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Inledning 
 
 
”… ett stort monument är en mångsidig affär som fordrar tid och mycket arbete och först som sist: den 
rätte mannen”.1  

 
Den 20 oktober 1846 avtäcktes i Norrköping en staty till äran av den person som var ur 
stadens perspektiv den rätte mannen, Karl XIV Johan. Han blev den första kungliga statyn 
som restes utanför Stockholm. Men vad är egentligen ett monument? Det handlar om 
”konstruerade ting, ofta, men inte alltid, knutna till en rumslig autenticitet som faktiska 
födelsehem, slagfält, besluts-, arbets-, döds- och offerplatser”.2 Det ska vara offentligt och 
därmed vara tillgängligt för alla människor. Det minnesvärda är egentligen inte monumentet i 
sig utan det är mer en hänvisning till någonting som inträffade tidigare. De resta europeiska 
monumenten fann sina förebilder i Egypten, det klassiska Grekland och Rom. Särskilt under 
1800-talets mitt, när en våg av nationalism svepte över kontinenten, uppfördes ett stort antal 
minnesmärken runt om i Europa.3 Många av dessa resta monument ledde till kritik från 
allmänheten, tidningar eller byråkrater. Det kunde handla om positiv men även om mycket 
negativ kritik som exempelvis statyresningen i Norrköping den 20 oktober 1846 förde med 
sig.  

 

Syfte och frågeställningar 
 
Statyprojekt och invigningar är tillfällen då olika krafter mobiliseras för att markera vad som 
är värdefullt i det förflutna men också i framtiden. En förhandling sätter igång om vem som 
får vara med, hur det ska ske och vad det egentligen betyder. Då offentliga rum tas i anspråk 
uppstår ofta en lång rad konflikter. 1800-talet betraktas som statyresandets epok och särskilt 
huvudstädernas offentliga miljö har undersökts flitigt. Syftet med den här uppsatsen är att 
undersöka denna dynamik som skapades kring och genom Karl XIV Johans statyinvigning i 
industristaden Norrköping under perioden 1844-1846.  
 
För att uppnå syftet formulerades följande frågeställningar: 
 

• Varför skulle en staty över Karl XIV Johan uppföras och hur involverades 
norrköpingsborna? 

• Vilka reaktioner väckte valet av statyns konstnär? 
• Fanns det några kritiska och politiska synpunkter i samband med statyprojektet? 
• Vad karakteriserade statyns invigningsceremoni? 
• På vilket sätt uttryckte statyn drömmar och förhoppningar? 

 
 
 

                                                 
1 Allan Ellenius, Den offentliga konsten och ideologierna (Stockholm, 1971), s. 104.  
2 Peter Aronsson & Lennart Johansson, Ett landskap minns sitt förflutna. Monument och minnesmärken i Värend 
  och Sunnerbo, red. Peter Aronsson & Lennart Johansson (Växjö, 2003), s. 13. 
3 Ibid., s. 14ff. 
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Avgränsningar i tid och rum 
 
Uppsatsens fokus ligger på tidsperioden mellan april 1844 och december 1846. Denna 
avgränsande tid innehåller initiativtagandet till uppförandet av en staty till Karl XIV Johans 
ära, invigningen av denna staty och den kritiken som detta projekt och avtäckningen förde 
med sig. Tiden från initiativtagandet den 9 april 1844 fram till statyns invigning den 20 
oktober 1846 präglades av brevväxling mellan statyprojektets ansvariga i Norrköping och 
olika konstnärer, finansieringen av statyn och kritiken från olika svenska tidningar. 
Tidsperioden från invigningen till december 1846 kännetecknades av negativ kritik särskilt 
från liberala tidningar.  
 
Rumsligt avgränsas uppsatsen enbart till staden Norrköping då den planerade statyn över Karl 
XIV Johan bara skulle visa norrköpingsbornas tacksamhet gentemot kungen vars tull- och 
näringspolitik gynnade denna fabriksstad i högsta grad.  
 
 

Forskningsläge 
 
Jag har inte hittat någon användbar litteratur som behandlar statyprojektet över Karl XIV 
Johan i Norrköping på ett vetenskapligt sätt. Men för att ändå förstå den komplexa innebörden 
av monumentprojekt har jag använt mig av följande författare: Magnus Rodells Att gjuta en 
nation – statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid 1800-talets mitt, Allan Ellenius 
Den offentliga konsten och ideologierna – Studier över verk från 1800- och 1900-talen och 
Peter Aronsson & Lennart Johanssons Ett landskap minns sitt förflutna: Monument och 
minnesmärken i Värend och Sunnerbo. 
 
I sin undersökning försöker Magnus Rodell ta reda på vilka nationella historier som 
producerades kring och genom tre statyinvigningar i Sverige vid 1800-talets mitt.4 Avsikten 
är att se vad statyinvigningarna föreställde och hur det kan tolkas.5 De tre statyer som ingår i 
hans undersökning är Gustav II Adolf i Göteborg (1854), Engelbrekt i Örebro (1865) och Karl 
XII i Stockholm (1868). De i parentestecken anförda årtalen ska visa när de statyerna 
avtäcktes.  
 
Enligt honom bidrar resandet av en staty till att forma den nya nationen. Under andra hälften 
av 1800-talet uppfördes tusentals monument runt om i Europa, särskilt i Italien och Tyskland. 
Men i Sverige var situationen annorlunda då denna nation inte skapades på ett lika dramatiskt 
sett som exempelvis Tyskland eller Italien. Ur ett historiskt perspektiv var Sverige en relativ 
enhetlig och sammanhållen nationalstat sedan långt tillbaka. Men förlusten av Finland 1809 
och den nya kungaätten Bernadotte skapade förutsättningar för diverse sorter av offentliga 
manifestationer som till exempel statyinvigningar.6 Enligt Rodell fanns det ett samband 
mellan tillkomsten av monument och förändringar i samhället. Under 1800-talet skedde det en 
rad sådana genomgripande förändringar som till exempel övergång från ett bondesamhälle till 

                                                 
4 Magnus Rodell, Att gjuta en nation – statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid 1800-talets mitt. 
(Stockholm, 2001), s. 46. 
5 Ibid., s. 31.  
6 Ibid., s. 19. 
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ett industrisamhälle eller övergång från en protektionistisk till en mer liberal politik som var 
av stor betydelse ur Norrköpings perspektiv.7

 
Statyerna och andra monument hade enligt Rodell ett pedagogiskt syfte. De ”skulle förmedla 
moraliska och politiska budskap till en bred allmänhet. Detta gjorde att symbolspråket inte 
fick vara alltför svårtolkat, tonvikten lades sålunda inte på konstnärlig originalitet”.8 Syftet 
med statyerna var att påverka allmänheten därför var det viktigt att statyernas bildliga inslag 
skulle lätt gå att förstå. Inskrifter skulle helst vara skrivna på folkets språk. Vidare menar han 
att monumentets innebörd kan såväl rikta sig bakåt som framåt. För att kunna ta reda på 
monumentens betydelser är det viktigt att fokusera på själva invigningen som i sig var 
meningsskapande på olika sätt.9 Dessa invigningsceremonier användes för att manifestera det 
förflutna och formulera framtida händelser.10

 
Under 1800-talet var statyinvigningarna planerade in i den minsta detaljen. Dessa ceremonier 
liknade teaterföreställningar med en viss dramaturgi. Tidningar spelade i det här 
sammanhanget en viktig roll därför att de informerade allmänheten genom att publicera 
programmen till invigningarna.11 Orden som nation, nationalitet, svensk, svenskhet, 
fosterland och fädernesland var typiska vid diverse statyinvigningar under perioden 1850-
1900. När den nationella historien framhävdes skulle dessa specifika och värdeladdade ord 
hjälpa till att ge ännu mer styrka till de olika framställningarna av landets historia.12

 
Under 1800-talets andra hälft blev en staty en viktig symbol på stadens status. Det var inte 
heller en slump att statyn av Gustaf II Adolf placerades på Stora torget i Göteborg. Platsen var 
stadens administrativa, ekonomiska, militära och civila centrum. När statyn invigdes i 
november 1854 var Göteborg Sveriges viktigaste handelsstad och genom denna manifestation 
skulle stadens modernisering och expansion framhävas.13 Hjältemod och militära framgångar 
i det förflutna spelade en väsentlig roll i berättandet av den nationella historien. Bredvid 
fanorna tjänade tal, dikter eller sånger som kompensation för den stormaktsstatusen som 
Sverige en gång i tiden innehade.14

 
Engelbrektstatyn i Örebro som invigdes i oktober 1865 av Karl XV involverade svenska 
allmänheten i högsta grad därför att Aftonbladet publicerade i februari 1860 ett upprop där det 
svenska folket bads att ge pengar till resningen av en Engelbrektstaty. Han framställdes som 
folkets man som förtjänade tacksamhet och genom att fira honom hedrades samtidigt det 
svenska folket.15 Att uppföra statyer innebar också att historiska gestalter gjordes tillgängliga 
som i sin tur skulle tjäna ”olika nationella och pedagogiska syften”.16 I de talen som handlade 
om Engelbrekt skulle de nationella känslorna väckas som förknippades med honom. Rodell 
framhäver skulptörens inflytande i det här sammanhanget.17

 

                                                 
7 Magnus Rodell, s. 52. 
8 Ibid., s. 20. 
9 Ibid., s. 31. 
10 Ibid., s. 23. 
11 Ibid., s. 32f. 
12 Ibid., s. 43.  
13 Ibid., s. 61-63. 
14 Ibid., s. 80.  
15 Ibid., s. 92f. 
16 Ibid., s. 104. 
17 Ibid., s. 105. 
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En annan intressant aspekt är de förekommande paraderna vid invigningsceremonierna som 
hade som syfte att dokumentera en förfluten kultur.18 I Örebro var det till exempel 
skarpskyttarna som symboliserade något förflutet, i det här fallet 1430-talet bondehärar. Såväl 
statyresningen av Gustaf II Adolf och Engelbrekt handlade om någon sorts av politisk frihet. 
Meningen var att det skulle visas att Sverige var i behov av politiska reformer som skulle leda 
till en dryg och säkrad framtid.19

 
Syftet att resa ett monument var ofta av politiskt karaktär och hade oenigheter och öppna 
strider som följd. I det sambandet hänvisar Rodell till den amerikansk konst- och 
arkitekturhistorikern Kirk Savage som menar att offentliga monument är starkt konservativa 
”då de syftar till att vara oförändrade och eviga”20 Det kan vara en av anledningar varför det 
ibland uppkom stridigheter om ett resande av en staty. Men generellt rådde i Sverige enighet 
bland de ansvariga rörande statyer i mitten av 1800-talet.21

 
Även Karl XII statyinvigning var en välorganiserad fest som firades i hela landet. I olika tal 
höjdes Karl XII:s status i det nästan oändliga. Deltagandet av elementarskolelever, 
gymnasister och universitetsstudenter i fackeltåget och körsång hade enligt Rodell ett 
pedagogiskt syfte.22 Denna unga generation var framtidens Sverige och det var de ”som skulle 
föra Karl XII:s anda vidare”.23  
 
En intressant aspekt i det här sammanhanget är religionen. I Rodells undersökta invigningar 
var ett religiöst språkbruk inte ovanligt. Karl XII beskrevs ibland som en gud och Gustaf II 
Adolfs statyplats gjordes till ett slags kult- och vallfärdsplats.24 Det fanns alltså en relation 
mellan nationella hjältefigurer och ett religiöst språkbruk. Rodell påpekar att olika 
grundläggningsprojekt framhävdes bland de tre undersökta personerna. Genom att förbättra 
rikets inre förhållanden lade Gustaf II Adolf grunden till en modern nation. Engelbrekt 
framställdes ”som den svenska frihetens fader”25 och Karl XII skulle tack vare sina 
karaktersdrag ses som den perfekta förebilden för alla svenskar.  
 
