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1 Inledning 

Under 2009 har det i både Sverige och Finland uppmärksammats att det är 200 år sedan Sverige 
förlorade Finland, som då blev ett självständigt område, om än under den ryske tsaren. Sveriges 
historia som krigförande land var dock inte över för det. Sveriges nya tronföljare, Jean Baptiste 
Bernadotte, allierade sig med Ryssland vilket ledde till en seger över Frankrike och dess allierade. 
Vid fredsförhandlingarna i Wien 1814 tilldelades Sverige Norge, delvis som ersättning för 
förlusten av Finland. Norge var dock motvilligt och antog den 17 maj 1814 en, för sin tid, mycket 
radikal grundlag och valde en egen kung. Efter ett kort krig gav de dock upp och unionen mellan 
”De Förenade rikena Sverige-Norge” kunde upprättas. Denna union varade fram till 1905, då det 
norska stortinget den 7 juni ensidigt sade upp unionen.  

Största delen av de 91 år som Norge och Sverige var förenade förlöpte lugnt och fredligt. Det 
var först mot slutet av 1800-talet som motsättningarna mellan länderna blev så stora att röster 
började höjas om en upplösning av unionen. Framförallt var det Norges missnöje med hur 
ansvaret för utrikespolitiken var uppdelat mellan länderna som till slut spräckte unionen. Norge 
krävde att landet skulle få ha ett eget konsulat som skötte de norska utrikespolitiska frågorna. 
Detta ledde till en första kris 1895, då kungen vägrade låta den framröstade vänsterregeringen 
tillträda. Under sommaren spreds mobiliseringsrykten i de båda länderna och känslorna var 
mycket upprörda. Krisen löstes dock tillfälligt under hösten då norrmännen valde att göra avsteg 
från sina krav om ett eget konsulatväsen.  

Under de följande åren fortsatte förhållandet mellan de båda länderna att vara spänt, men 
lugnet höll sig ändå. Under hösten 1904 växte dock motsättningarna igen, även denna gång på 
grund av Norges önskemål om att själva få styra sin utrikespolitik. Precis som under den förra 
krisen var känslorna upprörda i de båda länderna, och mobiliseringsrykten florerade på båda sidor 
om gränsen under hela våren 1905. Än värre blev det efter det norska beslutet att ensidigt säga 
upp unionen i juni. Efter förhandlingar mellan länderna under september fick dock även denna 
kris en fredlig lösning och den 26 oktober undertecknades slutligen dokumenten som innebar att 
Norge för första gången var ett självständigt rike, och att Sveriges tid som stormakt definitivt var 
slut. 

Unionsupplösningen 1905 är intressant eftersom den skedde helt fredligt, även om det alltså 
förekom mobiliseringar och båda länderna var beredda på att det kunde bli krig. Unionstiden och 
unionsupplösningen är väl utforskad och forskningen visar att pressen hade en viktig roll i att 
upplösningen blev fredlig, genom att den, i stort sett uteslutande, argumenterade mot 
krigshandlingar, samt att de flesta tidningarna i både Norge och Sverige lät bli att provocera 
grannlandet i onödan. Framförallt gällde detta i Sverige den liberala pressen, som också utgjorde 
den största delen av svensk press runt sekelskiftet 1900. I den svenska forskningen är det främst 
den nationella pressen som undersökts medan det lokala perspektivet inte är lika väl undersökt. 
Den norska historikern Kari A. Hasle menar att det är viktigt att undersöka de lokala 
pressrösterna för att på så sätt kunna hitta från det nationella avvikande lokala röster.1 Denna 
uppsats syfte är därför att undersöka den liberala bohuslänska lokalpressens hållning i 
unionsfrågorna under kriserna 1895 och 1905. Anledningen till att just den bohuslänska pressen 
har valts är att denna tidigare är outforskad, samt att det är intressant att undersöka om 
landskapets geografiska läge och historiska bakgrund som norskt område på något sätt påverkar 
pressens hållning i unionsfrågorna.  

                                                 
1 Hasle, Kari A., Hyvik, Jens Johan & Tafjord, Harlad E., red., (2005), Lokale røyster i 1905. Unionsoppløysinga o aviser på 
Nord-Vestlandet, s. 12 
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1.1 Disposition 

Efter detta inledande avsnitt kommer forskning angående unionen att presenteras. Främst 
kommer forskningsläget att omfatta forskning angående pressens agerande i unionsfrågorna, men 
även undersökningar angående gränsbygd i allmänhet och Bohuslän i synnerhet presenteras. 
Detta forskningsläge leder fram till uppsatsens syfte och frågeställningar, som återfinns i kapitel 
tre. Följande kapitel innehåller en presentation av det material undersökningen bygger på och den 
kritik som kan riktas mot det. I samma kapitel beskrivs även den metod som kommer att 
användas. Det femte kapitlet utgör en bakgrund till undersökningen, vilken huvudsakligen utgörs 
av en historik över unionens förlopp. Undersökningen presenteras i kapitel sex och resultatet av 
denna undersökning diskuteras sedan i det sjunde kapitlet. Uppsatsen avslutas sedan med en 
sammanfattning.  

 2 Forskningsläge 

Forskningen gällande unionens förlopp och upplösning är mycket omfattande och av både äldre 
och nyare datum. Inför 100-årsjubiléet av upplösningen genomfördes olika forskningsprojekt, 
bland annat Projekt 1905, vars resultat presenterats både i bokform och på internet.2 Eftersom 
denna uppsats kommer att fokusera på pressens rapportering i unionsfrågorna är det också 
forskning angående pressens plats i unionskonflikterna som kommer att presenteras och 
diskuteras i detta kapitel. Unionens förlopp och händelserna kring upplösningen kommer att 
beskrivas i kapitel 5. 

2.1 Press och politik runt sekelskiftet 1900 
När det gäller förhållandet mellan press och politik i början av 1900-talet är forskningen inte helt 
enig. Bilden som ges av majoriteten är att tidningarna var starkt knutna till politiska partier och att 
samarbetet mellan pressen och politikerna var mycket intimt.3 Jarl Torbacke ifrågasätter i artikeln 
Unionskrisen 1905 och den svenska pressens partipolitisering det ofta anförda påståendet om den svenska 
pressens partipolitisering kring sekelskiftet 1900. Han menar att många framför detta argument, 
men att ingen har presenterat någon forskning som faktiskt stöder det. Det första problemet han 
ser är att det i början av 1900-talet inte fanns politiska partier i ordets rätta bemärkelse. Partierna 
existerade endast i riksdagen och de hade ingen landsomfattande förankring med 
valorganisationer och så vidare. Att den svenska pressen under lång tid varit uppdelad utifrån 
politiskt ställningstagande är inget Torbacke ifrågasätter. Han menar dock att den samstämmighet 
som förekom mellan tidningar och partier i vissa frågor var helt frivillig och inte på något sätt 
berodde på vare sig organisatoriskt eller ekonomiskt stöd från politiska organisationer. 
Undantaget är den socialdemokratiska pressen som redan från början var partipolitiserad.4 
 Det socialdemokratiska partiet var också det parti som först skapade en organiserad 
partistruktur. De liberala och konservativa följde deras exempel och när unionskrisen 
kulminerade 1905 fanns tre organiserade politiska partier på den politiska arenan i Sverige. Detta 
påverkade enligt Torbacke även den politiskt aktiva dagspressen, eftersom tidningarna knöts 
närmare partierna.5  

                                                 
2  www.hf.uio.no/iakh-dyn/forskning/forskningsprosjekter/1905/index.php samt www.nb.no/baser/1905  
3 Sørensen, Charlotte S. (2006), ”Unionskonflikten i svenske aviser 1904-1905”, s. 74, & Gran, Gunnar (2005), Til 
Kjølen skilte oss ad, s. 147 
4 Torbacke, Jarl (2005), ”Unionskrisen 1905 och den svenska pressens partipolitisering”, s. 33 
5 Torbacke (2005), s. 34 
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2.1.1 Liberal press 
Den liberala pressen växte fram parallellt med, och var samtidigt en förutsättning för, den 
svenska liberaliserings- och demokratiseringsprocessen under 1800-talet. Konkurrensen om 
marknaden kom först från den konservativa pressen som hade rötter tillbaka på 1700-talet, men 
mot slutet av 1800-talet dök även de socialdemokratiska tidningarna upp på marknaden. Ändå var 
det den liberala pressen som vid ingången av 1900-talet dominerade den svenska 
dagstidningsmarknaden. Det fanns flera anledningar till detta, kanske främst att de liberala 
tidningarna fick en god start genom att de stod för de nya liberala idéerna som kom att vinna 
stort anseende under 1800-talet. I takt med att läskunnigheten ökade växte också tidningarnas 
upplagor och den växande arbetarklassen valde ofta den liberala tidningen när det blev dags att 
teckna en tidningsprenumeration. Det berodde delvis på att de socialdemokratiska tidningarna 
fortfarande var få och små, men också på att arbetarrörelsen ansågs missköta sina tidningar. Vid 
den här tiden stod också socialdemokratin och de liberala ganska nära varandra i flera politiska 
frågor, bland annat när det gällde unionsfrågorna, och de benämndes tillsammans för ”vänstern”. 
Detta språkbruk överensstämmer väl med grannländernas, för i Danmark och Norge var just 
”venstre” sedan länge benämningen på de liberala.6 

2.2 Pressens rapportering i unionsfrågorna 

Den norske journalisten Gunnar Gran har genomfört en undersökning av hur både norsk och 
svensk press handskades med unionsfrågorna under unionens sista två år. Resultatet av hans 
forskning presenteras i boken Til Kjølen skilte oss ad. Unionsuppløsningen i svensk og norsk presse7. Gran 
har främst undersökt nationell press från de båda länderna, men även studerat en lokaltidning 
från varje land för att undersöka om unionsfrågorna behandlades annorlunda av tidningar i 
områden nära riksgränsen.8  

De nationella tidningar Gran har valt till sin studie är främst de svenska Dagens Nyheter (liberal) 
och Nya Dagligt Allehanda (konservativ) samt de norska Aftenposten (konservativ) och Dagbladet 
(liberal), även om även andra tidningar har studerats och används i undersökningen. Grans 
undersökning är en grundlig genomgång av tidningarnas rapportering från de viktiga händelserna 
under unionens sista två år. Det han ser som det viktigaste resultatet är att pressens hantering av 
unionsfrågorna var en bidragande orsak till att unionsupplösningen gick fredligt till. Sättet de 
gjorde detta på menar Gran var att den norska pressen medvetet höll en låg profil i 
unionsfrågorna mot slutet av unionstiden. Anledningen till detta var att de inte ville provocera 
den svenska sidan, som i sin tur också valde att ligga lågt och, med ett par undantag, inte 
propagerade för krig mot Norge. Att svenskarna var bittra över att Norge på eget initiativ 
upplöste unionen var dock inget de hymlade med.9 

Skillnaden mellan rapporteringen i norsk och svensk press är främst att den norska pressen 
mot slutet av unionen samlat ställde upp för sin regerings linje att lösa upp unionen. Den svenska 
pressen var hela tiden delad utifrån sin politiska tillhörighet.10 Den konservativa pressen var starkt 
emot en unionsupplösning. De förespråkade unionen och menade att det var Sverige som skulle 
styra den, något som Gran karaktäriserar som storsvenska åsikter och som även upprörde norsk 
media. Gran exemplifierar detta med den lokala tidningen Nya Wermlands-Tidningen som vid något 
tillfälle ”kaller nordmenn for politisk umodne og uoppdragne. […] De viste en nedlatenhet 

                                                 
6 Bergström, Hans (2005), ”Från idépress till partipress – och åter till idépress”, s. 13, Engblom, Lars-Åke (2005), 
”Varför blev den liberala pressen störst?”, s. 29-38, Torbacke (2005), s. 34 samt Vallinder, Torbjörn (2005), ”Nu var 
det 1905 – ett genombrottsår?”, s. 53 
7 Gran, Gunnar (2005), Til Kjølen skilte oss ad. Unionsuppløsningen i svensk og norsk presse 
8 Gran (2005), s. 7 
9 Gran (2005), s. 151 
10 Gran (2005), s. 151 
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overfor Norge og nordmenn som utløste heftige reaksjoner i Norge”.11 Grans undersökning visar 
också att den liberala och socialdemokratiska pressen hela tiden höll samma linje som de partier 
de var knutna till. De var tydliga med att de inte ville kväsa den norska revolutionen med militära 
medel, vilket Gran menar skapade en stark svensk opinion mot krig mot Norge.12 

Att den norska pressen samlat gick in för att stötta stortingets ställningstagande oavsett 
politisk tillhörighet menar Gran delvis berodde på att högern, som var de som fick byta linje, inte 
ville förlora väljare. Politiken i det stora hela fick således gå före unionspolitiken. Den norska 
pressen verkar också ha varit mer välinformerad från politikerna om vad som hände i 
unionsfrågorna än vad som var fallet i Sverige. På så sätt höll sig politikerna på god fot med 
pressen och kunde räkna med att pressen var lojal. Gran diskuterar om det kan ha varit så att 
pressen bedrev ett visst mått av självcensur för att inte hindra det politiska arbetet mot en 
unionsupplösning. Genom att inte publicera allt material som fanns tillgängligt undvek man att 
skapa sprickor i opinionen och fick folket med sig. Samtidigt visades en enad front utåt. Huruvida 
denna censur var något som kom inifrån pressen själv, eller om det fanns högre direktiv om att 
hålla samma linje är dock inte klarlagt.13  

2.2.1 Den liberala pressens hållning i Sverige 
Gran ger i sin bok bilden av en enad svensk liberal press i unionsfrågorna. Svensk forskning ger 
dock en annan bild av den liberala pressens ställningstagande. Enligt Evert Vedung var 
oenigheten inom den liberala pressen stor våren 1905 när konsulatsförhandlingarna till slut bröt 
samman. Vedung har i sin undersökning studerat både nationella och lokala liberala tidningars 
ställningstaganden i unionskonflikten under tiden mellan konsulatförhandlingarnas sammanbrott 
i februari 1905 och den norska statskuppen den 7 juni och kunnat dela upp dem i två grupper – 
nationalliberala (högerliberala) och radikalliberala (vänsterliberala). Till de nationalliberala tidningarna 
hörde bland annat den överlägset största tidningen Stockholms-Tidningen samt Aftonbladet och 
Svenska dagbladet. Den främsta bland de radikalliberala tidningarna var Dagens Nyheter. Den stora 
skillnaden mellan dessa båda riktningar var att de nationalliberala tidningarna var emot en kunglig 
sanktion av ett fristående norskt konsulatväsende och tyckte att kungen skulle välja en hård linje 
gentemot de norska kraven på ökad utrikespolitisk självständighet. De radikalliberala tidningarna 
var mer norskvänliga och var för en tillmötesgående av de norska kraven på ett eget 
konsulatväsende. Samtidigt var de också, vilket kan verka motsägelsefullt, mer unionsvänliga än 
de nationalliberala tidningarna.14 
 Det som skiljer de båda liberala riktningarna åt är enligt Vedung deras syn på demokratin. 
Norge hade kommit betydligt längre än Sverige när det gällde demokratisering och sågs av alla 
liberaler som ett ”lysande demokratiskt föredöme”, bland annat genom införandet av 
parlamentarism 1884, allmän rösträtt för män 1898, samt det faktum att de sociala skillnaderna i 
Norge var betydligt mindre än vad som var fallet i Sverige. Liberalerna var dock inte överens om 
vilken väg som var den bästa för att demokratiseringen skulle framskrida även i Sverige. 
Radikalliberalerna menade att en generös hållning gentemot Norge, bland annat genom att 
sanktionera ett delat konsulatväsende, skulle kunna leda till att de demokratiska idéerna smittade 
över från Norge till Sverige genom att unionen på så sätt kunde upprätthållas, även om den skulle 
vara försvagad. Nationalliberalerna ville istället arbeta mot en demokratisk utveckling på det 
inrikespolitiska fältet. De svenska väljarna verkade nämligen mest intresserade av en hård hållning 
gentemot Norge vilket gjorde att liberalerna tappade väljarstöd genom att vara för norskvänliga. 
Genom att inta en mer konservativ hållning hoppades alltså nationalliberalerna vinna röster i 
valet och på så sätt reformera den svenska politiken.15 

