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Sannsynligvis er mange trekk i pressens utvikling
temmelig like fra land til land i den industrialiserte
og demokratiske verden. Og det som særlig er likt i
utviklingen – om vi sammenlikner kryssnasjonalt –
er de teknologiske og økonomiske sidene ved utvik-
lingen. Det som gjør pressen nasjonalt interessant
er hvordan teknologien og dens potensial for å
skape en utvidet offentlighet utnyttes innen de his-
torisk gitte kulturmønstre. I dette møtet oppstår et-
ter hvert en journalistisk tradisjon som er vel verd å
analysere. Pressehistorien gir også en rekke ek-
sempler på kampen om markedsdominans og poli-
tisk innflytelse med tekniske, økonomiske og jour-
nalistiske virkemidler.

Som en av de viktigste rammebetingelser for
disse utviklingslinjer har vi det politiske system
som er med å former pressestrukturen, dels gjen-
nom sensurbestemmelser, særlig i tidligere tider, og
etter hvert også gjennom de politiske partier som de
viktigste politiske aktører. Partiene ble utgangs-
punktet for å definere publisistiske målgrupper og
for avisenes innretning mot et potensielt nytt publi-
kum. Forøvrig har politiske aktører alltid vært et
objekt for reportasjer og kommentarer, noe som et-
ter hvert også lokker pressen til å bli en politisk ak-
tør i mange forkledninger.

Disse sider ved pressens historie kan ligge som
lag på lag oppe på hverandre. Teknologien og øko-
nomien i bunnen, journalistikken og politikken
ovenpå. Det dreier seg både om produksjonstekno-

logi og kapasiteten til å formidle i en utvidet betyd-
ning. Dernest dreier det seg om et innhold som lå-
ner genrene fra annen litteratur før det finner sin
egen journalistiske form, annerledes annen littera-
tur, og som fortsetter å differensieres for å møte for-
ventningene til et tallmessig stadig større og sosialt
og geografisk stadig mer sammensatt publikum. Og
det dreier seg også om protojournalisten: en
”skriverkarl” eller en litterær mangekunstner som
over tid utvikles til et yrke og en sosial rolle. Og
rundt all denne virksomheten statlige regule-ringer
og de kulturelle tradisjoner – censuren eller ytrings-
friheten – som i mangt bestemmer vekstvilkårene
for en autonom journalistikk og, som et speilbilde
av dette igjen, hvordan journalisten aksepteres som
en legitim mellommann eller aktør på samfunnets
ulike arenaer.

Min enkle påstand er at de fleste av de momen-
ter som jeg her har nevnt må trekkes inn i drøf-
tingen av drivkreftene i journalistikken og dermed i
utviklingen av offentligheten. Det er i grensesnitt-
ene mellom teknologien og økonomien på den ene
siden og journalistikken på den annen at de viktig-
ste problemstillingene finnes. Forskerne må avveie
de materielle og de intellektuelle forutsetninger for
å skape et publikum og en offentlig bevissthet.

Det historiske perspektivet tilbyr medie-
forskerne innsikt i problemer som i et samtidig per-
spektiv synes uløselige. Forholdet mellom tekno-
logi/økonomi og journalistikk drøftes prinsipielt for
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tiden med Michael Schudsom som en av hoved-
debattantene. Det kulturalistiske synet står her mot
det funksjonalistiske og mot det teknologisk deter-
minerte synet på hva som er drivkreftene i journa-
listikken.

Slike teoretiske drøftinger kaller på vide utsyn
over institusjonelle endringer, på den ene siden, og
studier av avgjørende detaljer på den annen. Samti-
dig er en forutsetning for å stille slike systematiske
problemstillinger at det finnes en bred historisk
basiskunnskap, som paradoksalt nok ikke behøver å
være særlig spesialisert. I denne sammenheng synes
det framstillingssettet som en nasjonal presse-
historie innbyr til å by på mange problemer. Nasjo-
nale verk skal være representative, ta hensyn til det
mest varierte og ikke være utfordrende med frem-
medartete synspunkter. Nasjonale historier har
dessuten for vane å være etnosentriske og innbyr
dermed ikke til systematiske sammenlikninger av
forskjeller og likeheter på tvers av landegrensene.
Det meste bør være nasjonalt unikt, eller i det min-
ste å gi et inntrykk av dette.

