
 

  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gustav Liedberg 
 
 
 
 

En amerikansk slavjakt 
– Attityder i Sverige och i Östgöta Correspondenten 

angående det amerikanska inbördeskriget 
 
 
 
 
 

 

An American Slave Hunt 
- Attitudes in Sweden and in Östgöta Correspondenten 

Concerning the American Civil War 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
C-uppsats, 15 poäng Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur 
Lärarprogrammet, Historia 3 
HT 2010 
LIU-ISAK/HI-G-11/0001—SE 

Enheten för Historia 
Handledare: Sten Andersson 

Linköpings universitet 
 



 

  4 

 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

Enheten för Historia. 
Institutionen för studier av 
samhällsutveckling och kultur. 
581 83 LINKÖPING 
 

 
 

Datum 
Date 
 

2010-12-08 
 

 

 

Språk 
Language 

 
 

Rapporttyp 
Report category 

 
 

ISBN 
 

Svenska/Swedish 
 

 C-uppsats/C-essay  
 

ISRN                    LIU-ISAK/HI-G-11/0001—SE 

 
 

     
 

 
 

Serietitel och serienrummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

      

   
 

URL för elektronisk version 
 
 

  

 
 

 

Titel  
Title   

  En amerikansk slavjakt – Attityder i Sverige och i Östgöta Correspondenten angående det amerikanska inbördeskriget. 
 

   An American Slave Hunt – Attitudes in Sweden and in Östgöta Correspondenten Concerning the American Civil War. 
 
Författare  
Author 

  Gustav Liedberg 
 

Sammanfattning    
Abstract 
 

The news reports from the American Civil War 1861-65 were observed with interest and excitement of the contemporary reading 
public in the countries of Europe. Therefore there were prevailing attitudes also in Sweden and this has been studied by several 
historical researchers. 
    The aim of this study was to examine the news reports of the newspaper Östgöta Correspondenten about the American Civil 
War, and to compare the appearing attitudes with other Swedish attitudes and the general liberal opinion on the conflict. 
    Since I intended to interpret attitudes in the newspaper’s news coverage of the conflict, I examined the source material with the 
help of text analysis. With this qualitative approach, I have reached an awareness of how the newspaper looked upon the conflict. 
For the analysis to be meaningful, it has been put into relationship with a theoretical context, so that the significance of my results 
can be examined. 
    Through analysis of the newspaper’s source material, I have been able to show that the newspaper had a liberal attitude to the 
American Civil War, focusing on the freedom aspect of slavery. The newspaper reported criticism that the issue of slavery was 
neglected for the American Union’s dissolution, but supported on the whole Lincoln and the Union’s objectives. Previous 
research shows that the newspaper fitted into the Swedish public opinion about the American Civil War, which was generally of 
the liberal nature. 

 

 

Nyckelord    
Keyword 
 

opinion, attityd, amerikanska inbördeskriget, liberal, utrikesnyhet, telegraf, slaveri, Lincoln, union, konfederation 
 

 



 

  5 

Sammanfattning 

Nyhetsrapporteringarna från det amerikanska inbördeskriget 1861-65 observerades med 

intresse och spänning av de samtida tidningsläsarna i länderna i Europa. Därför fanns det 

rådande attityder även i Sverige och kring detta har studier gjorts av ett flertal forskare. 

    Syftet med denna undersökning har varit att studera tidningen Östgöta Correspondentens 

nyhetsrapportering kring det amerikanska inbördeskriget samt att jämföra de framträdande 

attityderna med andra svenska attityder och den generella liberala opinionen kring konflikten. 

    Då jag ämnat tolka attityder i tidningens nyhetsförmedling av konflikten har jag granskat 

källmaterialet med hjälp av textanalys. Med denna kvalitativa metod har jag uppnått en 

medvetenhet för hur tidningen förhöll sig till konflikten. För att analysen ska bli meningsfull 

har den anknutits till ett teoretiskt sammanhang så att betydelsen av mitt resultat kan granskas. 

    Genom analysen av tidningens källmaterial har jag kunnat visa att tidningen hade ett 

liberalt förhållningssätt till det amerikanska inbördeskriget med fokus på frihetsaspekten kring 

slaveriet. Tidningen uppvisade kritik mot att frågan om slaveriet hamnade i skymundan för 

den amerikanska unionens upplösning, men stöttade på det stora hela Lincolns och unionens 

syften. Tidigare forskning visar att tidningen passade in i den svenska opinionen kring det 

amerikanska inbördeskriget som generellt var av en liberal natur. 
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1. Inledning 

Kanske är det lätt att glömma bort hur betydelsefullt det amerikanska inbördeskriget, som 

rasade 1861-65, var för resten av världen. De europiska tidningsläsarna följde 

nyhetsrapporteringen från Nordamerika och dess fleråriga konflikt med intresse och spänning. 

Även om intresset var som störst i England och Frankrike, av olika politiska skäl, fanns det 

även ett intresse i Sverige.1 Att det fanns rådande svenska attityder av både konservativa och 

liberala karaktärer har granskats av ett flertal forskare. Tidningarna hade stor inverkan på 

opinionen bland folket2 och flertalet av de största nyhetstidningarna inom den svenska pressen 

har redan studerats. Att dessa tidningar företrädde olika politiska samhällsåskådningar har 

också retts ut och hur detta uttrycktes i deras förmedling av händelserna under inbördeskriget. 

Det som väckte min nyfikenhet kring detta är att jag ville veta mer om hur den regionala och 

liberala nyhetstidningen Östgöta Correspondenten ställde sig till det amerikanska 

inbördeskriget och hur tidningens ståndpunkt förhöll sig till de rådande attityderna i Sverige. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att studera Östgöta Correspondentens nyhetsrapportering 

från det amerikanska inbördeskriget samt att jämföra detta med den då generellt rådande 

svenska opinionen kring konflikten. Med endast fokus på det amerikanska inbördeskriget 

under tidsperioden 1860-65 har följande frågeställningar styrt min undersökning: 
 

  Vad för slags nyheter publicerade tidningen (militära strider, politik, mm)? 

  Var det någon sorts nyhetskategori som dominerade? 

  Skedde förändringar i nyhetsomfånget för varje år? 

  Vad hade tidningen för intresse och åsikter kring händelserna i Nordamerika? 

  Överensstämde tidningens åsikter med dess liberala samhällsåskådning? 

  Hur stod sig tidningens attityder gentemot den generella opinionen i Sverige? 

 

 

                                                        
1 Ernst Ekman, 'Sweden and the Beginning of the American Civil War', The Yearbook of American Swedish 
Historical Foundation, The Chancellor Press Inc., Bridgeport, 1961, s.78 
2 Stig Boberg, Pressens Historia, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1970, s.11 
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2. Bakgrund 

Nedan följer en kortfattad genomgång av det amerikanska inbördeskriget och dess 

bakomliggande orsaker. Dessutom presenteras pressens makt och den svenska befolkningen, 

hur utrikesnyheter publicerades och hur de nådde Sverige. Därtill följer en presentation av den 

undersökta tidningen Östgöta Correspondenten samt avslutningsvis förklaras vad begreppet 

opinion innebär. 

 

2.1. Nordamerika och den ödesdigra konflikten 

Enligt Göran Rystad var Nordamerika ett typiskt jordbrukspräglat samhälle vid 1860-talets 

början.3 Människorna var i majoritet oberoende bönder och levde på landet eller i mindre 

samhällen. Det fanns fortfarande stora vidder av orörd mark vilket gjorde att immigranter 

strömmade till och enkelt smälte in i nationen. Människorna kände sig utvalda, lyckligare och 

friare än andra människor och ansåg sig ha obegränsade framtidsmöjligheter. Detta var på den 

tiden det rådande amerikanska levnadsidealet, menar Rystad.4 

    Men allt var inte frid och fröjd enligt författaren. Inom Förenta Staternas norra och södra 

delar hade två fundamentalt olika samhällen vuxit fram med oförenliga sociala, ekonomiska 

och kulturella frågor på agendan. I sydstaterna skedde urbaniseringen mycket långsamt medan 

den växte snabbt i nordstaterna. Detta berodde på att i södern fanns en karaktäristiskt stark 

agrar samhällsstruktur med slaveri som system. Tobak, socker och ris var fram till 1800-talet 

huvudnäringarna i sydstaterna, men sen gick bomull om och blev den allra viktigaste 

jordbruksprodukten eftersom den stod för hela sju åttondelar av all världens bomull. 

Bomullen producerades främst på plantager med slavarbetskraft. Slaveriet motverkade dock 

den ekonomiska strukturen och därmed urbaniseringen. Situationen såg därför helt annorlunda 

ut i norr. Nordstaternas samhällen karaktäriserades av en agrar, industriell samt kommersiell 

mix vilket innefattade bland annat gruvverksamhet, timmerproduktion, maskintillverkning 

samt textilindustri. Den största delen av skeppstrafiken anlände till och avgick från 

nordstaternas östkust. Den starka ekonomin innebar även att finansvärldens huvudsäte låg i de 

norra staterna.5 

    Rystad menar att nordstaterna ville införa skyddstullar för sin allt växande industri, 

speciellt mot konkurrensen i Storbritannien. Men sydstaterna såg tullar som en ekonomisk 

                                                        
3 Göran Rystad, Den bittra fejden: nordamerikanska inbördeskriget 1861-1865, Historiska media, Lund, 2000, 
s.9 
4 Ibid., s.9 
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utsugning eftersom de var helt beroende av importerade färdigvaror.6 Med kravet på 

skyddstullar skärptes stämningarna mellan det industriella samhället i norr och det agrara i 

söder. Den aristokratiska samhällsklassen i södern såg kravet som ett hot mot maktbalansen 

inom unionen vilket medförde att den kulturella samhörighetsandan stärktes bland 

sydstaternas befolkning.7 

    Enligt Bryn O’Callaghan hävdade man i södern, under den pågående diskussionen om 

importtullar, att en delstat hade rätten att inte lyda någon av de federala lagarna om delstaten 

upplevde att lagen skulle skada dess egna intressen. Denna idé fick starkt stöd av andra 

människor i sydstaterna, där den blev känd som doktrinen om en stats rättigheter (state’s 

rights doctrine). Detta förnekades dock starkt av i de styrande i nordstaterna vilka ansåg att 

endast den högsta domstolen kunde avgöra om federala myndigheter agerade korrekt eller 

felaktigt, inte enskilda stater. Om stater skulle få denna rätt, att inte lyda den federala 

regeringen, skulle staterna förlora den styrka som höll ihop landet. Doktrinen om en stats 

rättigheter ansågs därmed kunna utgöra ett allvarligt hot mot den unionella enigheten som 

utgjorde de Förenta Staterna.8 

    Enligt Rystad bedrevs förutom detta även en hatkampanj av brutala agitatorer från båda 

sidor. I norr fanns abolitionisterna som våldsamt propagerade mot det rådande slaveriet i 

sydstaterna. I söder fanns de fanatiska så kallade fire-eaters vilka krävde slaveriets fortgång 

och att sydstaterna skulle utträda ur unionen. Dessa agitatorer på båda sidor omöjliggjorde 

kompromisser och förnuftsmässiga handlingar mellan nord- och sydstaterna.9 De olika 

motsättningarna utökade den sociala, ideologiska och ekonomiska klyftan mellan norr och 

söder, och mitt i denna splittring kom slaveriet i fokus.10 

    O’Callaghan menar att politikerna från norr och söder tvistade kring frågan om slaveriet 

skulle tillåtas i de nya territorier som höll på att rota sig i väster. Argumentet centrerades på 

Missouri-territoriet, vilket ingick i det så kallade Louisiana-köpet. Sydstatare påstod att 

slavarbetskraften skulle tillåtas i Missouri och på alla andra marker som tillhörde Louisiana-

köpet. Både abolitionister och andra nordstatare protesterade starkt mot detta. De bönder i 

nordstaterna som strävade att flytta västerut ville inte hamna in en situation där de skulle 

tvingas konkurrera om mark mot de bönder från södern som hade slavar vilka gjorde deras 

                                                                                                                                                                             
5 Ibid., s.15 
6 Ibid., s.15 
7 Ibid., s.17 
8 Dennis Brynley O’Callaghan, An Illustrated History of the U.S.A., Longman, Harlow, 1990, s.45 
9 Rystad, s.18 
10 Ibid., s.19 



 

  6 

arbete. Så småningom kom dock de båda sidorna överens om en kompromiss som innebar att 

slaveriet tilläts i Missouri- och Arkansas-territorierna, medan slaveriet förbjöds i markerna 

väster och norr om Missouri.11 Sedermera införlivades även delar av Oregon och sydvästra 

Mexiko i de Förenta Staterna och Missouri-kompromissen lyftes åter fram.12 Senare röstade 

kongressen fram ytterligare en kompromiss där Kalifornien antogs till de Förenta Staterna 

som en fri stat, medan folk som levde i Utah och Nya Mexiko fick rätten att själva avgöra om 

de ville tillåta slaveri.13 För att lyckas övertala människorna i södern att gå med på dessa 

överenskommelser godkände kongressen en ny författning om förrymda slavar, en lag som 

gjorde det enklare för människorna i södern att återta förrymda som flytt till de fria staterna.14  

    Enligt Harrison blev klyftan mellan nord- och sydstaterna allt större under 1850-talet. 

