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Abstract 

Despite a situation of poor state finances 1848 marks the starting point of Sweden’s railroad 

history, as this is year when the country’s first railroad was proposed and approved in 

parliament. Not sufficient funds for the project was raised though, and a new motion was 

raised in parliament in 1851 with improved financial support from the state. This caused an 

intense debate which is the main subject of this essay. By analyzing the public discussion 

regarding railroads, as expressed in news media, during 1851 this essay aims to analyze the 

discussions about railroads in search of the 19th century’s overarching themes of modernity 

and nationalism. These terms are to be understood as rhetorical expressions, in accordance 

with Aguiars and Andersons interpretation of the terms. The performed analysis displays how 

nationalism is a theme present in both sides of the debate in 1851, though in different ways. 

Those skeptical of the planned railroad line argues about the nation being tricked into 

embarking on an expensive project that will never be financially viable by bought foreign 

interest. Those in favor argues rather that the project will bind together a fragmented Sweden 

into one nation. Arguments involving modernity though, are just to be found amongst those in 

favor. Here we find arguments about the promises that the future holds with railroads 

connecting the swedes and a pervasive optimism regarding the future. Less concern is 

displayed to current day problems, other than how it might threaten future railroad 

expansions.  

  



Förord 

Denna uppsats har varit en utmaning och många hinder har dykt upp längs vägen mot dess 

färdigställande. Jag vill börja med att tacka min handledare Peter som med tålamod har hjälpt 

mig finna vägar runt, vad som stundtals kändes som oöverstigliga problem, såväl på arbetstid 

som utanför. Jag vill även tacka mina två goda vänner Chris och Anna-Carin som hjälpt till 

med korrekturläsningar samt agerat bollplank för idéer och goda rådgivare. Er hjälp har haft 

stort inflytande till denna uppsats färdigställande. Slutligen vill jag även tacka min sambo som 

uppvisat tålamod när skrivande dagar har blivit skrivande nätter och uppsatsen tagit fokus från 

vardagen. Det lär även ha sagts av Isaac Newton (i något moderniserad form) att ”om jag ser 

längre än någon annan är det för att jag står på jättars axlar”. Likaledes har jag att tacka alla 

de som gjort historiska undersökningar och forskat före mig, vilket möjliggjort denna uppsats. 

Tack till er alla, för utan er hade denna uppsats inte funnits till. 
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Sammanfattning 

År 1851 fattas beslutet i Sveriges riksdag om Köping-Hult-banan, vilket kommer att bli den 

första svenska järnvägen för lokomotivdrift. Syftet med denna uppsats är att granska den 

allmänna opinionen, så som den kommer till uttryck i tidningspressen, såväl på ett brett plan 

som mer i detalj, genom att undersöka hur 1800-talets genomsyrande teman av modernitet 

och nationalism närvarar i debatten om svenska järnvägar. Detta kräver såväl kvantitativa som 

kvalitativa analysmetoder där den kvantitativa analysen bidrar till att skapa ett 

helhetsperspektiv över diskussionerna kring järnvägar och där en kvalitativ analys bidrar till 

att skapa förståelse för debatten som äger rum i tidningarna kring järnvägar under år 1851. 

Forskning kring detta område, nämligen hur nationalism och modernitet kommer till uttryck i 

debatten om svenska järnvägar är hittills relativt outforskat, varför också denna uppsats har 

sitt existensberättigande. Begreppen modernitet och nationalitet ska i denna uppsats förstås 

som retoriska begrepp, såsom uttryckta av Aguiar gällande modernitet och Anderson gällande 

nationalism. Nationalism ska alltså i denna uppsats förstås som en önskan att sammanlänka av 

folket inom nationen och modernitet ska förstås som en retorik där framåtskridande 

samhällsutveckling och framtidsoptimism bejakas. Källmaterialet utgörs av tidningar från 

Kungliga Bibliotekets Tidningsarkiv, som kategoriseras i fyra typer av texter och tre olika 

värdeladdningar. De fyra textkategorierna är annonser, insändare, rapportering och 

åsiktsjournalistik och de tre värdeladdningarna är neutralt, negativt och positivt laddade 

texter. Vad som framgår av materialet är att debatten om svensk järnväg domineras av det 

liberala Aftonbladet som önskar se satsningar på järnvägar i Sverige och det socialistiska 

Folkets Röst som anser att järnvägarna är ett sätt för utländska kapitalister att utnyttja det 

svenska folket. I sin argumentering använder de båda nationalistiska argument, även om dessa 

argument skiljer sig åt i sin karaktär. Dock är det endast förespråkarna för svensk järnväg som 

nyttjar argument kring modernitet. 
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1. Inledning 

1851 utgör ett avgörande år i svensk järnvägshistoria. Detta år tas de beslut som leder till 

anläggandet av den första svenska järnvägen för lokomotivdrift: Köping-Hult-banan. Snart 

här efter kommer även beslut om Sveriges stambana, där utfallet av Köping-Hult-banan 

avspeglas i fattat beslut. Detta utgör dock endast bakgrunden till denna uppsats som snarare 

intresserar sig för den offentliga diskussionen kring järnvägar, så som den kommer till uttryck 

i tidningspressen. Hur gick egentligen tongångarna i samtalet om järnvägar utanför riksdagens 

salar och hur märks samtidsandan, med 1800-talets nationalism och modernitet, i dessa 

tongångar. Var järnvägarna något som välkomnades på bred front eller var det en 

kontroversiell fråga? Ansatsen är alltså inte att granska beslut och utfall av svensk 

järnvägspolitisk utan snarare dess förankring i den uttryckta opinionen och denna opinions 

karaktär.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att, i vida termer, granska samhällsdiskussionen som förs kring 

järnvägar och deras potentiella anläggande i Sverige samt den debatt som förs i frågan, under 

nationalismens och modernitetens 1800-tal samt att undersöka hur tankar om modernitet och 

nationalism märks i diskussionerna kring järnvägar. Detta föranleder följande frågeställningar, 

vilka kommer ligga till grund för denna uppsats: 

1. Vilka aktörer inom pressen var för och vilka aktörer inom pressen var mot järnvägars 

anläggande i Sverige och är nationalistiska tankar eller tankar om modernitet 

närvarande i denna argumentation? 

2.  Fanns aspekter av järnvägar och dess potentiella anläggande i Sverige som var 

kontroversiella och fanns aspekter där samsyn rådde? 

3. Vilken vikt fästes i samtidsdebatten kring järnvägarna och deras anläggande i Sverige?  

4. Vilka texttyper är vanligast i järnvägsdiskussionerna? 

5. Präglas diskussionen om järnvägar av positiv, negativ eller neutral bevakning? 

6. Är intresset för att skriva om järnvägar lika stort hos samtliga undersökta tidningar? 

Om inte, vilka tidningar uppvisar större intresse?  
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1.2 Forskningsläge/tidigare forskning  

I forskningssamarbetet Nationella identiteter i Norden: ett fullbordat projekt?1, utgiven år 

1991, framkommer en undersökning av Orvar Löfgren med titeln Att nationalisera 

moderniteten. Häri utvecklar Löfgren sina tankar om modernitet och nationalism som 

genomsyrande teman under 1800-talet, som under stundtals paradoxala former samverkar för 

att forma en ny nationell identitet, såsom exempelvis genom hur nationsstatens särart 

markeras genom metoder ”lånade” från andra stater.2 Detta genomsyrande tema utgör en 

grundansats i denna uppsats och står även som motivering till en analys som söker spår av 

dessa två begrepp i diskussionerna kring järnvägar i Sverige.  

Järnvägshistoria har i Sverige utgjort ett mångdisciplinärt forskningsområde som intresserat 

bland annat ekonomhistoriker och historiker. För historiker har fokus ofta legat på processen 

kring fattade beslut om svenska järnvägar och då särskilt kring beslutet kring de första statliga 

stambanorna. Sverker Oredssons avhandling från 1969, Järnvägarna och det allmänna: 

Svensk järnvägspolitik fram till 1890, granskar svensk järnvägshistoria samt erbjuder in 

internationell kontext fram till 1890, med fokus på politiska beslut.3 I Anders Lilienbergs 

avhandling från 1923, Statens ställning till järnvägarna i Sverige: med särskild hänsyn till 

inlösningsfrågan belyses liknande teman, dock med sitt fokus riktat på statens inställning till 

skuldsättning och hur inlösning av privat egendom ägde rum i praktiken.4 Historikern Lars 

Kvarnström blickar i sin avhandling från 1998, Män i staten: stationskarlar och brevbärare i 

statens tjänst 1897-1937, istället på anställningsvillkor för de statligt anställda, vilket för den 

undersökta perioden inkluderar ett stort antal människor som anställdes av statens järnvägar.5 

Ett mer lokalt fokus kan hittas i Ingemar Gunnarsson Magisteruppsats från 2003, Karlshamn-

Wislanda Jernväg: Maktelit och nätverk i Karlshamns stad vid banans tillblivelse 1855-1874, 

som undersöker hur maktkoncentration i Karlshamns kommer till uttryck genom planering, 

beslut och anläggande av en järnväg mellan Karlshamn och Vislanda.6 Ett mer regionalt fokus 

                                                           
1 Linde-Laursen, Anders och Nilsson, Jan Olof. (red.). 1991. Nationella identiteter i Norden: Ett fullbordat 

projekt?. Nordiska rådet 
2 Löfgren, Orvar. 1991. Att nationalisera moderniteten. I Linde-Laursen, Anders och Nilsson, Jan Olof. (red.). 

Nationella identiteter i Norden: Ett fullbordat projekt?. Nordiska rådet 

3 Oredsson, Sverker. 1969. Järnvägarna och det allmänna: Svensk järnvägspolitik fram till 1890. Lund: Rahms 
Boktryckeri AB. s. 50 
4 Lilienberg, Anders. 1923. Statens ställning till järnvägarna i Sverige: med särskild hänsyn till inlösningsfrågan. 
Stockholm. 
5 Kvarnström, Lars. 1998. Män i staten: stationskarlar och brevbärare i statens tjänst 1897-1937. Stockholm. 
Almqvist & Wiksell International.   
6 Gunnarsson, Ingemar. 2003. Karlshamn-Wislanda Jernväg: Maktelit och nätvärk i Karlshamns stad vid banans 
tillblivelse 1855-1874. Växjö 
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går att finna i Lovisa von Friedrichs Grängjös ekonomhistoriska kandidatuppsats från 2013, 

Att sätta Jemtland i förbindelse med ett alltid öppet haf: spårvidd och spårbundenhet i 1800-

talets järnvägspolitik, som undersöker och analyserar politiska processer som föranledde 

statligt anlagda järnvägar i Norrland.7 Ytterligare ett ekonomhistoriskt perspektiv påträffas i 

Daniel Larssons kandidatuppsats från 2000, Så talade statsmakterna i järnvägsfrågan: En 

analys av statsmakternas argumentation inför stambanebeslutet 1853-54, där han undersöker 

beslutsfattarnas motiv vid stambanebeslutets fattande.8 De två sistnämnda uppsatsernas 

fokusområden slås samman i Fredrik Anderssons avhandling från 2004, Mot framtiden på 

gamla spår?: Regionala intressegrupper och beslutsprocesser kring kustjärnvägarna i 

Norrland under 1900-talet, som undersöker formationen av regionala intressegrupper och 

deras inverkan på nationellt fattade beslut med fokus riktat på investeringar i Norrlands 

kustjärnvägar. Till skillnad de förutnämnda kandidatuppsatserna riktar Andersson dock in sig 

på 1900-talets ekonomiska historia.9 Likaså fokuserar Lena Andersson-Skogs 

ekonomhistoriska avhandling från 1993, Såsom allmänna inrättningar till gagnet, men 

affärsföretag till namnet: SJ, Järnvägspolitiken och den ekonomiska omvandlingen efter 

1920, på järnvägarnas roll i 1900-talets ekonomhistoriska perspektiv. Avhandlingen granskar 

politiska och institutionella förändringars samband med ekonomiska förändringar med fokus 

på perioden 1920-1980.10 I en artikel publicerad i tidsskriften European Historical Economics 

Society undersöker Thor Berger och Kerstin Enflo järnvägars verkan på tillväxt på ett lokalt 

plan, på såväl lång som kort sikt.11  

Järnvägshistoria utgör med andra ord ett väl utforskat fält inom svensk historieforskning. Det 

finns dock luckor i denna forskning, vad beträffar järnvägarnas närvaro i människors 

medvetande och dessa tankars koppling till en vidare trend under perioden med de 

ursprungliga järnvägarnas anläggande. Detta är vad denna uppsats ämnar bidra till, nämligen 

en granskning av järnvägar i folks medvetande och hur detta knyter an till tankar om 

modernitet och nationalism. Det är som ny forskning på detta område, i en svensk kontext, 

                                                           
7 von Friedrichs Grängsjö, Lovisa. 2013. Att sätta Jemtland i förbindelse med ett alltid öppet haf: spårvidd och 
spårbundenhet i 1800-talets järnvägspolitik. Uppsala 
8 Larsson, Daniel. Så talade statsmakterna i järnvägsfrågan: En analys av statsmakternas argumentation inför 
stambanebeslutet 1853-1854. Uppsala.  
9 Andersson, Fredrik. 2004. Mot framtiden på gamla spår?: Regionala intressegrupper och beslutsprocesser 
kring kustjärnvägarna i Norrland under 1900-talet. Umeå. Print & Media. 
10 Andersson-Skog, Lena. Såsom allmänna inrättningar till gagnet, men affärsföretag till namnet: SJ, 
Järnvägspolitiken och den ekonomiska omvandlingen efter 1920. Umeå. Minab. 
11 Berger, Thor, Enflo, Kerstin. 2013. Locomotives of Local Growth: The Short- and Long-Term Impact of 
Railroads in Sweden. European Historica Economics Society 42, s. 2-41. http://www.ehes.org/EHES_No42.pdf  
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som denna uppsats finner sitt existensberättigande. En liknande ansats går även att finna i 

Marian Aguiars bok Tracking Modernity: Indias railway and the culture of mobility12, där 

denne engelskaprofessor granskar modernitet som ett retoriskt uttryck och vad det 

representerar, samt hur järnvägen i Indien blev en symbol för denna modernitet. Hon menar 

att järnvägen förminskade förhållanden mellan de koloniala områdena och moderlandet i de 

koloniala britternas sinnen. Hon menar vidare att järnvägen representerade ett sätt för den 

koloniala staten att säkra sitt inflytande över sina territorier genom rörlighet som möjliggjorde 

integration och annektering av territorier, behärskande av resurser och forma olika platsers 

framtid, eller som hon själv kallar det: genom järnvägsimperialism. På en symbolisk nivå blev 

också järnvägarna (och mobilitet) ett paradigm i Indien och dessa ideologiska associationer, 

menar hon, var ett globalt fenomen.13 Genom järnvägen som representant för mobilitet och 

möjligheter blev det också rimligen möjligt att tänka sig besöka kolonierna. 

Som en symbol för modernitet, och tillika nationalstatens åstadkommande, kom de 

kapitalintensiva järnvägsprojekten alltså att förkorta avstånd och utgöra exempel för 

modernitetens framgångar. Det var en teknisk innovation som innebar billiga och snabba 

transporter, för såväl godstrafik ämnat för utrikes marknader som för människor som ämnar 

besöka angränsande län.  

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

Det teoretiska ramverket för denna uppsats tar sin utgångspunkt i Benedict Anderssons tankar 

kring nationalism, så som de uttrycks i hans verk Den föreställda gemenskapen14 samt 

modernitet, så som det kommer till uttryck i Aguiars ovan nämnda verk. Anderson granskar 

inte nationalismen främst som ett politiskt fenomen utan som upplevelse och känsla och varur 

dessa upplevelser och känslor stammar. De tankar han utvecklar om de moderna kartornas 

intåg i historien och om medias närhet kommer i denna uppsats nyttjas i deriverad form.  

Anderson beskriver hur kartans ovanifrånperspektiv kom att förändra Siams administration: 

från att ha varit ett okänt perspektiv till att nyttja kartor som modell för rikets utseende, 

                                                           
12 Aguiar, Marian. 2011. Tracking Modernity: Indias railway and the culture of mobility. University of Minnesota 
Press. s. xiii 
13 Ibid. s.xiv 
14 Anderson, Benedict. 1992. Den föreställda gemenskapen: Reflexioner kring nationalismens ursprung och 

spridning. Göteborg: Daidalos 
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snarare än avbildning av detsamma.15 I linje med uppsatsens syfte kommer denna 

teoribildning nyttjas med avsikt att söka argument om sammanlänkandet av regioner i Sverige 

som kartografisk representation för det enade Sverige. Likaledes talar Anderson om 

skillnaden i utkomst för de nationalistiska självständighetssträvanden som ägde rum i Nord- 

och Sydamerika under 1700- och 1800-talen som ett resultat av den upplevda närheten mellan 

de olika regionernas delade informationsflöden och underlättade kommunikationer i norr, i 

förhållande till de administrativt och reellt avgränsade områdena i syd.16 Dessa tankar 

deriveras till att även de inkluderas i en textanalys för att leta spår efter nationalistiska 

strävanden som synliggörs genom debattörers argumentation om sammanlänkning kring 

järnvägar och deras potentiella införlivande i det svenska landskapet.  

Modernitet är ett begrepp med många tolkningar; det kan bland annat handla om materiell 

modernitet (teknologiskt framåtskridande), idéhistorisk modernitet (hur det framväxande 

moderna samhället formar nya idéer), kulturell modernitet (hur exempelvis olika -ismer inom 

konst och litteratur formar och formas av omgivande samhälle i modern tid), etc. Vad som ska 

förstås när ordet modernitet diskuteras i denna uppsats utgår från Aguiars definition: 

”For many, the idea of modernity has seemed self-evident, yet the term is, in theory, wide open. 

Modernity is ultimately ambigous, connoting at once, John Tomlinson suggests, ”a category” 

that emerges from a distinct kind of social formation and its institutions; ”a form of cultural 

imagination” grounded in the epistemology of reason and certain notations of space and time; 

and ”a definite historical period”. […] Modernity appears as an object to be attained (to acquire 

modernity) and a condition to be achieved (to be modern). […] Modernity and mobility are 

closely connected in relation charged by the power of rhetoric and representation. […] By 

looking at modernity as rhetoric with important historical consequenses, it is possible to see bot 

hits fluidity as those circumstances change and, perhaps more strikingly, the moments that those 

meanings congeal inte static forms.”17 

Det är alltså som ett retoriskt uttryck för framåtskridande i samhället och dess bejakande som 

modernitet utgör en del av de teoretiska analysbegreppen i denna uppsats.  

Nationalismen och modernitet har redan påtalats som 1800-talets övergripande teman. Vad 

som avses är ett århundrade som i hela Västeuropa (och andra delar av världen) präglas en 

snabb ekonomisk, teknologisk och politisk omvälvning av samhället som samexisterar med 

ett 1800-tal av framväxande nationalstater och inhemska nationsbyggnationer. Att granska 

                                                           
15Ibid. s. 164 ff. 
16 Ibid. s. 69 ff. 
17 Aguiar (2011) s. 1 ff.  
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järnvägarnas, såsom industrialismens symboler, roll i detta projekt i den samtida 

samhällsdiskussionen utgör denna uppsatsens uppdrag. Det två analytiska begrepp som är av 

störst vikt för denna uppsats är alltså nationalitet och modernitet. Nedan följer den definition 

av dessa begrepp som nyttjas i denna uppsats:  

Modernitet skall i denna uppsats förstås som den retorik som nyttjas med ett bejakande mot 

framåtskridande samhällsutveckling och en positiv inställning gentemot en transformation 

mot det nya framväxande samhället.  

Med nationalism åsyftas i denna uppsats den föreställda gemenskap som Anderson talar om. 

Konkret innebär detta retoriska grepp som syftar till att finna sammanlänkning av folken inom 

landet för att underlätta en ”vi-känsla”. Eller med andra ord: i denna uppsats sökes 

nationalism i termer av hur smålänningar, västgötar, stockholmare etc. ska kunna bli svenskar.  

1.4 Avgränsningar 

Det insamlade materialet och således även uppsatsen begränsar sig till år 1851, vilket utgör 

det år då beslutet fattades i Sveriges riksdag om anläggandet av den första järnvägen avsedd 

för drift med lokomotiv: Köping-Hult-banan. Detta beslut kom senare att påverka den vidare 

utvecklingen av svensk järnvägshistoria och det är därför av vikt att uppnå ökad förståelse för 

hur beslutsfattares åsikter står i relation till det offentliga samtalet. Som beskrivits i kapitel 1.2 

är de politiska turerna kring det tidiga järnvägsbyggandet väl undersökt medan det offentliga 

samtalet kring samma frågor är mindre utforskat. Genom att bättre förstå dessa offentliga 

samtal ges grunden till att kunna studera samspelet mellan diskussioner förda i politikens 

värld och diskussioner i det bredare samhället.  