                                                 
11 Gran (2005), s. 151ff, citatet från s. 153 
12 Gran (2005), s. 151 
13 Gran (2005), s. 147, 154, 158 & 163 
14 Vedung, Evert (2005), ”Det handlade om demokratin. Unionsupplösningen 1905 i liberal press”, s. 73 
15 Vedung (2005), s. 92ff 
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2.2.2 Lokalpressen och unionsfrågorna 
Undersökningar med fokus på lokal och regional rapportering i unionsfrågorna har genomförts 
både i Sverige och i Norge, om än i begränsad utsträckning. De lokala tidningarna hade inte 
samma förutsättningar som de större nationella tidningarna när det gällde att bevaka händelser 
utanför lokalområdet. Ofta var lokaltidningarnas redaktioner mindre än de nationella 
motsvarigheterna, vilket enligt Erik Hellberg kunde begränsa deras möjligheter att ha utsända på 
avlägsna platser och innebar att de istället fick köpa in material från andra tidningar, både i 
Sverige och utomlands, samt från telegrambyråer. Däremot var möjligheterna att bevaka 
händelser i närområdet stora. Lokalpressens annorlunda förutsättningar gav möjligheter till 
annorlunda rapportering och genom att undersöka lokalpressens rapportering finns därför, enligt 
Karin A. Hasle möjligheter att upptäcka från den nationella pressen avvikande lokala röster.16  

Lokalpressens bevakning av unionsfrågorna är inte lika väl undersökt som när det gäller den 
nationella pressen.17 I Grans undersökning ingår ett par lokaltidningar som inkluderats i 
undersökningen för att se om lokala tidningar från områden nära gränsen tog sig an 
unionsfrågorna på något annat sätt än den nationella pressen. Gran presenterar inte något svar på 
den frågan, men det artikelmaterial han redovisar visar inte på något särskilt ställningstagande 
utifrån det geografiska läget. Den svenska lokaltidning han använt i sin tidning är Nya Wermlands-
Tidningen, som han karaktäriserar som högst konservativ. Detta är också den tidning i 
undersökningen som håller den tydligaste konservativa linjen i unionsfrågorna och, som nämnts 
tidigare, vid något tillfälle upprör norrmännen genom sitt sätt att förhålla sig till unionsfrågan.18  

Erik Hellberg har genomfört en undersökning av lokaltidningarna i Jämtland år 1905. Denna 
undersökning visar att tidningarna gav två olika bilder av unionskrisen och att det inte var 
ovanligt att 

 
tidningarna skapade och dementerade rykten samt [att] lokaltidningarna gick i polemik med 
varandra på grund av meningsskiljaktigheter gällande riktigheten i vissa uppgifter. Det förekom ett 
ivrigt ryktesspridande i alla tidningarna, vissa gånger kanske medvetet, andra gånger omedvetet.19 

 
Detta ledde till att läsarna, beroende på vilken tidning de läste, gavs olikartade bilder av vad det 
egentligen var som hände. Eftersom tidnigarnas innehåll dessutom till stor del bestod av inköpt 
material hände det också att en tidning kunde lämna mycket motsägelsefulla uppgifter till sina 
läsare. Bristen på egenproducerat material gjorde det också svårare för de lokala tidningarna att 
hålla sin egen vinkling av händelserna.20 

De olika bilder som gavs av den jämtländska lokalpressen handlade främst om den militära 
utvecklingen och den eventuella mobiliseringen.21 Detta perspektiv är inget som fått särskilt 
mycket utrymme i den nationella pressen, tvärtom poängterar Gran att den svenska pressen inte i 
så stor utsträckning ägnade sig åt att debattera militära insatser mot Norge.22 Att denna fråga var 
mer uppmärksammad i den jämtländska lokalpressen kan bero på det faktum att Jämtland 
gränsade till Norge och därför skulle kunna komma att påverkas ganska drastiskt vid ett 
eventuellt krigsutbrott. Här finns alltså ett exempel på att den lokala pressens rapportering i 
unionsfrågorna skiljer sig från den nationella pressens på grund av de specifika förutsättningarna i 
lokalsamhället. 

                                                 
16 Hellberg, Erik (2005), ”Lokaltidningarna och unionskrisen”, s. 10 samt Hasle m.fl. (2005), s. 12 
17 Hasle, m.fl. (2005), s. 12 
18 Gran (2005), s. 153 
19 Hellberg (2005), s. 12 
20 Hellberg (2005), s. 13 
21 Hellberg (2005), s. 20 
22 Gran (2005), s. 151 
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2.3 Bohuslän – gränsland 

Intresset för att studera gränstrakter växer i Europa och detta har bland annat visat sig genom 
EU-finansierade forskningsprojekt. Framförallt har intresset legat i att studera hur 
nationsgränserna påverkat den närmsta omgivningen och hur konflikter och samarbete över 
gränserna tagit form. Dessutom studeras hur regionala kulturer som sträcker sig över riksgränser 
kan inverka på den nationella kulturen och politiska beslut som tas på nationell nivå.23 

Därigenom har även intresset för gränstrakterna runt den södra delen av riksgränsen mellan 
Norge och Sverige ökat. Fram till 1658 tillhörde landskapet Bohuslän Norge, men efter freden i 
Roskilde blev det i stället ett svenskt område. I och med det ändrades sträckningen av 
riksgränsen. Tidigare hade Göta Älv utgjort riksgräns söder om fallen i Trollhättan men nu kom 
gränsen istället att gå vid Svinesund och Idefjorden i norr och sedan fortsätta en bit söderut efter 
Enningdalsälven. Den bohuslänska kusten blev nu Sveriges västra nationsgräns och bildade 
tillsammans med Skåne och Hallands kuststräckor en obruten linje västerut. Rent geografiskt kan 
man säga att den nya nationsgränsen var mer naturlig än den gamla.24  

Den södra delen av riksgränsen mellan Norge och Sverige är intressant eftersom den går 
igenom bebyggda områden. De svenska gränsområdena var fattiga lantbruksbygder som låg 
perifert i landet och inte fick särskilt stor uppmärksamhet från centralmakten. Det norska Østfold 
och Akershus däremot var norsk centralbygd och hade en stark ekonomi.25 Redan innan 1658 
hade timmerhandeln i området börjat ta fart. När Bohuslän blev svenskt ville naturligtvis 
svenskarna ha förtjänsten från det timmer som höggs i Sverige. Gränshandeln i området runt den 
nya riksgränsen i norra Bohuslän var dock väldigt livaktig och på grund av gränsens dragning vid 
Enningdalsälven hamnade det mesta timret från de närliggande delarna av Värmland, Dalsland 
och norra Bohuslän i Halden. Den svenska staten försökte på flera sätt minska handeln över 
gränsen, bland annat genom att anlägga en ny stad närmare gränsen. Det tog dock lång tid innan 
Strömstad kom att få lika stor betydelse som Halden för gränsbefolkningen.26 

Efter unionens upprättande 1814 underlättades åter gränshandeln genom att lagar infördes 
som gjorde att varor som fraktades över land blev tullfria. Varorna gick framförallt från den 
svenska sidan till den norska och kom främst de norska köpmännen till godo. Det var också den 
norska sidan som främst kom att industrialiseras. Detta skedde samtidigt som en kraftig 
befolkningstillväxt i de svenska gränstrakterna ledde till att landsbygden proletariserades. Många 
svenskar arbetsvandrade eller flyttade då mer eller mindre permanent till Østfold på den norska 
sidan för att arbeta. Till en början arbetade de mest på tegelbruken som växte fram. Ofta var det 
bara svenskar som arbetade på bruken, eftersom det var ett arbete norrmännen själva helst 
undvek. I samband med arbetsvandringen fick också gränsområdena ett relativt stort antal 
blandäktenskap.27  

Den kulturella och sociala gemenskapen över riksgränsen var stark. Detta berodde framförallt 
på den livaktiga gränshandeln, arbetsvandringen och blandäktenskapen som hängde samman med 
den. Strömstad blev också mot slutet av 1800-talet en badort för norrmän ur högre sociala skikt. 
De kom till Strömstad med ångbåt och hyrde lägenheter eller bodde på badhotell. Åsmund 
Svendsen menar att dessa gemensamma drag som fanns hos befolkningarna kunde ha lett till att 
det skapades en form av regional identitet, men att det under slutet av 1800-talet snarast blev en 
utveckling åt det motsatta hållet. Gränsområdena blev allt mer integrerade i sin nationella 
tillhörighet, vilket han menar kom att märkas tydligt när unionskonflikterna eskalerade.28 
                                                 
23 Gustavsson, Anders (2004), Bohuslän gränsland mot Norge – ett kulturmötesperspektiv, s. 9f 
24 Linge, Lars (1999), Riksgränsen efter Roskildefreden. Enningdalen i blickpunkten, s. 9f 
25 Linge (1999), s. 9f, Gustavsson, Anders & Danielsson, Rolf, red., (1999), Gränsmöten. Kulturhistorisk antologi för 
Bohuslän, Dalsland och Østfold, s. 5, samt s. Gustavsson, Anders (1999), ”Flöden över gränser. Kulturkontakter under 
1900-talet”, s. 60ff 
26 Gustavsson & Danielsson (1999), s. 5, Gustavsson (1999), s. 60f, Linge (1999), s. 19 & 24f 
27 Norheim, Svein (2004), “Industri og handel over grensa”, s. 114, Gustavsson (1999), s. 62ff & 75 
28 Svendsen, Åsmund (2004), s. 85 
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2.4 Sammanfattning av forskningsläget 

Unionstiden och framförallt unionsupplösningen är ett väl utforskat område. Det gäller även hur 
den nationella pressen i de båda länderna förhöll sig till unionsfrågorna. Forskningen visar att 
pressen hade en viktig roll i konflikterna och var en bidragande orsak till att upplösningen kom 
att bli fredlig, detta genom att tidningarna höll en låg profil och så långt som möjligt undvek att 
provocera grannlandet. Det fanns dock skillnader i rapporteringen beroende på tidningarnas 
politiska hemvist. Lokalpressens rapportering är dock inte lika väl utforskad, även om viss 
forskning bedrivits även på det området. Gunnar Gran har i sin undersökning inkluderat 
lokaltidningar för att se om redaktionernas närhet till riksgränsen påverkade deras rapportering, 
men han svarar aldrig på om han anser att så är fallet. Erik Hellbergs undersökning av de 
jämtländska tidningarna visar att de har större fokus på den militära utvecklingen under tiden runt 
unionsupplösningen än vad som var fallet i den nationella pressen. Samtliga undersökningar av 
pressens rapportering om unionen fokuserar på unionens sista år, i Grans fall 1903-1905. Det 
finns således ingen forskning angående pressens hållning vid tidigare kriser i förhållandet mellan 
Norge och Sverige. När det gäller det södra gränsområdet finns en del forskning som gäller den 
regionala gemenskap som sträckte sig över riksgränsen och hur den påverkade stämningen i 
området under unionens sista år. Däremot har den lokala pressens hållning i området inte 
undersökts närmare, vilket motiverar denna uppsats undersökning av två liberala bohuslänska 
lokaltidningars rapportering om och hållning inför unionsfrågorna. De två tidningar som valts ut 
är Bohusläningen och Strömstads tidning som gavs ut i Uddevalla respektive Strömstad. Dessa båda 
tidningar och städer presenteras mer utförligt i kapitel fyra och fem. 

 3 Syfte och frågeställningar 

Tidigare forskning angående unionsfrågorna har främst behandlat frågor på nationell nivå, både 
när det gäller unionen i stort och när det gäller pressens roll. De lokala rösterna är däremot inte så 
väl undersökta. De studier som har genomförts angående pressens rapportering har också främst 
fokuserat på unionsupplösningen och de frågor som var aktuella då. Förhållningssättet under 
tidigare kriser är dock inte närmare utforskat. Denna uppsats syftar därför till att undersöka den 
bohuslänska lokalpressens hållning i unionsfrågorna under kriserna 1895 och 1905, med fokus på 
den liberala pressen. För att belysa detta kommer följande frågor att ställas: 
 

 * Hur förhåller sig tidningarna till de frågor som ligger till grund för unionskonflikterna?  

* Hur skiljer sig dessa liberala lokaltidningars förhållningssätt från den nationella liberala 
pressen? Är det ställningstagande tidningarna gör national- eller radikalliberalt? 

* På vilket sätt påverkar den geografiska närheten till Norge och det faktum att landskapet en 
gång varit norskt förhållningssättet?  

 
I samtliga frågor ingår också ett komparativt moment, dels för att utreda om de båda tidningarnas 
förhållningssätt skiljer sig åt och dels för att se om förhållningssättet förändras mellan 1895 och 
1905. 
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 4 Material och metod 

Här kommer materialet som ligger till grund för uppsatsens undersökning att presenteras 
tillsammans med den kritik som kan riktas mot det. Jag kommer även att redogöra för de 
avgränsningar som gjorts, samt presentera den metod som använts i undersökningen. 

4.1 Material, urval och källkritik 

De två tidningar som valts ut som grund för den här uppsatsens undersökning är Bohusläningen 
och Strömstads Tidning. De båda tidningarna var vid tiden för undersökningen de största i 
respektive stad, Uddevalla och Strömstad, som är belägna i mellersta respektive norra Bohuslän.  

Bohusläningens första nummer utkom den 21 oktober 1878. Grundaren och tidningens 
ansvarige utgivare fram till 1919 hette Ture Malmgren och han kom med tiden att bli en av 
Uddevallas främsta profiler. Bland annat satt han en period som ordförande i Uddevalla 
stadsfullmäktige. Malmgren var liberal och tidningens politiska inriktning var under 
undersökningsperioden frisinnad och tidningen drevs i radikal och lokalpatriotisk anda. Under 
undersökningsperioden hade tidningen också ett antal mindre konkurrenter av olika politisk 
hemvist, men tidningen behöll hela tiden sin ställning som Uddevallas största tidning.29 

Det finns inga uppgifter om tidningens upplaga 1875, men år 1900 var den 4500 nummer. 
Fem år senare hade upplagan växt till 7500 nummer. Antalet sidor var 1905 fyra stycken och 
tidningen kom ut tre dagar i veckan, tisdag, torsdag och lördag.30 

Strömstads Tidning grundades 1867 och ansvarig utgivare från starten fram till 1908 var Lars 
August Larson. Även Strömstads Tidning var frisinnad. Tidningen hade under 
undersökningsperioden fyra sidor och den utkom med två nummer i veckan, onsdag och lördag. 
Upplagan var år 1900 1300 nummer och den hade 1905 växt till 1900 nummer.31 

De båda tidningarna har valts ut för att de representerar två olika orter. Med detta som 
utgångspunkt kan en jämförelse av lokalpress inom landskapet göras. Uddevalla är den större av 
de båda orterna och tidningen Bohusläningen är också den större av de båda tidningarna. Strömstad 
är belägen närmare den norska gränsen vilket innebär att kontakterna med andra sidan gränsen 
var tätare bland annat genom den omfattande gränshandeln. Även närheten till gränsen är en 
faktor som fokuseras i undersökningen. 

