om förändringar av det 

finska universitetet, och även i denna text finns spår av den tidigare nämnda förändringen då 

tidningarna valde att ge egna tankar då de skrev om Finland. Enligt en finsk underrättelse kunde 

tidningen meddela att universitetet i Helsingfors skulle omorganiseras och samtliga studenter skulle 

lära sig det ryska språket. Enligt tidningen så var detta utan tvivel en politisk handling, därefter 

frågades hur lång tid det skulle dröja innan alla ryssars självhärskare även befallde att svenska inte 

fick fortsätta talas i Finland. Därefter avslutades texten med en kommentar om att det inte borde 

dröja länge och orden ”Lefve emellertid knutpiskan!”, en tydligt ironisk kommentar med 

hänvisning till det ryska straffredskapet.165 Denna text påminner även om det källmaterialet som 

presenterats tidigare vari tidningarna, när de skrev Finland i politiska sammanhang mellan 1845-

1853, visade en tendens att även skriva om en russifiering av det finska.   

Källmaterialet visar alltså att texter som specifikt handlade om Finland mellan åren 1845-1853 

skiljde sig från liknande texter som publicerades i de svenska dagstidningarna under åren före 1845. 

De tidigare texterna var mer av ett informativt slag vari läsaren underrättades om vad som 

försiggick i Finland. Mellan 1845-1853 publicerade de svenska tidningarna visserligen liknande 

                                                 
162Tidningen för Wenersborgs stad och län, 1852-08-18 
163Folkets Röst, 1852-05-05 
164Tidningen för Wenersborgs stad och län, 1851-04-09 
165Folkets Röst, 1852-12-08 
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texter men det förefaller ha skett en förändring genom att tidningarna, i dessa texter, allt mer 

började uttrycka sina åsikter om situationen i Finland; varigenom detta oftast framställdes på ett 

negativt sätt. Bland dessa kommentarer från tidningarna själva så syns en tendens att de hänvisade 

de negativa förhållandena i Finland till det ryska styret över landet. Detta är en tendens som 

förefaller uppstå under just denna tidsperiod och kan eventuellt förklaras av censurens upphörande 

och den nya svenska politiken efter 1845, såsom det har påpekats tidigare i undersökningen.    

Utrikesnyheter 

Mellan åren 1845-1853 förekom det även att de svenska dagstidningarna skrev om utrikesnyheter 

som på olika sätt kom att beröra Finland. Ett exempel på denna sortens text var nyheten om ett 

domstolsbeslut i Danmark, som publicerades i Post- och inrikes tidningar år 1845, relativt väl i tid 

med avskaffandet av den svenska censuren. Rättegången som texten handlade om var ett ämne som 

under en tid hade diskuterats i många av de svenska dagstidningarna. I texten hänvisade Post-och-

inrikes-tidningar till den danska tidningen Fædrelandet som hade kommenterat domen. Artikeln 

beskrev att högsta domstolen i Danmark hade fastställt ett prejudikat om att det var lagligt att tala 

om en nordisk enhet och ett förbund mellan de nordiska folken. Prejudikatet innebar även att det var 

lagligt att tala om Finland och om Finland under Rysslands ok. Enligt texten så hade diskussionen 

om detta inletts i samband med att ett tal hade hållits av en kandidat Ploug, på ett tåg till Uppsala, 

vari dessa tankar hade uttrycks. I artikeln ingick även en kommentar om att högsta domstolen inte 

fick frångå eller åsidosätta detta prejudikat, om den ville upprätthålla sitt värde och anseende.166 

Denna text berör alltså ett domstolsbeslut från Danmark men är intressant med hänsyn till att den 

diskuterar en nordisk enighet inom vilken Finland förefaller räknas in. Den är även intressant med 

hänsyn till dess omnämnande om rätten att tala om Finland under Rysslands ok, med hänsyn till att 

texten publicerades i tiden för den svenska censurens avskaffande. 

År 1848 publicerade även Jönköpingsbladet utrikesnyheter vari Finland kom att nämnas; 

exempelvis i samband med nyheter från Berlin. Enligt tidningen så hade den tyska Allgemeine 

Zeitung med den trovärdigaste min kunnat meddela att det pågick förhandlingar angående ett 

förenande av Danmark, Norge och Sverige med Finland, till ett skandinaviskt kejsardöme styrt av 

kung Oskar I. Av denna anledning så skulle svenska, danska, tyska och engelska representanter 

samlas till ett möte i Hamburg. Jönköpingsbladet påpekade avslutningsvis att denna nyhet kunde 

kallas kannstöperi i stor skala.167 Värt att notera är att även under perioden 1812-1844 så 

                                                 
166 Post- och inrikes tidningar 1845-07-16 
167Jönköpinsbladet, 1848-04-25 
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rapporterade de svenska dagstidningarna om nyheter från denna tyska tidning, vari Finland kom att 

diskuteras även då.   