I de tre undersökta statyinvigningarna var formuleringar av en enhetlig nation en central punkt 
där det bland annat talades om politiska reformer och näringsfrihet. De visionerna och idéer 
som de tre undersökta personerna hade, användas för att formulera en positiv framtidssyn för 
hela Sverige.26

 
Konstvetaren Allan Ellenius behandlar i sin bok Den offentliga konsten och ideologierna – 
Studier över verk från 1800- och 1900-talen monumentkonstens vidare betydelser. Med hjälp 
av fallstudier fokuserade han på sociala och politiska innebörd av olika monument i Europa 
och USA. Redan i inledningen konstaterar Ellenius att monumentens historia är ”lika hög 
grad historien om deras försvinnande”27 det vill säga att de än gång så betydelsefulla och 
samhällspräglande statyer och monument förlorade under tidens gång sitt symbolvärde som 

                                                 
18 Magnud Rodell, s. 107. 
19 Ibid., s. 131. 
20 Ibid., s. 164.  
21 Ibid., s. 164. 
22 Ibid., s. 167-177. 
23 Ibid., s. 180. 
24 Ibid., s. 221. 
25 Ibid., s. 223. 
26 Ibid., s. 228.  
27 Allan Ellenius, Den offentliga konsten och ideologierna – Studier över verk från 1800- och 1900-talen 
(Stockholm, 1971), s. 9.  
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ledde till att de blev bortglömda. De offentliga monumenten har enligt Ellenius ur ett 
analytiskt perspektiv blivit försummade. Rodell skriver i sin bok Att gjuta en nation, att 
Ellenius var en av de första svenska historiker som började analysera monument på ett mer 
djupgående sätt.28 Ellenius håller inte med att ett konstverk talar ett universellt språk och att 
det bevarar sitt värde oberoende av hur det kom till och de förhållanden som från början 
framdrev konstverket. Han menar att dagens människa lätt kan uppfatta uppförandet av 
monument och statyer som onödiga manifestationer, men egentligen handlade det om 
målinriktade och entusiastiska företeelser som inte borde negligeras.29 Under 1800-talets 
senare hälft gavs allmänheten större möjligheter att komma i kontakt med konsten, 
exempelvis grundades offentliga museer som inte bara var tillgängliga för de rika. Samtidigt 
ökade också uppföranden av monument och statyer.30

 
Under 1800-talets mitt var det inte ovanligt med skulpturala monument med häpnadsväckande 
dimensioner som till exempel Ludwig Schwanthalers Bavaria i München som invigdes 1850, 
Frihetsgudinnan i New York eller Germania i Niederwald, Tyskland. Sådana 
nationalmonument utmärks enligt Ellenius av kolossalt stora proportioner som hade som följd 
att kvantiteten prioriteras framför kvalitén. 31  
 
Han konstaterar att det fanns ett viktigt syfte bland initiativtagarna till uppföranden av olika 
monument. Huvudsakligen handlade det om högre byråkrater som var upphovsmännen till ett 
monumentprojekt och de var övertygade att sådana minnesmärken kunde utöva inflytande på 
människor. Ellenius menar i det här sammanhanget att om man betraktar ”monumenten som 
symbolhandlingar framstår de som tecken på eller ersättning för praktiska initiativ och 
kommer därmed att fungera som ett slags magiska maktsymboler som tilläggs förmågan att 
styra känslor och beteenden i en bestämd riktning”.32 Som exempel nämner han Nelson 
Column på Trafalgar Square i London som restes 1843. Under 1830-talet fanns det 
oroligheter i samhället då arbetar- och medelklassen som successivt uppdelades i två helt 
olika grupper. Att insamlingen till detta monument började 1838 är enligt Ellenius ingen 
slump. Invigningen till Nelson Column monumentet skulle framhäva patriotismens anda och 
därmed skulle de konflikterna mellan de två klasserna kunna dämpas. Ellenius påpekar 
massmediernas viktiga roll som informationskälla för allmänheten. Det skrevs flitigt och 
omfattande om invigningar med de tillhörande avtäckningsceremonierna av till exempel 
offentliga byggnader eller konstverk. Kostnader och tekniska detaljer redovisades. 
Beskrivningar i dessa tidningar var ofta överdrivna och övertydliga enligt Ellenius.33

 
Ur ett internationellt perspektiv betraktades monumenten även som viktiga prestigesymboler 
och det var för att de ofta var av militäriskt karaktär särskilt i Tyskland. Under 
invigningsceremonier blandades ofta religiösa tankar med nationalistiska ideologier som 
skulle förstärka monumentens innebörd och ge dem någon slags kultstatus.34  
 
Enligt Ellenius är typiska karaktärsdrag hos monument från 1800-talets andra hälft ”ett 
framhävande av individen, en korrekt framställning av vapen och dräktskick, en realistisk 

                                                 
28 Magnus Rodell, s. 21. 
29 Allan Ellenius, s. 13.  
30 Ibid., s. 40. 
31 Ibid., s. 28. 
32 Ibid., s. 43.  
33 Ibid., s. 43. 
34 Ibid., s. 46. 
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utformning av ämnet som eventuellt kombinerats med allegoriska inslag”.35 Sådana 
monument hade främst tillkommit för att väcka folkets patriotiska pliktmedvetande.36  
 
Boken Ett landskap minns sitt förflutna. Monument och minnesmärken i Värend och 
Sunnerbo är en studie av olika monument och minnesmärken i Värend och Sunnerbo i 
Kronobergs län i Småland gjort av Peter Aronsson och Lennart Johansson. De som också har 
lämnat bidrag till den här studien är Christer Knutson, Per Gustafsson och Stig Tornhed, men 
huvudansvariga är som ovananförd Aronsson och Johansson. Även om denna studie 
huvudsakligen handlar om en lokal undersökning av många olika monument och 
minnesmärken, så anser jag ändå att detta arbete kan utöka mitt perspektiv rörande min 
uppsats. Jag ska ändå främst fokusera på den delen som har störst anknytning till mitt 
uppsatsämne.  
 
Monumenten tar enligt författarna ”i anspråk ett rum, omskapar det till en minnesplats som 
vill markera händelser av vikt, berätta en historia”.37 De ska vara offentliga och därmed vara 
tillgängliga för allmänheten. Ett monument är i sig inte det minnesvärda, utan mer en 
hänvisning till en historia.38 Författarna menar att för att kunna förstå monumentets innebörd 
måste man redan innan ha kunskap om de händelser och personer som avbildas då 
monumentets inskrift ofta bara handlar om några ledord.39  
 
En intressant aspekt i det här sammanhanget är var minnesmärken eller statyer över särskilda 
personer placerades. Vem låg bakom finansieringen och vad är det egentligen som skulle 
uppmärksammas? Att en staty placerades mitt på Stortorget var ett tecken att den avbildade 
personen hade en betydelsefull relation till staden. En annan viktig fråga för författarna är 
vilket förhållande initiativtagarna hade till den personen som skulle hedras.40

 
Minnesmärken blir lätt bortglömda vilket beror på ”det historiska minnets flyktighet och 
generationsbundenhet”,41 det vill säga personer som för några decennier sedan var välkända 
för allmänheten är för dagens generation helt okända.  
 
I boken lyfts även fram ”den ’dubbla’ kronologin”,42 det vill säga vilket årtal ett minnesmärke 
restes och hur detta årtal förhöll sig till den hedrande personen. Uppfördes det till exempel ett 
visst antal år efter födelsen eller döden. Minnesmärkets konstnärliga stil och inskrift spelar en 
viktig roll för att kunna analysera och begripa dess innebörd. Ibland berättar inskriptionen 
vem som låg bakom minnesmärkets uppkomst. I det här fallet blir såväl den avbildade 
personen som initiativtagarna ihågkommen. Vidare menar författaren att ”statyer och 
minnesstenar har blivit en del av det kollektiva minnet genom att de fått ge namn åt gator och 
kvarter”.43  
 
 

                                                 
35 Allan Ellenius, s. 136. 
36 Ibid., s. 151. 
37 Peter Aronsson & Lennart Johansson, Ett landskap minns sitt förflutna. Monument och minnesmärken i 
Värend och Sunnerbo (Växjö, 2003), s. 13. 
38 Ibid., s 14. 
39 Ibid., s. 22. 
40 Ibid., s. 114f. 
41 Ibid., s. 115. 
42 Ibid., s. 115. 
43 Ibid., s. 116. 
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Källmaterial och källkritik 
 
De primärkällorna består av brev, handlingar och tidningsartiklar från tidsperioden 1844-
1848. Den största delen av de granskade tidningsartiklarna härstammar från Norrköpings 
Tidningar. Dessa primära källor finns tillgängliga på Norrköpings stadsarkiv. Men för att få 
ett större perspektiv på Norrköpings statyprojekt har jag även använt mig att av 
tidningsartiklar ur Östgöta Correspondenten som finns på mikrofilm på Linköpings 
Stiftbibliotek och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning som också finns på mikrofilm, på 
Göteborgs universitetsbibliotek. I samband med statyinvigningar var tidningar ett viktigt 
forum som informationskälla för allmänheten som den undersökta dagspressen har visat. 
Norrköpings Tidningar redovisade i samband med statyinvigningen bland annat programmet 
till invigningsfestligheterna, statyns kostnader eller dess tekniska detaljer vilka ofta var 
överdrivna och övertydliga. Med hjälp av det ovan anförda källmaterialet har jag haft å ena 
sidan möjligheten att rekonstruera statyprojektet över Karl XIV Johan och å andra sidan fått 
tidningarnas dels helt olika synpunkter rörande statyn i Norrköping.  
 
Ur ett källkritiskt perspektiv är det inte svårt att konstatera att det använda materialet är såväl 
tendentiöst och subjektivt. I det sambandet är det en viktig fråga vad för slags information jag 
är ute efter. Då uppsatsens syfte är att granska den dynamiken som skapades kring och genom 
Karl XIV Johans statyinvigning, så är det inte långsökt att det undersökte källmaterialet 
präglas av kritik, reaktioner, känslor, drömmar och förhoppningar som statyprojektet förde 
med sig. Det är snarare så att de källkritiska problemen som subjektivitet och tendens ska 
finnas med, hur skulle jag annars kunna hitta denna dynamik som skapades kring 1800-tals 
statyinvigningar? Men skulle jag istället leta efter pålitliga fakta och opartiska bedömningar 
så skulle mitt primära källmaterial säkerligen behöva granskas väsentligt grundligare. En 
annan källkritisk aspekt som är viktig i det här sammanhanget är det undersökta materialets 
närhet i tid och rum och vilket ursprung det har med tanke på författare och tillkomstmiljö. 
Alla primärkällor, utom en, författades på den undersökta tidsperioden, 1844 till 1846, av 
personer som antingen hade en direkt eller också indirekt anknytning till statyprojektet. Med 
direkt anknytning menar jag till exempel initiativtagaren eller Norrköpings Borgerskapets 
äldste och med indirekt syftar jag exempelvis på författare av de artiklarna i Östgöta 
Correspondenten eller Göteborgs Handels- och Sjöfartstidningen. Den enda primärkälla som 
inte författades på den undersökta tidsperioden var den så kallade Berättelse om uppförandet 
av statyn, vilken är daterad till den 24 februari 1848 och skriven av tre personer som tillhörde 
Norrköpings Magistrat. Då författarna valde att inte ha med egna kommentarer eller 
synpunkter utan bara försökte ge någon slags sammanfattning om tiden innan, under och efter 
statyinvigningen, användes denna redovisning mer som en informationskälla. 
 
Den enda sekundära källa jag har använt mig av är Knut Wichmans bok Frän Karl 
Johansstidens Norrköping. Denna bok har använts med en viss försiktighet då författaren 
redan i sitt förord framhäver att boken är skriven utan vetenskaplig anspråk. Men jag anser att 
den informationen jag har hämtat ur Wichmans bok är mer av allmän karaktär och påverkar 
därmed inte uppsatsens resultat.  

 

 
 
 
 

  8 
 



Metoddiskussion 
 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ innehållsanalys av det ovan anförda arkiverade 
materialet som utgångspunkt. Med hjälp av denna kvalitativa analys ska i undersökningen 
lyftas fram vad som har sagts och hur det har sagts. Detta tolkande tillvägagångssätt 
överensstämmer till största delen med den hermeneutiska cirkeln. Genom att läsa sig in på det 
material och teorier som handlar om monument, får man en förförståelse som ska ligga till 
grund när det empiriska källmaterialet ska förklaras, förstås och tolkas. Att denna metod 
väcker kritik är förståeligt, då den är väldigt beroende av den undersökande personen. 
Eftersom det handlar om ens egna tolkningar av ett speciellt ämne så finns risken att en viss 
subjektivitet kan finnas med i granskningen av det använda källmaterialet. Det är viktigt att 
poängtera att jag inte är ute efter den absoluta sanningen eller hitta vad som var rätt eller fel, 
utan vill istället försöka med hjälp av mina tolkningar leta efter en förklaring varför de 
inblandade aktörerna gjorde som de gjorde. Göran B. Nilsson pratar i det sambandet om 
aktörsperspektivet, det vill säga att forskaren ska försöka sätta sig in i hur aktörer handlade 
och ta deras framtidsbedömningar på allvar trots att forskaren har facit i handen och vet 
därmed bättre än dem. Det är alltså viktigt att skriva historia framlänges och utifrån ett 
helhetsperspektiv då ”detta fördjupar förståelsen av det undersökta tidevarvets människor”.44  
Vidare menar Nilsson att forskaren måste ta hänsyn till sin medfödda tidsbundenhet, det vill 
säga, hon måste skilja mellan den förflutna tiden och den tiden hon lever i. Därmed ska det 
förhindras att den bakomliggande tiden bli identisk med forskarens egen som i sin tur ökar 
förståelsen för de undersökta aktörernas agerande. Dessa aktörer ska inte bara ses som 
observatörer utan även som teoretiker. Ur dagens perspektiv framstår ibland deras handlingar 
som obegripliga och okloka men för att kunna få en bättre förståelse är det forskarens uppgift 
att framställa de handlingarna som naturliga i den givna situationen.45 Det är av stor 
betydelsen att efterklokheten inte styr undersökningens tolkningar.  
 