Båda tidningarna är frisinnade vilket möjliggör en jämförelse mellan nationell och lokal liberal 
press men också en inbördes jämförelse gällande förhållningssättet till unionsfrågorna.  

För båda tidningarna gäller även att det under de år undersökningen behandlar inte 
förkommer några urskiljbara ledare, vilket gällde de flesta tidningar vid den tiden. 
Undersökningen baseras istället på allt material i tidningarna som behandlar unionsfrågorna. 
Materialet blir därför mer omfattande än om bara ledare kunnat användas. Samtidigt gör det 
också att det blir svårare att urskilja vad som är redaktionens egna åsikter. Mycket material är 
också inköpt från andra tidningar och i de fall det materialet inte kommenteras av tidningen kan 
också bedömningen av vad som är tidningens eget förhållningssätt försvåras. 

                                                 
29 Persson, Christian (2007), Bohusläns historia. Från inlandsis till nutid, s. 67f, Eriksson, Ulf G. & Klasson, Gunnar 
(1995), Historien om Uddevalla, s. 112ff, NE sökord Bohusläningen, samt 
http://www.kb.se/soka/bibliografier/tidningar-tidskrifter/nyalundstedt-tidningar/ 
30 http://www.kb.se/soka/bibliografier/tidningar-tidskrifter/nyalundstedt-tidningar/ 
31 http://www.kb.se/soka/bibliografier/tidningar-tidskrifter/nyalundstedt-tidningar/ 
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4.2 Avgränsningar och metod 

För att inte undersökningen ska bli för omfattande har avgränsningar gjorts både i tid och i rum. 
Geografiskt har undersökningen, utifrån forskningsläget, avgränsats till att behandla Bohuslän. 
De tidningar som valts ut representerar båda den liberala delen av pressen, vilken ju också var 
den största för tiden.  

Undersökningen har också avgränsats till att behandla händelser under två år i unionens 
historia då förhållandet mellan De Förenade rikena var spänt, detta för att undersöka tidningarnas 
ställningstagande i de frågor som orsakade kriserna. De år jag valt är 1895 och 1905, eftersom 
tvisterna mellan länderna under dessa år var så pass allvarliga att det förelåg hot om krig, vilket 
skulle kunna innebära att tidningarnas rapportering påverkas av det geografiska läget. När det 
gäller 1895 har rapporteringen från årets början fram till krisen fick sin lösning under hösten 
undersökts. Under 1905 har avgränsningen gjorts något snävare eftersom så mycket inträffade det 
året. Undersökningen inleds med det nummer av tidningarna som utkom närmast efter den 7 
juni, vilket var det datum det norska stortinget förklarade unionen ensidigt upplöst. 
Undersökningen avslutas det året med rapporteringen kring de båda ländernas godkännande av 
den överenskommelse som reglerade förhållandet mellan länderna efter unionsupplösningen. 

Alla tidningar från de utvalda perioderna har genomsökts efter artiklar eller notiser som 
behandlar unionen och de frågor som behandlar förhållandet mellan de båda unionsländerna. 
Artiklarna har sedan närlästs och sorterats utefter vilka frågor som behandlats. 

 5 Bakgrund 

I detta kapitel kommer unionens förlopp att beskrivas, men tyngdpunkt på de båda år jag valt att 
undersöka. Även de båda städerna där de tidningar som ingår i studien var baserade kommer att 
presenteras kortfattat. 

5.1 Unionens tillkomst och blomstring 
Historikern Torbjörn Nilsson menar att det stora intresset för unionens sista år och upplösning 
gör att bilden av unionen domineras av ett konfliktperspektiv. Det blir då lätt att förbise att större 
delen av unionstiden faktiskt var präglad av samförstånd och fred. Nilsson delar själv in 
unionstiden i tre perioder; tillkomst, blomstring och upplösning.32 Jag kommer i denna 
bakgrundbeskrivning av unionstiden delvis utgå från Nilssons uppdelning, men eftersom 
undersökningen utgår från två specifika år i unionens slutskede kommer jag att dela upp 
upplösningsavsnittet utifrån dessa två årtal och även sammanföra tillkomst- och blomstringstiden 
i detta första avsnitt. 

I efterhand har många en felaktig bild av det grundläggande förhållandet mellan Sverige och 
Norge inom unionen. Norge var på sätt och vis en ersättning till Sverige för förlusten av Finland 
1809, men var inte på samma sätt en del av det svenska riket. Istället var unionen en 
personalunion mellan två likvärdiga nationer.33 

Efter att Sverige lidit nederlag mot Ryssland 1809 vände sig den nye kronprinsen, Jean 
Baptiste Bernadotte, österut och allierade sig istället med den forna fienden. Det ledde till en 
seger i striderna mot Frankrike som bland annat var allierade med Danmark. I freden 1814 blev 

                                                 
32 Nilsson, Torbjörn (2000/2001), Unionsupplösningen 1905 – bakgrund, förlopp och resultat, s. 5 
33 Nilsson (2000/2001), s. 5 
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danskarna därmed tvungna att avstå Norge till Sverige. I utbyte fick den danske kungen en miljon 
riksdaler och svenska Pommern.34 

Norge hade dock inte alls några planer på att istället för att lyda under Danmark ingå i en 
union med Sverige, utan hade för avsikt att äntligen bli en självständig stat. Därför utarbetades 
den norska grundloven som antogs på Eidsvoll den 17 maj 1814. Denna grundlag var för sin tid 
mycket radikal och demokratisk. Bland annat föreskrev den att Norge ”skulle vara ett fritt och 
odelbart kungarike, en ärftlig demokrati med en icke enväldig kung”35, vilket bland annat innebar 
att kungen inte hade veto, utan om stortinget röstade mot honom tre gånger i rad gällde inte hans 
veto. Norge utsåg även en egen kung. Sveriges svar var militära insatser och efter ett par veckors 
krig på sommaren 1814 gav Norge upp. Förhandlingarna mellan länderna avslutades i november 
samma år och innebar att Norge fick behålla sin grundlag, vilket i praktiken innebar att kungens 
makt inte var lika stark i Norge som den var i Sverige. Det enda som styrdes gemensamt för de 
båda länderna var utrikespolitiken, i övrigt hade Norge sina egna institutioner med egen 
folkförsamling – stortinget – och jurisdiktion. Om unionen studeras ur ett konfliktperspektiv går 
det redan här att förutspå utgången av de båda ländernas förening. För Norge var det ett första 
steg mot självständighet, medan Sverige såg den underskrivna riksakten som en utgångspunkt för 
ett framtida sammangående under svenskt styre. Målen med unionen var således divergerande för 
de båda länderna och även om de första åren präglades av samförstånd kom motsättningarna att 
växa ju längre tiden gick. 36 

Tiden från unionens tillblivelse fram till 1875 är den Nilsson kallar för blomstringstiden. 
Under den här perioden förekom inte några större motsättningar mellan länderna och frågan om 
upplösning av unionen fanns inte på norrmännens agenda. 1825 infördes den så kallade 
Mellanrikslagen som innebar stora lättnader i tullbestämmelserna. Främst kom lagen att gynna 
den norska handeln, då Norge var en stor sjöfartsnation. Som tidigare nämnt gynnade också 
denna lag gränshandeln mellan de båda länderna.37 

5.1.1 1875-1895 
Efter 1875 växte motsättningarna mellan länderna, även om det inte var förrän på 1890-talet som 
det gick så långt att tanken på upplösning av unionen för första gången dök upp. Den första 
krisen i förhållandet mellan länderna handlade om kungens vetorätt, som ju i och med den norska 
grundloven var försvagad i Norge. Stortinget röstade tre gånger i rad ja till ett lagförslag, men 
kungen, Oscar II, vägrade följa detta beslut och bröt därigenom mot grundloven. Efter en lång 
process ledde detta 1884 till att den norska riksrätten dömde den tidigare regeringen för brott 
mot grundlagen. Domen innebar att kungens inskränkta vetorätt i Norge blev fast förankrad, 
något som Isaksson menar var ett demokratiskt genombrott i och med att det innebar att det 
norska stortingets makt ökade och kungens makt begränsades.38  

Vetokrisen innebar att krigsrykten för första gången började spridas i Norge. Det handlade 
främst om att Sverige med tysk hjälp skulle ta makten över Norge med militära medel. Så blev 
dock aldrig fallet även om kungen senare erkände att tanken hade slagit honom.39  

Förhållandet var efter denna första kris ständigt ganska spänt mellan de båda länderna. 
Fortlöpande skedde en del förändringar i de institutioner som var gemensamma, framförallt 
gällande utrikesfrågor som påverkade den norska handeln och sjöfarten. Fortfarande handlade 
det dock om att genomföra förändringar inom unionens ramar, inte att bryta den.40 

                                                 
34 Isaksson, Börje (2005), 1905. De glömda revolutionernas år, s. 13ff, samt Nilsson (2003), Unionen som nationalistisk 
vattendelare, s. 1 
35 Isaksson (2005), s. 14 
36 Nilsson, Torbjörn (2003), s. 1f samt Isaksson (2005), s. 14 
37 Nilsson (2000/2001), s. 6, samt någon av Gränsländsnoterna (25?) 
38 Nilsson (2003), s. 2, samt Isaksson (2005), s. 15ff 
39 Isaksson (2005), s. 21 
40 Nilsson (2000/2001), s. 6 
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Det var utrikespolitiken som kom att bli den stora tvistefrågan mellan de två länderna. 
Konflikten började när norrmännen 1885 krävde att Norge skulle representeras av lika många 
ministrar som Sverige när utrikesministern föredrog gemensamma utrikesärenden för kungen. De 
ville också att det skulle finnas möjligheter att utse en norrman till utrikesminister. Konflikten 
förvärrades och i den norska valrörelsen 1891 lovade Venstre att arbeta för en norsk 
utrikesminister, vilket de vann valet på. Detta krav slopades snart, men istället krävde Norge att få 
ett eget konsulatväsen som behandlade de utrikes handelsfrågor som rörde landet. Förslaget gick 
inte igenom. 1893 upprepades händelserna och kungen nekade för andra gången. Konflikten 
kulminerade 1895 då kungen vägrade låta den av folket framröstade venstreregeringen tillträda. 
Stämningen mellan länderna var mycket spänd och på båda sidor hade den framväxande 
nationalismen skapat heta känslor. Kungen tillsatte ett hemligt utskott som enbart skulle arbeta 
med norgefrågan och krigsrykten spreds friskt på båda sidor om riksgränsen. Dessa rykten var 
inte helt ogrundade, utan kungen hade långt framskridna planer på militära aktioner mot Norge. 
Sverige spädde på motsättningarna genom att på den norska nationaldagen säga upp den för 
Norge så fördelaktiga mellanrikslagen samt fördubbla krigsanslagen. Stämningen förbättrades inte 
heller av att Sverige fick en ny utrikesminister, greve Ludvig Douglas. Han var erkänt 
norskfientlig och det sågs som ett hån mot norrmännen att tillstätta honom när läget redan var så 
pass spänt. Det var också nu som en upplösning av unionen för första gången presenterades som 
en lösning på konflikterna. Det var något Sverige inte alls var intresserade av, eftersom det fanns 
en oro för att Ryssland då skulle kunna komma att ta makten över Norge. Dessutom skulle det 
innebära att drömmen om Sverige som stormakt definitivt skulle vara död.41 

Under hela sommaren 1895 fortsatte krigsryktena att florera och den folkvalda norska 
regeringen hindrades fortsatt att tillträda. Krisen fick till slut sin lösning i oktober, då en 
koalitionsregering som kungen kunde godkänna till slut kunde börja arbeta. Konsulatsfrågan fick 
dock inte någon slutlig lösning, men en norsk-svensk unionskommitté tillsattes för att arbeta med 
frågan.42 

5.1.2 1896-1905 
Oenigheten om hur utrikespolitiken skulle skötas fortsatte, men krigshotet var inte längre 
överhängande. De båda länderna fortsatte dock att öka på sina krigskassor och bygga ut sina 
försvar. Den tillsatta unionskommittén kom med sitt förslag i konsulatfrågan i början av 1898, 
men frågan fick inte heller då någon lösning. Istället innebar de sista åren av 1800-talet andra 
konflikter mellan de båda unionsländerna. Bland annat röstade det norska stortinget 1898 för 
tredje gången för att ta bort unionsmärket, även kallat ”sillsallaten”, ur flaggan. Norge ville flagga 
med ”det rene flagg”, men svenskarna blev mycket upprörda över detta tilltag. Däremot stärkte 
Norge sin roll som demokratisk förebild när landet 1898 införde allmän rösträtt för män över 25 
år.43  

Det var fortfarande konsulatfrågan som var den stora stötestenen. Det var dock ganska lugnt 
fram till 1902, då en ny kommitté tillsattes. I början av 1903 var kommittén färdig med sitt arbete 
och resultatet ledde till ett förslag om skilda konsulatväsen för de båda länderna. Problemet blev 
nu att det skulle formuleras lagar som skulle ha samma lydelse i både Norge och Sverige, och det 
blev inte lätt för länderna att komma överens om formuleringarna. Norge var först med ett 
förslag som dock inte blev godkänt av svenskarna, som kontrade med ett förslag skrivet av den 
dåvarande statsministern Erik Gustav Boström. Sveriges kronprins (blivande kung Gustav V) 
godkände förslaget och Boström tog det med sig och for till Kristiania44 i slutet av 1904. Det här 
lagförslaget blev inte väl mottaget i Norge, som i förslaget pekade ut sex punkter de absolut inte 
kunde godta, på grund av att de gjorde Norge till ett svenskt lydrike. Oenigheterna ledde till att 
                                                 
41 Isaksson (2005), s. 22ff samt Nilsson (2003), s. 3 
42 Isaksson (2005), s. 30 
43 Isaksson (2005), s. 30f 
44 Den norska huvudstaden, som 1925 bytte namn till Oslo 
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konsulatförhandlingarna i början av februari åter bröt samman. Stämningen i Norge var mycket 
upprörd, men i Sverige var oron till en början inte särskilt stor. När Norge i mars presenterade en 
ny regering som hade som mål att bilda ett norskt konsulatväsen började dock svenskarna inse att 
läget var allvarligare än vad de först trott.45 

Krisen förvärrades så stegvis under våren och det fanns olika åsikter i båda landen om hur den 
bäst skulle lösas. Framförallt var oenigheten stor i Sverige, medan Norge hade ett klart mål med 
sina handlingar. I Sverige tillsattes ett hemligt utskott som arbetade med norgefrågorna, men de 
kunde inte enas om något förslag. Kronprinsen beslutade då att Norge skulle erbjudas skilda 
konsulatväsen och att utrikesministern även skulle kunna vara norsk, men detta erbjudande var 
inget som godtogs av stortinget. De hade bestämt sig för vad de ville uppnå och tänkte inte gå 
med på några kompromisser. De svenska problemen ökade när statsministern bestämde sig för 
att avgå i början av april och ingen var särskilt intresserad av att ta vid under rådande 
omständigheter.46 