Kongressen hade inte längre möjlighet att förbjuda slaveri inom nationens landgränser, vilket 

gjorde abolitionisterna rasande. När abolitionister genomförde ett blodigt uppror 1859 

fördömdes det i sydstaterna samtidigt som det hyllades i nordstaterna. Den då sittande 

presidenten James Buchanan och kongressens försök att hålla ihop unionen blev allt mer dömt 

att misslyckas, och en väpnad konflikt började ses som oundviklig.15 

    Presidentvalet 1860 vanns av republikanen Abraham Lincoln men enligt O’Callaghan 

berodde segern på en splittrad opposition snarare än att han var en stark kandidat. I 

sydstaterna fick republikanerna ett fåtal röster så allt politiskt stöd kom från nordstaterna.16 

    R.G. Grant förklarar att samma år som Lincoln valdes till president över Amerikas förenta 

stater valde elva sydstater att utträda ur unionen och bildade Amerikas konfedererade stater 

(Confederate States of America [CSA]).17 Enligt O’Callaghan hade dessa stater redan tidigare 

hotat med utträde om Lincoln tillträdde som president.18 Harrison menar att Lincoln på alla 

möjliga sätt försökte övertala staterna att återvända in i de Förenta Staterna, men 

misslyckades.19 O’Callaghan hävdar till exempel att Lincoln bestämde att slaveriet fick fortgå 

i separatiststaterna så länge de återvände till unionen.20 Året därpå visade i alla fall de 

                                                        
11 O’Callaghan, s.45 
12 Ibid., s.45 
13 O’Callaghan, s.45 
14 Ibid., s.47 
15 Dick Harrison, Slaveri: en världshistoria om ofrihet, från 1800 till nutid, Historiska media, Lund, 2008, s.470 
16 O’Callaghan, s.50 
17 R.G. Grant, Slag: historiens slagfält, Bonnier, Stockholm, 2008, s.224. 
18 O’Callaghan, s.48 
19 Harrison, s.470 
20 O’Callaghan, s.50 
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styrande i sydstaten South Carolina att de menade allvar med sitt utträde ur unionen och 

vidtog militära aktioner, menar O’Callaghan. Inbördeskriget var därmed ett faktum.21 

 

2.1.1. Amerikanska inbördeskriget 1861-65 

Enligt Grant var det amerikanska inbördeskriget en blodig konflikt som varade i fyra år och 

krävde långt över 600 000 dödsoffer.22 Enligt O’Callaghan var kriget även den blodigaste 

konflikten under hela 1800-talet. I stora delar av södern, där kriget i huvudsak utspelades, 

ödelades hela städer och åtskilliga bondgårdar förstördes.23 

    Harrison menar att det amerikanska inbördeskriget inte först och främst utkämpades med 

anledning av det rådande slaveriet. För nordstaternas unionsregering handlade det om en 

väpnad strid att återskapa den tidigare unionen mellan alla amerikanska stater och att upplösa 

den nybildade konfederationen som skapats av de utträdande separatistsydstaterna. För 

konfederationsregeringen var det tvärtom då de ville försvara sin rätt till unionsutträde och sitt 

nya statsförbund. Kriget handlade därför inte från början om slaveriets vara eller icke vara.24 

    O’Callaghan hävdar härtill att konfederationsstaternas folk förnekade att de i stred för att 

bevara slaveriet eftersom de flesta var fattiga bönder som inte ägde några slavar. Människorna 

i konfederationen stred i huvudsak för sin självständighet, precis som deras förfäder hade 

gjort ett århundrade tidigare mot Storbritannien.25 

    Efter att inbördeskriget brutit ut 1861 insåg Lincoln ett år senare att unionen bara kunde 

vinna kriget om han kunde väcka mer optimism för dess orsak. I september 1862 utfärdade 

han därför emancipationsproklamationen med dess mål som tillkännagav att från januari 1863 

skulle alla slavar bli fria, men bara om de levde i områden som var en del av konfederationen. 

Proklamationen förändrade nu hela avsikten med kriget. Från att ha varit en kamp för att 

endast återställa de Förenta Staternas union, blev det istället en kamp för att återställa 

statsförbundet samt på samma gång avskaffa slaveriet.26 

    Enligt Myrdal utfärdades emancipationsproklamationen för att vinna världsopinionen för 

unionens goda sak, men också som en framtvingad militär nödåtgärd så att de svarta skulle 

kunna fylla de tomma leden efter döda vita soldater i unionens armé.27  

                                                        
21 O’Callaghan, s.50 
22 Grant, s.224 
23 O’Callaghan, s.52 
24 Harrison, s.471 
25 O’Callaghan, s.51 
26 Ibid., s.47 
27 Gunnar Myrdal, An American dilemma, Vol. 2: The Negro Social Structure, Transaction Publishers, New 
York, 1964, s.738 
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    Enligt O’Callaghan var inte alla imponerade av Lincolns handling. Den brittiske politikern 

Lord Palmerston hävdade kritiskt att allt Lincoln hade gjort var att avskaffa slaveriet i stater 

där han inte kunde hävda sig politiskt, och att han samtidigt skyddade slaveriet i de stater där 

han faktiskt hade politisk makt att avskaffa det. Författaren menar att Palmerston hade rätt, 

men att emancipationsproklamationen gjorde människor medvetna och att det bara var en 

tidsfråga innan slaveriet hade avskaffats helt i de Förenta Staterna.28 Enligt Harrison var 

proklamationen om emancipation den verkliga segern för den abolitionistiska opinionen i 

nordstaterna.29 

    I januari 1865, i slutskedet av kriget, röstade så unionens kongress igenom det trettonde 

tillägget till de Förenta Staternas konstitution som innebar ett totalförbud av allt slaveri inom 

hela nationen. Harrison slår fast att det omfattande nordamerikanska slaveriet därmed var till 

ända, men inte helt förrän några månader senare då konfederationen kapitulerat. Men att 

slaveriet var över innebar inte att de svarta människorna var likställda de vita. Harrison 

betonar att det rasistiska förtrycket av de svarta människorna fortsatte i stor skala, i över 

hundra år, ända in på 1960 då kampen för lika rättigheter äntligen uppnådde viktiga segrar.30 

    O’Callaghan betonar den tragedi som kriget orsakade, trots dess uppfyllda syften. Trots att 

inbördeskriget gjorde slut på slaveriet och återförenade staterna till en enda union orsakade 

det förskräcklig förstörelse och lämnade efter sig bitterljuva minnen.31 Förlusterna i 

människoliv hade till slut uppgått till 635 000 och innebar att fler amerikaner dog i denna 

väpnade konflikt än i något annat krig, både tidigare och efteråt.32 

 

2.2. Pressens makt och den svenska befolkningen 

Enligt Eric Johannesson var Sverige ännu ett jordbrukarland under 1800-talet med liten 

urbanisering.33 Under decenniet efter min undersöka period bodde fortfarande 87 procent av 

befolkningen på landsbygden och pressen hade svårt att nå ut till denna grupp av människor. 

Svårast var det för den dagligt utkommande dagstidningen som ursprungligen bara var ämnad 

för städernas invånare. Under 1860-talet uppstod de första folktidningarna som kombinerade 

                                                        
28 O’Callaghan, s.51 
29 Harrison, s.475 
30 Ibid., s.478 
31 O’Callaghan, s.52 
32 Ibid., s.48 
33 Eric Johannesson, Dag Nordmark, m.fl., Den svenska pressens historia, Del 2: Åren då allting hände (1830-
1897), Ekerlid, Stockholm, 2001, s.209 
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populär folkupplysning med illustrationer och nyheter. Dessa var veckotidningar vilka var 

lättare sprida bland landsortsbefolkningen.34 

    Enligt Dag Nordmark gjorde 1800-talets utveckling inom pressen att den blev betraktad 

som en stark maktfaktor.35 Aftonbladet hävdade 1834 att pressen vuxit och att den fortsatte att 

växa, trots hotelser och kränkningar från de samhällsbevarande kretsarna. På första sidan av 

det allra första numret av Östgöta Correspondenten 1838 slogs det fast att den första 

statsmakten (kungen) och den andra (regeringen) hade fått konkurrens av en tredje: pressen. 

Vidare menade Erik Gustaf Geijer, historieprofessorn som 1838 hade sina lämnat 

konservativa åsikter för de liberala, att pressen var ett mäktigt och samhällsreformerande 

organ och hävdade att opinionen var en av de yttersta makterna i samhället. Men enligt 

Nordmark var inte den liberala pressen ett språkrör för hela befolkningen, utan den var främst 

för medelklassen och de mer gynnade samhällsklasserna, medan den breda massan stod 

utanför och, på kort sikt, inte gynnade dem alls.36 Eftersom den allt växande medelklassen 

saknade representation i ståndsriksdagen37 blev pressen det verktyg där den kunde göra sin 

röst hörd och därigenom ställa krav på sociala, ekonomiska och politiska förändringar.38 

    Enligt Nordmark var det i synnerhet de liberala tidningarna som ansåg sig företräda 

opinionen, det allmänna tankesättet, hos befolkningen. Därför sågs pressen vara en viktig länk 

mellan folket och regeringen. Om tidningarna var språkrör för folkets opinion blev de 

effektiva verktyg för att mäta olika åsikter runt om i landet gällande olika ärenden. En tidning 

som hade flertalet läsare kunde på så sätt ses stå bakom en rådande opinion, medan en tidning 

med få prenumeranter hade svagare betydelse för befolkningens åsikter. Men denna 

uppfattning kritiserades eftersom de konservativa tidningarna var, i allmänhet, mindre 

framgångsrika.39 Enligt Johannesson var tidningar med en tydlig konservativ hållning rentav 

sällsynta eftersom de samhällsbevarande kretsarna inte trodde på en offentlig politisk 

opinionsbildning.40 

 

                                                        
34 Ibid., s.209 
35 Dag Nordmark, Eric Johannesson, m.fl., Den svenska pressens historia, Del 2: Åren då allting hände (1830-
1897), Ekerlid, Stockholm, 2001, s.42 
36 Ibid., s.42 
37 Från 1400-talet till 1866 fanns en fyrståndsriksdag (adel, präster, borgare och bönder). 
38 Nordmark, m.fl., s.45 
39 Ibid., s.47 
40 Johannesson, m.fl., s.177 
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2.3. Utrikesnyhetsförmedling vid tiden för inbördeskriget 

Enligt Boberg fick nyheterna allt snabbare vägar under 1800-talet.41 I början av 1840-talet 

utvecklade amerikanen Samuel F. B. Morse en elektromagnetisk telegrafapparat vilken togs i 

bruk mellan Washington och Baltimore. Under 1840- och 1850-talen etablerades följaktligen 

ett omfattande telegrafnät i Europa som sammanlänkade dess viktigaste huvudstäder med 

varandra, enligt Boberg.42 År 1857 gjordes, enligt Arthur Wilson, det första försöket att lägga 

ned en kommunikationskabel på Atlantens botten vilken skulle överbrygga Nordamerika och 

Europa och snabba på kommunikationen mellan de båda.43 Att leverera ett budskap med 

skepp hade normalt tagit minst tio dagar, men med telegraf skulle det bli en fråga om minuter. 

Men projektet förlängdes och resulterade i totalt fem försök under en period av nio år (1857, 

1858, 1865 och 1866) innan slutligen en varaktig förbindelse uppnåddes genom att använda 

1866 års kabel tillsammans med 1865 års reparerade kabel. Att den transatlantiska 

telegrafkabeln inte kom igång som planerat resulterade i att nyhetsrapporteringen från det 

amerikanska inbördeskriget till Europa fortfarande skedde via skeppstrafiken.44 Så under min 

undersökta period förmedlades fortfarande nyheterna från Amerika till Europa med ångbåt, 

och den viktigaste linjen mellan USA och England tog knappt tre veckor, enligt Boberg.45 

    Enligt Johannesson bestod utrikesnyheterna i den svenska pressen huvudsakligen av fyra 

textklasser. De var notiser (kortfattade meddelanden), telegram (telegrafmeddelanden), 

korrespondenser (ofta publicerade som brev) samt sammanfattade berättande framställningar 

(som ofta inkluderade citat från utländsk press).46 

 

2.4. Östgöta Correspondenten – från liberal till borgerlig 

Östgöta Correspondenten är en regional dagstidning i Östergötland. Den grundades 1838 av 

Henrik Bernhard Palmær som en ny oppositionell tidning. Palmær hade tidigare varit 

journalist på Aftonbladet i Stockholm och kändes igen för sin orädda angripande journalistik 

gentemot sin tids storheter. Palmær, som ansågs vara en mästerlig språkkonstnär och begåvad 

polemiker (skarp debattör), kom dock inte alls överens med Aftonbladets grundare Lars Johan 

Hierta, och lämnade sin position på tidningen. Därefter grundade Palmær Östgöta 

                                                        
41 Boberg, s.92 
42 Ibid., s.95 
43 Arthur Wilson, The Living Rock: The Story of Metals Since Earliest Times and Their Impact on Civilization, 
Woodhead Publishing, Cambridge, 1996, s.204 
44 Ibid., s.204 
45 Boberg, s.93 
46 Johannesson, m.fl., s.189 
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Correspondenten och började starkt och öppet kritisera en mängd olika uttryck såsom dumhet, 

uppblåsthet, egenkärlek och snobberi. Dessutom fortsatte han att angripa framstående 

offentliga personer. Men redaktörskapet var påfrestande och snart tröttnade Palmær. År 1840 

lämnade han över till löjtnanten Carl Fredrik Ridderstad.47 

    Carl Fredrik Ridderstad blev en huvudperson i den svenska landsortspressen. Det var 

Ridderstad som byggde upp och stärkte den. Ridderstads imponerande mångsidighet och 

fantastiska arbetsförmåga kännetecknade hans två främsta karaktärsdrag. Han var, med sin 

grundliga historiska kunskap och briljanta fantasi, sin tids mest lästa romanförfattare. 

