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Inledning 

Ämne 

Med regeringsformen och tryckfrihetsförordningen 1809-1810 skedde en viktig politisk 

förändring i svensk historia. Det gustavianska enväldet upphörde och utrymmet öppnades för 

folk på en ny politisk och litterär diskussionsarena. På denna arena skulle influenser från 

upplysning och romantik inspirera en politisk debatt där olika åsiktsläger fick utrymme att 

polemisera mot varandra. Det är männen i dessa åsiktsläger, deras kontaktnät och deras 

inbördes förhållanden som i det följande ska analyseras. 

Under det gustavianska enväldet hade nästan all offentlig form av litterär och politisk 

diskussion varit förbehållen kretsen kring den av Gustav III grundade Svenska Akademien 

och därmed franskklassicismen. I Sverige hade dock kontinentens influenser av romantik 

etablerat sig, och dess representanter bildade front mot den förhärskande smaken på det 

litterära området. De regeringsvänliga akademisterna hade fram till ”järnårens” upphävande 

1809 i princip haft monopol på utgivningen av tidskrifter. Inför den nalkande 

tryckfrihetsförordningen 1810 stod därmed flera olika åsiktsläger i startgroparna beväpnade 

med litterär och framförallt politisk kritik inspirerad av upplysningens idéer samt ett uppdämt 

behov av att få publicera vad man i litterära kotterier länge ruvat på.  

Uppsatsens titel antyder att den frisläppta tryckfriheten inte innebar att de nykläckta 

alstren endast innefattade litterära ambitioner. Per omgående inleddes en satirisk och politisk 

polemik mellan akademisterna som skulle kallas ”Gamla Skolan” och romantikerna som 

skulle kallas ”Nya Skolan” samt en tredje gruppering som jag kommer att kalla de liberala 

eller reformistiska ”Jokrarna”, vilka utmanade de båda tidigare inriktningarna. Gemensamt 

var att de alla gjorde anspråk på att få göra sig hörda på denna nystartade kamparena: den 

politiska pressen.  

Uppsatsen syftar till att försöka kartlägga denna offentlighetens scen där publicister 

kämpade med och mot varandra. Publicisterna utgjorde en ny kategori vilken snart skulle bli 

en professionell yrkesgrupp med avgörande politiskt inflytande. Publicistik i det tidiga 1800-

talets Sverige var en tämligen oprövad verksamhet, vilken med Jürgen Habermas terminologi 

kan kallas en del av en framväxande borgerlig offentlighet, eller kanske bättre medborgerlig 

offentlighet. Att granska representanter för den svenska medborgerliga offentligheten är 

huvudmål i denna uppsats. Jag ska fokusera på publicisternas praktik och jag syftar till att 

göra en mer biografisk än idéanalytisk granskning. Publicisternas alster är ett sätt att närma 
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sig upphovsmännen. Dock, för att använda den franske kultursociologen Pierre Bourdieus 

termer, är det meningslöst att isolera en författare och hans texter från det sociala 

sammanhang där de tillkommit.1 Människan är en social varelse som fungerar i samspel med 

– eller i opposition mot – andra människor. De produkter som dessa publicister efterlämnat är 

tillkomna under en specifik ekonomisk, politisk, kulturell och social miljö och därmed är 

skapade i en social process. Det är därför min övertygelse att det finns ett vetenskapligt värde 

i att kartlägga de publicisternas sociopolitiska rum, formulerat i nätverk och fält, för att ge en 

bredare förståelse för den publicistiska utvecklingen i Sverige under tidigt 1800-tal. 

Uppsatsen lägger tonvikt på att åstadkomma en övergripande frågeställning och ett teoretiskt 

tillvägagångssätt vilka kan utgöra grundval för en eventuell avhandling i ämnet. 

Syfte, frågeställning och avgränsning 

Att granska historiska fält i det förkapitalistiska Sverige är en uppgift som ifrågasatts av bland 

andra Ylva Hasselberg. Hon understryker svårigheten med att tala om fält i det förindustriella 

samhället i bemärkelsen avgränsade områden med specifika regelverk, institutioner och 

maktresurser.2 Att trots detta tala om ett publicistiskt fält är fullt möjligt med en 

förutsättningslös definition av fältets omfattning. Dock finns, som på alla fält i Bourdieus 

anda, fältets doxa (reglerna) som aktörerna måste förhålla sig till för att fältet ska bestå.3 

Enligt Hasselbergs resonemang kan jag ansluta mig till föreställningen om att ett publicistiskt 

fält knappast kan ha existerat i det tidiga 1800-talet. Men om man operationaliserar fältteorin, 

framstår Hasselbergs diskussion som något ofullständig. Hennes resonemang är sprunget ur 

Håkan Gunneriussons studier av sociala fält i historien såsom autonoma. Den som, å ena 

sidan, bär denna föreställning och söker finna mogna, autonoma fält i det förindustriella 

Sverige kommer att gå bet, för sådana existerade knappast. Å andra sidan visar det sig att 

undersökningar vilka applicerar fältbegreppet på redan autonoma fält kan te sig något 

förutsägbara. Det publicistiska fältet för den aktuella perioden ter sig efter en snabb överblick 

för fragmenterat för att ha kunnat upprätthålla spelregler och en givande dialektik mellan 

dominerande och pretendenter.4 Detta är en viktig förförståelse att ha med sig inför och under 

läsandet av denna undersökning. Vikten av att tillämpa fältbegreppet kan dock inte 

vederläggas med detta. Tvärtom blir det mer fruktbart och spännande när det appliceras på ett 

                                                 
1 Bourdieu (1992), s. 269. 
2 Hasselberg (2002), s. 155. 
3 Gunneriusson ed. (2002), s. 40. 
4 Detta utvecklas i teoridelen. 
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svagt och inte helt autonomt fält.5 Min intention är att undersöka och redogöra för det 

publicistiska fältet i Stockholm för tiden 1810-1830. Uppfattningen om vad som utgör 

karaktäristika för huruvida något ska kallas fält kommer att dryftas i teoriavsnittet. Vad som 

än är olika historikers definition av ett moget publicistiskt fält, så faller inte syftet att 

kartlägga framväxten av ett sådant. Jag förespråkar alltså ett vetenskapligt instrumentalistiskt 

perspektiv i Thomas Kuhns och Otto Neuraths anda: teorin blir följaktligen ett instrument för 

att lösa gåtor, och inte någon mer eller mindre ”sann bild” av hur världen ”egentligen” är.6 

Frågeställningen lyder således: 

Fanns det ett publicistiskt fält i Stockholm under perioden 1810-1830? 

Följdfrågor som kommer att aktualiseras i den empiriska exemplifieringen är: 

• Hur såg publicisternas sociala fält ut och kan man skönja informella ageranden? 

• Hur var relationen mellan offentlig publicistik och informella nätverkskontakter? 

Undersökningen arbete sker efter hypotesen att ett autonomt publicistiskt fält utvecklades i 

samband med den medborgerliga offentlighetens framväxt i Sverige. Den empiriska 

exemplifieringen är avgränsad till åren 1810-12. Detta är tänkt att kunna motivera en vidare 

undersökning och möjligen kan jag efter frågornas besvarande teoretiskt ta ställning till hur 

autonomt det publicistiska fältet var under perioden 1810-1830 och ge en bild av fältets 

mognadsprocess inom frågeställningens ramar. 

Disposition 

Efter detta inledande kapitel presenterar jag det aktuella forskningsläget. Därefter 

problematiseras det undersökta materialet i en källkritisk diskussion innan teoriavsnittet tar 

vid. De teorier som används är Pierre Bourdieus teoretiserande om sociala nätverk och fält 

samt Jürgen Habermas teori om den medborgerliga offentligheten. De båda teorierna är 

omfattande och inte sällan kritiserade men likafullt oundvikliga för denna undersökning. Det 

är angeläget att teoridelen är utförlig för att kunna skapa en tydlig bild av metodens potential 

för ett framtida utvecklande av undersökningen. Efter en genomgång av teoriernas 

operationalisering presenterar jag ett metodiskt tillvägagångssätt, innan jag ger en kort 

historisk bakgrund. Därefter går jag in på den empiriska exemplifieringen. Den empiriska 

                                                 
5 Broady (1998), s. 20. Söderlund (2000), s. 31. 
6 Gilje – Grimen (2002), s. 117. 
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undersökningen följs av en avslutande diskussion och forskningsutblick. Avslutningsvis 

presenteras i en bilaga biografiska data för publicisterna samt en kort översikt över 

tidningarna för denna tid. Dessa bilagor tar vid redan på sidan 68. 

Material 

Det källmaterial jag använt är samtida litteratur och korrespondens. Den viktigaste källan är 

Lorenzo Hammarskölds omfattande brevväxling, som återfinns på Kungliga biblioteket i 

Stockholm och omfattar närmare 1800 brev mellan åren 1802 och 1827. För hjälp av tolkning 

av dessa texter har jag använt mig av Gustaf Ljunggrens Svenska vitterhetens häfvder från 

1890. Ljunggren är en ypperlig kännare av den hammarsköldska brevväxlingen. Då jag i 

huvudsak undersöker korrespondensens inslag av omdömen och tillit, riskerar Hammarskölds 

brevsamling inte att medföra några tendentiösa risker. Avsikten är ju att hitta subjektiva 

belägganden för att kunna utkristallisera nätverk och strategier. Således kommer det 

tendentiösa i fokus för min undersökning. 

Forskningsläge 

Forskningsläget är upplagt på så sätt att jag först behandlar litteratur som ger biografiska och 

fälttekniska upplysningar om publicisterna. Därefter behandlar jag den litteratur som 

uppställer liknande teoretisk ram som jag för den aktuella perioden.  

I nuläget finns inga undersökningar som utgår från frågeställningar liknande min. Det 

finns en del biografisk litteratur som ger viss upplysning om publicisternas samarbete eller 

polemik, men inte någon kartläggning av stockholmspublicisterna under det tidiga 1800-talet. 

En avhandling som varit tämligen upplysande om stockholmspublicisterna för perioden är 

Jöran Wiblings Opinioner och stämningar i Sverige 1809-1810 (1954). Wiblings avhandling 

från 1954 ger en bild av de opinioner och stämningar som bland annat ledde fram till mordet 

på Axel von Fersen i juni 1810 och valet av Jean Baptiste Bernadotte till svensk tronföljare i 

augusti samma år. Han har granskat broschyrer och tidningar från 1809-1810 och konstaterar 

bland annat att det existerade antiaristokratiska stämningar i Sverige. Dessa stämningar hade 

pressen underblåst, vädjat till och sedan formulerat utifrån vad den samtida läsekretsen ville 

ha och vad man ville ge.7 Wibling pekar på att det genom revolutionen 1809 inte skett någon 

frigörelse för publicistiken från äldre traditionella metoder. Han hävdar även att det inte 

                                                 
7 Wibling (1954), s. 315ff. 
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existerade någon ”politisk press” i Sverige 1810.8 Han menar dock att publicisterna hade 

betydelse för opinionsbildningen då tidningarna avspeglade tidsidéerna, omvärldens händelser 

och maktkampen i Sverige. Han menar att opinion och politisk situation 1809-1810 växlade 

snabbt allt eftersom de politiskt aktiva förändrade sina positioner eller tvingades att förändra 

dem. Det fanns en tydlig rörlighet och labilitet i pressen. Händelseförloppen ter sig ofta mer 

outredda, mer problematiska än man trott, och åtskilliga frågor skulle vinna på att angripas 

från nya eller i varje fall delvis nya utgångspunkter, uttrycker Wibling.9 

Även Nils Erdmanns Svenska Minerva (1918) behandlar 1800-talet före 1830. Erdmann 

beskriver i generella drag olika tidningars liberala och oppositionella uttryck, vilka allt som 

oftast blivit föremål för indragning av hovkanslerns godtyckliga vapen indragningsmakten. 

Men även ”oppositionens” utbredning i pressen och i riksstånden behandlas. Här finns för min 

del en hel del upplysningar om publicisternas kontakter inom nätverk men även generellt över 

ett föreställt publicistiskt fält. Publicisternas relation till överheten berörs även genomgående i 

boken. 

Den Svenska Pressens historia. I begynnelsen (tiden före 1830) är en god introduktion till 

pressens tidiga historia samt ger en översiktlig bild av tidningarna och flera av publicisterna. 

Denna första del, av fyra, är författad av Clas-Göran Holmberg, Ingemar Oscarsson och Jarl 

Torbacke och behandlar pressens historia från de första tidningarnas bildande fram till 

Aftonbladets grundande 1830. Torbackes del är mest intressant för mitt vidkommande då han 

behandlar 1809-1830. Han ger en god bakgrundsförståelse till det publicistiska klimat som 

föds med tryckfrihetsförordningen 1810 och han ger även en skiss av striden mellan Per 

Adam Wallmarks Journal för Litteraturen och Theatern och romantikerna med Hammarsköld 

i spetsen, samt hur förhållandena utvecklas till en kamp mellan pressen och kungen.10 

Torbackes avsnitt fungerar som en utmärkt utgångspunkt för att inleda en granskning av ett 

socialt fält i Pierre Bourdieus anda. 

I sin bok Tidevarvets bättre genius. Föreställningar om offentlighet och publicitet i Karl 

Johanstidens Sverige (1999) behandlar Cecilia Rosengren idéer om tidningsoffentligheten 

under 1820-talet. Hon menar att de positioner och institutioner som än idag präglar den 

mediala verkligheten och den politiska debatten grundlades under tiden mellan 1809, då 

konstitutionen åter garanterade tryckfrihet, och 1830, då den liberala pressen fick sitt 

definitiva genombrott genom Aftonbladet. De tidiga publicisterna hävdade sin rätt att som 

                                                 
8 Wibling (1954), s. 18. 
9 Wibling (1954), s. 315ff. 
10 Holmberg – Oscarsson – Torbacke (2000), s. 216-246. 
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medborgare initiera och delta i det politiska livet, något som ingalunda var en självklarhet i 

Karl Johanstidens Sverige.11 Rosengrens syfte är att beskriva och analysera den idévärld som 

bidrog till att konstituera det offentliga fält Lars Johan Hierta tog i besittning 1830, vilket 

enligt Rosengrens tes fick sin form redan under 1820-talet.12 Rosengren anknyter sin 

forskning till Jürgen Habermas teori om den medborgerliga offentligheten. Undersökningen 

fokuserar i huvudsak på tidningarna Argus och Granskaren och de publicister som stod 

bakom dem. I första kapitlet uppehåller hon sig uteslutande till dessa två tidningar. 

Därigenom tar hon också upp publicisterna Georg Scheutz, Johan Johansson och Hans Axel 

Lindgrens publicistiska idéer. Rosengrens undersökning visar bland annat hur Lindgren i sin 

polemik försöker hindra att definitionen av offentligheten överlåts i Scheutz och Johanssons 

händer. För min del har hennes kvalitativa diskussion om offentligheten bidragit till en 

förståelse för publicisternas strävanden. Det är intressant hur Rosengren visar att de 

föreställningar om offentlighet och publicitet som cirkulerade efter statsvälvningen 1809 

formulerades med en betydligt större medvetenhet och precision än vad som gjorts gällande i 

forskningslitteraturen.13 

Den mest aktuella litteraturen som avslutar denna del av forskningsläget, är Henrik 

Edgrens kommande avhandling med preliminärtiteln Nationalanda, sanning och publicité. 

Edgrens forskningsprojekt handlar om de politiska dagstidningarnas innehåll under perioden 

1810-30. Han problematiserar dagbladens verksamhet och samhällsdebatt i övergången från 

ett feodalt till ett kapitalistiskt samhälle och visar att denna samhällsdebatt kretsade kring 

bildandet av en ny nation och medborgerlighet. Edgrens kommande avhandling utgör ett av 

flera nyligen utkomna verk med syftet att bringa ljus i det presshistoriska mörker som vilat 

över tiden före Aftonbladet 1830.14 Föreliggande undersökning avser också att försöka 

komplettera bilden av den svenska pressens historia under 1800-talets första decennier.  

Teoretiskt forskningsläge 

Undersökningsperioden 1810-1830 är intressant ur både historisk och teoretisk synpunkt. 

Perioden utgör som sagt ett omvälvande skede i svensk historia, vilket kan ses ur olika 

perspektiv. Åke Abrahamsson talar om övergångssamhällets anatomi och dynamik och hävdar 

särskilt framväxten av en borgerlig kommunikationsstruktur som den största faktorn till att det 

                                                 
11 Rosengren (1999), s. 234. 
12 Rosengren (1999), s. 14. 
13 Rosengren (1999), s. 234. 
14 Se bland annat Cecilia Rosengrens och Patrik Lundells avhandlingar. 
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borgerliga samhället bröt sig ur den forna feodalstatens ramar.15 Denna 

kommunikationsstrukturs första uttryck var att fungera som en politisk opinions- och 

kamparena med den politiska pressen som yppersta institution.16 Arne Melberg beskriver ett 

abstrakt-teoretiskt resonemang om litteraturens bidrag till samhällshistorien. Melbergs 

ambition är att utifrån ett historiematerialistiskt perspektiv behandla de former för 

medvetande, ideologi och socialisation som utvecklas i – och av – litteraturen.17 Han 

föreställer sig en dialektisk modell där litteraturen å ena sidan är autonom i det borgerliga 

samhället (någonting för sig, bestämd och begränsad på egna villkor) och å andra sidan (och 

samtidigt) en del av samhället, som ett socialt faktum. Litteraturen lever som socialt faktum 

på flera sätt. Bland annat i verk-form – som dels det autonoma litterära verket, dels verket 

som en vara bland andra på varumarknaden, med ett bruksvärde som är betingat av det 

estetiska egenvärdet och ett bytesvärde, som i sin tur är betingat av bruksvärdet, men också av 

varumarknadens allmänna förhållanden. Vid sidan av dessa ”verk-former” lever litteraturen 

samhälleligt genom sin verkan, alltså i människors kroppar, sinnen och medvetanden 

omvandlad till sociala normer, praktiska förhållningssätt och ideologiska föreställningar.18 

Denna litteraturens dubbelhet tar sig uttryck i en dialektik mellan värld och text, där texten är 

orsakad (producerad i och av) av den värld som utgör ett historiskt bestämt och socialt 

strukturerat samhälle. Nästa led i dialektiken är Melbergs föreställning att ”världen” tillförts 

”texten” och att detta i någon mening kan förändra världen. Med skissen värld → text → 

värld menar Melberg att förändringens orsak inte springer ur någon autonom text utan av en 

text, vars autonomi som estetiskt verk är samhälleligt producerad. Den litterära autonomin är 

alltså relativ då den är dialektiskt avhängig världen – socialt och historiskt producerad.19 

Utifrån detta resonemang om den litterära processens dialektik mellan litteraturen som ett 

socialt faktum (som verk och verkan) och dess autonomi, speglas i Melbergs titel att 

litteraturen bär på realitet, men också på utopi.20 Det blir uppenbart att publicisternas sociala 

och samtida kontext färgat deras alster vilka i sin tur, enligt Melbergs teoretiska resonemang, i 

hög grad bidragit till att forma sitt samhälle. Att granska ett publicistiskt fält för perioden 

                                                 
15 Abrahamsson (1990), s. 25. (Ljus och frihet till näringsfång. Om tidningsväsendet, arbetarrörelsen och det 

sociala medvetandets ekologi – exemplet Stockholm 1838-1869) 
16 Abrahamsson (1990), s. 27. 
17 Melberg (1978), s. 7. Boken heter Realitet och utopi. Utkast till en dialektisk förståelse av litteraturens roll i 

det borgerliga samhällets genombrott. 
18 Melberg (1978), s. 137f. 
19 Melberg (1978), s. 138ff. 
20 Melberg (1978), s. 140. 
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1810-1830, där publicisternas sociala situation är så svagt belyst förefaller således synnerligen 

relevant. 

Mitt i denna övergång från ett feodalt samhällssystem till ett kapitalistiskt utgör året 1809 

en vändpunkt. Statskuppen mot Gustav IV Adolf följdes av en tryckfrihetsförordning som i 

princip innebar en återgång till 1766 års principer, vilket närmast betydde total tryckfrihet. I 

anslutning till resonemanget ovan kan jag peka på hur Vilhelm Fredrik Palmblad och Per 

Daniel Amadeus Atterbom som gav ut tidningen Phosphoros ändrade sina rent litterära 

intentioner med tidningen till att omforma den till ett politiskt organ. Dessa två utgjorde 

kärnan i kotteriet som kallades fosforismen. Petra Söderlund menar i sin avhandling Romantik 

och förnuft. V. F. Palmblads förlag 1810-1830 att kärnan för fosforismens krets stod att finna 

just i Palmblads förlag. Detta är ett av hennes resultat efter en undersökning med syftet att 

utreda vilken roll Palmblads förlagsverksamhet spelade på den svenska bokmarknaden och då 

särskilt för skönlitteraturen under den aktuella perioden. Söderlund använder Pierre Bourdieus 

teorier om nätverk och fält för att utpeka ett litterärt fält i Sverige i 1800-talets början. Mest 

intressant för min egen undersökning är hennes frågeställning om vilken betydelse Palmblads 

förlagsverksamhet hade för framväxten av detta fält och vilka hans strategier var för att vinna 

framgång på fältet.21 Söderlund kommer bland annat fram till att Palmblads förlag självt, 

under 1810-talet, var förutsättningen för det litterära fältet som växte fram.  

Även om Palmblad var verksam i Uppsala visar det sig att det undersökta nätverket kring 

honom breder ut sig till att agera i det publicistiska fält jag föreställer mig fanns även i 

Stockholm under perioden. En stor del av avhandlingen upptar även förlagets betydelse för 

Nya skolans kamp mot Gamla skolan. Särskilt angeläget är det att nämna Söderlunds 

avhandling då den nya pressens samhörighet med den nya litteraturen tog sig uttryck i 

gemensamma ansatser till en modern offentlighet – där allmänheten bildade det publika 

underlaget. Titeln Romantik och förnuft anspelar på den svåra balansgång Palmblad gick 

mellan att förfäkta romantiska ideal och bokmarknadens ekonomiska logik.22 Det finns flera 

studier som med varierande anknytning till Pierre Bourdieus teorier granskar 

litteratursociologiska förhållanden i historien. Som vi lärt av Söderlunds avhandling figurerar 

publicister inom ett litterärt fält. Vid en överblick av det tidiga 1800-talet låter sig de 

kulturella aktörerna svårligen kategoriseras som enbart ”litteratörer” eller ”publicister”. I den 

historiska bakgrunden kommer jag att utveckla publicistens roll som både en hobby och som 

                                                 
21 Söderlund (2000), s. 16. 
22 Söderlund (2000), s. 317. 
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yrke, men redan här är det lämpligt med ett särskiljande av att granska ett publicistiskt fält och 

att granska ett litterärt fält. 

Vid sidan av Söderlunds avhandling kan jag här nämna Håkan Gunneriussons avhandling 

Det historiska fältet, svensk historievetenskap från 1920-tal till 1957. Jag nämnde 

Gunneriussons avhandling tidigare men kan vidare poängtera att han på ett föredömligt sätt 

tillämpar Bourdieus teori på 1900-talet. Han visar att spänningen på det historiska fältet under 

perioden skapades främst av att aktörer med delvis olika historiesyn bildade sociala nätverk 

och bekämpade varandra. Kampen syftade till att erövra, eller behålla, de formella positioner 

som hade makt över reproduktionen på fältet – professurerna – för det egna nätverkets 

räkning. Gunneriussons avhandling har varit inspirerande för det teoretiska tillvägagångssätt 

som jag företagit mig.  

Den senaste avhandlingen som använder Bourdieus fältbegrepp i historien, vilken även 

formulerar det mest överensstämmande syftet med mitt eget, är David Gedins avhandling 

Fältets herrar, framväxten av en modern författarroll från 2004. Gedin fokuserar på 

författaridentiteten och urskiljer identitetsskapande begrepp som är centrala för aktörerna och 

för deras förhållande till det omgivande samhället. Liksom min egen undersöknings syfte så 

företar sig Gedin att betrakta samtliga händelseprocesser som ett samspel eller en dialog, 

vilken ytterst syftar till att kapa eller förändra författarens (publicistens) samhällsposition. 

Gedins avhandling resulterar i slutsatsen att ett avgörande skifte sker i svensk litteraturhistoria 

under 1880-talet, då en ny författargeneration stormade den offentliga scenen med intentionen 

att förändra samhället. Gedin visar även den våldsamma reaktionen mot dessa uppkomlingar 

som manifesterade framväxten av Sveriges moderna litteraturhistoria.23 

Patrik Lundells avhandling från 2002 har ett för min undersökning intressant avsnitt med 

rubriken ”Publicismens och liberalismens riddare”, i vilket han ger perspektiv på det regionala 

genom att sätta det i relief till Stockholm under 1820-talet, där det då formulerades ett nytt 

tidningsideal.24 Lundells forskning placerar det historiska genombrottet för svensk publicistik 

närmare sekelskiftet 1800; ett genombrott som tidigare räknats till Aftonbladets start år 

1830.25 Kategorin publicister uppstod under decennierna efter den nya 

tryckfrihetsförordningen 1810, och därefter skulle professionaliseringen följas av politisering. 

I den kommande undersökningen är det i huvudsak politiska publicister som kommer att 

behandlas. Lundell pekar ut tidningen Argus som särskilt betydelsefull för denna utveckling 

                                                 
23 Gedin (2004), s. 381ff. 
24 Pressen i provinsen. Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750-1850. 
25 Lundell (2002), s. 117. 
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från 1820-talet.26 Lundells avhandling sporrar för ett studium av publicistiken före 1830, men 

hans diskussion och resultat är för min del viktigare vid ett utvecklande av föreliggande 

undersökning. 

Vägen till denna politisering av publicisterna kan därför inledningsvis belysas av Johan 

Svedjedal som resonerat kring gruppen författare och deras omgivning. Med orden ”Litteratur 

föds och lever i ett skapande samspel” inleder han sin bok Författare och förläggare (1994).27 

I första kapitlet framstår en skillnad mellan det publicistiska och litterära fältet: litteraturen 

formas i hela den ”litterära processen” enligt Svedjedal. Den litterära processen kretsar, enligt 

Svedjedal, kring relationen mellan författaren och hans förläggare, hur en boks innehåll lät sig 

påverkas för att kunna säljas. En inte oviktig parentes är att yrkesförläggaren vid denna tid 

oftast var en enmansföretagare.28 Publicisternas alster är naturligtvis inte opåverkade av sin 

samtid, men de kom till på andra villkor. Jag kommer att visa att publicisterna, liksom rent 

litterära författare, motiverats att publicera sina tankar i och med den nyvunna tryckfriheten. 

En skillnad är att publicisternas verksamhet i stor utsträckning var politisk. För det litterära 

fältets räkning är det av vikt att, i enlighet med Söderlunds och Svedjedals undersökningar, 

granska författaren i relation till förläggaren. Hur man än angriper det litterära fältet så 

inbegriper alla goda modeller att den litterära processen från författare till läsare i samtliga led 

har litterärt inflytande: ”Litterära betydelser skapas inte bara under produktionen av böcker 

utan också under distributionen och konsumtionen av dem”.29 En behandling av den nära 

kopplingen, men även den distinkta skillnaden, mellan det publicistiska och det litterära fältet 

skulle göra anspråk på för stort utrymme. Särskilt då en utveckling skulle krävas av det 

inflytande och konsekrerande av kapital förläggarna stod för, vilket skiljer sig på det litterära 

och publicistiska fältet. Jag är ännu inte kompetent att behandla frågan om huruvida 

förläggaren som ”dörrvakt” i betydelsen lärare och smakledare för författare på det litterära 

fältet, även hade sin motsvarighet hos publicisterna.30 

För att återknyta till inledningen i detta kapitel, så är det anmärkningsvärt att en 

kartläggning av publicisterna i Stockholm inte företagits tidigare. En sådan är ju av stor vikt 

då publicisterna på många sätt beträdde en ny offentlig arena och lade grunden för den 

inflytelserika publicistik som växte fram senare under 1800-talet, inte minst genom Lars 

                                                 
26 Lundell (2002), s. 118. 
27 Svedjedal (1994), s. 7. 
28 Svedjedal (1994), s. 11. 
29 Furuland (1991), s. 286. Se även Darnton (1990), s. 111ff. 
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Johan Hierta. Tidsperioden 1810-1830 innebar ett rejält uppsving för tidningsbildandet i 

Sverige. Enbart i Stockholm grundades 37 nya tidningar med politisk inriktning.31 Detta 

faktum visar att ett publicistiskt fält var i vardande och att publicistiska studier är motiverade. 

Detta har redan anammats av Henrik Edgren vars avhandling om huvudstadsbaserade 

politiska dagstidningar för närvarande håller på att ta form. Till Edgrens fokus på tidningarnas 

innehåll utifrån olika politiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter kommer min 

undersökning att bidra till en givande helhetsbild där tidningarnas innehåll och de olika 

publicisternas situation vävs ihop. 

Källkritik 

Att använda korrespondens som källmaterial är inte alltid oproblematiskt. För mitt syfte att 

granska publicisternas inbördes relationer och utbyte av tillit uppdagar sig en tudelad 

problematik. Ylva Hasselberg menar att då brev från äldre tider används som källmaterial är 

det viktigt att hålla i minnet att dessa ofta betraktades som halvofficiella dokument som lästes 

högt i vänkretsen och även cirkulerade bland vänner och bekanta, så att fler kunde ta del av 

innehållet.32 Brevskrivaren var ofta införstådd i att fler än mottagaren kunde komma att ta del 

av innehållet, både i samtiden och i eftervärlden. Denna medvetenhet kunde göra att 

innehållet ibland friserades. Den korrespondens som Söderlund använt för sin avhandling har 

i huvudsak förts mellan Vilhelm Fredrik Palmblad och hans vänner och Lorenzo 

Hammarsköld. Då dessa två var mycket goda vänner och hörde till den hårt sammanknutna 

romantiska gruppering, som tillsammans lade upp strategier för hur de skulle angripa 

motståndarna, har Söderlund utgått ifrån att mycket lite av självcensur förekom i denna 

korrespondens.33 Till skillnad från den av Söderlund granskade korrespondensen utgör delar 

av mitt källmaterial korrespondens som inte enbart är avsedd att cirkulera för läsning bland 

vänner och bekanta. Något som till viss del bidragit till en bättre förståelse av brevens 

innehåll och tillförlitlighet är studerande av biografiska data. Söderlund poängterar vikten av 

att vara medveten om i vilka sociala sammanhang brevskrivaren hade sin hemvist. De 

personer som skrev de brev jag läst rörde sig huvudsakligen bland akademiker, ämbetsmän, 

studenter, lärda och präster samt i adliga kretsar. 