Trots fortsatta förhandlingar mellan länderna fick konflikten ingen lösning och den 7 juni 
1905 meddelade så det norska stortinget att röstning hade genomförts och att kungen därigenom 
var avsatt som norsk kung och att unionen var upplöst. Äran för arbetet som lett fram till det 
förslag som röstats igenom gick tämligen odelad till den norske statsministern Christian 
Michelsen.47 

Under sommaren pågick förhandlingar i de båda länderna om hur de skulle gå vidare. I Sverige 
sammankallades riksdagen till extra möten i slutet av juni, och efter mycket arbete godtogs ett 
underlag för förhandlingar med norrmännen. Bland annat krävde Sverige en norsk 
folkomröstning om unionens fortsatta öde. Denna genomfördes den 13 augusti och efter en 
förkrossande seger för ja till unionsupplösning48 påbörjades förhandlingarna om hur 
upplösningen skulle gå till. Förhandlingarna inleddes i Karlstad den 31 augusti 1905 och 
avslutades den 23 september. Länderna hade då kommit överens om att det längs den södra 
delen av gränsen mellan länderna skulle upprättas en neutral zon och att de norska befästningar 
som fanns i området skulle tas ur bruk och i vissa fall rivas. Dessutom reglerade 
överenskommelsen samernas rätt till renbete i de norra delarna av länderna, transittrafiken och de 
gemensamma vattendragen. Under hela sommaren och förhandlingarna skedde en militär 
upprustning på båda sidor om gränsen och rykten om krig och mobilisering spreds snabbt.49  

Den 26 oktober upplöstes så till slut unionen genom att kung Oscar II undertecknade ett 
dokument där han avsade sig den norska kronan. Den 27 november svor den nye norske kungen, 
kung Håkon VII, tidigare prins Carl av Danmark, kungaeden och tillträdde sitt ämbete. En 
väldigt sällsynt fredlig revolution var genomförd och unionen var nu definitivt död.50 

5.2 Uddevalla 

Uddevalla är en stad belägen i mellersta Bohuslän och den är även landskapets största stad. 
Staden fick sina stadsprivilegier bekräftade av den danske kungen Hans år 1498, vilket också 
brukar räknas som dess födelseår. Staden drabbades hårt av alla krig mellan Sverige och Danmark 
under 15- och 1600-talen och prövningarna upphörde inte genom att Bohuslän och därmed även 
Uddevalla blev svenskt 1658. Under nytt styre blev staden av med sina stapelrättigheter och 
dessutom förbjöds den så kallade bondeseglationen51 som varit mycket viktig för stadens bönder 
och fiskare. Staden kunde inte längre bedriva handel på samma sätt som tidigare, utan handeln 

                                                 
45 Isaksson (2005), s. 32f och 46-56 
46 Isaksson (2005), s. 60ff 
47 Isaksson (2005), s. 90 
48 368 208 ja-röster mot 184 nej-röster enligt Isaksson (2005), s. 141 
49 Isaksson (2005), s.  
50 Isaksson (2005), s.178 och 192 (behöver också en not till fredligheten) 
51 En liten ordförklaring kan väl va på sin plats kanske 
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styrdes istället om till Göteborg. Den intensiva gränshandeln i norr kom dock att påverka beslutet 
att återge Uddevalla vissa handelsrättigheter för att hindra att alla varor gick över Halden. 
Uddevalla hade redan innan staden blev svensk haft stora delar av sitt uppland på den svenska 
sidan, vilket gjorde att det fanns naturliga kontakter över den tidigare riksgränsen.52 

Under början av 1800-talet drabbades staden hårt. Den 29 juli 1806 brann hela staden ner och 
det enda som idag återstår av den gamla staden är ett hus. 1807 försvann också en av stadens 
dittills främsta inkomstkällor, sillen, för att aldrig återkomma i samma mängd som tidigare. 
Staden drabbades också av det sista svenska storkriget 1809. Det var dock inte sista gången 
staden märkte av ett krig. Efter att Sverige vunnit över Norge i det korta kriget 1814 firades 
framgångarna i Uddevalla.53 

1858 hade befolkningen åter blivit lika stor som före den stora branden. Sedan upplevde 
Uddevalla, precis som resten av landet, en kraftig befolkningstillväxt. Staden började också 
industrialiseras och det grundades bland annat ett bomullsspinneri, en tändsticksfabrik och en 
tunnfabrik som under en tid var den största i Skandinavien. 1867 invigdes järnvägen som förband 
Uddevalla med stambanan mellan Göteborg och Stockholm och införandet av ångmaskiner inom 
sjöfarten gjorde att staden utvecklades till en storhamn. 1898 beslutade riksdagen om att en 
järnväg skulle byggas mellan Uddevalla och Kristiania. På grund av unionsupplösningen 1905 
blev denna bansträckning aldrig verklighet, utan utbyggnaden av spåret slutade i Strömstad.54 

5.3 Strömstad 

Som tidigare nämnts byggdes den tidigare handelsplatsen vid Strömmen vid kusten i nordligaste 
Bohuslän ut till en köping och så småningom stad efter att Bohuslän blivit svenskt 1658. 
Gränshandeln över Halden skulle stävjas och därför behövdes en stad närmare den norska 
gränsen. Något exakt år för när staden fick sina privilegier finns inte, men enligt Adam von 
Scheele och Anders Simonsen skedde det senast i december 1672.55 

Strömstad klarade sig under 1700-talet ganska bra från både krig och bränder. Staden och dess 
befolkning var relativt liten och förändringarna i befolkningsutvecklingen präglas av kraftiga 
svängningar på grund av krig, epidemier och sillperioder. Näringslivet i staden präglades av läget 
nära havet, men det fanns även de som handlade med timmer och det fanns också ett tegelbruk i 
närheten. Konkurrensen från Halden var dock stor och eftersom den norska staden var äldre och 
mer etablerad kom aldrig Strömstad att ta över handeln på det sätt som önskades när den 
anlades.56 

Under 1800-talet profilerades Strömstad som bad- och brunnsort. Det påverkade det 
kulturella och sociala livet i staden och det byggdes badhus, societetshus och bibliotek. Senare 
under 1800-talet blev även stenindustrin viktig för staden. Under slutet av unionstiden var 
stämningen i staden mycket spänd och den svenska militären var närvarande i staden sommaren 
1905 i händelse av norskt anfall.57 

                                                 
52 Eriksson, Ulf G. & Klasson, Gunnar (1995), Historien om Uddevalla, s. 23, 30ff, Linge (1999), s. 10 & 22 
53 Eriksson & Klasson (1995), s. 92, 94 & 99 
54 Eriksson & Klasson (1995), s. 117ff, 124ff & 144 
55 von Scheele, Adam & Simonsen, Anders (1999), Lejonet och Skeppet. 1737 och 1741 års beskrivningar av Göteborg och 
Strömstad jämte kommentarer och utblickar, s. 77 
56 von Scheele & Simonsen (1999), s. 149ff 
57  von Scheele & Simonsen (1999), s. 158 samt 
www.stromstad.se/omkommunen/forvaltningar/kommunledning/kulturochfritid/kulturarvet/stromstadshistoria.40
8.html 
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 6 Undersökning 

Jag kommer här att redovisa resultaten av den genomförda undersökningen. Presentationen är 
uppdelad först efter undersökningsår och därunder tematiskt utifrån vad som fokuserades i 
tidningarna det aktuella året. Varje kapitel kommer också att inledas med en kort historisk 
översikt över de händelser som tidningarna tar upp. 

6.1 1895 – ministerkris och krigshot 

1895 började med att kungen vägrade låta den framröstade venstreregeringen i Norge tillträda 
sina poster. Mycket berodde detta på det som kom att bli årets största stötesten, konsulatfrågan. 
Venstre arbetade för att Norge skulle få ett eget konsulatväsen vilket inte kungen var det minsta 
intresserad av. Oenigheten blev så pass stor att det till och med förekom planer på väpnade 
insatser. Kapitlet kommer att delas upp efter de tre temana ministerkrisen, konsulatsfrågan och 
krigshotet. 

6.1.1 ”Mycket tvifvelaktigt är att ministär kan komma till stånd. Allt 
anses strandadt ” 
Även om alla händelser under 1895 hänger tätt samman, så är det ministerkrisen som inleder året. 
Strömstads Tidning (härefter förkortat ST) rapporterar inte särskilt mycket specifikt om denna 
händelse, utan fokuserar mer på konsulatsfrågan. Under denna rubrik kommer jag därför 
huvudsakligen att använda mig av material från Bohusläningen (härefter förkortat BN). Rent 
allmänt kan sägas att tidningarnas rapportering i frågor som gäller Norge är mycket omfattande. I 
nästan varje nummer av tidningen finns under rubriken ”Grannlanden” notiser angående aktuella 
händelser i Norge. Med tiden tillkommer rubriken ”Senaste nyheter” där unionsfrågorna 
förekommer frekvent. I de perioder när händelseförloppet var särskilt allvarligt införde tidningen 
en särskild rubrik för händelserna. 

Den första notisen i tidningen angående ministerkrisen publiceras den 31 januari. Den 
meddelar att det har hållits statsråd på slottet i Kristiania. Den norska regeringen förväntas lämna 
in en avskedsansökan. BN tror att kungen kommer att vända sig till venstre för att bilda ny 
regering, men är däremot osäker på om det kommer att lyckas.58 Det visar sig snabbt att 
tidningen haft helt rätt och i nästa nummer, den 2 februari, låter tidningen meddela att kungen 
har mottagit regeringens avskedsansökan och att det nu är ministerkris i Norge. BN har inte 
några egna redaktionella kommentarer till händelserna, men presenterar åsikter från tre norska 
tidningar.59 Det är ett vanligt förfarande i BN att publicera artiklar, hela eller delar av, från andra 
tidningar, framförallt svenska och norska, men ibland även från andra delar av världen. Urvalet av 
dessa tidningar verkar inte påverkas av tidningarnas politiska hemvist, utan både höger- och 
vänstertidningar används. Särskilt ofta används dock material från Dagens Nyheter (DN). 

BN använder sig också ofta av material från korrespondenter i Stockholm. Oftast publiceras 
dessa korrespondenters material i form av ”Bref från hufvudstaden”, eller ”Från Birger Jarls 
stad”. Dessa brev återkommer ungefär en gång i veckan, eller när något särskilt inträffat. Den 7 
mars meddelar korrespondenten Gustaf G. att han samtalat med en högt uppsatt person med 
kännedom om unionsfrågorna som tror att ett uppskov i konsulatfrågan är på gång. En 
expeditionsministär kan då bildas och i förlängningen en överenskommelse som alla parter kan 
acceptera.60 

                                                 
58 BN 1895-01-31 
59 BN 1895-02-02 
60 BN 1895-03-07 
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Nästa fråga som har med ministrar och de båda ländernas styrelse att göra är det hemliga 
utskottet som kungen tillsätter i Sverige. BN rapporterar om det hemliga utskottet den 1 mars. 
Ingen vet varför utskottet har tillsatts, men tidningen drar slutsatsen att det är situationen i Norge 
som är orsaken.61 

Den 2:e april rapporteras att kungen nu försökt bilda en expeditionsministär i Norge62, men i 
nästa nummer av tidningen rapporteras att det inte blivit något av med detta, eftersom inte 
venstre kunde gå med på de krav som ställdes för en sådan, som att låta konsulat- och 
flaggfrågorna vila. I samma tidning publiceras en skrivelse från kungen till den norske 
statsministern Stang. I denna skrivelse meddelar kungen att han inte är intresserad av att 
förhandla med den norska stortingsmajoriteten – venstre – utan han vill ha en högerregering. Att 
högern inte är villig att bilda regering eftersom de är i minoritet i stortinget menar kungen inte 
spelar någon roll, eftersom det inte står i den norska grundlagen att regeringen måste bildas av 
stortingsmajoriteten.63 Reaktionerna på denna skrivelse rapporteras sedan den 9:e april. 
Bohusläningen väljer här att referera till den norska tidningen Eidsvold som tycker att det är fel av 
kungen att inte tillfråga venstre om att bilda regering. BN:s kommentarer till detta handlar 
framförallt om att militära insatser inte är ett önskvärt sätt att hantera konflikten.64 

Det är också här i början av april som ST publicerar en artikel med fokus på kungens problem 
att bilda en regering i grannlandet. Tidningen ställer frågan vems skulden till krisen är och 
refererar ur den norska tidningen Dagbladet som menar att det är den norska parlamentarismen 
som är kungens problem. Dessa kommentarer beror på den ovan nämnda skrivelsen från kungen 
till den norske statsministern. Dagbladet menar alltså att detta grundar sig i kungens motvilja mot 
parlamentarismen. ST verkar dock inte hålla med om det och kommenterar det hela med följande 
ord: 
 

Konungen har icke nekat att låta den inre norska politiken skötas af en ministär ur stortingsflertalet 
och i dess anda. Men i den unionella politiken har detta flertal begått öfvergrepp på det område som 
förutsätter gemensam samverkan mellan unionslanden, och häraf den förödmjukelse, som drabbat 
stortinget och som länge förebådats skola blifva följden af dess politik.  
 Stortinget har icke kunnat styra sig sjelf och har på detta sätt också satt det parlamentariska 
”sjelfstyret” på spel.65 (tidningens kurs.) 

 

Redaktionens ordval indikerar åsikten att kungen har helt rätt som nekar den norska 
venstreregeringen att tillträda, eftersom det skulle försvåra samarbetet med Sverige inom 
unionen. Om den norska parlamentarismen skulle råka i svårigheter är det således det egna 
politiska agerandet som är orsaken. 

Utnämnandet av greve Ludvig Douglas är inte något som går obemärkt förbi i 
mediarapporteringen. Inte heller i BN. De meddelar sina läsare den 28 maj att den gamle 
utrikesministern Lewenhaupt förmodas avgå inom kort. När Douglas så presenteras som ny 
utrikesminister framgår det tydligt att BN inte tycker att det är ett särskilt bra val. Redaktionen 
presenterar Aftonbladets (AB) recension av Douglas. Bland annat anser AB att ”han har hittills icke 
gifvit något som helst prof på en förmåga som skulle kunna förklara hans val” och kommenterar 
själva det hela med att det ”är en kalldusch riktad mot Norge”. Tidningen anser att när det 
politiska läget är som det är borde båda länderna visa så stor hänsyn som möjligt mot varandra. 
 