År 1848 publicerade även Post- och inrikes tidningar en nyhet från Danmark där Finland kom att 

omnämnas i samband med en diskussion om Skandinavien. Enligt tidningen så hade ett förslag om 

att resa ett monument över ett antal tappra skandinaver som föll i slaget vid Düppel, vunnit starka 

sympatier i Köpenhamn. I denna text nämndes Finland i samband med att man förväntade sig att 

bidrag till monumentet skulle skänkas såväl där, som i Sverige och Norge.168 Denna text är 

intressant med hänsyn till att tidningarna publicerade texter vari Finland omnämns i ett 

skandinaviskt sammanhang.     

Källmaterialet visar att då Finland förekom i utrikesnyheter från andra länder i de svenska 

dagstidningarna, så skedde det ofta i samband med ett omnämnande om en skandinavisk eller 

nordisk enighet. Detta är en tendens som även syns då Finland omnämns i andra sammanhang i de 

svenska dagstidningarna från perioden 1845-1853. Detta skiljer sig från källmaterialet från tiden 

före 1845, vilket oftare visade uttryck för en nordisk eller skandinavisk enighet vari Finland 

utelämnades. Jansson beskriver i sin tidigare forskning att kung Karl Johans politik efter år 1812 

drev en tanke om ett västorienterat Sverige och ett Skandinavien utan Finland.169 Att dessa texter 

efter år 1845 började uttrycka tanken om Norden och ett Skandinavien vari Finland inkluderades, 

kan därmed eventuellt förklaras av att Karl Johans västriktade politik upphörde med hans död år 

1844. 

6. Analys 

I detta avsnitt följer en analys av de resultat som presenterats tidigare i denna uppsats, med 

utgångspunkt i de frågeställningar som ställts upp inför arbetet. Dessa frågeställningar utgör således 

underrubrikerna för varje avsnitt och kommer även att innefatta en analys av förändringar över tid, 

med hänsyn till tiden före, under och efter 1812 års censur. 

I vilket sammanhang omnämndes Finland i de svenska dagstidningarna? 

Resultatet visar att Finland förekom inom flera olika sammanhang mellan åren 1809-1853. Genom 

att göra en jämförelse mellan det tidningsmaterial som utgavs före, under och efter 1812 års 

tryckfrihetsförordning har denna studie kunnat visa hur texter som berörde Finland påverkades av 

censuren och även förändrades med tiden. 

                                                 
168Post- och inrikes tidningar, 1848-12-28 
169Jansson 2009, s. 257 f 
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Denna studie kan framför allt visa på att de svenska dagstidningarna skrev om Finland mellan åren 

1809-1853 och att det inte rådde tystnad om den svenska landsdel som hade gått förlorad i samband 

med freden i Fredrikshamn. Under den första tidsperioden, mellan 1809-1811, går det genom 

källmaterialet att se hur tidningarna bland annat användes som ett statligt verktyg för att kungöra 

och underrätta om de nya förhållanden som kom att gälla efter förlusten år 1809. Vid de tillfällen då 

Finland förekom i samband med att tidningarna publicerade texter om lagstiftning och 

myndighetsunderrättelser så förefaller det främst ha varit i syfte att förklara de nya regler som 

gällde för finska medborgare, i förhållande till Sverige. Detta kan dock förklaras som en naturlig 

följd av att det fortfarande fanns en rörlighet bland medborgarna i de bägge länderna och att de 

svenska myndigheterna använde sig av tidningarna för att förtydliga att Sverige inte längre hade 

ansvar för de finska medborgarna. 

 

Samtidigt som tidningarna under perioden 1809-1811 gav uttryck för statens förtydligande av de 

nya förhållandena mellan Sverige och Finland, där det förra inte längre bar ansvar för det senare, så 

kunde samma tidningar användas som språkrör för andra delar inom samhället, vilka fortsatte att 

uppvisa ansvar för det finska folket. Mellan åren 1809-1811 förekom exempelvis att de svenska 

dagstidningarna skrev om svenskt stöd som fortfarande gavs till Finland, även efter förlusten. 

Genom tidningarnas roll i att ge uttryck för olika delar av det svenska samhället, framkom alltså 

Finland i sammanhang där staten framställdes som upprättande och förtydligande av Finlands 

skiljande från Sverige, medan andra texter visade att exempelvis kyrkan stod för en annan del av 

samhället som använde tidningarna för att uttrycka en fortsatt relation till det finska grannriket. 

 

Då Finland förekom i samband med att de svenska dagstidningarna skrev om lagstiftning och 

myndighetsunderrättelser, under perioden 1809-1811, så handlade det alltså genomgående om ett 

fokus på de finska invånarna och en förändring av de svenska lagarna gällande dem. Under 

perioden 1812-1844 övergår dessa kungörelser och myndighetsunderrättelser istället till att beskriva 

hur det ryska styret gjorde ändringar i den finska lagstiftningen och hur detta påverkade svenska 

intressen. Resultatet visar alltså på skillnader i tidningarnas texter efter 1812, genom att de 

upphörde att publicera texter som berörde Finland i samband med förändringar inom den svenska 

lagstiftningen och istället lyfte fram svenska anpassningar efter det ryska styret över Finland. 