Dessutom var han företagsledare, riksdagsman, kommunalpolitiker och föreningsman. Men 

det som utmärkte honom mest var positionen som skärpt tidningsman.48 

    Tidningen gavs till en början ut som kvällstidning två dagar i veckan och 

utgivningsdagarna ökade till fyra år 1887 och från 1892 har tidningen givits ut varje vardag. 

Politiskt sätt har tidningen präglats av flera olika samhällsåskådningar. Under Palmærs och 

Ridderstads respektive ledning var tidningen liberalt reformvänlig och frihetsbetonande. Men 

deras syn på liberalism skilde sig något. Den förre höll en grundlig liberal kurs medan den 

senare höll en efterhand modifierad kurs. De följande decennierna efter Ridderstads död 1886 

satte flera chefsredaktörer en samhällsbevarande, konservativ  karaktär på tidningen. Ett par 

av dessa förknippades med det blivande högerpartiet. Ända fram till 1979 var tidningen 

konservativ. Då beslutade bolagsstyrelsen att tidningen skulle förespråka ett borgerligt icke-

socialistiskt och icke-kyrkligt ideal, vilket det har idag49 och en av tidningens viktigaste 

uppgifter har sedan dess varit att kritiskt granska företags- och myndighetsverksamheter.50 

 

2.5. Opinion – ett begrepp med flera innebörder 

Historiskt sätt menar Nordmark att opinionen som begrepp har uppfattats på olika sätt, och 

under 1800-talet uttryckte sig ett antal personer i begreppsfrågan.51 Lars Hierta i Aftonbladet 

menade att opinionen var folkets sunda förnuft, att den fanns hos alla folk samt att den 

utbredde sig trots överhetens motstånd. Carls Adolf Agardh i Skånska Correspondenten 

beskrev opinionen som en andlig makt som var så mäktig att den räknades som en statsmakt, 

men att den ännu inte hade uppfyllt någon regeringsform. Erik Gustaf Geijer i Litteratur-

Bladet hävdade att opinionen var den nya tidens största makt eftersom den var andlig och inte 

                                                        
47 Corren.se, Det här är Corren. http://www.corren.se/kundtjanst/om-corren/det_har_ar_corren/, 2006-01-10 
48 Ibid., 2006-01-10 
49 Ibid., 2006-01-10 
50 Corren.se, Redaktion. http://www.corren.se/kundtjanst/redaktion/, 2010-10-27 
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kunde övervinnas av något fysiskt.52 Vad gäller pressen och opinionsbildning menar Stig 

Boberg att tidningarna skapades först på grund av kravet på nyheter men att sedermera blev 

opinionsbildning också en av pressens primära uppgifter.53 Opinionsbegreppet i relation till 

denna undersökning handlar om hur tidningarna valde att presentera sina nyheter för att 

påverka sina läsares samhällsuppfattningar, i detta fall kring händelserna i Nordamerika. 

 

3. Metod 

Här förklarar och diskuterar jag min metod, alltså tillvägagångssättet i min undersökning. 

Anders Florén och Henrik Ågren menar att det är väsentligt att forskaren redogör för hur 

denne har gått till väga i sitt forskningsarbete, eftersom det är först då som det vetenskapliga 

resultatet kan värderas av läsaren och forskarsamhället.54 Kort sagt, metoden som gett 

resultatet ska förklaras. Redogörelsen för metoden ska på så sätt kunna möjliggöra för en ny 

likadan undersökning.55  

 

3.1. Kvalitativ metod 

Valet av kvalitativ metod styrdes av syftet att undersöka Östgöta Correspondentens attityder, 

vilket därmed resulterade i en metod som inriktar sig mot just tolkning. Den kvalitativa 

metoden innebär enligt Alan Bryman att den är mer inriktad mot ord än siffror som en 

kvantitativ metod representerar. Den kvalitativa metoden handlar om att karaktärisera ett 

fenomen, inte att undersöka dess omfattning, exempelvis i antal. Men det är svårt att exakt 

definiera kvalitativ forskning och detta beror på att kopplingen mellan teori och praktik kan 

vara svårtolkad då teoretiska frågeställningar styr problemformuleringen som bestämmer 

insamlandet och analysen. Resultatet sammanställs sedan med de teorier som redan finns på 

området.56 Florén & Ågren menar att historiska undersökningar alltid innehåller teoretiska 

moment, men att de kan spela olika stor roll för studien.57 

    Förutom min kvalitativa metod finns även ett mindre kvantitativt inslag eftersom jag tittat 

på skillnader i nyhetsomfånget för varje års utgivning av den undersökta tidningen. Jag har 

                                                                                                                                                                             
51 Nordmark, m.fl., s.45 
52 Ibid., s.46 
53 Boberg, s.11 
54 Anders Florén & Henrik Ågren, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt, Studentlitteratur, Lund, 1998, s.42 
55 Ibid., s.42 
56 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber Ekonomi, Malmö, 2002, s.249 
57 Florén & Ågren, s.53 
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helt enkelt räknat varje text som var direkt kopplad till min undersökning. Mitt kvantitativa 

resultat har jag sedan kvalitativt analyserat i resultatdiskussionen för att undersöka eventuella 

orsaker till skillnaderna i antal texter. Att tolka ett kvantitativt inslag är vanligt vid en 

kvantitativ metod menar Florén och Ågren.58 

    Med den kvalitativa undersökningsmetoden har jag uppnått en bättre förståelse och 

medvetenhet för hur Östgöta Correspondenten förhöll sig politiskt till den amerikanska 

konflikten och hur tidningen stod sig i förhållande till den svenska generella opinionen. 

 

3.2. Urval 

Studien utfördes på totalt 630 nummer av Östgöta Correspondenten som utgavs 1860-65, där 

varje årgång utgjorde 105 nummer. Min ursprungliga idé var att genomgöra en komparativ 

studie med en annan liberal nyhetstidning för att se likheter och olikheter i två tidningars 

liberala förhållningssätt samt om mängden kommentarer skiljde sig åt. Tidningen som jag 

hade tänkt för detta ändamål var den regionalt närliggande Norrköpings Tidningar. Arbetet 

med att studera Östgöta Correspondenten blev i sig omfattande och tidskrävande vilket gjorde 

att jag fick hoppa över den komparativa ansatsen. Bryman menar att urvalsstorleken alltid 

utgörs av en kompromiss mellan till exempel tid och behovet av precision samt andra 

faktorer.59 Jag hade kunnat genomföra en komparativ studie mellan de båda tidningarna om 

jag hade gjort en tydlig begränsning i syftet och frågeställningarna. Till exempel hade jag 

kunnat välja ut några specifika händelser under kriget, såsom emancipationsförklaringen, 

drabbningen mellan Monitor och Merrimac samt mordet på Lincoln, och jämfört hur de 

presenterades av de båda tidningarna och satt detta i relation till andra svenska tidningar. 

Detta hade troligtvis kunnat genomföras inom ramen för den tid som en C-uppsats vanligtvis 

kräver. Men jag ville ju helst studera hela perioden för den nordamerikanska konflikten, inte 

bara vissa händelser, och så fick det bli. 

 

3.3. Genomförande 

Jag började med att studera tidigare forskning kring svenska attityder och den generella 

opinionen kring Nordamerika och det amerikanska inbördeskriget för att hitta stöd för min 

undersökning. Efter att jag insett att det fanns tillräckligt med material för detta började min 

granskning av Östgöta Correspondenten. Jag gick igenom varje nummer av tidningen mellan 

                                                        
58 Ibid., s.50 
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1860-65, vilka fanns lagrade på mikrofilm vid Linköpings universitetsbibliotek. Därefter 

började min analys av texterna. 

 

3.4. Analys av källtexterna 

Eftersom jag granskade texter i Östgöta Correspondenten har jag enligt Florén och Ågren 

genomfört en tolkande textanalys, och jag måste noga redogöra för hur jag behandlade 

källtexten.60 Analysen skedde på det sättet att jag först skrev, med hjälp av en bärbar dator, av 

alla de texter som relaterade till Nordamerika och inbördeskriget, såsom notiser, telegram, 

korrespondenser, kommentarer, eller annan text. Sedan gick jag metodiskt igenom materialet 

vilket jag hade sammanställt i kronologisk ordning. Att jag hade skrivit av källmaterialet 

gjorde det enkelt för mig att gång på gång kunna gå igenom materialet utan att behöva 

återvända till mikrofilmerna. Dessutom gick det lättare och därmed snabbare att läsa texterna i 

datorn istället för i mikrofilmerna där typsnittet var av 1860-talets typografiska snitt. 

    Vid granskningen letade jag speciellt efter eventuella kommentarer från tidningens redaktör 

vilka skulle kunna styrka tidningens samhällsåskådning och därmed sina attityder till 

konflikten samt förhållandena i Nordamerika. Jag tittade också efter om tidningen publicerade 

de nyheter som betraktades vara av stort nyhetsvärde i andra svenska tidningar, såsom 

drabbningen mellan Monitor och Merrimac, emancipationsproklamationen, mordet på 

Lincoln, med mera. Bryman menar att jag granskade tidningen på ett sådant sätt att dess 

kvalitativa karaktär framträdde, och att jag sökte efter teman.61 För att bara kunna välja ut 

relevanta texter styrdes jag av mina frågeställningar och av en lista med vitala krigshändelser 

som inträffade under den undersökta perioden. Detta blev min mall att följa för att lättare 

kunna plocka ut viktiga texter med eller utan tidningens egna kommentarer. Florén och Ågren 

menar att de klassificeringar som jag använde som mall då jag analyserade texterna hänger 

nära samman med mina frågeställningar.62 Efter att ha plockat ut de mest relevanta texterna 

från varje årgång gick jag åter igenom dem för att välja de ut viktigaste texterna, vilka jag 

placerade in i studiens resultatdel. Bryman kallar mitt förfaringssätt för kvalitativ 

innehållsanalys.63  

 

                                                                                                                                                                             
59 Bryman, s.111 
60 Florén & Ågren, s.49 
61 Bryman, 364. 
62 Florén & Ågren, s.49 
63 Bryman, s.372 
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3.5. Diskussion 

Den främsta orsaken till valet av just denna nyhetstidning är att den är väl känd för mig sedan 

tidigare eftersom jag vuxit upp i regionen som omfattar dess utgivning. Dessutom styrdes jag 

av intresset att undersöka denna liberala nyhetstidnings politiska förhållningssätt till 

Nordamerika och dess inbördeskrig eftersom undersökningar redan gjorts kring detta på 

många andra tidningar i Sverige. Detta innebar att Östgöta Correspondenten utstod som en 

lämplig källa för mig att studera. Bryman skulle kunna betrakta detta som ett 

bekvämlighetsurval eftersom mitt undersökta material fanns tillgängligt för mig som 

forskare.64  

    Något källkritiskt med mitt förfarande, när det gällde att läsa, granska och skriva av 

relevanta texter från det omfattande mikrofilmsmaterialet, är att jag kan ha missat texter som 

kan ha haft relevant innebörd för min undersökning. Kanske kan jag ha missat texter som 

skulle styrka mina slutsatser ytterligare. Att gå till botten med detta skulle självklart innebära 

en helt ny granskning av alla tidningsnummer. Dessutom kan jag vid arbetet med att skriva av 

texterna ha skrivit fel, något som jag också endast nu kan kontrollera genom att återvända till 

ursprungskällorna. I efterhand har jag kommit på en metod för att underlätta att kontrollera 

källorna, i detta fall mikrofilmerna, utan att fysiskt behöva återvända till platsen. Med en 

enkel digitalkamera hade jag kunnat fotografera all relevant text (med angivet tillstånd från 

materialinnehavaren förstås) och på så sätt kunnat förvara källorna digitalt i min arbetsdator. 

Detta hade inneburit att jag snabbt och enkelt hade haft tillgång till ursprungstexterna för att 

eventuellt efterkontrollera dem. 