Vidare begränsningar innefattar typen av material som studeras. Fokus för denna uppsats 

ligger snarare på den bredare diskussion som försiggår i samhället. I ett försök att fånga en 

allmän opinion läggs därför fokus på att granska det material som går att finna tidens 

tidningar. En uppenbar risk ligger självfallet i frågan kring hur representativt detta må vara.  

För det första tillåts även människor ståendes utanför tidningars lönelistor att yttra sig i frågan 

i form av insändare. För det andra kommer det visa sig att någon total samstämmighet aldrig 

rådde mellan alla tidningar, varför också olika åsikter kommer komma till tals inom denna 

uppsats. För det tredje skulle andra försök, såsom analyser av dagbokstester utgöra föga mer 

representativt material, även om detta skulle nyttjas i försök att kringgå 

representativitetsproblemet. Någon fullständigt representativ studie är svår att tänka sig men 

syftet med de avgränsningar som gjorts i denna fallstudie, vars motivering jag inte ämnar 
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upprepa, granska den allmänna opinionen kring järnvägar och dess potentiella anläggande i 

Sverige, så som det kommer till uttryck i tidningspressen. 

1.5 Metod och Material 

Metodiken i denna uppsats grundar sig, som redan nämnts, i en bred ansats i insamling av 

material. Materialet består av arkivmaterial från Kungliga Bibliotekets Tidningsarkiv som för 

år 1851, inkluderandes alla skrifter där valda söktermer gör sig gällande, är ambitionen att 

uppnå en bredare förståelse för samtalet som ägde rum kring järnvägar i begynnelsen av 

svensk järnvägshistoria. Med inspiration från hämtad från en kandidatuppsats inom 

journalistik, publicerad 2013 kommer en kategorisering ske av det insamlade materialet, med 

syftet att möjliggöra kvantitativ komparation av det insamlade materialet.18 Denna uppsats tog 

i sin tur inspiration från Metodpraktikan som är en bok som redogör för olika 

textanalysmetoder.19 Nedan presenteras hur, och på vilka grunder denna kategorisering sker. 

Det insamlade materialet kommer att kategoriseras som en av fyra texttyper: insändare, 

annons, åsiktsjournalistik eller rapportering. Grundvalen för denna kategorisering ligger i en 

ambition att dela upp, de i tidningar förekommande texttyperna, till kategorier som skiljer sig 

väsentligt nog åt för att motivera en separering och samtidigt uppnå tillräckligt många 

kategorier för att utgöra lämpligt analysmaterial. De texter som kategoriseras som 

rapportering behöver inte nödvändigtvis rapportera om järnvägar, men söktermerna ’järnväg’ 

och/eller dess alternativa ändelser och stavningar måste vara med i texten. Likaså måste inte 

annonser nödvändigtvis göra reklam för enbart järnvägar. Däremot måste söktermerna närvara 

i annonserna. De texter som kategoriseras som åsiktsjournalistik består av texter som inflikar 

författarens egna åsikter om järnvägar. Dessa åsikter är inte nödvändigtvis värdeladdade, då 

exempelvis åsikter som att frågan om en föreslagen järnväg skulle vara viktig, inte 

nödvändigtvis behöver innebära en positiv eller negativ laddning. Skillnaden mellan texter 

som kategoriseras som åsiktsjournalistik och insändare ligger i att medan förstnämnda är 

skrivna av tidningarnas anställda består insändare av, till tidningen insända texter från 

personer som ej är anställda av tidningen. De texter som kategoriseras som annonser är texter 

som (vanligen återkommande) publiceras på uppgift av en betalande skribent som önskar 

upplåta plats i tidningar till sin information. De texter som kategoriseras som insändare består 

                                                           
18 Lindberg, Anna, Inge, Erik. 2013. ”Emigrationen tilltar på ett i sanning oroväckande sätt”: en undersökning av 
pressens rapportering om utvandringen från Sverige till Nordamerika i Smålandsposten och Blekinge Läns 
Tidning år 1887. Stockholm. Södertörns Högskola.  
19 Essaiasson, Peter, Giljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena. 2012. Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad. Stockholm. Norstedts juridik. 
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av texter författade av andra än tidningens anställda, vanligen med avsikt att påverka, men 

inte nödvändigtvis. Dessa kan likväl ses som ett uttryck för tidningens indirekta 

ställningstagande, då tidningarna antas själva ha bestämmanderätt över vad som publiceras. 

De texter som kategoriseras som åsiktsjournalistik är texter som är skrivna i syfte att medvetet 

påverka läsaren att forma en viss uppfattning och där den huvudsakliga textmassan är skriven 

utifrån åsikter, vare sig dessa är grundade i presenterade fakta eller ej. De texter som 

kategoriseras som rapportering är texter vars primära syfte är att informera läsaren om 

händelser på lokal, nationell eller internationell nivå. Dessa kan likväl ha positiv eller negativ 

klang, men syftet är likväl att informera snarare än att påverka. Vad gäller texter som inte 

självfallet faller inom dessa ramar, exempelvis texter i novellform, bedöms de utifrån 

intertextuell och översiktlig kontext och syfte. Vanligen tenderar dessa att falla inom ramarna 

för rapportering. Bedömningen kring vilken kategori en given text görs alltså utifrån en analys 

av vad det upplevda syftet med texten är samt vem skribenten till texten är.  

Vidare klassificeras var och en av dessa texter som positivt, neutralt eller negativt laddade 

texter. Det ska i sammanhanget förstås att dessa klassificeringar rör textens ställningstagande 

till järnvägar och/eller deras anläggande i Sverige. Det kan alltså exempelvis förekomma fall 

där en text för ett resonemang som är i grunden negativ till en vald linje för en föreslagen 

järnvägs anläggande men att samma text i grunden uttrycker sig positivt gällande järnvägar 

och deras framtida etablerande inom Sverige. En sådan text skulle alltså enligt detta 

klassificeringsschema klassas som en positiv text. De texter som inte lägger någon värdering i 

frågan om järnvägar eller deras anläggande i Sverige klassas istället som neutrala. Exempelvis 

kan detta handla om texter som rapporterar att ”president X för land Y har ankommit med 

järnväg till landet Z”. I ett sådant fall förekommer söktermen järnväg men likväl tas ingen 

normativ ställning till järnvägarna.  

Som nämndes i syftessektionen av denna uppsats, motiveras den breda ansatsen med en 

strävan mot ett helhetsperspektiv, där eventuella debattörers åsikter kanske (eller kanske inte), 

argumenterar i samklang med en bredare diskurs på frågan om svenska järnvägar. Detta 

material kommer ligga till grund för en kvalitativ analys som ligger i linje med det ovan 

beskrivna teoretiska ramverket, det vill säga en analys med ett sökande öga med blicken 

inställt mot att spåra argument som kan härledas till idéer kring nationalism och modernitet. 

Den breda ansatsen ger även ett material som möjliggör en kvalitativ analys av debatten samt 

möjlighet att förklara vikten som fästes vid järnvägar och frågan och deras potentiella 

anläggande i Sverige.   
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Slutligen kan också nämnas att det inte ligger i denna uppsats uppdrag att bedöma 

sanningshalten av det som påstås i tidningstexterna som påträffas. Snarare består uppdraget i 

att analysera dessa texter för att granska vilka åsikter som kommer till uttryck i dessa 

tidningar och vad dessa åsikter representerar i en bredare diskursiv nationalistisk och 

modernitetstrend under 1800-talet.  

De söktermer som kommer nyttjas är järnvägar och järnbana, i olika böjningar och 

stavningsvarianter. De olika stavningar som kommer nyttjas är järnväg, jernväg, jernveg, 

järnbana samt jernbana. De olika böjningar som kommer nyttjas är -a, -s, -as, -an, -ans, -ar,     

-ars, -arna, -arnas, -arne, samt -arnes. 

1.6 Tidningarna  

Totalt påträffas åtta olika tidningar som innehåller söktermerna i Kungliga Bibliotekets 

Tidningsarkiv och således kommer nyttjas som källmaterial. Dessa är Aftonbladet, Folkets 

Röst, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, Post- och Inrikes Tidningar, Nytt Allvar och 

Skämt, Nya Wermlandstidningen, Nerikes Allehanda samt Östgöta Correspondenten. Nedan 

följer en kortfattad introduktion om de tidningar som vid ett, eller flera, tillfällen tar ställning i 

frågan om svenska järnvägar. Beskrivningarna är hämtad ur 1876, 1899 samt 1908 års 

Nordisk Familjebok. Nordisk Familjebok är ett uppslagsverk, som utkom i 20 volymer mellan 

1876–1899 och 38 volymer mellan 1904-1926. Det bör i sammanhanget nämnas, att dessa 

verk författades i en tid då nationalismen och andra ideologiska riktningar starkt präglade sin 

samtid.  

Aftonbladet 

I 1876 års Nordisk Familjebok beskrivs Aftonbladet som en framgångsrik tidning som blev 

synnerligen inflytelserik. Man kan läsa att ”L.J. Hierta bibehöll i 21 år, eller till utgången av 

år 1851, ledningen af Aftonbladet, som under denna tid utvecklade sig till den största samt 

mest lästa och inflytelserika bland landets dagliga tidningar”. Tidningens ideologiska position 

beskrivs med att tidningen hade en ”kärlek till frihet och framåtskridande” samt att tidningen 

representerade en vilja att ”beifra maktmissbruk hos myndigheter af alla slag”. Tidningen 

utgavs dagligen20 Ideologiskt kan alltså Aftonbladet uppfattas som liberalt orienterad med 

tendens för mot modernitetsbejakande. Aftonbladets modernitetsbejakande bekräftas av 

analysen som hittas mot slutet av denna uppsats. Den liberala hållningen utgör något svårare 

                                                           
20 1876. Nordisk familjebok: Konversationslexikon och realencyklopedi. 1876. s. 227 f. 
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påstående att bekräfta, då det inte utgör ett givet faktum att liberaler skulle vara för eller emot 

järnvägsprojekt av olika slag, vilket bland annat framgår av oenighet bland riksdagens 

liberaler.21  

Folkets Röst 

Folkets Röst beskrivs i 1908 års Nordisk familjebok som utgavs en gång per vecka fram till 

oktober 1851, då den kom att ges ut två gånger per vecka. Tidningen gavs ut mellan åren 

1849–1861. Vidare anges att tidningen själv förklarade sin uppgift att vara ”att bekämpa 

maktens missbruk och vindicera äfven de arbetande och medellösa folkklassernas mänskliga 

och medborgerliga rättigheter”. Att tidningen också uppges vid flertaliga tillfällen ha dömts 

för smädeskriveri antyder att tidningen inte drog sig för att i hårda ordalag kritisera.22 Det är 

alltså sannolikt att tidningen, ideologiskt sett, hade en tidig antydan till socialistisk prägling, 

då tidningen i sin beskrivning använder ord som folkklasserna samt att det är just de 

’arbetande och medellösa’ som står i fokus. Detta stämmer väl in i den bild som framgår av 

det insamlade materialet i denna undersökning, där tidningen i skarpa ordalag kritiserar 

Köping-Hult-banan för att vara en form av landsförräderi där folkmassorna kommer tyngas av 

skatter medan kapitalistister förråder svenskarna för utländska intressen. Ej heller drar sig 

tidningen för att vid meningsskiljaktigheter med Aftonbladet gå till personligt angrepp på 

Hierta.  

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 

Enligt Nordisk Familjebok från 1909 beskrivs Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning som en 

tidning som gavs ut dagligen år 1851. Tidningens ideologiska prägel beskrivs som ”afgjordt 

liberal eller radikal, dess tendens för öfrigt alltjämt mera merkantil än politisk”.23 Denna bild 

av tidningen som synnerligen liberal är svår att bekräfta med egna observationer då dess 

ovilja att uttrycka sig politiskt (i undersökningsmaterialet angående järnvägar) inte bjuder in 

till analys.  

Post- och Inrikes Tidningar 

                                                           
21 Oredsson, Sverker. 1969. Järnvägarna och det allmänna: Svensk järnvägspolitik fram till 1890. Lund: Rahms 

Boktryckeri AB. s. 50 

22 Nordisk familjebok: Konversationslexikon och realencyklopedi. 1908. s. 753 f. 
23 Nordisk familjebok: Konversationslexikon och realencyklopedi. 1909. s. 900 f. 



 11 
 

I 1889 års Nordisk Familjebok beskrivs Post- och Inrikes Tidningar som Sveriges äldsta 

tidning, med anor bak till 1645, med skiftande namn. Vidare beskrivs tidningen även som 

regeringens officiella pressorgan och att J.K Hallberg var ansvarig utgivare år 1851. 

Tidningen publicerades underledning av Svenska akademien. Tidningen gavs ut en gång i 

veckan.24 Någon politisk färgning nämns inte i texten. Detta kan ha sin förklaring i sin 

officiella status, då det skulle kunna vara problematiskt med politisk färgning i en tidning av 

denna typ. Denna bild stämmer i vart fall in med de observationer som går att göra i det 

undersökta materialet. Till överväldigande majoritet undviker tidningen att ta ställning i 

frågor som rör politik. Snarare förlitar den sig på att publicerade debatter från riksdagen 

upplyser läsaren om de olika politiska hållningarna i olika frågor.  

  

                                                           
24 Nordisk familjebok: Konversationslexikon och realencyklopedi. 1889. s. 100 ff. 
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2. Järnvägsdiskussionerna under 1851 

Denna del av uppsatsen består av två delar. I den första beskrivs en allmän bakgrund om 

svensk järnvägshistoria, före, under och efter år 1851. I den andra delen presenteras materialet 

som ligger till grund för denna uppsats, uppdelat i de månader texterna publicerats.  

 

2.1 Bakgrund 

Med facit i hand känner vi till utfallet av 1800-talets järnvägspolitik. I november 1845 ansökte 

greve von Rosen om rättighet för honom och andra att anlägga järnvägar i Sverige. På mindre 

än två veckor hade en resolution angetts av den svenska kungen som angav att arbetet skulle 

vara fullgjort inom 20 års tid. Detta ligger som bakgrund till 1848 års riksdagsdebatt då 

samma von Rosens föreslagna järnväg mellan Örebro och Hult röstas igenom, trots ett dåligt 

statsfinansiellt läge och en i övrigt restriktiv riksdag, gällande anslagsbeviljande. Med detta 

beslut som grund bildades Kungliga svenska och engelska aktiebolaget för järnvägen mellan 

Örebro och Hult.25 Trots en statlig räntegaranti hade inte erforderlig aktieteckning uppnåtts 

för att finansiera järnvägen, varför också frågan åter blev aktuell till riksdagen år 1851. En av 

riksdagsledamöterna, tillika en intressent i bolaget, Carl Fredrik Wærn, motionerade därför 

om ändrad banlinje till Köping och en ökad garanti á 5% istället för 4%, under 40 års tid, 

vilket skulle innebära statlig garanti för såväl aktiebolagets räntor som dess amorteringar, mot 

att banan tillföll staten efter 40 år. Debatten kring förslaget blev intensiv, särskild då en 

alternativ järnvägslinje hade föreslagits samma år mellan Gävle och Dalarna och ideologiska 

gelikar kom att stå på olika sidor i debatten. I tidningarna kom Aftonbladet att svänga från en 

inledande positiv ställning till Köping-Hultbanan, till att så småningom förorda banan mellan 

Gävle och Dalarna. Riksdagsbeslutet kring Wærns motion fick ett positivt utfall men innan 

regeringen gav sitt godkännande tillsattes en kommitté som närmre granskade frågan. Efter 

kommittén avlagt rapport fattade regeringen ett jakande beslut om Köping-Hultbanans 

anläggande och anläggandet började inom kort. Beslutet om anläggandet av Sveriges första 

järnväg för lokomotivdrift hade nu tagits. Bygget skulle dock visa sig problematiskt med både 

finansiella och praktiska problem, såsom svårigheter att finna tillräckligt med arbetskraft.26 

Den 16 november 1853 angav regeringen sin proposition om kommande stambanor. Mot 

bakgrund låg Köping-Hultbanans problematik och staten hade nu svängt till att förorda statligt 

                                                           
25 Oredsson (1969) s. 46 ff. 
26 Oredsson (1969) s. 50 ff.  
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byggande och året därpå fattades beslut enligt denna linje.27 Järnvägarna ansågs vara av 

avgörande vikt för Sverige och beroende på vilken ställnings som togs betonades järnvägen 

som viktig för industri, militärstrategiska aspekter, statlig skuldsättning, oro för utländskt 

inflytande, skapande av arbetstillfällen etc.28 Grundtanken för beslutsfattarna var dock att 

maximera de samhällsekonomiska vinsterna i en önskan om att utveckla förutsättningarna för 

svensk ekonomi.29  

 

2.2 Tidningstexterna 

1851 är ett år med intensiva debatter om järnvägar i Sverige, men det är även ett år där 

järnvägar, som teknologi och kommunikationsmedel benämns och diskuteras i flera andra 

sammanhang och texttyper inom ramarna för tidningarnas olika textformat. Under hela 1851 

nämns ordet jernväg, eller dess alternativa stavningar och/eller ändelser (hädanefter benämnt 

söktermerna) totalt i 280 olika texter i de undersökta tidningarna. Av dessa bedöms 30 texter 

vara positivt inställda till järnvägar som teknologi och samhällsinvestering, 10 negativa och 

240 neutrala. Av de 280 texterna kategoriseras 11 som åsiktsjournalistik, 176 som 

rapportering, 8 som insändare och 85 som annonser.  

 

2.2.1 Januari 1851 

I januari publiceras totalt 29 texter innehållandes söktermerna, se tabell 1 och tabell 2.  