Eventuellt kan detta förklaras av kung Karl Johans ryssvänliga styre som innefattade den politik 

varur 1812 års tryckfrihetsförordning och medföljande censur uppstod. I samband med att de 

svenska dagstidningarna skrev om Finland efter år 1812 kan de alltså ha gett uttryck för ett svenskt 
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anpassande efter Ryssland, i ett försök från kung Karl Johan till att vara tillmötesgående mot det 

ryska styret i sin nya samförståndspolitik, såsom tidigare forskning har visat på. 

 

Ytterligare en förändring som framkom i resultatet var att tidningarna från 1840-talet publicerade 

allt färre texter vari Finland förekom i ett sammanhang som berörde lagstiftning eller 

myndighetsunderrättelser. Detta upphörde nästintill helt under perioden 1845-1853 och det kan 

eventuellt tolkas som ett resultat av den, med tiden, allt mer avtagande fördelspolitiken mellan 

Sverige och Finland, exempelvis handelsfördelarna som helt upphörde under 1840-talet. Det blev 

därmed inte lika nödvändigt för tidningarna att specifikt skriva om Finland i detta sammanhang, då 

det inte längre hade samma särställning inom exempelvis svensk handelslagstiftning. Ytterligare en 

förklaring kan gå att finna i kung Oskar I och hans politik, med ett avståndstagande från Ryssland. 

Då de svenska dagstidningarna skrev om Finland, i samband med texter om lagstiftning, så gav de 

alltså även uttryck för de svenska kungarnas politik. Under Karl Johans regeringstid lyfte de därmed 

fram det ryska styret i texter om Finland, i enlighet med kungens ryssvänliga agenda. När Oskar I 

därefter regerade så var det inte lika aktuellt att publicera texter som rörde det ryska styrets 

lagstiftning över Finland.   

 

I de svenska dagstidningarna förekom även Finland i samband med insändare och notiser från 

enskilda individer som rörde sig mellan de bägge länderna. Under perioden 1809-1811 var det 

framför allt i detta sammanhang som kriget mot Ryssland och förlusten av Finland gjorde sig 

tydligt, då finska personer ofta påpekade att de flytt från kriget i Finland, för att exempelvis söka 

arbete i Sverige. I detta sammanhang förekom det även ofta att Ryssland titulerades som ”fienden”. 

Dessa texter publicerades före 1812 års censur och det är troligt att det därmed var acceptabelt att 

skriva om Ryssland på detta sätt under den perioden, men att syftet med tryckfrihetsförordningen 

som därefter upprättades år 1812 var att hindra uttryck som dessa. 

Med hänsyn till detta går det eventuellt att urskilja en viss fientlighet mot Ryssland i de 

sammanhang då de svenska dagstidningarna publicerade texter som berörde Finland mellan åren 

1809-1811. En annan text som eventuellt kan styrka denna uppfattning är texten från Fahlu 

Weckoblad år 1811, vari det beskrivs hur ryssarna av misstag sprängde sönder delar av Sveaborg i 

Finland. En tolkning är att detta publicerades i ett hånfullt syfte, för att förknippa ryssarna med 

tafatthet. Eventuellt ledde även texter som denna till att väcka ilska och revanschism inom Sverige, 

vilket avsågs att stoppas genom tryckfrihetsförordningen år 1812. Denna artikel var även skriven av 

tidningens egen redaktion och det går därmed även att urskilja hur en negativ attityd gentemot 

Ryssland, återfanns i både insändare och tidningarnas egna texter som berörde Finland. 
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Censuren förefaller dock inte ha haft en omedelbar inverkan på det sätt som Ryssland beskrevs i de 

sammanhang då de svenska dagstidningarna skrev om Finland, i texter som berörde enskilda 

invånare. Resultatet visar exempelvis att Ryssland, i tidningar från år 1813, fortfarande benämndes 

som ”fienden” i insändare från enskilda individer som skrev om Finland. En eventuell förklaring till 

detta går att finna i Nordbergs forskning som tar upp liknande exempel på texter som gick mot 

censuren men ändå publicerades, eftersom det tog tid för många skribenter att uppfatta 

förhållandena i den nya svenska lagstiftningen.170 Detta förefaller dock ha upphört efter år 1816 då 

dessa texter endast använde titeln ”Ryssland” och inte ”fienden”. En eventuell tolkning är att det 

därmed dröjde ett antal år innan 1812 års tryckfrihetsförordning hade effekt på de tidningstexter 

som berörde Finland och samtidigt gav uttryck för kritik mot Ryssland.   