I mitt fall är det alltså viktigt att sätta mig in i norrköpingsbornas och i kritikernas tankar och 
försöka förstå varför de agerade på det sättet som de gjorde utan att vara efterklok och med 
hänsyn till min tidsbundenhet. I det sambandet är det som ovan anförd väsentligt att skriva 
historia framlänges och utifrån ett helhetsperspektiv. Men för att kunna förstå och tolka 
helheten i deras handlande är det viktigt att analysera de enskilda delarna som ska göra 
helheten begriplig men också tvärtom. Det vill säga att de enskilda delarna ska förstås genom 
helheten. Det här är en central punkt inom hermeneutiken.46  
 
Mitt tillvägagångssätt har varit en noggrann genomläsning av brev, handlingar och 
tidningsartiklar som har följts av ett urval av de delarna som var relevanta för min uppsats. En 
svårighet har varit att hitta dessa relevanta delar därför att det undersökta källmaterialet har 
varit omfångsrikt och tidskrävande att bearbeta, eftersom det har handlat om handskriva 
handlingar, brev och tidningar på mikrofilm. De utvalda delarna har sedan undersökts och 
analyserats enligt de ovan anförda kriterierna. I det sambandet konstaterar Kjeldstadli att 
teorin lätt kan styra hela uppsatsarbetet som i mitt fall skulle vara de teorierna av den använda 
tidigare forskningen.47 Men så måste det inte vara, då mina tolkningar av källmaterialet 
förhoppningsvis ger nya perspektiv och antaganden som inte har funnits i min förförståelse. 
Denna teoretiska utgångspunkt kommer därmed säkerligen förändras under uppsatsens gång.    
                                                 
44 Göran B. Nilsson, ”Historia som humaniora”, Historisk tidskrift 1988:1, s. 3.  
45 Ibid., s. 3f.  
46 Sören Kjörup, Människovetenskaperna – Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori (Lund, 1999), 
s. 251f.  
47 Knut Kjeldstadlis, Det förflutna är inte vad det en gång var (Lund, 1998), s. 138. 
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Bakgrund 
 

Karl XIV Johan allmänt och ur ett Norrköpingsperspektiv  
 
1808-1809 års krig eller även kallad det Finska kriget ledde till att Sverige förlorade Finland 
till sin ärkerival Ryssland. Kungen Gustav IV Adolf avsattes omedelbart och följdes av sin 
farbror Karl XIII som kröntes till kung den 29 juni 1809. Tidigare under samma månad antogs 
den nya regeringsformen som skulle avskaffa enväldet i Sverige.48 Det fanns en rad problem 
som den nya kungen hade att brottas med. Han var barnlös, sjuk och var tvungen att sluta fred 
med Ryssland, Danmark och Frankrike. På grund av dessa omständigheter skulle Sveriges 
nya riksdag leta efter en ny tronföljare vars val föll på den danska prinsen Christian August av 
Augustenborg som antog 1810 namnet Karl August. Men han dog plötsligt under en 
inspektion av sina trupper under samma år.49

 
Under riksdagsmötet i Örebro 1810 skulle en ny tronföljare väljas. Napoleon I var en mäktig 
person i Europa under denna tidsperiod. Det fanns många som kunde tänka sig att alliera sig 
med honom och på så sätt kunna hämnas på Ryssland genom att återerövra Finland. Tanken 
var alltså att välja en fransk marskalk till tronföljare. Den 21 augusti valde de fyra stånden den 
konservative Jean Baptiste Bernadotte till Karl XIII:s efterföljare.50

 
Den 20 oktober 1810 landsteg den 48 åriga Jean Baptiste Bernadotte i Helsingborg som skulle 
ta namnet Karl Johan. Fram till Karl XIII:s död var kronprinsen Karl Johan den egentliga 
regenten i Sverige och efter 1814 även i Norge. Men det officiella statsöverhuvudet blev han 
först efter Karl XIII död i februari 1818. De som trodde att den nya tronföljaren skulle vilja 
återerövra Finland hade fel. Han hade nämligen andra intressen och de låg i väster, närmare 
bestämt Norge. Ett av hans mål var att förena Norge med det svenska kungariket som också 
genomfördes efter Kielfreden 1814.51

 
Regeringsreformen 1809 skulle som ovan anförd förhindra ett enväldigt härskande. Ändringar 
i grundlagarna, skattehöjningar eller krigsförklaringar måste först godkännas av de fyra 
stånden i riksdagen.52  Men kungens makt var fortfarande stor. Det hette bland annat att 
”Konungen äger att allena styra Riket”53 på ett sådant sätt som regeringsformen föreskriver. 
Särskilt i slutet av sin regeringstid använde sig Karl XIV Johan flitigt av denna rättighet. 
Många beslut fattas enhälligt av kungen själv trots att riksdagen var emot diverse beslut. 
Systemet med de fyra stånden kvarstod som orättvist då befolkningens majoritet inte var 
presenterad i riksdagen.54

 
Sverige var fortfarande ett bondesamhälle vars stora del av befolkningen var utarmad, 
undernärd och präglades dessutom av ett utbrett supande. Ändå lades under hans regeringstid 
grunden till Sveriges industrialisering som fick sitt genombrott på 1870-talet. Vägarna och 
kanalerna förbättrades och nya grävdes som exempelvis Göta kanal som börjades bygga 1810 

                                                 
48 Lars O. Lagerqvist, Karl XIV Johan – En fransman i Norden (Stockholm, 2005), s .29f. 
49 Ibid., s. 30. 
50 Ibid., s. 33. 
51 Ibid., s. 48. 
52 Ibid., s. 44. 
53 Ibid., s. 124. 
54 Ibid., s. 124. 
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och invigdes 1832. En förordning som hade som syfte att modernisera jordbruket var laga 
skifte som infördes 1827.55

 
Det industriella genombrottet kom efter Karl XIV Johans tid som regent men hela denna 
förändring av det svenska samhället förbereddes redan under hans långa regeringstid. 
Medelklassen blev allt viktigare i samhället och var den som redan under 1830-talet präglades 
av liberalismens idéer.56

 
Under Karl XIV Johans tid präglades Sveriges ekonomi fortfarande främst av handeln och 
inte av industrin. I Norrköping var textilindustrin i början av 1800-talet mindre vinstgivande 
än handel.57 Men under 1820- och 1830-talen gick staden tillbaka som handelsstad och gick 
istället framåt som industristad med klädes- och papperstillverkningen i spetsen. Särskild 
klädestillverkningen blomstrade och ledde till att klädesfabrikerna alltmer blev stadens 
huvudnäring. En stor del av arméns uniformer var sydda av tyger från Norrköping.58 Den 
stigande textilindustrin i Norrköping gynnades särskilt tack vare den svenska tullpolitiken 
som långt in på 1800-talet var starkt protektionistisk. Detta tullskydd ville Karl XIV Johan 
helst inte släppa, men den liberalt sinnade oppositionen fick allt mer genomslagskraft i slutet 
av hans regeringsperiod. Under Karl XIV Johans tid rådde importförbud och restriktiva 
skyddstullar främst mot de viktigaste brittiska exportindustrierna, och här framförallt mot 
textilindustrin.59  
 
Vid riksdagen 1823 gjordes det några ändringar i Sveriges skyddstullspolitik genom vissa 
borttaganden av tullarna.60 Även om många liberala reformer kom först till stånd efter Karl 
XIV Johans regeringstid ökade den liberala grundsynen på näringsfriheten redan då. Vid 
1834-1835 års riksdag gjorde liberalerna stora framgångar. Påverkad av den politiska 
situationen i Europa under 1830-talet med exempelvis julirevolutionen 1830 i Frankrike eller 
parlamentsreformen i England 1832, ställdes det många krav till Karl XIV Johan och hans 
statsråd. Parlamentarismen skulle genomföras och rösträtten utvidgas, ståndsamhället borde 
avskaffas och det pläderades för en full yttrandefrihet. De liberala tankarna riktade sig också 
mot den ekonomiska politiken som fordrade näringsfrihet och så få statliga regleringar som 
möjligt. Tullar och skråväsende skulle omedelbart avskaffas. Kungen började nu kritiseras 
öppet i tidningarna som under den tiden fick sitt genombrott som exempelvis Aftonbladet. 
 
Vid riksdagen 1840-1841 fattades bland annat ett beslut beträffande Sveriges 
folkundervisning som hade till följd att året därpå tillkom den så kallade folkskolestadga som 
uttryckte att det skulle finnas åtminstone en skola i varje socken.61

 
Karl XIV Johan dog den 8 mars 1844 och efterträdes av sin son Oskar I. 
 
 

                                                 
55 Lars O. Lagerqvist, s. 123. 
56 Knut Wichman, Från Karl Johanstidens Norrköping (Göteborg, 1957), s. 10. 
57 Björn Helmfried, Salomon Kraft, ed., Norrköpings historia, IV. Tiden 1719-1870, 7. Norrköpings ekonomiska 
och sociala historia 1719-1870 (Stockholm, 1968), s. 203.   
58 Knut Wichman, s. 23. 
59 Ibid., s. 59. 
60 Om inte annat sägs har alla uppgifter i detta stycke hämtats från Knut Wichman, s. 74f. 
61 Knut Wichman, s. 108. 
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Undersökning 
 

Norrköpingsbornas involverande i uppförandet av Karl XIV Johan-staty   
 
Den som först lade fram idén om ett minnesmärke över Karl XIV Johan var företagaren John 
Swartz.62 Under denna tid var han en inflytelserik och betydande person i Norrköping som 
dessutom var en personlig vän till den avlidna kungen. Den 9 april 1844 överlämnades ett 
dokument till stadens 24 Borgerskapets äldste63, som författades av Swartz och 
undertecknades av 40 av stadens främsta medborgare av olika klasser och yrken, inklusive 
John Swartz. Detta dokument innehöll den önskan att ett minnesmärke till den bortgångna 
kungen skulle uppföras. Det började med orden: ”Livligt delande det tacksamma minne av vår 
hädangångne, lika store som gode konung, vilket varje svensk man hyser i sitt bröst, hava vi 
undertecknade, invånare i detta samhälle, önskat att även åt våra barn bevara detta 
minne”.64Var och en av de 40 personerna bidrog med en större summa pengar till det önskade 
minnesmärket. Borgerskapets äldste godkände denna begäran och för att kunna finansiera 
detta projekt uppmanades Norrköpings invånare, oavsett stånd och klasser, till frivilliga 
donationer. Med rubriken ”Till Norrköpings Resp. Innevånare af alla stånd och klasser!”, 
riktade Norrköpings Tidningar den 17 och 24 april 1844 en appell till staden invånare att 
skänka pengar.65

 
Norrköpings Tidningar redovisade den 24 april, den 1, 7, 15, 22 maj, den 5 juni och den 21 
augusti 1844 detaljerade listor, så kallade subskriptionslistor, över de personerna som gav 
pengar till uppförandet av Karl XIV Johan-statyn. Beloppet som skulle skänkas behövdes inte 
betalas med en gång utan det skulle delas upp på tre år, det vill säga från och med 1844 till 
1846. Enligt dessa listor bidrog ungefär 1177 personer från olika klasser med en viss summa 
pengar. Det handlade med säkerhet om fler personer än listorna visade därför att det 
anmärktes ibland att ett inlämnat bidrag inkluderade en hel familj eller man och hustru. Med 
tanke på att Norrköping hade en population av ungefär 14000 invånare 1844, var det en stor 
del av befolkningen som gav sitt stöd.  
 
Förutom namn och med hur mycket de olika personerna bidrog med, angavs även på ungefär 
800 bidragsgivare vilka yrkestitlar de hade. Tack vare denna redovisning är det möjligt att se 
hur statyprojektet involverade människor av olika klasser och ålder i hela staden Norrköping. 
Följande tabell ska visa detta. Tabellen visar också att Norrköping var en utpräglad 
fabriksstad vid 1800-tals mitt med klädfabriker som främsta inkomstkällor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62 Om inte annat sägs har alla uppgifter i detta stycke hämtats från Knut Wichman, s. 115f. 
63 Motsvarar dagens stadsfullmäktige. 
64 Knut Wichman, s. 117. 
65 Norrköpings Tidningar, 17/4, 24/4 1844. 
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Tabell 1: Antalet subskribenter vars yrkestitlar var angivna på subskriptionslistorna. 
 
Yrkestitel Antal

 
Yrkestitel Antal

Bobinare 5 Plyserska och nopperska 46
Bokhållare 3 Pressare 16
Dragare 7 Påläggare 13
Dräng 7 Ruggare 65
Eldare 2 Skrubblare 9
Fabriksarbetare 22 Smed 8
Filare 18 Smedhantlagare 2
Färgeriarbetare 29 Snickare 10
Förläggare 9 Spinnare 79
Gjutare 9 Spinnmästare 3
Hantlangare 3 Timmerman 12
Hasplar 14 Ullsorterare  3
Hembagare 2 Ulltorkare 2
Järnsvarvare 8 Ulltvättare 2
Kettingsskärare 6 Valkare 19
Klädesvävare 138 Vävare 19
Kusk 2 Överskärare 33
Laxfiskare 2 Överstlöjtnant  2
Maskinförläggare 3 Översättare 18
Maskindragare 9
Murare 2
Nattvakt 3
Opererare 3
Plysare 4

Övriga (betjänt, daglönare, lappare, 
bleckslageriarbetare, boktryckare, 
kardsättare, sjötullsvaktmästare, 
urmakare, uppasserska, mjölnare, 
slubbare, tullfiskal, jordbrukare, etc. 

18

 
Källa: Norrköpings Tidningar, 24/4; 1/5, 7/5, 15/5, 22/5; 5/6 och 21/8, 1844. 
 