    Jag visste inte alls vad som väntade i Östgöta Correspondenten under den undersökta 

perioden men jag blev förvånad att tidningen var sparsam med kommentarer och tydliga 

åsikter. Efter att ha läst tidigare litteratur kring andra tidningar och deras ibland mycket 

färgstarka kommentarer så trodde jag faktiskt att även Östgöta Correspondentens redaktör 

skulle uttrycka sig mer färgstarkt än vad jag anser att han gjorde. Eftersom jag bara 

fokuserade på att systematiskt hitta nyheter och kommentarer som bara relaterade till det 

amerikanska inbördeskriget så satte jag mig inte in i hur redaktören kommenterade nyheter 

från Sverige, Skandinavien eller Europa. Så det kan tänkas att han var mer frekvent att 

kommentera mer närliggande nyheter. Kanske hade det visat att han bara var mindre politiskt 

aktiv gentemot Nordamerika eftersom händelserna inträffade geografiskt långt borta och att 

                                                        
64 Ibid., s.114 
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han var mer frispråkig kring mer närliggande nyheter och händelser. Detta skulle jag kunnat 

ha undersökt mer ingående. 

    Sammantaget tycker jag att resultaten uppvisar att den kvalitativa metoden och min 

textanalys fungerade och att detta tillvägagångssätt var det som fick fram ett resultat som 

kunde diskuteras gentemot den tidigare forskningen och mina frågeställningar. 

 

4. Forskningsläge 

Här presenteras tidigare forskning kring attityderna bland de samtida svenskarna till det 

amerikanska inbördeskriget, vilket sätter in min genomförda studie i ett vetenskapligt 

sammanhang. Jag tycker att detta forskningsläge är en så pass vital del av min studie så jag 

har valt att presentera avsnittet efter metoddelen. 

 

4.1. Amerikanska inbördeskriget och den svenska opinionen 

Enligt Nels Hokanson var Sverige den första neutrala nationen som erkände den unga 

amerikanska republiken efter revolutionskrigen och att den trofasta vänskapen gentemot 

Förenta Staterna bestod även under Lincolns administration. Sverige såg på de Förenta 

Staterna med en känsla av släktskap dit många landsmän begett sig för att skapa sig ett eget 

hemland. Sverige, som genomgick många sociala reformer under 1800-talet, såg de Förenta 

Staterna som en modell för utvecklandet av de demokratiska institutionerna. Mellan 1840 och 

1865 introducerade Sverige den representativa regeringsformen, liberaliserade sina strikta 

religiösa lagar inom den statskontrollerade kyrkan samt anammade andra demokratiska 

åtgärder.65 

    Enligt Jörgen Weibull och Eric W. Fleisher fanns det ett livligt svenskt intresse för 

Amerika under början av 1800-talet. Detta berodde på de allt växande handelsförbindelserna 

länderna emellan, där järnmalm stod för en stor del av Sveriges export. Svenska affärsmän 

och sjömän lärde känna de rådande förhållandena och intresset för Amerikas kommersiella 

och tekniska utveckling ökade och blev föremål för såväl facklitteratur som tidningspress.66 

    Författarna menar att det amerikanska inbördeskrigets utbrott 1861 medförde att 

förbindelserna mellan Sverige och Förenta Staterna avbröts. Kriget begränsade emigrationen 

påtagligt och dess utveckling stoppades under några år. För handeln och sjöfarten innebar 

                                                        
65 Nels Hokanson, Swedish Immigrants in Lincoln's Time, Harper & Brothers, New York & London, 1942, s.146 
66 Jörgen Weibull & Eric W. Fleisher, Sverige Nordamerika: från upptäcktsfärd till linjefart, Almqvist & 
Wiksell, Stockholm, 1954, s.60 
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kriget att de normala omständigheterna försämrades. Detta innebar istället att de politiska 

förbindelserna tog över.67 Officiellt var Sveriges ståndpunkt i favör för unionen, menar 

författarna och detta styrks av Per Iko som slår fast att Sveriges regering upprätthöll en 

förklarad blockad mot konfederationen.68 

    Weibull och Fleisher menar att de svenska samhällsklasserna stod näst intill enhälligt på 

unionens sida. Anledningarna till detta var att de flesta av de svenska emigranterna hade 

bosatt sig i de norra staterna och därför kände många kvarvarande släktingar i Sverige en stark 

samhörighetskänsla. Dessutom var den svenska järnexporten nästan uteslutande knutet till de 

norra amerikanska staterna. Järnet var allra viktigast för en bestående handel, så det fanns helt 

klart ekonomiskt starka intressen i Sverige.69 

    Hokanson hävdar att det amerikanska inbördeskriget var en speciell angelägenhet för 

Sverige.70 Den svenska tjänstemannakåren och den svenska pressen följde aktiviteterna under 

inbördeskriget i de Förenta Staterna med stort intresse. Lincolns proklameringar och 

nyheterna kring unionens militära segrar var speciellt välkomnande.71 Annars var 

nyhetspubliceringen tämligen knapp, menar Alf Åberg.72 Hokanson hävdar att Sverige redan 

från början stöttade unionens syften och under de ansträngda krigsåren proklamerade nationen 

gång på gång sin vänskap gentemot Lincoln och hans administration.73  

    Ernst Ekman har undersökt hur Sverige förhöll sig till det amerikanska inbördeskriget i 

dess begynnelse. Enligt författaren glömmer amerikanarna lätt bort hur viktigt deras 

inbördeskrig var för resten av världen. Nyheter från kontinenten lästes med intresse och med 

spänning av de europeiska tidningsläsarna, allt eftersom inbördeskriget utvecklade sig.74 

Intresset var speciellt starkt i England och Tyskland, men det fanns också ett visst intresse i 

Skandinavien. Redan under det första krigsåret 1861 hade nyhetstidningen Nya Dagligt 

Allehanda en alldeles egen korrespondent i Amerika, hävdar Ekman.75 

                                                        
67 Ibid., s.64 
68 Per Iko, 'Svenska arméofficerare i blått: tjänstledighet för krigstjänst i amerikanska inbördeskriget', 
Släktforskarnas årsbok, 2004, s.185 
69 Weibull & Fleisher, s.66 
70 Hokanson, s.146 
71 Ibid., s.151 
72 Alf Åberg, Svenskarna under stjärnbaneret: insatser under nordamerikanska inbördeskriget 1861-1865, Natur 
och kultur, Stockholm, 1994, s.70 
73 Hokanson, s.146 
74 Ekman, s.78 
75 Ibid., s.78 
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    Kjell Bondestad har också undersökt konflikten i Nordamerika 1861-65 och den då rådande 

svenska opinionen till kriget.76 Han har tittat närmare på vilka svenskar som hade 

framträdande åsikter under 1860-talet och vilka av dessa åsikter som faktiskt hade något 

betydelsefullt politiskt värde. Han hävdar att det finns tidigare forskning som slår fast att 

dessa svenskar utgjordes av statstjänstemännens kår vilka styrde landet och av borgarståndet 

som dominerade opinionen kring utbildning. Detta innebar att en minoritet på ungefär fem 

procent av Sveriges befolkning hade åsikter som var viktiga att beakta. Den tidigare 

forskningen sträcker sig inte bortom dessa sociala grupper, vilket gjort att massornas åsikter 

kring den nordamerikanska konflikten tidigare förblev okända, hävdar författaren.77  

    Bondestad har studerat ett antal dagstidningar och tidskrifter för att kunna se hur mycket 

utrymme som amerikanska nyheter fick i jämförelse med andra utländska nyheter.78 Och 

genom sin studie, förutom de officiella åsikterna, har han presenterat de personliga attityder 

som blivit synbara genom privatpersoners brevkorrespondens som på ett eller annat sätt 

behandlat Amerika och inbördeskriget. Rapporter från de svenska ministrarna i Washington 

har också gett intressanta exempel kring hur de förnämsta svenska samhällsklasserna 

upplevde kriget och dess skådeplats Amerika.79 

    Enligt Bondestad hade det etablerats två huvudsakliga attityder i Sverige gällande det 

amerikanska samhället och dess konflikt. En av attityderna formulerades av konservativa 

författare som menade att Amerika var ett hemskt exempel på vad som kunde hända ett land 

som styrdes av dess folk. Den andra hållningen framfördes av liberalerna vilka såg positivt på 

Amerika, där den amerikanska republiken ansågs vara mönstret för ett samhälle vilket tids 

nog skulle komma att utgöras av fulländade demokratiska institutioner. De Förenta Staterna 

blev så, enligt Bondestad, ett vapen som användes inom den svenska politiska debatten.80 

    Bondestad menar att flera av tidningarna var generellt liberala men i olika grad. Mest 

liberala av alla var Aftonbladet och Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning medan Post- och 

Inrikes Tidningar samt Göteborgs-Posten höll en mer moderat liberal kurs. Andra tidningar 

som tillhörde den liberala falangen, och vilka ingick i Bondestads studie, var Dagens Nyheter, 

Borås Tidning, Fäderneslandet, Öresunds-Posten samt Folkets Tidning. De tre sistnämnda 

höll en kurs långt åt vänster och var ibland skarpt kritiska till samhället. Borås Tidning gavs ut 
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mitt i den svenska bomullsindustrins centrum och blev, trots sin liberala filosofi, mer och mer 

inställsam till sydstaterna allt eftersom kriget pågick.81 

    Mer eller mindre konservativa tidningar var Stockholms Dagblad, Wäktaren samt Snäll-

Posten i Malmö. Stockholms Dagblad var under 1860-talet mestadels en reklambetonad 

nyhetstidning och började först efter Lincolns död att kommentera mer utförligt kring 

nyhetsutvecklingen i Amerika. Wäktaren, en nyhetstidning som publicerades för staten och 

kyrkan, var mycket konservativ i politiska frågor. Snäll-Postens redaktör under 1860-talet, 

den starkt konservativa Bernhard Cronholm, arbetade under 1865 med syftet att förhindra att 

det svenska parlamentet reformerades.82 

 

4.1.1. Åren innan inbördeskriget 

Enligt Bondestad hade det redan under 1820-talets Sverige utvecklats fram två huvudsakliga 

ståndpunkter kring de Förenta Staterna, en liberal som hyllade nationen samt en konservativ 

som kritiserade nationen.83 Så händelseutvecklingen i Nordamerika var, enligt Ekman, en 

företeelse som diskuterats i Sverige långt innan inbördeskrigets begynnelse. Tjugo år tidigare 

hade en svensk handbok för emigranter till Amerika upplyst om den hatfulla slavhandeln som 

fortfarande existerade i de södra staterna, vilket ansågs kunna leda till antingen en separation 

mellan de norra och södra staterna eller blodiga inbördes konflikter. Romanen Onkel Toms 

Stuga gavs ut i svensk översättning redan 1852 som, enligt Åberg, lyfte fram slaveriets 

grymheter i sydstaterna.84 Dessutom publicerades vid denna tidpunkt, enligt Ekman, Fredrika 

Bremers bok Hemmen i den nya Verlden som innehöll kommentarer om slaveriet.85 Dessa 

skrifter var välkända för svenskarna som blev förberedda att inta en position för nordstaternas 

sak, menar författaren.86 

    Bondestad menar att emigrationen från Sverige till Amerika ökade under 1850-talet vilket 

gjorde att intresset bland de svenska massorna växte.87 Enligt Bondestad publicerades brev 

från emigranterna allt oftare i svenska dagstidningar. Dessa brev utmålade till en början 

Amerika som en ljus framtid, men allt oftare utfärdades varningar mot emigration och de 
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amerikanska sociala förhållandena beskrevs som dystra, ofta beträffande svenskarna vilka 

hade misslyckats i det nya landet.88 

    Enligt Ekman var det svenska diplomatiska sändebudet i Washington, från 1858 till april 

1861, baronen Nils Erik Vilhelm af Wetterstedt. Han hade tidigare arbetat i flera europeiska 

länder och hade därför mångårig diplomatisk erfarenhet. Detta märks, enligt Ekman, eftersom 

hans rapporter från 1860 uppvisar en tydlig förståelse för spänningarna som drabbade den 

amerikanska nationen. Trots att hans rapporter inte självklart var tillgängliga för den svensk-

norska89 allmänheten, så nådde de ut till nyhetstidningarnas läsare, vilka kunde skapa sig en 

rimlig och träffsäker bild av händelserna.90 

    De liberala och konservativa ståndpunkterna blev enligt Bondestad allt mer färgade och 

modifierade mot slutet av perioden innan inbördeskriget. Diskussionen berikades eftersom 

vetskapen om förhållandena i de Förenta Staterna ökade genom många resandes vittnesmål.91 

    I november 1860 kommenterade Nya Dagligt Allehanda valet av Abraham Lincoln med att 

det var ett viktigt steg i Förenta Staternas politiska historia, att den rådande tidsandan hade 

segrat över ett, litet men mäktigt, politiskt partis feodala avsikter, samt att det populära 

oberoendet hade upplöst den aristokratiska dominansen. Enligt Ekman råder det ingen tvekan 

om tidningens attityd, liksom andra svenska tidningars, att valet av Lincoln betraktades som 

både en bra händelse och en av det gångna årets viktigaste händelser.92 

    I januari 1861 kommenterade Aftonbladet den växande krisen. Tidningen menade att 

spänningarna, vilka hade vuxit inom den stora Nordamerikanska unionen och vilka tycktes 

hota dess upplösning, skulle utan tvekan att få viktiga konsekvenser för friheten och 

mänskligheten. Det rådande slaveriet var huvudfrågan för Aftonbladets redaktör Lars Hjerta, 

som menade att den barbariska institutionen var en skamfläck på den stora republikanska 

federala unionen.93 

 