Dette er et format som synes å være en nordisk
oppfinnelse. Først ute var finnene, dernest dan-
skene som likegodt skrev en mediehistorie, nå sven-
skene med to nasjonale verk om mediene og etter
lang betenkningstid ser nordmennene ut til å følge
etter med en nasjonal pressehistorie. Et fellestrekk
for disse oversiktsverk er at de også er grunnforsk-
ningsorienterte i den forstand at i Finland måtte
man arbeide fram en nasjonal avisbibliografi og i
Sverige måtte man dekke inn de siste åtti årene på
samme måte før man kunne begynne å skrive. Sam-
tidig måtte man beherske store områder av pressen
som tidligere ikke var systematisk beskrevet i
jubileumsbøkene til overlevende aviser.

Går vi til de store pressenasjoner med en rik his-
torisk litteratur som England og USA så har jeg
ikke funnet noe tilsvarende nasjonalt verk. Mest
finner vi monografier om bestemte tema til be-
stemte avgrensete perioder, titler som: The Public
prints. The Newspaper in Anglo-American Culture
1665-1740,1 The Popular Press, 1833-1865,2 News
over the Wires. The Telegraph and the Flow of Pu-
blic Information in America, 1844-1897.3 Objec-
tivity and the Rise of Commercial Journalism,4 The
Commercalization of News in the Nineteenth
Century.5

De to hovedredaktørene av Den svenska pres-
sens historia, Per Rydén og Karl Erik Gustavsson,
gjør det innledningsvis klart at de har ønsket en hel-
dekkende kronologisk beskrivelse av svenske aviser
og tidsskrifter. De vil påvise avisenes betydning for
samfunnsutviklingen i samspill og konkurranse

med andre institusjoner og kunnskapskilder (s 16).
Mer spesifikt ønsket man innen hver periode å gi
systematiske opplysninger om antall aviser, journa-
listikkens innholdsprofil, om trykke- og ytringsfri-
heten, samt det man vet om markedsforholdene og
sporene som dette har satt i innholdet (Bind 1, s
17).

Dette høres ut som en rimelig innfallsvinkel om
framstillingen skal være allmenn. Men samtidig
kan man diskutere om den ikke er noe vid, og der-
nest om den ikke også er for snever. Det er meget
som skal inn av stort og smått i en slik nasjonal his-
torie, om man ikke sorterer gjestene ved dørene:
mange publikasjoner, mange yrker, mange helter og
fargerike personer, og noen skurker. Visse katego-
rier av personer er holdt utenfor i dette verk: typo-
grafene og administrasjonen. De var ikke invitert,
hvorfor får vi ikke vite.

Hvordan skal man finne de sammenbindene per-
spektiv teorier og dernest utvalgskriterier? Hvorfor
er personutvalget konsentrert om avisredaksjonen?
Redaktørene av pressehistorien gir oss liten veiled-
ning. ”Varje sida ska vittna om att en äldre tid låter
sig förstås i tecknet av nuet och att nuet också måste
förstås i tecknet av det som varit. Dock avstår vi
oftast från att explicit kommentera parallellerna.”
(s. 13). I den grad dette er en påstand vil den ofte
være feil. Man forstår ikke all fortid med dagens er-
faringer og begreper, det kan trenges en bro av
sammenbindene forestillinger som kan lede leseren
tilbake til fortiden. At jeg ofte ikke ser parallellene
mellom fortid og nåtid skyldes ikke bare, vil jeg tro,
at mine kunnskaper om svensk historie ikke er så
grundige som forfatterne antar. Forfatterne avstår
av prinsipp fra å binde seg til eksplisitte fortolknin-
ger i en misforstått tro på ’historisk objektivitet’,
men også i en misforstått oppfatning av at aviser og
presse er en materiell enhet mer enn en kommuni-
kasjonsprosess i ofte unike historiske kontekster.
Uten noen form for veiledning faller mange av bi-
tene i det pusleri som en nasjonal presse er fra hver-
andre i store partier av framstillingen, rett for lese-
rens øyne.