                                                                                                                                                         
30 Svedjedal (1994), s. 12f. Svedjedal talar om förläggaren som gate-keeper vilken godtyckligt ställde krav som 

författaren måste underkasta sig för sin framgång, vilket även formulerade regler för det litterära fältets 
reproduktion. 

31 Lundstedt (1895), s. 17ff. 
32 Hasselberg (2002), s. 92f. 
33 Söderlund (2000), s. 21. 
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Avslutningsvis vill jag kommentera det självklara i att korrespondensen är bristfällig. Det 

är i mycket varierande grad som olika aktörers korrespondens har sparats till eftervärlden. 

Lorenzo Hammarskölds brevväxling är en tacksam källa, men det är inte alltid brev som han 

själv sänt också i efterhand har sällats till denna samling. Sedvänjan att bevara korrespondens 

är högre hos aktörer som i flera generationer har akademisk bakgrund, exempelvis 

Hammarsköld. Exempelvis har jag trots idogt sökande inte funnit något brev som adresserats 

till publicisten Bengt Johan Törneblad, endast de brev som av honom ställts till 

Hammarsköld. Detta kan bland annat förklaras av den stora skillnaden i kulturellt kapital hos 

olika aktörer; vilket även föreliggande undersökning kommer att påvisa. Kapitalvolymen kan 

även påverka benägenheten att arkivera korrespondens.34 

Teoretiska utgångspunkter 

Ett fält är en värld för sig. Kort sagt är deltagarna mer beroende av varandra än av 

omvärlden. En komprimerad definition är förslagsvis: ett fält är ett system av relationer 

mellan positioner besatta av människor och institutioner som strider om något för dem 

gemensamt.35 

Med orden ovan inleder Donald Broady sin antologi Kulturens fält där flera författare 

diskuterar hur fältbegreppet blivit ett viktigt verktyg för humanister och samhällsvetare 

världen över. Denna antologi tillsammans med några andra invändningar för eller emot Pierre 

Bourdieus fältteori har jag använt för att peka ut vad ett publicistiskt fält är. Efter en 

genomgång av fältteorin och sedan av vad som karaktäriserar ett publicistiskt fält kommer jag 

att genom Habermas teori om den medborgerliga offentligheten försöka definiera var i 

historien det publicistiska fältet kan undersökas. I slutet av teorikapitlet ska jag i en 

operationalisering av teorierna visa hur dessa leder vidare till lämpliga perspektiv för den 

empiriska exemplifieringen. 

                                                 
34 Så här tidigt är det förstås vanskligt att uttala sig kategoriskt om detta, men jag binder resonemanget till det 

faktum att publicister i sin korrespondens uttryckligen bett mottagaren om att spara sända brev på grund av sitt 
innehåll. Se exempelvis Askelöf till Hammarsköld den 9 juni 1812 där författaren skriver ”Om du ville låta bli 
att tappa bort detta bref, så gjorde du mig en tjenst: i anseende till dess politiska innehåll”. 

35 Broady (1998), s. 11. 
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Pierre Bourdieus fältteori 

Vad är ett socialt fält? 

Pierre Bourdieus sociala fält, champ, uppstår där människor strider om symboliska eller 

materiella tillgångar som är gemensamma för dem.36 Här uppstår det system av relationer 

mellan positioner som citatet ovan nämner. Fälten framträder genom dessa positioner som 

strukturerade rum, och de olika positionernas egenskaper beror på deras respektive placering i 

dessa rum.37 Enligt Bourdieu kan man även tala om ”konkurrensfält” eller ”kampfält”.38 Dock 

är inte alla sociala sammanhang fält i Bourdieus mening. Som omtalades i arbetets 

inledningskapitel så måste en viss autonomi uppfyllas. Huruvida ett område är ett fält eller 

inte, bedömt efter dess grad av autonomi, kan vi bara veta först efter genomförd 

undersökning.39 

Inom varje fält finner man en strid mellan nykomlingarna, pretendenterna, som försöker 

undanröja de hinder som begränsar rätten till inträde, och de härskande, de dominerande, som 

försöker försvara sitt monopol och utestänga konkurrens. Vad som definierar ett fält är vilka 

insatser och vilka intressen som är specifika för fältet.40 Inom det publicistiska fältet är det 

förstås publicistiken som står på spel, eller rättare sagt vad som är definitionen på god 

publicistik, rätten att ge ut en tidning och rätten att fälla omdömen om tidningskvalitet.41 

Aktörerna strider om det som publiceras och meningarna är delade, men vad som inte 

ifrågasätts inom fältet är tron på att det man strider om är värdefullt – att striden är värd 

besväret. Fältet hålls samman av denna tro, croyance, som förenar alla de stridande – både de 

nya (oftast unga) pretendenterna liksom de som redan intagit maktpositioner inom fältet och 

strävar efter att bevara status quo, de dominerande.42 För att fältet ska fungera krävs att 

människorna är beredda att spela spelet. För att göra detta måste de ha en habitus som 

innefattar både kunskap om och erkännande av spelets inneboende lagar, vilket Bourdieu 

kallar rätt system av dispositioner.43 Broady hävdar att habitus är det system av dispositioner 

                                                 
36 Broady (1989), s. 41. 
37 Bourdieu (1992), s. 41. 
38 Broady (1989), s. 2. 
39 Om autonomi se nedan. 
40 Bourdieu (1992), s. 42. 
41 Broady (1989), s. 3. 
42 Bourdieu (1993), s. 17. 
43 Bourdieu (1992), s. 42. För habitus finns nog den bästa förklaringen i denna bok på sidan 51: ”En habitus, dvs. 

ett system av dispositioner som förvärvats genom implicit eller explicit inlärning och som fungerar som ett 
system av generativa scheman, genererar de strategier som objektivt kan passa samman med de objektiva 
intressena hos sina upphovsmän utan att därför uttryckligen vara av sedda för detta.” 
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som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen: alltså ett slags 

förkroppsligat kapital.44 Inom det publicistiska fältet kan vi kalla de stridande, enligt 

Bourdieus sociologi, för agenter eller aktörer vilka är publicister, tryckare, redaktörer och 

författare. Men där finns även institutioner vilka är tidskrifterna och förlagen. 

Enligt Bourdieu finns det tre allmänna former av kapital som skapar förutsättningarna för 

aktörerna att fungera i fältet. Det är symboliskt(kulturellt), ekonomiskt och socialt kapital. Det 

som värderas högst inom fältet är symboliskt kapital och vad som är legitimt symboliskt 

kapital avgör aktörerna. ”Det är legitimiteten som gör att eliten kan utöva makt genom 

symboliskt kapital utan att aktören själv är aktiv”.45 Dock måste aktören ha presterat något 

tidigare för att erhålla den önskvärda aktörsrollen på fältet, i vilken han kan utöva makt. 

Symboliskt kapital är ett vitt begrepp som dock kan preciseras som det vilket av sociala 

grupper igenkänns som värdefullt och tillerkänns värde.46 Det är alltså ett socialt förhållande – 

en social energi som inte existerar och producerar sina effekter någon annanstans än inom det 

fält där det producerar och reproducerar sig självt. I detta arbete kommer jag i huvudsak att 

använda begreppet kulturellt kapital. Det är den form av symboliskt kapital som är mest 

utbredd i de samhällen där bildningssystem vunnit utbredning.47 Det kulturella kapitalet 

fördelas genom att använda utbildningsnivå som indikator. Enligt Bourdieu är 

universitetslärare den grupp som oftast nämns som rikast utrustade med kulturellt kapital.48 

Ekonomiskt kapital är ekonomiska tillgångar i gängse mening, men även en individs 

förutsättningar för närhet till den ekonomiska maktens fält.49 Socialt kapital är släktband, 

vänskapsförbindelser, kontakter med gamla skolkamrater och kåranda etcetera.50 

Fältets struktur är ett tillstånd i fördelningen av det kulturella kapital som aktörerna 

ackumulerat under loppet av tidigare strider, och detta styr uppläggningen av strategier för 

framtiden.51 Denna struktur står ständigt på spel, då den ligger till grund även för de strategier 

som strävar efter att förändra den.52 Strategier är aktörernas försök att värna om värdet på sitt 

kapitalinnehav och att försvara eller förbättra sin position.53 

                                                 
44 Broady (1998), s. 13. Nedan utvecklar jag de olika kapitalformerna. 
45 Gunneriusson ed. (2002), s. 38. 
46 Broady (1989), s. 1f, 7. 
47 Broady (1989), s. 2. 
48 Broady (1983), s. 5.  
49 Broady (1983), s. 4. 
50 Broady (1983), s. 6. 
51 Bourdieu (1992), s. 43. 
52 Se nedan om fältets reproduktion. 
53 Se nedan om reproduktionsstrategier. 
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Fältets autonomi 

Varje autonomt socialt fält har sin egen specifika art av kapital, och fältbegreppet är ett 

verktyg för studiet av fördelningen av kapital. Utifrån Bourdieus teori om sociala fält ska jag 

således undersöka huruvida det finns ett specifikt publicistiskt kapital. Det sociala fältet är, 

som jag förklarade inledningsvis, aktörernas strid om något de har gemensamt – exempelvis 

rätten om att döma om publicistisk kvalitet. Ett publicistiskt fält skulle även ha egenskaper av 

ett produktionsfält inom vilket verk, värde, trosföreställningar och producenter frambringas.54 

Ett kulturellt fält är en typ av produktionsfält med vilket ett publicistiskt fält harmonierar bäst. 

Men för att ett område ska kunna analyseras som ett fält i Bourdieus mening måste det äga 

autonomi – en självständighet i förhållande till andra fält och till omvärlden i övrigt, det vill 

säga sin egen specifika logik. Donald Broady poängterar dock att frågan om ett givet område 

är ett autonomt fält egentligen är ointressant. Fältbegreppet tillhandahåller 

konstruktionsverktyg som är mest fruktbärande då de används för att utforska de krafter som 

stärker eller försvagar autonomin och därigenom skapar eller söndrar fälten och som ibland 

åstadkommer fullt mogna fält men som oftare verkar i sammanhang där autonomin är svag 

eller osäker.55 

Ett fälts autonomi känns igen genom att det börjar uppleva sig som ett fält och avgränsar 

sig från andra fält. Ett tecken inom ett kulturellt fält är att forskare i allt högre grad samverkar 

med varandra och i sina arbeten hänvisar till varandra och utländska kolleger. Institutioner 

och forskningsmiljöer växer fram med särskilda akademiska tjänster och tidskrifter med mera. 

Att området får sin egen historieskrivning, är ett tecken på mer autonoma fält. Vidare avslöjas 

autonomin i intensiteten i fältets konkurrens, strider, motsatta positioner (allt som hör hemma 

inom området själv och inte lånats från andra fält).56 

Genom att identifiera autonomi kan fältet användas som ett slags analysschema för att 

sortera och systematisera relationerna mellan aktörer. Fältet kan dock i sig inte förklara 

någonting och teorin används här som ett konstruktionsverktyg för att jag ska kunna förklara 

fältet och varför det ser ut som det gör. 

Konsekration 

Konsekration är en slags magisk makt. Bourdieu har en benägenhet att använda religiösa 

termer, och consécration betyder just invigning eller helgande. I kulturella produktionsfält 

                                                 
54 Broady (1998), s. 14. 
55 Broady (1998), s. 20f. 
56 Broady – Heyman (1998), s. 320. 
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finns ett slags produktion av kulturellt kapital vilket sker genom konsekration i en 

konsekrationscykel. Konsekration är att alstra symboliskt mervärde genom ett erkännande av 

legitimiteten, vilket blir mer fullständigt ju längre konsekrationscykeln är samt ju större den 

sociala energin som omsatts i kretsloppet är. Att försöka konsekrera sig själv (Bourdieus 

exempel är Napoleons kröning av sig själv) ger mycket dålig avkastning.57 Bourdieu talar om 

att någon måste skapa skaparen av en viss produkt. Den som marknadsför ”skaparens” arbete 

konsekrerar produkten som han ”upptäckt”.58 I exempelvis konstens fält så är det 

konsthandlaren som ger ett konstverk dess kommersiella värde genom att koppla det till en 

bestämd marknad – och ju mer konsekrerad konsthandlaren själv är desto eftertryckligare kan 

han konsekrera produkten.59 Man kan säga att han går i borgen för skaparen, satsar sin hela 

prestige till skaparens förmån, genom att fungera som en ”symbolisk bankir”. En sådan risk 

eller investering är vad som för in producenten i konsekrationscykeln.60 

Skaparens eller upptäckarens ”auktoritet” beror i sin tur på hans anseende, vilket är ett 

värde som enbart existerar i relation till produktionsfältet i dess helhet. Det är ingenting annat 

än en ”kredit” hos en samling aktörer, med vilka förbindelsernas värde stiger ju större deras 

egen kredit är.61 

Denna sociala alkemi som konsekrerandet innebär, kan bara återfinnas inom fältet – i de 

strider som fältet är valplats för och i den specifika form av energi eller kapital som alstras 

där: bara där kan man hitta grundvalen för den ”skapande” makten, grundvalen för denna 

onämnbara mana eller karisma, som traditionen håller helig.62 

Fältets reproduktion 

Fältets reproduktion utgörs av sociala kontrakt mellan aktörerna. De underkastar sig regler för 

att legitimera sin position på fältet. Genom ”kontrakten” skapas en social ordning eller 

struktur, vilket är förutsättning för ett autonomt fält i Pierre Bourdieus mening. De som 

accepterar fältets regler, doxa, deltar i fältets kamp om positionerna. Att flytta fram sin 

position inom fältet förutsätter ett tillägnande av kulturellt kapital. Ett led i att tillgodose sig 

detta nödvändiga kapital är genom en auktoritativ aktörs konsekrerande av kapital. 

                                                 
57 Bourdieu (1993), s. 135. 
58 Bourdieu (1993), s. 158. 
59 Bourdieu (1993), s. 159. 
60 Bourdieu (1993), s. 159. 
61 Bourdieu (1993), s. 161f. 
62 Bourdieu (1993), s. 166f. 
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Alla fält består av två polariteter. Den första står mellan dem som dominerar och dem 

som är dominerade. Bourdieu föreställer sig utifrån detta en vänster-högerskala där det 

intellektuella- ickekommersiella står till vänster och det ekonomiska- kommersiella står till 

höger. Motsättningen mellan polariteterna är överallt återkommande. Vid den intellektuella 

polen står fältets eget kapital högt i kurs – här hyllas konsten (läs publicistiken) för konstens 

egen skull. Vid den motsatta kommersiella polen står pekuniär vinning och publikframgång 

högt i kurs.63 Den andra polariteten utgörs av vilken kapitalvolym aktörerna besitter – från de 

mest konsekrerade aktörerna högst upp till de minst konsekrerade och erkända aktörerna 

längst ned. Dessa två polariteter utgör en struktur som, enligt Bourdieu, är densamma i alla 

utvecklade kulturella fält, och som är tydligare ju mer autonomt fältet är.  

De dominerande är enligt Bourdieu generellt sett äldre, tillhör en äldre generation aktörer, 

och har kämpat sig fram till sina positioner, gjort epok, de är konsekrerade. Deras positioner 

är åtråvärda för nykomlingar på fältet, pretendenterna, vilka söker tillägna sig kulturellt 

kapital genom subversiva strategier – de vill konsekreras. Att göra epok innebär en 

förskjutning av fältets struktur där de dominerande på ett mer eller mindre hedervärt sätt 

förpassas till historien.64 Förloppet drivs genom pretendenternas strategi att tillförsäkra sig 

den dominerande positionen, vilket även bidrar till den förskjutning som leder till den position 

där de själva kommer att befinna sig närmast sin egen undergång.65 

Mellan den dominerande polen och den dominerade förekommer, enligt Bourdieu, 

uttryckliga strategier för att från säkra eller vinna en viss position.66 Den dominerande 

använder konservativa strategier för att skydda det ackumulerade kapitalet mot effekter av 

förskjutningar inom fältet. De dominerade å sin sida tillämpar subversionsstrategier för att 

diskreditera dem som har mest legitimitetskapital.67 De dominerades strategier är dock inte 

bara diskrediterande. Den så kallade gåvologiken är en strategi som kan användas för att 

tillägna sig kapital. Lyckas strategin innebär det att aktören konsekreras. Striden kan alltså 

uttryckas som en form av utmaning från pretendenterna vilken följs av en motstöt eller genom 

en gåva, vilken följs av en gengåva som symbolisk sanktion. Dialektiken mellan utmaning 

och motstöt, fältets dynamik, är detsamma som fältets vara. Den dominerades strävan att 

flytta fram sin position ligger i fältets natur, och vad som avgör konsekvensen av 

pretendentens satsning är motstötens karaktär.  

                                                 
63 Broady (1998), s. 16. 
64 Bourdieu (1993), s. 102. 
65 Bourdieu (1993), s. 102. 
66 Bourdieu (1993), s. 84f. 
67 Bourdieu (1993), s. 85. 
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En utmaning eller en gåva innebär att man snärjer mottagaren i ”utbytets maskineri” och 

vilken åtgärd mottagaren än vidtar, innebär det att han besvarar den provokation som den 

inledande handlingen utgjorde.68 Mottagaren kan välja att fortsätta utbytet, avbryta det eller 

att vägra svara. Om hans symboliska sanktion är att låta motstöten (eller gengåvan) utebli, 

genom att han är oförmögen eller svag, skapar han sig sin egen vanheder, enligt det Bourdieu 

kallar hederns logik. Att inte svara kan också uttrycka vägran att utdela motstöt (eller 

gengåva), han kanske vägrar att uppleva sig utmanad och visar därmed förakt, varpå 

utmaningen faller tillbaka på upphovsmannen som finner sig vanhedrad.69 Fortsätter han 

utbytet genom en motstöt är denna i sig en ny utmaning eller en bekräftelse av gåvologikens 

utbyte. Enligt samma logik som att en gengåva innebär att agenten konsekreras, innebär en 

motstöt konsekrerande av den utmanande agenten genom att hans handling besvaras.  

Något som kan användas för att nå framgång inom fältet är konverteringsstrategier eller 

reproduktionsstrategier. Den enklaste definitionen har formulerats av Donald Broady som 

”individers eller gruppers sätt att medvetet eller omedvetet försöka bevara, konvertera eller 

öka sitt kapital”.70 (Bourdieus egen beskrivning är föga överraskande något omständligare.71) 

Konverteringen av ett givet kapital av en viss art till kapital av annan art (som förstås är mer 

legitimt och räntabelt) tenderar att bestämma hur kapitalinnehavets struktur omvandlas, och 

sådana konverteringar motsvaras av förflyttningar i det sociala rummet.72 

Sociala nätverk i det publicistiska fältet 

Inom sociala fält förekommer sociala nätverk. Jag beskriver här kort hur aktörer kan skapa sig 

en position i ett fält genom att utnyttja, eller flytta fram en redan framstående position i 

nätverket. Jag har i ett tidigare arbete granskat publicistiska nätverk och då särskilt publicisten 

Bengt Johan Törneblads roll i publicistiska nätverk. Följande utveckling är i stort hämtat ur 

detta arbete.73 

Sociala nätverk är, enkelt uttryckt, grupper av individer som anförtror sig åt varandra 

utifrån den tillit de känner. Tilliten är en utbytesmekanism i nätverkets kvalitativa sociala 

relationer. Aktörerna måste inte nödvändigtvis ha samma politiska och kulturella bakgrund 

och de kan uppbära olika inflytande av makt. Deras interaktion kan resultera i förtjänst eller 

                                                 
68 Bourdieu (1993), s. 35f. 
69 Bourdieu (1993), s. 36-39. 
70 Broady (1983), s. 2. 
71 Bourdieu (1993), s. 286f. 
72 Bourdieu (1993), s. 287. 
73 Neidenmark (2002), s. 10f. 
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förlust av socialt kapital, förlust av detta kan leda till att en aktör exkluderas ur nätverket 

medan förtjänst kan innebära att han flyttar fram sin position. Håkan Gunneriusson påpekar 

att tillit har den specifika egenskapen att den försvagas och slutligen försvinner om den inte 

används. Omvänt förstärks tilliten om den nyttjas (till skillnad från att den utnyttjas).74 

Nätverkets inneboende dynamik utgörs av att man följer reglerna för att vinna förtjänst, vilket 

leder till reproduktion av nätverket. En aktör disponerar alltid minst två strategiska resurser: 

symboliskt och socialt kapital. Det sociala kapitalet ger personliga relationer, enligt ovan. Det 

symboliska kapitalet ger symboliska relationer på ett kulturellt fält, såsom till exempel ett 

publicistiskt fält.75 Symboliskt och socialt kapital är alltså två former av maktresurser som kan 

hämta stöd hos varandra och verka parallellt. Vad som avgör vilka strategiska övervägningar 

en aktör gör är dennes habitus. I förhållande till kapitalbegreppet syftar habitus till att fånga 

mer grundläggande egenskaper hos aktören. Habitus utgör förutsättningen för en aktörs sätt 

att vara och styr hans framtida handlingar och värderingar.76 Om exempelvis ett beslut utgår 

från en persons habitus, som urvalskriterium, kan habitus gälla som en typ av kapital i vissa 

situationer.77 

Det symboliska kapitalets fördel framför det sociala kapitalet är att det kan utöva makt 

utan aktörens eget agerande, och på personer som aktören aldrig träffat. Det sociala kapitalet 

som maktfaktor är bundet till interaktionen mellan människor – sociala nätverk. Gunneriusson 

beskriver att aktörer med begränsad kontroll fungerar bättre i sociala nätverk då de bygger på 

tillit istället för kontroll. Med kontroll menar han ren kunskap om faktiska förhållanden men 

även flexibilitet att agera i ett skeende.78 Socialt kapital kan dock generera symboliskt kapital 

genom att anta symboliska proportioner. Det kan hända om man övertygar sin omgivning att 

man besitter socialt kapital av värde, till exempel genom att hävda att man är bekant med de 

mest framstående aktörerna på fältet. Därigenom kan man få specifika aktörer på fältet att 

anta att man besitter detta sociala kapital och har på så sätt kringgått de faktiska kvaliteterna i 

det sociala nätverket och även tilliten mellan aktörerna.79 Detta är ju uppenbart ett illegitimt 

förvärvande av symboliskt kapital, alltså ett slags fusk. Man ger någon en favör som den inte 
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77 Gunneriusson ed. (2002), s. 34. 
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är berättigad till. Gunneriussons avhandling lyfter fram situationer där illegitima favörer 

tvättas till att anta en legitim skepnad.80 

Att vinna framgång på fältet innebär att man avancerar till en makronivå från det sociala 

nätverket. Om då inte det gamla nätverket besitter de kontakter och kvaliteter som aktören 

behöver i sin nyvunna position kan han överge detta. Nätverken överges ogärna då de är 

beroende av tillit mellan aktörerna. Om vi ser tillbaka på gåvologiken som förstärker tillit och 

sociala relationer, kan man förstå att den nyvunna positionen utgör ytterligare incitament för 

att använda gåvoinstitutionen.81 Detta torde leda till att de sociala relationerna stärks såvida 

inte kontakten byts ut, vilket sker på bekostnad av tillit. 

Sammanfattning 

Fältbegreppet är följaktligen en uppsättning verktyg som används i undersökningar. 

Föreliggande kartläggning av ett publicistiskt fält under tidigt svenskt 1800-tal innebär att 

konstruera det system av relationer som förbinder positionerna, att särskilja de dominerande 

och dominerade positionerna, att urskilja de tillgångar som är knutna till olika positioner, att 

kartlägga de typer av investeringar, insatser, strategier, banor etcetera som är tillgängliga 

inom fältet, att undersöka aktörernas system av dispositioner och att fastställa det aktuella 

fältets relationer till andra fält. 

Jürgen Habermas teori om den medborgerliga offentligheten 

Söks ett publicistiskt fält i det tidiga 1800-talets Sverige förutsätter detta en förståelse av 

Jürgen Habermas allmänna teori om den medborgerliga offentligheten. Hans studie är en 

kunskapssyntes i vilken han systematiserar och renodlar en mängd forskning. Detta ger en 

historisk och sociologisk undersökning där Habermas beskriver den historiska framväxten av 

åtskillnaden mellan en ”privat sfär” och en ”offentlig”, hur dessa två förvandlas och hur deras 

samspel förändras. I det nya utrymme som skapas i åtskiljandet dessa sfärer utgör pressen och 

därmed publicisterna en avgörande funktion. 

Habermas teori är inte ett konkret historiskt skeende, utan snarare ett filosofisk-historiskt 

postulat som motiverar min egen undersökning. Liksom hans avhandlings originaltitel 

Strukturwandel der Öffentlichkeit avslöjar så är det just offentlighetens strukturomvandling 

(om än bara en liten del av offentligheten) jag avser att undersöka. Nedan visar jag hur 

                                                 
80 Gunneriusson hävdar att det var på detta sätt som Lauritz Weibull etablerade namnet Weibull som en elit på 

det historiska fältet. Se vidare Gunneriusson (2002), s. 217. 
81 Gunneriusson ed. (2002), s. 47f. 
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Habermas teori leder mig fram till den historiska tidpunkt där ett publicistiskt fält fyller en 

viktig funktion. 

Habermas utgår från kategorierna ”privat” och ”offentligt” och deras ursprung i det antika 

Grekland.82 Habermas föreställer sig i stora drag utvecklingen i tre stadier. I det första är 

kategorierna privat och offentligt strängt åtskilda, i det andra är de mycket intimt 

sammanbundna och i det tredje stadiet, som är den medborgerliga offentlighetens genes, 

framträder ett åtskiljande av kategorierna privat och offentligt vilket går hand i hand med den 

tidiga handelskapitalismens utbredning. I takt med varuhandelns utveckling utvidgades 

förmedlingen av informationer om marknader, priser, råvaror etcetera. Detta är grundvalen för 

den nya kommunikationsstruktur som är viktig i det moderna ”borgerliga” samhället. 

Nyhetsutbudet utvecklades i varuutbytets spår och ett slags yrkesmässigt 

korrespondenssystem växte fram ur brevväxlingen mellan köpmän. I samband med att 

handels- och finansväsen blev permanent blev även nyhetsutbytet det. Åtskiljandet av 

kategorierna ”privat” och ”offentligt” kan skönjas från det att den absoluta kungamaktens 

merkantilistiska politik och den moderna staten med dess byråkratiska institutioner, växte 

fram. Den moderna statens skattepolitik skilde furstens gods från statens, vilket innebar en 

reduktion av den ”representativa” offentligheten. Den moderna staten framträdde allt mer som 

en ”offentlig” makt – en sfär för offentlig myndighet. Samtidigt växte ett nytt ”privat” område 

fram. Den merkantilistiska politiken pålade företagare och handelsmän sina regler och 

föreskrifter. Gentemot staten växte en motpol fram: ”det borgerliga samhället”. Till skillnad 

från antikens privatsfär som var avskild från det offentliga livet var denna privatsfär 

underkastad den offentliga myndigheten. 

Med kapitalismens merkantilistiska politik och dess utbredning, utvecklades det 

kapitalistiska interaktionssammanhangets stora triumf; pressen. Med ett större och mer 

permanent behov av information i kombination med varans och penningens logik, blev 

nyhetsförmedlingen en handelsvara i sig. Publiken till vilken denna press vände sig var 

bildade ämbetsmän, jurister, präster, officerare med flera. De utgjorde en särskild social sfär 

som dominerade det ekonomiska livet. Med de institutioner som föds för att göda denna sfärs 

diskussionsbegär – kaffestugor, läsesällskap med mera – framträdde en medborgerlig 

offentlighet. Den nya medborgerliga offentligheten legitimerades som motpart mot den 

representativa offentligheten med att ”det offentliga intresset av det borgerliga samhällets 

privatsfär inte längre bara uppfattas av överheten utan beaktas av undersåtarna som deras 



 24

eget”.83 Den medborgerliga offentlighetens område blir enligt resonemanget ovan en social 

sfär mellan marknadsrelationernas samhällsliv och staten, ett område för kritiskt resonemang. 

Således kan den medborgerliga offentligheten förstås som en till publik församlade 

privatpersonernas sfär. Detta kommunikativa utrymme var det offentliga resonemanget, där 

pressen fyllde en viktig funktion.84 Habermas redogör för offentlighetens institutioner och 

deras inbördes skillnader. Oavsett den medborgerliga offentlighetens institutioner var hemliga 

ordenssällskap, ”Tischgesellschaften”, salonger eller kaffehus var de organiserade uttryck för 

tendensen till en permanent diskussion mellan och för privatpersoner.  Deras gemensamma 

institutionella kriterier är enligt Habermas tre.85 Till att börja med krävs ett socialt umgänge 

där aktörernas olika status lät sig underkastas en jämlikhet. Detta för att tjäna det högre syftet 

att utgöra plattform för auktoritet som kunde hävda sig mot hierarkins auktoritet. Det andra 

uttrycker att diskussionen i en sådan beskriven publik förutsatte ett ifrågasättande av 

offentlighetens dittills exklusiva områden. Statens och kyrkans tolkningsmonopol luckrades 

upp, inte i samband med att kapitalismens utveckling krävde ett mer rationellt förhållningssätt 

rörande vissa sociala kategorier, utan först då kulturella alster blev marknadsföremål 

(filosofiska och litterära verk och konstverk) och blev såsom varor allmänt tillgängliga. De 

var alltså inte längre element i den kyrkliga eller statliga offentlighetens representation. 