Hvarför då taga till utrikesminister en junker, mot vilken norrmännen redan på förhand äro intagna af 
motvilja? Icke bidrager sådant att närma de båda folkens hjertan – enda förutsättningen för vinnandet af 
ett godt slut på tvisterna – till hvarandra. […] Resultatet af den politik, hvarpå de styrande i Sverige på 

                                                 
61 BN 1895-03-21 
62 BN 1895-04-02 
63 BN 1895-04-04 
64 BN 1895-04-09 
65 ST 1895-04-10 
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sistone slagit in, träder allt klarare i dagen – ett enigt Norge mot Sverige med unionens upplösning såsom 
gifven följd.66 

 

BN:s förhoppningar att en fredlig lösning ska uppnås med greve Douglas som utrikesminister är 
således inte särskilt stora. Samtidigt rapporteras i en annan del av tidningen samma dag att det 
verkar som att något har hänt i Norge. BN använder sig här av en hel artikel från Stockholms-
Tidningen som meddelar att enighet bland stortingspartierna snart är att vänta. Detta genom att 
den norska vänstern har klivit tillbaka från sina tidigare krav och nu istället är villiga att förhandla 
med Sverige. Detta för att inte riskera ett krig. Artikeln avslutas med orden: 
 

Vi lyckönska vårt broderland till en sådan vändning och hoppas, att det lyckligt började skall leda till ett 
lyckligt slut. Men vi önska också af hjertat, att de ledande här hemma hos oss skola inse, hvad af dem 
fordras inför en ny situation i Norge. Der synes man nu vilja bjuda fred och förlikning. Hvad skall man 
bjuda från svensk sida?67 

 

Här syns tydligt BN:s åsikt att lösningen på konflikten inte endast ligger i att Norge anpassar sig 
efter de svenska kraven, utan att det krävs att även Sverige bjuder till och visar kompromissvilja. 

Det är ändå utnämningen av den nye utrikesministern som upptar mest plats i tidningen de 
här dagarna i början av juni 1895. Den 6:e publiceras ett brev från en korrespondent i Stockholm 
som uttrycker överraskning och en stark skepsis till valet av Ludvig Douglas. Om honom skriver 
korrespondenten bland annat att  
 

[den] enda beröring med den diplomatiska verksamheten, han har som yrkesmerit, är att han är måg åt 
vår förre utrikesminister, grefve Ehrensvärd.68 

 

Att Douglas inte tros vara rätt man på den viktiga utrikesministerposten står klart. BN 
presenterar också en rad kritiska röster hämtade från andra tidningar, både svenska och norska. 
Utnämningen har väckt stor uppmärksamhet i båda länderna och inte någon av de tidningar BN 
har valt att referera är nöjda med valet.69 

Den 15:e juni rapporteras under rubriken ”Händelserna i Norge” om de fortsatta problemen 
med att bilda en ny norsk regering. Fortfarande är problemet att kungen inte vill bilda en ren 
vänsterregering. Nu verkar det i alla fall finnas en möjlighet till en koalitionsregering, om det är 
någon som är villig att bilda den.70 Den 18:e juni rapporterar så tidningen att det verkar finnas 
möjligheter att en regering ska kunna bildas.71 Detta visar sig dock inte fallet och den 20 juni 
menar tidningen att det är ”[m]ycket tvifvelaktigt […] att ministär kan komma till stånd. Allt 
anses strandadt.” Efter denna notis som finns under rubriken ”Senaste nyheter” finns ett tillägg 
om att en regering inte har kunnat bildas eftersom de olika partierna inte har kunnat komma 
överens.72 

Rapporteringen angående ministerkrisen i Norge och utnämningen av Ludvig Douglas till ny 
svensk utrikesminister är mycket knapphändig i ST. Den enda kommentaren tidningen ger 
angående ministerkrisen är att det norska stortinget har sig självt att skylla för de problem som 
har uppstått. Tidningen menar också att kungens anledning att inte låta den norska 
venstreregeringen tillträda är att en sådan regering inte tros kunna bidra till ett lika gott samarbete 
när det gäller de unionella frågorna. BN har en mer förstående inställning gentemot norrmännen 
och understryker åsikten att det inte enbart är Norges fel att situationen ser ut som den gör. 
Tidningen menar också att det är viktigt att inte se bakåt, utan att genom kompromisser försöka 
komma till en lösning som är godtagbar för de båda länderna. När det gäller den nya svenska 
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69 BN 1895-06-06 
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71 BN 1895-06-18 
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utrikesministern är BN genomgående negativt inställd och menar att det kommer bli svårare att 
uppnå en lösning på den pågående krisen med honom som utrikesminister. Mycket av de material 
de båda tidningarna publicerar är skrivet av andra tidningar, eller av korrespondenter i 
Stockholm. 

6.1.2 ”Att ha en egen konsul kunde vara bra äfven för oss svenskar 
ibland!”  
ST:s första notis angående händelserna i Norge publiceras den 26 januari och meddelar att norska 
venstre är mot att behandla landets utrikesfrågor i sammansatt statsråd. De presenterar också 
material från en annan svensk tidning, som bara namnges som HT. Artikeln har namnet ”Fem 
nötter att knäcka för norska venstermän” och behandlar fem punkter som gör det svårt för 
norska venstre att få igenom sina krav på skilda konsulatväsen. De tre första visar på att det inte 
är möjligt för Norge att bilda ett eget konsulatväsende, utan att det alltid kommer att vara upp till 
Sverige. Följande två pekar på förhållanden i riksakten som innebär att unionen inte ensidigt kan 
upplösas av Norge, utan att det även i den frågan behövs ett gemensamt beslut. Om de ändå 
skulle försöka är det att be om militära åtgärder. Redan i slutet av januari 1895 talas det alltså om 
unionsupplösning i ST.73 

Även BN behandlar tidigt under året konsulatsfrågan. Den 14 februari rapporteras med stor 
ironi från riksdagsförhandlingarna angående diplomatbudgeten, som Norge inte vill betala sin del 
av eftersom de hellre vill ha ett självständigt norskt konsulat- och diplomatväsen. Artikeln inleds 
med orden ”Ingen sparsamhet behöfver vår riksdag numera göra sig skyldig till, sedan statkassan 
fått ett så rikligt tillflöde i spannmålstullarne”. Besluten som tas under förhandlingarna 
kommenteras med orden ”Under för handen varande förhållanden! Norge vill indraga den helt 
och hållet obehöflige ministern i Wien – lön 40,000 kronor – och derföre kan ej Sverige vara 
med. Så skönt att få ett skäl för sitt slöseri!”. BN antyder här att beslutet tagits bara för att inte 
tillmötesgå Norge i någon fråga, även om det vore ekonomiskt mer fördelaktigt.74 

I slutet av mars rapporterar båda tidningarna om att det ryktas att kungen kommer att 
tillmötesgå Norges krav. BN gör det med hjälp av en artikel hämtad från DN: 
 

Hufvuddragen i dem anses vara, att de båda unionslanden få hvar sitt särskilda konsulatväsen, hvilket 
icke utesluter anlitande af gemensamma konsuler i ganska stor utsträckning, samt att utrikesstyrelsen 
ordnas på en fast gemensam grund med full likställighet mellan unionsrikena. Utrikesministern skulle 
kunna vara svensk eller norsk man och hela utrikesdepartementet blifva en fullt unionell institution.75 

 

Att detta är en överraskande vändning i frågan är uppenbart och i ST publiceras ett brev från en 
stockholmskorrespondent som menar att det hela handlar om ”illvilliga rykten” och att det 
innebär att kungen ska ”göra den stora reträtten […] ett vanligt Bernadottedrag för öfrigt.”76 
Korrespondenten verkar inte särskilt imponerad av ett eventuellt uppskov. BN presenterar också 
samma dag som klippet från DN andra tidningars tankar om det eventuella uppskovet. Vårt Land 
tror till exempel inte alls på ryktet och menar att ”[i]cke ringaste anledning föreligger att antaga en 
dylik kapitulation från regeringens sida.”77 Detta är alltså vad tidningen har att rapportera 
angående ett eventuellt uppskov i slutet av mars. Den 9:e maj återkommer BN till frågan i ett 
brev från stockholmskorrespondenten Gustaf G som menar att det ”förefinnas många tecken på 
att notisen nog var sann”. Han menar att det var nära att uppskovsförslaget blev verklighet, men 
att olika omständigheter gjorde att det inte blev så. Hans åsikt är att ”[en] fredlig och snar lösning 
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af den norska konflikten vore väl värld en sådan ansträngning!” och hoppas att de rykten han 
hört om att en urtima riksdag ska sammankallas på sommaren stämmer.78 

I juli tänds hoppet om att krisen ska lösas genom att konsulat- och diplomatbudgeten till slut 
godkänns av stortinget. Detta tillsammans med en begynnande splittring inom venstre ser BN 
som att ”[man] slagit in på förhandlingslinien och dermed gifvit hopp om, att de båda folken, 
som varit på väg att förlora hvarandra, skola åter finna hvarandra och i inbördes kärlek söka 
uppgöra sina tvistiga mellanhafvanden med hvarandra.”79 

ST:s attityd mot norrmännen är hårdare än BN:s och det märks bland annat i en artikel som 
publiceras den 29 juni och börjar med orden ”Att ha en egen konsul kunde vara bra äfven för oss 
svenskar ibland!” Anledningen till detta uttalande är att en norsk konsul när han representerade 
unionen inte visade tillbörlig respekt för en svensk passagerarbåt på besök i Kiel, där konsuln var 
stationerad. Detta tycker tidningen uppenbarligen var ett så stort hån mot Sverige att den kan 
tänka sig ett delat konsulatväsen.80 

Denna attityd märks redan tidigt i rapporteringen, då ST menar att Norge ber om militära 
insatser om de ensidigt skulle upplösa unionen. Även i denna fråga är BN:s inställning att krisens 
lösning handlar om samarbete och kompromisser från båda länderna. Det måste till en 
ansträngning även från svensk sida för att det ska kunna bli någon överenskommelse. 

6.1.3 ”På krigstrumman börjar man nu dundra rätt tappert i Norge” 
Redan i slutet av januari börjar krigsrykten spridas i tidningarna. Den 31 januari står följande att 
läsa i BN: 
 

På krigstrumman börjar man nu dundra rätt tappert i Norge. Kristiania Dagblad har börjat 
offentliggöra en historia om ett fantasikrig mellan Sverige och Norge i den bekanta stil, som förekommit 
äfven hos oss, när det varit fråga om att afmåla våra framtidsbataljer med ”ryssen” för att väcka 
”nationalkänslan” och få pengar till ”rustningar”.81 

 

Det verkar inte som om BN tar särskilt allvarligt på de planer på krig som hörs från Norge. 
Tidningen raljerar istället och jämför dem med de tidigare svenska planerna på ett krig mot 
Ryssland och menar att det bara handlar om att få befolkningen att enas och stå bakom beslut 
om höjda anslag till militären.82 ST är lite senare med att kommentera krigsryktena. Där 
presenteras den 27 februari delar av en artikel från den norska högertidningen Morgenposten som är 
mycket missnöjd med landets ”oskickliga politiska ledare [som] icke vilja erkänna, att de slagit in 
på en väg, som icke kan fortsättas.”83 ST väljer alltså att publicera material från en högertidning 
och tonen är mer kritisk mot Norge än vad som är fallet i BN.  

Tonen är något annorlunda en månad senare, när ett brev från en stockholmskorrespondent 
publiceras. I brevet luftas en oro för hur stormakterna skulle kunna tänkas komma att reagera på 
ett skandinaviskt inbördeskrig. Kanske skulle det kunna utveckla sig till ett europeiskt krig? 
Korrespondenten verkar inte på allvar tro att det kommer att bli något krig, men att det i så fall 
verkar troligt att engelska krigsskepp antagligen snabbt skulle vara på plats utmed den norska 
kusten och ockupera Norge till dess att lugnet återställts. Han tycker därför att Sverige ska tänka 
efter innan de försöker lösa krisen med militära medel. Han tror att Norge kommer att ha starkt 
stöd från europeiska stormakter och att Sverige därför inte nödvändigtvis skulle vara det starkare 
landet.84 

BN försöker i slutet av mars att dämpa krigsryktena med följande ord: 
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Kanske skall mången, som låtit sig påverkas af det myckna lättsinniga talet om krig och mobilisering, 
varda benägen att tro, att förhållandet de båda unionslanden emellan nu blifvit så spändt, att man kan 
vänta sig det värsta. Flertalet tidningar synas dock ense om, att intet skäl föreligger för dylika 
antaganden.85 

 

I samma nummer av tidningen redogörs dock för den norska försvarsbudgeten och hur den ska 
användas. Bland annat planerar Norge att bygga pansarfartyg, köpa snabbskjutande kanoner till 
fartygen samt att bygga försvarsanläggningar vid inloppet till staden Tönsberg på den norska 
östkusten. Försvaret byggs alltså ut, även om BN:s redaktion inte tror att krisen kommer att leda 
till krig.86 

Hela tiden fram till krisen till slut får sin lösning rapporterar BN kontinuerligt om krigsryktena 
och de utökade försvarsbudgetarna i de båda länderna. Tidningen kan i samma nummer ge 
motstridiga uppgifter under olika rubriker. Den 18 maj rapporteras till exempel först om de 
ökade militära anslagen vilket får tidningen att undra om länderna är på väg mot krig. Längre 
fram i tidningen kommenteras dock en skrift med rubriken ”Skall det bli krig med Norge?” på 
följande sätt: ”Vi ha verkligen icke hittills från vederhäftigt håll sett eller hört något sådant sättas i 
fråga. Vi våga derför förmena, att hvarken författarens kortfattade fråga eller hans svar äro 
framkallade af tidsomständigheterna.” Tidningen menar fortfarande att allt tyder på att konflikten 
ska komma att få en fredlig lösning.87 

BN:s ställningstagande i krigsfrågan är tydligt och kan illustreras med en artikel från tidningen 
Småland som publiceras den 2 juli. Artikeln har rubriken ”Som man ropar i skogen…” och börjar 
med att resonera kring den ”rustningsfeber” som råder i Norge och Sverige. Författaren till 
artikeln lägger dock inte ansvaret uteslutande på Norge, utan menar att… 
 

det vore ej blott orättfärdigt utan rent af barnsligt af oss svenskar att söka lägga ansvaret uteslutande 
på norrmännen för att unionen hotar att bli motsatsen till hvad den kunde och borde vara. Vi ha 
sjelfva börjat leken. […] Och lika litet lönar det att nu fördjupa sig i gräl om hvem som börjat grälet. 
Räddningen ligger ej bakom, utan framåt. Hvad unionen kräfver är ej män, som kunna gräfva upp 
gamla dammiga aktstycken och uppfinna nya teorier för deras tolkning. Nej, gif oss män, som förstå 
att väcka hänförelse för unionens idé […] samt att samla nationernas bäste och mest forsterländske till 
insigt derom, att unionens bevarande ännu i denna stund är vår största och vigtigaste försvarsfråga.88 

Artikeln trycker på att det inte går att lägga all skuld på Norge och att lösningen på krisen ligger i 
att istället för att bråka om vem som har rätt försöka reformera unionen så att den kan bevaras på 
ett sätt som fungerar för båda länderna. 