Mangler teoriene og perspektivene, mangler
også utvalgskriteriene. Stort og smått som har be-
funnet seg innen den svenske pressen gjennom 357
år skal her nevnes ser det ut til. Det overordnete
prinsipp er avisbibliografien. Kardinalspørsmålet
er når avisen eller ukebladet dukker opp i pressen.
For å rekke igjennom hele bibliografien ramses det
periodevis opp avistitler og redaktører, særlig fra
lokalpressen, som vi ikke rekker å bli kjent med.
Mindre aviser kan få tre fire linjer. Å si at dette er
kjedsommelig, er å være høffelig. Større aviser får
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naturlig nok flere avsnitt, noen publikasjoner som
bringer noe nytt inn i utviklingen behandles grun-
dig, så som essaypressen, den liberale presse,
faktorpressen, billigpressen, arbeiderpressen etc.
Foregangsmenn og –kvinner blir portrettert. Det er i
de partier der forfatterne tar et mer aktivt analytisk
grep at den svenske pressen begynner å leve i fram-
stillingen.

En kronologisk framstilling lykkes best der man
klarer å påvise at det foregående danner betingelser
for senere begivenheter, enten materielt eller ved at
det dannes en konsensus og kompliserte vedtak som
fortoner seg så grunnleggende at de synes irrever-
sible for ettertiden. Men dette krever at man tema-
tiserer og problematiserer de ulike komponentene i
historien. Et allment problem i pressehistorien er at
det finnes mange typer av kronologier, som verken
er synkrone eller løper parallelt. Det er en teknolo-
gisk, journalistisk, politisk, sosial kronologi, som
kan danne periodevise interessante konstellasjoner
og situasjoner. Men det er ikke alltid avisen som er
den viktigste kombinasjonsenheten. Pressehistorien
dreier seg ofte om det som befinner seg mellom avi-
sene, den offentlighet eller det tekstunivers som
oppstår i krysningspunktene mellom flere utvik-
lingslinjer, der pressen i kollektiv forstand ofte er et
sentrum.

Et ”från till” er intet perspektiv. Innenfor omta-
len av hver avis i Den svenska pressens historia
blomstrer ulike forklaringer på oppgang, stillstand
eller fall med antatte årsaker som avisens annonse-
tilgang, dens skiftende opplagstall i forhold til kon-
kurrentene, med tilgangen på papir, ut fra avisenes
journalistiske kvaliteter eller ut fra de forretnings-
messig heldige evet. uheldige grep fra ledelsens
side. Rekkefølgen eller vektleggingen av faktorene
gjentas eller skifter noe fra avis til avis og gir i leng-
den et lett usystematisk og til dels forvirrende inn-
trykk.

Den sterke vektleggingen vi finner på det biblio-
file og kronologiske stenger ofte for en skildring av
et videre pressemiljø som binder delene i det litte-
rære systemet sammen og gir det dynamikk over tid.
Enkelte publisister, så som Olof Dahlin (1708-
1763), Johan Rosén (1726-1773), Lars Johan Hierta
(1801-1872), Rudolf Wall (1826-1893) og andre
løftes fram av vrimmelen. Men portrettene av pio-
nerene er ikke nok til å gi et bilde av den skrivende
stand og de skiftende miljø de arbeidet innenfor
gjennom de første 257 år av svensk presse. Som
Adrian Johns skriver i sin The Nature of the Book
om den tidlige bokproduksjonen: ”A large number
of people, machines, and materials must converge
and act together for [the book] to come into

existence at all …”(s 3)6 Både før og etter publiser-
ingen av bøker og aviser har vi en diskusjon, for
ikke å si en diskurs, om innholdet som inspirerer til
ny innsats og setter betingelser for den fortsatte pu-
blikasjonsvirksomhet.

Claes-Göran Holmberg drøfter i bind 1 (s. 30)
signalverdien av ulike avistitler som The Times,
Intelligencer, Courant, Post, Express osv. De henty-
der henholdsvis på: nyheter, oppsøkning, den konti-
nuerlige behandlingen og formidling av nyheter, va-
riasjon av innholdet, tidsbegreper og hastighet etc.
Mens titler som Tiden gir assosiasjoner til en gjen-
stand som endres gradvis, gir de konotasjoner som
knyttes til avisnavn som Intelligencer inntrykk av
virksomhet, dynamikk, formidling osv. Selv hadde
jeg ønsket at den siste formen for avgrensning av
hovedtemaene i den svenske pressehistorien hadde
blitt den framherskende.