 

Under perioden 1812-1844 förefaller ytterligare en förändring ha skett då tidningarna publicerade 

insändare och notiser från individer som i sina texter diskuterade Finland. Den förändring som kan 

urskiljas var att dessa insändare, med tiden, slutade hänvisa till kriget i Finland år 1809. Detta kan 

eventuellt förklaras av det växande tidsavståndet till förlusten och att allt färre människor 

fortfarande berördes av kriget. En annan tolkning är att censuren bidrog till en förträngning av 

förlusten, såsom tidigare forskning har påpekat. Denna förklaring förefaller dock osannolik med 

hänsyn till att förlusten tas upp i många andra sammanhang mellan åren 1812-1844. 

Tiden efter censurens avskaffande, år 1845, skedde ytterligare en förändring genom att Finland allt 

mer sällan förekom i de sammanhang då tidningarna publicerade texter om enskilda individer. 

Resultatet visar även att Finland, i detta sammanhang, helt och hållet upphörde att förekomma 

genom insändare utan endast omnämndes då de svenska dagstidningarna, i sina egna texter, skrev 

om enskilda individer och i samband med detta kom att beröra Finland. Att insändare från enskilda 

individer inte längre hänvisade till en finsk bakgrund förefaller dock inte vara resultatet av 

förändrade tendenser bland tidningarna, till följd av tryckfrihetsförordningens avskaffande. 

Eventuellt är det istället resultatet av den tid som passerat sedan de bägge länderna var enade och 

exempelvis att en person som sökte arbete i Sverige var finsk, inte längre hade någon avsevärd 

betydelse i de texter som tidningarna publicerade. 

 

I de svenska dagstidningarna mellan åren 1809-1853 förekom Finland även i texter som berörde 

svensk politik. Både före, under och efter 1812 års censur så diskuterades förlusten av Finland i 

detta sammanhang och en tendens som går att urskilja är att tidningarna under samtliga av dessa 
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perioder uttryckte förlusten som ett obotligt eller blödande sår. Resultatet visar alltså att censuren 

inte hindrade tidningarna från att publicera texter som uttryckte saknad och sorg över att Finland 

hade gått förlorat. Ytterligare en kontinuerlig tendens som går att urskilja i resultatet är att det i 

tidningarna framfördes kritik mot Gustav IV Adolf i samband med att texter om förlusten av 

Finland publicerades. I dessa politiska tidningstexter så var kritiken ofta den att Gustav IV Adolf 

bar skulden för förlusten.  

Fram till censurens avskaffande år 1845 var det alltså övervägande kritik mot den före detta kungen 

som uttrycktes i tidningarna, då de publicerade texter om Finland i politiska sammanhang. I 

samband med detta uttrycktes det aldrig kritik mot den rådande regeringen och en tolkning är att 

detta var resultatet av den rådande censuren; i jämförelse med tiden efter censurens avskaffande där 

den sortens kritik gick att finna i tidningarna. 

  

Mellan år 1809-1853 förekom det dock flera gånger tendenser bland de svenska dagstidningarna att 

framföra viss kritik mot det ryska styret över Finland. Mellan åren 1812-1844 uttrycktes detta 

genom exempelvis diskussioner om att finnarna befann sig under träldom; dessa uttryck var dock 

relativt få och subtila under denna tidsperiod. Resultatet visar även att tidningen Aftonbladet var 

mest drivande i att framföra kritik mot Ryssland, även då censuren rådde. Efter avskaffandet av 

censuren går det dock att notera hur kritiken mot Ryssland tar en tydligare och mer aggressiv form 

mellan åren 1845-1853. Flera tidningar, utöver Aftonbladet, övergick då till att börja framföra kritik 

mot det ryska styret över Finland och de gav även uttryck för liknande åsikter från det svenska 

samhället, genom exempelvis insändare. Då Finland förekom i samband med att de svenska 

dagstidningarna publicerade politiska texter, efter år 1845, så var det framför allt i form av åsikter 

om ett ryskt vanstyre över det finska riket och att Sverige borde återerövra sin forna landsdel. I detta 

sammanhang går det alltså att urskilja en förändring i det sätt som tidningarna skrev om Finland, 

med hänsyn till censuren. Det är en tydlig förändring i sättet som dessa texter uttrycktes efter 1845 

då de flesta av dem gav uttryck för sådana tankar som den avskaffade censuren hade avsetts att 

förhindra. Resultatet visar alltså att censuren kan ha haft effekt på hur Finland framställdes i de 

svenska dagstidningarna, åtminstone i politiska sammanhang. 

 

Resultatet för denna studie kan dock inte visa på att Finland förekom i högre grad i de svenska 

dagstidningarna i samband med exempelvis de polska upproren, såsom delar av den tidigare 

forskningen har beskrivit. Det förefaller alltså inte ha skett någon ökning i tidningarnas skriverier 

om Finland under tiden för detta uppror; vad resultatet visar är dock att då tidningarna skrev om 
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Finland i politiska sammanhang under denna period171 så skedde det utifrån en militärstrategisk 

kontext. Resultatet visar därmed inte på ökade skriverier men eventuellt att utomstående händelser, 

såsom upproren i Polen, kunde ha en inverkan på de sammanhang där Finland förekom i de svenska 

dagstidningarna. Även i samband med tiden inför Krimkrigets utbrott år 1853 så kan inte resultatet 

visa på ett ökat intresse för Finland i de svenska dagstidningarna men det går att urskilja ett 

förändrat tonläge bland de texter som publicerades, mer vinklat mot en revanschistisk attityd. 