Habermas kallar detta tillstånd en ”profanering av deras en gång sakrala karaktär”.86 Detta 

skedde genom privatpersoners rationella samtal, vilka uttalade vad som dittills aldrig uttalats, 

och som därigenom vann en auktoritativ kraft. Denna process, som överför kulturen till 

varuform och gör den till en diskussionsförmögen kultur, ledde även till de offentliga 

institutionernas tredje kriterium: publikens principiella öppenhet. Institutionerna måste vidare 

vara öppna för alla som via marknaden kunde tillägna sig olika diskussionsämnen. (Detta 

förutsatte förstås att de inblandade hade egendom och bildning.)87 Den resonerande publiken 

befinner sig således inom en större publik (av alla privatpersoner) och är således tillgänglig 

för alla att kunna delta. Ett nytt dynamiskt grepp som den resonerande publiken kan ta är att 

etablera sig institutionellt för att inom den större publiken uppträda som en borgerlig 

representation. Den första generationens publik gör anspråk på att vara den större publikens 

                                                                                                                                                         
82 För den som vill nära sig med etymologiska excesser tillhandahåller Habermas lovvärda utvecklingar genom 

hela avhandlingen, i enlighet med sina språkpositivistiska böjelser. 
83 Habermas (1998), s. 23f. 
84 Habermas (1998), s. 42. 
85 Habermas (1998), s. 33-36. 
86 Habermas (1998), s. 35. 
87 Habermas (1998), s. 35. 
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språkrör eller uppfostrare. Habermas säger att: ”potentiellt sett är den alltid en publicistisk 

sammanslutning, ty den kan under diskussionen vända sig utåt”.88 

Vi har alltså sett hur de gamla feodala makterna adel, kyrka och stat började falla isär i 

privata och offentliga element. Med tidningarna som medel angrep den medborgerliga 

offentligheten den etablerade monarkiska auktoriteten och genombrottet blev ett faktum då 

kapitalismen definitivt slog igenom under 1800-talet. I den medborgerliga offentligheten 

började man ställa krav på frihandel, församlingsfrihet, religionsfrihet, tryckfrihet och till och 

med på inflytande och deltagande i den statliga maktutövningen. I Stockholm under perioden 

1810-1830 var en stor del av den medborgerliga offentlighetens spörsmål publicisternas i den 

bemärkelse att de ansåg sig vara organ för en allmän opinion. 

Teorins operationalisering 

Med hjälp av Jürgen Habermas teori har vi nått fram till ett skede i historien där något som 

ska komma att kallas publicistik89 började utövas i en medborgerlig offentlighet. Enligt Pierre 

Bourdieus fältteori kan vi förstå att det publicistiska fältet är en slags teater på offentlighetens 

scen där skådespelarna, aktörerna, är publicister som alla upphöjer sitt skådespels ideologi 

och legitimitet men spelar olika roller. Det är ett dramatiskt skådespel fyllt av strider. Den 

dialektiska striden mellan distinktion och pretention utgörs av publicisternas strävan att flytta 

fram sina positioner i strålkastarnas ljus, närmare publiken och till kritikernas lovprisande 

recensioner. Striden följer utstuderade regler och är i sig ett erkännande av samma mål: fältets 

vara. 

Men skådespelet är dynamiskt. Ständigt försöker uppkomlingar, pretendenter, att flytta 

fram sina positioner genom att utmana eller fjäska för dem som dominerar scenen och står i 

rampljuset. Det är pretendenternas subversiva strategi på det publicistiska fältet vilken möter 

de dominerandes konservativa strategi – ingen lämnar en framstående position frivilligt 

genom att kliva tillbaka. Att vara dominerande på det publicistiska fältets scen innebär även 

att stå på randen till att störta ner i orkesterdiket. 
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Historisk bakgrund 

Vill man i svensk historia tala om en gränsdragning mellan förr och nu med stora historiska 

dimensioner, är året 1809 ett möjligt exempel på en sådan gränsdragning. Med 

statsvälvningen 1809 och den nya tryckfrihetsförordningen flödade pamfletter, tidningar, 

tidskrifter med en tidigare föga känd ton av ämbetsmannakritik. 1809 var ”modernitetens 

tröskel” och trots överhetens tvångsmedel gentemot den frispråkiga pressen, exempelvis 

indragningsmakten från 1812, kunde den medborgerliga offentligheten inte hejdas. Resultatet 

blev formerandet av en av statsmakten obunden, men till marknaden desto mera bunden 

press.90 Ett viktigt nytt förhållande under denna tid var att fler tidskrifter blev periodiska, 

bland annat Svensk Literatur-Tidning vilken utövade självreflexion, vilket är en förutsättning 

för ett autonomt fält.91 Det faktum att polemik fördes mellan olika publicistiska läger tyder på 

det för ett autonomt fält nödvändiga självreflexionen. Polemiken bidrog onekligen till 

kodifieringen av publicistiska uttryck.92 Romantikernas grundande av tidskrifter som 

Phospohoros och Iduna skapade nya maktmedel i det publicistiska samhället.93 

Den nya tryckfrihetsförordningen 1810 var en juridisk förutsättning för ett autonomt 

publicistiskt fält. Fosforismen hade exempelvis inga intentioner att utveckla sina litterära 

syften till att vara annat än estetiskt radikal, men politiskt konservativ. Men så snart de 

politiska maktförhållandena började förändras med den frambrytande liberalismen, bröt 

fosforismens politiska åsikter ut i det fria. Att något nytt var förestående och att en förändring 

höll på att ske låg i luften kring 1810. Kungen hade avsatts och en rad förändringar i det 

svenska samhället kunde märkas. Detta ledde så småningom till en modernisering av hela 

samhället och en övergång från ståndssamhälle till klassamhälle, från naturasystem till 

penninglönesystem.94 Nystartade tidskrifter blev ett forum för litterära och politiska uttryck. 

De nya tidskrifternas innehåll avslöjar att många av dem var mindre inriktade på 

dagsnyheter än debatt som ofta tog sig uttryck i skandaler och förtal. Särskilt Nya Posten 

(1810) utpekades som en radikal skandaltidning sedan den publicerat fabeln Räfvarne som 

insinuerade att tronföljaren Karl August giftmördats i en konspiration iscensatt av Axel von 

Fersen med systern Sofie Piper, varpå von Fersen brutalt lynchades den 20 juni 1810. Tom 
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Söderberg antyder indirekt att artikeln bidrog till indragningsmakten från 1812, vilken 

infördes av kronprins Karl Johan för att hålla tillbaka kritik mot 1812 års politik som snart 

skulle triumfera med Napoleons fall och en svensk-norsk union.95 Indragningsmaktens 

damoklessvärd hängde över tidningarna och skulle sammanlagt falla på ett 60-tal 

publikationer under åren 1812 till 1838 då indragningarna upphörde. Nils Erdmann beskriver 

indragningsmakten som ”ett lika enväldigt som orättfärdigt trycktvång”.96  

I början på 1800-talet var många av de etablerade svenska författarna knutna till 

ämbetsverken. Att producera skönlitteratur var inte i första hand en sysselsättning för att 

uttrycka känslor och åsikter utan en väg till en samhällsposition eller ett ämbete.97 Detta 

förhållande förändrades så småningom bland annat genom romantikens idéer om det skapande 

geniet och litteraturen som ett utryck för författarens känslor. Detta bidrog till att utveckla den 

romantiska synen på författaren och litteraturen. Författare som dykt upp i slutet på 1700-talet 

började att kallas litteratörer. De var skriftställare och journalister som såg skrivandet som ett 

yrke och ett sätt att förändra samhället. Gradvis framträdde en övergång från författande som 

en merit i en ämbetskarriär till författande som en yrkesverksamhet.98 Processen kan sägas 

vara ett steg ifrån en hantverksmässig syn på diktandet som styrdes av en viss repertoar och 

vissa regler, till att se det skrivna som en del av ett unikt författarskap där det subjektiva blev 

viktigt. Horace Engdahl beskriver det som en övergång från repertoardiktning till 

verkdiktning.99 

De åtråvärda högre ämbetena var tidigare förbehållna adeln, vilket var en hörnsten i den 

absolutistiska centralmakt som byggts upp kring vasakungarna vilken slutligen föll samman 

med det borgerliga samhällets långsamt framflyttade positioner. Den materiella 

motsvarigheten till den ovan nämnda processen från repertoardiktning till verkdiktning var att 

borgerlighetens pengar och kompetens utmanade adelns börd och rang, varpå en direkt 

konflikt framträdde inom tidigare konkurrensskyddade områden, även för högre ämbetens 

tillsättning. Trots att övergången var lång och besvärlig så urholkade konflikterna 

privilegiesystemet och därmed ståndssamhället. Med detta fick yngre ämbetsmän i tilltagande 

grad bekanta sig med svårigheterna, utan att få någon del av vare sig gamla privilegier eller 
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nya rättigheter. Att ämbeten var obetalda eller underbetalda berodde förstås på deras karaktär 

av bisyssla. Därför fick de inte heller ta för mycket tid.100 

Revolutionsåret 1809 resulterade i ett minskande av gustavianernas censur, och då 

tryckfrihetsförordningen möjliggjorde en flod av pamfletter, tidningar, tidskrifter hördes även 

toner av ämbetsmannakritik.101 Det polisiära medel överheten använde från 1812 var 

indragningsmakten, ett medel som dock inte hämmade den medborgerliga offentlighetens 

framväxt. Melberg menar att denna utveckling ändrade innebörden i begrepp som 

”offentlighet”, ”publik”, och ”allmänhet”. Före moderniseringen var den offentliga 

angelägenheten uppifrån kommande påbud ”ytterst emanerade ur majestätets egen höga mun, 

i kinkiga fall legitimerade av Gud och i praktiken formulerade och serverade av de högre 

ämbetsmännen i staten, som tillsammans bar upp en ”hovkultur” och en officiös 

offentlighet”.102 Skrivaren var här ett maktens verktyg, och publiken var inte en diskuterande 

allmänhet. Detta ändrades i den mån den nya tryckfriheten manade fram publicister. Nya 

Posten (1810-12) illustrerar enligt Melberg den ”skuggsida som obönhörligt häftar vid 

friheten”, och utgivaren Bengt Johan Törneblad var en ”prototyp för den moderna 

offentlighetens litteratör i sin hämningslösa aptit på allt som kunde vara tryck- och 

säljbart”.103 
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Empirisk exemplifiering 

Den empiriska exemplifieringen avgränsas till perioden 1810-1812. Inledningsvis presenterar 

jag här publicisternas habitus eller dispositioner vilket alltså är den ”sociala livshistoria som 

de lagrat i sina kroppar och i sina hem, som bestämmer deras sätt att orientera sig och handla 

och som skiljer dem från varandra”.104 De publicister som jag anser har en tydlig position på 

det publicistiska fältet, efter en översiktlig granskning av materialet, presenteras härefter 

genom en exposé som även mejslar ut de förhållanden som födde fram de olika tidningarna. 

Detta är en biografisk presentation av de för perioden aktuella publicisterna som påvisar 

publicisternas habitus, alltså deras system av dispositioner som fungerar som strukturerande 

struktur för deras positioners förutsättningar. 

Därefter, i del två i empiriavsnittet, analyserar jag den (tillgängliga) korrespondens som 

finns publicisterna emellan vilken ger en bild av publicisternas relation till varandra genom 

uttryckta omdömen och tillit. 

Sist i empiriavsnittet skissar jag en bild av det publicistiska fältet. En överskådlig 

uppställning av publicisternas biografiska data samt en presentation av de olika tidningarna 

återfinns i bilagor till uppsatsen. För detaljer hänvisar jag till bilagorna och för presentation av 

de många olika sällskap som nämns hänvisar jag till Johan Sjöbergs Makt och vanmakt i 

fadersväldet (2002), vilken avhandlar uppsalastudenternas försök att påverka samhället samt 

de politiska metoder som studenterna använde. 

De publicister som i nuläget är aktuella för undersökningen vilka även återkommer vid en 

preliminär skiss av det fältet är Carl Adolph Agardh, Per Elgström, Lorenzo Hammarsköld, 

Johan Christoffer Askelöf, Per Daniel Atterbom, Karl Fredrik Dahlgren, Vilhelm Fredrik 

Palmblad, Jacob Adlerbeth, Erik Gustaf Geijer, Per Adam Wallmark, Samuel Johan Hedborn, 

Georg Ingelgren, Clas Johan Livijn, Adolf Regnér, Georg Scheutz, Bengt Johan Törneblad 

och Karl August Grevesmöhlen. 

Publicisternas habitus och tidningarnas tillkomst 

Carl Adolph Agardh studerade i Lund där han var en framstående student och gjorde en 

snabb akademisk karriär. Agardh var informator till Lars von Engeströms son Lars Stanislaus 

i Lund år 1808. Efter statskuppen 1809 öppnade sig världen för Agardh då Engeström åter 

blev en betydelsefull ämbetsman – utrikes statsminister och kansler för Lunds universitet 
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(Engeström hade stått i onåd under Gustaf IV Adolf). Agardh följde med familjen Engeström 

till Stockholm där han bekantade sig med Johan Christoffer Askelöf, Clas Livijn och Lorenzo 

Hammarsköld – den grupp som brukar kallas Stockholmsromantikerna. Med dessa kom han 

att inleda en rad publicistiska projekt.105 1810 bildade Agardh tillsammans med 

Hammarsköld, Lyceum. Tidskriften gavs dock endast ut i två häften med avsikt att främja 

högre litterära ideal och att bidra till den ”akademiska smakens störtande” under åren 1810-

11. Det var Agardhs litterära intressen som förde honom till en framskjuten plats bland 

nyromantikerna. I Polyfem bekämpade och förlöjligade han den akademiska diktningen. 

Någon rättrogen nyromantiker var han dock inte – han närmade sig snart studiekamraten 

Esaias Tegnér. De skrev in sig vid Lunds universitet samma dag. Som professor i botanik och 

praktisk ekonomi i Lund 1812-34 torde han ha varit en inflytelserik man. Han prästvigdes 

1816 och blev kyrkoherde i S:t Peders klosterförsamling varigenom han vann ökade 

inkomster och inträde i riksförsamlingen när ämbetsbröders förtroende kallade honom till 

fullmäktig vid riksdagarna 1817, 1823 och 1834. Agardhs internationella kontaktnät var stort 

och hans inflytande i samtidens Sverige var mångsidigt, bland annat så bidrog han till 

inrättandet av Lunds sparbank. Han var ledamot i kommittén för läroverkens ombildning. 

Adolf Regnér var son till publicisten Gustaf Regnér.106 Han gick i sin fars fotspår och 

läste i Uppsala, men han lämnade universitetet omedelbart efter kansliexamen och deltog 

aldrig i de litterära fejder som i mycket kretsade kring hans nationskamrater.107 I Stockholm 

knöts han istället på grund av sin far direkt till Stockholms tidningsvärld. Han kom att bidra, 

dock inte särskilt framgångsrikt, med författar-, översättnings- och redigeringsuppdrag i 

faderns tidning Stockholms Post-Tidningar. Regnér hamnade dock mitt i dagspolitiken och 

den tryckfrihetsrättsliga debatten då ryktet gick att han författat fabeln Räfvarne som 

publicerats i Nya Posten den 14 juni 1810. Anledningen härtill kan ha varit att han var 

nationskamrat med Nya Postens redaktör Bengt Johan Törneblad.108 Regnér gjorde inte sin 

situation lättare då han i juli 1810 startade tidningen Allmänna Opinionens Organ i vilken han 

publicerade en artikel som uttryckte sympatier för folkmassans agerande vid mordet på Axel 

von Fersen.109 Flera provocerande artiklar som publicerades i tidningen ledde till muntliga 

varningar och slutligen till att den drogs in i oktober samma år. Uppföljaren hette Allmän 
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Politisk Journal och gavs ut under 1811. I denna avhandlade Regnér möjligheten att 

återförena Finland med Sverige. Detta kostade honom tre års fängelse på Vaxholm. Han 

benådades dock efter 11 månader. 

Fabeln Räfvarne hade egentligen författats av publicisten Bengt Johan Törneblad som 

var redaktör för Nya Posten. En tid beskylldes även en major Hothusen och Anders Carlsson 

Kullberg för att ha författat fabeln. Men Hammarsköld ska ha försäkrat Wallmark att 

Törneblad var författaren genom att till och med visa kladden.110 Enligt Lars von Engeströms 

memoarer så var det för Carl Gustaf af Leopold som Törneblad erkände författandet av 

Räfvarne.111 Törneblad studerade i Uppsala, men flyttade till Stockholm utan avklarad 

examen. Han ägnade sig helt åt publicistik från 1810, en verksamhet han inledde med att ge ut 

Nya Posten 1810-1812. Med tidningen vände han sig först emot romantikerna, men visar sig 

1815 mer vänligt inställd till dessa.112 Tack vare Räfvarne fick Nya Posten så pass mycket 

uppmärksamhet att Törneblad försökte undkomma allt ansvar.113 Angreppet på Axel von 

Fersen, den person som till funktion och gestalt representerade den gustavianska byråkratin 

och offentligheten, visar på den nya offentlighetens tendens: den var antibyråkratisk, emot 

den traditionellt representativa offentligheten och emot privilegiesystemet. I Wiblings 

avhandling Opinioner och stämningar i Sverige 1809-1810 ges en bild av de förhållanden 

som föregick mordet på von Fersen samt valet av Jean Baptiste Bernadotte till svensk 

tronföljare i augusti samma år. Wibling utmålar Nya Posten som en oppositionstidning vilken 

ständigt strävade efter att vara ”en påle i köttet på högre ämbetsmän, både civila och 

militära”.114 Törneblads antagonist Anders Carlsson Kullberg skrev i Dagligt allehanda: 

”Måtte ni, mina herrar, blifva lite mera varsamma med era fabler, och måtte ni, framför allt 

påminna er, att så mycket som en excellens i rang och värde är öfver t.ex. en afdankad 

fyllhund, lika så mycket är också den sanna gagnande vitterheten öfver era usla allegoriska 

skrifter”.115 Törneblads författargärning verkar ha representerat den mest radikala sidan av 

den oppositionella pressen. Wibling liknar honom vid en ”seismograf som inregistrerade sin 

samtids olika rörelser”.116 Även Vilhelm Fredrik Palmblad är tämligen omild i sin biografi 

över Törneblad och omskriver denne som en ”lång, mager, blek, tystlåten och melankolisk 
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man, förefaller ha varit ganska alkoholiserad”.117 Nils Sylvan spårar Törneblads ”hånfulla 

ironi”118 och karakteriserar hans inställning efter granskande av dennes författargärning, som 

en ”frontriktning mot både den franska salongskulturen och den sentimentalt borgerliga 

familjeuppfattningen”.119 

Lorenzo Hammarsköld studerade i Uppsala och stiftade där under studietiden sällskapet 

Vitterhetens Vänner år 1803 tillsammans med Livijn. Livijn var, vid sidan av Leonard Fredrik 

Rääf, Jacob Adlerbeth, bröderna Carl och Christian Stenhammar, en av Hammarskölds 

närmaste vänner i Uppsala.120 Sällskapet var det första uttrycket för den svenska 

nyromantiken. Det upplöstes 1805 men fortsatte 1807 i sällskapet Musis Amici, vilket är en 

latinisering av namnet Vitterhetens Vänner. Hammarsköld var starkt kritisk mot den 

sengustavianska franska smaken och Svenska Akademien. Hans långvariga kampanj för dessa 

mål inleddes med kritik av Johan Olof Wallin121 och en större essä om dennes läromästare 

Carl Gustaf af Leopold. Hammarsköld var en av männen bakom tidningen Polyfem i vilken 

han drev striden mot den akademiska smaken i både satirisk och mer seriös form. Vidare 

skrev Hammarsköld skönlitterära bidrag och recensioner i Phosphoros och den egna 

tidskriften Lyceum (1810-11). Lyceum var stockholmsromantikernas huvudorgan liksom 

Phosphoros var uppsalaromantikernas. Han var även en viktig medarbetare i Svensk 

Literatur-Tidning. Han var ofta polemisk, ibland slarvig, vilket väckte misshag hos 

motståndarna.122 

Polyfem, ett blad att läsa på sängen startades 1809 av Johan Christoffer Askelöf. I 

denna tidning medverkade bland annat Agardh. Askelöf beskrevs som en ”ypperlig, 

försmådde ingalunda bordets nöjen och var en mästare, då det gällde att forma en kvick och 

uddig sentens”. En egenskap som är framträdande i tidningen. Själv beskriver han sig som ”en 

undersätsig fetlagd man med glasögon på näsan, rakt oklippt obränt och opudrat hår och en så 

kallad månskensfläck på hjässan”.123 Askelöf studerade i Lund, varefter han innehade flera 

ämbeten. Vid sidan av sin ämbetsmannakarriär drev han Polyfem tillsammans med Livijn och 

Hammarsköld. Under 1810-talet märks bland hans vänner även Per Daniel Atterbom 
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märks.124 Askelöfs många uppdrag vidgade hans kontaktnät betydligt vilket innebar 

personliga förbindelser av största värde för hans senare publicistiska verksamhet.  

Nyåret 1810 påbörjades den litterära revolution som Per Daniel Atterbom ville leda och 

som Polyfem var det kritiska och satiriska verktyget för. Atterbom gick i Linköpings 

gymnasium där han lärde känna Dahlgren från Graversfors, Hammarsköld från Tuna, 

Hedborn från Heda, Livijn från Skänninge, Palmblad från Skönberga och Leonhard Fredrik 

Rääf från Kisa.125 Således togs Atterbom emot med öppna armar av sällskapet Vitterhetens 

Vänner då han hösten 1805 skrev in sig vid Uppsala universitet. Av samtliga uppräknade var 

Dahlgren den sista att skriva in sig vid Östgöta nation hösten 1809.126 Det var naturligt att 

studenter från samma hemtrakt, samma skola och gymnasium höll samman i 

universitetsstaden och bistod varandra med råd och dåd.127 Atterbom var väl inläst på samtida 

tysk poesi och han började tidigt skriva i samma stil. 

Då Karl Fredrik Dahlgren skrev in sig vid Uppsala universitet slöt han sig nästan 

omgående till fosforisterna och medarbetade i Phosphoros och Poetisk kalender. Han hade 

lärt känna de flesta på gymnasiet i Linköping och med dessa skulle han bli en av de mest 

aktiva i utgivandet av Markalls sömnlösa nätter. 1815 stiftade han tillsammans med A. J. 

Cnattingius Manhemsförbundet, vars ändamål var att väcka ett sinne för Sveriges äldre 

historia. Längre fram deltog han i stiftandet av Gröna rutan (1816) och Bellmanska sällskapet 

(1824). Dahlgren var även verksam i Par Bricole. Han var en centralfigur i Stockholms 

litterära umgängeskrets och då Adlersparre berättar om sina möten med Esaias Tegnér 

framgår att Tegnér berömde särskilt Dahlgren av de yngre skalderna.128 Dahlgren separerade 

1821 från fosforisterna för att bli riksdagsman för prästeståndet.129 Åren 1825-27 gav han 

tillsammans med Hammarsköld, Adolph Ivar Arwidsson, Peter Wieselgren med flera den av 

historiska skolan influerade ut tidningen Kometen. 

När Vitterhetens Vänner upplöstes slöt sig alltså Atterbom, Hammarsköld, Palmblad, 

Ingelgren, Hedborn, Elgström och Livijn tillsammans och stiftade i oktober 1807 sällskapet 

Musis Amici, som i maj 1808 uppgick i Auroraförbundet. Av dessa var alla utom Elgström 

och Ingelgren medlemmar av Östgöta nation. Elgström och Ingelgren tillhörde Smålands 
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nation.130 Auroraförbundet yrkade, i motsats till den rådande akademiska skolan, på ett 

djupare innehåll, en större rytmisk frihet, klangfullare språk, men framför allt varmare känsla 

och en friare fantasi inom dikten. Vid sammanträdena höll medlemmarna tal över estetiska 

och litteraturhistoriska ämnen, bedömde inlämnade dikter och diskuterade sällskapets 

organisation. De föraktade samtida svensk vitterhet, beundrade tysk diktning och filosofi och 

var övertygade om att de skulle ge Sverige en ny tid och en ny poesi. I detta sällskap skulle 

Atterbom snart inta en betydande plats såsom målsman för de nya idéerna. När förbundet i 

februari 1810 upphörde, förenade sig dess medlemmar om utgivandet av tidskriften 

Phosphoros (”Ljusbäraren”), vars syfte skulle vara att bekämpa den regelbundna franska 

”förståndspoesin” och genom en på filosofisk basis byggd kritik ingjuta en friskare anda i den 

svenska vitterheten. Atterbom och Palmblad hade förberett tidningen vid sidan av Polyfems 

utgivning. Phosphoros första häfte kom ut i augusti 1810 och visade att det var en ambitiös 

litterär tidskrift. Kretsen kring Phosphoros skulle komma att kallas ”fosforisterna”. Polyfem 

kallades ”den enögde cyklopen” vilken som sådan syftade till att skåda rätt fram och 

tidningen användes av fosforisterna mer som en skämttidning som med löjets vapen skulle 

angripa den Gamla Skolan. Fosforisterna var kärnan och den stridbaraste delen i den Nya 

Skolan. Förutom Phosphoros och Polyfem ventilerade fosforisterna sina åsikter i Poetisk 

Kalender (1812-1822) och Svensk Literatur-tidning (1813-1824). 

Vilhelm Fredrik Palmblad växte upp under goda ekonomiska omständigheter. Han gick 

i Linköpings gymnasium tillsammans med Atterbom och andra som han återsåg då han skrev 

in sig vid Östgöta nation i Uppsala våren 1806. I sin självbiografi131 har Palmblad skildrat hur 

han genom självstudier och informatorsundervisning tidigt lade grunden till en bred 

allmänbildning och ett intensivt intresse för vitterhet. Han hänvisades delvis till studierna på 

grund av ett handikapp han led av sedan ungdomen – en höftsjukdom som tvingade honom att 

använda krycka för resten av sitt liv. 1807 märks han som Atterboms bäste vän och han valdes 

in i Musis Amici. Vid ombildningen till Auroraförbundet ska han, enligt Atterbom, ha 

framträtt som sällskapets ”egentlige lagstiftare”. Som organisatör och inspiratör i förbundet 

kom han att spela en betydelsefull roll för romantiken som rörelse i Sverige. För att underlätta 

tryckning och spridning av förbundsmedlemmarnas alster köpte han – utan att ha någon 

erfarenhet av tryckeriverksamhet – tillsammans med Axel Stenhammar det akademiska 

tryckeriet. Tryckeriets trånga och inrökta lokaler blev sedan samlingsplatsen för kretsen kring 

Atterbom. Palmblads tid upptogs till stor del av vidlyftiga tidskriftsprojekt. Han medverkade 
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först i utgivandet av Polyfem och därefter i utgivningen av Phosphoros. Han uppmuntrade 

artikelförfattare och recensenter och åtog sig ansvaret för den ibland mycket ansträngda 

ekonomin. Han hade stora förhoppningar på den kortlivade Elegant-tidning, men hans försök 

att skapa en ekonomiskt bärkraftig tidning för främst en mondän stockholmspublik stupade på 

vad han ansåg vara bristande känsla hos övriga medarbetare. Elegant-Tidningen såldes efter 

ett halvår och hamnade hos konkurrenten Emanuel Bruzelius.132 

Några andra av Auroraförbundets medlemmar var som tidigare nämnts Georg Ingelgren, 

Samuel Hedborn och Per Elgström. Georg Ingelgren var från en fattig familj i Småland.133 

Han gick i Växjö gymnasium och fick på grund av familjens fattiga omständigheter bidrag så 

att han kunde börja studera i Uppsala.134 Ingelgren knöt under studietiden kontakt med 

Hammarsköld och bildade med denne och Atterbom Musis Amici. I Phospohoros och Poetisk 

Kalender medverkade han med dikter.135 Den 12 oktober 1809 tecknade han sig i 

Auroraförbundets matrikel.136  

Fem år före Ingelgren skrev Per Elgström in sig vid Smålands nation.137 Deras habitus 

liknar i mycket varandras. Han gick även i Växjö gymnasium och kunde börja studera i 

Uppsala tack vare bidrag. Han behövde dock försörja sig som informator till den grad att han 

försakade studierna. Först 1804 kunde han fullfölja studierna då hans arbetsgivare Anders 

Viborgs i Stockholm bidrog till detta.138 Han var medlem av Musis Amici och även 

Auroraförbundet i vilket han kom att bli en ledande kraft.139 Elgström hade en avgörande 

betydelse för det nyromantiska genombrottet då han var den förste att tillägna sig Schellings 

lära om den intellektuella åskådningen. Denna impuls hade Elgström fått från Benjamin 

Höijer och han förmedlade den vidare till Atterbom.140 Atterbom tog intryck av hans poesi 

och dikter av Elgström publicerades i Phosphoros.141 Hans hälsa var dock så dålig att han dog 

av överansträngning redan 1810. 

Den person som först lär ha upptäckt Elgströms talanger ska ha varit Samuel Hedborn. 