Krigsrykten börjar spridas av tidningarna redan under årets första månader. BN tror från 
början inte särskilt mycket på dessa rykten, men deltar i ryktesspridandet och spekulerandet under 
våren och sommaren. BN rapporterar också utförligt om de båda ländernas utökade 
försvarsbudgetar under året. Även ST deltar i ryktesspridningen under året, men rapporteringen 
skiljer sig från den i BN framförallt genom att ST inte i samma utsträckning själv kommenterar 
ryktena. ST använder sig också vid ett tillfälle av material från en norsk regeringskritisk 
högertidning när den för första gången kommenterar de eventuella krigsplanerna. Vad ST anser 
om denna kritik framgår dock inte, då redaktionen inte själv kommenterar det inköpta materialet. 
BN tar tydlig ställning mot militära åtgärder och propagerar istället fortsatt för kompromisser och 
reformer.  
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6.1.4 Sammanfattning 
De båda tidningarnas rapportering om händelseutvecklingen i unionsfrågorna under 1895 är 
omfattande och tidningarnas läsare informeras om läget i nästan varje nummer. Utöver att 
redaktionerna själva kommenterar händelserna tar de också in artiklar och notiser från andra 
tidningar, både svenska, norska och andra utländska. Det är dock inte alltid detta inköpta material 
kommenteras, varför det ibland kan vara svårt att avgöra om tidningarna håller med om de 
presenterade åsikterna eller inte. Tidningarna köper också in material från korrespondenter i 
Stockholm. Båda tidningarna publicerar rykten och dementier om mobiliseringen, men ingen av 
tidningarna förespråkar krigshandlingar. Det går dock att skönja en skillnad i attityd gentemot 
Norge och norrmännen. BN betonar ofta att det som händer inte enbart är norrmännens fel och 
redaktionen visar för det mesta stor förståelse för norrmännens handlande. ST däremot har en 
hårdare och mer nedlåtande ton angående norrmännen och de där ledande politikerna och ger 
sken av att de tycker att grunden till krisen mer ensidigt ligger hos Norge. I allmänhet är också 
ST:s redaktion snålare med egna kommentarer till de unionella frågorna. Tidningen rapporterar 
mycket om vad som händer, men hur tidningen själv förhåller sig är inte alltid så tydligt. 

6.2 1905 – konsulatkris och unionsupplösning 

Den delen av händelserna 1905 som denna undersökning omfattar börjar med Norges revolution 
den 7 juni. Under sommaren bedrevs förhandlingar i båda länderna om hur det fortsatta 
förhållandet mellan dem skulle se ut. Att lösningen skulle ske på fredlig väg var inte självklar och 
militären på båda sidor av gränsen upprustades vilket ledde till vilda spekulationer och 
ryktesspridning. Under hösten träffades representanter från de båda länderna för förhandlingar 
som så småningom ledde till en fredlig unionsupplösning. Temana för detta år blir därför 
revolutionen, mobiliseringen, stämningen runt gränsen och upplösningen. 

6.2.1 ”Stortinget beslutar upplösning!” 
Fortsatt är rapporteringen i de båda tidningarna genomgående grundlig. Den tidning som 
kommer ut först efter att det norska stortiget ensidigt sagt upp unionen är BN, som kommer med 
ett nummer redan dagen efter. Unionshändelserna upptar naturligtvis stor plats i tidningen denna 
dag och den första rubriken i tidningen är ”Stortinget beslutar upplösning!” med underrubriken 
”En yngre prins af Bernadottska huset på Norges tron?”. I artikeln som följer meddelar BN att 
de norska statsråden avgått och att stortinget därefter enhälligt antagit en resolution som innebär 
att kungen avsatts och unionen upplösts. Tidningen rapporterar sedan att kungen har protesterat 
mot detta tilltag och de telegram han skrivit till den norske statsministern och 
stortingspresidenten publiceras i sin helhet. BN:s redaktion uttrycker en viss besvikelse över att 
Norge valt att säga upp unionen. Precis som i samband med krigsryktena under krisen 1895 
menar tidningen att det inte är till någon hjälp att bråka om vems fel det är, utan istället se framåt 
och försöka lösa krisen på bästa sätt. De skriver bland annat att ”[det] är med smärta man 
förnimmer att unionstanken växt ur norrmännens hjärtan. […] Att här i Sverige alla tankar på 
väpnadt ingripande måste tillbakavisas, framstår såsom det f. n. mäst nödvändiga. En union, 
tillkommen och uppehållen på våldets väg, kan icke varda någon af parterna till gagn.”89 

Även i ST uppmärksammas naturligtvis det norska uppsägandet av unionen. Rubriken på 
första artikeln i första numret efter den 7 juni är ”Revolution i Norge! Unionen sprängd? 
Konungen protesterar!”. Även ST publicerar både stortingets skrivelse, samt kungens båda 
telegram i sin helhet. Sedan försöker tidningen att med hjälp av den norska grundlagen reda ut 
om det stortinget har beslutat verkligen är lagligt, vilket den kommer fram till att det inte är.90 
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BN fortsätter att försöka se framåt och hur Sverige kan gå vidare ur krisen. Under rubriken 
”Det nödvändiga!” skriver tidningen den 13 juni att 
 

[sedan] Sverige nu ställts allena – efter Norges utbrytning ur unionen – framstår en sak såsom viss. Och det är 
den, att det för Sveriges folk blifvit en ännu mer bjudande plikt att hålla ihop. Vi måste samla oss liksom Norge, 
där nationen i dessa dagar är fullständigt enig. Detta sker icke genom tomma och ofta rent osanna fraser inför de 
kungliga, utan genom enig handling af alla, kungamakten inbegripen, till fosterlandets bästa. Det är alldeles 
nödvändigt att samlingens och reformernas tid nu ändtligen får begynna i Sverige.91 

 
BN ser alltså unionsupplösningen som en möjlighet för politiska reformer i Sverige. Det handlar 
mycket om att samarbeta och inte hänga upp sig vid vad som varit.  

Båda tidningarna använder sig mycket av notiser och artiklar från andra tidningar. BN 
använder sig ofta av olika norska och svenska tidningar med olika politisk inriktning och ger på så 
sätt läsarna olika perspektiv på det som händer. Det är dock inte alltid tidningen själv 
kommenterar det inköpta materialet, så redaktionens egen åsikt i frågorna framkommer inte 
alltid. Så är till exempel fallet när BN den 20 juni använder sig av material från Göteborgs 
Handelstidning angående den engelska pressens inställning till unionsproblematiken.92 Även ST 
använder sig av andra tidningars material och i större utsträckning än BN tar de också hjälp av 
utländska tidningar. Till exempel rapporterar de den 14 juni att amerikanska tidningar uttalat sig 
kritiskt om unionsupplösningen, eftersom de anser att ett sådant förfarande utlämnar Norge åt 
tyskt och Sverige åt ryskt inflytande.93 

ST är i allmänhet mer negativt inställd till norrmännen och deras tilltag än vad BN är. Den 17 
juni skriver tidningen mycket om att de anser att upplösningen inte har gått lagligt till och att 
medier runt om i hela världen håller med. Tidningen tror inte heller att alla norrmän egentligen 
heller står bakom beslutet utan att ”det måste ses som bevis på en enastående hypnotisk förmåga 
hos ledarne att kunna åtminstone till namnet få en hel nation att tro på sanningen af vad som i 
själfva verket endast är en ad vokatyr af ihåligaste slag.”94 

Det sista BN skriver som handlar om själva upplösningsfasen av krisen 1905 är att de 
presenterar och kommenterar den kungliga propositionen angående krisen. I den ”protesteras 
bestämdt och allvarligt mot den rättskränkning norska regeringen och stortinget tillfogat Sverige, 
och fastslås att unionen icke kan rättsligen sedt anses upphäfd, förrän Sveriges statsmakter därtill 
gifvit sitt bifall”. Vidare föreskriver propositionen att förhandlingar är nödvändiga samt att det 
inte är önskvärt att upprätthålla unionen. BN tycker att denna proposition gör ett gott intryck och 
hoppas återigen på att händelseutvecklingen ska kunna leda till en reformering av det svenska 
samhället vilket framkommer i slutet av redaktionens kommentar: 

 

Skall man äga rätt att fatta detta såsom ett löfte från första statsmaktens sida om kraftigare medvärkan 
till erforderliga reformer och ett uppfigvande af den tidigare angifna ståndpunkten att utvecklingen här 
i Sverige gått ”för fort”? I så fall vore alltid något godt vunnet med den kris, som landet nu 
genomgår.95 

 

Norges ensidiga upplösning av unionen väcker förstås stor uppståndelse i de båda tidningarna. I 
BN betonas vikten av att nu se framåt och försöka få till stånd reformer i det svenska samhället 
istället för att bråka om vems fel det är att det inte gick att upprätthålla unionen. ST gör istället 
tvärtom och försöker med hjälp av de dokument som reglerar förhållandet mellan de båda 
länderna ta reda på om det Norge har gjort är lagligt. Tidningen presenterar också andra 
pressröster som är kritiska mot den norska regeringens agerande. Båda tidningarna använder sig 
fortsatt av mycket inköpt material, men ST har större bredd när det gäller utländska tidningar. 
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6.2.2 ”I gevär!” eller ”För freden!”? 
Redan i det första numret efter att stortinget sagt upp unionen var BN tydlig med att ett krig 
mellan de båda länderna absolut inte är något tidningen önskar. I samma nummer återfinns under 
rubriken Grannlanden en dementi från norska försvarsdepartementet om att det inte 
förekommer någon mobilisering av norska trupper.96 Hela sommaren fortsätter på samma sätt i 
både BN och ST; krigsrykten sprids, diskuteras och dementeras. I BN:s situationskrönika den 29 
juni kallas högertidningarna Stockholmsbladet och Vårt Land för ”skränorgan” och de anklagas för 
att ”ingjuta osvensk räddhågsenhet” i folkrepresentanterna. Krönikören tror däremot inte att 
något krigshot föreligger. I samma nummer dementeras rykten om norska mobiliseringar längs 
gränsen. Det finns förvisso norska trupper utmed gränsen, men anledningen till att de befinner 
sig där är att de är på övning, vilket genomförs varje år.97 

På grund av att tidningarna inte kom ut varje dag och att nyheterna sattes i den ordning de 
inkom till redaktionen kunde läsarna ibland ges mycket motstridiga uppgifter om sakernas 
tillstånd. BN den 1 juli är ett bra exempel på den här typen av motstridiga uppgifter. Först 
meddelas att ett telegram ankommit från Trondheim till Jämtlands-Posten. Detta telegram talar om 
att nästan hela den norska armén är mobiliserad. Inte mindre än tre årsklasser är inkallade och 
övar för tillfället flitigt med vapen. Längre ner i spalten senaste nyheter meddelas så att norska 
försvarsdepartementet dementerar ryktena om norsk mobilisering och trupprörelser. Någon 
mobilisering äger inte rum, utan den enda militära aktiviteten är vanliga övningar. Den sista 
notisen som handlar om mobiliseringsryktena har rubriken Tystnadsplikt! och meddelar att det i 
Venersborgs-posten skivits att ”det framhålles nu från alla håll att tystnadsplikt åligger prässen gent 
emot de rykte, som cirkulera om trupprörelser. För vår del ha vi insett denna tystnadsplikt och 
icke utspridt rykten, som varit i omlopp.” Denna tystnadsplikt ska gälla så länge den svenska 
riksdagen arbetar för en fredlig lösning på konflikten.98 

Denna tystnadsplikt är dock inget som märks i tidningen, utan ryktesspridningen och 
dementierna fortsätter vara en del av rapporteringen i unionsfrågorna. Den 6 juli publiceras till 
exempel ett brev från en korrespondent i Stockholm. Han ironiserar över den konservativa 
pressens krigsvilja och menar att det främst bottnar i önskan om ökad lösnummerförsäljning. 
Han spar inte på orden när han talar om de konservativa: 
 

Så nu veta vi det. Sitter ministären Ramstedt kvar, då – jädran annagga! – då promenera herrar Jösse 
Ericsson, Ljunglund och Wigfoss arm i arm upp på slottet och arrestera Högst-densamme utan vidare! 
Det låter lofvande! 
 Stackars människor, hur står det till i öfvre våningen? 
 Detsamma skulle man vara frestad fråga riksdagsman Kronlund […] En av krigskreditivets 
motionärer, har han fullbordat sin omvändelse genom att utträda ur liberala samlingspartiet, som inte 
torde sörja honom allt för djupt. Frid vare med honom! Han borde ha gått för länge sen.99 

 

Även en före detta liberal riksdagsman får sig en känga av korrespondenten. Det är tydligt att de 
som är för militära insatser mot Norge inte är populära bland liberalerna.  

Den 16 september står det först att läsa att mobilisering pågår på den norska sidan. Längre 
fram i tidningen finns en notis som dementerar detta rykte och ytterligare längre fram en dementi 
av den dementin från Svenska telegrambyrån som ”vidhåller sitt meddelande såsom 
öfverensstämmande med värkliga förhållandet.”100 

Även ST spekulerar och dementerar. Däremot står där inte att läsa något om den tystnadsplikt 
BN rapporterar om. Vid ett tillfälle hänvisar ST till Aftonbladets korrespondent i Norge när det 
gäller dementier om Norges mobilisering. Denne menar att det förvisso förekommer viss 
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mobilisering, men att det bara handlar om att hålla jämna steg med Sverige för att det ska finnas 
beredskap vid ett eventuellt anfall.101 Den 16 september menar tidningen också att det i andra 
tidningar har publicerats en falsk dementi angående den norska mobiliseringen. ”Den norska 
telegrambyråns dementi om mobilisering tycks vara afgifven af ren okunnighet eller också mot 
bättre vetande. Vi veta emällertid att den s.k. rotemannen på Hvaler i torsdags e.m. hade order att 
inkalla alla män intill 30 år. […] För öfrigt ingå underrättelser från andra håll af norska gränsen, 
som bekräfta att mobilisering äger rum i Norge.”102 Här är det alltså uppgifter från lokalområdet som 
ligger till grund för uttalandet. 

Även nu deltar båda tidningarna i ryktesspridningen angående mobiliseringen och det 
förekommer ofta spekulationer angående ett eventuellt krig, framförallt i BN. ST är fortsatt mer 
försiktig med att framföra någon egen åsikt om de rådande förhållandena. Tidningarna 
presenterar ibland också mycket motstridiga uppgifter angående den eventuella mobiliseringen, 
då rykten och dementier gällande dessa rykten publiceras i samma nummer. Enligt BN så åläggs 
tidningarna med tystnadsplikt gällande mobiliseringsryktena, men det är inget som ST rapporterar 
om. BN är också tydlig med tidningens starka motstånd mot krigshandlingar mot Norge, vilket 
inte är fallet i ST. 

6.2.3 ”Spionfrygt i Strömstad” 
Till skillnad mot föregående undersökningsperiod, 1895, så förekommer under krisen 1905 en del 
rapporter i tidningarna som visar på Bohusläns speciella förutsättningar utifrån geografiskt läge 
och historia. Framförallt gäller detta ST, men även i BN förekommer vid ett par tillfällen notiser 
av det här slaget. Den 29 juni meddelas i situationskrönikan om de vilda krigsrykten som florerar. 
Bland annat förekommer ett rykte om att Norge står i beredskap att anfalla Sverige för att 
återerövra Bohuslän.103 Den 4 juli publiceras en artikel hämtad från Hallands-posten som har träffat 
en person bosatt i norra Bohuslän. Han berättar om den ryktesspridning som pågår i området 
och hur den påverkar stämningen. 
 