Såsom det har påpekats tidigare i denna uppsats så förefaller den tydliga förändring som skedde i 

texter om Finland efter år 1845, i politiska sammanhang, kunna härledas till avskaffandet av 

censuren och kung Oskar I vändning från den före detta kungens ryssvänliga politik. Censuren 

förefaller dock inte ha hindrat tidningarna från att skriva om förlusten av Finland, då detta förekom 

under hela tidsperioden 1809-1853. 

 

Resultatet visar eventuellt på ytterligare en viss förändring i tidningarnas publikationer under tiden 

för de polska upproren. Såsom det tidigare har påpekats så går det inte att se en noterbar ökning i 

skriverier om Finland bland det totala tidningsmaterialet från denna tid. Däremot blev det vanligare 

att Finland förekom i samband med att de svenska dagstidningarna skrev om rapporteringar som 

skedde i utrikes tidningar. Vad detta eventuellt kan tyda på är att de svenska dagstidningarna 

speglade ett större utländskt intresse för Finland, i samband med de polska upproren, snarare än ett 

svenskt intresse. I tidningarnas rapportering om vad utländska pressen skrev så syns även en 

förändring i resultatet för perioden 1845-1853. Det förefaller ha uppkommit en tendens bland 

rapporteringen av utrikespressens nyheter att ge uttryck för tanken om ett enat Skandinavien vari 

Finland ingick. 

 

Mellan åren 1812-1853 var handel och ekonomi det sammanhang inom vilket Finland oftast 

förekom i de svenska dagstidningar som undersökts i denna studie. Under perioden 1809-1811 

publicerades dock inte texter om Finland i detta sammanhang, vilket är intressant med hänsyn till att 

flera av de kungörelser angående svensk handel med Finland som publicerades efter 1812, 

hänvisade till handelstraktat som hade upprättats redan 1809. Resultatet förefaller istället visa att 

direkt efter förlusten av Finland så var det, som tidigare påpekats, främst upprättandet av de nya 

förhållandena inom svensk lagstiftning gällande finska medborgare som var av betydelse att 

kungöra i tidningarna. Under perioden 1812-1844 och tiden därefter övergick detta till att istället 

fokusera på handelsrelationen mellan de bägge länderna.   

                                                 
171Tiden kring decennieskiftet 1820-30 
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 Resultatet visar att då Finland förekom i sammanhang som berörde handel och ekonomi, i de 

svenska dagstidningarna, så skedde det oftast i samband med statliga underrättelser. Genom 

tidningarnas publikationer angående Sveriges ekonomi går det dock även att konstatera hur de gav 

uttryck för enskilda individers intresse för Finland. Detta går exempelvis att urskilja genom att det 

både under perioden 1812-1844 och 1845-1853 publicerades insändare och brev från läsare som 

visade engagemang för en debatt om Sveriges handelsgemenskap med Finland och uttryckte både 

positiva och negativa inställningar. Sveriges handel och ekonomi förefaller dock vara ett av de 

sammanhang, inom vilket Finland nämndes, som inte uppvisar någon direkt påverkan av censuren. 

Det går exempelvis att se hur det var möjligt för tidningarna att, i detta sammanhang, publicera 

texter som ifrågasatte svensk utrikespolitik, i förhållande till Finland, även under tiden då censuren 

rådde. Exempelvis kunde tidningsredaktionerna under början av 1840-talet, ifrågasätta Finlands 

särställning i de svenska import- och exporttullarna. Denna sorts ifrågasättande av svensk 

utrikespolitik var ett av de områden som censuren avsåg att hindra. Resultatet för denna studie visar 

alltså att då tidningarna skrev om handeln med Finland så kunde denna form av kritik uttryckas 

både under tiden då censuren rådde, mellan år 1812-1844, och även tiden efter dess avskaffande. 

 

Det förekom även att tidningarna i andra sammanhang gav uttryck för ett samhälleligt intresse för 

Finland. Under hela tidsperioden 1809-1853 publicerades insändare och annonser som uppmanade 

till stöd för utsatta i Finland. Noterbart är att efter år 1812 var det i denna sorts texter vanligt 

förekommande att hänvisa till den före detta relationen mellan Sverige och Finland. Vad som 

därmed framgår är att de svenska dagstidningarna, trots den rådande censuren men även efter dess 

avskaffande, uttryckte tankar om en gemenskap mellan Sverige och Finland. Dessa texter visar även 

på att Finland inte endast förekom i sammanhang där tidningarna rapporterade om ett faktiskt stöd 

till finska samhället, utan även i texter som talade om ett förväntat engagemang från det svenska 

folket. 