På grund av Elgströms reserverade läggning hade Atterbom inte uppmärksammat dennes 
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kvaliteter förrän Hedborn kom över några skrifter av misstag. Hedborn har gjort sig mest känd 

som psalmdiktare och var medarbetare i 1819 års psalmbok, men han publicerade även dikter 

i Poetisk Kalender.142  

Ytterligare en av romantikerna som var medlem av Östgöta nation i Uppsala var Clas 

Livijn. I Uppsala var han med om att bilda Vitterhetens Vänner tillsammans med sin nära vän 

Hammarsköld. Tillsammans med honom, samt Agardh och Askelöf, var har senare med om 

att bilda sällskapet Pro Joco i Stockholm. Askelöf och Livijn hade under tiden i armén blivit 

goda vänner, en vändskap som fördjupades i Stockholm. Livijn bidrog med satirer och dikter i 

Phosphoros, Polyfem, Lifvet och döden och i Läsning till utbredande af medborgerliga 

kunskaper. Han bidrog även med en satir i Cederborghs Anmärkaren. Livijns politiska 

intresse ledde till att han tillsammans med fjorton andra ämbetsmän 1820 bildade ett ”sällskap 

för medborgerlig talekonst” i syfte att under sällskapliga former diskutera politiska, juridiska 

och ekonomiska frågor. Föreningen förbjöds dock.143 

Utan att tillhöra förgrundsfigurerna ingick Georg Scheutz till en början i kretsen kring 

Lorenzo Hammarsköld men han övergav snart romantiken. Fosforisterna hade redan ifrågasatt 

hans renlärighet då han proklamerade sin ståndpunkt i ett långt förord till en översättning av 

romantikern Zacharias Werners Dalens söner (1803-04). Då han kritiserade detta, bland annat 

som en ”en teosofisk hierarki”, väckte han starka negativa reaktioner hos sina tidigare 

meningsfränder.144 Ett mindre arv möjliggjorde att Scheutz kunde köpa Fredrik Cederborghs 

tryckeri i Stockholm 1816. Under de första fyra åren hette det fortfarande Cederborghska 

boktryckeriet, därefter benämndes det Scheutz tryckeri. Efter att 1817 definitivt ha övergett 

ämbetsmannabanan inträdde han som medredaktör i Cederborghs tidning Anmärkaren, i 

vilken han redan förut skrivit artiklar. Tidningens syfte var bland annat att granska överhetens 

verksamhet ur en allmänt medborgerlig synpunkt. Arbetet lades snart helt i Scheutz händer då 

han var betydligt oräddare och mera radikal än Cederborgh. Tidskriftens snabba utveckling 

till att bli ett av de första moderna pressorganen i att kritisera och ifrågasätta gällande 

regelverk var i mångt och mycket Scheutz förtjänst. Han var den av de två som gjorde den 

tyngre och mest målmedvetna insatsen. Detta manifesterades främst genom det så kallade 

Värmdömålet.145 En djärv artikel av Scheutz ledde till att Anmärkaren drogs in i januari 1820, 

varefter Scheutz omedelbart började ge ut Anmärkarne. Anmärkarne grundade Scheutz 

                                                 
142 Lundström,Gösta SBL bd 18 (1969-71), s. 406-410. 
143 Vegesack, Thomas von i SBL bd 23 (1980-81), s. 760-766. 
144 SBL häfte 154, s. 533. 
145 Värmdömålet handlade om att poliser hade pryglat upp några personer för att de skulle erkänna delaktighet i 

ett mord. 



 37

tillsammans med Johan Johansson. Tidningen ändrade inom kort namn till Argus och den 

redaktionella ledningen övergick sedermera helt till Johansson. Med Argus skärptes den 

kritiska tonen och den blev snart den främsta företrädaren för den radikalt reformistiska eller 

oppositionella pressen. För båda redaktörerna framstod England som mönsterlandet: en 

medelklassens medelväg mellan de franska och tyska ytterligheterna. Scheutz intog en 

obundet kritisk attityd mot både Gamla och Nya Skolan. Särskilt den Nya Skolan förlöjligade 

han gärna, såsom i skaldestycket Nattäfventyret (1815), där han parodierade den fosforistiska 

jargongen. 

En nyromantisk riktning vid sidan av fosforisterna var Götiska förbundet. Riktningen var 

en följd av den patriotism och skandinavism som uppstått vid förlusten av Finland. Sällskapet 

grundades av tolv unga män som samlades i Stockholm. Alla hade varit vänner under 

studietiden i Uppsala. Samtliga, utom två, hade dessutom varit medlemmar av Värmlands 

nation. Sällskapet var från början grundat på skämt, men Jacob Adlerbeth, son till Gudmund 

Jöran Adlerbeth (1751-1818)146 föreslog i januari 1811 att kretsen borde anta ett 

allvarsammare syfte.147 Adlerbeth var Götiska förbundets ständige sekreterare och bidrog i 

förbundets tidskrift Iduna (1811-24) med dikter och arkeologiska uppsatser.148 Enligt Hanna 

Rydhs biografi över Adlerbeth var han författaren till stiftelseurkunden som trycktes i Idunas 

häfte 11. Den första ”stämman” hölls med honom som ordförande.149 Förbundets stadgar 

bestämde i sin första paragraf Götiska förbundet som ”en broderlig förening av män, ägnade 

åt upplivande av de gamle göters frihetsanda, mannamod och redliga sinne”. Förbundet var i 

första hand en patriotisk och i denna mening en politisk förening och bakgrunden till 

stiftandet var den olycka som drabbat Sverige med Finlands förlust.150 Medlemmarna i 

sällskapet antog fornnordiska namn efter någon forntida hjälte men av någon anledning blev 

Adlerbeths alias ”Rolf” varför han i Iduna skriver under med signaturen ”–R–”.151 

Erik Gustaf Geijer hette i Götiska förbundet ”Ejnar Tambaskälver”.152 Han var ledande 

skribent och den huvudsakliga kraften bakom Iduna. Liksom namnen avslöjar stod dyrkan av 

den nordiska forntiden i centrum för Iduna. Medlemmarna blandade sig inte i några litterära 

skärmytslingar.153 Geijer var en begåvning i gymnasiet, vilket han på två år klarade vad 
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övriga ynglingar åstadkom på minst tre år.154 Geijer hade ett stort musikaliskt intresse, vilket 

han bland annat tillfredställde med den nyvunne uppsalavännen Josef Höjer, filosofen 

Benjamin Höijers bror, vilket han meddelade hemmet via ett brev år 1804.155 Geijer hade en 

hel del politiska ambitioner, men under studietiden hördes inga politiska uttalanden från 

honom. Geijers inställning avslöjas till viss del i ovan hänvisade brev till hemmet då han 

bland annat kommenterar Gustav IV Adolfs ingrepp mot de studenter som skrivit 

löjeväckande sånger om honom, vilket föranledde att kungen avträdde ämbetet som 

universitetets kansler. I ett brev år 1800 bedyrade Geijer en kritisk inställning mot Axel von 

Fersen, vilken efter Gustav IV Adolf tillträtt kanslersämbetet.156 Enligt Landquists biografi 

hade Geijer inte mycket till övers för ”någon enstaka frihetsälskande ”junta” såsom den i 

Uppsala, av vilken bland andra Gustaf Abraham Silverstolpe var medlem”.157 Geijer och 

Silverstolpe, ”denna då på högre ort illa sedda rabulist”, umgicks dock som vänner under 

Geijers stockholmsbesök.158 Geijer var den i förbundet som var mest entusiastisk över 

kronprinsen Karl Johans ankomst. Karl Johan landsteg i Helsingborg den 20 oktober 1810, 

och sällskapets politiska yttringar visar att göterna var beredda att följa överheten vart det än 

bar hän.159 Götiska förbundet blev den litterära huvudhärden för hyllningen av Karl Johan, 

och Geijer skrev till Adlerbeth ”Gud bevare framför allt prinsen! Det är min dagliga bön. Med 

honom står eller faller Sverige”.160 

Vid en översikt av de olika sällskap som uppstod kan man geografiskt bestämma deras 

upptagningsområde. Exempelvis så var stiftarna av Vitterhetens Vänner nästan alla födda 

inom Linköpings stift, det vill säga Östergötland och den del av Småland, som stiftet tillhör. 

Likaså var det med sällskapets efterträdare i Uppsala Musis Amici eller senare 

Auroraförbundet. På detta sätt kan man säga att Östergötland och Småland är födelsebygden 

för den romantiska skolans stiftare och huvudmän, liksom Värmland var det för Götiska 

förbundet. 

Den Gamla Skolan företräddes i första hand av Per Adam Wallmark och hans tidning 

Journal för Litteraturen och Theatern, med stöd av Gustaf af Leopold, Hans Järta med flera. 

Även Tegnér blandades in i striden med Nya Skolan. Redan i sin samtid användes 

beteckningen Gamla Skolan på den äldre, till den gustavianska Svenska Akademien knutna 
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parten i den litterära striden. Gamla Skolan hade sitt intellektuella centrum i Stockholm med 

hovet, pressen och Akademien. Gamla Skolans ideelle ledare var Leopold, vilken värnade om 

fransk upplysning med den voltaireska upplysningen som riktmärke. Den som drev den 

dagliga aktiviteten, skolans veritabla verktyg, var emellertid Wallmark. 

Wallmark studerade i Lund och kom till Stockholm som informator där han uppsökte den 

synnerligen inflytelserike publicisten Carl Christoffer Gjörwell. Gjörwell rekommenderade att 

Wallmark skulle antas som extra ordinarie amanuens i Kungliga biblioteket, vilket han blev 

1803, 1808 förste amanuens och 1811 kunglig bibliotekarie. Han var 1805-10 hovkanslerns 

ombudsman för tillsyn av bokhandeln och boktryckerierna och sekreterare i 1809 års 

kommitté för utarbetande av förslag till tryckfrihetsförordningen år 1810. Wallmarks 

arbetsuppgifter före 1809 hade varit att läsa och censurera de allt färre utländska tidningar 

som kom med posten. Han sågs som en gustaviansk epigon och var motståndare till 

romantiken. Som kronprins Karl Johans lärare i svenska under åren 1810-13 blev han en lojal 

anhängare av tronföljaren och dennes värderingar. Han hade under sina första stockholmsår 

varit den franske ministern Bourgoings lärare i svenska och intime vän, vilket knutit honom 

till Leopold och Carl Peter Lenngren. Sin publicistiska bana började han också i Lenngrens 

Stockholms-Posten, där han tidvis vikarierade som redaktör. 1809 började Wallmark ge ut 

Journal för Litteraturen och Theatern. Avsikten med tidningen var att ge Sverige ett länge 

saknat organ för litterär presentation, recension och debatt. Tidningen polemiserade hårt mot 

Polyfem. Höjdpunkten i polemiken nåddes med den av fosforisterna författade satiren 

Markalls sömlösa nätter.161 Denna parodi som var ett av de sista polemiska inläggen i 

debatten var författad av Hammarsköld, Atterbom, Sondén, Dahlgren och Livijn och 

publicerad i Polyfem. Markall var öknamnet på Wallmark. I satiren var Wallmark åsyftad som 

den hjärnberövade Markall.162 Beskow beskriver att den nya skolans anhängare såg denna 

satir som ett synnerligen segrande skämt.163 Striden bedarrade sedan Atterbom, vilken ansågs 

som Nya skolans obestridde hövding, uppstämt ett "Fridsrop" i Poetisk Kalender 1821. Men 

också på det politiska området var Wallmarks ställning otacksam. Tjusad av Karl XIV Johans 

charm blev han, trots konflikter med monarkens självhärskartendenser (som förklarar 

tidningens namnförändringar) en av dennes trognaste vapendragare. Som sådan redigerade 

han 1823-33 Sveriges Stats-Tidning, ett officiöst regeringsorgan, tillkommet som motvikt till 
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den radikala pressen. Wallmarks politiska journalistik nådde 1823 sin höjdpunkt i en 

djupsinnig och sakrik motskrift till Hans Järtas romantisk-konservativa tidskrift 

Odalmannen.164 

Carl Gustaf af Leopold studerade i Uppsala där han hoppades på en professur. Då han 

inte fick detta sökte han kontakt med Johan Henric Kellgren och Johan Gabriel Oxenstierna i 

Stockholm och bistod Gustav III med den planerade operan Helmfelt. Han fann inledningsvis 

en mentor i Gustaf Mauritz Armfelt men kom sedan att vinna kungens gunst. Leopold fick 

tjänster, pensioner och kungligt beskydd till priset av ett livslångt beroendeförhållande av dem 

som hade makten. Som kungens gunstlig invaldes han som en av de första i Svenska 

Akademien 1786. Leopold var ofta inblandad i litterära strider, vilka bidrog till att skärpa 

hans motsättning till riktningar som han stod främmande för. I känslan att vara överlägsen i 

fråga om kunskaper och bedömningsförmåga behandlade han andra mindre talangfulla 

kritiker nedlåtande och ironiskt – för egen del var han ömtålig för kritik. Leopolds dikter och 

högtidliga akademiska prosa gick i tidstypisk gustaviansk stil.  Detta framträdde tydligt i en 

bitter uppgörelse med Gustaf Regnér som gav ut tidskriften Svenske Parnassen, vilken tog 

både litterära och politiska dimensioner. I Läsning i blandade ämnen försvarade han dock 

med övertygelse tryckfriheten och medborgarfriheten.165 Han blev 1809 ledamot av 

tryckfrihetskommissionen. Man kan förstå att Leopolds tålamod utmanades då Hammarsköld 

1810 granskade Leopolds samlade skrifter och uttryckte mycket negativa omdömen samt att 

Atterbom 1814-16 publicerade artiklar i samma anda. Det främsta satiriska angreppet mot 

Leopold var Markalls sömnlösa nätter, i vilket Leopold förlöjligades under namnet 

”Polyhistrio”. Leopold var dock inte sen med att publicera motangrepp i Journal för 

Litteraturen och Theatern och i Allmänna Journalen.166 Denna polemik bidrog till hans 

inställsamma attityd till indragningsmaktens införande 1812.167 

Fredrik Cederborgh visade tidigt publicistiska ambitioner. Redan vid arton år författade 

han en skämtsam självbiografi, som förråder det lekfulla i hans väsen och visar hans kvickhet 

och självironi. Efter några år som ämbetsman i Stockholm slutade han 1810. Under åren 

1813-1816 ägde han ett boktryckeri, från vilket han gav ut Anmärkaren fram till 1823. Han 

engagerade sig även i hovkanslersexpeditionen och 1815 deltog han i fejden mot Karl August 

Grevesmöhlen, vilken anmälde honom. Cederborghs publicistiska insatser upphörde då han 
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1823 lämnade journalistiken och slog sig ned som bruksägare i Dalkarlshyttan i Västmanland. 

Han lär ha fötts som miljonär men dött utfattig.168 En annan publicist liksom Cederborg 

anmäldes av Grevesmöhlen var Anders Lindeberg. Han kom från en välbärgad familj och 

hade före examen i Uppsala gått i rektor Johan Carl Höjers trivialskola där.169 Därefter 

arbetade han som informator på Lidingö och Gåshaga, men på grund av det politiska läget i 

Sverige inträdde han den 13 maj 1808 som fänrik vid Västmanlands lantvärn och tjänstgjorde 

därefter i skärgårdsflottan. Vid sidan av sin militära karriär drev Lindeberg en omfattande 

publicistisk verksamhet och medverkade bland annat i Anmärkaren, Allmänna Journalen och 

Stockholms Posten. Han fick gratifikationer av Karl Johan för att införa uppsatser översatta 

från franska i Allmänna Journalen, för detta ansågs han vara för ministeriellt sinnad och 

häcklades i bland annat Argus.170 Åren 1821–33 var han redaktör för Stockholms Posten som 

under hans tid blev ett regeringsorgan. 

En något mindre engagerad person, men med stort inflytande var Johan Olof Wallin. 

Wallin studerade i Uppsala och prästvigdes år 1806. Därefter gjorde han en snabb kyrklig 

karriär som slutade med att han blev ärkebiskop. Redan under skoltiden uppmärksammades 

han som diktare i den rådande akademiska stilen, fick tre pris av Svenska Akademien 1805. 

1808 fick Wallin den största belöning Akademien någonsin utdelat, 200 dukater, för Sång i 

anledning af Gustaf den tredjes ärestods aftäckande.171 1810 blev han ledamot av akademien. 

Wallins publicistiska verksamhet tog sig uttryck i Journal för Litteraturen och Theatern. 

Jonas Magnus Stjernstolpe studerade även han i Uppsala där han försörjde sig som 

informator. Han var bland annat Bernhard von Beskows förste lärare. Efter studierna tog 

Stjernstolpe kansliexamen och innehade en del ämbeten. Detta ville han dock inte gärna 

syssla med: ”I vitterhetens tjenst var han deremot outtröttlig, och då hans förre patron, 

Grosshandl. Beskow, som såg huru föga detta slafveri vid skrifbordet inbragte, erbjöd honom 

en plats på sitt contor, med vida större inkomster för långt mindre arbete, svarade honom den 

unge vitterhetsidkaren, att han helre ville skrifva vers och dricka vatten, än skrifva siffror och 

dricka vin.”172 Stjernstolpes publicistiska bidrag var i huvudsak dikter i Allmänna Journalen. 

Stjernstolpe kom att bli nära vän med Leopold. 

En av de mest radikala publicisterna för perioden är Karl August Grevesmöhlen. Han 

gav ut tidningen Åskådaren (1810-11), Trompeten eller krigsförklaring emot allt ondt (jan-
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aug 1812) samt Skandinaven i april till juli 1812. Grevesmöhlen blev en i samtiden 

synnerligen omtalad och illa omtyckt publicist. 

Han älskades av folket och bars på axlarna genom Stockholms gator. När han talade, mörk i 

uppsynen, ironiskt leende och lekande med silverkryckan på sin käpp så darrade 

ämbetsmännen. Carl August Grevesmöhlen var en man på gott och ont. Klok men 

hämndgirig, kärleksfull men brutal, en sanningssökare som tidvis levde på lögn. Han stred 

för rättvisan men hämnden gick före och visade vägen. Han suspenderades från sitt arbete, 

man tog ifrån honom hans hus, hans häst, vagn och kusk. […] Han var chef för den hemliga 

politiska polisen 1809. Senare anklagad för att ha lagt tre av landets främsta män i graven. 

Anklagad för att ha organiserat Fersenska mordet. Hans liv blev långt efter den tidens sätt 

att mäta. Han dog inte en utan två dödar, historikerna beslöt sig för att för evigt utplåna 

hans namn och teg ihjäl honom. Ändå lever minnet av honom, hans öde griper tag i oss, 

fascinerar, irriterar – och väcker ömhet.173 

Så presenteras Gunnar Ohrlanders biografiska roman om Karl August Grevesmöhlen. Titeln 

illustrerar tydligt samtidens generella uppfattning om den märklige diatribförfattaren: Det ska 

fan vara dörrvakt i Himlen! I romanens prolog presenteras en eländig situation för 

Grevesmöhlen som är mitt uppe i ”skandalstriden” 1815 då han upplever sig i det närmaste 

besegrad. En av de få vännerna som fortfarande står på Grevesmöhlens sida är tryckaren Carl 

Erik Delén.174 De tre männen som han, i citatet, anklagas för att han ”lagt i döden” var Axel 

von Fersen (1755-1810), Gustaf Mauritz Armfelt (1757-1814) och Samuel af Ugglas (1750-

1812). 

Efter examen i Uppsala 1772 ingick Grevesmöhlen i statens tjänst. Som överdirektör i 

generallandtullkontoret hamnade han snart i dispyter med tullarrendesocietetens ledande män. 

Han blev åtalad för mindre tjänsteförseelser och suspenderades från sin befattning. Han 

inledde, av denna anledning, sitt utgivande av otaliga stridsskrifter som väckte allmänhetens 

uppmärksamhet. Statskuppen mot Gustav IV Adolf öppnade möjligheten för Grevesmöhlen 

att få den allmänna opinionen på sin sida och han lyckades skapa sig en framstående ställning 

på den offentliga scenen 1809-1810. Grevesmöhlens habitus ledde till hans fall. Sjögren 

beskriver Grevesmöhlens karaktär:  
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hans moraliska lyten, så i det enskilda lifvet som i den offentliga verksamheten, voro stora 

nog att beröfva honom allmännare förtroende och djupare aktning. Hade han egt en större 

själsadel och upphöjdare tänkesätt, skulle han säkerligen vid denna tid och i sin ställning 

kunnat öfva ett omätligt inflytande; han öfvade ett sådant, och det ganska stort, men på 

dunkla vägar, med tvetydiga medel och ej alltid med rena syften.175  

I den brännande frågan om judarnas rätt och skyldigheter i Sverige tog Grevesmöhlen parti 

för judarna. Denna strid kallades ”skandalstriden” och fördes i pamfletter. Skandalstridens 

konsekvenser blev att Grevesmöhlen den 19 januari 1816 dömdes till ärans förlust och 

landsförvisning. Grevesmöhlen flyttade till Kongsvinger där han levde av livstidsunderhåll 

från Karl Johans handkassa, på villkoret att han ”icke mera skulle låta höra af sig i 

Sverige”.176 Innan Grevesmöhlen gjorde sig så impopulär att han landsförvisades hade han 

under 1700-talet uppenbarligen tillräckligt med vänner för att bli en broder i sällskapet Utile 

Dulci (1766-1795). I detta litterära och musikaliska ordenssällskap känner vi igen namn som 

var eller skulle bli ledamöter i Svenska Akademien: Gudmund Jöran Adlerbeth (1786-1818),  

Nils von Rosenstein (1786-1824), Johan Murberg (1787-1805), Johan Gabriel Oxenstierna 

(1786-1818), Malte Ramel (1797-1824), Carl Birger Rutström (1812-26), Axel Gabriel 

Silverstolpe (1794-1816), Nils Lorens Sjöberg (1787-1822), Johan af Wingård (1786-1818), 

Gustaf Lagerbjelke (1809-1837). I sällskapet fanns dessutom för undersökningen kända namn 

som Gustaf Regnér, Johan Gustaf Halldin och Carl Peter Lenngren. Grevesmöhlen var en 

varm försvarare av Karl Johans politik, och kronprinsen, som lär ha använt honom som spion 

kallade honom sin ”bulldogg, som var bra att ha till hands för att vid tillfälle släppa lös”.177 

Publicisternas korrespondens 

Redan innan den nya tryckfrihetslagen stadfästes kan man skönja grupperingar på ett 

publicistiskt fält. Förslaget utformades av en tryckfrihetskommitté som leddes av Gustaf af 

Leopold men skulle möta hårt motstånd. Här lades grunden till striden mellan den Nya och 

den Gamla Skolan. 

Atterbom skulle bli Nya Skolans ledande röst, mycket genom sin nyckelroll i 

Auroraförbundet. Ljunggren skildrar efter granskning av Atterboms efterlämnade skrifter hur 

medlemmarna i förbundet förhöll sig till varandra. Bland annat i minnesteckningen över 

Hedborn skildras upptagandet av Elgström som medlem. Hedborn hade av misstag hamnat i 
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fel rum då han sökte Ziedner, men han trodde sig vara rätt och slog sig ner och läste några 

skrifter. När Elgström dyker upp i sitt rum tror Hedborn att även han är där för att besöka 

Ziedner och hälsar endast torrt varpå han fortsätter läsa. Den förundrade Elgström finner 

ingen annan råd än att sätta sig att läsa mitt emot Hedborn med en bok. ”I detsamma slår 

Hedborn knytnäfven i bordet, stampar af alla krafter och ropar: ”dråpligt! gudomligt! Huru 

har han kommit öfver detta stycke? Hvem har skrifvit det?” ”Det har jag”, svarar Elgström 

saktmodigt. ”Huru” – fortsatte Hedborn – ”är det möjligt? Herrn skrifver som en engel. Vet 

Herrn det? Vad heter Herrn?”. ”Elgström, enligt sitt milda lynne, småleende halft förlägen, 

fann sig dock i att vara eröfrad med storm; ty han läste i gästens blickar ett bifall, som var 

både hjertats och snillets. Inom dygnets förlopp såg han äfven mig på sin kammare, och 

förklarade sig genast vara beredvillig att ingå i vårt förbund”.178 

Inom Vitterhetens Vänner hade Hammarsköld och Livijn redan etablerat en grundmurad 

vänskap. Breven dem emellan är ofta skrivna i stor brådska och med ett språk vilket avslöjar 

att det aldrig var meningen att de skulle publiceras. Det framträder tidigt en polemisk ton och 

Hammarskölds och Livijns vänskap och planer konsolideras ju närmare tiden lider 

revolutionsåret 1809. Dock är Livijn bunden vid sin plats som auditör vid Skaraborgs 

regemente vid tiden för revolutionen, vilket Hammarsköld beklagar. Emellertid 

sammanstrålar Livijn med Agardh och Askelöf i förbundet Pro Joco som hade till syfte att 

förlöjliga alla ”dumheter” och ”dårskaper”, som man upplevde i sin samtid. Sällskapet 

bildades inledningsvis för att ge ut Lyceum. Då förelåg en ivrig korrespondens om vilka som 

skulle ingå i utgivningen av tidningen. Boktryckaren Deléen lovade enligt brev från 

Hammarsköld till Höijer att vara förläggare, och enligt överenskommelse skulle endast 

Askelöf synas som redaktör. Pro Joco bildades således under hösten 1809. Man laddade upp 

inför striderna mot den Gamla Skolan genom att sammanträda tre gånger i veckan för att 

”resonnera, disputera, skämta och skratta öfver literära ämnen” och för ändamålet 

prenumererade man på Journal för Litteraturen och Theatern. Ledamöterna var egentligen sju 

och uppkallade sig efter Greklands sju vise, de var de ”sju vise mästares sällskap”. Dessa var 

alltså Hammarsköld, Agardh, Stjernstolpe, bröderna L. A. och C. E. Ekmarck, baron Wrangel 

och Lagerhjelm.179 I realiteten innebar ”de sju vise” ett skämt och utgjorde istället ett 

dryckessällskap som gärna söp sig fulla på en sämre ansedd krog.180 Sällskapet bestod 

                                                 
178 Ljunggren (1890), s. 35. 
179 Hammarsköld till Livijn den 26 november 1809. 
180 Hammarsköld till Gjörwell den 17 april 1810. 



 45

egentligen av nio personer; förutom de ovan nämnda medverkade också August von 

Hartmansdorff181 och Carl Fredrik von Breda.182  

Samtidigt som intresset, liksom kretsen av medlemmar, svällde planerade man i 

september 1809 en utgivning av tidningen Polyfem. Från år 1816 kom det utvidgade 

sällskapet ”de sju vise” att byta namn till ”Gröna rutan” efter samlingspunkten vid 

Köpmanstorget i Stockholm.183 Planerna dröjde dock i väntan på att den nya 

tryckfrihetsförordningen skulle bli utfärdad. Hammarsköld uttryckte det som att ”emedan dess 

utgifvare hade beslutat att endast se rätt fram; men snart funno vi, att detta var ett för litet 

ändamål, hvarföre vi upptogo den gamla journalidén, engagerade Deléen till förläggare, 

underrättade Höijer, fingo Berzelius och Silfverstolpe att ingå i bolaget och Lyceum 

genererades”.184 Lyceum föregicks av Auroraförbundet i Uppsala, vars medlemmar förberett 

sig på att uppträda som reformatorer av den svenska vitterheten genom att ge ut tidningen 

Phosphoros med början i augusti 1810. Phosphoros utgavs av sällskapet kring Atterbom vilka 

var bland andra Ingelgren, Hedborn, Palmblad och Elgström. Särskilt Elgström var en 

betydande ledamot av sällskapet då hans, åtminstone, poetiska riktning och livsåskådning 

överensstämde med Atterboms.185 Atterbom försökte värva Hammarsköld till 

Auroraförbundet och gav förbundets Chargé d’affaires i Stockholm, August von 

Hartmansdorff, i uppdrag att utforska huruvida man ”kunde hoppas på en förbindelse med 

hans vän, L. Hammarsköld, och hvad frukter man deraf kunde vänta”. Hammarsköld hade 

dock inte riktigt förstått inviten utan låtit sig frapperas av de dikter av Atterbom som 

Hartmansdorff visat och i sin tur inbjudit Atterbom att medverka i Lyceum, vilket avböjdes på 

artigaste sätt. Dock började Atterbom redan i februari 1810 att sända bidrag till Polyfem, och 

strax därefter även Palmblad. I samma månad upplöstes Auroraförbundet. 