Ett krig med Norge skulle nämligen vara detsamma som nära nog ruin för en stor del af denna 
befolkning, som har sin största affär på Norge och där äfven en betydande del af sin bästa 
arbetsförtjänst. Hvartenda år emigrerar nämligen ungdomen i massa dit öfver för att söka arbete öfver 
vintern 
 Redan nu hade spänningen däruppe förorsakat ett mycket kännbart afbräck i gränstrafiken, i all 
synnerhet kreatursafsättningen. Mellanrikslagens uppsägande har ock tillfogat denna befolkning en 
oberäknelig skada, att icke tala om den demoralisation, som deraf blifvit en följd genom smuggleriet. 
 Vår sagesman försäkrade, att mången funderade på att sälja rubb och stubb och flytta sin väg af 
fruktan för en ödeläggande kris. Så mycket ondt har redan den hufvudlösa krigsagitationen åstadkommit 
i dessa trakter.104 

 

I denna artikel kommer gränslandsperspektivet och den betydelse gränshandeln har för området 
fram. Enligt mannen som intervjuats är läget allvarligt och många boende i området är rädda för 
hur de skulle drabbas vid ett eventuellt krig. Detta är den enda publicerade artikeln i BN som 
behandlar Bohusläns geografiska läge. Tidningen skriver alltså inget om det genom egna källor 
och lokalperspektivet uteblir således nästan helt i rapporteringen angående unionsfrågorna. 

I Strömstad är förhållandet till norrmännen ett annat än i Uddevalla och det märks också i ST. 
Den 21 juni publicerar tidningen ett par telegram som sänts till kungen från församlingarna i 
närområdet. I telegrammet från Tanums församling står bland annat att ”[vi], ättlingar af Norges 
folk, uttala vår afsky för f. d. norska statsrådets upprörande dåd …”105 Församlingsborna i 
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Tanum ville alltså särskilt trycka på att de trots sitt norska ursprung inte kände någon sympati för 
det norska handlandet. 

Även i det första meddelandet om eventuellt norskt spioneri i norra Bohuslän finns 
anspelningar på Bohusläns historia som norskt område då tidningen berättar att  

 
[våra] nordliga grannsocknar ha i dagarne besökts af en norrman, som ej haft något annat för sig än att 
språka med befolkningen om unionskrisen, hvarunder han alltid så öfvertygande som möjligt försökt 
inbilla sina åhörare, att Bohuslän egentligen tillhörde Norge och att bohusläningarne hade den största 
nyttan af att arbeta för att bli ett med detta land.106 

 

Att befolkningen i Bohuslän skulle vara intresserade av att återförenas med Norge är inte något 
ST ser som särskilt troligt och tidningen menar att de inte är särskilt förvånade över att ”den 
idiotiske norrmannen ej rönt någon uppmuntran.”107 

Den allmänna spionrädslan i norra Bohuslän leder till ett mycket uppmärksammat 
utvisningsfall i Strömstad. En familj bestående av en mor och hennes döttrar har tillbringat 
somrarna i Strömstad under tio års tid, men under rådande omständigheter har de utvisats. Den 
26 augusti tar ST upp ärendet och meddelar att Morgenbladet behandlat utvisningen i mycket 
upprörda ordalag. Morgenposten menar att det är mycket dålig reklam för badorten Strömstad och 
att staden nog ska vara beredd på att antalet gäster lär bli högst begränsat. ST:s svar på denna 
kritik är att 
 

[vi] kunna emällertid tryggt försäkra den ärade tidningen, att de svenska myndigheterna ej tagit ett 
sådant steg utan verkliga skäl. Här vistas ännu vid badet flera än de af Eder uppgifvna två norska 
åldringarne och här har i sommar varit många norska badgäster, och vi tro ej, att någon af dem har 
kunnat få tillfälle beklaga sig öfver dåligt bemötande från svenskarnes sida, såvida de ej själfva gifvit 
anledning därtill.108 

 

I nästa nummer fortsätter rapporteringen om den utvisade familjen, då ST rättar uppgifter som 
felaktigt presenterats i andra tidningar. Den 13 september publicerar tidningen också en insändare 
skriven av den utvisade kvinnan. Hon har dock inte sänt den direkt till ST utan de har hämtat den 
från DN. Det finns dock inte några kommentarer från redaktionen angående insändaren.109 

I början av september upplyser ST även om ”svenska undersåtars behandling i Norge”. 
Anledningen är att svenska arbetare på ett tegelbruk i Norge varit tvungna att fly efter att en 
svensk rivit sönder ett antal ja-sedlar inför folkomröstningen eftersom röstsedlarna inte erbjöd 
något nej-alternativ. Detta ledde till oerhört uppretade känslor bland norrmännen och efter 
omröstningen begav sig 3-4000 personer till svenskens hus och kastade sten och förstörde det.110 
Tidningen rapporterar också om den fientliga stämning många svenska fiskare möter när de 
angör norska hamnar. Tidvis har de till och med behövt ha vakter nattetid för att inte bli 
ofredade av den ”norska pöbeln”.111 

ST försvarar i slutet av oktober ännu en utvisningshistoria som omtalats i hela Sverige och 
Norge. I det här fallet är det den konkurrerande tidningen på orten som kommit med felaktiga 
upplysningar, och det har i själva verket aldrig handlat om någon regelrätt utvisning. ST:s 
kommentar till det hela är att ”[den] allvarliga situationen som rådt mällan Sverige och Norge 
kräfde naturligtvis att man ytterst försiktigt begagnade det offentliga ordet”, ett råd ST 
förmodligen anser att tidningen själv följer.112 

                                                 
106 ST 1905-07-01 
107 ST 1905-07-01 
108 ST 1905-08-26 
109 ST 1905-09-13 
110 ST 1905-09-02 
111 ST 1905-09-30 
112 ST 1905-10-21 



27 
 

När det gäller rapportering om unionsfrågorna ur ett lokalperspektiv är det alltså främst i ST 
den återfinns. BN presenterar i själva verket inte över huvud taget något egenproducerat material 
angående hur unionskrisen påverkar lokalsamhället. I ST framträder dock lokalperspektivet ur 
flera aspekter. Det rapporteras om eventuella spioner i närområdet, om de utvisningar av 
norrmän som genomförs i Strömstad och om hur svenskar behandlas på andra sidan gränsen. 

6.2.4 ”Vi skötte oss till sist ändå väl. Heder åt vårt fädernesland!” 
Citatet som står som rubrik till det här kapitlet är ett uttalande av Verner von Heidenstam som 
BN refererar till i den sista rapporten angående unionsförhandlingarna under hösten 1905.113 
Förhandlingarna mellan de båda länderna diskuteras och kommenteras i de båda tidningarna med 
start i slutet av juli, då ST i ett extranummer presenterar det förslag till unionsöverenskommelse 
som arbetats fram av unionsutskottet. Extranumret är endast en sida och har inget annat innehåll 
än detta betänkande, som förordar förhandlingar med Norge efter att en folkomröstning hållits. 
Tre områden som anses extra viktiga att förhandla om är en neutral gränszon, lapparnas rätt till 
renbete samt transittrafiken över gränsen.114 Inga kommentarer finns till förslaget, vilket däremot 
återfinns i BN, som redogör för de svenska förhandlingskraven i ordinarie nummer den 27 och 
29 juli. Redaktionen förutspår att det kommer att bli svårast att komma överens om de norska 
gränsfästningarna, men att ”så snart man från svensk sida uppgifvit hvarje tanke på att Norge 
ensidigt skall åtaga sig skyldigheter på detta område, måste vägen vara banad för en 
underhandling och i sinom tid också för en uppgörelse.”115 BN håller alltså fast vid sin åsikt om 
att det inte bara är Norge som ska komma med eftergifter, utan att det krävs att även Sverige är 
beredda att verkligen förhandla för att ett hållbart resultat ska uppnås. 

ST har fortsatt en hårdare ton gentemot norrmännen än vad som är fallet BN. Resultatet av 
den norska folkomröstningen, som ju blev en verkligt förkrossande seger för ja till 
unionsupplösning, kommenterar ST med orden: 
 

Att resultatet blef så glänsande har man naturligtvis i första rummet att tacka den energiska agitation 
som bedrifvits och som ej skydde att på det mäst effektfulla sätt straffa de norrmän, som ej fegt böjt 
sig för det härskande partiets maktspråk.116 

 

I kommentaren syns en fortsatt kritisk inställning till den norska regeringen och hur den bedriver 
sitt arbete. Tidningen tycks vara av åsikten att den överväldigande segern för ja-sidan i 
folkomröstningen delvis beror på att den norska befolkningen inte vågat rösta nej. 

När så förhandlingarna i Karlstad var färdiga och de båda länderna hade kommit överens om 
hur förhållandet mellan dem skulle se ut efter att unionen var upplöst kommenteras naturligtvis 
detta i de båda undersökta tidningarna. BN publicerar den 28 september den kommuniké som 
skrivits under samt pressröster om densamma från både Norge och övriga världen. Tidningen 
trycker särskilt på att den engelska pressen är mycket nöjd med överenskommelsen och anser att 
den är ”ett lysande exempel på försonlighet och värdighet. Den innebär en seger för det 
väsentliga öfver det oväsentliga …”117 BN:s egen kommentar är  

 
att de svenske delegeradena i Karlstad ha uppenbarligen skött sin sak öfver allt beröm, och hela vårt 
folk står till dem i den största tacksamhetsskuld. […] Tid och lägenhet äro nu gifna att i ro och under 
samvärkan af samhällets alla krafter bygga upp ett stort, stolt Sverige, som icke lefver på minnen af 
svunnen glans, men slår sig fram till en rangplats bland nationerna såsom ett hem för hög andlig 
odling och, under rättvisa samhällsförhållanden, lyckliga medborgare och medborgarinnor.118 
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BN ser alltså fortsatt stora möjligheter att reformera det svenska samhället och skapa 
förutsättningar för att både män och kvinnor ska leva under rättvisa förhålladen. Den 14 oktober 
meddelar BN till slut att redaktionen har mottagit ett telegram som berättar att båda kamrarna i 
riksdagen har godkänt kommunikén från karlstadsförhandlingarna. Tidningen redogör också 
noggrant för den debatt som fördes innan förslaget godtogs. Artikeln avslutas därefter med 
redaktionens egna kommentarer. ”Vi hafva anledning att känna tillfredsställelse öfver de resultat 
som vunnits, tack vare samlingen och allvaret på den svenska sidan. Låt oss hälst få tro, att någon 
värklig tanke på krig eller fruktan för krig icke på ett afgörande sätt spelat in å någotdera hållet. 
[…] Heidenstam fick rätt: ’Vi skötte oss till sist ändå väl. Heder åt vårt fädernesland!’”119 

Även ST kommenterar överenskommelsen, men tonen är inte riktigt lika översvallande där. 
ST är förvisso väldigt nöjda med att det blev en fredlig uppgörelse, men menar att ”[de] 
öfverenskomna villkoren [inte] torde […] tillfredsställa alla svenskar, ty norrmännen få ju behålla 
de modärna fästningsanläggningarna vid Kongsvinger […] Ett fredsbrott har ju därigenom 
undvikits, hvilket icke kan vara annat än till båtnad och glädje för båda parterna”.120 

Den 10 oktober meddelar ST att Stortinget har godkänt Karlstadsöverenskommelsen. 
Tidningen tycker att  

 
det var […] ett glädjande budskap, ty huru stark krigsstämningen än varit inom vårt land kan man 
dock inte annat än lyckönska till det genom stortingets beslut vunna resultatet, hvarigenom de båda 
grannfolken åtminstone för denna gång sluppit de förödande fasor och det elände, som ett krig 
medför.121  

 

ST är alltså, precis som BN, mycket nöjda med att krisen mellan de båda länderna inte lett till 
krig. Under själva krisen har dock ST varit återhållsam med egna kommentarer angående 
krigsryktena, medan BN varit tydlig med att tidningen är en stark motståndare till att hantera 
krisen med militära medel. ST presenterar precis som i samband med den norska revolutionen 
också kritik mot hur den norska regeringen agerar, den här gången i samband med 
folkomröstningen, där ST antyder att människor kan ha röstat ja till upplösning av rädsla för 
efterföljder. BN visar genomgående mer förståelse gentemot norrmännen och redan när 
tidningen presenterar det svenska förslaget till unionsöverenskommelse betonar de att det är 
viktigt att Sverige är tillmötesgående i förhandlingarna och inte kräver ensidiga uppoffringar från 
Norge. När förslaget presenteras kommer ST ut med ett extranummer på en sida som bara 
behandlar detta förslag, något som inte förekommer någon annan gång under unionskrisen. BN 
skriver också mer om hur tidningen önskar att Sverige ska gå vidare ur unionsupplösningen och 
hoppas också på att händelserna ska kunna leda till stora reformer i det svenska samhället. Dessa 
frågor berörs inte alls av ST.  
 

6.2.5 Sammanfattning 
Rapporteringen under sommaren och hösten 1905 uppvisar stora likheter med den under krisen 
1895. Båda tidningarna rapporterar utförligt och publicerar ofta skrivelser och riksdagsdebatter i 
sin helhet så att läsarna får möjlighet att själva bilda sig en uppfattning om innehållet. Även nu 
hämtar tidningarna material från andra tidningar och från korrespondenter i Stockholm för att på 
olika sätt understryka sina ståndpunkter i de olika frågorna. Båda tidningarna deltar i 
ryktesspridningen angående den militära mobiliseringen och någon gång lämnas mycket 
motstridiga uppgifter genom att rykten presenteras för att längre fram i tidningen dementeras. I 
ST märks under 1905 tydligare ett lokalt perspektiv, genom att tidningen rapporterar om 
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händelser i gränstrakterna. Tonen i de båda tidningarna skiljer sig också fortsatt åt. BN 
återkommer hela tiden till att det inte är bara Norges fel att ländernas förhållande ser ut som de 
gör och tidningen ser också unionsupplösningen som en möjlighet att genomföra politiska 
reformer i Sverige. ST är fortsatt mer försiktig med att själv kommentera händelserna och 
tidningen presenterar inte på samma sätt som BN några tankar om hur en unionsupplösning 
skulle kunna leda till en reformering av det svenska samhället. Istället går tidningen tidigt tillbaka 
till riksakten för att se om den norska revolutionen har genomförts på laglig väg och är vid flera 
tillfällen kritisk till de norska ledarnas agerande. När unionen så till slut i oktober även på laglig 
väg upplösts är båda tidningarna mycket glada över att det aldrig gick så långt som till krig. 

 7 Resultat och diskussion 

I detta kapitel kommer först resultaten av undersökningen att redovisas utifrån de frågor som 
ställdes i kapitel tre. Resultaten kommer därefter att diskuteras med hjälp av den tidigare 
forskning som presenterats. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka den liberala bohuslänska lokalpressens förhållningssätt 
till unionsfrågorna under kriserna 1895 och 1905. Fokus ligger på att undersöka om 
rapporteringen i de lokala liberala tidningarna i Bohuslän skiljer sig från de nationella liberala 
tidningarnas rapportering och på så sätt kan sägas presentera en avvikande lokal röst. Även 
skillnader mellan de båda tidningarnas förhållningssätt undersöks. De aspekter och frågor som 
främst legat till grund för undersökningen om en eventuell avvikande lokal röst är om 
tidningarnas rapportering och förhållningssätt påverkas av den geografiska närheten till Norge 
eller av det faktum att området tidigare varit norskt område. 

Först bör sägas att båda tidningarnas rapportering angående allt som rör unionen och annat 
som har med Norge att göra är mycket grundlig. Tidningarnas läsare underrättas om läget i 
grannlandet i nästan varje nummer och ofta återges skrivelser och debatter i riksdagen i sin 
helhet. Båda tidningarna köper också in mycket material från andra tidningar och från 
korrespondenter. Detta ger möjligheter att ge läsarna en bredare bild av händelseförloppet genom 
att materialet köpts in från tidningar med olika politisk hemvist. 