Januari Annonser Insändare Åsiktsjournalistik Rapportering Totalt 

Aftonbladet  0 1  0 12 13 

Post- och Inrikes Tidningar  0  0  0 9 9 

Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning  0  0  0 2 2 

Nerikes Allehanda 5  0  0  0 5 

Totalt 5 1 0 23 29 
Tabell 1: Fördelning av publicerade texter enligt kategorisering, samt publicerande tidning för januari 1851 

 

 

 

                                                           
27 Oredsson (1969) s. 59 ff. 
28 Ibid. s. 223 ff. 
29 Andersson-Skog, Lena. 1993. Såsom allmänna inrättningar till gagnet, men affärsföretag till namnet: SJ, 

järnvägspolitiken och den ekonomiska omvandlingen efter 1920. Umeå: Umeå universitet. s.39 f.  
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Januari Positiv Neutral Negativ Totalt Andel 

Aftonbladet 2 11  0 13 45% 

Post- och Inrikes Tidningar 0 9  0 9 31% 

Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning  0 2  0 2 7% 

Nerikes Allehanda  0 5  0 5 17% 

Totalt 2 27 0 29  100%  
Tabell 2: Fördelning av publicerade texters värdeladdning, samt publicerande tidning och dess procentuella fördelning av 
antal publicerade texter för januari 1851 

En av de två positiva texter som publiceras av Aftonbladet i januari 1851 består av 

utrikesrapportering om USA som beskriver nödvändigheten för landet att anlägga en järnväg 

mellan Saint Louis och San Fransisco.30 Den andra positiva texten består av en insändare som 

diskuterar en föreslagen järnväg. Det påstås bland annat ”att en jernväg mellan Fahlun och 

Gefle för en stor del av Dalarne i allmänhet och för Fahlun i synnerhet, vore af stor fördel är 

odisputabelt, och högst önskligt är att medel fås till dess fullbordan”. [sic.]31  

De neutrala texterna består av 11 neutrala rapporteringar. Fem av dessa behandlar 

riksdagsdebatter, listor över behandlade ärenden samt propositioner som, bland annat, 

diskuterat järnvägar.32 En av dessa rör von Rosens föreslagna järnväg mellan Örebro och 

Nora. Tidningen publicerar även en text som presenterar en motion i sin helhet, som rör 

understöd för den föreslagna järnvägen mellan Örebro och Nora.33 Det rapporteras även om 

att kungen beviljat medel till en järnväg för hästdrift mellan ett gruvfält i Norberg och 

Åmänningen.34 Ytterligare en av de neutrala texterna består av ett brev från Amerika som 

rekommenderar hur man tar sig till, vad brevet benämner som ”Guldlandet”, vilket inkluderar 

en resa från Albany till Buffalo via järnväg eller kanal.35 Övriga tre neutrala texter består av 

utrikesrapporteringar. Ifrån Portugal rapporteras om en dispyt som uppstått i Portugal om en 

planerad järnväg mellan Lissabon och Elva.36 Ifrån Norge rapporteras att den norska 

regeringen har slutit kontrakt med en engelsk affärsman för anläggande av en järnväg mellan 

                                                           
30 Utrikes. Aftonbladet. 1851-01-17. 
31 Jernväg mellan Fahlun och Westerås. Aftonbladet. 1851-01-08. 
32 Riksdagen: Grefve H. Anckarsvärds anförande i Representationsfrågan. Aftonbladet. 1851-01-02 
   Riksdagen: Plena den 4 Jan. Aftonbladet. 1851-01-07 
   Riksdagen. Aftonbladet. 1851-01-15 
   Riksdagen: Plena den 22 jan. Aftonbladet. 1851-01-22 
   Riksdagen. Aftonbladet. 1851-01-28 
33 Om understöd för en jernväg mellan Nora och Örebro. Aftonbladet. 1851-01-14 
34 (rubrik saknas) Aftonbladet. 1851-01-16 
35 Blandade ämnen. Aftonbladet. 1851-01-02 
36 Utrikes. Aftonbladet. 1851-01-07 



 15 
 

Christiania och Mjösen.37 Ifrån Danmark rapporteras om att armén skulle transporteras på 

järnväg.38 

Även Post- och Inrikes Tidningar rapporterar om de beviljade medlen till banan mellan 

Norberg och Åmänningen.39 Likaså rapporterar även tidningen om ett nytt kostnadsförslag för 

Örebro-Hult-banan samt en rättelse rörande denna text som publiceras en vecka senare.40 En 

av de publicerade texterna berättar kortfattat om hur man kan ta sig mellan olika platser och 

då benämns bland annat järnvägar som ett alternativ.41 Övriga fem texter utgörs av 

utrikesrapportering. I en berättas om hur en tysk-österrikisk exekutionsarmé snabbt kan färdas 

in i Schleswig-Holstein.42 I en annan berättas om den planerade järnvägen mellan Lissabon 

och Elva.43 Det berättas även i en tredje om ovan nämnda föreslagna järnväg mellan Saint 

Louis och San Fransisco vid två tillfällen.44 Slutligen berättas även från Preussen att ”furst 

von Schwarzenburg idag lemnar Dresden för att återvända till Wien på den nya jernvägen 

mellan Dresden och Prag, hvilken jernväg då första gången begagnas”. [sic.]45 

I Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning berättas om ”Herr Wærns […] om jemkningar uti 

föreskrifterna för tillgodonjutande af de utaf Rikets Ständer beviljade förmåner för anläggning 

af en jernväg emellan Örebro och Hult” [sic.]46. Tidningen berättar även norska regeringens 

kontrakt med den engelska affärsmannen.47 

I Nerikes Allehanda publiceras fem annonser som talar om att Örebro Läns 

Hushållningssällskap har hållit möte som behandlat frågan om en järnväg mellan Örebro och 

Nora.48 

                                                           
37 Utrikes. Aftonbladet. 1851-01-07 
38 Utrikes. Aftonbladet. 1851-01-18 
39 Kungörelser: Af embetsverk och korporationer. Post- och Inrikes Tidningar. 1851-01-18 
40 Stockholm. Post- och Inrikes Tidningar. 1851-01-15 
    Stockholm. Post- och Inrikes Tidningar. 1851-01-22 
41 Blandade ämnen. Post- och Inrikes Tidningar. 1851-01-17 
42 Utrikes. Post- och Inrikes Tidningar. 1851-01-07 
43 Utrikes. Post- och Inrikes Tidningar. 1851-01-07 
44 Utrikes. Post- och Inrikes Tidningar. 1851-01-10 
    Utrikes. Post- och Inrikes Tidningar. 1851-01-18 
45 Utrikes. Post- och Inrikes Tidningar. 1851-01-21 
46 Riksdagen: Riksståndens plena den 30 December. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning. 1851-01-07 
47 Inrikes Nyheter: Götheborg. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning. 1851-01-07 
48 (rubrik saknas). Nerikes Allehanda. 1851-01-11 
    (rubrik saknas). Nerikes Allehanda. 1851-01-15 
    (rubrik saknas). Nerikes Allehanda. 1851-01-18 
    (rubrik saknas). Nerikes Allehanda. 1851-01-22 
    (rubrik saknas). Nerikes Allehanda. 1851-01-25 
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2.2.2 Februari 1851 

I februari publiceras totalt två texter innehållandes söktermerna, se tabell 3 och tabell 4.  

Februari Annonser Insändare Åsiktsjournalistik Rapportering Totalt 

Aftonbladet 0 0 0 1 1 

Post- och Inrikes Tidningar 0 0 0 2 2 

Totalt 0 0 0 3 2 
Tabell 3: Fördelning av publicerade texter enligt kategorisering, samt publicerande tidning för februari 1851 

 

Februari Positiv Neutral Negativ Totalt Andel 

Aftonbladet 0 1 0 1 33% 

Post- och Inrikes Tidningar 0 2 0 2 67% 

Totalt 0 3 0 3 100% 
Tabell 4: Fördelning av publicerade texters värdeladdning, samt publicerande tidning och dess procentuella fördelning av 
antal publicerade texter för februari 1851 

En av de två rapporteringarna som publiceras i Post- och Inrikes tidningar rör en fru och två 

barn som rest till USA för att återförenas med sin man som gett sig av tidigare. Resan dit 

beskrivs innehålla delsträckor som gått via järnväg.49 Den andra rapporteringen berättar om 

ett ”nationalekonomiskt arbete som nyligen lemnat pressen” som visar att ”i början af år 1849 

funnos på hela jordklotet 18,636 eng. mil jernvägar i farbart skick”. Båda texter kategoriseras 

som neutrala.50 I Aftonbladet publiceras en resumé över föregående veckas tidning, där en 

text om den föreslagna järnvägen nämns.51  

 

2.2.3 Mars 1851 

I mars publiceras totalt åtta texter innehållandes söktermerna, se tabell 5 och tabell 6.  

Mars Annonser Insändare Åsiktsjournalistik Rapportering Totalt 

Aftonbladet 0 0 1 3 4 

Post- och Inrikes Tidningar 0 0 0 4 4 

Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning 1 0 0 0 1 

Totalt 1 0 1 7 9 
Tabell 5:Fördelning av publicerade texter enligt kategorisering, samt publicerande tidning för mars 1851 

 

 

 

                                                           
49 Hammarsköld. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-02-10 
50 Jernvägar. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-02-10 
51 Tidningens innehåll den förflutna veckan. Aftonbladet. 1851-02-03 
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Mars Positiv Neutral Negativ Totalt Andel 

Aftonbladet 1 3 0 4 44% 

Post- och Inrikes Tidningar 0 4 0 4 44% 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 0 1 0 1 11% 

Totalt 1 8 0 9 100% 
Tabell 6: Fördelning av publicerade texters värdeladdning, samt publicerande tidning och dess procentuella fördelning av 
antal publicerade texter för mars 1851 

Den positiva text som Aftonbladet publicerar består av ett stycke åsiktsjournalistik, som berör 

ett rykte, om att ett utländskt handelshus skulle visat intresse för att investera i järnvägar 

mellan Gällivare och kusten. I textens avslutande mening förklaras att ”en jernväg i de 

nordliga trakterna [skulle inte] löna sig blott för den svenska konsumtionens räkning” [sic.].52 

Tidningens neutrala texter består av tre fall av rapportering. En av dessa berättar att beslut nu 

har fattats i Norge om anläggande av järnvägen mellan Christiania och Eidsvoldsbacken.53 

Tidningen rapporterar även om borgarståndets diskussioner kring järnvägar och om ett 

utskottsbetänkande som beviljar statliga medel till en järnväg för hästdrift mellan Göteborg 

och Mölndal.54 

I Post- Och Inrikes Tidningar rapporteras också om det i Norge fattade beslutet mellan 

Christiania och Eidsvoldsbacken i en av sina texter.55 Övriga tre rör riksdagsdiskussioner 

kring järnvägar i Sverige. Ifrån borgarståndet rapporteras om hur deltagare i borgarståndet har 

argumenterat för att järnvägar i Sverige ”kan blifva av gagn för framtiden” [sic.].56 Ifrån 

statsutskottet rapporteras om dess betänkande som rör Wærns motion om låneunderstöd för 

ovan nämnda anläggning mellan Göteborg och Mölndal.57 Slutligen rapporteras även om att 

ridderskapet och adeln bifaller statsutskottets utlåtande.58 

Annonsen som publiceras i Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning informerar om olika 

avgifter för att färdas med järnväg mellan Hull och London.59 

 

                                                           
52 Stockholm. Aftonbladet. 1851-03-17 
53 Utrikes. Aftonbladet. 1851-03-20 
54 Riksdagen. Aftonbladet. 1851-03-10 
55 Stockholm. Post- Och Inrikes Tidningar . 1851-03-20 
56 Riksdagen. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-03-15 
57 Riksdagen: Utskotts-betänkanden: Stats-utskottets. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-03-12 
58 Riksdagen: Plena den 12 mars, e.m.: Ridderskapet och Adeln. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-03-13 
59 Ångfartygs-Kommunikationer: Ångbåts-kommunikation emellan England, Sverige och Norige: Engelska 
Ångfartyget Courier. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning. 1851-03-28 
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2.2.4 April 1851  

I april publiceras totalt 20 texter innehållandes söktermerna, se tabell 7 och tabell 8.  

April Annonser Insändare Åsiktsjournalistik Rapportering Totalt 

Aftonbladet 3 0 0 3 6 

Post- och Inrikes Tidningar 0 0 0 5 5 

Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning 9 0 0 1 10 

Östgöta Correspondenten 0 0 0 1 1 

Totalt 12 0 0 10 22 
Tabell 7: Fördelning av publicerade texter enligt kategorisering, samt publicerande tidning för april 1851 

 

April Positiv Neutral Negativ Totalt Andel 

Aftonbladet 0 6 0 6 27% 

Post- och Inrikes Tidningar 1 4 0 5 23% 

Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning 0 10 0 10 45% 

Östgöta Correspondenten 0 1 0 1 5% 

Totalt 1 21 0 22 100% 
Tabell 8: Fördelning av publicerade texters värdeladdning, samt publicerande tidning och dess procentuella fördelning av 
antal publicerade texter för april 1851 

I Aftonbladet rapporteras om en deputation från Gävle och Falun som besökt kungen för att 

erhålla hans stöd till statsanslag för en järnvägsanläggning mellan Gävle och Falun.60 

Tidningen rapporterar även om att en järnväg planeras anläggas mellan Kairo och 

Alexandria61 samt om handelsvolymer som transporterats över järnvägar.62 I tidningen 

publiceras även 3 annonser som är identiska med den annons som publicerades i mars i 

Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning.63 

Post- Och Inrikes Tidningar publicerar i april en positivt färgad och fyra neutrala 

rapporteringar. Den positiva rapporteringen rör ovan nämnda föreslagna järnväg i Egypten 

som tidningen ”hoppades, att Kiang Paschas mission till Constatinopel skulle få bästa 

framgång”.64 De neutrala texterna består i tre fall av utrikesrapportering och en presentation 

av vad som skrivits i andra tidningar under gällande vecka vid textens författande. Sistnämnda 

text berättar att en tidning i Jönköping har skrivit om en förberedande undersökning av 

”lokalen för den jernväg mellan Jönköping och Ystad hvartill hr Runberg väckt förslag” 

                                                           
60 Stockholm. Aftonbladet. 1851-04-12 
61 Utrikes. Aftonbladet. 1851-04-28 
62 Stockholms Börs den 22 April. Aftonbladet. 1851-04-22 
63 Ångfartygs-Kommunikationer: Ångbåts-kommunikation emellan England, Sverige och Norige: Engelska 
Ångfartyget Courier. Aftonbladet. 1851-04-15, 1851-04-22 samt 1851-04-29 
64 Postscriptum. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-04-15 
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[sic.].65 Utrikesrapporteringarna berättar om förhandlingar kring anläggande av en järnväg 

mellan Toscana och Rom och om ett möte som har hållits i USA om anläggande av en 

järnvägslinje mellan San Jose och San Fransisco66, om ovan nämnda planerade järnväg mellan 

Kairo och Alexandria67 samt om att den ryska kejsaren ”lärer gifvit sitt samtycke till 

anläggandet af en jernväg mellan Petersburg och Warschau” [sic.]68. 

I Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning rapporteras om handelsvolymer som transporterats 

över järnväg.69 De nio annonser som publiceras i tidningen är identiska med den annons som 

beskrevs för tidningen i mars månad.70  

I Östgöta Correspondenten rapporteras om en deputation från Gävle och Falun som besökt 

kungen för att erhålla hans stöd till statsanslag för en järnvägsanläggning mellan Gävle och 

Falun.71  

  

                                                           
65 Landsortstidningar. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-04-15 
66 Utrikes. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-04-01 
67 Utrikes. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-04-08 
68 Utrikes. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-04-15 
69 Stockholm. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning. 1851-04-08 
70 Ångfartygs-Kommunikationer: Ångbåts-kommunikation emellan England, Sverige och Norige: Engelska 
Ångfartyget Courier. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning. 1851-04-01, 1851-04-04, 1851-04-07, 1851-04-11, 
1851-04-15, 1851-04-17, 1851-04-22, 1851-04-26 samt 1851-04-29 
71 Inrikes Nyheter. Östgöta Correspondenten. 1851-04-16 
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2.2.5 Maj 1851 

I maj publiceras totalt 29 texter innehållandes söktermerna, se tabell 9 och tabell 10.  

Maj Annonser Insändare Åsiktsjournalistik Rapportering Totalt 

Aftonbladet 4 0 0 9 13 

Post- och Inrikes Tidningar 0 0 0 4 4 

Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning 10 0 0 0 10 

Folkets Röst 0 0 0 2 2 

Totalt 14 0 0 15 29 
Tabell 9: Fördelning av publicerade texter enligt kategorisering, samt publicerande tidning för maj 1851 

 

Maj Positiv Neutral Negativ Totalt Andel 

Aftonbladet 1 12 0 13 43% 

Post- och Inrikes Tidningar 1 3 0 4 14% 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 0 10 0 10 36% 

Folkets Röst 1 1 0 2 7% 

Totalt 3 26 0 29 100% 
Tabell 10: Fördelning av publicerade texters värdeladdning, samt publicerande tidning och dess procentuella fördelning av 
antal publicerade texter för maj 1851 

De annonser som publiceras i såväl Aftonbladet som Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 

är samma annonser som publicerats föregående månader72 med undantag från en reseannons, 

publicerad i Aftonbladet som informerar läsaren om hur resenärerna erhåller ”fri passage å 

ångbåtar och jernvägar” [sic.].73 Den positiva text som publiceras i Aftonbladet utgörs av en 

novell där följande textstycke hittas:  

Göres projekt till en kanal, så är det t.ex. fråga om en vattenväg för alla nationers skepp, genom 

Panamanäset, för att sammanbinda Stilla och Atlantiska oceanerna med hvarandra. Utkastas 

planen till en jernväg, så är det t.ex. en dylik som skall sträcka sig 4000 engelska mil genom 

Nordamerikas fasta land, för att till alla nationers gemensamma fördel öpppna en nordvestlig 

genomfart till Kina, eller en annan, som till allmän fördel skall anläggas från Calais ända till 

Calcutta. [sic.]74 

De texter som kategoriserats som neutral rapportering rör fem texter som rapporterar om 

handelsvolymer som transporterats över järnväg75, en text som berättar om att en järnväg 

                                                           
72 Ångfartygs-Kommunikationer: Ångbåts-kommunikation emellan England, Sverige och Norige: Engelska 
Ångfartyget Courier. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning. 1851-05-02, 1851-05-06, 1851-05-09, 1851-05-13, 
1851-05-16, 1851-05-20, 1851-05-23, 1851-05-26, 1851-05-27 samt  1851-05-30 
Ångfartygs-Kommunikationer: Ångbåts-kommunikation emellan England, Sverige och Norige: Engelska 
Ångfartyget Courier. Aftonbladet. 1851-05-06, 1851-05-13 samt 1851-05-20 
73 London-Paris: Afgångsdag, Thorsdagen d. 5 Juni. Aftonbladet. 1851-05-12 
74 Tankar om krig. Aftonbladet. 1851-05-13 
75 Stockholms Börs den 6 Maj. Aftonbladet. 1851-05-06 
     Stockholms Börs den 9 Maj. Aftonbladet. 1851-05-09 
    Stockholms Börs den 13 Maj. Aftonbladet. 1851-05-13 



 21 
 

kommer anläggas mellan Madrid och Valencia76, ett utskottsbetänkande som rör den tidigare 

nämnda järnvägen mellan Göteborg och Mölndal77, samt en text som informerar om att en 

järnväg avsedd för hästdrift har beviljats lån från staten78. 

Den av Post- Och Inrikes Tidningar publicerade positiva rapporteringen består av en novell 

som berättar om invigandet av en stor järnväg, som beskrivs som en stor folkfest, där alla firar 

järnvägens invigning.79 De neutrala rapporteringarna består av en beskrivning hur man tar sig 

från London till Paris, där delar av sträckan går via järnväg80, en text om sammandrag av 

debatter i Sveriges Riksdag81, som bland annat innefattar debatt om järnvägslinjer, samt en 

text som informerar om att alla Preussens järnvägar ska förbindas med Berlin82. 

I Folkets röst skrivs en novell, där järnvägen inte står i fokus utan snarare förekommer i texten 

som en del av miljöbeskrivningen. 83 Denna kategoriseras som neutral rapportering. Den 

positiva rapporteringen berättar om ett rykte, om att kommande sommar kan medföra en 

ångbåtsförbindelse mellan Stockholm och Stettin och att resenärer därifrån kan färdas med 

järnvägen till Berlin, skulle vara falskt. I texten berättas även att det ”är lätt att inse, hvilka 

fördelar för svenska resande […] häraf skulle uppstå.” [sic.]84 

2.2.6 Juni 1851 

I juni publiceras totalt 15 texter innehållandes söktermerna, se tabell 11 och tabell 12. 

Juni Annonser Insändare Åsiktsjournalistik Rapportering Totalt 

Aftonbladet 4 0 1 4 9 

Post- och Inrikes Tidningar 0 0 0 5 5 

Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning 0 0 0 1 1 

Totalt 4 0 1 10 15 
Tabell 11: Fördelning av publicerade texter enligt kategorisering, samt publicerande tidning för juni 1851 

 

 

 

                                                           
    Stockholms Börs den 20 Maj. Aftonbladet. 1851-05-20 
    Stockholms Börs den 27 Maj. Aftonbladet. 1851-05-27 
76 Utrikes. Aftonbladet. 1851-05-02 
77 Utskottsbetänkanden. Aftonbladet. 1851-05-05 
78 Stockholm. Aftonbladet. 1851-05-07 
79 Blandade ämnen: Krystall-palatset eller Verldsexpositionen i London. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-05-13 
80 London-Paris. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-05-10 
81 Riksdagen. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-05-17 
82 Utrikes. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-05-23 
83 Litet af hvarje. Folkets Röst. 1851-05-24 
84 Stockholm. Folkets Röst. 1851-05-30 
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Juni Positiv Neutral Negativ Totalt Andel 

Aftonbladet 2 7 0 9 60% 

Post- och Inrikes Tidningar 0 5 0 5 33% 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 0 1 0 1 7% 

Totalt 2 13 0 15 100% 
Tabell 12: Fördelning av publicerade texters värdeladdning, samt publicerande tidning och dess procentuella fördelning av 
antal publicerade texter för maj 1851 

De annonser som publiceras i Aftonbladet är samma annonser som påträffats föregående 

månader.85 Två positivt värdeladdade texter publiceras i tidningen denna månad. Den text 

som kategoriseras som positiv åsiktsjournalistik diskuterar den föreslagna järnvägen mellan 

Örebro och Nora. Följande textutsnitt ger en bild av textförfattarens inställning till den 

föreslagna järnvägen:  

Vi kunna ej gerna föreställa oss annat än, att detta beslut blifver fattadt i öfverensstämmelse med 

Statsutskottets tillstyrkande; den enda tvekan, som hos Rikets Ständer här skulle kunna uppstå, 

vore väl den, att jernvägar behöfvas även på andra håll, hvilka fordra statens understöd, och att 

man sålunda kunde vara oviss om vilken som borde först uppmuntras. […] 

Den ifrågavarande banan är en sådan der bäck, hvilken vi böra hoppas en gång skall blifva 

bifloden till ett större jernbansområde emellan Stockholm och Götheborg. Att denna bana af vigt 

för hela orten  och särdeles för bergslagerna, inser hvar och en; lätt fattar man äfven, att den 

derigenom medelbart skall blifva af vigt för hela landet, då det helas väl och är i nära förbund 

med delarnes välbefinnande och förkofran; men den skall äfven omedelbart blifva af stor nytta 

för flera andra delar af landet då förhållandet är att Nora bergslag förser flera af våra provinser, 

såsom Södermanland, Östergöthland, Småland, Westergöthland, t.o.m. Dalsland och Wermland 

med tackjern. Till och med på Norrland har tackjern redan härifrån blifvit utskeppadt, och detta 

skulle utan tvifvelske till ännu flera orter, om en lättare kommunikation blefve öppnad [sic.]86 

Den text som kategoriseras som positiv rapportering berör den franska presidentens besök till 

Dijon där han ska inviga en järnväg, som, enligt texten ska ha skett till folkets entusiasm.87 

Åtta dagar tidigare hade även detta besök berättats som kommande händelse i en neutral 

rapportering.88 Tidningen rapporterar även om handelsvolymer som transporterats över 

järnväg89 samt bevakning av ett utskottsbetänkande som rör motionen om låneunderstöd för 

järnvägen mellan Nora och Örebro90 

                                                           
85 Ångfartygs-Kommunikationer: Ångbåts-kommunikation emellan England, Sverige och Norige: Engelska 
Ångfartyget Courier. Aftonbladet. 1851-06-03, 1851-06-10, 1851-06-17 samt 1851-06-23 
86 Den tillämnade jernvägen emellan Örebro och Nora. Aftonbladet. 1851-06-21 
87 Utrikes. Aftonbladet.1851-06-10 
88 Utrikes. Aftonbladet. 1851-06-02 
89 Stockholms Börs den 3 Juni. Aftonbladet. 1851-06-03 
90 Utskottsbetänkanden. Aftonbladet 1851-06-21 
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I Post- Och Inrikes Tidningar publiceras fem texter som kategoriseras som neutrala 

rapporteringar. En av dessa är en novell som benämner järnvägar när den beskriver hur ett 

nordamerikanskt företag bildats som anlägger en järnväg.91 En annan av texterna består av en 

publicerad styrelseberättelse för år 1850, från det statliga ämbetsverket Väg- och 

Vattenbyggnader, där järnvägar är listade som utgifter.92 Övriga tre texter handlar om 

riksdagsrapporteringar där järnvägar diskuteras.93 

I Göteborgs Handels- Och Sjöfarts publiceras en text som kategoriseras som neutral 

rapportering, där läsaren informeras om att statsutskottet, i anknytning till en extra 

statsreglering, rekommenderat beviljande av anslag till den föreslagna järnvägen mellan 

Örebro och Nora.94  

2.2.7 Juli 1851 

I juli publiceras totalt 37 texter innehållandes söktermerna, se tabell 13 och tabell 14.  