 

Resultatet för denna studie har även visat på att det främst var tre olika aktörer som kom till uttryck 

i samband med att de svenska dagstidningarna skrev om Finland i olika sammanhang. Detta var 

alltså staten genom diverse kungörelser, enskilda individer genom insändare och även tidningarna 

själva då de publicerade artiklar och andra journalistiska texter. Med hänsyn till detta har det 

därmed gått att urskilja vissa skillnader i de texter som skrevs av dessa olika aktörer och sedan 

publicerades i tidningarna. De texter som gav uttryck för statens och enskilda individers tankar om 

Finland har redan presenterats men det är även relevant att diskutera tidningarnas egna texter som 



63 

berörde Finland. En tendens som går att urskilja i dessa publikationer är att när tidningarna själva 

skrev om Finland så skedde detta ofta i samband med att de på olika vis diskuterade det ryska styret 

medan insändare och liknande texter sällan tog upp Rysslands kontroll över det finska.  

Resultatet visar även att efter år 1812 så kom oftast tidningarna själva till uttryck då Finland skrevs 

om i politiska sammanhang eller i samband med utrikesnyheter; medan insändare från enskilda 

individer främst gick att finna i sammanhang som berörde ekonomi eller handel. Det går även att 

notera hur tidningarna själva fortsatte att ta upp förlusten av Finland i sina egna texter medan detta 

ämne i stora delar upphörde att förekomma i insändare och notiser från enskilda individer, under 

perioden 1812-1844. 

 

Flera av de tankar som går att finna i tidningarnas egna texter förefaller dock även gå att urskilja i 

de insändare som publicerades. En eventuell förklaring är att dessa insändare valdes med hänsyn till 

tidningarnas egna ställningstaganden i de frågor som berörde Finland och att liknande tankegångar 

därmed gick att finna i de bägge aktörernas texter. Under perioden 1845-1853 förekom det dock att 

tidningarna kunde skriva egna artiklar och samtidigt publicera utomstående texter som innehöll ett 

motsatt budskap. Exempelvis så visar resultatet att tidningen Folkets Röst år 1850, publicerade en 

krönika undertecknad tidningens förläggare, innehållande tankar om revanschism och att Sverige 

behövde återta ett Finland som led under det ryska styret och ville bli en del av Sverige. En tid 

därefter visar resultatet att samma tidning publicerade en utomstående text, hämtad ur Magnus 

Crusenstolpes textsamling Ställningar och förhållanden, behandlade i brev, vari Finland istället 

talades om som att de inte sökte kontakt med Sverige och snarare hade vänt sig till det ryska. Denna 

tendens till motsatta uttryck i tidningarna, mellan tidningsredaktionens egna texter och de som 

skrivits av utomstående, förefaller dock ha uppkommit först under perioden 1845-1853. 

Hur framställdes relationen mellan Sverige och Finland i tidningarna? 

Den tidigare forskningen har varit oense i frågan gällande huruvida relationen mellan Sverige och 

Finland fortsatte att utvecklas efter förlusten eller ej. Genom att göra en jämförelse över tid så har 

resultatet för denna studie också kunnat visa på hur relationen mellan de bägge länderna 

framställdes i de svenska dagstidningarna, även med hänsyn till 1812 års censur. 

 

Under de inledande åren efter förlusten, mellan 1809-1811, går det att urskilja blandade uttryck i de 

svenska dagstidningarna, gällande relationen mellan Sverige och Finland. Resultatet visar dock att 

tidningsmaterial från dessa inledande år, nästintill uteslutande, berörde relationen mellan länderna 

på ett eller annat vis. Detta resultat är i sig inte överraskande, med hänsyn till att det rådde en ny 
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situation mellan de bägge länderna efter att Sverige hade förlorat Finland och detta behövde 

kungöras genom tidningarna. Efter år 1812, blev det dock med tiden allt mer förekommande att de 

svenska dagstidningarna skrev om Finland utan att det skedde utifrån ett sammanhang som 

samtidigt behövde beröra Sverige. 

 

Såsom det tidigare har påpekats så går det under hela perioden 1809-1853 även att notera hur 

relationen mellan Sverige och Finland uttrycktes utifrån olika delar av samhället, genom de svenska 

dagstidningarna. I de texter som publicerades från statligt håll, i tidningarna, så hålls en relativt 

enhetlig stil i framställningen av relationen mellan de bägge länderna. Denna kungjorde att Finland 

inte längre var svenskt och relationen framställdes som den mellan två grannländer. Detta kan 

exempelvis ställas i kontrast till de texter som publicerades i sammanhang som berörde stöd och 

hjälp till Finland. I dessa texter kom en annan del av samhället till uttryck, genom att det oftast 

rörde sig om insändare som tog upp ett engagemang från svenska medborgare och i samband med 

detta gjordes kopplingar till en nära relation mellan länderna. 1812 års tryckfrihetsförordning 

förefaller alltså inte ha haft någon inverkan på de uttryck som förekom i samband med texter som 

berörde svenska medborgares hjälp till Finland, eftersom hänvisningar till de bägge ländernas långa 

enighet förekom på ett liknande sätt i tidningstexter såväl under 1820-talet som 1850-talet, alltså 

både under och efter censuren. 