Atterbom och Palmblad lade ner enorm vikt vid utvecklandet av kretsen kring 

Phosphoros. Man försökte till och med värva Christian Stenhammar och C. E. Hallström från 

Vitterhetens Vänner då dessa 1809 promoverats till filosofi magister. De antog dock inte 

kallelsen. Man spekulerade även om att värva Hammarsköld och Esias Tegnér. Den senare 

imponerade på Atterbom som uttryckte i ett brev till Elgström ”med detta fenomen i det 

förslafvade Sverige måste man förena sig”.186 Hammarsköld avböjde att medverka i 
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Phosphoros i oktober 1810 och Tegnér hör man aldrig av. Atterbom erbjöds i sin tur av 

Hammarsköld att ingå i redaktionen för Lyceum, vilket måste ha varit smickrande. Han 

avböjde dock med att han redan var ”fängslad af äldre förbindelser”.187 

Det är viktigt att i detta skede poängtera att romantikerna, vilka var unga entusiastiska 

universitetsstuderande, inledde dessa publicistiska projekt inställda på att debattera litterära 

och filosofiska spörsmål.188 Detta skulle dock snart ändras. Inför den efterlängtade 

tryckfrihetsförordningen var förberedelserna omfattande. Romantikernas utgivningplaner av 

Lyceum hade dock den 12 december 1809 avslöjats i Stockholms-Posten och den 22 denna 

månad publicerade Per Adam Wallmark i sin Journal för Litteraturen och Theatern en parodi 

författad av Johan Olof Wallin (Något om gaturenhållningen). Enligt brevväxlingen lär 

Wallmark sedan länge ha motverkat Hammarsköld och gjorde detta  med nyvunnen 

entusiasm, då medtävlare som Phosphoros och Lyceum dök upp på arenan. Hans främsta 

vapen var löjet, men han misslyckades med att stävja de nya medtävlarna; emellertid var 

striden initierad. Medlemmarna i Pro Joco beslöt efter gaturenhållningsartikeln att bemöta 

anfallet från Wallmark genom att lägga sin kraft i Polyfem. Bemötandet på vad de tolkade 

som en krigsförklaring skedde redan två veckor efter Wallmarks inlägg.189  

När, vid slutet af år 1809, den bistre Polyphem höjde sig, blef det lika litet Wallin som 

någon annan af samma skola förunnadt, att få behålla sin skalde-ära obestridd. Tvertom: 

just derför att han, jemte Valerius, utgjorde de utmärktaste af den gamle, på sina lagrar 

redan hvilande Leopolds lärjungar, tog man dem begge företrädesvis för hufvudet, och 

bekämpade dem med löjets, gycklets och hånets pilar.190 

Under denna tid tjänstgjorde Hammarsköld som amanuens på Kungliga biblioteket, och då 

bibliotekarien Pehr Malmström 1811 efterträddes av Wallmark avancerade Hammarsköld till 

förste amanuens. De hade under tidigare år haft ett relativt gott förhållande, vilket nu 

förvandlades till bitter fiendskap. Denna konflikt startade med oenighet om teaterkritiken i 

Wallmarks Journal för Litteraturen och Theatern, där även Hammarsköld till en början var 

medarbetare. Än sämre blev deras förhållande genom Journalens parodierande på 

Lyceiprospektet och Polyfems förlöjligande av Wallmark. Konflikten blev total då Wallmark 

efter tillträdandet utestängde amanuenserna från vissa delar av biblioteket. Hammarsköld 
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klagade då inför hovkanslern Gustaf af Wetterstedt191 varpå Wallmark drog tvisten inför 

kanslirätten.192 Enligt brev från Wallmark till af Wetterstedt påpekades att Wallmarks 

åtgärder var en följd av Polyfems framfart samt för de publicistiska påhoppen på Johan Olof 

Wallin.193 

Wallmarks farhågor skulle förverkligas vilket avslöjas i romantikernas korrespondens. I 

brev från Elgström till Palmblad ventileras hur Elgströms bekantskap med Askelöf tar form 

samt strategin för hur Askelöf ska ”gissla Wallin” och att Elgström själv ”har ej någon 

skonsamhet med Markall”.194 Medlemmarna i Pro Joco (eller ”sällskapet för det löjliga” som 

de även benämnde sig) kallade Wallmark till hedersmedlem i sällskapet – en ära som bara 

tillföll den som begått ”någon extra stor dumhet”.195 Skämten kom att avlösas av allt mer 

allvarliga artiklar och inlägg. Det går knappast att ta miste på inställningen mot Gamla 

Skolans representanter och särskilt Wallmark då man i brev från Elgström till Palmblad får 

läsa om ”ett evigt hat till gallomanerna, mot den halfmenniskan Wallmark, den utnötte 

Leopold och dessa förifrade mörkrets förfäktare”.196 

Elgströms position på fältet visar en svagare volym av kulturellt kapital. Detta förklaras 

av hans brev i vilka han ofta uttryckte ekonomiska anspråk eller bevis på att han prioriterade 

andra nätverk. Han förklarade i ett brev till Palmblad att hans inlägg i Phosphoros betalade 

sig dåligt och att han inte drog sig för att söka sin bärgning på annat håll.197 Som jag nämnde 

innan, så kan hans sociala kapital i nätverket vara skadat av att han sent anförtrodde sin tillit 

till den Nya Skolans aktörer. Han kritiserade i många brev strax före statsvälvningen 1809 

Atterboms och Palmblads rojalism. Det förefaller som om Elgström var den ende av 

Auroraförbundets medlemmar som inte sörjde Gustav IV Adolfs avsättning, vilket retade 

Atterbom mycket.198 Palmblad upplyste Elgström om att ”Atterbom har starkt polemiserat 

mot din kättartro i politiken. Hvad oss angår, låtom oss med sådana saker upphöra, som vi 

öfverenskommit till nästkommande Mars. Säll den hvars Tro då icke kommer på fall. – sällare 

ändock fäderneslandet – Om Du får rätt.”199 Elgströms och Atterboms relation inom 

Auroraförbundet var således långt ifrån harmonisk. Protokoll från sammankomsterna visar på 
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anmärkningar de anför mot varandra.200 Elgström hade djupt cementerade åsikter som han 

inte lät rubbas av aurorabröderna. Mot slutet av 1809 hade alla utom Palmblad och Atterbom 

flyttat till Stockholm. Med detta utgjorde dessa två, tillsammans med Elgström som 

korresponderande ledamot, det egentliga förbundet.201 Härefter blev Hammarsköld och Livijn 

medlemmar och till skillnad från de övriga var de mycket entusiastiska över den nyvunna 

tryckfriheten 1810. Det framgår i breven att Atterbom och Palmblad inte hade några planer på 

politisk publicistik.202 

I ett brev från Atterbom till Palmblad i juli 1810 beklagar Atterbom Nya Postens enorma 

ökning av prenumeranter jämfört med Phosphoros.203 Ökningen var en direkt konsekvens av 

publicerandet av Räfvarne. Atterboms sociala kapital i nätverket torde ha varit starkt även om 

det förekommer sporadisk kritik i korrespondensen. I ett brev till Elgström (bara två veckor 

efter Atterboms brev till Palmblad), skriver Palmblad med servilt tonfall, om Elgströms 

bidrag till Phosphoros, ”men den fördömde Amadeus har gömt både dina och alla andras 

manuskript, att ingen menniska slipper efter dem”.204 Tyvärr, ger inte den efterföljande 

brevväxlingen några uppslag om kvaliteten på Atterboms sociala kapital. Dock finns uppgifter 

om att utgivningen av Polyfem verkar genomgå en mindre kris. I ett gemensamt brev av 

Palmblad och Atterbom frågade de Askelöf ”Säg mig nu i stället hurudant blifver den åldrige 

Polyfems öde?”205 I en bilaga till brevet presenterar Palmblad idén att slå ihop Polyfem, 

Lyceum, Phosphoros och Journal till ett enda ”mästerverk”. Han anger även en översiktlig 

budget för detta företag.206 

Då indragningsmakten nalkades med den nya tryckfrihetsförordningen i juli 1812, 

förekom fler politiska diskussioner i breven. Askelöf ansträngde sig, i ett brev till 

Hammarsköld, att upphöja sitt symboliska kapital på det publicistiska fältet genom att ge sken 

av att han redan hade symboliskt kapital att röra sig med: i brevet talade han om att han 

diskuterat med Grevesmöhlen om hur tryckfriheten ska ”gå obefläckad ur skärselden” och han 

uppmanar Hammarsköld att ”låta bli att tappa bort detta bref, så gjorde du mig en tjenst: i 

anseende till dess politiska innehåll”.207 Tryckfrihetsförordningen 1812 med införandet av 

indragningsmakten möttes av blandade känslor. I den Nya Skolan väckte den bestörtning och 

                                                 
200 Magnusson (1936), s. 148f. 
201 Ljunggren (1890), s. 55. 
202 Atterbom till Elgström den 2 maj 1809. Se även Palmblad till Elgström den 22 april 1809. 
203 Atterbom till Palmblad den 8 juli 1810. 
204 Palmblad till Elgström den 20 juli 1810. 
205 Palmblad till Askelöf den 30 april 1811. 
206 Bilaga i brev från Palmblad till Askelöf den 30 april 1811. 
207 Askelöf till Hammarsköld den 9 juni 1812. 



 49

även Grevesmöhlen anslöt sig till denna uppfattning då han proklamerade begravningen av 

tryckfriheten i Trompeten eller Krigsförklaring emot allt ondt.208 Leopold välkomnade 

däremot förordningen och skrev i ett brev till Jakob Axelsson Lindblom att han inte kunde 

tänka sig ett ”förnuftsfoster” med fler fel än tryckfrihetsförordningen från 1810.209 Till Nils 

von Rosenstein skriver han att om indragningsmakten beviljas kan han ”i sanning föga mer 

begära”.210 

Bernhard von Beskow ger i Har Sverge Publicitet och Publicister? en nedvärderande bild 

av svenska publicister. Beskow frågar sig ”hvad åsyfta då dessa Statsrättslärare (Publicister), 

som endast ”följa med och akta på allmänhetens tycken?”.211 Han lägger fram sin bestämda 

åsikt att ”publiciteten hos oss på detta sätt blifvit en slags stat i staten” och senare skulle man 

även tala om den ”tredje statsmakten”.212 Iakttagelsen är träffande i relation till Jürgen 

Habermas teori om hur pressen som institution ställer krav på inflytande och deltagande i den 

statliga maktutövningen. I Dagens händelser, bedömde af en Landtman lanserar Beskow 

bestämda åsikter om hur den svenska pressen skulle agera. I avsnittet Upplösning är icke 

Upplysning citerar han utländska betraktare som kritiserar den svenska pressen. Han 

uppmärksammar bland annat Nya Postens skuld genom dess frammanande till mordet på Axel 

von Fersen: en tidning ”som kände den ej första vilkoret för laglig ordning!”.213 

Grevesmöhlen utsätts för särskilt skarp kritik: ”Man ser, att despotismen i Kejsar-mantel eller 

dagblads-kläder är sig temligen lika. Napoleon lät skjuta Bokhandlaren Palm, som sålt en för 

honom obehaglig brochyr; Grevesmöhlen skröt deraf att han, med sina brochyrer och 

tidningar, lagt fyra af sina motståndare i grafven”.214 

Grevesmöhlens karriär som ämbetsman, politiker och publicist var kantad av dramatiska 

stridigheter och hans habitus ägde en estetisk nimbus att han var en labil karl som varken var 

vacker eller trogen sin hustru.215 Grevesmöhlen räddades ur ”tullstriden”216 mot greve Samuel 

av Ugglas genom Adlersparres intåg i Stockholm strax efter statskuppen 1809. Enligt Sjögren 

höjdes rösterna i den allmänna opinionen då man trodde att ”godtycklighetssystemets 
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brytande nalkades”.217 Grevesmöhlen tog tillfället i akt, nyttjade den nyvunna tryckfriheten 

och opinionen, och gav ut två häften av Sällan värre som kritiserade det gamla 

regeringssystemet. Sjögren menar att detta påverkade riksdagens hållning till den grad att 

Grevesmöhlen upphöjdes till en politisk personlighet.218  

Grevesmöhlen framstår som ett exempel på en flexibel aktör enligt Gunneriussons teori 

om att tvätta illegitimt kapital. Grevesmöhlen figurerade i många olika publicistiska 

sammanhang. De källor som pekar på att aktörer har riktat tillit till Grevesmöhlen är endast 

tre artiklar i Nya Posten.219 Ett brev från Grevesmöhlen visar att han och Törneblad 

fortfarande 1813 stod på god fot då han rekommenderade Törneblad för Karl Johans 

handsekreterare Christian Henrik Ulrich.220 Hans kulturella kapital ökade då han stod i Karl 

Johans gunst. Karl Johan anlitade också honom för att på ett vinklat sätt upplysa 

allmänheten.221 

Aktörer med makt att konsekrera 

För det publicistiska fältets reproduktion var utbytet av kulturellt kapital vitalt. Genom detta 

kunde publicisterna auktorisera sin position med vad Bourdieu benämner konsekrerande av 

aktade personer, vilka utifrån sina positioner i samhället hade makt att förläna någon eller 

någonting ett värde.222 För att få denna konsekrationsmakt måste de bland annat knyta till sig 

vänner, publicister, utgivare och förläggare som var etablerade och mer ansedda än de själva – 

därigenom kunde de tillskansa sig socialt och symboliskt kapital. Bourdieu menar att det 

bland annat är förläggaren och dennes makt att konsekrera som bidrar till att skapa en 

författare och ger honom ett gott renommé.223 Liksom Petra Söderlund visar, påverkades 

anseendet för de författare som publicerades på Palmblads förlag.224 

Carl Christoffer Gjörwell är en viktig person att nämna i detta avsnitt. Han var publicist 

och lärd humanist och beskrivs som den förnämste av 1700-talets många förläggare.225 Av 

Thomas Thorild fick Gjörwell hedersnamnet ”de lärda mödors patriark”.226 Han hade ett stort 
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kontaktnät med många vänner i Sverige och utomlands. Hans förtrolighet uttrycks tydligt i ett 

brev till Hammarsköld redan nyårsmorgonen 1810:  

Också den har jag fått upplefva, således öfverlefva det för Sverige sekulära märkelseåret 

1809. [-] Gånge det literaturen, historien i synnerhet, väl äfvenledes uti detta år! Måtte 

annalistens penna icke föras tung! Så lyda mina begge pia desideria! Dernest komma de för 

mina vänner, och ibland dem är min herre den förste, som i dag får dessa rader. Bästa hälsa 

och välgång önskas!227 

Gjörwell upphöjer Nya Skolans ideal och fungerar för detta nätverk som en konsekrerande 

aktör. Det framgår bland annat av den glädje han gjorde Palmblad och Stenhammar i slutet av 

1810 genom att bidra med skrifter i Phospohoros där han till och med var villig att sätta ut 

hela sitt namn.228 Gjörwell var vid tiden närmare åttio år, med en gedigen bakgrund inom 

publicistik genom bland annat utgivning av erkända tidskrifter såsom Den svänska Mercurius 

och Samlaren. Han hade även många inflytelserika bekanta.229 

Palmblad tillsammans med Atterbom bör nämnas såsom auktoriteter på det publicistiska 

fältet. I Uppsalas akademiska kretsar skapade de sig positioner på det litterära fältet från vilka 

de kunde konsekrera kapital för publicister både i Uppsala och i Stockholm. Exempelvis 

gjordes detta för de aurorabröder som flyttat till Stockholm och där etablerat en publicistisk 

verksamhet. Ett påtagligt problem för att påvisa detta är dock att större delen av breven till 

Palmblad förstördes av hans änka några år efter hans död. Detta enligt notering i Waldes 

katalog över handskrifter i svenska arkiv, där ett brev från Palmblads änka citeras.230 

Ytterligare en person inom den Nya Skolan med makt att konsekrera kapital var Carl 

Adolph Agardh. Han hade en stor vänskapskrets av vilken han åtnjöt stor förtrolighet. Under 

hans studietid i Lund märks bland vännerna Esaias Tegnér, Pehr Henrik Ling, Christopher 

Isac Heurlin, Lars von Engeström och Magnus Bruzelius med flera.231 Agardhs många 

talanger och lär ha knutit honom till viktiga familjekretsarna i Lund och när han anlände till 

Stockholm ”bildade han sig intimt umgänge med allt hvad hufvudstaden hade ädlast i 

litteratur, i konst, i vetenskap. Exempelvis umgicks han förtroligt med den store orientalisten 

Hallenberg, med Adlerbeth, Leopold, Sergel, Breda, Berzelius, Schultzenheim, m. fl.”232 

                                                 
227 Gjörwell till Hammarsköld den 1 januari 1810. 
228 Söderlund (2000), s. 153. 
229 Söderlund (2000), s. 153. 
230 Söderlund (2000), s. 20. Hon nämner att det lär ha funnits en familjetradition, enligt vilken Palmblads brev 

skulle ha begravts tillsammans med honom. 
231 Adlersparre (1959), s. 79. 
232 Adlersparre (1959), s. 81. 
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Enligt Adlersparre ska Tegnér ha uttalat om Agardh ”att först sedan ett århundrade gått öfver 

hans grift, skall man fullt uppfatta och erkänna hans öfverlägsenhet”.233 

Av stockholmsromantikerna inom den Nya Skolan var Lorenzo Hammarsköld en 

konsekrerande publicist. I Stockholm framträder Hammarsköld som en motsvarighet till 

Benjamin Höijer vilken 1809 blev professor i teoretisk filosofi i Uppsala och hade stor 

konsekrationsmakt.234 Fosforisterna både beundrade honom och bävade för honom.235 

Atterbom och Palmblad försökte fuska till sig socialt och symboliskt kapital genom att knyta 

Höijer till Phospohoros.236 Hammarsköld däremot omtalas, av Söderlund, som impulsiv och 

omdömeslös genom att han förmedlade Ludvig Boije som anonym recensent till 

Phospohoros, och dessutom fick den intet ont anande Palmblad att glädja sig över den 

anonyme såsom en ”prisvärd eröfring”.237 Hammarskölds konsekrationsmakt speglas i 

korrespondensen. Det framträder mellan Törneblad och Hammarsköld en avslappnad och 

ogenerad relation. Dock uttrycks en tydlig underkastelse från Törneblads sida som i breven 

smyger in önskemål om att få ett ämbete inom något stånd i samband med korrespondensen 

inför utgivandet av Grevesmhöhliana vilken han och Hammarsköld gav ut tillsammans 1815. 

I den Gamla Skolan var Leopold en person med makt att konsekrera. Han åtjöt ett mycket 

högt anseende under perioden och tillförordnades till exempel ledningen av den kommitté 

som utformade 1810 års tryckfrihetslag.238 I Leopolds stödkrets återfinns aktörer som Wallin, 

Cederborgh, Gravallius,239 Stjernstolpe och Valerius. Vid sidan av dessa var en intressant 

person Anders Fredrik Skjöldebrand. En av sina insatser gjorde han som överståthållare och 

ledare för aktionen mot orosmakarna vid fersenska mordet den 20 juni 1810. Han anlitade 

nämligen Grevesmöhlen som rådgivare.240 

Av vad som tidigare presenterats framstår Grevesmöhlen knappast som en konsekrerande 

aktör; men han hade ett manipulativt och skräckinjagande inflytande på det publicistiska fältet 

och jag vill hävda motsatsen. En av de många som engagerade sig mot Grevesmöhlen var 

Anders Lindeberg. Vid sidan av en mängd andra skribenter, som Hammarsköld och 

Cederborgh, deltog Lindeberg i fejden mot ”pressens onda ande”, Grevesmöhlen, genom 

utgivande av broschyrer såsom En storskrikare, tecknad efter naturen, Stentors vålnad, 

                                                 
233 Adlersparre (1959), s. 56. 
234 Söderlund (2000), s. 150f. 
235 Ljunggren (1890), s. 374ff. 
236 Söderlund (2000), s. 151f. 
237 Palmblad till Hammarsköld den 4 oktober 1816. 
238 Ljunggren (1890), s. 22. 
239 Se bilaga 1. Är inte en aktör för perioden 1810-12 men senare. 
240 Carlsson, Sten i SMoK bd 7 (1954), s. 83-85. 
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Spegeln, Reflektionsspegeln med flera.241 Hammarsköld kallade Grevesmöhlen den ”fräcke 

pöbelsofisten”.242 Grevesmöhlen intog en märklig mellanställning mellan regeringen och 

oppositionen såsom överdirektör i tullen.243 

Slug, häftig, passionerad, ytterligt energisk och hänsynslös, med juridisk och 

statsekonomisk bildning, var han en oförneklig begåfning som journalist och politiker. Med 

sin fullständiga brist på allt hvad grannlagenhet, hederskänsla och moralisk takt innebära 

hade han genom sina fruktansvärdt skandalösa, äfven nu missaktade stridsmetoder 

förvärfvat sig ett namn, hvars lysande fläckar hindrat samtid och eftervärld att erkänna hans 

förtjänster. Och följden blef, att hans rykte nästan uteslutande är skandalskrifvarens, att 

hans bild åtminstone för oss står som inkarnationen av det gemenaste, en publicistisk 

stråtröfvare kunde och kan våga.244 

Enligt Nils Erdmann vann Grevesmöhlen ett stort inflytande såsom anhängare till 

revolutionshjälten Adlersparres parti. Bidrog gjorde även Grevesmöhlens insatser som chef 

för Stockholms hemliga polis. Hans uppgift var att hålla den allmänna stämningen i schack 

med hjälp av fabricerade rykten.245 Trots att han avsattes från sin post som överdirektör vid 

tullen vann han förtroende både hos regering och bondestånd. Bönderna såg honom som en 

agitator och skrivkunnig vän, och regeringen uppmärksammade hans talanger för att 

manipulera ”Stockholms litterära proletariat”.246 Resultatet framträder bland annat vid läsning 

av Åskådaren från 1810-1811. Tidningen innehåller undervisande artiklar om 

statsförfattningen, frihandeln och näringsfriheten. ”Den blef ett sannskyldigt politiskt, socialt 

och ekonomiskt lexikon, en realencyklopedi till allmänhetens i dylika fack år 1810 bristfälliga 

upplysning”.247 Uppståndelsen och polemiserandet mot Grevesmöhlen bidrar till att han kan 

tillskrivas en framstående position på det publicistiska fältet i enlighet med Bourdieus teori. 

Grevesmöhlen kan otvivelaktigt tillskrivas rollen som en epokgörande publicist och hans 

namn utgjorde till den grad symboliskt kapital att han hade utrymme för att konvertera det till 

ekonomiskt kapital.248 Enligt Ohrlander var Grevesmöhlen den ende som i pamflettstriderna 

skrev under med sitt riktiga namn. Alla som skrev mot honom var anonyma.249 

                                                 
241 Lindeberg (1918), s. 6. 
242 Lindeberg (1918), s. 8. 
243 Erdmann (1915), s. 37. 
244 Erdmann (1915), s. 37f. 
245 Erdmann (1915), s. 39. 
246 Erdmann (1915), s. 39. 
247 Erdmann (1915), s. 39. 
248 Se i teoridelen avsnittet om Fältets reproduktion. 
249 Ohrlander (1987), s. 13. 
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Grevesmöhlen var under sin samtid en oberäknelig men inflytelserik publicist kring 

vilken den hetsigaste polemiken fördes. Detta legitimerar, enligt Bourdieus teori, hans 

position och påvisar en ”kredit” hos övriga aktörer. Denna ”kredit” skapas av det utrymme 

och den tid som ”spörsmålet Grevesmöhlen” tar i anspråk hos övriga aktörer.250  Således kan 

Grevesmöhlen tillskrivas en viss konsekrerande makt under åtminstone perioden 1810-12. 

Törneblad är en av dem som Grevesmöhlens konsekrerande makt bistår i dennes publicistiska 

karriär. Perioden efter 1812, fram till landsförvisningen 1816, kräver dock en djupare studie 

av Grevesmöhlens roll på det publicistiska fältet för att en konsekrerande makt ska kunna 

beläggas. Landsförvisningen i sig är ett exempel på hur Grevesmöhlen, såsom en 

dominerande aktörer, på ett mindre hedervärt sätt förpassas till historien enligt fältteorins 

reproduktiva logik.251 Han blev inte bara dömd till landsförvisning utan även till ”ärans 

förlust”.252 

Det publicistiska fältet 

Undersökningen av publicisternas habitus genom deras korrespondens har påvisat flera 

urskiljbara grupperingar.  

Nya Skolan 

Inom skolan kan tre grupperingar identifieras. Först kan kretsen kring Atterbom och 

Auroraförbundet, med säte i Uppsala nämnas. De publicister som räknas hit är, förutom 

Atterbom, Palmblad, Elgström, Sondén, Hedborn, Dahlgren och Ingelgren. I Uppsala uppstod 

även den nyromantiska grenen som kallade sig Götiska förbundet med Geijer i spetsen. De 

publicister som representeras från denna krets är Geijer och Adlerbeth. Den tredje 

grupperingen är stockholmsromantikerna i kretsen kring Hammarsköld och Pro Joco. Till 

stockholmsromantikerna räknar jag förutom Hammarsköld Livijn, Askelöf och Agardh.  

Det framträder tydligt hur aktörernas habitus förklarar deras positioner i de olika 

nätverken. Livijn, Elgström och Hedborn hade uttalat fattig bakgrund från bonde- eller 

torparmiljö, men lyckades ändå tillägna sig en akademisk habitus. Atterbom, Palmblad och 

Hammarsköld kom från bättre bemedlade hem. Deras politiskt reaktionära ståndpunkt, som 

överensstämde med meningsfränder i Tyskland, bidrog till deras impopularitet hos yngre 

liberaler och reformister. De var snabba att besvara polemiska angrepp och hade tacksamma 

                                                 
250 Se avsnittet ”Konsekration” i teoridelen. 
251 Se avsnittet ”Fältets reproduktion” i teoridelen. 
252 Holmberg – Oscarsson – Torbacke (2000), s. 243. 
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antagonister i Gamla Skolan och bland regeringens representanter. Hedborn hade fostrats i 

kretsen under studietiden och kunde trots sin vacklande hälsa hålla sin position. Han led av 

hypokondri som höll på att gå över i sinnessjukdom. I ett brev skriver Atterbom till Palmblad 

att ”Lektorerna253 säga, att han blifvit galen – af högmod!”, och ”i närvarande 

sinnesförfattning vore han ej behaglig att träffa”.254 Hedborn blev dock friskare och kunde 

återuppta en aktiv roll som medarbetare i Phosphoros, men han bidrog inte med något 

väsentligt för Nya Skolans nätverk under den aktuella perioden. Dahlgren kom genom vännen 

Sondén i kontakt med fosforisterna där hans träffsäkra humor gav honom ett starkt socialt 

kapital.255 Per Elgström torde ha hållit en position som medlem i Auroraförbundet och 

medarbetare i Phosphoros, emellertid gick han ur tiden redan den 28 oktober 1810. 

Gamla Skolan 

Mot Nya Skolan stod som nämnt den Gamla Skolan med Leopold och Wallmark som 

framträdande aktörer. Kring dessa två märks även Cederborgh, Lindeberg, Gravallius, 

Stjernstolpe och Wallin. Gemensamt för de aktuella publicisterna i nätverket är att de kom 

från bättre bemedlade hem vilka kunnat sörja för utbildning. Den Gamla Skolan hade sitt 

intellektuella högsäte i Stockholm: i hovet, pressen och akademin. Bildningen var fransk med 

den ”voltaireska” upplysningen som riktmärke, och i poetiken vakade den strängt över de 

franskklassisistiska reglernas och genresystemets helgd. De viktigaste aktörerna var Wallmark 

och bakom honom Gamla Skolans ideelle ledare Leopold. Vid sidan av nätverkets 

konsekrerande makthavare Leopold och Wallin märks i nätverkets omedelbara närhet viktiga 

akademiledamöter som Johan David Valerius256 och Hans Järta. 

Jokrarna 

Den tredje grupperingen kan kallas de radikala reformistiska publicisterna, vilka jag kallar 

”jokrarna” eller utmanarna. Dessa är Grevesmöhlen, Törneblad, Scheutz och Adolf Regnér. 

Jokrarna stod för ett annat samhällsideal än de två tidigare grupperingarna. Deras 

oppositionella och radikala karaktär med liberala individualistiska ideal distanserar dem från 

Nya Skolans skrå- och korporationsbaserade ideal samt från Gamla Skolans regeringstrogna 

värderingar. De är emellertid ganska opålitliga och uppvisar en flexibilitet att ansluta sig till 

                                                 
253 Lektor var bl.a. en person som läste de s.k. textläsningarna i kristen gudstjänst. Från 1809 var Hedborn 

pastorsadjunkt men tvingades ansöka om tjänstledighet. 
254 Atterbom till Palmblad den 17 juni 1810. 
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256 Ledamot av Svenska Akademien 1826-52. 
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den ena eller andra av skolorna för att behålla sina positioner på det publicistiska fältet. 

Jämfört med Nya Skolan var Jokrarna synnerligen kvicka att bemöta polemiska angrepp. 

Uttalanden från bland annat statsministrar257 eggade mer än avhöll dessa radikala publicister 

från att debattera de politiska händelserna i sina tidningar.258 

Grevesmöhlen, Regnér och Scheutz var oberäkneliga och tog emot subventioner av olika 

slag vilket naturligtvis påverkade deras publicistiska förehavanden. Scheutz fick exempelvis 

under slutet av sitt liv åtskilliga bevis på offentlig uppskattning i form av livstidspension, 

ordnar, och han blev invald i bland annat Vetenskapsakademien. Han avled dock utan 

ekonomiska tillgångar. Jag återkommer till dessa tre när jag presenterar det publicistiska 

fältets utformning. Grevesmöhlen avlönades redan under perioden 1810-1812 av Karl Johans 

handkassastod liksom Regnér under utgivandet av den regeringstrogna tidningen Argus den 

IV 1823-1831. 

Törneblad var under perioden 1810-12 inte en självklar aktör. Han var fortfarande i april 

1810 en motståndare till Nya Skolans nätverk. I ett brev klagar Askelöf på att Polyfem angrips 

från flera håll, bland annat från Nya Posten.259 I nekrologen över Törneblad uttrycks att Nya 

Posten råkade i polemiska bataljer med såväl Polyfem som Phosphoros.260 Detta bidrog till att 

Törneblad hade svårigheter att skapa sig ett kulturellt kapital hos Nya Skolans anhängare. 

Orsaken till detta var den inledningsvis idealistiska hållning som romantikerna föreställde sig 

då de först inte avsåg att föra en politisk diskussion utan att i sina litterära sällskap debattera 

de nya litterära och filosofiska teorierna. De tog avstånd och förnekade de ”politiska 

krångelmakarna” i Nya Posten och Allmänna Opinionens organ vilka framstod som hot mot 

den nyvunna tryckfriheten.261 Till skillnad från Törneblad gjorde Adolf Regnér inga 

ansträngningar att försöka ansluta sig till romantikernas krets. Att Törneblad gjorde det beror 

på att hans relation till Cederborgh i den Gamla Skolan sedermera ledde till en schism vilken 

gjorde att Törneblad närmade sig det fosforistiska lägret.262 För perioden 1810-12 är det dock 

befogat att kategorisera Törneblad som en joker och radikal reformist. 

                                                 
257 I den nya författningen från 1809 antogs Håkansonska förslaget  att fem av ”statsrådets” medlemmar gjordes 

till departemenschefer, ”statsministrar”. Carlsson – Rosén (1980), s. 244. 
258 Utrikesstatsminister (1809-24) Lars von Engeström bevakade Nya Postens verksamhet och meddelade sina 

förtrogna ”att politiska ämnen icke borde afhandlas uti allmänna papper”. Wibling (1954), s. 269f. 
259 Askelöf till Hammarsköld den 16 april 1810. 
260 Nekrolog för Törneblad. 
261 Holmberg – Oscarsson – Torbacke (2000), s. 227. 
262 Sjögren (1882), s. 81. Sylvan (1942), s. 222. 
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Nätverksparentes 

Det är anmärkningsvärt med sambandet mellan aktörernas nationstillhöriget under studietiden 

och kopplingen därifrån till medlemskap i de olika grupperingarna. Av de aktörer som ovan 

räknats upp tillhörande Nya Skolan var samtliga utom Elgström, Ingelgren, Agardh, Askelöf 

och Geijer medlemmar av Östgöta nation. Elgström och Ingelgren var smålänningar, Agardh 

och Askelöf läste i Lund och Geijer (liksom nästan alla i Götiska förbundet) var värmlänning. 