4.1.2. Första krigsåret: 1861    

När nyheten nådde Sverige att det amerikanska inbördeskriget hade brutit ut mottogs det med 

förtvivlan och frustration, menar Weibull och Fleisher. Amerika hade under de tidigare 

decennierna lyfts fram som ett fredligt och rikt land med goda framtidsutsikter för dess 
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utveckling. Dessutom hade liberalerna förespråkat landet och menat att det var friare, mer 

konstitutionellt och mer demokratiskt än Sverige. Nyheten att Amerika höll på att störta 

samman kom därför mycket oväntat, enligt författarna.94 

    Men inbördeskrigets utbrott var inte helt överraskande för vissa svenska grupper. Den 

svenska regeringen och andra politiskt mer insatta kretsar hade ända sedan Amerikas 

frigörelse 1776 kommenterat och diskuterat landets internt starka motsättningar. Johan Albert 

Kantzow, den svenske ministern i Förenta Staterna, skrev i en rapport 1813 att det fanns stora 

intressemotsättningar bland folket, att detta varslade om en kommande splittring och att landet 

snart skulle vara uppdelat i två skilda stater. Klinckowström, som ju tidigare förespråkat 

Amerika och dess ljusa framtid, hävdade 1820 också en stark misstro mot att staterna kunde 

hålla samman, hävdar författarna.95 

    Händelseutvecklingen i Amerika var alltså redan känd i Sverige, och under början av 

inbördeskriget ökade antalet nyhetsbulletiner i Sveriges nyhetstidningar kring händelserna i 

de Förenta Staterna. Enligt Ekman måste det ha varit klart för många av de svenska läsarna att 

någonting skulle komma att ske vid Fort Sumter. Den 24 januari rapporterade Snäll-Posten att 

South Carolinas trupper ämnade storma och svälta ut denna militära fästning. Den 24 mars 

informerade tidningen sina läsare att Lincolns första handling, när han övertagit 

regeringsmakten, var att skicka förstärkningar till fortet. Den 2 april beskrev samma tidning 

den södra konfederationen som före detta stater av de Förenta Staterna.96 

    De svenska nyhetstidningarna kommenterade begynnelsen på kriget med sorg, 

överraskning och förfäran över söderns tidiga militära framgångar i kriget. Enligt Ekman kan 

många av svenskarnas reaktioner på inbördeskrigets utbrott sammanfattas från en artikel i 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 1 augusti 1861. Artikeln uttryckte att den 

amerikanska krisen var den mest anmärkningsvärda och mest sorgsna händelsen under den 

första delen av 1861 samt att de varmaste sympatierna låg hos Förenta Staternas fana som 

stod för frihet och mänskliga rättigheter.97 

    Enligt Bondestad visade det sig under 1861 att de attityder som de båda politiska sidorna 

antagit, förblev orubbliga. Men en tendens visade sig snart då även vännerna till Amerika, 

främst av allt de största liberala nyhetstidningarna, såsom Aftonbladet, Nya Dagligt 

Allehanda, Post- och Inrikes Tidningar samt Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning, 
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förenades med kritikerna från den konservativa falangen som blev benägna att hitta 

anledningar till unionens förluster i de defekta sociala systemen. 98 

    I kontrast till nyhetstidningarnas opinion, var Wetterstads rapporter till Stockholm 

någorlunda opartiska. I 27 av hans rapporter, från den 4 januari till den 23 april 1861, kan 

man, enligt Ekman, följa den gradvisa upprinnelsen till det amerikanska inbördeskriget. Den 

14:e rapportade Wetterstedt att varningsfyrarna längs med kusten i södern höll på att släckas, 

samt att han hade skrivit till de svenska vice konsulerna i sydstaterna för att protestera.99 

    Enligt Bondestad hade de svenska kommentatorerna, som observerade sydstaternas utträde 

ur unionen, antagit en ”vänta-och-se-attityd” och tenderade dessutom att tona ned betydelsen 

av de oroande nyheterna från Amerika. Förståelsen för utvecklingen, då det uttalades, låg 

oftast hos unionens sida. Att sydstaterna som konfederation skulle ha möjligheten att 

upprätthålla dess självständighet ansågs som liten, och utdömdes i de flesta fall. Men redan i 

mars 1861 uttryckte sig Göteborgs-Posten att konfederationen skulle tillåtas att få gå sin egen 

väg, och menade att om unionen skulle dämpa konfederationen med vapen skulle unionen gå 

emot sina egna uppfattningar gällande frihet och öppenhet. Prins Oskar100 kände redan under 

våren 1861 att hans farhågor hade bekräftats gällande splittringen av de Förenta Staterna. 

Prinsen hävdade att rapporterna från Amerika minsann var anmärkningsvärda och att han 

själv alltid trott att denna splittring skulle bli resultatet av ”idealstaten” Amerika.101 

    Den svenska reaktionen till händelserna i Amerika var tämligen oberörda ända fram tills 

utgången av det första slaget vid Bull Run (även kallat Manassas) blev känt. Nya Dagligt 

Allehanda menade att unionens nederlag berodde på en total avsaknad av organisation.102 

Även Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning angrep unionen för sin ineffektiva kampanj, 

samt Post- och Inrikes Tidningar gick ännu ett steg längre när de uppvisade tvivel om en 

republik verkligen var en genomförbar regeringsform, och menade att en djup demoralisering 

hade slagit in och förgiftade alla skikt av den amerikanska byråkratin. Tidningen uttryckte att 

det inte var oväntat att ”mönsterstaten” nu splittrades.103 

    I oktober 1861 anlände Edvard Piper till Washington som den nya svenska ministern104. I 

ett privat brev till Manderström105 gav Piper en negativ beskrivning av hans första intryck av 
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Amerika och dess invånare.106 Men enligt Bondestad behöll den svenska regeringen en neutral 

hållning utåt under hela kriget. Utifrån Pipers instruktioner verkar det som att regeringen 

räknade med två stora amerikanska statsmakter i framtiden. Piper blev tillsagd att inte 

kommentera kring något som kunde ses som kritik riktat mot sydstaterna, eftersom vissa 

områden där ansågs som viktiga handelsförbindelser i framtiden.107 Enligt Åberg blev Pipers 

uppfattning om De Förenta Staterna mer positiv efter sina fyra år i Washington och efter att 

han skapat vänskapliga kontakter inom Lincolns administration, bland annat med 

statssekreteraren William Seward.108 

    När den så kallade Trentaffären inträffade, då en unionskapten avlägsnade två 

konfederationssändebud från ett engelskt fartyg, menar Bondestad att unionens annars goda 

anseende försvagades i Sverige109. De flesta svenska kommentatorerna stöttade Englands krav 

att Lincoln skulle backa i det gräl som uppstått länderna emellan.110 Weibull och Fleisher 

hävdar att händelsen betraktades som ett brott mot en nations neutralitetsrättigheter111. Om 

inte Lincoln hade backat i tvisten hade chansen varit stor att den svenska regeringen officiellt 

hade varit tvungen att avbryta sina förbindelser med regeringen i Washington. Men enligt 

författarna valde den amerikanska regeringen att frige de båda sydstatarna, något som bland 

annat den svenska regeringen rekommenderat.112 

    Enligt Bondestad var trenden i den svenska opinionen, redan under det första krigsåret, 

emot de krigförande grupperna i Amerika. Det rådde en förtvivlan gällande nordstaternas 

chanser att gå segrande ur konflikten och det fanns tvivel att en demokrati kunde bemästra en 

svår kris. Mest anmärkningsvärt är faktumet att de svenska liberala tidningarna, vilka en gång 

var nordstatsvänliga, nu började uppvisa tvivel angående nordsidans chanser att vinna efter 

den första förlusten vid Bull Run. Så unionen kritiserades ofta allvarligt, i enlighet med de 

gamla anti-amerikanska mönstren. Konfederationen mötte en viss svensk beundran för dess 

militära effektivitet, men vad gäller svenskt stöd och sympati så var steget fortfarande för 

långt på grund av konfederationens sociala system vilket försvarade rätten att få hålla 

människor i slaveri. Bondestad hävdar att det inte framträdde någon distinkt sympati för 
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sydstaterna i någon av tidningarna under 1861. De gamla unionsvännerna försvagades dock, 

med undantag för de radikala tidningarna såsom Fäderneslandet och Öresunds-Posten.113 

 

4.1.3. Andra krigsåret: 1862 

Den svenskfödde kaptenen och ingenjören John Ericsson blev under kriget världsberömd 

eftersom han ombads av unionen att konstruera ett pansarfartyg vilket fick namnet Monitor, 

enligt Weibull och Fleisher. Anledningen var att konfederationen redan tidigare hade byggt 

pansarfartyget Merrimac vilket hotade den unionella träskeppsflottan. Monitor och Merrimac 

drabbade samman i mars 1862 och markerade det allra första slaget som utkämpades mellan 

två pansarskepp. Monitor gick segrande ur striden och unionens herravälde på havet var 

därmed säkrat, enligt författarna.114 Drabbningen blev enligt författarna den allra mest 

uppmärksammade händelsen i Sverige under hela kriget. John Ericsson hyllades som 

nationalhjälte av både den svenska pressen och allmänheten.115 

    I september 1862 underrättade den svenske generalkonsuln i Washington, Edward Piper, 

den svenska regeringen om att president Lincoln hade utfärdat proklameringen som frigjorde 

slavarna. Piper förklarade att det var den viktigaste åtgärden hittills och att det troligtvis var 

början på en av de största sociala revolutionerna i historien.116 

    Bondestad slår fast att Lincolns emancipationsproklamering inte förändrade Sveriges 

opinion. Presidentens tillkännagivande tolkades oftast som en krigshandling och vissa 

kommentatorer ansåg att det var inhumant och blodtörstigt. Aftonbladet och Nya Dagligt 

Allehanda såg proklamationen som ett steg mot enighet och ett uttryck för en starkt ökande 

drivkraft inom unionsregeringen. Det var bara Fäderneslandet som var tydligt optimistisk, då 

tidningen, vid årsskiftet, meddelade att kriget troligtvis snart skulle vara över och att slaveriet 

skulle vara avskaffat. Tidningen uttryckte också att de Förenta Staterna i framtiden skulle vara 

en förebild för politisk och social frihet i hela världen.117 

    Under höstmånaderna nådde intresset en topp för det amerikanska inbördeskriget i pressen. 

Det märktes tydligt i utrikesnyheterna i Aftonbladet, Nya Dagligt Allehanda, Post- och Inrikes 

Tidningar, Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning samt Göteborgs-Posten, menar 

Bondestad.118  
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    När situationen för unionen var som mest kritisk under hösten 1862 var den svenska 

opinionen näst intill enstämmig i kritiken mot nordstaternas syften. Enligt Bondestad var 

slaverifrågan, det stora komplicerade inslaget för alla som bedömde i konflikten, som 

moraliskt problem delvis satt åt sidan av kommentatorerna då de påstod att unionen inte stred 

för att frigöra slavarna. Striden för frihet i konfederationens stater möttes samtidigt av 

sympatier i opinionen, även om inga svenska kommentatorer uttryckligen stödde en regim 

som önskade att bevara en omänsklig institution som slaveriet. 119 

    Weibull och Fleisher betonar att nordstaterna var något som svenskarna kunde känna och 

beundra men att det inte fanns några som helst förutsättningar för att svenskarna skulle kunna 

känna förståelse eller sympati för sydstaterna. Detta beror enligt författarna på att staterna i 

söder hade ett samhälle byggt på sociala motsättningar med storgods och framförallt 

slaveri.120 

    Enligt Bondestad kan det i alla fall konstateras att under sommaren och hösten 1862 hade 

de gamla Amerikavänliga tidningarna frångått sin tidigare beundran och kritiserade istället 

unionen och dess metoder för att föra vidare kriget. De ansåg att krigets målsättning inte 

längre var avskaffningen av slaveriet, utan egoistiska, maktlystna och förtryckande syften. 