 

Resultatet visar även hur de svenska dagstidningarnas rapportering om handelsrelationen mellan 

Sverige och Finland förändrades med tiden. Inledningsvis går det att se hur Finland gavs särskild 

uppmärksamhet i de sammanhang då tidningarna skrev om Sveriges handel. Under perioden 1812-

1844 presenterades exempelvis importen och exporten mellan Sverige och Finland separat från 

övrig svensk utrikeshandel. Detta särskiljande avtog dock med tiden och kan förklaras av att de 

fördelaktiga traktaten mellan svensk och finsk handel, som upprättats i samband med freden i 

Fredrikshamn, kom att upplösas med åren.  

Det går även att urskilja en förändring i tidningsmaterialet runt 1840-talets början och fram, genom 

att det oftare framfördes åsikter angående handelsrelationen mellan Sverige och Finland. Under 

perioden 1845-1853 går det exempelvis att notera hur en mer kritisk hållning uttrycks mot den 

rådande svenska och finska handelsrelationen. Då de svenska dagstidningarna skrev om handeln 

med Finland så gavs det efter år 1845 inte heller några uttryck för en relation, utöver den 

affärsmässiga. Detta skiljer sig från liknande texter, utgivna under perioden 1812-1844, där det 

ibland förekom uttryck om enande band och brödraskap i samband med texter om handeln mellan 

Sverige och Finland. 
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Noterbart i resultatet är att det inte gavs uttryck för någon tanke om ett brödraskap eller givet 

förhållande mellan Sverige och Finland under perioden 1809-1811, såsom det framgår i 

tidningsmaterial från tiden efter 1812. Detta är intressant med hänsyn till att det delvis var detta som 

censuren avsåg att hindra men att det samtidigt var först efter dess upprättande som uttryck om 

sorg, saknad och brödraskap började förekomma i tidningarna. Resultatet visar att mellan år 1812-

1844 så förekom det flera gånger att Sveriges relation till Finland uttrycktes genom ord om sorgsen 

saknad eller brödraskap och att förlusten uttrycktes som smärtfylld, oförglömlig och som ett 

splittrande av förenande brödraband. Den effekt censuren hade på de sätt som Finland framställdes i 

de svenska dagstidningarna hindrade alltså inte uttryck som dessa från att förekomma. Resultatet 

visar dock att censuren kan ha haft en effekt på de texter som skrevs i samband med dessa uttryck, 

vilket framkommer genom tidningsmaterial från 1845-1853, alltså tiden efter censurens 

avskaffande. I texterna från tiden efter 1845 förefaller nämligen uttrycken av saknad, sorg och 

brödraskap ha övergått till att användas i en hårdare retorik om en strävan efter att återerövra 

Finland. Resultatet visar alltså att de svenska dagstidningarna gav uttryck för tanken om en relation 

mellan Sverige och Finland, som levde vidare även efter att länderna skiljdes från varandra. Genom 

detta går det även att urskilja den effekt censuren kan ha haft på tidningsmaterialet genom att 

uttrycken om saknad, sorg och brödraskap, under tiden då censuren rådde, förefaller ha skett i form 

av nostalgiska yttringar. Efter censuren avskaffande övergick texterna med dessa tankar till att 

istället förekomma i ett sammanhang som rör en framtida strävan efter ett återknytande av Sverige 

och Finland. Även om censuren inte hindrade uttryck för saknad av Finland, förefaller den alltså ha 

hållit tillbaka en mer aggressiv retorik i samband med dessa uttryck.    

 

Resultatet visar även att tidningarna mellan år 1845-1853 gav uttryck för en finsk självständighet, 

fri från både Sverige och Ryssland. Även detta bör kunna hänvisas till censurens avskaffande, vilket 

möjliggjorde tidningarna att skriva om en finsk frigörelse från det ryska styret; vilket inte förefaller 

ha skett under tidigare perioder, annat än i osäkra notiser från utlandet angående finska uppror. Att 

uttrycken för en finsk självständighet, fritt från Sverige, väcks i de svenska dagstidningarna efter år 

1845 kan även förklaras av en kulturell nationalism som under samma tid började växa i Finland.172 

Detta speglas i de svenska dagstidningarna genom att de i samband med diskussioner om finsk 

självständighet även talade om det finska språkets ställning, i förhållande till de svenska och att det 

borde ta en större plats i det finska samhället. 