Juli Annonser Insändare Åsiktsjournalistik Rapportering Totalt 

Aftonbladet 8 0 0 7 15 

Post- och Inrikes Tidningar 0 0 0 9 9 

Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning 8 0 0 4 12 

Nytt Allvar och Skämt 0 0 0 1 1 

Totalt 16 0 0 21 37 
Tabell 13: Fördelning av publicerade texter enligt kategorisering, samt publicerande tidning för juli 1851 

 

Juli Positiv Neutral Negativ Totalt Andel 

Aftonbladet 0 15 0 15 41% 

Post- och Inrikes Tidningar 0 9 0 9 24% 

Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning 0 12 0 12 32% 

Nytt Allvar och Skämt 0 1 0 1 3% 

Totalt 0 37 0 37 100% 
Tabell 14: Fördelning av publicerade texters värdeladdning, samt publicerande tidning och dess procentuella fördelning av 
antal publicerade texter för juli 1851 

 

 

                                                           
91 Företag i södra Amerika. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-06-18 
92 Väg och Vattenbyggnader: Styrelsens underd. berättelse för år 1850: Inom Medlersta Väg- och 
Vattenbyggnadsdistriktet. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-06-28 
93 Riksdagen. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-06-25 
    Riksdagen. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-06-27 
    Riksdagen. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-06-30 
94 Extra Statsregleringen. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. 1851-06-14 
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De annonser som publiceras i Aftonbladet under juli 1851 består i fem av åtta fall av samma 

annonser beskrivits ovan.95 Även tre annonser som informerar om ett skepp som ska avgå till 

Stettin och att möjlighet att därifrån frakta vidare via järnväg.96 Av de neutrala 

rapporteringarna består en av bevakning av en av riksdagsdebatt som rör låneunderstöd till 

Örebro-Nora-banan.97 I en annan rapporteras om att kungen fått in ansökningar från Frykstads 

Jernvägsaktiebolag och Landshövding Lagerheim om statliga medel till olika 

järnvägsprojekt.98 Även utskottsbetänkanden som rör olika järnvägsprojekt publiceras denna 

månad.99 Två av texterna består av utrikesrapportering. Den ena av dessa rapporterar om att 

den franska presidenten den första juli invigde en järnväg.100 Den andra rapporterar om att en 

major i Mexiko funnit lämplig plats för lokalisering av en järnväg.101 De två kvarvarande 

rapporteringarna för denna månad består av en text som beskriver hur bär fraktas på 

järnvägar102, samt en text om en kommande solförmörkelse där information om en kommande 

solförmörkelse beskrivs med orden ”Hvar och en […] skall […] kunna se månskuggan 

komma farande emot sig från vestra horizonten med ofantlig hastighet, hvarpå, [...] denne lika 

så plötsligt befinner sig i mörker, som den, hvilken på en jernväg ifrån ljusa dagern hastigt 

åker in i en mörk tunnel” [sic.]103. 

Sistnämnda text publiceras även i Nytt Allvar Och Skämt och kategoriseras även i denna 

tidning som neutral rapportering.104 

Samma text publiceras även i Post- Och Inrikes Tidningar och kategoriseras också här som 

neutral rapportering.105 I tidningen publiceras även två utrikesrapporteringar. En av dessa rör 

beräkningar från Preussen där siffror presenteras för vad varje mil järnväg kostat och en 

redovisning över antal mil i landet.106 I en annan rapporteras om en kommitté tillsats i 

Danmark för att finna den punkt som bäst lämpar sig för att förbinda landet med 

omvärlden.107 Tidningen meddelar även i sin tidningsöversikt att Örebro Tidning skriver om 

                                                           
95 Ångfartygs-Kommunikationer: Ångbåts-kommunikation emellan England, Sverige och Norige: Engelska 
Ångfartyget Courier. Aftonbladet. 1851-07-01, 1851-07-08, 1851-07-15, 1851-07-22 samt 1851-07-29 
96 I Stettin. Aftonbladet. 1851-07-02, 1851-07-04 samt 1851-07-05  
97 Riksdagen: Plena den 28 Juni. Aftonbladet. 1851-07-01 
98 Af Kongl. Maj:t afgjorda mål. Aftonbladet. 1851-07-19 
99 Utskottsbetänkanden. Aftonbladet. 1851-07-16 
100 Utrikes. Aftonbladet. 1851-07-10 
101 Utrikes. Aftonbladet. 1851-07-10 
102 Blandade ämnen. Aftonbladet. 1851-07-23 
103 Blandade ämnen. Aftonbladet. 1851-07-16 
104 Solförmörkelsen den 28 Juli. Nytt Allvar Och Skämt. 1851-07-23 
105 Solförmörkelsen den 28 Juli. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-07-15 
106 Utrikes. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-07-25 
107 Utrikes. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-07-15 
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att aktieteckningen för jernbanan mellan Örebro och Hult har uppnått önskat resultat i 

England.108 En annan järnväg som står i fokus för tidningens rapportering rör Långban-

Yngen-banan, där arbetet, enligt rapporteringen, bör kunna inledas inom en månad.109 Övriga 

fyra texter rör regeringsärenden och diskussioner i riksdagen. Vad gäller regeringsärenden 

rapporteras om Landshövding Lagerheims ansökan om statliga medel till Falun-Gävle-

banan.110 Rörande riksdagsdiskussionerna kring järnvägar rapporteras om att 

utskottsbetänkande framställts om att Bondeståndets återremiss inte kan äga rum, då övriga 

tre stånd röstat mot bondeståndet i frågan.111 Vidare rapporteras även om statsutskottets 

betänkande rörande räntegaranti för järnvägen mellan Falun och Gävle.112 Samma järnväg 

debatterades i borgarståndet, samma dag som sistnämnda rapportering publicerades, vilket 

tidningen rapporterade om dagen efter.113 

Samma debatt rapporteras om även i Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning i dess 

bevakning av riksdagen. Riksdagsdebatter från 28 juni utgör också del av tidningens 

riksdagsbevakning denna månad, vilka rapporteras om i två separata texter i början på 

månaden. Debatterna rör denna dag bland annat ärendet kring låneunderstöd för järnvägen 

mellan Örebro och Nora114 samt en debatt om en kanals anläggande i Filipstad, där åsikten att 

en järnväg istället var att föredra, lyftes fram115. Tidningen rapporterar även om försök som 

gjorts i Frankrike med att frakta artilleri på järnvägen mellan Paris och Tonnerre, som ansågs 

som lyckat.116 Annonserna som publiceras rör i samtliga fall samma annonser som tidigare 

under året publicerats i tidningen.117 Slutligen rapporteras i neutrala termer även i tidningen 

om de riksdagsdebatter som äger rum kring en äskad garanti för en järnväg mellan Falun och 

Gävle.118 

 

                                                           
108 Jernvägen Örebro-Hult. Post- Och Inrikes Tidningar.1851-07-09 
109 Jernvägen Långan-Yngen. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-07-09 
110 Regeringsåtgärder. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-07-14 
111 Utskottsbetänkanden. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-07-19 
112 Utskottsbetänkanden. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-07-23 
113 Riksdagen: Plenum den 23 juli, E.M.: Borgareståndet. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-07-24 
114 Från Riksdagen: Aftonplena d. 28 Juni. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning. 1851-07-07 
115 Från Riksdagen: Riksståndens Plenum d. 28 Juni f.m. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning. 1851-07-05 
116 Hvarjehanda. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning. 1851-07-25 
117 Ångfartygs-Kommunikationer: Ångbåts-kommunikation emellan England, Sverige och Norige: Engelska 
Ångfartyget Courier. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning. 1851-07-03, 1851-07-08, 1851-07-11, 1851-07-16, 
1851-07-18, 1851-07-22, 1851-07-25 samt 1851-07-30 
118 Riksståndens plena d. 23 Juli f.m. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning. 1851-07-29 
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2.2.8 Augusti 1851 

I augusti publiceras 37 texter innehållandes söktermerna, se tabell 15 och tabell 16. 

Augusti Annonser Insändare Åsiktsjournalistik Rapportering Totalt 

Aftonbladet 4 0 2 13 19 

Post- och Inrikes Tidningar 0 1 0 8 9 

Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning 3 0 0 1 4 

Folkets Röst 0 0 2 0 2 

Nya Wermlandstidningen 4 0 0 0 4 

Totalt 11 1 4 22 38 
Tabell 15: Fördelning av publicerade texter enligt kategorisering, samt publicerande tidning för augusti 1851 

 

Augusti Positiv Neutral Negativ Totalt Andel 

Aftonbladet 3 16 0 19 51% 

Post- och Inrikes Tidningar 0 8 1 9 24% 

Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning 0 4 0 4 8% 

Folkets Röst 0 0 2 2 5% 

Nya Wermlandstidningen 0 4 0 4 11% 

Totalt 3 32 3 38 100% 
Tabell 16: Fördelning av publicerade texters värdeladdning, samt publicerande tidning och dess procentuella fördelning av 
antal publicerade texter för augusti 1851 

De annonser som publiceras i Aftonbladet och Göteborgs Handels- Och Sjöfarts Tidningar 

består av information om olika avgifter för att färdas med järnväg mellan Hull och London.119 

Av, de i Aftonbladet publicerade texterna, som kategoriserats som neutral rapportering rör tre 

bevakning om handelsvolymer som transporterats över järnvägar120 och en rapportering 

berättar om att järnvägsaktier ska ha ökat i pris121. I Egypten rapporteras vicekungen ha 

undertecknat kontrakt om anläggande av en järnväg mellan Kairo och Alexandria.122 I augusti 

publicerar tidningen även en reseskildring om hur man tar sig till London, där det beskrivs att 

alla ”begåfvo sig nu på jernväg eller ångbåtar, hem till Nordstjernan och voro om aftonen 

manngrannt samlade ombord”.123 Tidningen publicerar även ett rykte som först rapporterades 

om i Borås Tidning, där en plan sägs existera för att sammanbinda England, Danmark, 

Sverige och Norge med järnvägar mellan de nordiska ländernas städer och med ångbåtar 

                                                           
119 Ångfartygs-Kommunikationer: Ångbåts-kommunikation emellan England, Sverige och Norige: Engelska 
Ångfartyget Courier. Aftonbladet. 1851-08-05, 1851-08-13, 1851-08-19 samt 1851-08-26 
Ångfartygs-Kommunikationer: Ångbåts-kommunikation emellan England, Sverige och Norige: Engelska 
Ångfartyget Courier. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning. 1851-08-01, 1851-08-27 samt 1851-08-29 
120 Stockholms Börs den 1 Augusti. Aftonbladet. 1851-08-01 
    Stockholms Börs den 15 Augusti. Aftonbladet. 1851-08-15 
    Stockholms Börs den 26 Augusti. Aftonbladet. 1851-08-26 
121 Stockholms Börs den 22 Augusti. Aftonbladet. 1851-08-22 
122 Utrikes. Aftonbladet. 1851-08-07 
123 Resan till London med ångfartyget Nordstjernan. Aftonbladet. 1851-08-25 
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vidare mot England. Denna text kategoriseras som positiv åsiktsjournalistik, då Aftonbladet 

kommenterar med att säga: 

Vi hoppas detta projekt må realisera sig, hvilket envar här i Sverge måste lifligt önska. Men det 

intressantaste af hela den här meddelade artikeln är utan tvifvel, om man får tro på 

noggrannheten af hr Rydins meddelande, att en åsigt, som Aftonbladet åtskilliga gånger bragt å 

bane i afseende på kostnaden för jernvägsanläggningar, synes blifvit på ett för oss angenämt 

öfverraskandesätt bekräftad. […] 

Det torde af enhvar lätt kunna inses hvarför vi funnit det af hr Rydin omförmälda meddelandett 

från m:r Peto af ett utomordentligt intresse. Det är ingalunda för att erhålla understöd för en åsigt 

som Aftonbladet tog sig friheten först framställa och sedermera tilåtit sig att förnya, men som 

från en och annan med jernvägsföretag härstädes sysselsatt ingeniör blifvit ansedd såsom utopisk 

eller endast härledd af bristande kännedom om hvad för jernvägsanläggningar erfordras. Det är 

deremot derföre, att om hr Petos uppgift är en sanning, eller låt vara, äfven med någon tillökning 

i den af honom uppgifna kostnad såsom den minsta möjliga, - om man kunde anlägga jernbanor 

här i landet för 100,000 rdr bko för en svensk mil öfverhufvud, så är det lättt begripligt hvilken 

väldig förändring hela frågan om möjligheten af ett jernvägsnät för transporters underlättande 

äfven i Sverge derigenom undergår. En jernbana mellan Stockholm och Götheborg, om än 

mindre fullkomlig än de stora europeiska jernvägslinierna, skulle då kosta 5 millioner rdr bko, 

hvilket ingalunda öfverstiger nationens krafter och inom ganska kort tid skulle återbetala sig, 

utom en mängd andra farleder, hvarom fråga i samma ögonblick skulle uppstå. […] 

. För resande åter är det visst serdeles behagligt, om de på jernvägar kunna komma fram fem 

gånger fortare än med vanlig skjuts eller andra fortskaffningsmedel, och sådant ökar också 

ansenligt trafiken, men der fråga är om hvad som kan åstadkommas eller icke, blir det redan en 

stor fördel att mera beqvämt och åtminstone alltid lika fort kunna komma fram för en 

ojemförligt billigare kostnad. Men om denna utgångspunkt hålles stadigt i sigte, så presenterar 

det sig äfven såsom en sannollikhet, att farbanor försedda med jernskenor böra på ett eller annat 

sätt kunna anbringas utan en alltför öfverdrifven kostnad. I detta afseende betrakta vi det derföre 

såsom af den största vigt och nytta, om hr Peto skulle göra experimentet härmed för egen 

räkning. [sic.]124 

Övriga texter som publiceras av Aftonbladet denna månad rör den så kallade 

”jernvägsfrågan”, det vill säga anläggandet av en järnväg mellan Örebro och Hult och dess 

politiska hantering. Ifrån utskotten rapporteras i neutrala termer om statsutskottets utlåtande 

om ändringar i förslaget om Örebro-Hultbanan, om att förlänga den planerade banan till 

Köping samt om räntegarantierna för anläggningskostnad av banan.125 Samma betänkande 

                                                           
124 Intressant uppgift i fråga om Jernvägar. Aftonbladet. 1851-08-25 
125 Utskottsbetänkanden. Aftonbladet. 1851-08-26 
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kommenteras även av Aftonbladet i en text som kategoriseras som positiv rapportering. Redan 

i inledningen är tidningen tydliga med sin ställning i frågan när de skriver ” att man bör göra 

hvad som möjligen kan ske utan bestämd förlust för staten, för att äfven kunna tillegna Sverge 

denna uppfinning” [sic.].126 Därefter stipuleras ett antal villkor som tidningen dock anser bör 

uppfyllas för att förslaget bör röstas igenom, vilka inkluderar ökat statligt inflytande 

järnvägsbolagets ledning och mer precisa krav på arbetets utförande vid anläggning av banan, 

samt att banan skulle tillföra staten efter räntegarantins utgång. Längre ner i texten presenteras 

även betänkandet i sin helhet och Aftonbladets kommentarer detta betänkande. Framförallt ser 

tidningen en stor vinst för anläggandet av järnvägen i syfte att underlätta export av varor, 

framför transport av människor eller fabriksvaror, då tidningen anser att Sveriges befolkning 

är för glest befolkat för att persontrafik, och landets fabriker för fåtaliga, för att motivera 

dessa som huvudmotiv för den planerade järnvägen. Aftonbladet menar att järnvägen skulle 

innebära: 

ett betydligare tillgodogörande af våra rika, i vissa afseenden outtömliga tillgångar derutaf. 

Statsekonomens blick bör fästa sig vid detta ändamål och ej låta förvilla sig af skimrande 

förespeglingar, hvarigenom de medel förspillas, hvilka väl använde, kunde befordra en sådan, 

samhällskrafternas framtida utveckling påskyndande och nationalvälståndet allmänt omfattande, 

ytterst vigtig åtgärd. [sic.]127 

Följande dagar skrivs ett antal texter som kategoriseras som neutral rapportering, och i en av 

dessa beskrivs att ”Jernvägsfrågan är nu hufvudsakligen afgjord. Statsutskottets betänkande har, till 

de vigtigaste delar, blifvit af ridderskapet och adeln med betydlig majoritet bifallet; i presteståndet 

bifallet genom den förseglade sedelns afgörande” [sic.]128 Debatten kring dessa beslut rapporteras mer 

i detalj i den del av tidningen som bevakar riksdagen och dess diskussioner som stående punkt i 

tidningens disposition.129 Denna bevakning fortsätter även i nästföljande dags nummer då diskussionen 

kring frågan ges betydande utrymme i tidningen.130 Bevakningen av riksdagsavslutningen fortsätter 

också därpå nästföljande dag, med borgarståndets debatt om frågan.131 Vidare rapporteras, i neutrala 

termer, om att frågan efter beslut i stånden har blivit föremål för samjämkning i statsutskottet.132 

Samma dag publiceras en text, som kategoriseras som positiv åsiktsjournalistik, som bemöter 

diskussioner som följt i media som en konsekvens av riksdagsdebatten om ”jernvägsfrågan”, där 

                                                           
126 Stats-utskottets betänkande i jernvägs-frågan. Aftonbladet. 1851-08-25 
127 Ibid. 
128 Stockholm. Aftonbladet. 1851-08-28 
129 Riksdagen: Plena i Riksstånden: Den 27 Augusti. Aftonbladet. 1851-08-28 
130 Riksdagen: Plena i Riksstånden: Diskussion öfver jernvägsfrågan den 27-29 Augusti. Aftonbladet. 1851-08-29 
131 Riksdagen: Borgareståndet. Aftonbladet. 1851-08-30 
132 Stockholm. Aftonbladet. 1851-08-30 
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Aftonbladet försvarar de riksdagsmän som föreslagit ändringarna till det ursprungliga förslaget. De 

skriver:  

Ehuru vi icke dela alla hr Petrès farhågor, utan tvertom gerna ville rösta för den föreslagna 

jernvägsanläggningen, ifall de villkor blifvit uppfyllda, som hvarje praktisk blick måste finna 

nödvändiga, så kunna vi dock ej finna någon motsägelse emellan hr Petrès votum i denna fråga 

och hans föregående verksamhet för en jernväg mellan Fahlun och Gefle. [sic.]133 

I Post- Och Inrikes Tidningar publiceras en negativt färgad insändare som går till angrepp 

mot, det i Aftonbladet publicerade, ryktet om en planerad transportförbindelse mellan Norge, 

Sverige, Danmark och England. Kritiken handlar om att insändarens författare menar att 

Aftonbladet naivt underskattat kostnaden för anläggandet av sådana järnvägar och att 

geografiska förutsättningar inte tagits i beaktande av den som skrev om ryktet på Aftonbladet. 