Framstillingsmessig dreier problemene seg mest
om det vi slagordmessig kan kalle konflikten mel-
lom tema og kronologi. Stoler man bare på kronolo-
gien uten å ordne stoffet tematisk etter mer gene-
relle ideer kan man få en salig blanding av opplys-
ninger: litt om personer, abonnementspriser, utgi-
velsestidspunkt, spredning og politisk tendens, som
i dette avsnittet:

På konservativa Nya Dagligt Allehanda firade
K.A. Lindström 1884 sina 25 år som tidnings-
utgivare med en stor fest på Grand Hotel. En
årsprenumeration kostade 20 kronor men man
hade ju också sin “lilla” dagliga upplaga för 10
kronor. Den hade tidigare bara gått ut till lands-
orten men gavs från 1875 också ut på morgonen
i Stockholm. I juni 1885 avled Lindström och
efterträddes av medarbetaren W.A. Bergstrand
(1851-1891, signaturen Marcellus), vars väl-
kända och skarpvässade penna ofta riktas mot
det oppositionella Norge. (s. 244 i bind 2)

Den som best har klart balansen best mellom det
allmenne og det spesifikke i de to bind – mellom
det tematiske og det kronologiske – er Eric
Johannesson i hans del ”Med det nya på väg (1858 -
1880)”. Dette er en lett kaotisk gjennombruddstid
for pressen som massemedium, noe som krever en
bevisst tematisering om framstillingen ikke skal bli
helt forvirrende. Denne bemerkning må imidlertid
ikke oppfattes som at det ikke tematiseres i de øv-
rige deler av de to bind av verket. I sitt overblikk
over forskjellen mellom 1700 tallet og utviklignen i
det 19. århundre tematiserer Gustafsson og Rydén:
foregangsmenn, folkrörelsen, tidningsutgivare, de
stora pennorna, kvinnorna, tidningspapperet, den
redaksjonelle innsatsenbillighetstidningarne, jour-
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nalistene … Men temaene betegnes med navn og
avistitler uten at de prosesser som binder disse tema
sammen angis eksplisitt.

Oppkomsten av de regelmessige trykte aviser og
tidsskrifter henger i Sverige, som i andre euro-
peiske nasjoner, sammen med institusjonaliser-
ingen av nasjonalstaten med en fast forvaltning og
et regelmessig postvesen. Kanselliet i Stockholm
hadde behov for å vite hva som foregikk ute i Eu-
ropa og avisene var en viktig, om ikke alltid like på-
litelig, kilde. Påliteligheten i trykt skrift ble forhin-
dret av sensuren. Rikakanselen Axel Oxenstierna
og Gustav II sendte ut diplomatiske agenter i 1620
årene, fremst Anders Svensson, til ulike byer som
Helsingør, Amsterdam og Hamburg for å samle in-
formation som mest ble fanget opp gjennom lesning
av aviser og brevjournaler. Samtidig fortrykker ene-
veldet både initiativ og kreativitet slik at det tok
lang tid før essaygenren og kommentaren fikk fast
tilhold i svensk presse. Det var sjelden noe som
minnet om en offentlighet. Mangelen på opposisjon
og skarpe meninger, motsvares av mangelen på
journalistiske personligheter før i siste halvdel av
det attende århundre.

Holmberg forteller levende om Sveriges første
avis Ordinari Post Tijdender i 1645. Journalistik-
ken og journalisten fantes som ideer langt før be-
grepene ble vanlige i det 19. århundre, ja før de
trykte aviser kom. Kjernen var nyheter i kortform
som fikk sin mal i notisen som igjen ble utviklet i
brevavisene. En 1600-tallsnotis kunne typisk se ut
som dette: ”Gamble Stettin den 13 Novemb. Ifrån
Hinter-Pommeren är Berättelse inkommen at
KurBrandenburgische Kavalleriet den 15. dennes
fullkomligt skulle bliva avdankat.” Og notisen fort-
setter i samme lakoniske tonefall å besvare når,
hvor og hvordan, slik journalister gjør i dag.