Samtidigt verkade tidningarnas attityder gentemot de kämpande sydstaterna bli allt mer 

sympatiska. När tidningarna förklarade varför konfederationen fortsatte att kriga så var 

motiven att dess folk värdesatte sina liv, familjer och egendomar. Slavfrågan försvann in i 

skymundan.121 

 

4.1.4. Tredje krigsåret: 1863 

I mars 1863, då ett polskt uppror blossat upp och dominerade utrikesnyheterna i Europas 

press, hade rapporteringen från Amerika minskat drastiskt. Men i juli samma år, då 

nordstaterna gick segrande ur slagen vid Gettysburg och Vicksburg, hade rapporteringen ökat 

igen.122 Bondestad hävdar att unionens framgångar gjorde att vissa av de Amerikavänliga 

tidningarna, såsom Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning samt Dagligt Allehanda, trodde 

att Lincoln skulle leda nordstaterna till slutgiltig seger över konfederationen och att slaveriet 

skulle avskaffas.123 
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    De tidningar som från början hade varit kritiska till kriget ändrade vanligtvis inte sina 

attityder trots unionens militära segrar, enligt Bondestad. En ovanligt elak attack ägde rum 

mot unionen under hösten 1863 från den liberale Rosalie Olivecrona, som var en av 

redaktörerna bakom tidningen Tidskrift för hemmet (vilken var den växande kvinnofrigörelse-

rörelsens redskap).124 

   En annan kvinna, författarinnan Eva Christina Brag, diskuterade de tråkiga anti-

unionsstämningar som rådde i Sverige. Detta gjorde hon i en artikelserie i Göteborgs 

Handels- och Sjöfarts Tidning under hösten 1863. Hon påstod att svenskarna borde ta 

unionens sida då kriget i huvudsak handlade om slaveriet, och eftersom krigssituationen 

ljusnat för nordstaterna, hoppades hon att svenskarnas attityder skulle förändras.125 

    Enligt Bondestad blev de tidigare opinionstrenderna allt klarare från 1863 och framåt. De 

fyra stora liberala nyhetstidningarna Aftonbladet, Nya Dagligt Allehanda, Post- och Inrikes 

Tidningar och Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning stödde nu unionsstaterna eftersom de 

ansågs vara på väg att vinna konflikten.126 

 

4.1.5. Fjärde krigsåret: 1864 

Nya Dagligt Allehanda hade under 1864 en korrespondent på plats i New York som 

rapporterade om sina upplevelser. Denne var Måns Hultin då han hade tjänstgjort som 

skeppsläkare på ångfartyget Ernst Merck, vilket skeppade svenska emigranter till New 

York.127 Hultin menade kritiskt att resan till Amerika hade bara i grund och botten handlat om 

att förse unionens arméer med ”kanonmat” från Sverige. Först lockades emigranterna till New 

York, där de fastnade i staden och svalt, och sen kom rekryteringsofficeren och gav dem 

många dollars för att bli soldater. Enligt Hultin hade de inget annat val än att låta rekrytera 

sig, och på så sätt hade Ernst Merck försett staten Michigan med 40 svenska rekryter.128 

    Bondestad menar att de tidningar som hade varit oföränderligt kritiska mot unionen 

fortsatte med detta under hela konflikten och ansåg att 1864 års omval av Lincoln, som 

Förenta Staternas president, var en katastrof. Enligt Borås Tidning hade Lincoln inlett det 

mest skrämmande diktatorstyret som den senaste historien kunde uppvisa. Tidningen hävdade 

också att det var djävlar förklädda till män som ledde unionens arméer. Konfederationens 

förslag, att all svarta som ställde upp frivilligt i sydstatsarmén skulle bli fria män, 
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kommenterade Snäll-Posten med den positiva åsikten att detta skulle avlägsna alla skäl som 

uppriktigt har hindrat de europeiska makterna att till fullo sympatisera och stödja de heroiska 

människorna från sydstaterna.129 

    Den svenska ministern i Washington, greve Piper, skrev i maj 1864 att han tolkade det då 

rådande ledarskapet i Washington som lika bra eller bättre än de föregående 

administrationerna, med tanke på de svårigheter och den omfattande vidden av händelser som 

den sittande regeringen var tvungna att klara av. En månad senare klagade Piper dock över 

partisystemen inom unionen där han hävdade att människorna var pålitliga men att de 

politiska skurkarna förstörde allting, menar Bondestad.130 

 

4.1.6. Femte krigsåret: 1865 

Enligt Hokanson skrev president Lincoln ett brev till Wetterstedt under våren 1865 där han 

framförde sin välvilja gentemot Sverige. Lincoln förklarade att han inte kunde minnas någon 

oenighet mellan Sverige och de Förenta Staterna. Hokanson menar att detta visar att Förenta 

Staterna definitivt hade en vänskaplig attityd gentemot Sverige även under krigsslutet.131 

    Kort därefter i april månad var presidenten mördad132. Nu uppvisade den svenska 

regeringen den allra tydligaste vänskapsattityden någonsin gentemot Förenta Staterna, menar 

Hokanson. I en kondoleans med mycket varma känslor, vilket var ovanligt i officiella 

korrespondenser, uttryckte den svenska regeringen sin djupaste sympati för de Förenta 

Staterna. Kondoleansen betonade även att hans majestät konungen samt att hela Sveriges 

befolkning delade sorgen.133 När nyheten om Lincoln död nådde Göteborg arrangerades 

omedelbart alla stadens flaggor på halv stång. Samhällssociala frågor avbröts för planer på en 

lämplig minneshögtidsstund. Nyhetstidningar påskyndades att uttrycka sin sorg. Enligt 

Hokanson sades det att uttrycken för sorg var större än vad som var vanligt gentemot kungliga 

personligheter i Europa.134 

    Bondestad menar att Lincolns död och den dramatiska utvecklingen i Amerika som följde 

gjorde att intresset åter igen nådde en topp i pressen. Mellan den 27 april och den 31 maj 

samma år upptog Amerikanyheterna stora delar av utrikesnyheterna i Aftonbladet, Nya 
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Dagligt Allehanda, Post- och Inrikes Tidningar, Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning 

samt Göteborgs-Posten. De var de högsta topparna i deras rapportering under krigsåren. 

    Men trots det stora intresset förändrade inte Lincolns död den svenska opinionen något 

nämnvärt, hävdar Bondestad. Mordet fördömdes dock av samtliga tidningar. De liberala 

tidningarna hyllade det faktum att den amerikanska demokratin nu hade demonstrerat sin 

överlägsenhet eftersom sydstaterna, som var arvtagare av de europeiska konservativa 

systemen, nu hade mött nederlaget. Bondestad menar att tidningarna inte såg Lincolns död 

som något katastrofalt eftersom ingen människa är oersättligt i en demokratisk stat där alla är 

fostrade att ta sitt ansvar.135 

    Enigt Bondestad var Öresunds-Posten den enda av hans undersökta tidningar som aldrig 

någonsin riktade någon kritik mot unionen under hela konflikten. Denna tidning riktade 

istället en närmast krigisk kritik mot Snäll-Posten och Lunds universitet, vilka ansågs tillhöra 

samma kategori som de individer som låg bakom mordet på Lincoln.136 De konsekventa 

kritikerna mot Amerika ändrade aldrig sina åsikter i någon grad, inte ens efter mordet på 

Lincoln. Borås Tidning ansåg att mordet på Lincoln i själva verket förhindrade en 

kompromissande lösning på konflikten, i vilken slaveriet skulle ha bannlysts samtidigt som 

sydstaterna skulle ha erkänts som fria och självständiga stater, något som mordet 

omöjliggjorde, menade tidningen. Stockholms Dagblad menade att mordet på Lincoln 

bevisligen återspeglade ett rådande kaos i de Förenta Staterna.137 

 

4.1.7. Opinionen hos svenskamerikanarna och de svenska officerarna 

Förutom den svenska opinionen hemma i Sverige så fanns det ju svenskar som lämnat Sverige 

och emigrerat till Amerika. Hos dem rådde också en opinion gentemot konflikten samt de 

rådande förhållandena i de Förenta Staterna. Detta har bland annat Hokanson och Åberg 

undersökt. Åberg och Iko har dessutom studerat de svenska officerarnas attityder gentemot 

den militära konflikt som de frivilligt valde att ta del av. 

    Enligt Åberg levde omkring 20 000 svenskar på den nordamerikanska kontinenten och de 

flesta i nordstaterna när kriget bröt ut 1861.138 Hokanson menar att de svenska bönderna och 

arbetarklassen som anlänt till Amerika under 1840-talet hade traditionellt en förkärlek för 

jämlikhet och frihet, något som gav Lincoln mycket behövligt stöd under de ansträngda åren 
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138 Alf Åberg, 'Svensk krigshjälte räddade regemente i granaternas helvetesregn.', Kulturens värld, s.18 



 

  29 

av inbördeskriget.139 Enligt Åberg var de svenska immigranterna djupt religiösa samtidigt 

som de kände starkt för demokratin. De stöttade unionen, vilket var deras hem, och föraktade 

alla former av slaveri. Detta visades tydligt då svenskarna demonstrerade för Lincoln och 

bildade republikanska klubbar inför presidentvalet 1861.140 

    Enligt Hokanson stödde de republikanen Abraham Lincoln vid presidentvalet 1860 

respektive 1864.141 De svenska rösterna var så viktiga att de var med och avgjorde utgången 

för Lincolns seger i hans första presidentval, menar Hokanson.142 

    Åberg hävdar att de många så kallade Amerikabreven som emigranterna skickade hem till 

släkt och vänner kanske hade ännu större betydelse för opinionen än vad tidningarna hade. 

Detta beror på att emigranterna oftast bosatte sig i de norra staterna och i breven skrev de om 

sina landsmän som hjälpte amerikanarna i kampen mot konfederationen. I breven berättade de 

också om slaveriet och hatet mot denna institution, och att de var lojala mot unionen. Lincoln 

sågs därför som slavarnas befriare och blev mycket populär och omtalad, inte bara bland 

immigranterna, utan också bland befolkningen i Sverige.143 

    När Lincoln sände ut det första ropet efter frivilliga soldater i april 1861 svarade de svenska 

immigranterna lika snabbt som de infödda amerikanarna, trots att svenskarna bara hade levt i 

landet en kortare tid. Svenskarna som hade stött Lincoln i hans politiska kampanjer 1858 och 

1860 var beredda att hjälpa ledaren för deras nya hemland. De var redo att på slagfälten 

försvara samma principer som de stöttat i de tidigare valen, hävdar Hokanson.144 

    Åberg menar att mer än 3000 svenska immigranter lät rekrytera sig till Lincolns armé och 

att majoriteten kom från delstaterna Minnesota och Illinois.145 Dessutom reste många militärer 

från Sverige för att delta i den väpnade konflikten på unionens sida. Dessa utgjordes av 

officerare, underofficerare, unga kadetter samt frivilliga soldater. Enligt Åberg kan man inte 

se i deras brevskildringar och anteckningar att de gick ut i strid för en god sak, påverkade av 

unionens syften och utplånandet av slaveriet. Istället var det äventyrslusta och militär 

yrkesutbildning som var de bakomliggande drivkrafterna. Till exempel var det, enligt Åberg, 

en svensk löjtnant vid namn Carl Berlin som, om han inte fick en officerstjänst i unionen, 
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funderade på att inställa sig hos konfederationen.146 Enligt Per Iko verkar bara mindre än en 

handfull svenskar ha låtit värva sig till sydstatsarmén, och dessa levde redan i sydstaterna.147 

    Enligt Åberg, liksom Iko, var motivet för de svenska officerarna som aktivt deltog i 

inbördeskriget, att tillskaffa sig militär erfarenhet för att påskynda de framtida karriärstegen 

hemma i Sverige. Men enligt Iko var detta sannolikt ett orealistiskt mål för officerarna 

eftersom de samtida svenska militära institutionerna inte såg utrikes militär erfarenhet som en 

självklar merit. Men den svenska militära makten uppmuntrade, å andra sidan, med både 

ekonomiskt och diplomatiskt stöd, till utrikes militärtjänst för svenska officerare148. Men 

troligtvis sökte sig de flesta till en endast äventyrlig utrikes militärtjänst. Ingen officer 

uttryckte att de stred för att stödja något bakomliggande ändamål.149 Enligt Åberg uttryckte 

den svenska kaptenen Ernst von Vegesack i ett brev att hans ändamål med tjänstgöringen i 

kriget var att tillskaffa sig utmärkelser så att han kunde återvända till Sverige och bli militärt 

befordrad.150 

    Enligt Hokanson levde, som Iko redan nämnt, svenskar även i sydstaterna där de ägde 

slavar och stred i konfederationens militära led, till säkert mångas förvåning. Dessa var 

svenska äventyrare som sökt sig dit innan inbördeskriget.151 Folkräkningen vid 

inbördeskrigets utbrott rapporterade att det fanns totalt 750 svenskar i sydstaterna.152 Dessa 

svenskar hade helt andra tankar om Lincoln än svenskarna i norr. I ett brev daterat maj 1861 

skrev den svenske sydstataren Carl Jacob Hammarsköld att Lincoln hade skadat 

mänskligheten mer än någon annan man hade gjort under hundratals år tillbaka, hävdar 

Hokanson.153 

 

4.1.8. Den sammantagna utvecklingen i den svenska opinionen 

Som Åberg hävdar kommenterades nyheterna från Nordamerika olika bland de svenska 

tidningarna beroende på vilken samhällsåskådning de hade.154 Enligt författaren stod de 

liberala tidningarna hela tiden på Lincolns sida och hävdade att unionen skulle segra i 

konflikten. Men i början kritiserade de ofta unionens kraftlösa krigföring samtidigt som de 

hyllade konfederationens militära genialitet. Den konservativa pressen menade att kriget 
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bekräftade än mer tydligt att Förenta Staterna var en osäker nation. Gemensamt för de 

politiskt olika tidningarna var i alla fall att allesammans ogillade Nordamerikas slaveri, menar 