Insändaren anger en möjlig förklaring till Aftonbladets rapportering med orden ”I fall det icke 

skett af en mer än loflig tankelöshet, kan det månne möjligen hafva afsett att brouillera den 

fråga, som nu är under afgörande hos Riksstånden, rörande statens garanti för en jernväg 

emellan Köping och Hult? ” [sic.].134 I tidningens utrikesbevakning rapporteras även i 

neutrala termer om att arbetet inletts med anläggandet av den tidigare rapporterade järnvägen i 

Norge135 och att engelska entreprenörer har haft en audiens med den danska finansministern 

om en föreslagen järnväg i landet136. Övrig rapportering i augusti i tidningen består av samma 

turer i riksdagen och utskotten som beskrivits i Aftonbladet137 samt om att föredragning har 

hållits om Rikets Ständers skrivelser, gällande järnvägen mellan Örebro och Nora, på civil-

departementet.138 

Även för Folkets Röst domineras bevakningen om järnvägar av besluten kring Köping-Hult-

banan. Tidningen publicerar två negativt färgade text som kategoriseras som 

åsiktsjournalistik. En av dessa består av en kortfattat kritik av kostnaden för förslaget och dess 

ekonomiska bäring som lyder: 

                                                           
133 Stockholm. Aftonbladet. 1851-08-30 
134 Tidnings-öfversigt. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-08-26 
135 Norrige. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-08-14 
136 Utrikes. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-08-18 
137 Jernvägsfrågan. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-08-20 
      Riksdagen: Utskottsbetänkanden: Statsutskottets. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-08-26 
       Riksdagen.:Plena den 27 augusti, f.m.: Riddarskapet och Adeln. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-08-27 
       Riksdagen: Plena den 27 augusti, f. och e.m. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-08-28 
       Riksdagen.: Rikets ständers beslut. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-08-29 
138 Regeringsåtgärder. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-08-26 
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Såsom läsaren torde veta, hade till en början endast varit fråga att garantera fyra procents ränta å 

den mindre summa,som erfordrats för en jernvägsanläggning emellan Hult och Örebro, men när 

de engelska kapitalisterne som skulle släppa till större delen af penningarne, icke ville gå in 

härpå, har nu utskottet tillstyrkt garanti för fem procents ränta […] 

Svenskar framför allt, och hatare af all statslyx, den måtte uppenbara sig i skepnaden af 

soldatuniformer eller jernvägar, ha vi helt naturligt gjort oss den frågan: om ett dylikt företag 

kan hafva utsigt att någonsin bära sig här i landet, och om det allmänna kan deraf vänta sig en 

fördel, som åtminstone i någon mån motsvarar de uppoffringar, man nu vill  underkasta det; Och 

med ledsnad bekänna vi, att svaret icke utfallit till förmån för jernvägsreseriet. […] 

Att börja med, är det nemligen uppenbart, att den ifrågavarande jernvvägen icke kan med någon 

egentlig fördel begagnas längre än från början af Maj till början af November, det vill säga den 

tid af omkring 6 månader årligen, som segelfarten på Mälaren och Wenern vanligen är öppen, 

och för det andra är det lika uppenbart, att; då jernvägstrafiken under nämnde tid har en svår 

konkurrent både i Götha kanal samt Hjelmarens och Mälarens vatten, inkomsten icke heller ens 

rimligtvis kan uppgå till stortmera än underhålls- och administrationskostnaden, och att derföre 

staten ganska säkert får under alla fyratio åren betala ränta på anläggningskapitalet. […] 

Vi befara visserligen att vår röst är en ropandes i öknen, men vi hafva tvått våra händer, då vi nu 

varna rikets ständer från att mera lyssna till deras sofismer, hvilka hafva ett personligt intresse 

vid frågans framgång, än till den förnuftiga beräkningen, som i denna sak, mera än i någon 

annan, är af behofvet påkallad. [sic.]139 

Tidningen publicerar även en längre text om den föreslagna järnvägen mellan Köping och 

Hult efter dess godkännande i riksdagen. I denna text går tidningen till hårt angrepp mot 

förslaget. De skriver att trots:  

bonde ståndets snart sagdt enhälliga protest, har svenska nationen således nu blifvit skuldsatt för 

den lilla nätta summan af trettio millioner riksdaler banko. Trettio millioner? skall man fråga. 

Och vi svara: Ja, käre läsare! Saken har sin fulla riktighet; ty när staten, genom det nu fattade 

beslutet, blifvit iklädd en utbetalningsskyldighet af två hundrade femtio tusande riksdaler 

årligen, under fyratio års tid, så utgör denna summa, då , såsom sig bör, 5 procents ränta år efter 

år lägges tilll kapitalet, till och med något mera än trettio millioner riksdaler banko […] 

Så bör det väl också vara klart för en hvar, som icke låter sitt förstånd vilseledas af en lumpen 

krämarpolitik, att den tillernade jernvägen mellan Köping och Hult aldrig kommer att lemna en 

skillings ränta å anläggningskostnaden […] 
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Det är utan tvifvel att lättade kommunikationer medföra ofantliga fördelar för ett land; och då 

jernvägarne äro de ändamålsenligaste anstalter, man i detta hänseende hittills känner, så behöfva 

icke säga, att vi från allmännelig synpunkt anse dem högst gagneliga.  

Men deraf följer dock icke, att hvad som är möjligt att åstadkomma, eller rättare sagdt 

åstadkommer sig sjelft i ett land med stark befolkning, vidsträckt handel och en långt 

framskriden industri, äfven måste åstadkommas i ett land, hvilket, såsom Sverige, har en ringa 

och dertill spridd befolkning, hvars hela handel inskränker sig till utbyte af landets produkter 

mot dess behof, och som, sedt åtminstone från universell ståndpunkt, icke har någon industri. 

[…] 

Redan i vårt sista nummer ha vi varnat för det steg, Rikets Ständer nu tagit. Vi nedlägga härmed 

än ytterligare vår protest mot en dylik åtgärd, att till fördel för ett dussin Götheborgska krämare, 

några egennyttiga bruksmagnater och ett par utländska ockrare lägga skatt och tunga på hela 

Sveriges menighet, samt möjligen äfven draga allt redbart mynt ur landet; och vi lofva äfven att, 

när redogörelsens timma en gång slår, och resultaterne af denna skändliga riksdags-intrig hinna 

att bli kända, icke skona hvarken den ene eller andre bland dem, som spelat hjeltar i detta 

skandalösa drama. Kanske borde vi här sluta denna redan nog lånnga uppsatts [sic] men vår 

publik, serdeles den utom hufvudstaden, har äfven rätt att fordra en förklaring öfver vissa med 

frågan sammanhängande omständigheter, som i annat fall skulle på afstånd kunna förefalla allt 

för mystiska.  

Hvad som i detta fall först måste fästa uppmärksamheten är att de båda tidningarne Aftonbladet 

och Bore, som eljest så nitiskt orda för besparingar, här vid lag båda ropat hurra med full hals. 

Detta är emedlertid lätt förstådt. De äro båda köpta. 

Aftonbladet har redan i många år uppoffrat Sverges [sic.] intresse för Englands, och då man vet 

hvilken vigt England fäster vid att få en [sic.] finger med i andra länders inre angelägenheter. 

[sic.]140  

I Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning rapporteras i neutrala termer om ryktet att en 

engelsk affärsman har aviserat intresse att med järnväg sammanbinda England, Danmark, 

Sverige och Norge.141  

De annonser som publiceras i Nya Wermlandstidningen informerar om att Frykstads 

Jernvägs-Bolags ångfartyg erbjuder reguljär trafik med ångfartyget Örnen.142 

 

                                                           
140 Jernvägsfrågan. Folkets Röst. 1851-08-30 
141 Om jernvägar i Sverige. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning. 1851-08-25 
142 Ångfartyget: Örnen. Nya Wermlandstidningen. 1851-08-06, 1851-08-13, 1851-08-20 samt 1851-08-27 
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2.2.9 September 1851 

I september publiceras totalt 28 texter innehållandes söktermerna, se tabell 17 och tabell 18.  

September Annonser Insändare Åsiktsjournalistik Rapportering Totalt 

Aftonbladet 5  0 2 8 15 

Post- och Inrikes Tidningar 0 0 0 7 7 

Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning 1 0 0 1 2 

Folkets Röst 0 2 2 0 4 

Nya Wermlandstidningen 3 0 0 0 3 

Totalt 9 2 4 16 31 
Tabell 17: Fördelning av publicerade texter enligt kategorisering, samt publicerande tidning för september 1851 

 

September Positiv Neutral Negativ Totalt Andel 

Aftonbladet 3 12 0 15 ??? 

Post- och Inrikes Tidningar 1 6 0 7 25% 

Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning 0 2 0 2 7% 

Folkets Röst 0 0 4 4 14% 

Nya Wermlandstidningen 0 3 0 3 11% 

Totalt 4 23 4 31 100% 
Tabell 18 : Fördelning av publicerade texters värdeladdning, samt publicerande tidning och dess procentuella fördelning av 
antal publicerade texter för september 1851 

Fyra av annonserna som publiceras i Aftonbladet i september informerar om avgifter för att 

resa med järnväg mellan Hull och London143 och en av annonserna informerar om en 

tidsskrift som, bland listat innehåll, nämner en artikel om järnvägen mellan Köping och 

Hult144. Tidningen publicerar två texter som kategoriseras som positiv åsiktsjournalistik. I en 

av dessa bemöter Aftonbladet kritik, som riktats mot tidningen i Bore, som menar att 

Aftonbladet, genom de villkor som tidningen efterfrågade för att ge sitt stöd till Köping-Hult-

banan, försökt hindra frågans framgång. Aftonbladet försvarar sig genom att säga: 

Aftonbladets ställning i denna sak har alls icke varit tvetydig. Liksom alltid tillförene, så har 

Aftonbladet äfven vid detta tillfälle uttalat sig för behofvet och nyttan af lättade 

kommunikationer genom jernvägar, hvarvid vi uttryckt den åsigt, att egendomarne och 

arbetsföretagen i de trakter och provinser, som kunna draga parti af en jernväg, derigenom skulle 

stiga i värde utöfver hvad jernvägsanläggningarne kostat; men ehuru vi således uppriktigt och 

varmt nitälskat för sådane an-läggningar, hafva vi alls icke kunnat dela den opraktiska åsigt af 

saken, att intet afseende bör fästas på hvilken ort en ny jernväg skall anses mest behöflig och 

                                                           
143 Ångfartygs-Kommunikationer: Ångbåts-kommunikation emellan England, Sverige och Norige: Engelska 
Ångfartyget Courier. Aftonbladet. 1851-09-02, 1851-09-11, 1851-09-16 samt 1851-09-23 
144 Tidskrift för Praktisk Byggnadskonst och Mekanik m.m.: Andra årgångens 9:de Häfte. Aftonbladet. 1851-09-
30 
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ändamålsenlig, samt på hvilka villkor den kan utföras. Vi hafva fastmer ansett, att dessa 

praktiska detaljer kräfva en samvetsgrann pröfning [...]  

Då likväl detta förslag erbjöd den närmaste möjligheten [sic.] af en realisering, samt de 

kostnader staten derföre skulle komma att åtaga sig, ej komme att öfverstiga [sic.] de 

uppoffringar, som nu måste göras för ganska onyttiga ändamål, så har Aftonbladet, efter 

samvetsgrann pröfning af alla skäl för och emot, ansett sig böra rösta för saken. […] 

För öfrigt har A.B. alls icke >>ondgjorts>> i denna fråga; icke heller framställt någon af de 

vidare fordringar, som Bore lägger i vår mund, om elektriska telegrafer, taxornas bestämmande 

af rikets ständer, m.m., utan endast ganska lugnt yttrat sig om saken, med den förhoppning: att 

regeringen skall vid dess slutliga afgörande gå till väga med större för-sigtighet än rikets ständer 

gjort. 

Då det är tal om jernvägsfrågan, hvilken vi för öfrigt nu önska allsköns framgång och lycka. 

[sic]145 

I den andra av de texter som kategoriseras som positiv åsiktsjournalistik yttrar sig Aftonbladet 

om den föreslagna järnvägen mellan Falun och Gävle som inte vann bifall i riksdagen. 

Aftonbladet avslutar sin artikel med att säga:  

Jemför man nu detta förslag, som blifvit af Rikets Ständer förkastadt, med det som blifvit af 

samma Rikets Ständer antaget, så finner man bland annat, att den jernväg, som i det förra 

föreslås, varit vida mera af behofvet påkallad; att enligt dess med noggrannhet beräknad resultat 

staten sannolikt aldrig skolat komma att betala ut en skilling af den garanterade summan, under 

det den vid Hult-Köping-banan troligen får betala hela summan eller åtminstone en stor del 

deraf; samt slutligen, att förslaget varit fullständigt utfördt och beledsagadt af auktoriteters 

yttranden, i laglig tid och ordning ingifvet, och understödt af personer, som lemna en garanti för 

dess utförande – hvilka väsendtliga omständigheter – vi upprepa det ännu en gång – saknas hos 

det förslag Rikets Ständer bifallit. [sic.]146  

Även om Aftonbladet alltså tycks ha vänt i frågan om Köping-Hult-banan, är tidningen alltså 

fortsatt positiv till att anlägga järnvägar i Sverige. I början på månaden rapporterar 

Aftonbladet, i neutrala termer, åter igen en fortsättning av diskussionen om Köping-Hult-

banan i riksdagen.147 Riksdagsbevakningen inkluderar även en förteckning över statliga 

utgifter, av vilka järnvägar utgör utgiftsposter148, samt en förteckning av fattade 

                                                           
145 Stockholm. Aftonbladet. 1851-09-02 
146 Om jernvägen mellan Fahlun och Gefle. Aftonbladet. 1851-09-03 
147 Riksdagen. Aftonbladet. 1851-09-01 
148 Svea Rikes Ständers Beslut, gjordt, samtyckt och förafskedadt på lagtima riksdagen i Stockholm, som 
slutades den 4 september 1851. Aftonbladet. 1851-09-17 
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riksdagsbeslut där ändringsförslaget som rör Köping-Hult-banan är inkluderat149. Tidningens 

neutrala rapportering under september inkluderar även utrikesrapportering om att förbinda 

England med Indien med järnväg och ångfartyg har väckts i London.150 Tidningen publicerar 

också en rättelse angående föregående dags skrivfel, i en mening som innehåll ordet 

järnväg.151 Slutligen rapporteras även handelsvolymer som färdats över järnväg.152 

Aftonbladet återpublicerar även en, i Örebro Tidning, förekommande text som argumenterar 

för järnvägen mellan Örebro och Hult. I denna text skriver Örebro Tidning bland annat, i vad 

som kategoriseras som en positiv rapportering, att ”Man har beräknat att en jernväg vanligen 

inom två år efter det den öppnats tredubblat trafiken; för den nu beslutade banan skulle vi tro 

att denna beräkning är alldeles för låg […] Nog skulle blifva en omätligt stor nationalvinst, 

om vi kunde tillgodogöra en mängd malmer” [sic.].153 Söktermerna uppträder även i vad som 

kategoriseras som en neutral rapportering om ett rättsärende, där ”undergrävaren vid 

härvarande jernväg […] anmält […] att en poliskonstapel Janson försåtligen öfverfallit 

honom” [sic.].154 

Även Post- Och Inrikes Tidningar rapporteras om den föreslagna förbindelsen mellan England 

och Indien155 och i Kanada rapporteras beslutat ha fattats om att anlägga en järnväg mellan 

Halifax och Neu Braunschweig156. I utrikesrapporteringen rapporteras även om att den ryska 

tsaren ska ha färdats för första gången på järnvägen till Moskva157 samt om att den ryska 

tsaren har invigt en ny järnväg158. Likt Aftonbladet publicerar även Post- Och Inrikes 

Tidningar en förteckning av statliga utgifter som inkluderar järnvägar som utgiftsposter.159 I 

sin tidningsöversikt rapporterar tidningen om vad som skrivits i Örebro Tidning om den 

planerade Köping-Hult-banan160 och slutligen rapporteras om att kungen har haft möte med 

en deputation ifrån Arboga, som önskar få en järnväg dragen genom staden161.  

                                                           
149 Svea Rikes Ständers Beslut, gjordt, samtyckt och förafskedadt på lagtima riksdagen i Stockholm, som 
slutades den 4 september 1851. Aftonbladet. 1851-09-18 
150 Förslag till en förbindelse emellan London och Calcutta. Aftonbladet. 1851-09-15 
151 Stockholm. Aftonbladet. 1851-09-03 
152 Stockholms Börs den 26 September. Aftonbladet. 1851-09-26 
153 Ytterligare om Jernvägen. Aftonbladet. 1851-09-08 
154 Rättegångs- och polissaker. Aftonbladet. 1851-09-08 
155 Utrikes. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-09-05 
156 Utrikes. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-09-08 
157 Posterna. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-09-12 
158 Posterna. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-09-20 
159 Tillgångar och fordringar. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-09-29 
160 Tidnings-öfversigt. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-09-09 
161 Jernvägsfrågan. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-09-12 
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Den annons som publiceras i Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning består av samma 

information som föregående månader. Tidningens rapportering under månaden rör samma 

förteckning över statliga utgifter som rapporterats om i Aftonbladet och Post- Och Inrikes 

Tidningar. 

Den negativa åsiktsjournalistik som tidningen publicerar i september rör båda det, riksdagen 

godkända, förslaget om en järnväg mellan Köping och Hult. Vad som nu kvarstod för frågans 

slutgiltiga var ett bifall från regeringen. Folkets Röst kommenterar med att säga: 

Det kan nemligen icke gerna undfalla regeringen, hvilken fara den löper, om den skulle vara nog 

obetänksam att, utan hvarken grundlagsenlig eller moralisk pligt, göra sig till verktyg åt ett litet 

antal penningemenniskors egennyttiga beräkningar, och hvilket ofantligt moraliskt ansvar den 

ikläder sig, om den åtager sig utförandet af denna till dato helt och hållet outredda fråga […] 

Dessutom bör väl regeringen, likaväl som hvarje annan klok menniska, kunna inse, att om vi 

nödvändigt skola ha jernvägar, och främmande länders erfarenhet icke kan varna oss från statens 

inblandning i dylika företag, så är den nu ifrågavarande linien nära nog den sämsta, som man 

kunnat projektera. Vida klokare hade väl då varit, att bygga en jernväg emellan Fahlun och 

Gefle, Götheborg och Jönköping, eller framför allt emellan Stockholm och Upsala [sic.], samt 

vidare öfver Sala åt Bergslagen, der den åtminstone hade någon utsigt att bära sig […] 

Genom hypotheksföreningarne är landet redan skuldsatt hos utländska judar för 21 millioner rdr, 

hvarå årliga räntan och kapitalinbetalningen utgöra mera än en million rdr bko. Skulle nu 

regeringen dertill för jernvägen skaffa landet en ny utgift likaledes till utländningen af 250,000 

rdr bko årligen, huru ty värr [sic.] redan i år hotar, missvext skulle inträffa, och spanmål [sic.] 

från utlandet äfven behöfva införskrifvas? 

Jo! inom tre eller fyra år skulle banken vara plundrad på sin sista silfvertacka, realisationen 

omintetgjord, och en allmän statsbankrutt stå för dörren. […]   

Det gamla Sverige har stått så länge utan jernvägar, att ett uppskof dermed till nästa riksdag, dit 

vi icke räkna stort mera än tvenne år, ingalunda kan vara af någon våda, då deremot en förhastad 

åtgärd af regeringen i detta fall lätteligen kan ådraga landet de förfärligaste olyckor. [sic.]162 

Veckan senare kommenterar tidningen frågan åter igen med att bland annat angripa 

förespråkarna för den föreslagna järnvägen genom att säga:  

Det återstår för regeringen att fatta sitt beslut, och förrän detta skett på ett sätt, som motsvarar de 

skattdragandes förhoppningar och sunda förnuftets fordringar, skola vi ej heller nedlägga 

pennan.  