Det som særlig skiller til dagens journalistikk,
skriver Holmberg, er de lovprisninger og kommen-
tarer journalisten tillot seg som en integrert del av
beskrivelsene. Notisen var den dominerende ny-
hetsformen i det 17. århundre, og den trivdes fort-
satt best i de skrevne nyhetsbrevene, hovedsakelig
av en grunn – sensuren av trykt skrift. I brevjour-
nalene var forfatterne anonyme og selv tilblivelsen
av en brevjournal kunne være lite kjent. Man tillot
seg mer endeframme beskrivelser, karakteristikker
og oppfatninger i brevs form enn i trykt form.
Skulle man avsløre virksomheten var det best å
holde seg i nærheten av posthuset. Brevjournalene
var delvis en eksklusiv informasjonstjeneste, særlig
til adelen utenfor Stockholm, men enkelte journaler
kunne spres etter ett på forhånd opplagt mønster av
abonnenter. De trykte avisene og tidsskriftene var

mer avhengig av et visst antall abonnenter, et tall
man vet svært lite om. Totalt blir et mulig lesende
publikum anslått til maksimum 50 000, mens det
reelle tallet lå atskillig lavere.

Sensuren kom til Sverige i 1684, men allerede i
1766 får trykkefriheten og offentlighetsprinsippet
en grunnlovsbeskyttelse, med forbud mot sensur,
mens forfatterne fikk retten til å være anonyme.
Disse kalde fakta blir ofte gjentatt i internasjonale
sammenlikninger og i festtaler. Sverige er pioneren
i åpen og kritisk offentlighet heter det. Men inn-
skrenkningene av trykkefriheten startet i 1774 med
forbud mot og strenge straffer, døden eller landsfor-
visning, for å kritisere kongen, for å kommentere
utenrikspolitikken eller for å offentliggjøre råds-
protokoller etc. Tilsvarende innskrenkninger fant
sted i Danmark-Norge året før. Ved systematisk å
følge opp de formelle regler til forskjellige tider,
friheter så vel som forbud, privilegier, portotakster,
stempelavgifter, inndragninger og andre nærings-
messige reguleringer, gir Den svenska pressens his-
toria et langt mer nyansert bilde enn vanlig. Dette
gjør den svenske utviklingen mer sammenliknbar
med andre lands. Den sengustavianske perioden
som et eksempel – jernårene – og Karl Johans
reformforsøk av Örebro-grunnloven av 1809 sup-
plert med bestikkelser fra sin private kasse likner
svært på det som forekom i Norge både før og etter
1814.

Gjennomgangen av den skiftende lovgivning og
reguleringspraksis etterlater et inntrykk av den ’of-
fentlighet’ det var mulig å praktisere. Det ble
mange ”åsikter utan linje”, siden den politiske of-
fentlighet hadde trange kår før 1809. Det lille som
skrives om pressedebatten etterlatter et sterkt inn-
trykk av lange perioder uten offentlighet. Jeg savner
likevel en f.eks. sammenlikning mellom viktige his-
toriske begivenheter og pressens innhold til samme
tid. Det ville belyst meget bedre den rolle pressen
spilte eller ikke spilte. En annen måte å demon-
strere ytringsfriheten på er selvsagt å se nærmere
hvor meget som ble skrevet, og hvordan det ble
skrevet. Og her følger ikke nødvendigvis den jour-
nalistiske praksis de formelle lover, siden selve for-
budene fostrer mer eller mindre skjulte protester.

Jarl Torbacke beskriver boktrykkeren som en
nøkkelfigur ved begynnelsen av det 19. århundre:
Det var bare i de større byene at boktrykkerne
kunne greie seg uten å publisere et tidsskrift eller
en avis. På den annen side hadde publisisten ingen
økonomi og få andre muligheter for sin virksomhet
uten mellomkomsten av en boktrykker. Staten satte
i mangt vilkårene for dem begge, for privilegiet
både til å trykke, til å selge og dermed til å publi-
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sere visse meninger. Disse formuleringene angir et
sentralt trekk ved denne perioden, og straks forstår
man meget mer av detaljene.

I første bind nevnes trykkeriene mest i forbifar-
ten. Men boktrykkeriene er et sentrum i all publisis-
tisk virksomhet til ut mot midten av det nittende år-
hundre da rotasjonspressen gjennom sine kostnader
og manglende trykkvalitet framtvang et skille mel-
lom avis- og bokproduksjon. Før dette lå fortsatt
den tunge kapitalinnsatsen i trykkeriene. De fleste
aviser var økonomisk sett enmanns foretak, men
boktrykkeren hadde i tillegg ofte en liten krets av
frivillige skribenter. Boktrykkeren var en ’publis-
her’ i moderne forstand: en aviseier, en forlegger og
en bokhandler, stundom også en redaktør, i en og
samme person. Pressen var et av flere produkter fra
trykkeriene og journalistikk var noe man ikke
kunne leve av. Redigering og skrivning var deltids
og fritids sysler. Blant de mange mer eller mindre
anonyme ’mångsyslare’ som kretset rundt trykke-
riet var skiftningene mellom forfatterrollen og
publisisten mer en regel enn et unntak. En slik
pendling mellom skribentrollene var enklere enn i
dag fordi de litterære former var vanskelig å skille
fra de journalistiske. Den mest navngjetne av denne
sorten finner vi langt senere i August Strindberg.
Etterhvert ble rollene noe mer differensiert. Repor-
teren kom til først i begynnelsen av det 19. århun-
dre. På 1700 tallet var det referentene som repre-
senterte journalistikken.