Medlemmarna i Gamla Skolan, liksom Jokrarna har en lite mer blandad bakgrund vilket 

framgår av bilaga 1. Angående Jokrarna kan nämnas att Scheutz först läste i Lund och 

därefter en kort tid i Uppsala. Dock har jag inte funnit några avtryck av honom i Uppsala. 

Regnér och Törneblad var båda medlemmar av Östgöta nation men lämnade tidigt staden, 

Törneblad utan avklarad examen. Regnér var dock under sin studietid i Uppsala ofta 

närvarande på nationens landskap, men upptogs aldrig i något av de vittra sällskap som knöt 

till sig uppsalaromantikerna. 

Vid sidan av detta kan man iaktta det faktum att publicisterna kom till nationernas 

Landskapsmöten i sällskap. I listorna går det dock inte att urskilja något mönster som visar att 

Regnér och Törneblad anlände till Landskapen tillsammans med några andra som skulle 

kunna utgöra ett sällskap. Däremot så tecknades exempelvis, i landskapsliggaren för Östgöta 

nation, nästan alltid sällskapet bröderna Karl och Christian Stenhammar, Palmblad, Jakob 

Stenhammar, G Westén, August von Hartmansdorff och S Harlingson. Dessa personer 

förekommer i sällskapen Vitterhetens Vänner och Auroraförbundet. Törneblad närvarade 

dock endast vid landskapen höstterminen 1802 och vårterminen 1803. Därefter antecknas han 

som frånvarande fram till landskapet hösten 1807, efter vilket han inte nämns igen. Samtliga 

frånvarande landsmän antecknades med frånvaroanledning och Törneblad är den enda under 

åren 1801-1809 som vid ett tillfälle inte anmält frånvaroanledning vilket noterats i liggaren. 

Adlerbeth utmärker sig med hundraprocentig närvaro för landskapen mellan våren 1801 till 

och med våren 1806.263 

Fältets autonomi 

Ett viktigt element för att kunna tala om ett fält är att det äger en viss autonomi. Jag vill hävda 

många exempel på att en sådan finns för ett publicistiskt fält under tidigt 1800-tal. Det 

viktigaste uttrycket för att det publicistiska fältet äger autonomi är polemiken. Denna strid 
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fördes genom pamfletter och artiklar och syftade till att nedvärdera och upplyfta olika aktörer. 

Här syns ett utbyte av kulturellt kapital mellan dominerande och pretendenter. Polemiken är 

därtill ett bevis för definierandet av publicisternas respektive positioner på fältet. Förhållandet 

att publicisterna samarbetade respektive stred mot varandra grundas på de outtalade 

gemensamma värderingar som gällde på fältet: nämligen rätten att publicera sina alster samt 

strävan efter rätten att bedöma alstrens publicistiska kvalitet.264 Ett fälts autonomi känns igen 

genom att det börjar uppleva sig som ett fält och avgränsar sig från andra fält. Belysande för 

detta är att termerna publicistisk respektive publicist etablerades i svenska språket (1822 

respektive 1824) men termen publicitet fanns redan 1782.265 

Vi kan se att det utkämpades en strid mellan dominerande vilka genom konservativa 

strategier skyddade sitt kapital och dominerade (pretendenter) som genom subversiva 

strategier söker tillägna sig kapital på olika sätt, dels genom illegitimt tillägnande och dels 

genom utnyttjande av konsekrerande aktörer i fältet. Striden består dels i att vinna kapital 

genom att nedvärdera andra publicister genom slagfärdig polemik och dels genom att säkra en 

publik genom vilken man skapar sig ett ekonomiskt kapital. En faktor att räkna in här är 

kronprins Karl Johans roll. Han bidrog till att skapa förutsättningar för aktörer på det 

publicistiska fältet genom sina privata gratifikationer.266 Kampen som fördes i tidningarna 

beskrivs bland annat i Edgrens undersökning av de politiska dagbladens innehåll, där särskilt 

Gamla Skolan och Jokrarna utmärker sig.267 En förklaring till det i vissa fall nyckfulla 

beteende publicisterna stod för är det stöd som olika finansiärer erbjöd. Bo Bennich-Björkman 

antyder i sin avhandling Författaren i ämbetet att Karl Johans ekonomiska understöd direkt 

var avgörande för att vissa regeringsvänliga tidningar över huvud skulle hållas igång.268 Det 

förekom utstuderade strategier mot oppositionella publicister vilka rörde sig mellan 

upphöjande till ämbete eller så drastiska tillgrepp som landsförvisning. Ett exempel på denna 

strategi är Adolph Mörners och Jacob De la Gardies diskussion om hindrandet av Carl Henrik 

Anckarsvärds och Lorenzo Hammarskölds ”hvassa diatriber”. 269 Excellensen lär ha kommit 

med lösningen: ”Bed K. Maj:t sätta den förre in i statsrådet och den senare i svenska 

akademien”.270 För att knyta tillbaka till Melbergs teoretiska diskussion vill jag hävda att Karl 

                                                 
264 Se avsnittet ”Fältets autonomi” i teoridelen. 
265 SAOB. 
266 Bennich-Björkman (1970), s. 249. 
267 Edgren (2001), s. 37-40. 
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regeringsform och för att återinsätta Gustav IV Adolfs son i hans tronföljdsrättigheter. 
270 Erdmann (1915), s. 74. 
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Johans inblandning är ett uttryck för det inflytande det publicistiska fältet ändå hade på 

svensk politik. 

Jokrarna utgjorde, enligt Bourdieus teori, exempel på en motor för fältets dynamik. 

Jokrarnas strategi på fältet tog sig uttryck i huvudsak genom utmanande av dominerande 

aktörer. Genom utmanande polemik snärjde de mottagaren i ”utbytets maskineri”. Vilken 

åtgärd mottagaren än vidtog, innebar ett besvarande av provokationen en motgåva och 

bekräftelse som konsekrerade pretendenten. 

Fältets polariteter 

För det publicistiska fältet i det tidiga 1800-talets Sverige gäller två polariteter. Enligt Pierre 

Bourdieus modell ser det sociala fältet ut som visas i figur 1. Till att börja med fanns de två 

klasserna som beskrivs i Bourdieus teori – de dominerande och de dominerade 

(pretendenterna) vilka utgör den vertikala axeln. Den horisontella polariteten sträcker sig från 

vänster till höger med en mer eller mindre neutral zon mellan dessa två. Pretendenterna kan 

erövra positioner på fältet genom att konsekreras av redan etablerade aktörer på fältet eller 

genom att tillägna sig illegitimt kapital. De dominerande sökte i regel motverka dylika 

subversiva strategier eftersom de utgjorde ett hot. Generellt är de som äger mest kapital 

(kulturellt eller ekonomiskt eller båda) äldre aktörer och pretendenterna yngre. 
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Figur 1: Polaritetöversikt för det sociala fältet enligt Bourdieus teori. 

Schemats horisontella axel anger fördelningen mellan kulturellt och ekonomiskt kapital och 

den vertikala anger volym av kulturellt och ekonomiskt kapital. Vad som nu kan placera 

publicisterna i detta preliminära schema för fältet är deras habitus och deras utbyte av socialt 

och symboliskt kapital.  

Särskiljande modaliteter för fältet utgörs av gratifikationerna vilka har visat att impulser 

av typisk ”ekonomisk” mening sätter igång förlopp inom fältet. Då tillflödet av ekonomiska 

resurser ökas eller stryps, genom att Karl Johan subventionerat vissa publicister, har 

positionerna ändrats för flera aktörer inom fältet. Detta resulterade i att nya kategorier med 

annorlunda dispositioner strömmat in och påverkat fältets doxa, alltså regelsystemet. Detta är 

en intervention av den ekonomiska eliten tillhörande maktens fält: i första hand staten.271 Det 

fält som här på grund av arbetsekonomiska skäl i förenklade former skisseras, omfattar endast 

åren 1810-12, varför det blir svårt att ge en bild av fältets dynamik. Det var inte heller syftet 

utan snarare endast att inledningsvis framlyfta den teoretiska möjligheten att kunna tala om ett 

publicistiskt fält. 

                                                 
271 Jämför Broady (1983), s. 23. 
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För det publicistiska fältet har undersökningen påvisat polariteterna Nya Skolan till 

vänster och Gamla Skolan till höger för den horisontella axeln och volym av kapital för den 

vertikala axeln. För den horisontella axeln finns den aspekten att habitus för aktörerna i 

Gamla Skolan har visat på en högre koncentration av ekonomiskt kapital, bland annat på 

grund av att man i högre grad försvarar kronprins Karl Johans politik och därmed åtnjuter 

dennes gunst vilket bland annat medför gratifikationer och/eller utmärkelser i form av ordnar 

etcetera. Härmed föreligger uppenbarligen en åtråvärd källa för ekonomisk vinning (genom 

gratifikationer eller ämbete) om man ansluter sig till denna pols ideal och värderingar. Den 

vänstra polens dominansskala vilar i huvudsak på kulturellt kapital, men som vi förstått av 

Bourdieus teori och vilket framgår av undersökningen kan en kapitalsort omvandlas, vid en 

tillräckligt hög nivå, till ett annat kapital. Exempelvis så kan en tillräcklig koncentration av 

kulturellt kapital innebära att man erhåller en välavlönad position. Då jag har valt att utelämna 

”neutrala” publicister vilka enbart ägnade sig åt litterära spörsmål finns det inte någon neutral 

zon mellan de två horisontella polerna. En dylik zon som skulle representera det litterära 

samhället och dess publicister, vilka inte var inblandade i striden mellan Nya och Gamla 

Skolan skulle senare betecknas som ”neutrer” och kunde i en vidare studie vara intressant att 

ta hänsyn till.272 

Däremot visar publicisterna Grevesmöhlen, Törneblad, Scheutz och Adolf Regnérs 

habitus att de inte kan räknas till vare sig den Gamla eller Nya Skolan. De utgör som ovan 

nämnts jokrar och formerar ett eget område på fältet vilket i figur 2 avgränsas med de 

streckade linjerna. Då den Gamla och den Nya Skolan dominerade fältet har jag inte kunnat 

tolka att någon av jokrarna skulle kunna ha ägt så pass mycket kapital att de kan nå högt 

konsekrerade positioner på fältet. Det är snarare så att fältets dominerande aktörer äger en 

tillräcklig mängd kapital för att konvertera detta till sin motsvarighet, exempelvis ekonomiskt 

till kulturellt och tvärtom, och därmed förflytta sin position i det sociala rummet. Palmblad 

tillskriver till exempel Leopold ett högt kulturellt kapital då han beskriver sina möten med 

Leopold. Vid ett tillfälle då Palmblad presenterar Stjernstolpe för Leopold, som hårt kritiserat 

Stjernstolpes skrifter, erinrade sig Leopold detta förhållande och sa leende, under det han 

räckte Stjernstolpe sin hand: ”Hr Expeditions-Secreteraren är väl icke längre ond på mig för 

den der recensionen?” och fick svaret ”Nej, utropade S., jag borde kyssa den hand, som 

skrifvit den, ty den har curerat mig för många dumheter.”273 

                                                 
272 Holmberg – Oscarsson – Torbacke (2000), s. 228. 
273 Palmblad, Vilhelm Fredrik i SBL öfver namnkunnige svenska män. Bd 16 (1849), s. 54f. 
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Härmed kan den preliminära kartan över det publicistiska fältet för perioden 1810-12 

presenteras enligt följande. 

 

 

Figur 2: Det publicistiska fältet 1810-12. 
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Slutsats 

Efter att ha skapat en modell av det publicistiska fältet för att påvisa de egenskaper som är 

viktiga för publicisternas fältageranden kan man vinna klarhet och insikt i den komplicerade 

historiska och sociala verklighet stockholmspublicisterna levde och verkade i. Bourdieus 

fältteori har varit ett bra hjälpmedel för detta syfte; det vill säga att ge en förenklad bild av 

verkligheten. Det mycket snäva urvalet av källmaterial leder till en viss osäkerhet i 

kartläggningen av det publicistiska fältet. Jag behöver naturligtvis undersöka ett digert 

källmaterial för att finna de modaliteter som är mest särskiljande. Men inte desto mindre har 

jag visat att till och med dessa få publicisters interaktion dels uppvisar en autonomi genom att 

de upplever sig åtskilda från andra fält, och dels att de uppvisar en modalitet som möjliggör 

en polaritetsskiss (om än en mycket preliminär sådan för ett publicistiskt fält). 

Skissen speglar det förhållande att den nyvunna tryckfriheten öppnat dörren för 

romantikernas publicistiska ambitioner. Därför märks en sned fördelning av antalet publicister 

på fältet. Även i korrespondensen är det mindre förekommande att Gamla Skolans aktörer 

uttrycker omdömen och tillit eller i övrigt behandlar publicistiska strategier. 

Jag tycker mig ha iakttagit en variant av Bourdieus begrepp konsekration. En aktör kan, 

som vi nu känner till, utifrån sin position med en större kapitalvolym, konsekrera en aktör 

med en mindre kapitalvolym. Att konsekrera sig själv innebär i regel en mycket dålig 

kapitalförtjänst. Ett av de mindre sällskap som bildades, under det första decenniet av 1800-

talet, skapades av Per Daniel Atterbom vilken lade vikt vid den gemenskapsform som prövats 

i Vitterhetens Vänner. Atterbom skapade Musis Amici vilket snart ändrade namn till 

Auroraförbundet där han blev den centrala gestalten. Som sådan blev han senare den 

tongivande auktoriteten i Nya Skolan. Mot denna bakgrund tillsammans med presentationen 

av det publicistiska fältet och aktörernas positioner på detta, förefaller Atterboms strategi som 

ett ytterst lönsamt drag av självkonsekration. Atterbom med sitt habitus, såsom härstammande 

från Östergötland och sin skoltid i Linköpings gymnasium, hade tillskansat sig ett tillräckligt 

socialt kapital för att av nätverket Vitterhetens Vänner tas emot med öppna armar då han 

anlände till Uppsala och Östgöta nation. Genom att utnyttja detta sociala kapital återupplivade 

han sedan en beprövad umgängesform i mer seriös anda vilken med avancerade 

invigningsriter knöt en skara anhängare till sig.274 Såsom innehavare av den främsta 

                                                 
274 Inträdestalen till Auroraförbundet finns bevarade och har granskats av otaliga forskare i anledning av dessas 

litterära värde. 
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positionen inom det sociala nätverket Auroraförbundet, vilket även hade anhängare och 

beundrare i Stockholm, hade Atterbom en stabil plattform för att sprida ryktet om sig själv 

genom Phosphoros och bidragen i Polyfem. Detta vill jag hävda var en fungerande form av 

självkonsekration på det publicistiska fältet. En lika aktuell men kanske något svårdefinierad 

form av självkonsekration skulle vara situationen då en publicist grundar sin egen tidning. 

Detta är en intressant fråga att utreda, men kan svårligen besvaras utifrån denna korta 

undersökning av perioden 1810-12. 

För perioden 1810-12 kan alltså ett publicistiskt fält skönjas. Denna slutsats drar jag 

utifrån att jag har visat att en autonomi för ett publicistiskt fält ”fostras” genom diverse 

faktorer. Ett fälts autonomi känns igen genom att det börjar uppleva sig som ett fält och 

avgränsar sig från andra fält.275 

I undersökningen har det framgått att aktörer styrts av sina habitus och förutsättningar 

med socialt kapital till vissa grupperingar och nätverk där de har etablerats sig som aktörer 

och tillskrivits symboliskt/kulturellt kapital vilket definieras av andra aktörers värderingar. 

Jag vill inte hävda att det publicistiska fältet är autonomt och konsoliderat till den grad att 

man kan tala om ett publicistiskt kapital för perioden. Då striden mellan Gamla och Nya 

Skolan bröt ut etablerades ett viktigt element för det publicistiska fältets autonomi. De 

motstridiga intressena och polemiken definierade aktörernas och grupperingarnas positioner, 

samtidigt som de värnade om fältets existens och fortlevnad genom upphöjande av 

tryckfrihetens vara om än med olika definitioner. Indragningsmakten införande 1812, har jag 

visat fyllde en mer konsoliderande funktion för det publicistiska fältet än vad kronprins Karl 

Johan naturligtvis hoppats på. En intressant slutsats jag kan visa efter granskningen av 

publicisternas habitus är att aktörernas nationstillhörighet under studietiden i Uppsala, i nästan 

samtliga fall, är direkt förknippat med vilka olika grupperingar de kom att ansluta sig till. 

För att svara på huvudfrågeställningen vill jag härmed hävda att det under 1800-talets två 

första decennier finns ett publicistiskt fält i vardande med särskilt tydliga uttryck under 

perioden 1810-12 och framåt. Den flödande utgivningen av periodiska skrifter och en 

kontinuerlig utgivning av tidningar sätter ramarna för ett publicistiskt fält. Därtill innebär dels 

tryckarnas lättade regelverk (de bar det tyngsta ansvaret för utgivning före 

tryckfrihetsförordningen 1810 vilket innebar en begränsande faktor för utgivning av material 

som riktade kritik mot regeringen och även svenska akademin) och dels den tilltagande 

professionaliseringen av publicistyrket en viktig ram för fältet. Detta syns särskilt tydligt från 

                                                 
275 Broady – Heyman (1998), s. 320. 
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1820-talet. För underfrågeställningens besvarande, hur publicisternas sociala fält såg ut och 

huruvida man kan skönja informella ageranden, anser jag mig ha presenterat en bild av fältet i 

figur 2. Det faktum att ett autonomt publicistiskt fält kan skönjas och att fältets vara vid denna 

tid var etablerat samt att aktörernas okuvlighet i övergången från litterär kritik till en politisk 

diskussion utgör ett skolexempel i Jürgen Habermas teori om den medborgerliga 

offentlighetens framväxt. Korrespondensen har utvisat uppenbara informella ageranden vilket 

har konsoliderat det egna nätverket samt definierat dess position i relation till de övriga 

nätverken.  

Av de tre grupperingarna Nya Skolan, Gamla Skolan och Jokrarna är det endast Jokrarna 

som saknar tydliga uttryck för informella nätverksageranden. Grevesmöhlen, Törneblad, 

Scheutz och Regnér var till den grad nyckfulla och individualistiskt lagda att deras positioner 

är något svårdefinierade. Deras radikalt reformistiska tendenser uttrycker en frånvaro av 

hållbara strategier och osäkert kulturellt kapital. Trots detta kunde Grevesmöhlen ända till 

1816, tack vare sin mångsidighet och slagkraftiga polemik, äga ett tillräckligt stort kulturellt 

kapital för att även kunna konsekrera andra aktörer. Hans främsta färdighet förefaller ha varit 

att erhålla kulturellt kapital genom att sprida skräck hos andra. Anklagelserna mot honom om 

att ha lagt fyra av sina motståndare i graven innebar i samtiden ett konsekrerande av 

Grevesmöhlen – en aktör som på minst hedervärda sätt gjorde epok då han landsförvisades.  

Jokrarnas kulturella kapital kan även förklaras genom svaret på den andra 

underfrågeställningen. I relationen mellan offentlig publicistik och informella 

nätverkskontakter framträder det som kan sägas alstra socialt kapital inom nätverken. 

Jokrarna visade, som nämnt, radikalt reformistiska tendenser i sin offentliga publicistik men 

därtill osäkra informella nätverkskontakter. Enligt Håkan Gunneriusson vinner aktörer med 

kontroll kunskap om faktiska förhållanden samt flexibilitet att agera i ett visst skeende, större 

framgång på fältet än aktörer med begränsad kontroll vilka fungerar bättre i sociala nätverk då 

dessa i huvudsak bygger på tillit. Detta teoretiska resonemang förklarar Jokrarnas gruppering 

som ett bräckligt nätverk, men tillskriver särskilt Grevesmöhlen en framstående position på 

fältet. Gamla Skolan och särskilt Nya Skolan med sina undergrupperingar, 

uppsalaromantikerna respektive stockholmsromantikerna, utgjorde ett mer stabilt socialt 

nätverk avseende det kvalitativa och frekventa utbytet av tillit mellan aktörerna. Dessa hade 

en stadigare plattform för att vinna framgång på fältet: det sociala kapitalet kan generera 

symboliskt kapital genom att anta symboliska proportioner då framgång på fältet innebär att 
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man avancerar till en makronivå från det sociala nätverket.276 Atterbom är ett bra exempel, 

vilket jag förklarade i den avslutande diskussionen. Den Nya Skolan uttryckte en tydligt 

konservativ ställning och en utstuderad vision av hur samhället skulle organiseras med skrån 

och korporationer, de kallades även för den historiska skolan. Gamla Skolan å sin sida 

uttryckte en återhållsamt reformistisk ställning och visar liksom Nya Skolan, om än inte i lika 

hög grad, det sociala nätverkets struktur där det informella utbytet av tillit dominerar. 

I sin nuvarande form är undersökningen, på grund av d-uppsatsens natur, generaliserande 

för den föreställda teoretiska tidsperioden 1810-1830. En exakt bild av det publicistiska fältet 

kräver en avsevärt större arbetsinsats. Likafullt tror jag att syftet med den presenterade skissen 

av ett publicistiskt fält har uppnåtts i detta skede. ”För mycket ljus gör att man ingenting ser” 

lär Atterbom ha sagt, varför denna inledande kartläggning på ett representativt sätt utpekar det 

intressanta av en fortsättning.277 

                                                 
276 Se avsnittet ”Sociala nätverk i det publicistiska fältet” i teoridelen. 
277 Adlersparre (1959), s. 62. 
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Utblick 

Efter att ha visat att ett publicistiskt fält föreligger och är relevant att undersöka för perioden 

1810-30 vill jag här peka på några utvecklingar som kan göras i en fortsatt undersökning. 

Ett första steg för att utveckla fältet och aktörernas positionering är att kartlägga fler 

publicisters habitus och fler sociala nätverk. Det presenterade fältet förefaller statiskt vilket 

förklaras av att det endast ska representera de tre åren mellan 1810-12. Grupperingarna är 

många för Uppsala och Stockholm och därtill föränderliga. Det är ett återkommande faktum 

att publicisterna ”bytte sida”, då inte bara hos de hittills presenterade Jokrarna. 1838 äger det 

kanske mest kända sidbytet rum då Erik Gustaf Geijer avfaller från konservatismen och i 

samma stund fäller strängt kritiska omdömen om sin vän Atterbom. Dylika beteenden kanske 

skulle kunna förklaras av en vidare biografisk och sociologisk studie av publicisterna där en 

idéhistorisk analys möjligtvis kan utpeka vad publicisternas strävanden hade för innehåll och 

funktion. En sådan parallellstudie skulle utgöra en syntes av ett digert biografiskt, 

sociologiskt, historiskt och idéhistoriskt material, men inte desto mindre viktigt för att belysa 

den roll publicisterna faktiskt hade under denna speciella historiska period. 

Huvudsakligen bör ett utvecklande innebära en omfattande kartläggning av de många 

olika nätverk som publicisterna tillhörde samt de förhållanden som rådde mellan aktörerna i 

dessa. Detta torde kunna förklara varför förändringar sker på fältet. Exempelvis så tillhörde 

Lorenzo Hammarsköld och Peter Adam Wallmark det sociala nätverk som går att identifiera 

vid Kungliga biblioteket i Stockholm under perioden. Jag har redan ytligt presenterat dessa 

publicisters relation inom detta nätverk, vilket ger exempel på hur en djupare studie kan 

företas. Därtill kan man beakta de många nätverk som utgjordes av de ämbetsuppdrag som 

publicisterna axlade under den aktuella perioden, till exempel arbetade flera i 

uppfostringskommittén eller satt sida vid sida i ecklesiastikexpeditionen (Adlerbeth och 

Askelöf med flera). Sådana relationer borde kunna utpekas för att förklara vad som gjorde att 

vissa aktörer växte sig starka eller gjorde epok på fältet. En djupare studie av exempelvis Karl 

Johans inflytande och relation till publicisterna skulle bidra till en förståelse av fältets 

utvecklande under perioden före Aftonbladet. Mycket snart efter år 1812 tror jag att man kan 

tala om att ett publicistiskt kapital fanns. Detta framträdde i samma grad som publicistiken 

professionaliserades och publicisterna övergav skandalskrivande. Under 1813 och 1814 

startades bland annat tidningarna Landtbruks-Tidning och Hushålls-Tidning vilka hade till 

uppgift att förmedla nyheter till näringslivets förkovran. Georg Scheutz som skulle komma att 
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kallas en av periodens mest bemärkta journalister startade under 1820-talet tidningen Journal 

för Manufakturer och Hushållning inspirerades av både in- och utrikes källor för att 

tillhandahålla upplysning och omedelbar praktisk nytta.278 Scheutz som undersökningen 

positionerades som en Joker flyttade senare fram sin position på det publicistiska fältet. Men i 

samma mån som publicisternas positioner ändrades och även nätverkens sammansättning 

förändrades, kan det vara intressant och se hur olika större grupperingar uppstår och upphör 

på fältet. Nya och Gamla Skolan är till exempel inte aktuella grupperingar på 1820-talets 

publicistiska fält. En fråga som reses i detta sammanhang är huruvida hela nätverk förändrade 

sina positioner inom olika grupperingar. 

Korrespondens bör studeras i det avgränsade sociala sammanhang inom vilket den har 

kommit till. Att fördjupa studien i de många nätverk som aktörerna i de tre presenterade 

grupperingarna (Gamla Skolan, Nya Skolan och Jokrarna) verkade, skulle ge en 

mångdimensionell bild av de relationer vilka kan förklara publicisternas positioner på det 

publicistiska fältet. Det vore intressant att granska vad offentliga fiender skrev om varandra i 

”privata sammanhang”. Ett sådant kartläggande skulle även ge en ytterligare förståelse för 

publicisternas ageranden och informella strategier. Vidare behöver inte det publicistiska 

fältets omfattning begränsas till uppsala- och stockholmspublicisterna. Det vore fruktbart att 

utvidgas det till internationella aktörer. Exempelvis så innebar Adolf Ivar Arwidssons 

publicistiska verksamhet i Åbo ett viktigt inslag på det publicistiska fältet. Arwidsson var 

under åren 1815-22 medarbetare i Poetisk Kalender och samarbetade med fosforisterna innan 

han etablerade sig i Sverige år 1823. 

I anslutning till Henrik Edgrens avhandling om de politiska dagbladens innehåll skulle ett 

utvecklat studium i denna riktning bidra till betydelsefulla kunskaper om den svenska 

pressens formativa skede under 1800-talets inledande decennier. 

                                                 
278 Holmberg – Oscarsson – Torbacke (2000), s. 248. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Biografiska data 

Adlerbeth, Jacob (1785-1844). Ämbetsman och författare. Föddes i Stockholm där han även 
dog av ett slaganfall i badet. Efter studier i hemmet skrev han 2 nov 1798 in sig vid Östgöta 
nation i Uppsala och tog där dubbla fil mag 1806 respektive 1807. 1807 blev han e o kanslist 
vid inrikes civilexpeditionen. Från 1809 bevistade han flera riksdagar. Kanslist i 
ecklesiastikexpeditionen 1810; protokollsekreterare 1811; sekreterare i 
uppfostringskommittén 1812; vitterhetsakademins ledamot i direktionen över Stockholm stads 
undervisningsverk från den 23 februari 1819 till sin död; förste expeditionssekreterare i 
ecklesiastikexpeditionen 3 aug 1818; friherre efter faderns död 1818.279 Han var ledamot av 
ett flertal in- och utländska lärda sällskap.280 I Lund var han medlem av sällskapet Härbärget 
och från 1805 även medlem av Uppsala läsesällskap.281 Fadern var Gudmund Jöran 
Adlerbeth som var ledamot av Svenska Akademien 1786-1818. Adlerbeths namn är särskilt 
knutet till Götiska förbundet. Han var dess ständige sekreterare och bidrog i Iduna med dikter 
och arkeologiska uppsatser. Hans fornnordiska intresse visar sig också i översättningen av 
Snorre Sturlassons "Edda" (1811). Han gifte sig aldrig och fick inga barn, varför den 
friherrliga ätten Adlerbeth dog ut med honom.282 

Agardh, Carl Adolph (1785-1859). Naturforskare, statsekonom, teolog, biskop. Född i Båstad 
i Skåne. Han började studera i Lund 1799 där han den 4 oktober skrev in sig vid Göteborgs 
nation.283 Han tog examen 1805 och blev docent i matematik 1807. Blev 1812 professor i 
botanik och praktisk biologi i Lund. Senare biskop. Promotionskamrat med Askelöf och 
bildade sällskapet Pro joco tillsammans med denne, Hammarsköld och Livijn. Politiskt 
förenade han starkt konservativa med radikalt liberala drag, organisk samhällssyn med 
individualism. Som pedagogisk tänkare och skolreformator var han huvudsakligen radikal. I 
den s.k. snillekommittén på 1820-talet förespråkade han de mest genomgripande reformerna. 
Han arbetade för en mer individualiserad skolgång och för de naturvetenskapliga ämnenas 
framryckning på de klassiska studiernas bekostnad.284 Agardh var far till Jacob Georg Agardh 
och morfar till Gustaf Fröding. 