                                                           
162 Mara om jernvägen. Folkets Röst. 1851-09-06 
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Vi kunna nemligen icke med lugnt samvete åse, huru enskildta intressen söka göra sig gällande 

framför det allmännas bästa; och vi känna oss derföre äfven manade af vårt publicistiska kall, 

samt räkna för en kär pligt, att, så mycket vi förmå, hindra en smutsig vinningslystnad att ockra 

på det arma folkets mödor och försakelser. Och, i sanning, bättre torde detta ej kunna behöfvas, 

än för ifrågavarande fall, då meningen är att ytterligare belasta den mest betungade delen af 

folket med en 40-årig dryg skatt, utan att landet derigenom skulle erhålla ens den ringaste, vare 

sig medelbar eller omedelbar ersättnning. 

Hvad sin dernäst förmått oss att nu åter uppträda, är de dagliga tidningarnes ömkliga beteende i 

frågan. Vi ämna ej tala om Bore, som antingen icke vill, eller ock icke kan taga reson. Vi åsyfta 

här den stora riks-slingerbulten, Aftonbladet. Efter åtskilliga krumbugter för och mot, började 

det i förre veckan en polemik mot Bore, för att visa olämpligheten af den tillämnade jernbanans 

s t r ä c k n i n g och b e l ä g e n h e t. Men blott några få dagar derefter, den 9 dennes, intages 

med serdeles bifall en ur Örebrotidningen hemtad, enfaldig jernvägsartikel, hvari sökes visa 

Köping-Hult-banans förträffligt valda läge, och densammas blifvande ofantligt gynnsamma 

inflytande på landets industri, åkerbruk, boskapsskötesel m.m.. hvilket allt af Aftonbladet nu 

fullkomligt adopteras! [sic.] 163  

Även de insändare tidningen publicerar, rörande den föreslagna järnvägen, rör dess 

förespråkar och i synnerhet Aftonbladet och dess grundare Hierta. I en av dessa låter 

tidningen anklagelser om Hiertas påstådda misshandel av sina tjänare står oemotsagd och som 

ett exempel på hans, av Folkets Röst upplevda, hyckleri:  

Som jag af tidningarne sett, att hr Lars Hjerta på Riddarhuset väckt motion om husagans 

afskaffande så torde jag genom Folkets Röst få hos hr Hjerta för-fråga [sic.] mig, om denna 

motion står i sammanhang med hr Hjertas beteende, att, på i >>hennes nåds>> och guvernantens 

sqvaller, sjelfva Nyårsdagen sistlidet år, då jag tjente hos hr Hjerta, springa upp ur sängen i bara 

skjortan […] och slå mig i ansigtet, så att jag hela trenne veckorna fick gå med ett blått öga? 

[sic.]164  

Som sagt står dock inte bara Hierta i fokus för kritiska insändare utan även Aftonbladet. I en 

annan insändare som publiceras samma dag skriver signaturen F.P följande:  

Förklara eder icke men allmänheten tillstoppar öronen för er lögnaktiga murvel-litteratur. Erinra 

er att, er tid är förbi. Svenska nationen har icke ringaste förtroende till er, och kom ihåg, att ni är 

och verkligen förtjenar att vara allmänt  förakta.  

                                                           
163 Ännu en gång jernvägen. Folkets Röst. 1851-09-13 
164 Hr Lars Hjerta och husagan. Folkets Röst. 1851-09-06 
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Vår önskan är – och jag hoppas ni med tid den uppfyller: Tag samma tillflykt som er vän: fly 

bort ur svenska folkets åsyn, så kanske om lyckan eder gynnar att ni än en gång kan träffa er 

trogne och högt ansedde vän [sic.]165 

I Nya Wermlandstidningen rapporteras samma annonser som publicerades i tidningen under 

augusti månad.166 

 

2.2.10 Oktober 1851 

I oktober publiceras totalt 24 texter innehållandes söktermerna, se tabell 19 och tabell 20. 

Oktober Annonser Insändare Åsiktsjournalistik Rapportering Totalt 

Aftonbladet 5 1 1 7 14 

Post- och Inrikes Tidningar 0 0 0 7 7 

Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning 0 0 0 1 1 

Folkets Röst 0 1 0 2 3 

Totalt 5 2 1 17 25 
Tabell 19: Fördelning av publicerade texter enligt kategorisering, samt publicerande tidning för oktober 1851 

Oktober Positiv Neutral Negativ Totalt Andel 

Aftonbladet 4 10 0 14 54% 

Post- och Inrikes Tidningar 2 5 0 7 29% 

Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning 1 0 0 1 4% 

Folkets Röst 0 1 2 3 13% 

Totalt 7 16 2 25 100% 
Tabell 20 : Fördelning av publicerade texters värdeladdning, samt publicerande tidning och dess procentuella fördelning av 
antal publicerade texter för oktober 185 

Tre av annonserna som publiceras i Aftonbladet i oktober informerar om avgifter för att resa 

med järnväg mellan Hull och London167 två av annonserna informerar om en tidsskrift som, 

bland listat innehåll, nämner en artikel om järnvägen mellan Köping och Hult168 Den neutrala 

rapportering som tidningen publiceras består av två fall av utrikesrapportering samt två fall av 

bevakning av den så kallade järnvägsfrågan. Utrikesrapporteringen består dels av en notis om 

att den belgiske kungen har rest till Luxemburg för att där avisera sitt intresse som för en 

järnväg mellan de två länderna169 och dels ett sammandrag av den norska statsbudgeten, där 

                                                           
165 Hvad man i landsorten tänker om Aftonbladet. Folkets Röst. 1851-09-06 
166 Ångfartyget: Örnen. Nya Wermlandstidningen. 1851-09-03, 1851-09-10 samt 1851-09-17 
167 Ångfartygs-Kommunikationer: Ångbåts-kommunikation emellan England, Sverige och Norige: Engelska 
Ångfartyget Courier. Aftonbladet. 1851-10-07, 1851-10-14 samt 1851-10-21 
168 Tidskrift för Praktisk Byggnadskonst och Mekanik m.m.: Andra årgångens 9:de Häfte. Aftonbladet.  
1851-10-07 samt 1851-10-15 
169 Utrikes. Aftonbladet. 1851-10-16 
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utgiftspost 16 utgörs av tillskjutande av statliga medel för anläggande av en järnväg170. 

Bevakningen av ”järnvägsfrågan” består dels om en artikel om att den svenska kungen har 

tillsatt en kommitté som skall ge betänkande i frågan om Köping-Hult-banan171 och dels om 

ett om ett kungligt brev som ger en resumé av fattade beslut och regeringens ställning i 

”järnvägsfrågan”172. Just denna järnvägsfråga kommenteras också av Adolf Rosen, 

initiativtagaren till Köping-Hult-banans ursprungliga förslag, i en längre insändare som 

tidningen publicerar. I denna text, som kategoriseras som positiv insändare, bemöter han flera 

av de invändningar som presenterats mot förslaget att:  

Om nyttan i allmänhet af jernvägar i vårt land behöfver jag här icke tala. Den ifver, hvarmed 

enskilda kommuner och personer arbeta på att få jernvägar hvar och en till sin ort, bevisar att 

man är ense om dessa kommunikationsanstalter, och att striden egentligen endast gäller hvilken 

ort, som först skall få göra sig fördelarne häraf till godo. […] 

Å andra sidan är ett system uttänkt ifrån Stockholm till Norrköping, derifrån till Lin-köping, 

hvarest vägen skulle dela sig med en gren åt Jönköping och en annan till Wimmerby, der 

bibanor sammanbinda med Jönköping och Westervik, och vägen går rakt fram till Kalmar, 

derifrån den löper utåt kusten till Sölfvesborg och Christianstad, hvarest den sammanträffar med 

det vestra vägsystemet.  

Det torde häraf synas, att det hela icke blifvit förbisedt, ehuru ansträngningarne nödvändigt måst 

öfvervägande fästas vid någon del deraf, i fall något praktiskt resultat skulle vinnas. Fastmer har 

tanken på hela systemet ständigt legat mig för ögonen, och utgjort ett af de skäl hvarför jag ifrat, 

att inga partikulära banor skulle företegas till utförande, utan samband med det hela. […] 

Ett stöd för mina åsigter om denna linies ändamålsenlighet har jag ytterligare i det förenämnda 

förslaget om den s. k. Svea kanal, hvilken var ämnad att gå i nästan alldeles samma riktning som 

den föreslagna linien mellan Örebro och Hult, hvilken kanals utförande strandade emot 

svårigheten att få vatten på största landthöjden. […]  

Alla dessa invändningar äro ganska lätta att bemöta. 

Kostnaderna för staten komma först och främst aldrig att öfverstiga 250 000 rdr bko om året, 

huru stor än anläggningssumman må blifva, huru klent än jernvägen må bära sig. De vådor, som 

i detta fall förespeglats, komma således att drabba bolaget och icke svenska statsverket. Men all 

rimlighet talar för att den uppgifna summan icke kommer att utgå. [sic.]173 

                                                           
170 Sammandrag af Norska Budgeten. Aftonbladet. 1851-10-21 
171 Stockholm. Aftonbladet. 1851-10-27 
172 Stockholm. Aftonbladet. 1851-10-28 
173 Några ord i Jernvägsfrågan. Aftonbladet. 1851-10-08 
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Tidningens positivt färgade rapportering, rörande ”järnvägsfrågan”, består av två texter. I en 

av dessa återges Skaraborgs läns landshövdings framställan till regeringen, om att ändra 

dragningen av Köping-Hult-banan, så att dess väg passerar Mariestad. I texten kan man läsa 

att:  

Enligt hvad som uppgifvits, skulle planen vara, att genom jernväg sammanbinda Stockholm och 

Gö-theborg, hvilken linea ock synes vara den, som företrädesvis bör ifrågakomma. Under sådan 

förutsätt-ning har det visserligen giltiga skäl för sig att, i af- bidan å denna plans fullständiga 

utförande, anlägga den första delen af banan på ett sådant sätt, hvar-igenom vinnes förening 

mellan Hjelmaren eller Mä-laren och Wenern, helst sålunda jemväl beredes en betydlig lättnad 

vid transporterandet af vissa bergs-lagers effekter. Men deremot tror jag valet af Hult, såsom 

banans ändpunkt vid Wenern, vara i många hänseenden mindre lämpligt och ingalunda 

erbjudande de fördelar, som vid utföraandet af nämnde plan synes böra afses och äfven kunna 

vinnas. […] 

Den rätta ändpunkten för banan bör deremot vara en stad, om tillfälle dertill gifves; ty, utom det 

att derigenom hela det sålunda redan bildade samhället komme att draga nytta af anläggningen, 

vinnes då det allmänna gagn, att den konkurrens, som på ett dylikt ställe finnes eller lätt uppstår, 

komme att för-anleda ett lifligare begagnande af banan. […] På detta sätt främjas således både 

det allmännas och bananläggningens ömsesidiga fördelar.  

En sådan plats finnes ock att tillgå uti Mariestad […] 

Berörde tillökning uti den nu erforderliga bananläggningen skulle dessutom, när man betraktar 

planen i sin helhet, ingalunda medföra någon ökad kostnad, utan tvärtom, en högst betydlig 

framtida besparing, enär, igenom den ifrågaställda förändringen, vägen blefve ledd uti den 

kortaste linien till Götheborg och framskjuten 6 mil närmare nämnde stad […]  

En ganska väsendtlig fördel blefve jemväl, att, vid jernbanans dragning till Mariestad, 

densamma kom-me att passera Götha kanal, […] i stället för att jernvägens riktning till Hult 

skulle bidraga att leda rörelsen ifrån kanalen och således skada denna dyrbara anläggning. 

Vid öfvervägande af all dessa omständigheter synes det mig vara otvifvelaktigt, att, om banan 

blefve dragen till Mariestad, i stället för till Hult, derigenom skulle beredas icke allenaste ett 

större och allmännare gagn, utan jemväl en högst betydlig till-ökning uti rörelsen på densamma 

och följaktligen äfven uti inkomsterne. […]  Det skulle ock då snart visa sig hvad en dylik 

anläggning kan verka för industriens och rörelsens utveckling inom landet, samt fortsättningen 

på en naturlig väg och till allas belåtenhet framkallas och då äfven lätt åstadkommas, hvaremot 

det är mycken anledning att befara, att om vägen endast drages af-sides till det enstaka Hult, 

förhållandet blefve mot-satsen och det första försöket komme att verka af-skräckande i stället för 

uppmuntrande. [sic.]174 

                                                           
174 Angående den tillämnade Järnvägens riktning till Mariestad. Aftonbladet. 1851-10-11 
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I en annan kan man läsa att man kunde resa från Paris till Lyon på endast sexton timmar samt 

en beskrivning av delrutter i denna resa.175 Tidningen publicerar även en text, som 

kategoriseras som positiv åsiktsjournalistik, där tidningen kommenterar en artikel publicerad i 

Tidskrift för Praktisk Byggnadskonst, som handlar om järnvägen mellan Köping och Hult. I 

denna text av Aftonbladet argumenterar tidningen mot tidskriftens försvar av Köping-Hult-

banans dragning till förmån för alternativa dragningar, såsom genom Arboga eller Mariestad. 

Nyttan av järnvägar i sig bestrider dock tidningen aldrig, utan argumenterar istället för.176 

Slutligen publicerar tidningen en text som i övrigt inte har med järnvägar att göra men som i 

förbifart nämner att posten gått med järnväg.177 

En av de två texter som kategoriserats som positiv rapportering i Post- Och Inrikes Tidningar 

rör ett utdrag ur en årsberättelse som framställts vid det Kungliga Geografiska Sällskapets 

årsmöte i London. I texten finner man bland annat att:  

Framförallt vill man förkorta resan mellan gamla och nya verlden, mellan Newyork och London. 

Då det är bevisadt att man på jernväg reser tre gånger så fort som på ångbåt, skulle detta mål 

vinnas, om ångbåtarne ginge mellan Nya Scottlands yttersta spets och Galwaybay i Irland, samt 

den förra af dessa punkter genom en jernväg förenades med Newyork och den sednare med 

Dublin. Det underbara, som dessa nationer redan uträttat, gifver hopp, att äfven detta förslag en 

gång kommer att verkställas. [sic.]178 

Den andra rapporterar om en järnväg i Boston, som vid 20-årsjubileum såg många beskådare, 

vilka bland annat inkluderade den amerikanska presidenten, samt den avkastning som denna 

järnväg bringat in till delstaten Massachusetts.179 Övriga texter tidningen publicerar inkluderar 

en novell där en karaktär vill anlägga en järnväg180, rapportering om Köping-Hult-kommitténs 

tillsättande181 och kungens brev om detta tillsättande182, rapportering om att en föreslagen 

järnväg mellan Rom och Ancona har blivit antagen av berörda italienska ministrar183 samt 

rapportering om att von Rosen har besökt Köping för närmare granskning av, den där 

föreslagna, stationen för Köping-Hult-banan.184 

                                                           
175 Paris den 8 Oktober. Aftonbladet. 1851-10-17 
176 Ytterligare angående Jernvägsfrågan. Aftonbladet. 1851-10-23 
177 Stockholm. Aftonbladet. 1851-10-14 
178 Om geografiens framsteg: under det förflutna året. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-10-04 
179 Utrikes. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-10-14 
180 Blandade Ämnen. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-10-04 
181 Stockholm. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-10-25 
182 Regeringsåtgärder. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-10-27 
183 Utrikes. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-10-16 
184 Jernvägsfrågan. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-10-06 
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Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidnings publicering består av att tidningen i sin bevakning 

av vad som skrivs i andra tidningar har valt att lyfta fram vad som skrivits i Eskilstuna 

Allahanda. I denna text beskrivs hur sistnämnde tidning ” betrakta det i alla fall såsom ett 

högst lyckligt förebud att ett jernvägsföretag ändtligen kommer till verkställighet här i 

Sverige”.185 

I Folkets röst publiceras en neutral rapportering, en negativ insändare samt en negativ 

rapportering. Den neutrala rapporteringen informerar om att Egypten ”har nödgats skicka 

sändebud för att hos den sednaste utveckla tilllåtelsen att bygga jernvägen över Suez” [sic.].186 

Den negativa rapporteringen rör Köping-Hult-banan. Tidningen skriver att: 

Den riksvigtiga jernvägsfrågan är nu mera af Kongl. Maj:t afgjord.  

Som man kunde hoppas, har den enskilda vinningslystnaden dervid fått vika för det allmänna 

bästa, och riket, åtminstone tills vidare, blifvit förskonadt från den förlust af trettio millioner 

riksdaler banko, hvarmed det hotades [sic.]187. 

Efter följer det beslut som fattats av kungen i frågan, vilket innebär att frågan ytterligare ska 

utredas innan järnvägen godkännes. Slutligen publicerar tidningen även en negativ insändare, 

skriven av signaturen C.G Uggla, som bemöter Rosens insändare i Aftonbladet. I insändaren 

kan man finna att Uggla med tre frågor:  

1:o. Som den blifvande jernvägstrafiken sättes i sammanhang med och beroende af seglationen på 

de tvenne insjöarne Venern och Mälaren […] så torde följaktligen jernvägen under nära sex 

månaders tid hvarje år i c k e  k o m m a  a t t  b e g a g n a s och sålunda icke uppfylla de fordringar, 

man har på en jernväg. Erkänner herr grefven, att så blir förhållandet? 

”2:o. Är det sannt, att frakten öfver jernvägen […] blir dyrare än om de skeppas på Mälaren till 

Stockholm och derefter genom Östersjön och Öresund, hvarigenom det stora företaget skulle helt 

och hållet förfela sitt hufvudändamål?  

”3:o. Om Venern och Mälaren nödvändigt, medelst jernväg, skola sammanbindas, hvilketdera är 

då förnuftigast, antingen att, såsom nu, vilja föra banan från Örebro till Hult, hvarigenom man 

erhåller en isolerad jernvägsbit, eller att låta den gå rakt på Christinehamn, hvarigenom vunnes 

såväl fördelen att kunna begagna seglationen på Venern, som ock den oskattbara, att endast 

behöfva utlägga jernvägen vidare till Carlstad och, om lokalen det tillåter, ända till Christiania, 

blifvande sålunda en verklig och naturlig länk i det jernvägssystem, hr Grefven så snillrikt 

uppgjort?  

                                                           
185 Tidningsrevy. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning. 1851-10-28 
186 Utrikes. Folkets Röst. 1851-10-29 
187 Stockholm. Folkets Röst. 1851-10-29 



 42 
 

[…] om det verkligen befinnes att det föreslagna jernvägsföretaget är i högsta måtto förhastadt, 

ja, o d u g l i g t i statistiskt hänseende, så vore det i sanning märkvärdigt, om H. M. Konungen 

skulle blott för det ständernas beslut är en fait accompli, nödgas lemma sitt bifall till ett sådant 

företag. [sic.]188 

 

2.2.11 November 1851 

I november publiceras totalt 19 texter innehållandes söktermerna se tabell 21 och tabell 22.  

 

November Annonser Insändare Åsiktsjournalistik Rapportering Totalt 

Aftonbladet 2 2 0 13 17 

Post- och Inrikes Tidningar 0 0 0 2 2 

Folkets Röst 0 0 0 1 1 

Totalt 2 2 0 16 20 
Tabell 21: Fördelning av publicerade texter enligt kategorisering, samt publicerande tidning för november 1851 

 

November Positiv Neutral Negativ Totalt Andel 

Aftonbladet 3 14 0 17 89% 

Post- och Inrikes Tidningar 0 2 0 2 11% 

Folkets Röst 1 0 0 1 ??? 