 
Det fanns givetvis skillnader i de givna penningsummorna men för att kunna förstå värdet av 
dessa summor behövs en närmare förklaring av penningsystemet på 1800-talets mitt. Olika 
inflationsvågor ledde till att detta system ändrades flitigt. Mellan 1834 och 1855 kallades 
mynten för riksdaler specie, riksbankens sedlar fick beteckningen riksdaler banko och 
riksgäldskontorets sedlar betecknades med riksdaler riksgälds. 1 riksdaler indelades i 48 
skillingar. Att göra jämförelser med till exempel 1800-talets priser eller lön är svårt och 
vilseledande därför de har inte någonting med det nutida penningvärdet att göra. I det här 
sammanhanget är det viktigt att sätta dessa summor i relation till personernas köpförmåga. 
För att få en förståelse av hur mycket saker och ting kostade på 1800-talet är det intressant att 
ta reda på hur länge man behövde arbeta för att kunna köpa en viss vara eller tjänst.66  
 
1845 tjänade en manlig daglönare på landet inklusive kost och logi knappt 60 riksdaler banko 
(rdr bo) om året och en kvinnlig daglönare ungefär 27 rdr bo. En lärare däremot kunde tjäna 

                                                 
66 Lars O Lagerqvist & Ernst Nathorst-Böös, Vad kostade det? – Priser och löner från medeltid till våra dagar 
(Borås, 2000), s. 16 
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upp till 1000 rdr bo om året. 1 lispund smör, som motsvarade 8½ kilo, kostade knappt 5 rdr 
bo. För att kunna köpa en ABC-bok fick man betala ⅓ rdr bo eller 16 skilling.67  
Bidragen som lämnades kunde variera mellan 4 skilling (av en spolgosse) och 2000 rdr bo (av 
John Swartz). Generellt låg de olika bidragen mellan 20 skilling och 2 rdr bo bland 
arbetarbefolkningen som bildade den största delen av dessa listor. Mellan de som tydligen 
tjänade bättre varierade det från 30 till 100 och ibland upp till 200 rdr bo. Bland de 40 
medborgare som undertecknade John Swartzs dokument, var det genomsnittliga bidraget 400 
rdr bo. Med tanke på att de flesta av subskriptionslistorna tillhörde Norrköpings arbetarklass 
och deras tillgångar med säkerhet varit begränsade är det anmärkningsvärt hur många ändå 
försökte att ge sitt stöd till statyprojektet. 
 
Denna insamling involverade även den yngre befolkningen som följande tabell visar. 
Gossarna gav i genomsnitt mellan 1 och 16 skillingar, lärlingar och gesäller bidrog med 
belopp mellan 8 och 32 skillingar. Ett undantag var en gesäll som gav 1 rdr bo. 
 
 
Tabell 2: Antalet ”yngre” subskribenter vars yrkestitlar var angivna på subskriptionslistorna. 
 
Olika ”gossar” 
 

Antal Lärlingar och gesäller  Antal

Bara beteckning ”gosse” 17 Bara beteckning ”lärling” eller 
”gesäll” 

3

Skolgosse 13 Boktryckerilärling 9
Opereraregosse 1 Färgaregesäll 3
Pressgosse 2 Färgarelärling 1
Ruggaregosse 7 Muraregesäll 12
Slubbgosse 1 Murarelärling 5
Spolgosse 34 Slaktaregesäll 1
Skarvaregosse 1 Timmermansgesäll 1
Överskäraregosse 1 Överskärarelärling 1
 
Källa: Norrköpings Tidningar, 24/4; 1/5, 7/5, 15/5, 22/5; 5/6 och 21/8, 1844. 
 
  
Ytterligare på listorna fanns fyra barn, fem änkor och ett bidrag av 3 rdr bo ”af en gammal 
fru”. På de restliga bidragsgivarna tillades inga yrkestitlar eller annan anmärkning.  
 
Fram till den 21 augusti 1844 blev norrköpingsbornas bidrag till statyns uppförande 
sammanlagt 7 365 rdr bo. De 40 personerna som tillhörde stadens rikare klass och 
undertecknade den begäran att ett minnesmärke över den avlidna kungens skulle uppföras, 
gav tillsammans 15 783 rdr bo. Totalt samlades alltså ihop knappt över 23 100 rdr bo. Jämfört 
med de ovan anförda exempel skulle en lärare på 1840-talet behöva jobba i 23 år för att kunna 
finansiera detta projekt. Om 50 manliga daglönare på landet skulle ha gått ihop för att skaffa 
pengar till en staty med detta värde, skulle det ha krävts över 7 års arbete var för att kunna 
betala de 23100 rdr bo. Det går att konstatera att resandet av ett minnesmärke med den 
planerade storleken var ett oerhört dyrt projekt. De slutgiltiga kostnaderna gick på ungefär 
28 100 rdr bo varav 4 500 rdr bo betalades av Borgerskapets äldste.68  

                                                 
67 Lars O Lagerqvist & Ernst Nathorst-Böös, s. 94. 
68 Norrköpings stadsarkiv, Borgerskapets äldste F:4,”Handlingar ang. Karl XIV Johan-monumentet 1844-1848”. 
Berättelse om uppförandet av statyn, 24/2 1848. 
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Sammanfattning 
Tack vare de noggrant redovisade subskriptionslistorna syns det tydligen att människor med 
olika yrken, ålder och från olika klasser bidrog till statyprojektet i Norrköping.  

 

Valet av statyns konstnär och de reaktionerna som detta förde med sig 
 
Den 30 oktober 1844 hade de ansvarige en audiens hos kung Oskar I för att be om tillstånd att 
resa en staty om Karl XIV Johan.69 Efter ett godkännande av kungen kontaktades de svenska 
konstnärer Bengt Erland Fogelberg, Johan Niclas Byström och Carl Gustaf Qvarnström som 
skulle lämna in förslag om statyns utseende och kostnader. Problemet var att resurserna som 
fanns till förfogande till statyprojektet var begränsade och det konstaterades snabbt att de 
tillfrågade konstnärerna var för dyra. Även Finspångsbruk, där gjutningen skulle göras, 
begärde för mycket pengar. Swartz åkte genom Tyskland för att hitta en konstnär som var 
billigare. Han tog kontakt med Ludwig Michael Schwanthaler i München som slutligen också 
valdes som konstnär till statyn av Karl XIV Johan. Skribenten till denna redogörelse 
motiverade detta val på följande sätt: 
 

”Commetterade som helst hade önskat att få anförtro bildstodens modellering åt endera af våra 
utmärkaste svenska konstnärer, funno dock, att de insamlade medlen skulle blifva aldeles otillräckliga 
för ändåmålet, efter det pris som desse fordrat för modelleringen, och då kostnaden för gjutningen var i 
München betydligt mindre än på något annat ställe samt professor Schwanthaler var allmänt känd, som 
en utmärkt konstnär med ett Europeiskt rygte, beslöto de att åt honom öfverlemna verket utförande, 
hvilket beslut äfven av Bogerskapets Äldste godkändes.”70

 
Mellan mars och augusti 1844 hade de ansvariga i Norrköping en tät brevväxling med 
konstnärerna Fogelberg, Byström och Qvarnström och med Mikael Gustaf Anckarsvärd, som 
var överintendent för statens konstsamlingar. De första breven handlade mer allmänt om 
konstnärernas olika förslag om statyns utseende och hur mycket den skulle kosta.71

 
I november 1844 publicerades vid två olika tillfällen samma artikel i Norrköpings Tidningar 
om den tyske konstnären Ludwig Michael Schwanthaler. Det handlade om en lång och 
noggrann beskrivelse om hans liv och utförda verk på andra ställen i Europa. Han hyllades 
och framställdes bland annat som genialisk.72

 
Efter att Qvarnström fick reda på att den tyske konstnären Schwanthaler fick uppdraget 
kritiserade han Schwanthalers kvalitéer i ett brev till Moselius, som var en av de tre ansvariga 
för detta projekt,. Han kallade honom för fabriksarbetare det vill säga att han bara jobbade 
snabbt och med inga känslor. Enligt Qvarnström ”har han börjat behandla konsten på 
köpmansvis” och ville bara tjäna pengar.73  
 
I augusti 1844 skrev Byström till Anckarsvärd att han var överraskad och förvånad att 
Schwanthaler fick göra statyn. Det föranledde Anckarsvärd att skicka ett brev till Swartz där 
han anförde sin besvikelse att en utländsk konstnär fick uppdraget. I Byströms namn vädjade 
                                                 
69 Om inte annat sägs har alla uppgifter i detta stycke hämtats från ”Handlingar ang. Karl XIV Johan-
monumentet 1844-1848”. Berättelse om uppförandet av statyn.  
70 Ibid., (ingen sida) 
71 Norrköpings stadsarkiv, Släkten Swartz i Norrköping B III c:36 och Borgerskapets äldste F:4, ”II. Om statyn”, 
brev nr. 15, 16, 19-22, 25a. 
72 Norrköpings Tidningar, 23/11, 27/11 1844. 
73 Borgerskapets äldste F:4, ”II. Om statyn”, brev nr. 20 och 21, 22/12 1844 och 9/1 1845. 
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han till de ansvariga i Norrköping att istället ta en svensk konstnär. Anckarsvärd menade 
vidare att Fogelberg säkert skulle gå ner med priset om denna skulle få reda på om att valet 
föll på Schwanthaler. Även Qvarnström skulle vara en bättre lösning.74

 
John Swartz svarade att det helt enkelt var omöjligt att ta en av de tre svenska konstnärer, 
även om de ansvariga i Norrköping helst ville ha en av dem, därför att de pengarna som fanns 
till förfogande inte räckte till. Qvarnström var visserligen billigare än Fogelberg och Byström, 
men han var fortfarande för dyr och det som ytterligare talade emot honom var hans låga 
erfarenhet i utförandet av en så stor staty i brons och hans rykte var inte erkänt än. Däremot 
var Schwanthaler ett stort namn med ett gott rykte i europeiska konstnärskretsar. Viktigt för 
Swartz var också att statyns gjutning skulle utföras i samma stad där konstnärens hade sin 
ateljé. Det skulle å ena sidan spara tid och å andra sidan hade konstnären möjligheten att hela 
tiden övervaka gjutningen av statyn. Såväl Schwanthalers ateljé som fabriken där gjutningen 
skulle verkställas fanns i München. Tidsaspekten spelade också en viktig roll. Den tyska 
konstnären skulle vara betydligt snabbare än Fogelberg och Byström.75  
 
Överintendenten Anckarsvärd riktade hård kritik mot Norrköpings ansvariga som föredrog 
Schwanthaler framför en svensk konstnär. Han menade att de fosterländska tankarna hos 
norrköpingsborna att uppföra en staty till Karl XIV Johans minne skulle i utförandet bli så 
”ofosterländskt”. Vidare skrev han: ”Jag vill nu önska att Schwanthalers fabriksstatue af en 
kung som han aldrig sedt, må i framtiden rättfärdiga herrarnas åtgärd.” Men han bifogade att 
han personligen tvivlade på det. Avslutningsvis påstod Anckarsvärd att han kunde bevisa att 
en skicklig svensk konstnär kunde ha anlitats med de tillgångarna som de ansvariga i 
Norrköping hade till sitt förfogande.76  
 
När Swartz besökte Schwanthalers ateljé i maj 1845 fick han för första gången se en modell 
av statyn. I ett brev till Moselius skildrade han sina första intryck på följande sätt: ”[…] ty 
någons fullkomligare likhet i ansiktets uttryck såväl som särskilda delar, har jag aldrig sett. 
Det är allt hvad vi kunna önska och mycket mera, än vi med skäl bort hoppas. Ingen bild af 
Carl Johan i Sverige tål den ringaste jämförelse med denna. Detta är mitt verklige tycke”; och 
vidare menade han att ingen annan kunde ha gjort det här uppdraget bättre än Schwanthaler. 
Under detta besök påpekade Schwanthaler att statyn skulle se bättre ut i kröningsmantel men 
de ansvariga i Norrköping ville att statyn skulle framställa Karl XIV Johan i 
fältmarskalksuniform därför att kungen alltid hade denna uniform på sig när han besökte 
Norrköping.77

 
Den 21 januari 1846 skrev Lagerkvist, som tillhörde kommittén som var ansvarig för 
statyprojektet, ett brev till den tyske konstnären, där han visade sin stora tacksamhet gentemot 
honom. Lagerkvist framhävde att han var övertygad om att statyn skulle tack vare konstnärens 
genialitet bli så vacker och perfekt som bara möjligt. Statyn skulle bli en prydnad och en ära 
för staden Norrköping och den skulle för alltid förbindas med den store kungen och den 
genialiska konstnären.78 Efter invigningen framhävdes i ett tackbrev till Schwanthaler att Karl 

                                                 
74 Släkten Swartz i Norrköping B III c:36, P.M. d. 11 Juli 1846 (ang. byggnadsarbeten, statyfrågan, kontoret 
m.m, till sönerna?) ”Bref från Ankarswärd, Byström, Fogelberg och Qvarnström, samt Wetterling”, brev 2/8 
1844. 
75 Släkten Swartz i Norrköping B III c:36, P.M. d. 11 Juli 1846,  brev 3/8 1844. 
76 Ibid., brev 16/8, 1844. 
77 Släkten Swartz i Norrköping B III c:36, ”Bref från John Swartz till J. Moselius”, 18/5 1845. 
78 Borgerskapets äldste F:4, ”II. Om statyn”, brev nr. 43, 21/1 1846. 
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XIV Johans gamla vänner och företrädare var överens om att statyn liknade kungen in i 
minsta detalj, särskilt begeistrad var dessa personer över statyns ansiktsdrag.79  
 
 
Tidningens reaktioner 
 
Kritik kom bland annat från Aftonbladet, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och Östgöta 
Correspondenten. Angående det opatriotiska agerandet genom att välja en tysk konstnär 
svarade Norrköpings Tidningar med att påpeka att den verkliga konstnären är en 
världsmedborgare och tillhör därmed inget särskilt land utan som det hette ”hela den 
civiliserade werlden”, de som uppskattade dennes konst. Vidare framhävdes att 
Schwanthalers rykte i det här sammanhanget var betydligt bättre än av de svenska 
konstnärerna utan att det var meningen att nedvärdera dem.80  
 
Östgöta Correspondenten menade att statyns utseende visade stor olikhet med originalet. 
Särskilt ansiktsdragen och kroppshållningen var inte lik den avlidne kungen som egentligen 
skulle spegla hans militäriska och kungliga hållning och den autoritära blicken men visade 
istället bara ett besvärat och olyckligt uttryck.81  
 
Sammanfattning 
Valet på den tyske konstnären Schwanthaler väckte tydligen starka reaktioner, särskilt i den 
svenska konstnärsvärlden men också i olika svenska tidningar. Det som främst framhävdes 
var att statyn skulle göras av en utländsk konstnär och inte av en av de nämnda svenska. 
Staden Norrköping anklagades för att inte ha några patriotiska känslor och att det var 
beklagligt att bara ekonomin var avgörande i det här sammanhanget. De ansvariga i 
Norrköping, med John Swartz i spetsen, försvarade sitt beslut flera gånger genom att bland 
annat beskriva Schwanthaler som genialisk och europeisk storhet inom konstnärskretsen.  
 