Askelöf, Johan Christoffer (1787-1848). Född 1787 i Ingelstorp, Skåne. Fadern var 
kyrkoherde. Askelöf var student i Lund från 1796 då han skrev in sig vid Skåne nation.285 Han 
blev fil.mag. 1805. Han inträdde som extraordinarie kanslist i ecklesiastikexpeditionen 1810 
och blev slutligen förste expeditionssekreterare 1824. Under fälttåget i Tyskland 1813-14 
tjänstgjorde han under G. F. Wirsén och fick efter detta många uppdrag i statens tjänst. Han 
företog bl.a. på offentligt uppdrag resor till England och Italien 1820-23 och var ledamot av 
statskontoret som föredragande för magasinärendena. Sin publicistiska bana började han med 
att starta Polyfem, ett blad att läsa på sängen i vilken han samarbetade med Livijn och 
Hammarsköld. Askelöf innehade många olika ämbetsmannauppdrag fram till 1828 då han helt 
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började försörja sig som publicist. Tillsammans med Livijn gav han ut veckotidningen Lifvet 
och döden (1815-16), samt med Livijn och von Schwerin månadsskriften Läsning till 
utbredande af medborgerliga kunskaper. Dessa publikationer fokuserade på ”allmänna 
angelägenheter såväl yttre som inre” varför de vittra intressena hamnade i bakgrunden.286 
Angående det romantiska genombrottet var han mindre intresserad av den skönlitterära 
verksamheten än att väcka opinioner. Han gav även ut Den objudne gästen tillsammans med 
Livijn från 1829 vilken efterträddes av Svenska Minerva (1830-48). Utgav den konservativa 
tidningen Svenska Minerva 1830-1848.287 

Atterbom, Per Daniel Amadeus (1790-1855). Uppvuxen i Åsbo, Östergötland. Gick i 
Linköpings gymnasium. Fadern var komminister i Åsbo församling. Började studera i 
Uppsala 1805 där han den 28 september skrev in sig vid Östgöta nation.288 Hösten 1805 blev 
han medlem i Vitterhetens Vänner och han var med om att stifta Musis Amici som senare blev 
Auroraförbundet där han i matriklarna är den först antecknade den 10 oktober 1807.289 1808 
blev han medlem i Uppsala läsesällskap. Han var även medlem av Götiska förbundet och 
Manhemsförbundet. Han tog en filosofisk magister 1815. Atterbom räknas som huvudman för 
den Nya Skolan. Docent i allmän historia 1821, adjunkt i teoretisk och praktisk filosofi 1824, 
professor i teoretisk filosofi 1828, professor i estetik 1835. Atterboms inträde i Svenska 
Akademien 1839 var en markering av den försoning, som tidigare inträtt mellan den Gamla 
och Nya skolan. 1840 fick han av Svenska Akademien det kungliga priset.290 

Cederborgh, Fredrik (1784-1835). Föddes på Östra Bors bruk i Lindesberg och dog i 
Dalkarlshyttan i samma socken. Fadern var brukspatronen assessor Nils Reinhold och 
Cederborgh växte upp under mycket gynnsamma förhållanden. Han studerade i Uppsala där 
han den 30 maj 1794 skrev in sig vid Västmanlands-Dala nation.291 Han flyttade dock till 
Lund där han skrev in sig vid universitetet och Blekingska nationen den 17 oktober 1800.292 
Redan vid arton år författade han en skämtsam självbiografi, som förråder det lekfulla i hans 
väsen och visar hans kvickhet och självironi. Efter några år som ämbetsman i Stockholm 
slutade han 1810. Han ägde ett boktryckeri 1813-1816 och utgav Anmärkaren fram till år 
1823. Han engagerade sig även i hovkanslersexpeditionen. 1815 deltog han i fejden mot 
Grevesmöhlen. Hans publicistiska insatser upphörde då han 1823 lämnade journalistiken och 
slog sig ned som bruksägare i Dalkarlshyttan i Västmanland. Han lär ha fötts som miljonär 
men dött utfattig.293 

Dahlgren, Karl Fredrik (1791-1844 ). Uppvuxen i Graversfors, Östergötland. Fadern, Sven 
Dahlgren, var bruksinspektör på Stens bruk i Qvillinge socken. Gick i Linköpings 
gymnasium. Student i Uppsala från höstterminen 1809 då han skrev in sig vid Östgöta 
nation.294 Blev senare präst. Under studieåren i Uppsala tillhörde fosforisterna och 
medarbetade i Phospohoros och Poetisk Kalender och deltog i striderna mot den akademiska 
vitterheten. Han var en av de aktivaste deltagarna i utgivandet av Markalls sömnlösa nätter. I 
juni 1815 prästvigdes han och antogs strax därefter som komministeradjunkt vid Hedvig 
Eleonora församling i Stockholm. 1815 stiftade han tillsammans med A. J. Cnattingius 
Manhemsförbundet, vars ändamål var att väcka ett sinne för Sveriges äldre historia. Längre 
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fram deltog han i stiftandet av Gröna rutan (1816), Bellmanska sällskapet (1824) och 
Aganippiska sällskapet i slutet av 1830-talet. Dahlgren var även verksam i Par Bricole. Han 
var en centralfigur i Stockholms litterära umgängeskrets. Så småningom separerade han från 
fosforisterna (1821), som han tidigare varit lojal mot. Riksdagsman för prästeståndet.295 I juli 
1829 invaldes han till fullmäktig för Stockholms komministrar vid riksdagen. Här slöt han sig 
till den liberala oppositionen och hade ett ansenligt inflytande på sina kollegor i prästeståndet. 
Åren 1825-27 gav han tillsammans med Hammarsköld, Adolph Ivar Arwidsson, Peter 
Wieselgren med flera i tidningen Kometen. Dahlgren dog av cancer den 1 maj 1844. 

Elgström, Per (1781-1810). Född i Tolgs socken (Växjö) i Kronobergs län, Småland som 
oäkta son till en dräng och en piga. Då han var av oäkta börd fick han hjälp av en välgörande 
madam Modig. Han gick i skola i Växjö och skrev in sig vid Smålands nation i Uppsala den 
11 oktober 1799.296 På grund av att han var så fattig försakade han studierna och var tvungen 
att försörja sig som informator tills han 1804 fick anställning i Anders Viborgs bokhandel i 
Stockholm som han fick stöd att fullfölja studierna.297 1807 blev han medlem i Uppsala 
läsesällskap samt från 1806 medlem av Gröna Rutan i Stockholm. 1809 promoverades han 
till magister och skrevs in vid ecklesiastikexpeditionen som extra ordinarie kanslist. Från 
december 1807 var han vän med Atterbom genom Musis Amici och blev med denne en av de 
ledande krafterna i Auroraförbundet där enligt matrikeln skrev in sig den 2 december 1807.298 
Atterbom tog intryck av hans poesi och dikter av honom publicerades i Phosphoros.299 Hans 
hälsa var så dålig, enligt källorna p.g.a. överansträngning, att han dog redan 1810. Hans öde är 
snarlikt sin jämnårige skolkamrat Ingelgrens. 

Geijer, Erik Gustaf (1783-1847). Född på Ransäters bruk i Värmland där fadern var 
brukspatron. Han skrev in sig vid Värmlands nation 1798 där han tog examen 1814, blev 
docent i historia 1810, varefter han tjänstgjorde som informator i Stockholm 1811-14. 1805 
blev han medlem i Uppsala läsesällskap. 1815 blev han professor i historia vid Uppsala 
universitet och 1822 rektor för universitetet. Ledamot av den så kallade stora 
uppfostringskommittén 1825-28 och ledamot av prästeståndet 1828-30. Han fick Svenska 
Akademiens stora pris 1803 och 1810. Ledamot av densamma 1824.300 Han framträdde i 
Iduna som skald, kompositör och historiker där han visade sin helhjärtade anslutning till 
göticismen. 

Gjörwell, Carl Christoffer d. ä. (1731-1811). Son till officeren Christopher Feif-Ehrensparre. 
Började sina studier i Åbo och fortsatte dem i Lund där han disputerade 1748. Han var 
medlem av Blekingska nationen i Lund.301 Därefter studerade han i Greifswald till 1750. Efter 
en studieresa genom Holland och Frankrike kom han 1751 till Stockholm där han tjänstgjorde 
vid Kungliga biblioteket fram till 1795. Huvudsysslan var dock förlagsverksamheten och han 
beskrivs som den förnämste av 1700-talets många förläggare.302 Han beskrivs som publicist 
och lärd humanist och hans första tidskrift var Bref om Blandade ämnen vilken följdes upp av 
Den svänska Mercurius 1755-86, en litteraturkritisk månadsskriften som han gav ut på sitt 
eget förlag. Gjörwell var en flitig utgivare av tidskrifter och historiska urkundssamlingar och 
han gav under hela sitt liv ut tidskrifter med varierande titlar, men de var alla i stort sett 
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fortsättningar av Den svänska Mercurius, hans mest älskade företag.303 Han hade ett stort 
kontaktnät med många vänner i Sverige och utomlands. Av Thomas Thorild fick Gjörwell 
hedersnamnet ”de lärda mödors patriark”.304 Far till Carl Christoffer Gjörwell d.y. och morfar 
till C. J. L. Almqvist.305 

Gravallius, Daniel Ehrenfried (1777-1849). Född i Stockholm, fadern var kyrkoherde. Skrev 
in sig vid Södermanlands nation i Uppsala den 21 mars 1797. Prästvigdes i Västerås 1803 och 
tjänstgjorde därefter som bataljonspredikant vid Södermanlands regemente. Han tillfångatogs 
vid Leipzig 1813 men frigavs snart och blev kyrkoherde i Skagershult 1821 och sedermera i 
Frustuna 1830.306 Gravallius tillhörde generationen av eftergustavianska epigoner, vilkas 
alster ger sin prägel åt nedgångsperioden i svensk litteratur omkring sekelskiftet 1800.307 Han 
deltog inte i striden med den Nya Skolan men var föremål för deras ironi och hån i Markalls 
sömnlösa nätter under namnet ”Ehrenfjant”. Gravallius deltog dock i skandalstriden mot 
Grevesmöhlen med smädeskrifterna Näsknäppen och Näsknäppens ungar (1815).308  

Grevesmöhlen, Carl August (1754-1823). Född i Dalkarlshyttan i Örebro län, Närke. Fadern 
var lagman (domare). Han började studera i Uppsala där han skrev in sig i Västmanlands-Dala 
nation den 8 mars 1764, tog examen och ingick i statens tjänst 1772.309 Medlem av sällskapet 
Utile Dulci i Stockholm.310 Som överdirektör i generallandtullkontoret hamnade han snart i 
dispyter med tullarrendesocietetens ledande män. Han blev åtalad för mindre tjänsteförseelser 
och suspenderades från sin befattning. Han inledde, av denna anledning, sitt utgivande av 
otaliga stridsskrifter som väckte allmänhetens uppmärksamhet. Statskuppen mot Gustav IV 
öppnade möjligheten för Grevesmöhlen att få den allmänna opinionen på sin sida och han 
lyckades skapa sig en framstående ställning på den kommande riksdagen 1809-1810. Han var 
inblandad i otaliga pamflettstrider och den brännande frågan om judarnas rätt och 
skyldigheter tog sig uttryck i en sådan som kallades ”skandalstriden”. Grevesmöhlen som tog 
parti för judarna gick på så hårt att konsekvensen blev att han den 19 januari 1816 dömdes till 
ärans förlust och landsförvisning. Grevesmöhlen flyttade till Kongsvinger där han levde av 
livstidsunderhåll från Karl Johans handkassa, på villkoret att han ”icke mera skulle låta höra 
af sig i Sverige”.311 

Halldin, Johan Gustaf (1737-1825). Föddes i Runnaby i Längbro, Örebro. Fadern var 
regementsskrivare Gustaf Halldin. Han skrev in sig vid Nerikes nation, Uppsala universitet, 
den 4 juni 1752. Efter studier i Uppsala blev han anställd vid Kungliga biblioteket där han 
förvisso inte avancerade längre än till extra ordinarie kanslist. Hans politiska sympatier låg på 
hattarnas sida. På 1770-talet etablerade han sig som bokhandlare, vilket dock slutade med 
konkurs. Han var tämligen anonym fram till våren 1779 då han genom några frispråkiga 
artiklar i Stockholms Posten, under pseudonymen ”Publicola”, bland annat kritiserade 
tryckfrihetspolitiken och brännvinsmonopolet. För detta åtalades han och dömdes till döden. 
Detta var dock mest avsett som ett prejudikat från Gustav III vilken benådade honom och gav 
Halldin en årlig pension av statsmedel. 1792 häktades han i samband med attentatet mot 
kungen men släpptes snart. I juni 1813 förhördes Halldin i Helsingborg p.g.a. att han skrivit 
anonyma brev i Svenska filantropiska sällskapets namn till ett par regeringsledamöter. För 
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detta institutionaliserades han på hospital 1813-14. Därefter fick han gratifikationer och 
kallades kunglig sekreterare. Halldin var känd som publicoal och swedenborgare – dvs. som 
politisk och religiös fanatiker. Medlem av Apollini Sacra och Utile Dulci.312 

Hammarsköld, Lorenzo (1785-1827) fördd i Tuna i Småland. Fadern var kapten och 
kammarherre. Gick i Linköpings gymnasium. Skrev in sig vid Östgöta nation i Uppsala våren 
1801. 1806 blev han medlem i Uppsala läsesällskap. Promoverad magister 1812, e. o. 
amanuens vid Kungliga biblioteket 1806, e. o. bibliotekarie 1826. I Uppsala stiftade han 
tillsammans med bl.a. Livijn Vitterhetens Vänner 1803 och 1816 stiftade han Gröna Rutan. 
1811 blev han förste amanuens vid KB och där kunglig bibliotekarie 1826. Han verkade även 
som författare, skriftställare och kritiker. Skrev skönlitterära bidrag och recensioner i bl.a. 
Polyfem, Phosphoros och den egna Lyceum. Viktig medarbetare i Svensk Literatur-Tidning. 
Han var ofta polemisk, ibland slarvig, vilket väckte misshag hos motståndarna.313  

Hedborn, Samuel af (1783-1849). Född i ett soldattorp vid Omberget i Heda i 
Östergötland.314 Började i Linköpings gymnasium 1799 och skrev in sig vid Uppsala 
universitet och Östgöta nation 4 mars 1806.315 1809 prästvigdes han och han skulle senare bli 
prost i Askeryd. Han upptogs den 13 oktober 1810 i Auroraförbundet.316 Han har gjort sig 
mest känd som psalmdiktare och var medarbetare i 1819 års psalmbok. Han publicerade även 
dikter, varav en är den välkända ”Vaggvisa” (”ute blåser sommarvind”) som trycktes i Poetisk 
Kalender 1813.317 

Hierta, Lars Johan (1801-1872), publicist, politiker, boktryckare, förläggare och affärsman. 
Började studera i Uppsala 1814 och blev fil dr och jur kand 1821. Medverkade under 1820-
talet i tidningar som Argus och Conversations-Bladet. Gav 1828 ut en riksdagstidning 
tillsammans med Crusenstolpe varefter han startade Aftonbladet 1830. 

Hjerta, Gustaf (1791-1859). Gav ut den radikalt politiska tidningen Medborgaren. 

Ingelgren, Georg (1782-1813). Född i Väckelsång i Kronobergs län som son till en 
backstugusittare. Modern var städerska vid Växjö läroverk.318 Han gick först i Växjö 
gymnasium och p.g.a. familjens fattiga omständigheter fick han hjälp att börja studera i 
Uppsala där han den 18 oktober 1804 skrev in sig vid Smålands nation.319 1808 blev han 
medlem i Uppsala läsesällskap. Han blev magister 1812. Samma år fick han anställning vid 
kungliga kansliet. 1807 bildade han i Uppsala tillsammans med Hammarsköld, Atterbom 
Musis Amici. Han medverkade i Phospohoros och Poetisk Kalender med dikter.320 Den 12 
oktober 1809 tecknade han sig i Auroraförbundets matrikel.321 

Johansson, Johan (1792-1860). Föddes 1792 och växte upp vid järnbruken Norn och 
Bjurfors i nedre Dalarna, där fadern var bruksförvaltare. Redan vid 12 års ålder skrev han in 
sig vid Uppsala universitet och gick med i Västmanlands-Dala nation den 17 mars 1803.322 
1810 blev han medlem i Uppsala läsesällskap. Som studerande försörjde han sig som 
informator för bland annat Eric Ruuths söner (Gustaf III:s siste finansminister, och vid 1809 
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års riksdag en av det gustavianska partiets ledande män). Revolutionsåret 1809 improviserade 
Johansson ett eldigt försvar för kuppen och bekände därmed färg. ”Att Bourbonerna åter kom 
på tronen i Paris grämde honom, och uppsalavännen J. A. Hazelius, med tiden en konservativ 
märkesman, skriver om hur han ”spelar upp min republikanism” men också om hans 
”andeliga fattigdom”.323 Statsmannen G. F. Wirsén (statskontorets chef och sedan 
finansminister) såg Johansson som en lovande kraft på sitt område vilken anställde honom till 
kansliets ekonomiska avdelning 1817. 1820 tog Johansson avsked då han inte lät sig tilltalas 
av ”statens magra kaka”. Under tiden hade han 1818 vunnit anseende för lärdom och blivit fil. 
mag. i Uppsala.324 1819 ingick han som medarbetare i Cederborghs Anmärkaren. Den ledande 
kraften bakom Argus under 1820-talet. 

Järta, Hans (1774-1847). Han skrev in sig vid Uppsala universitet och Västmanlands-Dala 
nation den 11 oktober 1787.325 I Uppsala tillhörde han sällskapet Juntan. Han opponerade sig 
mot det kungliga enväldet och krävde ett konstitutionellt statsskick. Vid 1800 års riksdag 
framträdde han som en av oppositionens ledande män och i protest mot Gustav IV Adolfs 
politik avsade han sig både adelskap och riksdagsmannaskap, varför han ändrade sitt tidigare 
namn Hierta till Järta. Järta var en av männen bakom statskuppen 1809 och tillhörde efter 
kungens abdikation en av de ledande vid 1809 års riksdag. Det är oklart vilken roll han hade 
vid utformningen av 1809 års regeringsform, men att den stämmer överens med Järtas 
allmänna politiska ståndpunkt är väl belagt. Han blev statssekreterare för handels- och 
finansexpeditionen men avgick från denna tjänst 1812 då hans självständiga hållning innebar 
konflikter med kronprinsen Karl Johan. Härefter var han landshövding i Kopparbergs län men 
återvände 1825 till Uppsala där han som skriftställare blev en av Sveriges ledande 
konservativa kulturpersoner. Järta gav ut Odalmannen. Under Järtas senare år övergick han 
alltså från att under 1790-talet varit en radikal opponent mot det kungliga enväldet och 
förespråkare för liberala reformer, till att vara en anhängare av Karl XIV Johans 
allenastyrande och försvarare av den bestående samhällsordningen.326 Ledamot av Svenska 
Akademien 1819-47. 

Kullberg, Anders Carlsson af (1771-1851). Född i Östra Strö, Malm och död i Kalmar. 
Fadern var kyrkoherden Carl Kullberg. Han skrev in sig vid Lunds universitet i januari 1781 
och var där medlem av Skåne nation.327 Efter studierna blev han eo kanslist i 
justitierevisionsexpeditionen 1798, auskultant i Göta hovrätt samma år. 1810 var han 
handsekreterare hos kronprins Karl August, ordförande i boktryckerisocieteten 1811-26. 
Prästvigd och samma år biskop i Kalmar stift 1830. Kullberg var den äldste av 20 syskon. När 
han anlände till Stockholm 1796 togs han emot av Gyllenborg, Leopold och Oxenstierna och 
uppmuntrades att vårda sitt författarskap som gick trögt. Han befordrades under Gustav IV till 
protokollsekreterare och hade en mäktig beskyddare i hovkanslern Zibet, men han lyckades 
samtidigt stå i gunst hos Adlersparre efter statsvälvningen 1809 som ordnade platsen som 
handsekreterare. Kronprins Karl Johan ställde sig först misstänksam men uppskattade sedan 
Kullberg som ledamot av tryckfrihetskommittén och ordförande i boktryckarsocieteten. 
Kullberg anförtroddes att censurera Dagligt allehanda, vilken han länge redigerade och 1810 
gjorde till propagandaorgan för Karl August. 1809-12 gav han ut Riksdagstidningar och 1824-
32 var han ansvarig utgivare för Post- och Inrikes Tidningar. Figurerade i skandalstriden om 
judefrågan med Grevesmöhlen. Han skrev Judeindustrien eller den allmänna kreditens 
likbegångelse och Förlikningsprojektet, välment tillegnadt herr öfverdirektören 
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Grevesmöhlen samt Riksdagsmannen herr majoren och riddaren Påhlman. Ledamot av 
Svenska Akademien 1817-51.328 

Lenngren, Carl Peter (1750-1827). Föddes i Nyköping och dog i Stockholm. Fadern var 
kyrkoherden Carl Erik Lenngren vilken undervisade sonen i hemmet. Han gick i sin fars 
fotspår och skrev in sig vid Uppsala universitet och Södermanlands nation den 20 februari 
1762.329 Lenngrens ämbetsmannakarriär var förlagd till Kommerskollegium, där han 1799-
1826 var kommersråd. Som kopist i kommerskollegium bodde han i general Meijerfelts hus 
vid Hamngatan och blev där vän med Johan Henric Kellgren, när denne 1777 kom till 
familjen som informator. Således började han tillsammans med Kellgren att engagera sig i 
Stockholmsposten från 1778 då tryckaren J C Holmberg startade tidningen. Lenngrens merit 
lär ha varit att han tidigare medarbetat i Dagligt allehanda. Med Kellgren var han även broder 
i Utile Dulci där han sjöng bas.330 Efter dennes död 1795 blev Lenngren tidningens ägare till 
1814 då Wiborg tog över. Tack vare sin försiktighet råkade Lenngren sällan i kollision med 
tidens godtyckliga och ofta skiftande tryckfrihetsbestämmelser. Efter 1809 fick han som 
fullmäktig i tullarrendesocieteten känna av Grevesmöhlens arga och äreröriga skriverier, 
varför han var belåten med de inskränkningar i tryckfriheten som drevs igenom 1812. 
Ledamot av Vetenskapsakademien.331 

Leopold, Carl Gustaf af (1756-1829). Född och död i Stockholm. Fadern var 
tulltjänstemannen Carl Adam Leopoldt. Han läste först i Norrköping, vid Söderköpings 
trivialskola och sedan vid Linköpings gymnasium varefter han skrev in sig vid Uppsala 
universitet och Östgöta nation 1773.332 Han flyttade och disputerade för docentur vid 
universitetet i Greifswald 1782. 1787 blev han bibliotekarie vid Drottningholms slott, kunglig 
handsekreterare 1788. Sedan 1774 var han medlem i Apollini Sacra.333 Kansliråds titel 1799. 
Ledamot av 1809 års tryckfrihetskommission och ledamot av psalmbokskommittén. Då 
Leopold inte fick professur i Uppsala sökte han kontakt med Kellgren och Oxenstierna i 
Stockholm och bistod kungen med den planerade operan Helmfelt. Han vann Gustav III:s 
gunst och fick ställningar och pensioner och kungligt beskydd men kom samtidigt i ett 
livslångt beroendeförhållande av dem som hade makten. Han valdes in som en av de första i 
Svenska Akademien 1786. Leopold var ofta inblandad i litterära strider vilka bidrog till att 
skärpa hans motsättning till riktningar som han stod främmande för. Han försvarade 
tryckfriheten i Läsning i blandade ämnen, samt figurerade med satiriska artiklar i Allmänna 
Journalen och Journal för Litteraturen och Theatern. Dock hade polemiken fört honom till att 
bli inställsam till indragningsmakten 1812. Mot slutet av sin tid blev han 1821 helt blind och 
hans fru blev dödligt sjuk. Han dog av hjärtbesvär.334 

Lindeberg, Anders (1789-1849). Föddes i Stockholm som yngste av sju syskon. Fadern var 
bokhållare och hemmet var förhållandevis välbärgat. Han gick i rektor Höjers trivialskola och 
tog sedan examen i Uppsala den 16 juni 1806 med höga betyg.335 Han skrev strax före 
examen den 16 januari in sig vid Stockholms nation.336 Därefter arbetade han som informator 
på Lindingö och Gåshaga, men på grund av det politiska läget i Sverige inträdde han den 13 
maj 1808 som fänrik vid Västmanlands lantvärn och därefter till skärgårdsflottan. Han blev 
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1817 löjtnant och 1821 kapten. Från 1815 drev Lindeberg en omfattande publicistisk 
verksamhet och medverkade bland annat i Anmärkaren, Allmänna Journalen och Stockholms 
Posten. Han fick gratifikationer av Karl Johan för att införa uppsatser översatta från franska i 
Allmänna Journalen, för detta ansågs han vara för ministeriellt sinnad och häcklades i både 
Granskaren och Argus.337 Åren 1821–33 var han redaktör för Stockholms Posten som under 
hans tid blev ett regeringsorgan. 

Lindgren, Hans Axel (1780-1842). Född i Äleby på Ytterselö i Söd. Fadern var lantbrukare. 
Han skrev in sig vid Uppsala universitet och Södermanlands nation den 7 februari 1794.338 
Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1797, kopist där 1800, kanslist 1808, 
protokollsekreterare 1809, förste exp.sekreterare 1811-16. Han var en regeringsvänlig 
publicist som fick ekonomiskt stöd för att ge ut Stockholms-Posten. Han gav även ut 
Anmärkaren 1816-17 och gav ut Granskaren under 1820-talet.339 

Ling, Per Henrik (1776-1839). Född i Södra Ljunga, Kronobergs län och död i Solna. Fadern 
var Kyrkoherde Lars Peter Lingh. Han gick i Växjö skola från 1785 och gymnasiet där 1790-
92. 1793 skrev han in sig vid Lunds universitet. Därefter tjänstgjorde han som eo 
kontorsskrivare vid Stockholms revisionskontor varefter han den 19 december 1797 skrev in 
sig vid Uppsala universitet där han tog en teologisk examen. Medlem av Smålands nation i 
Uppsala.340 Han återvände dock till Lund och var mellan åren 1809-13 fäktmästare vid 
universitetet. I Lunds akademiska liv tillhörde han kotteriet Härberget i vilket han fick 
kontakt med Esias Tegnér och Carl Adolph Agardh. Från 1813 var han bosatt i Stockholm 
och där verksam som föreståndare för gymnastiska centralinstitutet, GCI, där han bland annat 
undervisade i fornnordisk historia. Han var även gymnastiklärare vid krigsakademin på 
Karlberg och som sådan föreslog han för uppfostringskommittén en 
gymnastiklärareutbildning och presenterade behovet av detta. Kommittésekreteraren var 
Jacob Adlerbeth vilken gillade förslaget. Ling inträdde snart i Götiska förbundet där han var 
ledamot från 1813 och medverkade i Iduna. Lings diktning kritiserades av bland annat 
Leopold och när även Geijer gjorde detta utträdde han ur förbundet. 341  

Livijn, Clas (1781-1844). Född i Skenninge i Östergötland. Gick i Linköpings gymnasium. 
Student i Lund men flyttade till Uppsala och skrev den 9 oktober 1800 in sig vid Östgöta 
nation.342 I Uppsala tog han kansli- och hovrättsexamen 1805. Arbetade i hovrätten, 
krigsexpeditionen och kammarrätten 1805-08, auditör vid Skaraborgs regemente 1808, 
justitiarie i krigshovrätten 1818, generaldirektör för fängelserna 1835 som vilken han arbetade 
för fångvårdsreformer. Han var med om att bilda Vitterhetens vänner i Uppsala tillsammans 
med sin nära vän Hammarsköld. Bildade senare sällskapet Pro Joco tillsammans med Agardh, 
Askelöf och Hammarsköld. Askelöf och Livijn blev goda vänner i armén och vänskapen 
fördjupades i Stockholm. Livijn var med att bilda sällskapet Gröna Rutan. Bidrog med satirer 
och dikter i Phosphoros, Polyfem, Lifvet och döden och i Läsning till utbredande af 
medborgerliga kunskaper. Han bidrog även med en satir i Cederborghs Anmärkaren. Han 
skrev även romaner av vilka endast Spader Dame: En berättelser i bref funne på Danwiken 
(1824) publicerades. Livijns politiska intresse ledde till att han tillsammans med fjorton andra 
ämbetsmän 1820 bildade ett ”sällskap för medborgerlig talekonst” i syfte att under 
sällskapliga former diskutera politiska, juridiska och ekonomiska frågor. Föreningen förbjöds 
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dock. 1822 gifte sig Livijn med en systerdotter till G F Wirsén som var en av de mest 
inflytelserika medlemmarna av Karl Johans statsråd.343 

Lodin (Walldén), Anders Reinhold (1796-1834). Fadern var Abraham Walldén (1764-1837). 
Lodin skrev in sig vid Gästrike-Hälsinge nation den 17 juni 1814.344 Han blev notarie hos 
överståthållareämbetet (poliskammaren). Han grundade 1824 Stockholms Dagblad 
tillsammans med Ortman.345 Han blev 1824 huvuddelägare då han ägde två tredjedelar av 
tidningen och Ortman en tredjedel. Lodin ingick sedan bolag tillsammans med sina yngre 
bröder, grosshandlaren Abraham (1795-1831) och bokhållaren (och från 1834 
huvudredaktören) Jonas Adolf Walldén (1807-1872), köpte de ut Ortman i februari 1826. De 
köpte även Ortmans boktryckeri i maj 1827.346 

Ortman, G A (?). Publicist, boktryckare. Den enda informationen jag funnit kring denne man 
är att han grundade Stockholms Dagblad 1823 tillsammans med tjänstemannen Lodin, vars 
första nummer kom ut i januari 1824. Tidningen trycktes hos Ortman som ägde en tredjedel 
av tidningen samt var ansvarig utgivare ända till augusti 1826. 