Totalt 4 16 0 20 100% 
Tabell 22: Fördelning av publicerade texters värdeladdning, samt publicerande tidning och dess procentuella fördelning av 
antal publicerade texter för november 1851 

Aftonbladets två annonser informerar i båda fall om en tidskrift, som, bland listat innehåll, 

nämner en artikel om järnvägen mellan Köping och Hult.189 De neutrala rapporteringar som 

tidningen publicerar inkluderar en resumé av innehållet i föregående veckas 

tidningsinnehåll190, rapportering om rikets ständers viktigaste skrivelser, vilket bland annat rör 

järnvägar191, rapportering om järnvägars anläggande har föreslagits i Danmark192 och 

Italien193, om att den firma som ska anlägga järnvägen mellan Kairo och Alexandria har 

begett sig mot Egypten194, två texter om järnvägsanläggande i USA195, om de vinster som 

                                                           
188 Jernvägen. Folkets Röst. 1851-10-11 
189 Tidskrift för Praktisk Byggnadskonst och Mekanik m.m.: Andra Årgångens 10:de Häfte. Aftonbladet.  
1851-11-06 samt 1851-11-18 
190 Tidningens innehåll förra veckan. Aftonbladet. 1851-11-03 
191 Rikets Ständers vigtigare skrifvelser vid sista riksdagen. Aftonbladet. 1851-11-05 
192 Utrikes. Aftonbladet. 1851-11-11 
193 Utrikes. Aftonbladet. 1851-11-14 
194 Utrikes. Aftonbladet. 1851-11-25 
195 Blandade Ämnen. Aftonbladet. 1851-11-20 
      Utrikes. Aftonbladet. 1851-11-28 



 43 
 

engelska järnvägar har inkasserat under en industriexposition i London196, att en staty ska 

fraktas via järnväg till Hamburg och därifrån vidare till Sverige197 samt två rapporteringar om 

handelsvolymer som rört sig över järnvägar198. Tidningen publicerar även två positiva 

insändare under denna månad. En av dessa försvarar Köping-Hult-banans dragning och de 

fördelar denne medför. Aftonbladet motiverar publiceringen med att säga ”Då Aftonbladet 

förut intagit artiklar i jernvägsfrågan, hvilka förorda den blifvande banans dragning åt 

Mariestad eller Sjötorp, anse vi oss så mycket mer böra meddela äfven en artikel från den 

andra sidan” [sic.].199 Den andra av dessa är skriven av signaturen ’Sann vän af Jernvägen’ 

och i denna insändare argumenterar denna vän av järnvägen att Mariestad vore en lämpligare 

plats för en ändstation än Hult, i den föreslagna Köping-Hult-banan, genom att bland annat 

säga: 

Nu åter angår ju frågan denna större plan af Stockholms och Götheborgs förening genom 

jernbana, hvaruti Mälarens och Wenerns samband är en mellan-länk, och då måste man afse 

detta stora mål, utan att förvillas af mindre intressen och småaktig spar-samhet, som i detta fall 

blifver misshushållning. Hade öfverste Forsell på sin tid trott, att opinionen för jernvägar så 

hastigt skulle utbildas, att man redan nu bestämdt uttalat >> att jernvägen mellan Stockholm och 

Götheborg först skall fullbordas>>, så hade han säkert med stillatigande förbigått de små 

hamnlägenheterne vid Årås och Hult, och heldre föreslagit Mariestad såsom banans ändpunkt; 

detta är så mycket vissare, som han uti sin beskrifning öfver Skaraborgs län, pag. 84 yttrar sig 

sålunda: >> Om, uti en framtid, den Skandinaviska halföns hufvudstad blefve flyttad från 

Stockholm, som nu är en gränsort mot nordens mäktigaste och farligaste granne, till någon 

lämpligare ort i det inre af landet skulle få ställen erbjuda så många samfäldta fördelar i både 

militäriskt och ekonomiskt afseende som Mariestad. Hamnen är stor och rymlig, och be-

lägenheten är sådan att, i händelse af utvidgning, skulle Mariestad blifva en af Europas skönaste 

hufvudstäder. [sic.]200 

Två rapporteringar som tidningen publicerar i november består av bevakning om vad som 

skrivits av andra tidningar om den så kallade järnvägsfrågan. I en av dessa, som kategoriseras 

som positiv rapportering, beskriver Aftonbladet att Wermländska Korrespondenten har 

publicerat en artikel som ”det synes icke utan skäl, yrkar att jernbanans ena ändpunkt borde 

                                                           
196 Blandade Ämnen. Aftonbladet. 1851-11-19 
197 Stockholm. Aftonbladet. 1851-11-25 
198 Stockholms Börs den 21 November. Aftonbladet. 1851-11-21 
     Stockholms Börs den 28 November. Aftonbladet. 1851-11-28 
199 Jernvägsfrågan. Aftonbladet. 1851-11-06 
200 Framlidne Excellens grefve B.B. von Platens och Öfversten Carl af Forsells bedömande af Mariestad, såsom 
tjenlig ändpunkt för en kommunikationslinie. Aftonbladet. 1851-11-17 
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blifva Christinehamn i stället för Hult”, rörande Köping-Hult-banan. Insändarens författare 

menar bland annat att:  

De fleste, som nu ifra för vägens ledande till Hult, göra sådant icke af öfvertygelse om Hults 

stora lämplighet att vara den ena ändpunkten af jernbanan, utan egentligen af den orsak, att 

rikets ständer så föreskrifvit och att de befara, det hvarje förändring i ständernas beslut kan 

medföra hela jernvägsfrågans fall. Vi kunna dock icke föreställa oss såsom möjligt, att ständerna 

skola vid en blifvande riksdag återkalla och omintetgöra hvad de vid den nästförutgående 

beslutat, endast derföre, att en lämpligare ändpunkt för jernvägen blifvit funnen och före-slagen, 

än den ständerna uti deras beslut omförmält. […] Valet af dessa punkter är för öfrigt icke så 

ringa vigt, som mången synes föreställa sig, ty blifva härtill ej antagne sådane platser, hvarest en 

större trafik förut finnes eller kan med säkerhet påräknas, så lärer icke heller någon betydligare 

trafik å jernvägen, med deraf beroende inkomster samt fördelar för landet i allmänhet, vara att 

förvänta. […] 

Af hvad vi sålunda, i enlighet med sanning och rätta förhållandet, andragit, torde befinnas, att 

jernvägens förande till Christine-hamn, i stället för Hult, skulle lända till icke obetydlig vinst för 

landet, provinsen och jernvägsbolaget. [sic.]201 

Den andra texten som bevakar vad som skrivits i andra tidningar rör vad Skaraborgs Läns 

Tidning skriver om Köping-Hult-banan. Denna tidning förordar istället Mariestad som 

ändstation för järnvägen till Hult som en replik mot tidningen Bore som hade yttrat sig mot 

Mariestads lämplighet som ändstation.202 Texten kategoriseras som neutral rapportering.  

Av Post- Och Inrikes tidningar, i november publicerade, rapporteringar informerar en om att 

”transitofarten på de belgiska jernvägarne skall vara fri, utom för jern, stenkol, krut, spunnet 

lin och hampa samt kreatur m.m.” [sic.].203 Den andra texten består av en genomgång av 

tidens existerande transportlinjer i Europa och USA, av vilka järnvägar utgör flera exempel.204 

I sin tidningsöversikt rapporterar Folkets Röst om att Morgonbladet har informerat sina läsare 

om att ett preussiskt ångfartyg nu kommer börja med direkta turer mellan Stockholm och 

Stettin och därifrån ge resenären möjlighet att på fyra timmar nå Berlin via järnväg. Folkets 

röst kommenterar med att säga att det med dessa förutsättningar är ”lätt att inse hvilken stor 

fördel öppnandet af en dylik kommunikation skulle medföra” [sic.].205 

                                                           
201 Jernvägsfrågan. Aftonbladet. 1851-11-15 
202 Stockholm. Aftonbladet. 1851-11-18 
203 Utrikes. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-11-26 
204 Om nutidens kommunikations anstalter. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-11-29 
205 Stockholm. Folkets Röst. 1851-11-08 
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2.2.12 December 1851 

I december publiceras totalt 22 texter innehållandes söktermerna, se tabell 23 och tabell 24.  

December Annonser Insändare Åsiktsjournalistik Rapportering Totalt 

Aftonbladet 6 0 0 6 12 

Post- och Inrikes Tidningar 0 0 0 5 5 

Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning 0 0 0 4 4 

Folkets Röst 0 0 0 1 1 

Totalt 6 0 0 16 22 
Tabell 23: Fördelning av publicerade texter enligt kategorisering, samt publicerande tidning för december 1851 

 

December Positiv Neutral Negativ Totalt Andel 

Aftonbladet 1 11 0 12 52% 

Post- och Inrikes Tidningar 1 4 0 5 24% 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1 2 1 4 19% 

Folkets Röst 0 1 0 1 5% 

Totalt 3 18 1 22 100% 
Tabell 24: Fördelning av publicerade texters värdeladdning, samt publicerande tidning och dess procentuella fördelning av 
antal publicerade texter för december 1851 

De annonser som publiceras i Aftonbladet i december, består av samma sex annonser, där 

sleepers efterfrågas till järnvägen mellan Örebro och Nora.206 Tidningen rapporterar om en 

järnväg beviljats statsanslag i Frankrike207, att järnvägskommitténs ledamöter har rest till 

Kristinehamn för att granska dess läge som möjlig ändstation för en järnväg208, att ett möte 

har hållits i Malmö anläggandet av en järnväg mellan Malmö och Lund209 samt att en 

broschyr har utkommit som besvarar invändningar som har påtalats mot Köping-Hult-

banan210. Slutligen publicerar tidningen också en text, som kategoriseras som positiv 

rapportering, i vilken det berättas om planerna för att anlägga en järnväg mellan Lund och 

Malmö. Aftonbladet kommenterar den föreslagna linjen med att säga:  

Då man känner dels den lifliga trafik som redan nu eger rum mellan förenämnde städer […] och 

dels det ömkliga skick, hvari den nuvarande landsvägen mellan dessa städer sig befinner, […] 

kan man icke annat än önska en skyndsam framgång åt det påtänkta järnvägsföretaget. […] Vi 

hoppas att regeringen skall visa benägenhet för detta företag samt genom anordning af medel 

bidraga till de förberedande undersökningarne. [sic.]211 

                                                           
206 Leverans af sleepers. Aftonbladet. 1851-12-01, 1851-12-04, 1851-12-11, 1851-12-17, 1851-12-19 samt  
1851-12-27 
207 Utrikes. Aftonbladet. 1851-12-05 
      Utrikes. Aftonbladet. 1851-12-24 
208 Landsorts-nyheter. Aftonbladet. 1851-12-10 
209 Landsorts-nyheter. Aftonbladet. 1851-12-24 
210 Stockholm. Aftonbladet. 1851-12-18 
211 Stockholm. Aftonbladet. 1851-12-22 
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Även i Post- Och Inrikes Tidningar rapporteras om mötet i Malmö om en potentiell järnväg 

mellan Malmö och Lund, fast här i positiva termer. Tidningen skriver bland annat att: ” Saken 

väckte ett mycket lifligt intresse och man yttrade en allmän önskan att denna vigtiga 

angelägenhet måtte kunna komma till ett önskvärdt resultat.”212 Övrig bevakning i tidningen 

denna månad består av neutral rapportering. Tidningen rapporterar, likt Aftonbladet, om 

järnvägskommitténs resa till Kristinehamn213 och att kungen angivit regleringar kring bolagets 

upplösande, om så skulle ske, gälande det bolag som skall anlägga Örebro-Hult-banan.214 

Tidningen rapporterar även om att handelsfördrag slutits mellan Österrike och Italien, vilket 

bland annat innehåller bestämmelser om Turins och Milanos järnvägsförbindelse.215 Slutligen 

rapporteras även att ett förslag diskuterats om en sidobana från Hult till Kristinehamn.216 

I Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning rapporteras om att en sammanstötning ägt rum på 

en järnväg i en konflikt mellan Danmark och Tyskland217 samt om järnvägskommitténs resa 

till Kristinehamn218. Tidningen rapporterar även, i vad som kategoriseras som negativ 

rapportering, om protester som lämnats in till järnvägskommittén, vilka tidningen menar 

sannolikt vore flera om mer tid hade givits.219 Dock publicerar tidningen även en text som 

kategoriseras som positiv rapportering där den föreslagna järnvägen diskuteras. I texten finnes 

bland annat följande stycke:  

Hvad vinner icke den ofvan om Lund boende allmogen härpå, som skall afsätta sina alster och 

afhemta sina behof af handelsvaror från Malmö; och utom alla dessa fördelar vinnas äfven de 

små, att Lund och Malmö blifva befriade från en stor del af den besvärliga skjuts, som kostar 

städera ganska stora uppoffringar. [sic.]220 

Slutligen kan man även i Folkets röst finna rapporterat om det möte som hölls i Malmö om en 

järnväg mellan Malmö och Lund, i vad som kategoriseras som neutral rapportering.221 

  

                                                           
212 Stockholm. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-12-24 
213 Stockholm. Post- Och Inrikes Tidning. 1851-12-08 
214 Officiellt.: Af Kongl. Maj:t i nåder afgjorda mål: Uppå Civildepartementets föredragning. Post- Och Inrikes 
Tidningar. 1851-12-04 
215 Utrikes. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-12-09 
216 Stockholm. Post- Och Inrikes Tidningar. 1851-12-24 
217 Den politiska ställningen i Danmark. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning. 1851-12-30 
218 Landsorten. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning. 1851-12-08 
219 Inrikes Nyheter. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning. 1851-12-24 
220 Om en jernväg emellan Malmö och Lund. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning. 1851-12-29 
221 Från landsorten. Folkets Röst. 1851-12-24 
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3. Analys 

Analyssektionen av denna uppsats är uppdelad i två delar. Den första delen kommer att, 

genom kvantitativ analys, granska det statistiska underlaget för att få en förståelse för 

helhetsbilden för 1851 års diskussioner kring järnvägar. Den andra delen kommer att, genom 

kvalitativ analys, granska debatten rörande järnvägar och/eller dess anläggande i Sverige samt 

dess olika aktörer inom pressen. 

 

3.1. Kvantitativ analys 

Vid en första anblick av det statistiska underlaget, som utgörs av det insamlade materialet, blir 

tre trender tydliga. För det första uppvisar Aftonbladet en klar dominans i mängden 

publicerade texter, med en representation bestående av 49% av de publicerade texterna. För 

det andra står rapportering för en klar majoritet av antalet publicerade texter, vilka utgör 63% 

av de publicerade texterna. För det tredje är neutralt värdeladdade texter en klar majoritet av 

de publicerade texterna för varje undersökt månad under år 1851. I sin rätta kontext blir dock 

bilden av en mer komplex art. I denna del kommer uppsatsens fjärde, femte och sjätte 

frågeställning att analyseras, det vill säga den frågeställning som rör vilken typ av bevakning 

av järnvägar som dominerar i tidningarna. 

 

3.1.1 Präglas diskussionen om järnvägar av positiv, negativ eller neutral bevakning? 

För det första publiceras under 1851 totalt 280 texter som fördelar sig med toppnoteringar för 

antalet texter publicerade under de två månader som utgör tiden kring Köping-Hult-banas 

avgörande: juli och augusti. De flesta av de positiva och negativa texter som påträffas rör 

också denna fråga. Intressant nog kan dock noteras att de negativa texterna sker i anslutning 

till, eller efter denna frågas avgörande. De positiva texterna är dock utspridda under hela den 

undersökta perioden, med undantag från februari och juli månad, då söktermerna endast 

påträffades två gånger. Att de positiva texterna är mer utspridda skulle kunna tolkas som ett 

uttryck för en allmän järnvägsoptimism som sträcker sig bortom den enskilda frågan rörande 

Köping-Hult-banan. Det plötsligt ökade intresse som uppvisades av järnvägsprojektens 

motståndare skulle kunna tolkas som att frågan var av mindre intresse till dess att den 

aktualiserades. Mängden neutrala texter pekar också mot att järnvägar var närvarande i 

medvetandet för de som författade texterna och inte helt osannolikt, även i läsarnas 

medvetande. Detta kan alltså förstås som att intresset för järnvägar sträckte sig bortom de 
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debatterade förslagen som riksdagen hade att erbjuda. Snarare kan tolkas att det fanns ett mer 

allmänt intresse för järnvägar, såväl i Sverige som runtom i världen. Av figur 1 framgår att 

neutrala texter innehar en klar dominans över värdeladdade texter, av vilka de positivt laddade 

texterna dominerar med en faktor av tre mot en. Det ska dock förstås att ett stort antal av de 

värdeneutrala texterna också endast indirekt berör svenska järnvägar eller består av annonser.  

 

Figur 1: Söktermernas närvaro i pressen, i totala antal för samtliga tidningar, uppdelat i månad och värdeladdning. 

3.1.2 Är intresset för att skriva om järnvägar lika stort hos samtliga undersökta tidningar? Om 

inte, vilka tidningar uppvisar större intresse? 

För det andra visar andelar av publicerade texter inte vilken typ av texter som publicerats för 

respektive tidning. Exempelvis står Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning för 17% av de 

publicerade texterna, trots att tidningen endast publicerar 15 texter som inte är annonser, av 

tidningens totalt 47 publicerade texter. Dessa texter inkluderar samtliga fyra kategorier som 
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tidigare benämnts: rapportering, annonser, åsiktsjournalistik och insändare.  

 

Figur 2: Fördelning av antal publicerade texter under 1851, efter utgivare. 

 Aftonbladets dominans i publicerat antal texter kan delvis förklaras av att tidningen gavs ut 

dagligen medan andra tidningar i det undersökta materialet utkom mer sällan. Detta innebär 

således mer tidningsutrymme att publicera texter om järnvägar, vare sig det rör annonser eller 

andra former av text. Det ska även förstås att, även om annonser bidrar till att sprida ljus över 

järnvägarnas närvaro i 1851 års tidningar, tar ingen av dessa någon normativ ställning i 

frågan. Folkets Röst uppvisar exempelvis ett stort intresse för Köping-Hult-banan och 

publicerar svidande kritik vid upprepade tillfällen men då tidningen inte utgavs dagligen blev 

också utrymmet för texter om järnvägar mindre än i dagligt utgivna tidningar. Att få andra 

texter om järnvägar kan också ge en bild av att tidningen spelade en mindre roll, än vad 

faktiskt var fallet, i debatten om svenska järnvägar.   

 

3.1.3 Vilka texttyper är vanligast i järnvägsdiskussionerna? 

För det tredje är det förvisso sant att rapportering står för 63% av de publicerade texterna men 

det bör klargöras att denna rapportering inte alltid rör diskussioner av järnvägar eller dess 

anläggande i Sverige. En stor andel av dessa rapporteringar rör andra ämnen som inkluderar 

söktermerna i texten. Detta innebär att slutsatser kring frågeställningarna inte går att dra 

enbart utifrån det statistiska underlaget. Att sammanlagt 86% av underlaget utgörs av 

material, som till ställer sig neutralt till järnvägar eller järnvägars potentiella anläggande (240 

av 280 texter) innebär det blir problematiskt att utifrån en samlad helhet försöka förstå ett 

opinionsläge. Istället behövs dessa klargöras genom kvalitativ analys. Vad som däremot går 

att utläsa från statistiken är att järnvägar ingår i den offentliga diskussionen och att en stor 
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andel av denna diskussion inte är i ett debattformat. Fördelningen av de olika texttyperna i 

antal under 1851 gör detta faktum klart. Det ska dock förstås att i 40 av de 280 publicerade 

texterna tar ställning i frågan, med 30 positiv och 10 negativt färgade texter.   

  

Figur 3: Fördelning av olika sorters text för samtliga texter som publiceras under år 1851, enligt kategorierna annonser, 
insändare, åsiktsjournalistik och rapportering. 

3.2. Kvalitativ analys 
I den kvalitativa analysen kommer kvalitativa analysmetoder nyttjas för att besvara 

uppsatsens frågeställningar. Dessa frågeställningar utgör underrubriker för detta delkapitel.  

 

3.2.1. Vilken vikt fästes i samtidsdebatten kring järnvägarna och deras anläggande i Sverige? 

För att inleda med sista frågeställningen, låt oss granska samtliga texter som beskrivits i 

resultatdelen av denna uppsats. Till att börja med är värt att notera att tidningar, som vid 

denna tid frekvent använder sig av förkortningar (exempelvis förkortas Aftonbladet till A.B, 

herr till hr, etc.) och på andra sätt försöker maximera den information som kan tryckas, ansåg 

det viktigt att vid mångtaliga tillfällen nämna rykten eller bekräftelser på planerade järnvägar, 

såväl inom landet som runt om i världen. Exempel på dessa berättelser går att finna under hela 

året. Likväl ansågs det vara nämnvärt att informera läsaren om när järnvägsstationer eller 

järnvägslinjer skulle invigas, och då ofta av högt uppsatta dignitärer, som exempelvis när 

Post- och Inrikes Tidningar i juni rapporterar om Bonapartes resa till Dijon för invigande av 

en järnväg. På ett nationellt plan kan även konstateras att det aldrig, någon gång under det 

undersökta året, tycks föreligga ett behov hos skribenter att förklara vad som avses med 

termen och den återkommande rubriken; ’jernvägsfrågan’. Detta tyder på en självklarhet i 

begreppet som står bortom allt tvivel: vad som avses är järnvägars anläggande i det egna 

landet. Notera att denna term alltså inte uteslutande handlar om Köping-Hult-banan, då 

exempelvis termen användes för att tala om ’jernvägsfrågan i Norge’, även om termen tycks 
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ha associerats till Köping-Hult-banan i stor utsträckning. Slutligen är kan även läggas fokus 

på det utrymme som gavs denna ’jernvägsfråga’. Såväl de som vurmade för 

järnvägsanläggande, som de som spjärnade mot denna utveckling och såväl de med svalt 

intresse i frågan som de med brinnande passion för järnvägarna, samt även de med mindre 

engagemang i frågan skrev om den. I framförallt Folkets Röst och Aftonbladet publicerades 

ett antal längre texter om ’jernvägsfrågan’, och då särskilt om Köping-Hult-banan. Men även 

andra publikationer, såsom Post- och Inrikes Tidningar och Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning publicerade periodvis längre texter i frågans bevakning och i samtliga 

tidningar där frågan hanterades var rapporteringen återkommande, såväl om rykten som 

rapportering om fattade beslut. Det faktum att Aftonbladet och Folkets Röst, två tidningar, 

belägna på diametralt olika sidor i debatten om Köping-Hult-banan, hade båda, vid flertaliga 

tillfällen, funnit det lämpligt att upplåta uppemot en fjärdedel av tidningens utrymme till 

frågan talar sitt tydliga språk: ’jernvägsfrågan’ var tidens stora fråga.  