 

Kritiska och politiska synpunkter i sambandet med statyn av Karl XIV Johan 
 
Redan i juni 1844 kritiserade Göteborgs Handels och Sjöfartstidning statyprojektet i 
Norrköping. I tidningen påpekades den finnande misären i Sverige som Karl XIV Johans 
regim lämnade efter sig och menade vidare att all sorg om den döde kungen bara var hyckleri 
och tillgjort. Men det som alltid skulle väcka opposition i det här sammanhanget var om man 
skulle överdriva sin sorg och med det syftade tidningen på norrköpingsborna vars dåliga 
fabriker blomstrade tack vare kungens tullpolitik. Piedestalen skulle därför formas som en 
ullsäck och istället för ett svärd skulle kungen bära en ullsax och i den andra handen ett 
tullplakat. Vidare undrade tidningen om det inte vore bättre att investera statyprojektets 
pengar i till exempel ett räddningshus som Norrköping mer än alla andra svenska städer var i 
behov av.82  
 
I mars 1845 skrev några stockholmska tidningar om att statyn skulle göras av Schwanthaler. I 
det här sammanhanget framhävde Norrköpings Tidningar att de redan hade berättat detta för 

                                                 
79 Borgerskapets Äldste F:4, brev nr. 44a, 5/12 1846. 
80 Norrköpings Tidningar, 23/5 1846 
81 Östgöta Correspondenten, 21/10 1846. 
82 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 15/6 1844. 
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flera månader sedan och menade vidare att det bara visade hur trångsynta Stockholms 
tidningar var i att observera vad som hände utanför huvudstaden.83

 
Den 20 maj 1846 stod det bland annat att Stockholms tidning Dagligt Allehanda upprepade 
gånger yttrade absurda anmärkningar angående statyns tillverkning i München och menade att 
den bara köptes därifrån tack vare sina låga kostnader. I det sambandet framhävde Dagligt 
Allehanda den fria handelns grundsatser och krävde att den fria handeln även skulle tillämpas 
på kläder, som var Norrköpings främsta inkomstfaktor på den tiden. En insändare i Post-
tidningen försvarade Norrköping och menade att en staty inte var en vara som var nödvändig 
som till exempel kläder. Ett sådant köp kunde inte sättas i relation till en fri klädeshandel som 
enligt insändaren bara skulle skada Sverige. Många medborgare skulle förlora sina inkomster, 
den ökade importen måste med andra varor eller med bankens silver betalas och bara för att 
skaffa sig vardagskläder skulle man vara beroende på utländska företag.84

 
Den 17 oktober 1846 publicerades i Norrköpings Tidningar en text av ”en varm beundrare af 
den Gamle Kungen” som betonade kungens positiva karaktär. Vidare framställdes han som 
grundläggare till Sveriges framtida politiska och ekonomiska framgångar. Det stod bland 
annat att ”Den Store, Den ädle, Den gode; och dess (anm. Norrköpings) invånare tycktes 
redan då ana, hvad framtiden så skönt skulle utveckla”. Enligt skribenten var en anledning 
varför Sverige kunde utvecklas i en positiv riktning den fredliga perioden som präglade landet 
under kungens regeringstid. Vidare betonades att Karl XIV Johans förnuftiga styre gynnade 
Norrköpings företag. Han välsignades som folkets fader och beskyddare. Författaren till 
denna text sammanfattade sin tacksamhet mot den avlidna kungen på följande sätt:  
 

”Ty våra aningar, då vi präglade Hans Bild, bedrogo oss icke; och de upfyllda förhoppningarna hafva 
påkallat ett större och varaktigare uttryck af vår tacksamhet. Derföre hafva vi hastat, rike och fattige, 
höge och låge, herrar  och tjenare, att erbjuda våra bidrag till en Minnesstod åt Honom, som ständigt 
skall lefva i våra hjertan, som skall uplefva för våra blickar, då vi vandre fram öfver den plats, der åt oss 
och åt efterkommande vi rese Hans Bild”.85

 
Östgöta Correspondenten kallade festligheterna i Norrköping för en märkvärdig händelse och 
menade att de allmänna tidningarna knappt berättade någonting om själva statyn innan den 
invigdes. Enligt tidningen berodde detta på att det hela inte hade någon nationell betydelse. 
Frågan ställdes varför Norrköping stod i ett större samband med Karl XIV Johan än till 
tidigare svenska regenter som med sina olika handlingar bidrog till att staden kunde utvecklas.  
Tacksamhet skulle hellre visas dem som gav Norrköping privilegier än den som inte ville inse 
att tiden var mogen att en del av dessa privilegier skulle tas bort. Tidningen konstaterade att 
Norrköping tydligen hade ett större samband med Karl XIV Johan än med tidigare regenter.86

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83 Norrköpings Tidningar, 26/3 1845. 
84 Norrköpings Tidningar, 20/5 1846. 
85 Norrköpings Tidningar, 17/10 1846. 
86 Östgöta Correspondenten, 21/10 1846. 
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I samband med invigningsfestligheterna redovisade Norrköpings Tidningar den 21 oktober 
1846 under rubriken ”Norrköpings Stads förkofran” hur staden framförallt ekonomiskt 
utvecklades under Karl XIV Johans regeringstid.87  
 
 
Tabell 3: Norrköpings förkovran under Karl XIV Johans regeringstid. 
 

 
 
Källa: Norrköpings Tidningar, 21/10, 1846. 
 
 
Denna redogörelse väckte kritik hos flera liberala svenska tidningar. Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning svarade några dagar senare på Norrköpings publicerade förkovran. Tidningen 
ansåg det som oklokt och oförskämt att visa denna utveckling på det här sättet, med tanke på 
att den inte uppkom genom handeln med utlandet eller genom befolkningens egen förtjänst 
”utan helt och hållet måste tillskrivas ett system, som gjort hela landet skattskyldigt under 
fabriksväsendet, och således upplyftat staden Norrköping”.88 Dessutom skedde denna 
utveckling på bekostnad av den övriga svenska industrins och produktionens bekostnad. 
Enligt den göteborgska tidningen var det viktigt att ha detta i åtanke och därför fanns det inte 
någon anledning att öppet uppträda så skrytsamt som bara väckte den sovande björnen. Från 

                                                 
87 Norrköpings Tidningar, 21/10 1846. 
88 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 28/10 1846. 
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och med den 20 oktober 1846 skulle alla försök att bibehålla förbudssystemet och 
skyddstullar vara förgäves. Det svenska folket kunde nu med egna ögon se hur staden 
Norrköping ”beröfvat det en dess naturligaste rättighet: den, att få anskaffa sina behof, på det 
förmånligaste sätt, det förmår”.89  
 
Den 4 november 1846 svarade Norrköpings Tidningar på den kritiken från Göteborgs 
Handels- och Sjöfartstidningen Norrköpings förkovran. Handels- och Sjöfartstidningen 
anklagades för att förvränga verkligheten och att den gav en falsk bild av staden. Norrköpings 
Tidningar skrev att Karl XIV Johans ekonomiska politik medförde för vissa städer fördelar 
och för andra städer nackdelar. Men faktum är att kungen föredrog en politik som gynnade 
Norrköping och att staden med all rätt tog nytta av den som tydligen andra städer i Sverige 
inte gjorde. I det här sammanhanget påpekade tidningen att staden inte bara förkovrade sig 
som fabriksstad utan även som handelsstad. Vidare framhävdes att det endast var stadens 
invånare som skänkte pengar till statyns uppförande och det därför inte angick någon vad och 
vem norrköpingsborna hyllade. Det var stadens skyldighet att visa sin respekt och tacksamhet 
gentemot kungen på det här sättet. Kritiken mot skulptören och statyns utseende 
tillbakavisades och det underströks att det aldrig var tanken att resa ett nationellt monument 
utan ett som bara passade staden och dess åsikter om Karl XIV Johan. Påståendet av Handels- 
och Sjöfartstidningen att Norrköping förkovrade sig på bekostnad av landets övriga städer 
dementerades och istället framhävdes det att förkovran hände på bekostnad av utlandet. 
Liberala tankar och ett fritt tullsystem ifrågasattes då det ur ett ekonomsikt perspektiv bara 
skulle gynna utländska företag och istället ruinera den inhemska industrin.90  
 
Tidning för Fahlu Län och Stad kritiserade som Göteborgs Handel- och Sjöfartstidning 
Norrköpings förkovran i sambandet med statyinvigningen. Som tidigare försvarade sig 
Norrköpings Tidningar även i det här fallet bland annat genom att framhäva betydelsen att 
producera exempelvis lyxartiklar inom landet än att istället importera dem. Målet måste vara 
att vinsten först och främst skulle stanna i Sverige än att den hamnade i ”fremmande händer”, 
som det hette tidningen.91

 
Östgöta Correspondenten svarade på ett brev från en insändare från Norrköping som var emot 
ett friare tullsystem. Tidningen påpekade att en delegation, anförd av John Swartz, kort efter 
kungens död åkte till Stockholm för att få prata med den nya kungen Oskar I och bad honom 
att skydda Norrköping på liknande sätt som hans far hade gjort. Han svarade att han skulle 
beskydda alla hans undersåtar på liknande sätt. Vid ett annat tillfälle menade kungen att han 
inte skulle för ett intresse uppoffra hela landets intressen. Hans beslut att föra en mer liberal 
politik än sin far stod fast. Vidare framhävde tidningen att det svenska näringslivet skulle 
utvecklas snabbare och effektivare om marknaden präglades av frihet och konkurrens.92  
 
Sammanfattning 
De undersökta tidningsartiklarna visade vilken politisk sprängkraft statyprojektet i 
Norrköping förde med sig. Kritiken kom som i Schwanthalers fall främst från liberala 
tidningar som påpekade Norrköpings negativa inställning till näringsfriheten och den fria 
handeln. Norrköping gynnades av den svenska tullpolitiken och i det här sammanhanget var 
det förståeligt att kritiken kom exempelvis från handelsstaden Göteborg som missgynnades av 
Karl XIV Johans protektionistiska tullpolitik. Givetvis försvarade sig Norrköpings Tidningar 
                                                 
89 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 28/10 1846. 
90 Ibid., 4/11 1846. 
91 Ibid., 11/11 1846. 
92 Östgöta Correspondenten, 21/11 1846. 
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på alla, enligt tidningen, orättvisa anklagelser och beskrev den avlidne kungen istället i väldigt 
positiva termer. En intressant aspekt i det här sammanhanget är Norrköpings Tidningars 
påpekande att det bara var stadens invånare som gav pengar till denna staty och att det inte var 
meningen att skapa ett nationellt monument utan bara för Norrköping. Det handlade alltså om 
en intern angelägenhet och det angick inte någon annan varför Karl XIV Johan hyllades på det 
här sättet. En liten underhållande detalj i det här sammanhanget är Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidningens förslag från 1844 att statyn skulle utses med ullsax och tullplakat samt att 
den skulle stå på en piedestal i form av en ullsäck.  
 
Men kritiken kom inte bara utanför Östergötland utan även från grannstaden Linköping som 
via Östgöta Correspondenten antydde vad man tyckte om festligheterna kring Karl XIV 
Johan. Norrköpings statyprojekt ifrågasatts och tidningen undrade varför just denna kung 
hedrades och inte en tidigare svensk regent som hade stor betydelse för staden. Vidare 
påpekade Östgöta Correspondenten att några inflytelserika personer från Norrköping åkte till 
huvudstaden kort efter kungens död, för att försäkra sig om kung Oskar I skulle fortsätta med 
en liknande politik som sin far.  
 