Nyhetsavisenes publikum for 1800 er kalkulert
til 10 000. Man vet ikke mer enn det man med sik-
kerhet kan gjette seg til: at den høye prisen på avi-
ser begrenset lesningen av dem til embetsmenn,
adel og de øvre lag av borgerskapet. Dette var ingen
lesning for folket, og redaktørene snobbet oppover.

Skillet mellom nyhetsaviser og andre publika-
sjoner er vanskelig å dra i det 18. århundre, skriver
Ingemar Oscarsson, siden de fleste publikasjoner
inneholdt både nyheter, opplysning og underhold-
ning. Den framtredende formen fra 1780 og fram-
over i avisene var essayer, moralismer, prekener,
poesi, underholdningsstoff, nyheter i utenriks og
innenriks notiser. I tillegg var ofte annonser interes-
sant lesning. Utenriksnyheter dominerte siden de
var ufarlige i forhold til sensuren. Med friere tøyler
etter 1809 blir innholdet i tidsskrift og aviser mer
profesjonelt orientert mot fag og næringsliv og in-
tellektualisert i sin form, med en snirklete i syn-
taks. I de første tiår av det nittende århundret skjer
det en viss innholdsmessig differensiering mellom
tidsskrift og avis. Avisen skal være kort og flyktig i
behandlingen av sitt stoff, tidsskriftet skal være
grundig. Avisen er for øyeblikket, omveksling er

viktig, dristig billedspråk og overdrifter er skader
ingen.

Den utvidelsen av ytringsfriheten som kom med
Örebrogrunnloven av 1809 syntes så ubegrenset at
den satte redaktørene i en viss villrede om deres
rolle i offentligheten. Mange ideer ble luftet, så som
betydningen av pressens opinionsskapende rolle,
men uten at man oppnådde noen klarhet før langt
senere, skriver Jarl Torbacke. Det blander seg også
inn tanker om den fjerde statsmakt, om at
”Tidningarna utövade kontroll av de åtgärder som
regeringen och andra auktoriteter vidtog.” (s 307)

Viljen til å spille en selvstendig og aktiv rolle i
offentligheten avspeiler seg mest i navnene på dati-
dens aviser: Allmänna Opinionens Organ, Trumpe-
ten, Frihetswännen, Granskaren … Redaktørene
var oftest omsvermende publisister som kunne være
engasjert i opptil 6-8 ulike publikasjoner samtidig
og hadde vanskelig for å innta en bestemt offentlig
gestalt knyttet til bestemte oppfatninger og publika-
sjoner. Det tok ennå mange tiår før journalistikken
ble et fast yrke, for ikke å snakke om en selvstendig
profesjon.

Etter en kort periode med utvidet pressefrihet
kom myndighetene tilbake med en rekke regulerin-
ger for å gjøre det vanskelig for de mest ytterliggå-
ende redaktørene. Særlig den høye portoen gjorde
det vanskelig å distribuere avisene over lengre av-
stander. Portoen senkes radikalt fra 1820, men i
1824 kommer en stempelavgift på papir (som i Stor-
britannia) som utgjorde mellom 35 og 15 prosent av
bruttoinntektene. Stempelavgiften oppheves først i
1872. Skatten på avisdriften var i realiteten høyere
enn for annen næringsvirksomhet. Pressen går inn i
en lugnere periode hva sensuren angår inntil
arbeiderpressen begynner å stikke hodet opp i siste
halvdel av det 19. århundret. Inndragninger av avi-
ser og fengsling av redaktører blir vanligere. Som
regel var begrunnelsen at avisen oppfordret til sivil
ulydighet og opptøyer.