Åberg.155 Kritiken fortsatte mot Lincoln eftersom han hade proklamerat i början av kriget att 

syftet inte gällde frigörandet av slavarna utan bara att bevara unionen mellan de amerikanska 

staterna. Detta gjorde att både de liberala och konservativa tidningarna i Sverige hade svårt att 

se vad som skiljde söderns kamp för självständighet från de nationella rörelserna i Europa 

vilka de sympatiserade för. Men när Lincoln under 1862 proklamerade att krigets syfte även 

gällde upphävandet av slaveriet blev liberala tidningarna positiva och kritiken minskade 

drastiskt.156 Weibull och Fleisher menar att emancipationsproklamationen rådde bot på den 

förtvivlan och frustration som hade uppstått i Sverige vid amerikanska inbördeskrigets utbrott, 

eftersom den gjorde ett starkt intryck på svenskarna.157  

    Bondestad påstår istället att unionens militära segrar under 1863 medförde en förändring i 

attityderna hos de liberala tidningarna, och under 1864 stod Aftonbladet, Nya Dagligt 

Allehanda, Post- och Inrikes Tidningar samt Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning helt 

och hållet på unionens sida, mest av alla Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning, minst av 

alla Post- och Inrikes Tidningar. Men de tidningar som hade varit unionskritiska från början 

ändrade inte sina attityder trots att nordstaterna närmade sig den totala segern. Även efter 

Lincolns död fortsatte Stockholms Dagblad och Snäll-Posten att framföra starkt kritiska 

kommentarer mot Amerika. Bitterheten i dessa tidningars attityder skiljde sig väldigt lite från 

de kritiska åsikter som tidigare förts fram under 1820-talet mot Amerika. 158 

    Det fanns dock skillnader, menar Bondestad, mellan de svenska debatterna om Amerika 

under 1860-talet och de som uppstått under tidigare decennier. Diskussionen handlade inte 

längre om skillnaderna, som tidigare ältats, mellan de sociala institutionerna i de Förenta 

Staterna och de i Sverige, eller om de amerikanska institutionerna var lämpliga för Sverige. 

Detta berodde på att de svenska liberalerna hade genomfört ett reformationsarbete som 

minskat klyftan mellan de sociala förhållandena i de Förenta Staterna och Sverige. 159 

    Bondestad hävdar att det finns flera orsaker till att det fortfarande fanns liberalt missnöje 

riktat mot Amerika under 1860-talet. En vanlig uppfattning hos de Amerikavänliga var att 

unionsstaterna slogs för demokratiska ideal och att de skulle demonstrera överlägsenheten hos 
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sin demokratiska republikanska regering gentemot den oligarkiska160 regeringsformen i 

sydstaterna. De svenska liberalerna uppfattade dessutom att unionen stred för friheten 

gentemot en inhuman slavmentalitet som rådde i konfederationen. Bondestad menar att det 

svenska liberala missnöjet uppstod när den demokratiska överlägsenheten misslyckades att bli 

materialiserad samt när kriget officiellt förklarades för inte vara en väpnad konflikt som skulle 

utplåna slaveriet. 161 

    En annan liberal uppfattning var, enligt Bondestad, den komplicerade processen med att 

välja en ensidig sida. Konfederationsstaterna kunde till en viss grad jämföras med Europas 

nationer vilka stred för sin frihet. Om unionsstaterna inte förde krig för att utplåna slaveriet 

blev deras position ohållbar, både ur ett moraliskt och ur ett konstitutionellt perspektiv. Därför 

menar Bondestad att de liberalas sympatier kunde hamna hos konfederationsstaterna vilka 

ansågs strida både med militär överlägsenhet och med moralisk styrka. 162 

    Bondestad slår fast att den svenska opinionen inte svängde lika vilt som i England, och 

besvikelsen kring unionen intog aldrig samma grad av hatfulla formuleringar som till exempel 

framställdes i den engelska tidningen The Times. Trots avsaknaden av hat i den svenska 

opinionen varierade den vänliga inställningen avsevärt mot Amerika. De som antingen stod 

orubbligt fast till höger eller vänster, politiskt sätt, kvarstod vid sina fasta attityder ganska väl 

genom hela inbördeskrigets skede, medan de mer mångsidiga åsikterna kring situationen i 

Amerika genomgick prövningar och vacklade fram under konflikten. Unionens seger över 

konfederationen innebar att Amerika behöll sina svenska vänner. Bondestad menar att 

unionens framgång fungerade som garant för den svenska opinionen163 medan Åberg hävdar 

att det var emancipationsproklamationen som garanterade den svenska opinionen för 

nordstaterna.164 

    Weibull och Fleisher hävdar att de Förenta Staterna vid krigsslutet åter igen sågs som en 

liberal och demokratisk föregångare och en mönsterstat, och nationen hade åter vunnit sin 

tidigare respekterade position i Sverige. Så inbördeskrigets slut togs emot med glädje i 

Sverige, och för den svenska kommersen innebar det återknutna handelsförbindelser eftersom 

sjöfarten hade återgått till det normala. Sjöfartsförbindelserna banade sedermera vägen för 

den svenska massemigration som pågick under ett halvt sekel.165 
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    Bondestad drar slutsatsen att händelserna i Amerika gavs omfattande plats i den svenska 

pressen, men bara från och till. Men det är också tydligt att händelser som utvecklade sig nära 

gränsen till Sverige dominerade ibland fullständigt de utländska nyhetsspalterna och lämnade 

ingen plats alls åt de amerikanska nyheterna.166 

    Hos de svenskar som emigrerat till Amerika rådde enligt Hokanson en naturligt liberal 

opinion gentemot konflikten samt de rådande förhållandena i de Förenta Staterna.167 Åberg 

menar att emigranternas brev hem till Sverige kan ha påverkat den svenska befolkningens 

attityder gentemot konflikten i Nordamerika.168 

    Emigranternas militära insatser i kriget var på frivilligt initiativ eftersom de ville försvara 

de principer som de stöttade, nämligen Lincolns liberala politik, menar Hokanson.169 

    De svenska officerare som frivilligt valde att resa över för att strida i konflikten valde dock 

inte sida efter politiska åsikter. De var enligt Åberg bara ute efter militär erfarenhet och 

äventyrslusta.170  Trots att de svenska soldaterna verkade vara opåverkade av de olika sidorna 

i politiken stred bara ett fåtal för sydstaterna, detta eftersom de redan levde där, menar Iko.171 

 

5. Resultatredovisning av Östgöta Correspondenten 

Här följer en redovisning av det resultat som jag fann då jag granskade Östgöta 

Correspondentens nyhetsrapportering under 1860-65. Totalt publicerade tidningen 105 

enskilda nummer per år under min undersökta tidsperiod. Detta överensstämmer med 

litteraturgenomgången som visar att den gavs ut som kvällstidning två dagar i veckan fram till 

år 1887.172 Utrikesnyheterna utgjordes av notiser, telegram, korrespondenser (bland annat 

Amerikabrev173) samt sammanfattade berättande framställningar, något som Johansson hävdar 

karaktäriserar utrikesnyheternas olika textklasser.174 Nedan följer sammanfattningar kring 

varje års nyhetsrapportering. Dessutom lyfts eventuella kommentarer fram vilka kan styrka 

tidningens liberala samhällsåskådning. Efter resultatredovisningen med enklare kommentarer 

följer en diskussion där mina resultat anknyts till den tidigare forskningen. 
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5.1. Det föregående året: 1860 

I totalt åtta av årets utgivna nummer publicerade Östgöta Correspondenten texter om 

händelserna i Nordamerika. Nyhetsmeddelandena detta år tillkännagav bland annat att det 

protesterades mot slaveriet i New York, att Lincoln hade valts till president, att ekonomiska 

oroligheter uppstått i landet samt att South Carolina hade utträtt som första slavstat ur 

unionen. I två av årets lösnummer publicerades kommentarer till händelserna. Tidningen 

hävdade att den eventuella unionens upplösning inte betydde någonting i förhållande till hur 

den olyckliga svarta rasen behandlades och att presidenten [Buchanan] bara såg till unionens 

bästa. 

I Nord Amerikans Förenta stater överträffa slavstaterna varandra i stiftandet avrörande och grymma lagar 

mot den olyckliga svarta rasen. Detta oaktat, anser man skriket, om unionens upplösning, betyda ingenting. 

De norra staterna har mer ord än hjärta för humaniteten, och presidenten räcker södern handen.175 
 

Dessutom hävdade tidningen att det var viktigt för ”frihetens vänner att se om unionen har 

kraft och sammanhållighet nog, att segrande genomgå den brännande krisen” och att för 

”Sverige och Norge har frågan nästan större betydelse än övriga Europa”176.  

 

5.2. Första krigsåret: 1861 

I totalt 83 av årets utgivna nummer publicerade Östgöta Correspondenten texter kring 

händelserna i Nordamerika. Tidningens rapportering hade därmed ökat kraftigt i jämfört med 

1860. Nyhetsmeddelandena detta år tillkännagav bland annat att sydstater hade börjat lämna 

unionen, att Lincolns första ämbetsåtgärd väntades bli att sända förstärkningar till Fort 

Sumter, att fortet senare hade bombarderats, att Lincoln proklamerat för krig gentemot 

konfederationen och att konfederationspresidenten hade beordrat att inkalla 150 000 man som 

soldater. Bland de längre framställningarna redogjordes händelserna kring Fort Sumter mer 

ingående. Tidningen tryckte följande kommentar om skotten: 

…inbördeskriget [har] nu börjats i Förenta Staterna medelst bombardering af Fort Sumter.177 

 

Tidningen tillkännagav det första större slaget vid Manassas (även kallat Bull Run) och att 

unionstrupperna förlorade stort mot separatisterna. Inga kommentarer gjordes. 

Förbundsarmén har lidit ett stort nederlag. Dess general Mac Dowell hade anfallit separatisternas batterier 

vid bergspasset Manassas Junction.178 
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När Trentaffären blev känd publicerades detta först som en kort nyhetsmeddelande: 

Sydstaternas sändebud Mason och Slidel hava, på väg till England, ombord på engelska ångaren Trent 

blivit våldsamt bortförda av ett amerikanskt krigsskepp och häktade.179 

 

Tidningen kommenterade detta med beklagelse:  

Ett krig mellan England och Nord Amerika vore alltid att beklaga. Må man ännu kunna hoppas en fredlig 

lösning av förvecklingarna av dem emellan.180 

 

Kommentarer från tidningen var få till antalet under detta år, men då en längre nyhet kring 

slaveriet publicerades så kommenterades detta ofta kortfattat med tydlig sympati för de svarta 

slavarna. 

…kunna vi vänta […] ett snart slut på de stackars slavarnas så beklagansvärda uselhet och förtryck.181 

Presidenten […] har […] lämnat obesvarad frågan om de åtgärder, som voro att vidtaga med hänsyn till 

den stora massan slavar för den händelse kriget fortfar.182 

 

5.3. Andra krigsåret: 1862 

I totalt 73 av årets utgivna nummer publicerade Östgöta Correspondenten texter om 

händelserna i Nordamerika. Tidningens rapportering hade därmed sjunkit med tio nummer 

jämfört med 1861. Nyhetsmeddelandena detta år tillkännagav bland annat att Trentaffären 

hade ”blivit i godo uppgjord”, att det skedde engelska protester mot blockaden av sydstaternas 

hamnar, att ”unionens stridskrafter” ryckte framåt från olika håll samt att svenska officerare 

började anlända till Washington. Dessutom fortsatte löpande rapporteringar kring olika 

militära drabbningar, såsom att den strategiskt viktiga hamnstaden New Orleans hade intagits 

av unionens trupper samt att blodiga drabbningar hade ägt rum utanför Richmond, vid 

Antietam samt kring Fredericksburg. Vidare tillkännagavs att en ”märkvärdig sjöfäktning” 

hade utkämpats: 

Monitor som är byggt efter det Ericssonska systemet […] angrepps av Merrimac. Bägge skeppen 

kämpade i fem timmar, och under denna tid låg de ända in på varandra. Äntligen lyckades det Monitor att 

borra ett hål i babordssidan av Merrimac, som därefter drogs sig tillbaka till Norfolk, tillika med resten av 

de konfedererade skeppen.183 
 

Tidningen kommenterade detta med förundran och förståelse för dess framtida betydelse:  
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Det var första gången man sett ett pansarfartyg i elden, och resultatet är överbevisande. Det 2500 skepp, som 

utgöra den europeiska krigsmarinens effektiva styrka, är icke annat än strå och glas […]Ett enda pansarfartyg 

kan ödelägga en hel flotta.184 

 

Dessutom publicerades en svensk officers ögonvittnesskildring och kommentarer: 

Merrimac och Monitor komma att förorsaka en total omstörtning i alla länders mariner, och vår landsman 

kapten Ericsson har gjorts sig odödlig....185 

 

Tidningens nyhetsrapportering dominerades fortsättningsvis av olika rapporteringar kring 

pansarfartyg och dess påverkan på världens flottor och att världens regeringar började smida 

planer på dyra investeringar. Detta kommenterade tidningen följande: 

det är folken, som måste betala violerna […] till följd av de nya anfalls- och försvarsupptäckter, som nu 
göras […] uppstå stora svårigheter att möta framtiden […]186 

 

Tidningen kommenterade att det nordamerikanska inbördeskriget var utifrån de norra 

staternas sida ”ett civilisationens, ett folkens krig” och att detta gjorde det praktiskt taget 

omöjligt för de europeiska länderna att återuppta handelsförbindelser med sydstaterna. Detta 

eftersom ”varje ingrepp från Europa till förmån för sydstaterna” hade blivit ”ett felsteg med 

hänsyn till mänsklighetens större intressen”.187 Vidare kommenterades de ekonomiska 

intressena som tycktes överskugga de mänskliga: 

Frågan om slaveriets upphävande har nu blivit, som det tyckes åtminstone, i England skjuten helt och 

hållet i bakgrunden. Vad den bomullen dock är för en mäktig kraft!188 

 

Under hösten publicerade tidningen en berättelse uppdelad i två delar med titeln En 

Amerikansk Slafjagt. Den berättade om några slavars rymning från deras slavägare i 

konfederationsstaten Arkansas samt om den grymma behandling som väntade dem under den 

jakt som följde. Samtidigt som skildringen upplevs som en spännande men fruktansvärt grym 

novell kommenterades den skarpt av sin författare ur ett humanistiskt och politiskt perspektiv: 

…slavägare […] talar ungefär i samma ton om negerjakter, som de engelska aristokraterna om en rävjakt. 