 

Reflektioner kring invigningen den 20 oktober 1846  
 
Den 23 april 1846 var statyn färdig och en månad senare tillfrågades kung Oskar I under en 
audiens när invigningsceremonin skulle äga rum. Kungen bestämde den 20 oktober 1846, 
exakt 30 är senare när Karl Johan för första gången besteg svensk mark. Statyn 
transporterades per båt från Lübeck till Norrköping. Båten välkomnades med kanonskott, 
musik och många åskådare på gator och längs vattnet. Tacktal hölls till alla som var 
involverade i förverkligande av detta projekt.93  
 
I ett tillkännagivande som publicerades den 9 oktober 1846 i Norrköpings Tidningar 
meddelades stadens invånare när invigningsfestligheterna skulle äga rum. Det som bland 
annat framhävdes var att alla samhällsklasser hjälpte till att detta minnesmärke skulle kunna 
uppföras och att skribenten var övertygad ”om renheten och enhälligheten af de tankesätt, 
som i denna minnesvärda tidpunkt lifva alla detta samhälles innevånare”. Detta 
tillkännagivande avslutades med ett noggrant anfört program över de kommande 
festligheterna.94

 
På invigningsdagens förmiddag uppvaktades kung Oskar I bland annat av den kommittén som 
var ansvarig för uppförandet av statyn. Dess ordförande grosshandlaren Moselius redogjorde 
för kungen sin tacksamhet och känslor för Karl XIV Johan. Han menade i början av sitt tal att 
kungen bytte sin världsliga krona mot en himmelsk och att minnet av hans fredliga 
regeringstid skulle leva vidare i många sekler. Vidare framhävde Moselius att det var alla 
olika samhällsklasser som hjälpte till att denna staty kunde uppföras. Sin tacksamhet gentemot 
kungen framförde Moselius på följande sätt:  95

 

                                                 
93 ”Handlingar ang. Karl XIV Johan-monumentet 1844-1848”. Berättelse om uppförandet av statyn. 
94 Norrköpings Tidningar, 9/10 1846.  
95 Norrköpings stadsarkiv, Fullständig Beskrifning öfver de högtidligheter, som utmärkte festen för Aftäckandet 
af Konung Carl XIV Johans minnesstod i Norrköping d. 19, 20 och 21 Okt. 1846 (Norrköping, 1846), s. 8-10.  
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”Vi hafva inom vår Stad velat gifva ett uttryck af den erkänsla, som hvarje medborgare är skyldig en 
stor och god Konung, vi ville hvarje dag se de älskade dragen och åt våra efterkommande öfverlemna 
bilden af den Monark, som förtenat namnet af fäderneslandets Fader och Välgörare.”96  
 

Moselius menade att det var på grund av alla motgångar den svenska nationen längtade efter 
en stark och kunnig ledare som kunde rädda Sverige ur den befintliga misären och med hjälp 
av Guds ledande hand föll valet på Karl Johan. Tack vare honom infriades alla förhoppningar 
hos det svenska folket. Han kämpade i Europa för Sveriges frihet och självständighet och som 
förenades på ett fredligt sätt ”med våra bröder på andra sidan fjellen”.97 Karl XIV Johan 
främjade enligt Moselius allt som kunde leda till landets välfärd, bildning och förkovran. Han 
stöttade ”alla ädla, goda och nyttiga företag”.98 Talet avslutades genom att påpeka att 
fäderneslandet hade många duktiga kungar men bara få var så genialiska som Karl XIV 
Johan. I honom såg man  
 

”[…] det djerva och snillrika hos Härföraren, det djupsinniga och klarseende hos Statsmannen, det 
rättvisa och menniskoälskande hos Regenten, det milda, älskeliga och intagande hos Menniskan.” 
Derföre måste Hans minne alltid blifva oss kärt så länge vårt språk ännu talas, så länge ett blad af våra 
häfder finnes qvar, så länge ett Svenskt hjerta ännu klappar vid tanke på fosterlandet och dess välgörare; 
så länge skall äfven CARL JOHANS namn lefva i älskad åminnelse hos det folk, hvars ära och lycka 
var det käraste syftemålet, för Hans omsorger och önskningar.”99

 
Ungefär vid tolvtiden ringde storklockan som var tecken till processioner på olika ställen i 
staden. Norrköpings arbetare av alla klasser delades upp i fyra grupper med var sin fana. 
Varje grupp leddes av två borgare. De fyra fanorna bar Norrköpings vapen och olika 
inskrifter: ”Idoghet och Ordning”, ”Trohet och Redbarhet ”, ”Ihärdighet och Sparsamhet” och 
”Slöjder och Konstflit”.100 De marscherade till torget och intog sina tilldelade platser. Efter de 
kom den stora processionen i följande ordning: Skolungar, lärare och präster, ståndpersoner, 
stadens auktoriteters ständer med Norrköpings vapen som visade inskriften ”Trohet mot 
Konung och Fäderneslandet”, Magistraten, Borgerskapets äldste, Borgerskapets ständer med 
Norrköpings vapen och inskrift ”Enighet och allmän anda”,101 stadens handels-, fabriks- och 
hantverkssocieteter och sist kom 48 inbjudna veteraner som tillhörde båda lifgrenadier-
regementena från 1810, året när Karl Johan besteg för första gången svensk mark. Dessa 
veteraner stod hedersvakt vid statyn.102  
 
Vid avtäckningen avfyrades salvor av de 800 man från lifgrenadier-regementena som fanns 
närvarande och därefter sjöng man följande folksång:  
 

Gud i Ditt hulda försvar, Nedstråle Polstjernan klar 
Hägne vår Konung, vår Far! Öfver det älskade par! 
Bönhör vår bedjande röst, Blomstre dess dyrbara ätt! 
Tolkad af trofasta bröst! Fostrad för Sanning och Rätt! 
Länge för folk och för land, Skänk oss, o Gud! såsom lön, 
Måtte Din vårdande hand! Framtiden fridsam och skön! 
Skydda hans dar!  Lefve Oscar!103

 

                                                 
96 Fullständig Beskrifning öfver de högtidligheter, som utmärkte festen för Aftäckandet af Konung Carl XIV 
Johans minnesstod i Norrköping d. 19, 20 och 21 Okt. 1846., s. 9. 
97 Ibid., s. 10. 
98 Ibid., s. 10. 
99 Ibid., s. 10.  
100 Ibid., s. 12.  
101 Ibid., s. 12. 
102 Ibid., s. 12-13. 
103 Ibid., s. 14. 
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Nedan anförda hymn följde folksången: 
 

Hvilkens är bilden, bland dunder och lågor Ärans och kärlekens Drott! vi Dig sjunga; 
Blottad för trohetens längtade frågor?  Dig, o CARL JOHAN! med prisande tunga 
Krönt af sin lagers odödliga blad? –  Sjunger Ditt folk än i sednaste tid. 
Höga gestalt ifrån dagar, som farit!  Solen kan höljas af natt – men densamma 
Segersäll, Fredsäll, sådan du varit,  Är och förblifver hon dock, som förut; 
Blicka utöfver Din skyddade stad!  Evig som hon, är de verkningars flamma, 
    Som från en faderlig Hjelte går ut! 104

Minns, att Ditt mäktiga  
Svärd gaf oss frid! 
Minns, att Din präktiga 
Palm var oss blid! 

 
På piedestalens framsida kunde man läsa följande inskription: 
 

CARL XIV JOHAN 
Segersäll 
Fredsäll 

 
Och på baksidan stod det: 

MDCCCXXXXVI 
Af Norrköpings Invånare105

 
Angående piedestalens inskrift rådde inte enighet från början. Den föreslagna inskriptionen på 
framsidan skulle vara: ”Carl XIV Johan Segersäll Fredsäll” men istället ville Borgerskapets 
äldste att det bara skulle stå ”Carl XIV Johan”. I ett brev till Kungliga Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien106 uttryckte de sina bekymmer. Borgerskapets äldste menade att bara 
namnet som inskrift och statyns utseende skulle räcka för att komma ihåg honom som han 
var. Ytterligare information på sockeln skulle förmodligen vilseleda statyns betraktare. 
Begreppen segersäll och fredsäll var enligt Borgerskapets äldste passiva och ofullständiga och 
hade troligen som följd att det bara skulle fokuseras på de två orden. Brevet avslutas med ett 
konstaterande att om Vitterhetsakademien ansåg att bara namnet Carl XIV Johan var 
olämpligt som inskrift, så skulle i sådant fall segersäll och fredsäll användas, vilket också 
gjordes.107

 
Ytterligare en sång som lästes upp lät så här:  
 

Festliga stund för tacksamma sinnen,  Frid var din lust – din äras bästa  del –  
Helsad med jubel på Bråvikens strand,  Och Eklöfskransen hvad du hels t begärde, 
Helgad med trohetens värma åt minnen, Fast ammad upp vid krigets vilda spel 
Dyrbara evigt för Skandiens land,  Du dock förstod, att akta menskovärde; 
Sänk dig från höjden på snöhvita vingar,  Och hvart du kom, du krigets vande son, 
Fyll våra hjertan med andakt och frid,  Väl lagrar skar du med ditt svärd det skarpa, 
Då åt den Störste bland män på sin tid,  Dock var du mild – i dina åskors dån 
Tacksamhet ödmjukt sitt offer nu bringar!! Sig städse smög en ton från fridens harpa. 
 
 

                                                 
104 Fullständig Beskrifning öfver de högtidligheter, som utmärkte festen för Aftäckandet af Konung Carl XIV 
Johans minnesstod i Norrköping d. 19, 20 och 21 Okt. 1846, s. 14. 
105 Ibid., s. 4. 
106 Denna akademi hade under denna tid bland annat inskriftskonsten som ansvarsområde och hade därmed som 
uppgift att ge råd och exempel om inskriptioner och emblem. 
107 Borgerskapets äldste F:4, ”II. Om statyn”. Brev och skrivelsen i samband med dess beställning och utförande 
1844-47, skrivelse nr. 3. 
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Vid jubelrop och våra forsars brus  Din hand var öppen, som din panna var, 
Och festlig sång och vid kanoners dunder Och i ditt bröst sköt mensklighet sin blomma, 
Träd, ädle bild, träd fram i dagens ljus,  Den ena guld, den andra sanning bar, 
En vördad gäst i minnets helga stunder!  Dem. båda två ett älskadt folk till fromma. 
Du sjelf ju stått på detta samma torg,  Du nödens tår – du hviskningen förnam, 
Bland detta folk, som än ditt minne gråter, Som smög till thronen från hvar nödställd like, 
Med dessa hjertan till din kungaborg,  Ditt guld du gaf – men i ditt öga sam 
Bland dessa blickar, som dig söka åter.  En tår, mer värd än kronan i ditt rike. 
 
Hell, hjeltebild, för – våra hjertan dyr,   Vårt land du gaf sist hägnet af din Son, 
Vårt offer dig af tacksamhet vi bära!!  I vishet gammal fastän ej till åren; 
När dagen kommer, när den åter flyr,  Han under dig gjort sina lärospån, 
Hvad fröjd för oss, du blir oss evigt nära!! Och följer dig med stadig gång i spåren: 
Din minnestod skall många gånger än  Med Rätt och Sanning samma sköna mål, 
En älskad Kung ett tacksamt folk förena, Som du har vunnit skall han också vinna, 
Och mången fest här firas om igen  I folkets kärlek, och dess offerskål 
Med samma känslor, lifliga och rena.  För OSCARS minne som CARL JOHANS  
    brinna. 
Du ädle son af tvenne fosterland, 
Du värdig är, att saknas af dem båda!  Väl står din bild med konungsliga drag 
Kring Galliens Örn di segerkransar band, Än lifligt qvar i dina Svenskars minnen, 
Och Sveas Lejon lät du verlden skåda  Men komma skall likväl en gång den dag, 
Ännu en gång uppå Germaniens jord  Då prägeln bleknats bort ur barnens sinnen: 
Som räddare med återvunnen ära,  Då skall den slägt, som trampar på vår mull, 
Och derför Verlden skall som Skandiens Nord Än samlas här omkring din stid och lära  
Din skugga minnets offerkransar bära.  Hur fädrens tacksamhet, af trohet full, 
    Förstod sin Kung än efter döden ära. 108

Fastän ditt nman på ryktets vingar flög 
Från hörn till hörn utaf Europas länder, 
Ej ärelystnad  i ditt öra smög 
Sitt gift, som krigets hemska facklor tänder; 
Till själen stor – till hjertat öm och god – 
Som krigets mål du ville friden finna, 
Och heldre sakna ryktet ärestod 
Än den med blod och likars tårar vinna. 

 
En sång till kungens minne framhävde hans gärningar i Europa som ledde till den långa 
freden i Sverige.  
 

Allt ifrån Nordkaps vilda stränder  Och länge Gustaf Adolfs krona 
Ned till det flaggbetäckta Sund,  Hon prydde skönt Hans silfverhår. 
Två Brödrafolk, CARL JOHANS händer, Må nu hans Ätt i Skandien trona, 
Förente i ett fast förbund,  Med Fadrens glans, i seklers år! 
Han, krigets son, gaf dock sin helsing  Den fria Halföns tappra Folk! 
Åt freden, som Han skänkt vårt land,  Då skall historien ännu gerna 
Och Europa, för sin frälsning,  Bli äfven deras bragders tolk.109

Att tacka har Hans hjeltehand. 
 
Vid Leipzig, Gustaf Adolfs like, 
Han folkförtryckarn öfvervann, 
Och aktning skaffade vårt rike, 
Han våra dagars störste Man. 
Han ville lag och rätt i landet: 
Dess odling Hans befrämjat har 
Och hafvens samband: ”Blåa Bandet”, 
Hans fasta viljas storverk var. 
 

                                                 
108 Norrköpings Tidningar, 21/10 1846. 
109 Ibid., 21/10 1846.  
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Invigningsceremonin avslutades på kvällen med ett fyrverkeri och en bal på stadshuset där 
kungafamiljen deltog.  
 