Det tidlige nittende århundre innvarslet et vakt-
skifte i svensk presse, skriver redaktørene. De avi-
ser som ble dannet i det 18. århundre bidrar ikke
nevneverdig til å øke opplagstallene eller sprednin-
gen av pressen og de fleste dør i løpet av det 19. år-
hundre. Dette i motsetning til en rekke aviser som
dannes i 1860-årene og som i dag tilhører de le-
dende aviser, så som Dagens Nyheter og Göteborgs-
Posten. En grunn til dette var at 1700 tallsavisene
stivnet fast i en passiv journalistikk. I det 18. århun-
dre skrøt man gjerne av hvor mange utenlandske
aviser redaksjonen abonnerte på, i det 19. skrøt
man av antall egne korrespondenter utenlands.
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Innen den rammen som er trukket opp for verket
er det tydelig at det nittende århundre er både mer
utfordrende og mer fruktbart å arbeide med enn de
foregående perioder. Resultatet blir en markert for-
bedring av framstillingen. Annet bind dekker årene
“då allting hände”. Pressen skifter karakter og får
en større variasjon enn noen sinne, også om man
trekker inn de etterfølgende perioder skulle jeg tro.
Opplagstallene mangedobles. Samtidig var det
store omskiftelser i avisbestanden, mange nye avi-
ser kommer og noen forsvinner mens konkurransen
blir alt mer vanlig på stadig flere utgivelsessteder.
Dette er en utforskning av det nye leserlandet Sve-
rige der man etter hvert lærer folks avisvaner å
kjenne gjennom gjentatte eksperimenter. Den libe-
rale pressen i begynnelsen av århundret supplerer
den eldre som blir konservativ, arbeiderpressen og
den frireligiøse pressen dukker opp og utvides,
partilojaliteten i journalistikken blir en regel, mens
journalistikken endres også i mange andre hense-
ende.

En avgjørende drivkraft for pressens gjennom-
brudd som det første massemedium, var teknolo-
giske oppfinnelser som settemaskinen, rotasjons-
pressen og tremassepapiret samt utbyggingen av
jernbanen, posten og annen infrastruktur som tele-
grafen. Billigavisene kom, men ble ofte døgnfluer,
derimot lyktes de fleste entreprenøraviser. Entre-
prenører som Rudolf Wall i Dagens Nyheter og
Felix Bonnier i Göteborgs-Posten og andre utnyttet
de muligheter som åpnet seg til utvidet spredningen
ved å appellere til publikum ikke bare med lavere
priser og økt tilgjengelighet, men også gjennom en
mer leservennlig journalistikk. Dette var verken
agitasjonsaviser eller livssynaviser. Felles for entre-
prenørene var deres bevisste markedsstrategi som
spilte på alle elementer i avisdriften.

Etter gjennomlesningen av de to første bindene
sitter jeg igjen med flere motstridende tanker. Først
melder respekten seg for det omfattende arbeidet
som ligger bak verket. Her har vi fått meget av den
oversikt og historiske basiskunnskap som er nød-
vendig for en kvalitativ vekst i pressehistorisk fors-
kning. Dette er portalen til en framtid med en mer
intens mediehistorisk forskning der monografiene

dominerer, der vi finner omprøvninger av perspekti-
ver samt nye metoder og der utkast til dristige
nyfortolkninger blir mer vanlig. Dernest oppdager
jeg forundret at det innen medieforskningen med
sin overflod av teorier fortsatt finnes hederlige do-
kumentalister. Forskere som mener det er viktigere
å navngi og å sortere enn å klassifisere og analy-
sere. Og godt er det, referanseverkene har fortsatt
sin misjon.

Den malen som er valgt for verket faller naturlig
for dem som er ansvarlig. Redaktørene kommer fra
henholdsvis litteraturvitenskap, historie og be-
driftsøkonomi. Av de seks forfattere til de to første
bind finner vi fire litteraturvitere og to historikere.
Jeg mistenker at man har hatt litteraturhistorien
som forbilde og ikke en tekstanalytisk eller sosiolo-
gisk tilnærming. Det finnes, kort sagt, flere histo-
rier å fortelle om svensk presse, både de små og
store fortellinger. De kommer nok. I Den svenska
pressens historia ligger imidlertid et rikt materiale
for den nye generasjon av historieforskere og fortel-
lere.

Svennik Høyer
Institutt for medier og
kommunikasjon
Universitetet i Oslo
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