Palmblad, Vilhelm Fredrik (1788-1882). Född i Skönberga församling i Söderköpings 
kommun, Östergötland. Gick i Linköpings gymnasium och blev student i Uppsala 1806 där 
han den 4 mars skrev in sig vid Östgöta nation.347 1808 blev han medlem i Uppsala 
läsesällskap. Han tog en magisterexamen 1815 och blev docent i historia 1822. Från 1835 var 
han professor i grekiska och orientaliska språk.348  Han upptogs i Auroraförbundet den 23 
mars 1808.349 I Uppsala köpte han tillsammans med studenten Axel Stenhammar det 
Akademiska boktryckeriet 1810, vilket de drev 1810-15 under firma Stenhammar & 
Palmblad. Under sin verksamhet som boktryckare, förläggare och bokhandlare hann han med, 
tack vare sin begåvning och uthållighet i arbete, både att avlägga sina examensprov, vårda sin 
vetenskapliga utbildning samt passa på sin befordran som lärare vid universitetet. 1822 blev 
han docent i historia samt 1827 adjunkt i ämnet.350 

Regnér, Adolf (1786-1852). Gustaf Regnérs son. Föddes i Stockholm. Han skrev in sig den 2 
oktober 1800 vid Östgöta nation i Uppsala.351 Han gav ut den samhällskritiska tidningen 
Allmänna Opinionens Organ 1810. Regnér gav även ut Allmän Politisk Journal i vilken han 
förordat ett svenskt närmande till Napoleon i syfte att återvinna Finland, för vilket han fick 
avtjäna ett fängelsestraff. Han grundade flera tidningar fram till 1816 bland annat Tiden, 
Lycurgus, Sofrosyne med flera. Efter en artikel om ryske kejsarens kärleksaffärer åtalades 
han, fick ett kännbart bötesstraff och samtliga publikationer indrogs varpå han även förbjöds 
att ge ut några fler. Från 1816 fick han regelbundet gratifikationer från Karl Johans kassa. 
Kopplingen till kungahuset lär ha berott på hans inte klarlagda relation till Grevesmöhlen. 
Under 1820-talet drev han, eller medverkade, i ett antal regeringsvänliga tidningar som Argus 
den IV vilken startats med regeringsstöd i syfte att bekämpa oppositionsorganet Argus.352 

Regnér, Gustaf (1748-1819). Publicist och kritiker. Far till Adolf Regnér. Född i Fivelstad i 
Östergötland. Fadern var komminister och familjen hade det besvärligt ekonomiskt. Han gick 
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i skola i Vadstena och Linköping. Student i Uppsala 1767 då han skrev in sig vid Östgöta 
nation, men måste redan våren därpå lämna universitetet för att tjäna sitt uppehälle som 
informator nära hemorten. Kom tillbaka till Uppsala 1770. 1770 medlem av det upsaliensiska 
vitterhetssällskapet Apollini Sacra och 1772 av dess motsvarighet i Stockholm, Utile Dulci, 
som samma år hade belönat honom för skaldestycket Slaget vid Lützen.353 Då Regnér bosatt 
sig i Stockholm fann han i sin chef på utrikesexpeditionen, Gustaf Fredrik Gyllenborg, en 
välvillig mentor. Under åren 1776-86 samarbetade han nära Carl Christoffer Gjörwell (d.ä.) 
för vilken han fungerade som redaktionellt biträde. 1784-86 gav Regnér ut Svenska 
parnassen. Han fick stadig, om än knapp, inkomst för återstoden av sitt liv då han 
anförtroddes redaktörskapet för både Stockholms post-tidningar och Inrikes tidningar 1784-
1819. Regnér åtjöt inte särskilt stort förtroende av sin egen generations författare men 
romantikerna hyllade honom varmt för hans antiköversättningar ibland annat Phosphoros.354 

Rothlieb, Carl Fredrik (1783-1835). Född i Fagerhults socken i Kalmar län och död i 
Stockholm. Fadern var kapten. Blev student i lund 1798 men flyttade till Uppsala 1800 där 
han gick med i Kalmar nation.355 Inträdde som kanslist vid inrikes expeditionen 1803, extra 
kanslist vid riddarhuskansliet 1804 och kopist där 1805 och kanslist 1807 samt befordrade till 
protokollsekreterare vid ecklesisastikexpeditionen 1809. Åren 1824-34 redigerade han 
Stockholms tidning som erhöll undestöd ur Karl Johans handkassa. Där publicerade han 
många bidrag till Stockholms historia. Han levde under senare delen av sitt liv i stora 
ekonomiska svårigheter och lär ha dött i armod.356 

Scheutz, Georg (1785-1873). Publicist, boktryckare, uppfinnare. Född i Jönköping och död 
22 maj 1873 i Stockholm. Fadern var vinhandlaren och källarmästaren Fredrik Christian 
Ludvig Schieutz. Han började studera juridik vid Lunds Universitet 1803 där han var medlem 
av Smålands nation.357 Han tog kameralexamen och juridisk examen 1805, tjänstgjorde vid 
olika ämbetsverk och var en tid vice auditör vid Svea artilleriregemente. Han försökte att 
avlägga bergsexamen i Uppsala men måste av ekonomiska skäl ge upp. 1816 kunde han tack 
vare ett mindre arv köpa Cederborghs tryckeri i Stockholm, vilket han drev till 1843, de fyra 
första åren under firma Cederborghska boktryckeriet, därefter i eget namn. 1817 övergav han 
definitivt ämbetsmannabanan och blem medredaktör i Cederborghs tidning Anmärkaren, och 
efter dennas indragning 1820, Anmärkarne och därefter Argus. Blev i slutet av sitt liv invald i 
vetenskapsakademien. 

Schwerin, Fredrik Bogislaus von (1764-1875). Växte upp hos sina föräldrar i Svenska 
Pommern, utnämndes trettonårig till kornett vid Västgöta kavalleriregemente och studerade 
därefter i två år vid den preussiska militärakademin i Berlin. Efter att 1780 ha flyttat till 
Sverige tillbringade han först två år vid Uppsala universitet för att därefter fortsätta sina 
studier utomlands, bl.a. vid universitetet i Strassburg. År 1785 tog han av ekonomiska skäl 
avsked från militärtjänsten för att studera teologi i Uppsala där han skrev in sig vid Östgöta 
nation 1786.358 Innan dess hade Gustav III tillförsäkrat honom första större regala pastorat 
som blev ledigt. Han blev redan 1788 kyrkoherde och kontraktsprost i Sala pastorat. I Uppsala 
blev han bekant med den romantiska diktningen och kom i kontakt med de svenska 
nyromantikerna som han stödde dem på olika sätt, han bidrog bland annat med pengar. Han 
medarbetade i Phosphoros och Poetisk Kalender, i Svensk Literatur-Tidning och Hermes, 
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samt utgav 1816 tillsammans med Askelöf och Livijn tidskriften Läsning till utbredande af 
medborgerliga kunskaper. 1815 gjorde han debut som riksdagsman.359 Han framträdde som 
oppositionens ledande man med övertygelsen att oppositionen är nödvändigt för staten. Som 
ett ideal för Sverige såg han det engelska statslivet. Även i andra sammanhang pläderade han 
energiskt för största möjliga offentlighet i statens angelägenheter och för en öppen diskussion 
av allmänna frågor. 1820 startade han debattklubben Sällskapet för medborgerlig talarkonst, 
vilken snart förbjöds. Fastän von Schwerins strävanden ibland kom i kollision med Karl 
Johans regeringssystem, var han även under sin oppositionella period en utpräglad rojalist. 
Han var Askelöfs betydelsefullaste bundsförvant och var fram till sin död i Stockholm 1834 
en flitig medarbetare i Svenska Minerva.360 

Silverstolpe, Gustaf Abraham (1772-1824). Student i Uppsala 1790 där han skrev in sig vid 
Östgöta nation den 26 oktober.361 Han tillhörde där det radikala politisk-litterära sällskapet 
Juntan där han hade en ledande ställning tillsammans med Benjamin Höijer. Han var även 
medlem av Vitterhetens Vänner, Vitterhetssamfundet och Uppsala läsesällskap och senare 
även medlem av Gröna Rutan. Åren 1795-97 utgav han Litteratur-Tidning, där den samtida 
tyska vitterheten presenterades, och 1797-1812 recensionsbladet Journal för Svensk Litteratur 
(1797-1803).  1797 blev han docent, från vilken han efter en politisk process år 1800 
(”musikprocessen”) avsattes och förvisades från universitetet. Förvisningen upphävdes 1810. 
Han flyttade tillbaka till Stockholm och drev bokhandel och det Kumblinska tryckeriet, vilket 
han arrenderade från 1799 men ställdes under censur.362 I Stockholm gav han ut tidskriften 
Läsning i ett och annat under åren 1800-1807. 1808 tvingades Silverstolpes bokhandel göra 
konkurs, varefter han blev rektor i Norrköping. 1816 blev han kansliråd och rikshistoriograf 
och han prästvigdes 1821 och utnämndes till kyrkoherde i Söderköping där han avled år 
1824.363 

Sondén, Per Adolf (1792-1837). Född i Landeryds socken i Östergötland. Fadern var prost 
och sedan kyrkoherde i Regna. Sonden gick i Linköpings gymnasium och blev 1809 student i 
Uppsala där han vid Östgöta nation skrev in sig under hösten.364 Blev filosofisk magister 1815 
och prästvigd 1817. Redigerade förtjänstfullt 2:a upplagan av Hammarskölds Svenska 
vitterheten (1833). Han var kusin till Atterbom och tillhörde som medlem i Auroraförbundet 
fosforisterna.365 Han dog den 2 juni 1837 i Stockholm efter att ha insjuknat i en häftig 
”nerffeber”. Sondén var kusin till Atterbom och blev genom honom medlem av det litterära 
kotteri, som samlades i Auroraförbundet och utgav Phosphoros. Efter flytten till Stockholm 
1818 kom han in i Manhemsförbundet och andra vittert betonade sammanslutningar. 
Kompiskretsen i Stockholm utgjordes i huvudsak av Hammarsköld, Livijn, Hedborn, 
Dahlgren och Arvid August Afzelius366. ”Sjelf var han vänfast och föröfrigt en af de 
hederligaste män man någonsin kunde känna: tillika ej mindre anspråkslös var han af alla 
både älskad och värderad, af ingen afundad.”367 Sonden medverkade i stridsdikten Markalls 
sömnlösa nätter 1820-21 med ”Finska runan” och ”Markallainens födelse”. Sondéns främsta 
verk som litteraturhistoriker är ombesörjandet av andra upplagan av Lorenzo Hammarskölds 
Svenska vitterheten (1833), som genom dennes omsorgsfulla granskning blev ett 
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litteraturhistoriskt standardverk av hög rang. Han bistod även Palmblad med artiklar i 
Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män. Till detta verk ska han ha varit en 
viktig redaktionell kraft och omnämns av Palmblad såsom en av dess initiativtagare.368 

Stenhammar, Jakob Axel (1788-1826). Född i Ed där fadern var prost. Skrev in sig vid 
Östgöta nation några dagar efter Palmblad, den 11 mars 1806, med vilken han drev 
boktryckeri som de köpte 1810. Han var medlem i Vitterhetens Vänner och var den andre att 
skriva in sig i Auroraförbundets matriklar den 10 oktober 1807.369 1810 blev han medlem i 
Uppsala läsesällskap. Han blev präst 1817. Vid 38 års ålder drunknade han i ”canalen”.370 
Han skrev dikter som bland annat publicerades i Eleganttidningen.371 

Stjernstolpe, Jonas Magnus (1777-1859) Född på gården Norrtorp i Stenqvista socken i 
Södermanland. Fadern var tullförvaltaren Pehr Fredrik Stjernstolpe Bothvidson. Han gick i 
Strängnes Trivial-skola och sedan i gymnasiet där. Han behövde dock försörja sig som 
informator åt Bernhard von Beskow. Började studera i Uppsala där han tog kansliexamen. 
Han var medlem av Södermanlands-Nerikes nation där han skrivit in sig den 12 april 1798. 
Ingick därefter i Krigs-expeditionen. Han var medlem av Gröna Rutan. 1818 befordrades han 
till förste expeditionssekreterare. ”I vitterhetens tjenst var han deremot outtröttlig, och då hans 
förre patron, Grosshandl. Beskow, som såg huru föga detta slafveri vid skrifbordet inbragte, 
erbjöd honom en plats på sitt contor, med vida större inkomster för långt mindre arbete, 
svarade honom den unge vitterhetsidkaren, att han ”hellre ville skrifva vers och dricka vatten, 
än skrifva siffror och dricka vin”.”372 Han bidrog med dikter som utgavs i Allmänna 
Journalen. När Stjernstolpe dog av slaganfall den 16 september 1831 vid skrivbordet sörjde 
bland andra vännerna Byström, Westin, Södermark, Beskow, Dahlgren vilka ”täflade, en hvar 
med sina särskilda talenter, att för efterverlden framställa bilden och qvarhålla minnet af den 
hädangångne, älskelige sångaren”.373 Han utnämndes till ordensskald i sällskapet Par 
Bricolle, en värdighet som endast Bellman och Kexel före honom innehaft.374 

Theorell, Johan Peter (1791-1861). Född i Eggvena socken i Älvsborgs län och död i 
Stockholm. Fadern var kyrkoherde. Efter studier vid Skara läroverk blev han student i 
Uppsala 1809 där han skrev in sig i Västgöta nation.375 Både före och efter sin examen 1812 
livnärde han sig som informator.  Han startade och drev Stockholms Courieren 1820-1822 
tillsammans med sin bror Sven Lorens. Tillsammans med brodern stödde han Georg Scheutz 
kampanj i ”Värmdömålet”. 1823 kunde han med stöd av sin blivande svärfar grosshandlaren 
G Pulchau köpa ungliga Ordenstryckeriet i Stockholm och den därifrån utkommande 
tidningen Dagligt Allehanda. Tidningen hade han till 1833 och han försökte ombilda den till 
ett politiskt, liberalt, organ. Som sådant kom tidningen att spela en viktig roll som språkrör för 
oppositionen mot Karl XIV Johan, särskilt 1833-1837. 1835 gick han dock i personlig 
konkurs. Han omtalas som en av grundläggarna av 1800-talets oppositionspress och han 
deltog länge med stor iver i den politiska debatten.376 

Theorell, Sven Lorens (1784-1861). Född i Odensåkers socken i Skaraborgs län. Gick liksom 
brodern i Skara gymnasium.377 Han gav tillsammans med sin bror Johan Peter ut Stockholms 
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Courieren, i vilken han mest skrev artiklar i juridiska ämnen. Skrev in sig i Västgöta nation 
1805 som student i Uppsala. Blev präst 1811 och promoverades 1815. Komminister i Adolf 
Fredriks församling 1819, Kyrkoherde i Orslösa 1825, Prost 1833. han förfäktade från 1820 
liberala idéer och krav och han stödde bland annat Anckarsvärds och andras strävanden att få 
en representationsreform till stånd. Under sina första stockholmsår var han nära än med Johan 
Gabriel Richert. På 1840-talet kom han dock att framstå som en av den konservativa sidans 
mest uppmärksammade skribenter.378 

Törneblad, Bengt Johan (1782-1820). Publicist, författare och översättare. Föddes i Törnsfall 
i Kalmar län i ett torparhem. Student i Uppsala 1802, där han vid Östgöta nation skrev in sig 
den 5 oktober.379 Han flyttade dock till Stockholm några år senare utan avklarad examen. Han 
ägnade sig helt åt publicistik från 1810 och gav bland annat ut Nya Posten 1810-1812 som 
vände sig emot nya skolan. Senare blev han mer vänligt instämd till densamma. Mest känd för 
fabeln Räfvarne vilken utpekades som utlösande eller rentav orsak till mordet på Axel von 
Fersen. Han hann före sin tidiga död ge ut Skandinaviskt Folkblad, Svenskt Nationalblad och 
han översatte aktualiteter som Schiller Wallenstein och Fouqués Undine. Därtill skrev han 
några kvasirealistiska samtidsskildringar, otaliga politiserande pamfletter och ströskrifter 
riktade till en ny publik – exempelvis Ideal till en sann och äkta Qvinnobildning, i Contrast 
med den falska Stockholmska. Julklapp till alla älskvärda Hustrur och dem, som vilja blifva 
det (1815).380 

Törneros, Adolph (1794-1839), vän med Atterbom. Han skrev in sig vid Södermanlands-
Nerikes nation den 19 oktober 1812 där han 1830 blev hedersledamot.381 Han var medlem av 
Uppsala läsesällskap från 1819.382 

Wallin, Johan Olof (1779-1839). Född den 15 okt 1779 i Stora Tuna socken i Dalarna och 
dog den 30 juni 1839 i Uppsala. Fadern var kaptenen Johan Abraham Wallin. Wallin blev 
efter studier vid Falu trivialskola och Västerås gymnasium student i Uppsala år 1799 där han 
skrev in sig i Västmanlands-Dala nation den 11 oktober.383 Han prästvigdes 1806, blev 
teologie adjunkt vid Karlberg, varefter han gjorde en snabb kyrklig karriär och skulle senare 
bli ärkebiskop. Redan under skoltiden uppmärksammades han som diktare i den rådande 
akademiska stilen, fick tre pris av Svenska Akademien 1805 där han invaldes 1810. 1808 
hade Wallin fått den största belöning Akademien någonsin utdelat, 200 dukater, för Sång i 
anledning af Gustaf den tredjes ärestods aftäckande.384 Wallin författade psalmer och är 
upphovsman till 150 av dem i den nya psalmboken som fastställdes den 29 januari 1819 och 
därmed kom att kallas den wallinska psalmboken. Han bidrog med skrifter i Journal för 
Litteraturen och Theatern. 

Wallmark, Peter Adam (1777-1858). Författare, kritiker, bibliotekarie vid Kungliga 
biblioteket. Han föddes på stora Egnared i Källsjö socken i Halland och var det äldsta av nio 
syskon. Han fick inledningsvis en grundlig undervisning i hemmet (särkskilt språk) av sin 
bildade far som var kontraktsprost. Han skrev in sig 1793 vid Lunds universitet och 
Göteborgs nation och började studera medicin.385 Studieåren gick dock trögt, då han nödgades 
försörja sig med informatorstjänster. Även hans hälsa var vacklande och han avbröt studierna 
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kort före examen. 1799 ingick han som amanuens i Kungliga biblioteket där han 1811 
befordrades till kunglig bibliotekarie och innehade posten till 1843. Samtidigt drev han ett 
boktryckeri i Stockholm. 1805-1809 var han hovkanslersämbetets ombudsman för tillsyn av 
bokhandeln och boktryckerierna i riket och var även med i kommittén som utarbetade 1809 
års tryckfrihetsförordning. Redan 1816 fick han kansliråds titel. Mellan 1826 och 1842 var 
han ordförande i Boktryckeri-Societeten. Han skrev dikter som belönades av Svenska 
Akademien och utgav Journal för litteraturen och theatern (1809-13) i vilken han under 
1810-talet förde en hård kampanj mot Nya Skolan. 1813 döptes tidningen om till Allmänna 
Journalen och efter det Journalen (1824-37). Han var från 1814 Karl Johans vapendragare 
ända till sin död.386 

Bilaga 2: Aktuella tidningar för perioden 1810-30 

Stockholms Posten (1778-1833). Boktryckaren J. C. Holmberg startade tidningen och gav ut 
den till 1788 då Johan Henric Kellgren tog över redaktörskapet. Vid Kellgrens död 1795 blev 
Lenngren ansvarig fram till 1814. 1821-33 var Anders Lindeberg redaktör för tidningen som 
under hans tid blev ett regeringsorgan. Kellgren var den dominerande skribenten fram till sin 
död och han gjorde Stockholms Posten till ett ledande kulturorgan och ett språkrör för 
upplysningens idéer. Medhjälpare i redaktionen var bland annat Kellgrens systerson, 
advokatfiskalen Lengblom, och medicinalrådet Carl Birger Rutström. 1814 tog Anders 
Wiborg över redaktörskapet och 1821 Anders Lindeberg fram till 1833. Bland litterära 
medarbetare märks även Anna Maria Lenngren, Frans Michael Franzén (1772-1847)387, 
Leopold och militärskriftställaren general J. P. Lefrén. Även Armfelt d.y. lär ha medverkat i 
tidningen m.fl. Tidningen var ett regeringsvänligt organ som fick regeringsstöd men 
utkonkurrerades från 1830 av Aftonbladet. 

Stockholms Post-Tidningar (1784-1819) G Regnér. Tidning med mycket gamla anor. Dess 
historia går tillbaka till år 1645 då Axel Oxenstierna tog initiativet till att skapa en 
nyhetstidning för utrikesnyheter och kungörelser. Oxenstierna var rådgivare åt drottning 
Kristina och skälet ska ha varit att presentera en svensk syn på utrikes händelser och förhindra 
ryktesspridning.388 Tidningen hette Ordinari Post Tijdender och var länge Sveriges enda 
dagstidning. Tidningens historia kantas av avbrott och namnbyte, vilket råkade vara 
Stockholms Post-Tidningar då Regnér anförtroddes tidningens redigering. 

Inrikes tidningar (1760-1821). Systerpublikation till Stockholms posttidningar med vilken 
tidningen slogs ihop 1821. Gustaf Regnér var redaktör för båda under perioden 1784-1819. 

Dagligt Allehanda (1769-1849). Kullberg, Theorell. Sveriges första dagligen utkommande 
tidning, utgiven i Stockholm 1769–1849. Först var den från 1767 en bilaga till Stockholms 
Weckoblad men blev 1769 en självständig tidning. Efter ägarbyte 1771 fick den ökad 
spridning. Innehållet bestod länge av inrikes- och utrikesnyheter, annonser samt en del 
insända bidrag. 1810 framträdde tidningen under Kullbergs redaktörskap som 
propagandaorgan för Karl August.389 År 1824 ombildades tidningen av Johan Peter Theorell 
till ett liberalt politiskt organ och kom att spela en viktig roll som språkrör för oppositionen 
mot Karl XIV Johan, särskilt 1833–47 under Wilhelm Fredric Dalmans (1801–81) 
redaktörstid. 
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Journal för Svensk Literatur (1797-1812). Silverstolpe. Ett recensionsblad. 

Polyfem (1809-1812). Askelöf och Hammarsköld. Denna använde fosforisterna mer som en 
skämttidning vilken med löjets vapen skulle angripa den gamla skolan. Polyfem kallades den 
enögde cyklopen vilken som sådan syftade till att skåda rätt fram.  

Journal för litteraturen och theatern (jul 1809-1837). Wallmark. Tidningen fortsatte efter 
indragning 1813 att utges i namnet Allmänna Journalen och efter 1824 hette tidningen 
endast Journalen. Tidningen uttryckte nyromantiska ideal. Bland medarbetarna i Allmänna 
journalen märks Stjernstolpe och från 1816 Lindeberg. 

Lyceum (1810-1811). Hammarskjöld. Endast två häften gavs ut med avsikt att främja högre 
litterära ideal och att bidra till den ”akademiska smakens störtande”. 

Elegant-tidning (1810). Palmblad och Stenhammar. Redaktörerna försökte i populär form 
före ut de fosforistiska idéerna. Förebilden var den tyska Zeitung für die elegante welt. 

Nya Posten (apr 1810- jun 1812). Törneblad. I denna publicerades fabeln Räfvarne som sägs 
ha anstiftat mordet på Axel von Fersen. 

Allmänna Opinionens Organ (jul-okt 1810). A. Regnér. 

Allmän politisk journal (1811). A. Regner. I denna avhandlade Regnér möjligheten av 
Finlands återförening med Sverige. Detta kostade honom 3 års fängelse på Vaxholm. Han 
benådades dock efter 11 månader. 

Phospohoros (1810-1813). Atterbom, Sondén, Hedborn och Palmblad m.fl. ”Ljusbäraren” 
utgavs i Uppsala och var ett teoretiskt och politiskt organ för den nya skolans idéer.  

Åskådaren (nov 1810– nov 1811). Grevesmöhlen. 

Trompeten eller krigsförklaring emot allt ondt (jan-aug 1812). Grevesmöhlen. 

Iduna (1811-24). Geijer, Adlerbeth, Ling, Atterbom, Tegnér. Götiska förbundets tidskrift. 
Ledande skribent var Geijer. För Iduna stod dyrkan av den nordiska forntiden i centrum och 
medlemmarna blandade sig inte i några litterära skärmytslingar.390 Iduna var det av Nya 
Skolans organ som levde längst.391 

Poetisk Kalender (1812-1822). Atterbom. I denna meddelade fosforisterna sina 
skaldestycken. Bland medverkarna märks bland andra Adolph Ivar Arwidsson. 

Svensk Literatur-tidning (1813-1825). Palmblad och Hammarsköld. Fosforisternas kritiska 
organ. Atterbom och Sondén märks bland medarbetarna. 1823 ändrades titeln till 
Litteraturtidningen. 

Nya Skandinavien (1813). Grevesmöhlen. 

Hushålls-Tidning (1813-14). Christian Lengblom. Syftade till att ge praktisk information till 
näringens förkovran.392 

Landtbruks-Tidning (1814-17). Sven Brisman. Tidningen syftade till att bli ett band mellan 
rikets jordbrukare och att i korta artiklar servera nyheter till näringens förkovran.393 
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Memnon (1815) Lindeberg. En veckotidskrift som endast utkom med sex nummer. Den 
innehöll artiklar i vitterhet, nationalekonomi och politik samt en mot Grevesmöhlen riktad 
polemisk uppsats.394 

Tiden (1815-1816). A. Regnér. Behandlade utländsk nyhetsrapportering. Bytte 1816 namn till 
Tidens anda efter indragning. 

Lycurgus (18?). A. Regnér. Innehöll författningsdiskussion och juridiska principfrågor. 

Sofrosyne (1815). A. Regnér. En illustrerad modetidning för svenska fruntimmer, 
innehållande litterär kritik, skönlitterära inslag och modenyheter. En artikel om ryske 
kejsarens kärleksaffärer gav anledning till åtal och förutom böter om 800 Rd indrogs även 
hans andra publikationer. 

Lifvet och Döden (okt 1815– maj 1816). Askelöf och Livijn. 

Läsning till utbredande af medborgerliga kunskaper (1816). von Schwerin, Askelöf och 
Livijn. 

Föreningen Skandinaviskt Folkblad (jul 1816- mar 1817). Törneblad. 

Anmärkaren (1816-1820(1838)). Cederborgh och Scheutz. Även Gustaf Mauritz Didrik 
Fromhold Armfeldt (1781-1868) ska ha medverkat som redaktör någon tid. Anmärkaren 
drogs in 1820 men fortsatte verksamheten under namnet Anmärkarne, vilken även den drogs 
in och tidningen bytte namn till Argus. 

Svea (1818-1832). Palmblad och Atterbom. Tidningen var organ för uppsalaromantikerna. 
Den gavs ut på Palmblads förlag och var en tidskrift för uppsatser i vetenskap och estetik.395 
Bland medarbetarna fanns Almqvist, Franzén, Geijer och Törneros. 

Conversations-Bladet (18 ) 

Granskaren (1820-). Lindgren. Rojalistisk tidning som levda av Karl Johans gratifikationer. 
Lindgrens journalistik blev i grunden ett misslyckande liksom Karl Johans 
regeringspublicistik i övrigt, trots de stora summor som lades ned på denna.396 

Stockholms Courier (jan 1820- dec 1822). Bröderna Theorell och Kindelius. 

Post- och Inrikes tidningar (1821-). af Kullberg. Även kallad Posttidningen. Sveriges och 
sannolikt världens ännu utkommande periodiska publikation. Tidningen är en 
sammanslagning av Stockholms post-tidningar och Inrikes tidningar. Enligt ett cirkulär av 
Gustaf III 1791 har ingen kungörelse laga kraft innan den publicerats i Post- och Inrikes 
Tidningar. 

Anmärkarne (1820 jan-nov (1838)). Anmärkarens uppföljare. Drogs in och fortsatte under 
namnet Argus.  

Argus (nov 1820- jan 1822(1838)). Scheutz och Johansson. Anmärkarnes uppföljare. Drogs 
in i januari 1822 och följdes av Argus den andre (1822 jan-dec) vilken även den drogs in och 
fortsatte under namnet Argus den tredje (1822-27). Denna drogs också in och följdes av Nya 
Argus (1827-34). Argus blev under 1820-talet Sveriges mest betydande politiska tidning 
särskilt tack vare Johansson, som kom att kallas Argus-Johansson och av den yngre kollegan 
och författaren August Blanche ”den fria pressens fader”.397 Namnet Argus, liksom de 
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följande tidningsnamnen, var alla föranmälda av boktryckaren och publicisten Scheutz och 
återknöt till Dalins Thän Swänska Argus (1732-34) med odyssevssagans hundraögde jätte i 
friskt minne. 398 

Journal för Manufakturer och Hushållning (1820-t). Scheutz. 

Opoetisk kalender för poetiskt folk (1821–22). Dahlgren, Livijn och Almqvist. 

Stockholms Dagblad (1823). Ortman och Lodin (Walldén). Stockholms äldsta 
morgontidning, började utges den 2 januari 1824 av notarien i poliskammaren Lodin och 
boktryckaren Ortman, hos vilken den trycktes. Tidningen hade tillkommit genom 
polismyndighetens medverkan såsom oppositionsblad mot Dagligt Allehandas annonser. I 
tidningens första nummer meddelas också att prenumeration kan verkställas ”uti Kong. Police 
Kammarens Cantzlirum”. Överståthållarämbetet gjorde tidningen till sitt officiella 
annonsorgan och anbefallde krogarna att hålla densamma. På grund av detta gick den under 
benämningen ”polisbladet”. Genom att obetingat ställa sig till polismyndighetens förfogande, 
när denna hade behov av några ”insända” artiklars offentliggörande, fick den skydd och stöd 
varigenom den snart kunde bli stadens egentliga annonsblad.399 

Argus den IV (1823-1830). A. Regnér. Utgavs på uppdrag av Karl Johan och finansierades 
genom kungliga gratifikationer. Tidningens syfte var att motarbeta den oppositionella 
tidningen Argus. Tidningen lades ned i brist på prenumeranter.400 

Odalmannen (). Järta. 

Stockholms Tidning (1824-34). Rothlieb. Regeringsvänligt organ. 

Kometen (1825-27). Hammarsköld, Dahlgren, Adolph Ivar Arwidsson, Peter Wieselgren. 
Kometen var en humoristisk tidning, mycket tack vare Dahlgrens kvickheter. 

Den objudne gästen (1829). Askelöf och Livijn. Tidningen var ett samlande organ för en 
konservativ opinion och övergick 1830 i Svenska Minerva, vars antagonister var de liberala 
tidningarna Aftonbladet (Lars Johan Hierta) och Dagligt allehanda (V. F. Dalman). Minerva 
var den konservativa opinionens första betydande organ vilken uttryckte en skarp kritik mot 
den av C. H. Anckarsvärd ledda liberala oppositionen. I motsats till det liberala huvudorganet 
Aftonbladet var Svenska Minerva mindre ett nyhetsorgan än en resonerande och kritisk 
publikation.401 

Medborgaren (1829-1830). Gustaf Hjerta. Radikalt liberal tidning. 
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