Redan dagen efter invigningen publicerade Norrköpings Tidningar en artikel som handlade 
om festligheterna kring statyinvigningen som beskrevs på ett väldigt noggrant vis. Artikeln 
avslutade med en dikt och en sång som framfördes vid invigningsceremonin.110  
 
Den 24 oktober 1846 informerade Norrköpings Tidningar att alla de som lämnade ett 
finansiellt bidrag till uppförandet av statyn skulle få en kopia av detta monument i litografi. 
Vidare stod det under kungörelser att platsen där statyn restes skulle ändra namnet från 
Saltängstorget till Karl Johans torg. Även i denna utgåva skildrades festligheterna ingående. 
Skribenten formulerade sin åsikt om statyns utseende på följande korta sätt: ”Hwad sjelfwa 
konstwerket i Statuen beträffar, kan kan icke annat än beundra dess utmärkta förträfflighet. I 
afseende på likheten med det höga originalet, weta wi att personer, som tillhört högstsalig 
konungens dagliga omgifning och nu biwistat festen, hafwa yttrat, att Statuen är en den mest 
lyckade afbild af Monarken i belåtenhetens lugna ögonblick.”111. Det som också framhävdes 
var stadens samhörighet som visades framför allt under de tre dagarna där festligheterna ägde 
rum. Inga oroligheter rapporterades och staden präglades av ordning och en glad stämning. 
Enligt skribenten speglade detta beteende ”den goda andan inom arbetsamhetens samfund”. 
Vidare skrevs att staden präglades av ett respektfullt förhållande mellan invånare och dess 
maktutövare och förhoppningar yttrades att denna gynnsamma relation även skulle bibehållas 
i framtiden. Artikeln avslutades med en dikt av fabriksarbetare.112   
 

Hell dig, Carl Johan, hell! Ifrån din ljusa höjd Oskar! dess ende Son, 
Äfwen till wåra tjäll  Stådar du säll och nöjd, Du! som på Sweas thron 
Stådar du ju,  Sänd oss en blick Uppstigit har: 
Då du den festen ser,   Neder till Swea land, Kärlek wi bjude dig, 
Som minneet åt dig ger, Och se de fasta band, Wälsigne Gud din stig, 
Ljust englablicken ler:  Dem icke tidens tand Lef säll och lyecklig! 
Hör sången nu!  Upplösta fick.  Blif hwad han war.113

 
Djupt utur wåra bröst,  Ty efter flydda år, 
Höjer sig känslans röst  Hos barnbarnen står 
För hwad du war;  Ditt minne qwar; 
Från wåra ringa tjäll  Sällhet dy spridde ut,  
Höjer sig mången qwäll Anda till lifwets slut, 
Tacksamhetenstanken snäll, Derför den renad njut,  
Minnet står qwar.  Hell dig wår Far! 

 
 
Sammanfattning 
Det går tydligen fram att invigningsfestligheterna var välplanerade och en viktig händelse i 
Norrköping. Redan när statyn anlände i staden rådde en festlig stämning. Tidningen spelade i 
det här sammanhanget en viktig roll som hade bland annat till uppgift att informera 
norrköpingsborna om statyns ankomst, dess invigning och allt som hände kring festligheterna. 
Det som påpekades i Norrköpings Tidningar var den ordningen och glada stämningen som 
fanns bland alla deltagande människor. Ytterligare framhävdes i tidningen hur lyckad statyn 
blev och att den visade stora likheter med Karl XIV Johan. En viss oenighet förde 

                                                 
110 Norrköpings Tidningar, 21/10 1846. 
111 Ibid., 24/10 1846. 
112 Norrköpings Tidningar, 24/10 1846. 
113 Ibid., 24/10 1846.   
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piedestalens inskrift med sig. Borgerskapets äldste ville att bara bara kungens namn skulle stå 
på piedestalen men detta förlag ansågs som opassande av Vitterhetsakademin. De ansvariga i 
Norrköping fick slutligen följa akademins förslag.  
 
I de tal, dikter och sånger som publicerades i Norrköpings Tidningar eller framfördes i 
sambandet med invigningen, framhävdes framför allt kungens positiva karaktärer och 
gärningar, som bland annat ledde till Sveriges utveckling i välfärd och bildning.  
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Sammanfattande diskussion 
 
Den som tog initiativet var utan tvivel den förmögna företagaren och norrköpingsbon John 
Swartz. Redan en månad efter Karl XIV Johans död lade John Swartz fram förslaget att denna 
skulle hedras med en staty. Men varför hade Swartz så bråttom och hur finansierades detta 
påkostade statyprojekt? Aronsson och Johansson ställer i detta sammanhang frågan vilket 
förhållande initiativtagarna, i det här fallet initiativtagaren, hade till den personen som skulle 
hedras? Vem som låg bakom finansieringen och vad skulle egentligen uppmärksammas?114 
Även Ellenius konstaterade att det fanns ett viktigt syfte bland initiativtagarna till uppförandet 
av olika monument. Ett viktigt syfte var med säkerhet att sådana minnesmärken skulle utöva 
inflytande på människor.115 Den vänskapliga rollen mellan Swartz och Karl XIV Johan 
spelade säkerligen en viktig roll, att det var just han som lade fram förslaget till ett monument. 
Men inte var det bara vänskapen som drev John Swartz till ett genomförande av ett sådant 
projekt. Utan tvivel fanns det olika politiska skäl till initiativtagarens snabba agerande. Syftet 
var alltså inte bara att utöva inflytande på norrköpingsborna utan även på kung Oskar I. Detta 
påstående ska förklaras lite längre fram i denna diskussion.  
 
Bland Borgerskapets äldste rådde konsensus angående Swartz förslag som inleddes med de 
vackra orden: ”Livligt delande det tacksamma minne av vår hädangångne, lika store som gode 
konung, vilket varje svensk man hyser i sitt bröst, hava vi undertecknade, invånare i detta 
samhälle, önskat att även åt våra barn bevara detta minne.”116 Det som är intressant i det här 
sammanhanget är att de ansvariga i Norrköping, inklusive Norrköpings Tidningar hela tiden 
betonade att detta statyprojekt var en angelägenhet som bara angick norrköpingsborna och 
ingen annan och all kritik var därför obefogad. Men ändå betonades i den av Swartz författade 
begäran att ”varje svensk man hyser det tacksamma minnet av honom i sitt bröst”. Istället för 
’varje svensk’ skulle Swartz ha använt ’varje norrköpingsbo’.   
 
Borgerskapets äldste var också eniga om hur statyn skulle finansieras. Stadens invånare, 
oavsett stånd och klass, uppmanades via Norrköpings Tidningar till frivilliga bidrag. Hela 
stadens befolkning skulle få en chans att tacka den avlidna kungen för allt han gjorde för 
Norrköping. De subskriptionslistorna visar på ett utmärkt sätt hur hela staden involverades 
och det också över en längre tid då penningsummorna som skulle skänkas inte skulle betalas 
ut med en gång utan delades upp på tre år. Man kunde anta att ett sådant dyrt projekt bara 
engagerade den äldre befolkningen, men så var det inte i det här fallet, då även de yngre 
norrköpingsborna gav sitt finansiella stöd till statyn som dessa listor visade. Detta 
involverande av hela samhället löpte som en röd tråd genom tidningsartiklar, tal, sånger och 
dikter i samband med statyinvigningen.  
 
Statyprojektet väckte starka reaktioner utanför Norrköping, främst från Göteborg, Stockholm 
och även Linköping. Redan valet av konstnären kritiserades negativt, särskilt i den svenska 
konstnärskretsen och i olika liberala tidningar. De ansvariga för statyprojektet klandrades 
mest för att ha anlitat en tysk konstnär i stället för en svensk. I det sambandet framhävdes 
alltså de patriotiska skyldigheter som försummades. Denna kritik är förståelig med tanke på 
att John Swartz redan i sin författade begäran till Borgerskapets äldste betonade de nationella 
känslorna med att påstå att ”varje svenska man” hade kungens tacksamma minne i sitt bröst 
och var därför ens plikt att bevara detta minne genom att resa en staty till kungens ära. Men 

                                                 
114 Peter Aronsson & Lennart Johansson, s. 13. 
115 Allan Ellenius, s. 43. 
116 Knut Wichman, s. 117. 
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genom att välja en tysk konstnär framför en av de etablerade svenska konstnärerna, 
åsidosattes med en gång den nationella betydelsen som detta statyprojekt förde med sig. Den 
som kritiserade Norrköping hårt för att negligera patriotismens anda var Mikael Anckarsvärd 
som var överintendent för statens konstsamlingar. Han visade sin besvikelse genom att 
anklaga norrköpingsborna för sitt ”ofosterländska” agerande och att kalla Schwanthalers 
produkt för en fabriksstaty av en person som han aldrig hade sett. Anckarsvärd tvivlade på ett 
tillfredsställande resultat från den tyske konstnären. Visserligen försvarade sig de ansvariga i 
Norrköping med att bland annat påpeka att de svenska konstnärerna helt enkelt var för dyra. 
Det är ändå förvånansvärt att bara pengarna styrde ett projekt som präglades av patriotiska 
och nationella känslor. Knut Wichman menade i det här sammanhanget att det var 
beklagansvärt att inte den svenske konstnären Fogelberg fick uppdraget med tanke på hans 
staty av Karl XIV Johan vid Slussen i Stockholm som avtäcktes 1854. Enligt Wichman 
utmärktes denna staty av ”en levande kraft, en klarhet, en realism”.117 Statyn i Norrköping 
saknade helt dessa karaktärer. Wichman höll med Qvarnström som menade att det handlade 
om en produkt av en fabriksarbetare. Ytterligare påpekade han att de 6 000 rdr bo, som 
Fogelberg krävde mera än Schwanthaler, hade varit en bra investering med tanke på den tyske 
konstnärens resultat.118

 
Att Schwanthalers staty av Karl XIV Johan kritiserades som fabriksstaty utan karisma och 
liknelse med originalet kan förmodligen förklaras att Schwanthaler också producerade 
skulpturala monument med otroligt stora dimensioner som enligt Ellenius karakteriseras av 
väldigt stora proportioner som resulterade i att kvalitén försummades på bekostnad av 
kvaliteten.119 Men det är ändå intressant hur olika åsikterna var angående statyns utseende. I 
Norrköping hyllades statyn som liknade Karl XIV Johan in i minsta detalj och ingen annan 
konstnär kunde ha gjort den bättre än Schwanthaler själv vars genialitet framhävdes ett antal 
gånger bland statyprojektets ansvariga i Norrköping och i Norrköpings Tidningar. Men 
utanför staden framhävdes istället hur olik statyn var jämförd med originalet. Så gott som alla 
karakteristiska drag kritiserades negativt som exempelvis ansiktsdrag, kroppshållning eller 
klädsel.  
 
Men vad var egentligen anledningen till den hårda kritiken som bland annat kom från 
Stockholm, Linköping och främst från Göteborg? Göteborg var långt in på 1800-talet en 
utpräglad handelstad som missgynnades av Karl XIV Johans politik, särskilt av hans 
tullpolitik som var starkt protektionistisk. Denna protektionistiska tullpolitik gynnade däremot 
staden Norrköping med sin stigande textilindustri i mitten på 1800-talet. Som i bakgrunden 
anförd rådde under Karl Johans regeringstid importförbud och restriktiva skyddstullar främst 
mot de viktigaste brittiska exportindustrierna, särskilt mot textilindustrin. Att kritiken främst 
kom från handelsstaden Göteborg, var förståeligt med tanke på Norrköpings negativa 
inställning till en friare handelsmarknad i Sverige. I juni 1844 kritiserades statyprojektet för 
första gången av Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. I denna artikel anklagas 
Norrköping för sin överdrivna sorg om den avlidne kungen som egentligen bara handlade om 
rent hyckleri. Att artikeln präglades av ironi visade förslaget att statyn skulle istället för ett 
svärd bära en ullsax och i den andra handen ett tullplakat. Dessutom skulle piedestalen vara 
formad som en ullsäck. Med detta exempel markerade tidningen sin negativa kritik mot 
statyprojektet i Norrköping. 
 

                                                 
117 Knut Wichman, Från Karls Johanstidens Norrköping (Göteborg, 1957), s. 123. 
118 Ibid., s. 123.  
119 Allan Ellenius, s. 28. 
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Här kommer jag in på en central punkt som enligt mig styrde hela statyprojektet, nämligen 
Karl XIV Johans tull- och näringspolitik. Ellenius menar i det här sammanhanget att det fanns 
ett viktigt syfte bland initiativtagarna till uppförandet av ett monument som skulle utöva 
inflytande på människor.120 Att statyn restes för att visa sin tacksamhet för den avlidne 
kungen var utan tvivel ett syfte men säkerligen inte det enda, och inte det viktigaste. Rodell 
påpekar att det fanns ett samband mellan tillkomsten av monument och förändringar i 
samhället.121 Den svenska tull- och näringspolitiken var på väg att förändras och man hade i 
Norrköping all rätt att anta att detta skulle ske snabbt med tanke på att Oskar I var mycket mer 
liberalsinnad än sin far. Ur Norrköpings perspektiv skulle det betyda att om stadens gynnande 
tull- och näringspolitiken skulle ändras så skulle detta med säkerhet medföra stora finansiella 
förluster för textilindustrin. Syftet med uppförandet av en staty till Karl XIV Johans ära var 
alltså säkerligen att manifestera hur viktig hans politik var för Norrköping och att därmed 
utöva inflytande på Oskar I, som förhoppningsvis skulle leda till att han inte skulle ändra sin 
fars tull- och näringspolitik. Längre fram i diskussionsdelen ska tal, sånger och dikter 
understryka detta påstående.  
 