Likaledes kan åskådliggöras att tidningars kortare textstycken, exempelvis notiser och 

utrikesrapportering, ofta lyfter fram järnvägar i sin rapportering, även när det ej är nödvändigt 

för att förstå kärnan i vad som beskrivs. När exempelvis den belgiska kungen anländer till 

Luxemburg vore det fullt begripligt att nöja sig med denna information men likväl finner 

författarna det av intresse att ange att han anländer via järnvägen. 

 

3.2.2 Vilka aktörer inom pressen var för och vilka aktörer inom pressen var mot järnvägars 

anläggande i Sverige och är nationalistiska tankar eller tankar om modernitet närvarande i 

denna argumentation? 

För att besvara denna fråga, låt oss inleda med att granska argument från den tidning som 

starkast ställer sig mot järnvägsdragningen mellan Köping och Hult: Folkets Röst. Låt oss 

även konstatera att den stora debattfrågan för svensk järnväg under 1851, i vart fall enligt vad 

framgår i det undersökta materialet, rör just denna föreslagna bansträckning, då diskussioner 

kring detta upptar en betydande andel av debatten kring järnvägar i Sverige. Den 30 augusti 

kan man i Folkets Röst läsa att den föreslagna järnvägen kommer kosta svenska skattebetalare 

enorma summor pengar i utbyte mot en utlovad samhällsekonomisk vinst som tidningen 

menar är överdriven. Den stora skillnaden mellan tidningens uträkningar och andra 

publicerade uträkningar ligger i just sistnämnda. Den av staten utfärdade garantin ämnade att 

garantera att investeringarna inte skulle bli några förlustaffärer för det bolag som anlade 

järnvägen och de höga summorna i tidningens kostnadskalkyler kan spåras tillbaka till låga 
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antaganden om järnvägens nyttjande. Dessutom tycks tidningen inte någon hänsyn till 

ekonomisk tillväxt eller andra dynamiska ekonomiska konsekvenser av järnvägen. Kort sagt 

trodde de inte på projektet och detta gav utfall i tidningens beräkningar. Snarare än en 

samhällsekonomisk vinst kallar tidningen förslaget ”statslyx”, i den text från 23 aug, där de 

även antyder att svenska staten, till skillnad från den engelska, låter sig luras av dessa 

utländska kapitalister. I texten från 30 augusti menar Folkets Röst även att ”några egennyttiga 

bruksmagnater och ett par utländska ockrare lägga skatt och tunga på hel Sveriges menighet 

samt möjligen äfven draga allt redbart mynt ur landet”. Vad gäller järnvägsförespråkare som 

talat för dragningen kommenterar de i kortet i slutet på sin text: ”Detta är emellertid lätt 

förstådt. De äro båda köpta”. Folkets Rösts hållning kan alltså sammanfattas som att den 

föreslagna järnvägen är ett sätt för giriga kapitalister att förskansa sig på skattebetalarnas 

pengar och att de som önskar lägga denna tunga börda på det svenska folket, gör så med 

avsikt att förråda det egna folket för egen ekonomisk vinning. Någon fördel med Köping-

Hult-banan ser aldrig tidningen.  

Argumentationen har alltså nationalistiska undertoner där Sverige och svenskarna ska skyddas 

från utrikes konspirerande nationaliteter som blott ämnar roffa åt sig av den svenska 

statskassan och lura svenskarna. Eller med andra ord: det är den egna nationen som ska 

skyddas från den andra nationens giriga utsugare. De som förespråkar för järnvägen är 

folkförrädare som sålt ut sitt land för ekonomisk vinnings skull. Det bör dock noteras att till 

och med i denna svidande kritik mot Köping-Hult-banan och dess förespråkare poängterar 

Folkets Röst att ”Det är utan tvifvel att lättade kommunikationer medföra ofantliga fördelar 

för ett land […] deraf följer dock icke, att hvad som är möjligt att åstadkomma […] i ett land 

med stark befolkning, vidsträckt handel och en långt framskriden industri, äfven måste 

åstadkommas i ett land […] såsom Sverige. [sic.]” Alltså är det inte järnvägar i sig som är 

hållhaken utan att Sverige inte skulle stå redo för att lägga investeringarna, då Sveriges 

ekonomi och befolkningsgleshet inte tillåter lönsamhet i sådana investeringar. Tidningen drog 

sig inte heller för att i september publicera insändare som anklagade Aftonbladets grundare 

(såsom den huvudmotståndare i frågan Aftonbladet utgjorde) för såväl misshandel av sitt 

tjänstefolk. Samma månad publicerades även en insändare som innehåller följande: ”Svenska 

nationen har icke ringaste förtroende till er, och kom ihåg, att ni är och verkligen förtjenar att 

vara allmänt förakta […] fly bort ur svenska folkets åsyn” [sic.]. Notera också att betoning 

läggs i sista meningen läggs på hur den svenska nationen inte har något förtroende för Hierta. 

Retoriskt förstärks alltså bilden av en svensk nation som utnyttjas av den utomstående Hierta 
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som inte räknas in till nämnda nation. Däremot förekommer föga vurmande för modernitet 

vad gäller modernitet. 

Mot denna argumentation står framförallt Aftonbladet som, förvisso ändrar uppfattning 

rörande Köping-Hult-banan, men som under hela det undersökta året ställer sig (i allmänhet) 

positiva till järnvägar i Sverige. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning samt Post- och 

Inrikes Tidningar ställer tar inte lika tydligt ställning som dessa två och uppvisar inte heller 

lika stort intresse som dessa två i att upplåta spaltmetrar till järnvägsdebatten.  

Likt vad Aguiar fann i sin studie om koloniala argument om sammanbindande av imperiet går 

liknande argument att finna i denna text: 

Den ifrågavarande banan är en sådan der bäck, hvilken vi böra hoppas en gång skall blifva 

bifloden till ett större jernbansområde emellan Stockholm och Götheborg. Att denna bana af vigt 

för hela orten  och särdeles för bergslagerna, inser hvar och en; lätt fattar man äfven, att den 

derigenom medelbart skall blifva af vigt för hela landet, då det helas väl och är i nära förbund 

med delarnes välbefinnande och förkofran; men den skall äfven omedelbart blifva af stor nytta 

för flera andra delar af landet då förhållandet är att Nora bergslag förser flera af våra provinser, 

såsom Södermanland, Östergöthland, Småland, Westergöthland, t.o.m. Dalsland och Wermland 

med tackjern. Till och med på Norrland har tackjern redan härifrån blifvit utskeppadt, och detta 

skulle utan tvifvelske till ännu flera orter, om en lättare kommunikation blefve öppnad222 [sic.] 

I texten uttrycks också raka motsatsen till Folkets Rösts ansats när det skrivs att trafiken 

kommer betydligt tillta med järnvägen på plats, då Aftonbladet skriver: ”då bergslagernas 

tillverkningar utom allt tvifvel skola komma att tilltaga i samma mån för blifvande trafik” 

[sic.]. Det framgår också att man ser på denna järnvägs lyckade utfall som en strategiskt 

mycket viktig fråga då utfallet kommer avgöra intresset för andra kapitalister att investera i 

järnvägsverksamhet i Sverige, vilket anses önskvärt. I denna text finner vi alltså uttryck för en 

optimism för det nya som präglar moderniteten. Oron för om den föreslagna järnvägen inte 

vore ett lyckat projekt rör sig alltså inte om någon oro för statsfinanser eller någon betungande 

skatt på folket som vi ser i Folkets Röst. Snarare handlar det om en oro för att modernitetens 

frukter inte ska mogna i Sverige. I argumentet om sammanbindande kan vi också se den tilltro 

som sätts till detta nya, moderna transportmedel. Inte bara ska det innebära billigare 

transporter, utan även binda samman olika regioner av Sverige till ett sammanhållet land. Det 

alltså även nationalistiska tankegångar som går att spåra. Vad vi finner i det inledande citatet 

från denna text är en intensiv framtidstro där problemen är tillfälliga och överkomliga vad de 

                                                           
222 Den tillämnade jernvägen emellan Örebro och Nora. Aftonbladet. 1851-06-21 
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än tycks vara. Att fokus bör ligga på framtidens (av järnvägar) sammanhållna Sverige och inte 

den samling regioner med nuvarande statsfinansiella problem blir uppenbart. 

Även när Aftonbladet svänger i frågan om Köping-Hult-banan är det en oro för att Köping-

Hult-banans potentiella misslyckande som avskräckande för fortsatt järnvägsutbyggnad som 

lyfts fram. Det som oroar är alltså att järnvägens och indirekt modernitetens, fördelar inte ska 

komma landet till gagn. Även när von Rosens insändare publiceras är det framtida järnvägar 

som poängteras när han nämner ”Fastmer har tanken på hela systemet ständigt legat mig för 

ögonen, och utgjort ett af de skäl hvarför jag ifrat, att inga partikulära banor skulle företagas 

till utförande utan samband med det hela” [sic.]. Åter igen framgår alltså tanken om att binda 

ihop landet.  

Sammanfattningsvis kan i vart fall konstateras att de som förespråkade Köping-Hult-banan 

nyttjade såväl nationalistiska argument som tankar argument kring modernitet. De 

nationalistiska argumenten framgår genom den önskan som uttrycks att åstadkomma ett 

sammanhållet Sverige – den enade nationen Sverige. Genom att bygga ihop län och städer i 

förbindelse skulle en svensk identitet stärkas. De modernitets-anknutna argumenten rör 

snarare en stor tilltro till den nya teknikens löften och en framtidsoptimism där järnvägens 

fördelar kommer alla till gagn, såväl stat, som industri och resenärer.  

Mot dessa argument stod framförallt två argument, av nationalistisk och ekonomisk art: å ena 

sidan menades att anläggningskostnaden var alltför dyr att motiveras i ett land som Sverige, 

med stora avstånd och ännu outvecklad industri. Intäkterna från järnvägen kommer inte täcka 

dess utgifter. Dessutom utmålas ett hot från kapitalister och utländska intressen som söker 

utnyttja svenskarnas järnvägsiver, med folkets lidande som följd.  

 

3.2.3. Fanns aspekter av järnvägar och dess potentiella anläggande i Sverige som var 

kontroversiella och fanns aspekter där samsyn rådde? 

Låt oss, i ett försök att besvara denna fråga, först granska vilka argumenten var för, respektive 

mot järnvägars anläggande i Sverige. Tydligast framgår dessa argument i debatten som för 

kring Köping-Hult-banan under sommaren 1851 mellan primärt Aftonbladet och Folkets Röst.  

De primära argumenten mot projektet består i att anläggningskostnaden är alltför hög för att 

kunna motiveras i ett land som Sverige som beskrivs som allt för fattigt, glesbefolkat land 

med en industri som inte är stor nog att dra nytta av dessa dyra anläggningar. Vidare 

argumenterar Folkets Röst, i vad som skulle kunna klassas som en antisemitisk ton, att det är 
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fel att Sverige ska skuldsätta sig till judar och kapitalister från andra länder. Dessutom förs 

argument fram om att för lite information finns tillhanda för att fatta ett sådant viktigt beslut.  

De som argumenterar för järnvägen menar däremot att järnvägar behövs för att erbjuda billig 

transport för råvaror och för att binda ihop landet samt att det innebär möjligheter även för de 

områden som inte befinner sig vid befintliga transportleder över vatten att växa ekonomiskt. 

Ett motargument mot kostnadsinvändningen från de som argumenterar mot järnvägen blir av 

dess meningsmotståndare att peka på att den ekonomiska tillväxt som järnvägen kommer 

bringa kommer innebära ökad trafik och således innebära att behovet för statliga 

inkomstgarantier minskar.  

Dock kan konstateras framförallt två argumentationslinjer som bidrar till att besvara frågan 

a) Att järnvägen principiellt kan vara till nytta för såväl ekonomi som underlättade 

kommunikationer tycks råda liten tvekan om. Snarare råder meningsskiljaktigheter om 

så gäller även Sverige i en utsträckning som motsvarar eller överstiger de offentliga 

uppoffringar anläggande av järnväg innebär. 

b) Huruvida det ursprungliga förslaget, rörande vad som, efter ändringsförslag, kom att 

bli Köping-Hult-banan var lämpligt att rösta för råder desto större 

meningsskiljaktigheter kring. Även Aftonbladet, som i inledningen av debatten kring 

frågan inledningsvis argumenterade starkt för, kom senare att ändra sig till att 

principiellt vara för förslaget men endast under förutsättning att vissa villkor 

uppfylldes, för att slutligen föredra en annan järnvägslinje. Tidningen Bore (som 

refereras till i Aftonbladet och Folkets Röst) höll sig hela tiden positiv i förslaget, i 

vart fall enligt vad som framgår i materialet, medan Folkets Röst konsekvent var mot 

förslaget under hela perioden.  
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4. Slutsatser 

Av det statistiska underlaget framgår att en stor del av den diskussion som förs om järnvägar i 

tidningarna år 1851 inte sker i ett debattformat. Att få en helhetsbild av det offentliga samtalet 

utifrån debatten som förs blir därför missvisande. Dock så har debatten en framskjuten roll 

vad gäller att förstå tankegångarna som kretsade kring riksdagens beslut, såsom de kommer 

till uttryck i pressen. Bilden som framträder är alltså att diskussionerna kring järnvägar i den 

svenska pressen innefattar betydligt mycket mer än debatten kring järnvägarna, då endast 40 

av 280 texter i frågan tar (mer eller mindre) tydlig ställning i frågan och endast 7 % av 

texterna kategoriseras som åsiktsjournalistik eller insändare. Vad gäller de inledande 

frågeställningarna kan konstateras att den svenska järnvägsdebatten har två tydliga motpoler; 

ett liberalt Aftonbladet och ett socialistiskt Folkets Röst. I båda fallen nyttjas nationalistiska 

argument som legitimering och stöd för den egna åsikten. I Aftonbladets fall rör det argument 

om att binda samman nationen för att skapa en sammanhållen gemenskap och för Folkets 

Röst rör det argument om att skydda nationen från hotande utländska intressen. Vad beträffar 

argument som rör modernitet är det dock uteslutande från järnvägförespråkarna sådana 

argument framträder. Folkets Röst vänder sig tydligt mot att Sverige skulle ha ett behov att 

modernisera sina kommunikationer, genom att anlägga järnvägar, med argument i linje med 

att ’Sverige har klarat sig utan järnvägar tills nu och kommer att klara sig även framöver’. De 

menar istället att kostnaden inte motiverar vinsten med att anlägga järnvägar. Aftonbladets 

ställning präglas däremot av en framtidsoptimism vad gäller den, för Sverige, nya tekniken 

och oron ligger snarare på att denna modernitet inte kommer komma gynna Sverige om dess 

första implementering inte får ett lyckat utfall. Att järnvägar principiellt kunde vara 

fördelaktigt för ett land var samtliga debattörer eniga om, vilket även hade visat sig av 

erfarenheter från bland annat den europeiska kontinenten, enligt dessa.  Skillnaden gick 

snarare i hur man såg på om det för Sverige var lämpligt för att investera i järnvägar. Å ena 

sidan menade Folkets Röst att det var en alldeles för dyr investering för ett land med gles 

befolkning och dåligt utvecklad industri. Å andra sidan menade Aftonbladet och deras 

meningsfränder att järnvägarna skulle komma att utveckla landets ekonomi och således löna 

sig på sikt. Aftonbladet kom under det gångna året även att vända i frågan för att ange vissa 

villkor som behövdes uppfyllas innan statliga medel riskeras, vilket kan ses som en ställning i 

mitten av de två föregående positionerna.   

Vid flertaliga tillfällen betonar tidningarna, oavsett hur de förhåller sig till olika föreslagna 

järnvägsprojekt, själva i sina skrifter, hur viktig frågan var. Det kan också noteras att i dessa 
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tidningar, som ofta annars använder sig av flera olika förkortningar, för att spara plats i sina 

spaltmetrar ofta anser det viktig nog att informera om när planerade järnvägar diskuteras i 

andra länder eller att rapportera om invigningar av järnvägsstationer och nyligen färdigställda 

järnvägslinjer. Det ansågs flera gånger även viktigt att upplåta spaltmetrar rapportera att 

världsledare anlände med järnväg vid exempelvis statsbesök. Att frågan om järnvägar ansågs 

som viktig, förefaller därför som given.  
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5. Diskussion 

I besvarandet av frågeställningarna för denna uppsats väcks nya frågor. Det framgår till 

exempel att positivt färgade texter är utspridda på elva månader under 1851 medan de 

negativt färgade texterna fördelar sig på endast fyra månader, samt att de positivt färgade 

texterna utgjorde mer än fyra gånger antalet av de negativa. Vi vet också att Aftonbladet 

under en lång tid argumenterade för Köping-Hult-banan för att så småningom svänga i frågan.  

I november skriver Aftonbladet att  

Vi [Aftonbladet] länge ansågo hela planen för jernvägen något för sangvinisk och att de 

svårigheter, som visade sig att få någon teckning dertill bland de på kapitaler långt rikare 

engelsmännen, hos oss föranledde den tankan, att föga hopp vore förhanden att någonting skulle 

blifva af alltsammans.223 [sic.].  

Aftonbladet påstår alltså här att de talat sig varma för förslaget, med en tanke om att detta 

ändå aldrig skulle nå sitt realiserande. Här kan man fråga sig hur detta förespråkande för ett 

järnvägsprojekt Aftonbladet senare sig aldrig egentligen ha varit för, påverkade beslutet om 

att rikta statliga medel till projektet, och i en förlängning: om inte beslutet hade fattats om 

Köping-Hult-banan, hade då kommande stambaneprojekt varit under statens försorg? 

Detta föranleder frågor om sambandet mellan den i pressen uttryckta opinionen och opinionen 

i riksdagen. Fanns det något samband mellan dessa och hur såg detta samband i så fall ut? Var 

det riksdagsdiskussioner som färgade tidningarnas beskrivningar eller tvärtom? Var det rent 

av så att denna viktiga fråga till viss del fick sitt utfall på grund av tidningarnas bevakning? 

Hade i så fall Aftonbladet kunnat svänga opinionen om de hade svängt i frågan tidigare? Hade 

en opinion redan bildats när Folkets Röst riktade sin kritik mot förslaget? Att intresset för 

järnvägar var stort tycks, som sagt, vara givet och den stora mängden texter som publiceras 

om järnvägar tyder också på att intresset är bredare än att gälla endast Sverige. Varför skulle 

annars rykten och fattade beslut om järnvägar i andra delar av världen ges utrymme? Kanske 

vore det av intresse att se komparativa studier av ’järnvägsfrågan’ med andra stora frågor för 

denna tid, för att få klarare förståelse av just vilken vikt denna fråga hade. Insikter som dessa 

kan komma att erbjuda nya perspektiv på vår egen tid när de sätts i relation till gångna tiders 

stora frågor såsom nya teknikers värden eller demokratins verkliga aktörer och deras 

samverkan i mötet mellan politik och det offentliga samtalet.  

                                                           
223 Jernvägsfrågan. Aftonbladet. 1851-11-15 
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Vad som dock står klart är att nationalism och tankar modernitet präglade diskussionen om 

järnvägarna under det undersökta året, och då särskilt nationalism. Detta väcker frågor om 

vårt tänkande som är bortom denna uppsats att besvara såsom ’är våra tankar en egenskapad 

produkt eller en produkt av tiden vi lever i’? Alldeles oavsett svaret kan konstateras att 1800-

talets nationalism och modernitet gav järnvägsdebatten en djupare dimension och en 

ideologisk förankring som knappast lär ha gjort ’jernvägsfrågan’ mindre intressant.  
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