7.1 Tidningarnas förhållningssätt till unionsfrågorna 

De frågor som främst är aktuella i tidningarnas rapportering under 1895 är ministerkrisen i 
Norge, konsulatfrågan och spekulationerna om krig. Helhetsbilden av tidningarnas rapportering i 
frågorna är att BN mer frekvent presenterar redaktionella kommentarer till händelserna medan 
ST är mer återhållsam med egna åsikter. När det gäller den norska ministerkrisen handlar det 
huvudsakligen om rapportering utan kommentarer från båda tidningarna. BN tar dock starkt 
ställning mot utnämningen av greve Ludvig Douglas och menar att möjligheterna till en lösning 
av krisen med honom som utrikesminister inte är särskilt stora. Bilden som framträder är att BN 
tydligt förespråkar en svensk kompromisslinje gentemot Norge. Tidningen menar att en lösning 
på konflikten bara kan nås genom att Sverige tar på sig en del av skulden till krisen och att det är 
viktigt att tillmötesgå norrmännen och vara beredd att göra vissa kompromisser. ST är, som sagt, 
mer återhållsam med redaktionella kommentarer till det publicerade materialet. Tidningen 
publicerar tidigt under året en artikel från en norsk högertidning som är kritisk mot den norska 
regeringens handlande. ST kommenterar inte artikeln, varför det är svårt att veta om den står 
bakom åsikterna. Tillsammans med andra artiklar tidningen publicerar angående unionsfrågorna, 
bland annat de fem punkter tidningen menar att den norska regeringen måste ta hänsyn till, tolkar 
jag förhållningssättet som mindre tillmötesgående än vad som är fallet med BN. ST anser till 
exempel att de styrande i Norge måste räkna med att Sverige tar till vapnen om norrmännen 
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skulle få för sig att upplösa unionen. Inte någonstans i rapporteringen i ST förekommer några 
uppmaningar till de styrande i Sverige att tillmötesgå några de norska önskemålen eller några 
andra förslag på hur krisen bör lösas. Även när det gäller krigsryktena så är ST försiktig med egna 
kommentarer, även om tidningen publicerar rykten och dementier. BN är däremot väldigt tydlig 
med att eventuella krigshandlingar inte är önskvärda. 

Under 1905 är det den norska revolutionen, sommarens krigsrykten, gränslandsperspektivet 
och slutligen den definitiva upplösningen av unionen som dominerar rapporteringen i de båda 
tidningarna. När Norge i början av juni avsätter Oscar II som norsk kung och förklarar unionen 
upplöst uttrycker BN besvikelse över detta, men poängterar samtidigt att det absolut inte är 
någon mening med att försöka upprätthålla unionen med militära medel. Då är det bättre att lösa 
unionen och lägga energin på att reformera det svenska samhället. Dessa reformer är något 
tidningen återkommer till regelbundet i rapporteringen i unionsfrågorna under året. ST väljer 
istället att gå tillbaka till den norska grundlagen och unionstraktaten för att undersöka om det 
norska handlandet verkligen är lagligt, vilket tidningen kommer fram till att det inte är. Att på 
detta sätt gå tillbaka och grunda sina åsikter på ”gamla dammiga aktstycken”122 är något BN 
uttryckligen tycker är fel väg att hantera krisen. ST publicerar även detta år åsikter som är kritiska 
mot den norska regeringens sätt att agera, bland annat i samband med den norska 
folkomröstningen, när ST menar att resultatet beror på att befolkningen manipulerats och 
skrämts till att rösta för en upplösning. 

När det gäller lokalperspektivet så är det ingen av tidningarna som egentligen behandlar hur 
unionskriserna påverkar lokalsamhället eller vilka följder ett eventuellt krig skulle kunna få i 
området. BN publicerar överhuvudtaget inte något redaktionellt material med lokalperspektiv, 
utan köper vid ett tillfälle in en artikel från en hallandstidning angående läget vid gränsen. I ST är 
lokalperspektivet mer framträdande och det rapporteras om eventuella norska spioner i området, 
om norrmän som utvisats ur Strömstad och om hur svenska arbetare på den norska sidan 
behandlas. Bilden tidningen skapar av norrmännen är inte till deras fördel. I ST märks också 
lokalperspektivet när det gäller mobiliseringsryktena, då tidningen genom lokala källor kan styrka 
att mobilisering faktiskt pågår på andra sidan gränsen. 

Tidningarnas förhållningssätt och rapportering i unionsfrågorna skiljer sig alltså något åt 
mellan de båda tidningarna, där BN dels är mer frikostig med redaktionella kommentarer 
angående händelseutvecklingen och dels tydligare betonar åsikten att det är viktigt att Sverige 
tillmötesgår de norska kraven och tar på sig en del av skulden för att kriserna uppstått. Det går 
däremot inte att urskilja någon förändring över tid, utan förhållningssättet är huvudsakligen det 
samma 1905 som det var 1895. 

7.2 Liberalt ställningstagande 

Utifrån de ovan redovisade resultaten av uppsatsens undersökning kommer jag här att diskutera 
om det går att kategorisera de undersökta tidningarna som antingen national- eller radikalliberala. 
Enligt Evert Vedung var det utmärkande draget för radikalliberala tidningar att de var 
unionsvänliga, samtidigt som de argumenterade för kompromisser och ett tillmötesgående 
gentemot de norska kraven.123 Detta passar bra in på BN som ju under hela 
undersökningsperioden betonar vikten av svenska kompromisser för att lösa kriserna. Tidningen 
uttrycker besvikelse när Norge ensidigt säger upp unionen 1905, vilket tyder på att den helst 
skulle sett att unionen upprätthölls. När det inte längre är aktuellt förespråkar tidningen en fredlig 
upplösning och när förhandlingarna är klara efterlyses reformer. 

Eftersom ST är mer återhållsam med att kommentera händelserna under kriserna är tidningen 
också svårare att placera in som antingen radikal- eller nationalliberal. Tidningen förespråkar inte 
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tydligt vare sig den hårda linje gentemot norrmännen som Vedung menar kännetecknade de 
nationalliberala tidningarna eller den mer tillmötesgående radikalliberala inriktningen.124 
Inställningen gentemot norrmännen är dock genomgående något hårdare hos ST jämfört med 
BN och tidningen drar därför mer mot det nationalliberala än det radikalliberala hållet. 

7.3 Gränslandsperspektiv 

Rapportering utifrån ett lokalt perspektiv ges inte särskilt stor plats i någon av tidningarna, 
speciellt inte i BN, som helt avstår från att publicera redaktionellt material ur lokalperspektiv. I 
ST är förekomsten av material med lokal vinkling något större, men det går ändå inte att säga att 
den geografiska närheten till Norge påverkar rapporteringen i någon större utsträckning. I 
Gunnar Grans underökning ingick en lokaltidning från Värmland för att undersöka om den 
geografiska närheten påverkade rapporteringen. Gran besvarar aldrig frågan om detta var fallet, 
och det material han använder svarar inte heller på frågan.125 Naturligtvis kan det tänkas att den 
tydligt överlägsna attityd gentemot grannlandet Nya Wermlands-Tidningen håller skulle kunna bero 
på närheten till Norge, men utifrån resultaten av min undersökning av de liberala tidningarna i 
Bohuslän drar jag istället slutsatsen att förhållningssättet snarare beror på tidningens politiska 
inriktning. 

Precis som Erik Hellberg har uppmärksammat i de jämtländska tidningarna, så rapporterar 
även de bohuslänska tidningarna mycket om den militära upprustningen på båda sidorna gränsen, 
något som enligt Gran inte var så vanligt i den nationella pressen.126 Både ST och BN deltar i den 
allmänna ryktesspridningen och det förkommer också ofta notiser om ökade militära anslag i 
både Sverige och Norge. BN använder också uppgifter från Jämtlands-Posten när den norska 
mobiliseringen i de nordligare områdena diskuteras.127 Denna fokusering på mobiliseringen och 
den militära upprustningen tycks således vara något som är vanligare i lokalpressen och då kanske 
främst lokalpress i gränsområden. Även om inte varken ST eller BN diskuterar vilka följder ett 
krig skulle kunna få i lokalområdet skulle detta jämförelsevis stora intresse för den militära 
utvecklingen kunna vara ett tecken på en oro för krigshandlingar. 

Att döma av den artikel BN publicerar angående stämningen runt riksgränsen så påverkade 
händelseutvecklingen under sommaren 1905 befolkningen i norra Bohuslän på ett kännbart sätt, 
bland annat genom att gränshandeln minskade och att möjligheterna till att arbetsvandra över 
gränsen begränsades.128 Det kan tyckas märkligt att denna bild inte framträder tydligare i ST:s 
rapportering. Kanske skulle tidningens relativa återhållsamhet med kommentarer och rapporter 
om hur lokalsamhället påverkas av unionskrisen vara ett utslag av den medvetet låga profil hos 
pressen som Gran menar bidrog till den fredliga upplösningen av unionen.129 

När det gäller Bohusläns historiska bakgrund som tidigare norskt område finns i stort sett inga 
anknytningar alls i tidningarna. Det förkommer bara i ett par notiser, i ST:s fall i samband med 
den eventuella norska spionen som anser att bohuslänningarna borde kräva att åter få tillhöra 
Norge130 samt i Tanums församlings telegram till kungen131. Även i BN förekommer ett rykte om 
att Norge ska försöka återerövra Bohuslän132. Tidningarna lägger inte alls någon vikt vid dessa 
historiska referenser, varför det inte kan anses påverka rapporteringen. 

                                                 
124 Vedung (2005), s. 73 
125 Gran (2005), s .153 
126 Hellberg (2005), s. 20 samt Gran (2005), s. 151 
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128 BN 1905-07-04 
129 Gran (2005), s. 151 
130 ST 1905-07-01 
131 ST 1905-06-21 
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7.4 Slutsatser 

Avslutningsvis kommer jag här att mer konkret besvara de frågor som ställdes i kapitel tre. I 
samtliga frågor ingår också en jämförelse mellan de båda tidningarna samt eventuell förändring i 
rapporteringen över tid. 
 

* Hur förhåller sig tidningarna till de frågor som ligger till grund för unionskonflikterna? 
BN är hela tiden konsekvent för att tillmötesgå de norska kraven och nå en lösning på 
konflikterna som genom att kompromissa. Tidningen betonar att kriserna inte endast är Norges 
fel, utan att det svenska handlandet också har del i att läget blivit så pass allvarligt. Tidningen är 
också unionsvänlig och argumenterar under 1895 för en lösning som innebär att unionen kan 
bestå. Tidningen är också stark motståndare till militära aktioner för att lösa konflikterna mellan 
de båda länderna.  

I ST är inte kommentarer från tidningens redaktion lika frekventa som i BN, vilket gör det 
något svårare att utläsa förhållningssättet. ST är dock, precis som BN, motståndare till att kväsa 
Norge med vapenmakt, även om åsikten att norrmännen måste räkna med den konsekvensen 
presenteras. ST har en hårdare attityd gentemot norrmännen och argumenterar inte för en 
tillmötesgående linje. 
 

* Hur skiljer sig dessa liberala lokaltidningars förhållningssätt från den nationella liberala pressen? 
Är det ställningstagande tidningarna gör national- eller radikalliberalt? 
De båda tidningarnas rapportering skiljer sig från den nationella pressens främst genom att mer 
fokus läggs på den militära utvecklingen. I övrigt finns inga större skillnader. BN är tydligt 
radikalliberal, medan ST är mer svårplacerad på grund av att redaktionen inte kommenterar 
händelseförloppet lika frekvent. Undersökningen visar dock att ST drar mer åt det 
nationalliberala än det radikalliberala hållet. 
 
* På vilket sätt påverkar den geografiska närheten till Norge och det faktum att landskapet en 
gång varit norskt förhållningssättet?  
Den historiska bakgrunden påverkar inte på något sätt tidningarnas rapportering eller 
förhållningssätt. Däremot återfinns, främst i ST, en del artiklar och notiser som behandlar hur 
lokalsamhället påverkas av unionskonflikterna. Att tidningarna rapporterar så pass mycket om 
mobiliseringsrykten och eventuella krigshandlingar har troligtvis också med den geografiska 
närheten att göra. 
 
Dessa båda liberala bohuslänska tidningar kan inte sägas representera det Hasle kallar avvikande 
lokala röster. Även om de lokala tidningarnas rapportering på några punkter skiljer sig från den 
nationella pressen, så tycker jag inte att det är tillräckligt för att anse att de står för något specifikt 
bohuslänskt. Undersökningen baseras dock endast på två tidningar och det skulle vara intressant 
att genomföra en undersökning som omfattar fler tidningar. Genom att undersöka tidningar av 
olika storlek, spridningsområde och, kanske framförallt, med olika politisk hemvist tror jag att 
möjligheterna att finna en lokal röst ökar. 
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Sammanfattning 

I juni 1905 tog det norska stortinget ett beslut om att avsätta sin kung och säga upp unionen med 
Sverige. Förhållandet mellan länderna hade varit spänt sedan 1880-talet och 1895 drabbades 
unionen av en kris på grund av Norges önskemål om ett eget konsulatväsen som skulle sköta 
landets utrikesfrågor. Det var också dessa krav som till sist kom att spräcka unionen. 
Unionskonflikterna och upplösningen av unionen var frågor som till stor del dominerade 
tidningarnas rapportering vid den tiden. Syftet med denna uppsats var att undersöka den liberala 
bohuslänska lokalpressens hållning i unionsfrågorna under kriserna 1895 och 1905. De frågor 
som har ställts för att belysa syftet är: 
 

 * Hur förhåller sig tidningarna till de frågor som ligger till grund för unionskonflikterna?  

* Hur skiljer sig dessa liberala lokaltidningars förhållningssätt från den nationella liberala 
pressen? Är det ställningstagande tidningarna gör national- eller radikalliberalt? 

* På vilket sätt påverkar den geografiska närheten till Norge och det faktum att landskapet en 
gång varit norskt förhållningssättet?  

 
I samtliga frågor ingår också ett komparativt moment, dels för att utreda om de båda tidningarnas 
förhållningssätt skiljer sig åt och dels för att se om förhållningssättet förändras mellan 1895 och 
1905. 

Det material undersökningen byggt på är tidningarna Bohusläningen (BN) och Strömstads Tidning 
(ST) som var baserade i Uddevalla respektive Strömstad. Undersökningen visar att de båda 
tidningarnas rapportering när det gäller unionsfrågorna var mycket omfattande. Deras 
förhållningssätt i unionsfrågorna var något olika. BN stod för en linje som innebar svenska 
eftergifter för de norska kraven för att unionen skulle kunna upprätthållas, medan ST stod för en 
något hårdare linje gentemot norrmännen. I ST finns dock inte lika mycket kommentarer från 
redaktionen som är fallet i BN, vilket gör att det ibland är svårare att klargöra tidningens åsikter. 
BNs förhållningssätt är tydligt radikalliberalt, medan ST drar mer åt det nationalliberala hållet.  

Tidningarnas förhållningssätt skiljer sig inte så mycket ifrån det som återfinns i den nationella 
pressen. Det är framförallt när det gäller fokuseringen på krigshotet som en skillnad kan skönjas. 
Framförallt i ST återfinns också en del artiklar som har lokal anknytning, men det är inte så 
mycket att det går att säga att det geografiska läget eller landskapets historiska bakgrund påverkar 
tidningarnas förhållningssätt i någon högre grad. 
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