Den av ”en varm beundrare af den Gamle Kungen” författade artikeln som publicerades i 
Norrköpings Tidningar i oktober 1846 speglade initiativtagarens åsikter rörande Karl XIV 
Johan. Även om det påpekades att hela landet utvecklades i en positiv riktning under hans 
fredliga regeringstid präglades hela artikeln av att han hyllades och tackades för alla sina 
gärningar som gynnade staden Norrköping. De använda orden för att visa sin tacksamhet 
gentemot den avlidne kungen var i sin innebörd väldigt lika de orden som John Swartz 
använde sig av i sitt författade dokument till Borgerskapets äldste.  
 
Att monumentet av Karl XIV Johan hade en politisk sprängkraft är ingen tvekan om. I det här 
sammanhanget hänvisar Rodell till den amerikansk konst- och arkitekturhistorikern Kirk 
Savage som menar att offentliga monument är starkt konservativa ”då de syftar till att vara 
oförändrade och eviga”.122 Det var förmodligen just denna oföränderlighet och evighet i 
statyn av Karl XIV Johan som så många retade sig på, särskilt de som var emot kungens tull- 
och näringspolitik. Stockholms Dagligt Allehanda ifrågasatte Norrköpings moral genom att 
påpeka att å ena sidan vara emot den fria handeln som skulle ge billigare priser till 
konsumenterna men å andra sidan ändå köper sin vara där, där den är som billigast. I det här 
fallet handlade det om statyn som köptes i Tyskland till ett väsentligt billigare pris än den 
skulle ha kostat i Sverige. Det finns en poäng i detta resonemang men på grund av 
Norrköpings agerande kräver att den fria handeln även skulle tillämpas på kläder, verkar ändå 
lite långsökt och mer som ett sätt att hämnas.  
 
Men det som kritiserades störst var Norrköpings Tidningars publicering av stadens förkovran 
under Karl XIV Johans regeringstid. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning reagerade 
väldigt argt och påminde Norrköping att den inte skulle glömma den egentliga anledningen 
till denna ekonomiska utveckling. Tidningen försökte att sätta Norrköping på plats genom att 
poängtera att det inte var invånarnas förtjänst att stadens ekonomi förbättrades utan helt enkelt 
tack vare kungens politik. Kritiken var förståelig, då den lätt kunde uppfattas som provokativ 
och skrytande. Givetvis försvarade sig Norrköpings Tidningar på alla beskyllningar. 
Tillbakavisandet var välgrundat och påpekandet att statyn finansierades enbart av stadens 
invånare och att det därmed bara angick dem och ingen annan utanför Norrköping vad och 
vem som skulle hedras. Ett bra argument men med tanke på att initiativtagarens syfte med 
                                                 
120 Allan Ellenius, s. 43. 
121 Magnus Rodell, s. 52. 
122 Ibid., s. 164.  
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uppförandet av denna staty säkerligen inte bara var att visa sin tacksamhet utan var mer 
omfattande, så håller inte det ovan anförda argumentet heller.  
 
I Östgöta Correspondentens artikel från november 1846 angående Norrköpings förkovran 
verkade det som att tidningen ville antyda att man i Norrköping redan visste att dagarna med 
den gynnsamma tullpolitiken var räknade. Man ville med alla medel övertyga Oskar I att inte 
ändra hans fars protektionistiska tullpolitik. I sambandet med statyinvigningen skulle visas 
hur staden utvecklades ekonomiskt och hur den avlidne kungens politik gynnade även andra 
fabriksstäder. Ur Norrköpings perspektiv skulle det förhoppningsvis leda till att Oskar I 
ändrade sin liberala inställning till tull- och näringspolitiken. Ett intressant påpekande som 
säkerligen var ett viktigt syfte i resandet av statyn, vilket jag redan nämnde tidigare.  
 
Rodell menar för att kunna ta reda på monumentets betydelser är det viktigt att fokusera på 
själva invigningsceremonin som enligt honom var meningsskapande på olika sätt.123 Han 
påpekar vidare att invigningar användes för att manifestera det förflutna och formulera 
framtida händelser.124 Det var exakt vad som inträffade när statyn av Karl XIV Johan 
avtäcktes i Norrköping den 20 oktober 1846. För att förstärka budskapet präglades tal, dikter 
och sånger som framfördes i samband med invigningen av ett religiöst språk och 
värdeladdade nationella begrepp. I dessa muntliga framföranden återspeglades 
norrköpingsbornas tankar om det som hade varit och förhoppningar och drömmar om den 
kommande tiden.  
 
Särskilt talet från kommitténs ordförande Moselius till kung Oskar I visade det på utmärkt 
sätt. För att kunna förtydliga kungens betydelser för Sverige framhävde Moselius Karl XIV 
Johans djärva och skickliga handlingar i Sverige, men även utanför landets gränser som ledde 
till svenskarnas frihet, självständighet och utvecklingen av välfärden. Kungens framgångar på 
sitt fälttåg mellan 1812 och 1814 framhävdes och i det här sammanhanget menar Rodell att 
hjältemod och militära framgångar i det förflutna spelade en väsentlig roll i berättandet av den 
nationella historien. Ur framtidens perspektiv betonade Moselius kungens fredliga 
regeringstid som förhoppningsvis skulle fortsätta i många sekler. De kommande 
generationerna uppmanades att vörda kungens minne och att de aldrig får glömma bort detta 
minne. Denna önskan betonades på ett väldigt tydligt och patriotiskt vis genom att bland annat 
säga att kungen skulle kommas ihåg ”så länge ett Svenskt hjerta ännu klappar vid tanke på 
fosterlandet och dess välgörare”.125 Även om talet var mer av allmän karaktär, syftade en stor 
del av detta tal på staden Norrköping. Exempelvis påpekade Moselius att kungen allmänt 
stöttade ”alla ädla, goda och nyttiga företag” men säkerligen gällde det främst Norrköpings 
fabriker. Religionen och nationella begrepp användes flitigt av Moselius och i det sambandet 
menar Ellenius att under invigningsceremonier ofta blandades religiösa tankar med 
nationalistiska ideologier som skulle förstärka monumentens innebörd och ge dem någon 
slags kultstatus.126 Genom att använda sig av religiösa metaforer höjdes kungens status 
avsevärt. De värdeladdade orden som fäderneslandets fader, svenska folket, Sveriges frihet, 
svenskt hjärta och fosterlandet som förekom under Moselius framhävde, som Rodell säger, 
den nationella historien. Enligt honom skulle dessa specifika och värdeladdade ord hjälpa till 
att ge ännu mer styrka till de olika framställningarna av landets historia.127 Det intressanta i 

                                                 
123 Magnus Rodell, s. 31. 
124 Ibid., s. 23. 
125 Fullständig Beskrifning öfver de högtidligheter, som utmärkte festen för Aftäckandet af Konung Carl XIV 
Johans minnesstod i Norrköping d. 19, 20 och 21 Okt. 1846, s. 10. 
126 Allan Ellenius, s. 46. 
127 Magnus Rodell, s.43.  
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det här sammanhanget är att detta tal samt alla andra undersökta muntliga framföranden i 
form av dikter eller sånger handlade bland annat om hela nationen Sveriges känslor och 
tacksamhet gentemot Karl XIV Johan. Ändå påpekades ofta i Norrköping att denna staty 
enbart skulle visa norrköpingsbornas tacksamhet och var därmed inte tänkt som ett nationellt 
monument utan bara ett lokalt. Här uppstår alltså igen någon slags motsägelse. Å ena sidan 
betonades det nationella men å andra sidan hänvisades till den raka motsatsen.  
 
De restliga undersökta sånger och dikter präglades som Moselius tal av återblickar, 
framtidsönskningar, ett religiöst färgat språk och olika värdeladdade ord som nämndes 
tidigare. Men det som är speciellt intressant är hur de olika muntliga framförandena riktade 
sig till Oskar I. I folksången som sjöngs efter avtäckningen betonades i slutet att Oskar I var 
fostrad för sanning och rätt vilket också framhävdes i den upplästa sången. Ytterligare sades i 
denna sång att sonen Oskar skulle gå mot samma mål som sin far och därmed vinna folkets 
kärlek som sin far hade gjort. Men den tydligaste framtidsönskan uttrycktas i 
fabriksarbetarnas dikt där det bland annat hette att han skulle leva fredligt och lyckligt och att 
han skulle bli som sin far. Med tanke på hur Karl XIV Johans tull- och näringspolitik gynnade 
staden Norrköping med dess textilfabriker är det inte allt för svårt att leva sig in i dessa 
personer som säkerligen anade en politisk förändring och förstår varför de talade till Oskar I 
på det sättet som de gjorde. Ellenius menar i det här sammanhanget att om man betraktar 
”monumenten som symbolhandlingar framstår de som tecken på eller ersättning för praktiska 
initiativ och kommer därmed att fungera som ett slags magiska maktsymboler som tilläggs 
förmågan att styra känslor och beteenden i en bestämd riktning”.128 Genom att påminna Oskar 
I, särskilt under invigningsceremonin, hur Sverige utvecklades under hans fars regering och 
vilken hjärtlig relation Karl XIV Johan hade med staden Norrköping skulle statyns 
symboliska uttrycksfullhet förhoppningsvis styra och påverka Oskar I:s känslor i en sådan 
riktning att han även i fortsättningen skulle hålla fast vid sin faders politik. Rodell talar om 
monumentets pedagogiska syfte, det vill säga att monumentet skulle förmedla moraliska och 
politiska budskap till en bred allmänhet. Syftet med statyerna var enligt honom att påverka 
allmänheten. Statyn i Norrköping skulle säkerligen utöva inflytande på stadens invånare men 
också på kungens efterträdare, Oskar I.  
 
I Rodells tre undersökta statyinvigningar var formuleringen av en enhetlig nation en central 
punkt där det bland annat talades om politiska reformer och näringsfrihet. Han menade vidare 
att de visionerna och idéer som de tre undersökta personerna129 hade, användes för att 
formulera en positiv framtidssyn för hela Sverige.130 I Norrköping talades också om Karl XIV 
Johans idéer och visionerna, men i motsats till Rodells undersökta statyinvigningar pratades 
det inte om att Sverige var i behov av reformer utan snarare tvärtom, att vissa reformer inte 
skulle behöva genomföras och här syftar jag på tull- och näringsfrihetsreformen.  
 
Invigningen av Karl XIV Johan-statyn i Norrköping den 20 oktober 1846 var i högsta grad 
meningsskapande. Historien användes för dagspolitiska syften genom att framhäva Karl XIV 
Johans gärningar som gav Sverige självständigheten och en ökad välfärd. Med hjälp av dessa 
gärningar försökte man förmedla och påverka Oskar I att sin faders politik var bra för Sverige 
och synnerligen för Norrköping och att den därmed inte skulle behöva ändras. Genom ett 
involverande av hela staden i statyprojektet ville man säkerligen markera att det låg i allas 
intressen att den avlidne kungens politik även skulle fortsätta i framtiden. 
 
                                                 
128 Allan Ellenius, s. 43.  
129 Gustaf II Adolf, Engelbrekt och Karl XII. 
130 Magnus Rodell, s. 228. 
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Förslag till fortsatt forskning 
 
 Statyinvigningar på 1800-talet var minutiöst planerade händelser som ofta liknade ett 
dramatiserat skådespel. Utan tvivel skapade dessa monument en stor uppmärksamhet och 
hade en viktig betydelse för bland annat de personer som tog initiativet till dess uppförandet. 
Men hur ser allmänheten på sådana monument idag? Ellenius konstaterar redan i inledningen 
att monumentens historia är ”lika hög grad historien om deras försvinnande”.131 Det vill säga 
att de än gång så betydelsefulla och samhällspräglande statyer och monument förlorade under 
tidens gång sitt symbolvärde vilket ledde till att de blev bortglömda. Även Aronsson och 
Johansson menar att minnesmärken lätt glöms bort och det beror på ”det historiska minnets 
flyktighet och generationsbundenhet”.132 Med det menas personer som för några decennier 
sedan var välkända för allmänheten är för dagens generation helt okända. Ett förslag till 
fortsatt forskning kunde därmed vara att undersöka hur synen på 1800-tals monument är idag 
och hur de vårdas eller firas nuförtiden? Relaterar jag de frågorna till min undersökning kunde 
det vara intressant att se hur norrköpingsborna ser på Karl XIV Johan-statyn idag. Vet de 
överhuvudtaget vem det är som står där eller vilken betydelse han hade för staden Norrköping 
under 1800-talets första hälft? Redan i samband med statyns invigning framhävdes att de 
kommande generationerna skulle vörda kungens minne och att de aldrig fick glömma bort 
detta minne. I det här sammanhanget skulle det vara intressant att undersöka den 
lokalhistoriska betydelsen i grundskolan och gymnasiets historieundervisning. Är det så att de 
äldre norrköpingsborna har större kunskap om Karl XIV Johan-statyn eller allmänt om 
kungen än den yngre generationen? Om ja, vad kan vara anledningen?  
 
Det övergripande syftet med det ovan anförda förslaget till fortsatt forskning skulle därmed 
vara att undersöka hur och varför perspektivet på den då så betydelsefulla statyn för staden 
Norrköping, förändrades sedan den invigdes den 20 oktober 1846.  
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