                                                 
172Gustafsson 2007, s. 200f 
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7. Sammanfattning 

Den tidigare forskningen inom historia är oense gällande huruvida det skrevs om Finland i de 

svenska dagstidningarna, under tiden mellan freden i Fredrikshamn och Krimkrigets utbrott. Genom 

att studera svenska dagstidningar utgivna mellan åren 1809-1853 har därför denna studie i syfte att 

undersöka huruvida Finland förekom i de svenska dagstidningarna mellan dessa år. 

 

Med hänsyn till den svenska tryckfrihetsförordningens stiftande år 1812 och den medföljande 

indragningsmakten så har resultatet för denna studie lyfts fram ur tre olika tidsperioder som utgår 

från tiden före, under och efter 1812 års censur. Därmed lyfter studien även fram en analys av 

Finlands förekomst i de svenska dagstidningarna, sett över tid. Utöver detta har studien även sökt 

att svara på hur relationen mellan Sverige och Finland framställdes i de tidningstexter som 

publicerades under den studerade tidsperioden. 

 

Utifrån denna studies första frågeställning gällande i vilket sammanhang Finland omnämndes i de 

svenska dagstidningarna, har resultatet kunnat visa att det skrevs om Finland utifrån många olika 

kontexter mellan åren 1809-1853. Dessa texter kunde beröra lagstiftning och politik både inom 

Sverige och i andra länder, däribland Ryssland. Exempelvis så var handelspolitik och lagstiftning ett 

ämne vari Finland ofta förekom i de svenska dagstidningarna. Det förekom även att Finland togs 

upp i samband med att tidningarna skrev om enskilda individer och även då svenska hjälpinsatser, 

såsom insamlingar, vid olika tillfällen startades till förmån för det finska folket. Studien har även 

kunnat visa att det var främst tre olika aktörer som kom till uttryck då det skrevs om Finland i de 

svenska dagstidningarna, dessa var den svenska staten, enskilda individer och tidningarna själva. 

Studien visar även att mer globala händelser, såsom krig och världsekonomin, kan ha påverkat vilka 

sammanhang som Finland skrevs om i de svenska dagstidningarna. 

 

Studiens andra frågeställning berör hur relationen mellan Sverige och Finland framställdes i de 

svenska dagstidningarna mellan åren 1809-1853. Resultatet visar att detta kunde variera med tiden 

då tidningstexter från perioden 1809-1812 främst förefaller ha publicerats i syftet att underrätta om 

de nya förhållandena som gällde i svensk lagstiftning, till följd av att Finland inte längre tillhörde 

Sverige och gränsdragningen mellan länderna förtydligades. Detta förefaller dock vara en 

genomgående tendens under hela perioden 1809- 1853, där den svenska staten, genom tidningarna, 

kungjorde att Finland inte var en del av Sverige. Samtidigt så publicerade tidningarna texter från 

andra delar av det svenska samhället som istället gav uttryck för en nära relation mellan länderna, 

oftast i samband med annonser och insändare rörande hjälp till Finland. Bland dessa texter 
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framställdes exempelvis svenska kyrkan som en av de parter som upprätthöll ett ansvarstagande för 

finska medborgare, även efter förlusten år 1809. Resultatet visar framför allt att tidningarna gav 

uttryck för varierande tankar gällande relationen mellan Sverige och Finland, där den kunde både 

hyllas och avfärdas mellan åren 1809-1853. 

 

Studiens tredje frågeställning fokuserar på skillnader i de texter som skrevs om Finland före och 

efter tryckfrihetsförordningens stiftande 1812, samt efter censurens avskaffande 1845. Resultatet 

visar att censuren inte förefaller ha kunnat hindra uttryck för sorg och saknad i samband med att 

tidningarna publicerade texter om förlusten av Finland. Studien visar exempelvis att både före, 

under och efter 1812 års censur så kunde tidningstexter innehålla uttryck som talade om förlusten 

av Finland som ett obotligt eller blödande sår. Det går dock att notera hur dessa texter övergick till 

att ta en mer revanschistisk ton efter år 1845. Resultatet visar därmed att censuren kan ha hållit 

tillbaka en mer aggressiv retorik i samband med att tidningarna publicerade uttryck om saknaden av 

Finland. 1812 års tryckfrihetsförordning förefaller även ha påverkat tidningarna genom att de först 

efter censurens avskaffande började framföra kritik mot den rådande regeringen, i samband med att 

de publicerade texter om Finland. Ytterligare ett område där censuren förefaller ha haft verkan var i 

samband med att tidningarna skrev om Ryssland, där det hela tiden fanns en tendens till att framföra 

kritik men att även dessa texter, efter censurens avskaffande, övergick till en allt hårdare retorik. 

Det fanns dock sammanhang där censuren inte förefaller ha påverkat de texter som skrevs om 

Finland. Detta var framför allt i texter som berörde Sveriges handel, vilket även var det 

sammanhang inom vilket Finland oftast omnämndes i de svenska dagstidningarna mellan åren 

1809-1853. 
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