Med välbehag berättar de […] hur […] en flyende neger störtat utför en brant och brutit av sig tre fingrar, 

hur han åter rest sig upp och hur sedan […] blodhunden […] slitit en halv mark kött ur hans vänstra kind; 

huruledes en gammal negrinna […] av de präktiga, starka djuren fattat henne i benen och dragit henne 

åter […] alldeles söndersliten, varpå det gamla, till arbete odugliga ”kreaturet” piskades …189 Och när ska 

dessa gräsliga scener ta slut? En ringa början är gjord därtill därigenom att kongressen i Washington 
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antagit det av presidenten Lincoln framlagda förslaget, att de stater ska bekomma [tilldelas] 

penningunderstöd, vilka beslutar att upphäva slaveriet […] Men det kommer att gå långsamt nog.190 

 

Tidningen publicerade ingen egen kommentar till berättelsen, kanske för att författaren själv 

gjorde det tillräckligt nog, med sina liberala och humana åsikter. 

    Under hela året tillkännagavs korta nyheter kring emancipationsfrågan, där presidentens 

förslag gång på gång röstades ned i Washington. Men först i det näst sista numret av tidningen 

detta år publicerades ett kort meddelande där emancipationsproklameringen godkänts, men 

helt utan kommentarer kring när under året det skett eller vad det innebar: 

Representanthuset har man 78 röster mot 51 gillat presidentens emancipationsproklamation.191 

 

5.4. Tredje krigsåret: 1863 

I totalt 70 av årets utgivna nummer publicerade Östgöta Correspondenten texter kring 

händelserna i Nordamerika. Tidningens rapporteringsomfång var ungefär det samma som 

under 1862. Nyhetsmeddelandena detta år tillkännagav bland annat att det rådde fortsatta 

politiska spänningar mellan Förenta Staterna och England samt att en av konfederationens 

främsta generaler, ”Stonewall” Jackson, hade avlidit. Dessutom meddelade tidningarna att 

både unionen och konfederationen tillät svarta soldater inom deras respektive arméer. Vidare 

fortsatte löpande rapporteringar kring olika militära drabbningar, såsom fortsatta blodbad vid 

Fredericksburg samt strider vid Vicksburg och Chattanooga. Först i februari publicerades en 

rapport om vad Lincolns emancipationsproklamering innebar: 

…Lincoln [har] nu på det nya året i enlighet med sin emancipationsproklamation förkunnat alla slavars 

frihet i de rebelliska staterna…192 
 

Angående unionens stora militära nederlag vid slaget om Fredericksburg i december 

föregående år kommenterade tidningen på följande sätt: 

I politiska hänseende kommer detta nederlag säkerligen att bliva av stor betydelse, och det är troligt att 

regeringen i Washington nödgas hädanefter följa en helt annan politik än den, var med hittills sökt att få unionen 

återupprättad.193 

 

Tidningen publicerade även ett brev från John Ericsson, konstruktören av Monitor, där han 

proklamerade för att Sverige skulle bygga pansarskepp och att han kände starkt för 

fosterlandet: 
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Vårt fosterland är ju det järnrikaste uti hela Europa, våra mekaniska färdighet överträffas ej av något 

annat land, och våra svenska gossar ehuru obekanta med sjöväsendet, äga just de egenskaper – käckhet, 

gott förstånd och ihärdighet – som passa dem för besättning på kanonbåtar av det nya systemet. […] 

Samma stund, som krig förklaras av eller emot Sverige, så återvänder jag hem, för att med liv, 

förmögenhet och krafter bidraga till fosterlandets försvar.194 
 

När slaget om Gettysburg blev känt fick denna viktiga vändpunkt omfattande plats bland 

utrikesnyheterna med flera artiklar: 

I slaget vid Gettysburg den 3 juli led de konfedererade under General Lee ett nederlag och drog sig […] 

tillbaka… […] General Meade tillfångatog in emot 15 000 konfedererade; antalet av döda och sårade på 

bägge sidor anslås tillsammans till 50 000 man. […] En arméorder av General Meade andas stor 

segertillförsikt och uttalar det hopp, att de ska lyckas honom fullständigt tillintetgöra Lees här. […] 

…bataljen vid Gettysburg [var] en lysande seger gör unionen.195 

 

När nyheten att även konfederationen tillät svarta inom sin armé publicerade tidningen ett 

längre telegram: 

[Att] 500.000 slavar [ska] mot sin frigivning och 50 acres land p.r. huvud […] utkämpa söderns strider, 
kom icke alldeles oväntat. […] För övrigt är det en väldig överdrift… […] Blott 100.000 svarta skulle 
kunna beväpnas, även om alla slavägare visade sig benägna att på detta sätt förstöra sin förmögenhet. 
Men huru liten summan blir, så är åtgärden liktydig med slaveriets grundliga utrotande. Den svarte var – 
man säger vad man vill – krigets anledning och föremål; nu sätta de bägge krigförande partierna vapen i 
hans hand, för att han ska tillkämpa sig sin frihet. Den föraktade slaven blir skiljedomare mellan de 
bägge; till hans mod, tapperhet och trohet vädja nu för sin räddning samma män, som för 2 år sedan hellre 
ville förstöra sitt fäderneslands storhet och lycka, än ens se en avlägsen utsikt till hans [slavens] 
emancipation. Ett radikalare steg kunde Jefferson Davis aldrig tagit. I norden visste man hittills icke rätt 
klart vad man en gång skulle göra med de befriade negrerna. De konfedererade har nu själva anvisat 
nordens tvekande politici [klokhet]. Negern ska besitta en del av söderns jord samt odla den såsom fri 
bonde.196 

 

Artikeln uttryckte kritik mot slavarnas beväpnande, att de blev de stridandes verktyg, men att 

detta dock skulle kunna utrota slaveriet. Dessutom menade man att konfederationen hade 

antagit emancipationens principer, vilka de tidigare kämpat emot. Tidningen gjorde ingen 

kommentar till denna artikel. 

    I ett publicerat Amerikabrev uttryckte den svenske immigranten Anders Peterson sina 

åsikter kring den rådande konflikten i Nordamerika: 

[...] de södra staterna […] hade negerslavar. En hop fanatiker i de norra staterna kunde icke lida detta, 
utan […] stulo negrer och lärde dem även att mörda sina mästare och att rymma. Detta fortfor i flera år. 
De […] kallade sig Abolitionister […]. År 1861 grep de södra staterna till vapen och rebellerade mot 
regeringen, vilket icke var rätt; men nu hade både de norra och södra staterna orätt, ty grundlagen säger 
att folket har rätt att stifta sina egna lagar i varje stat, och nu ville både de norra och södra hava makten, 
samt att kongressen skulle hava rätt att stifta lagar över territorierna. Detta är orsaken till kriget. Att 
negern bör vara fri, är rätt; men om de hade, såsom England gjorde när de befriade negrerna i sina 
kolonier, köpt dem fria och sedan sänt dem till Liberia, då hade allt varit rätt; men något så rysligt krig, 
som detta nu har förorsakat, kan igen historia omtala, och så mycket egendom och så många hundra 
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tusen, som redan därigenom förlorat liv, och verop börjar genljuda över hela kontinenten av krymplingar, 
stympade på otaliga vis, av änkor och faderlösa, föräldrar och släktingar.  Allt detta utgör en förfärlig 
drama i det sköna Amerika. 

 

Den enda kommentarer tidningen gjorde gentemot brevet och dess skrivare var följande: 

Emigrant […] vilken icke tyckes vara någon synnerlig vän av slavemancipationen eller den nuvarande 

nordamerikanska regeringen.197 

 

5.5. Fjärde krigsåret: 1864 

I totalt 53 av årets utgivna nummer publicerade Östgöta Correspondenten texter om 

händelserna i Nordamerika. Tidningens rapporteringsomfång hade därmed minskat med 

omkring 20 nummer jämfört med 1863. Nyhetsmeddelandena detta år tillkännagav bland 

annat att general Ulysses S. Grant blev utnämnd till ny överbefälhavare över unionens armé 

och att han, liksom generalen Sherman, ryckte allt längre in i sydstaterna. Vidare meddelade 

tidningen om en blodig drabbning i början av maj. Striderna har i efterhand fått namnet slaget 

om vildmarken. Dessutom rapporterade tidningen om en ofantlig explosion i juni utanför 

Petersburg där många soldater dog. En artikel om Ernst Merck, emigrantskeppet som ankom 

till New York detta år, publicerades i tidningen. Artikeln handlade om att den svenske 

konsuln i Quebec övertalade alla svenska passagerare på skeppet att inte åka till staten Maine 

då de garanterat skulle bli inskickade i unionens armé.198 Vidare tillkännagav tidningen 

opinionen i den europeiska pressen gentemot konfliktens fortsatta utveckling: 

Händelserna i Amerika börjar redan kommenteras i den europeiska pressen, och man medgiver allmänt, 

att sydtruppernas ställning är kritisk och huvudstaden Richmond i ansenlig mån hotad.199 

 

Vidare publicerades utgången i omvalet till presidentämbetet i de Förenta Staterna: 

Lincoln är återvald till Förenta Staternas president med stor pluralitet [majoritet].200 

 

För att förklara händelseutvecklingen i samband med återvalet av president Lincoln mer 

ingående publicerade tidningen en inlånad artikel från Nya Dagligt Allehanda vilken var 

översatt från en tysk tidning: 

...presidentvalet [kommer] icke […] att utöva något inflytande på det ömsesidiga förhållandet mellan de 

krigförande parterna. Om demokraterna […] skulle fredsförhoppningarna ha tillväxt och skulle banat väg 

för underhandlingar; Lincoln är tvungen att uppsätta kriget på […] programmet för slaveriets 

avskaffande. Lincolns val för 4 år sedan gav signalen till utbrottet av ett medborgerligt krig; hans återval 

bevisar, att ingen förändring skett i de omständigheter, som en gång gjorde kriget nödvändigt.  
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    När freden än må slutas, skall den, så vitt man nu kan förutse, icke avslutas på någon annan grundval 

än slaveriets avskaffande. Till och med slaveriets ivrigaste motståndare har icke anledning att jubla över 

att deras fordringar genomdrivits medelst ett medborgerligt krig, medelst tvång och utan moget 

övervägande av alla förhållanden. Vi är icke nog naiva att tro, att en lag, en proklamation är tillräcklig att 

göra slavar till dugliga statsmedborgare. Frigivna slavar pläga [brukar] vara odugliga, ja skadliga lemmar 

i det borgerliga samhället.  

    Det romerska kejsardömets fall kan icke ringa man tillskrivas slavarnas frigivande i massa och att de 

antogs till romerska medborgare, vilka genom en fullkomlig saknad av kärlek till fäderneslandet och varje 

medborgerlig dygd visar sig endast och allenast vara skadliga medlemmar av staten. 

    Finns någon tvivel om slaveriets slutgiltiga avskaffande, skulle det hävas därav, att slavägarna nu 

själva kalla de svarta under vapen. Men, som hava fört vapen, låta icke åter tukta sig med piskan. De 

amerikanska staternas framtida uppgift att uppfostra de emanciperade negrerna till dugliga, lika 

berättigade medborgare är en av de svåraste uppgifter, som försynen någonsin ställt på ett folk, och de 

nuvarande tilldragelserna i Amerika är av en så stor betydelse, att de samtida händelserna i Europa i 

jämförelse därmed sannolikt komma att synas, små och obetydliga för en kommande historieskrivare.201 

 

Artikeln med okänd författare menade att om Lincoln hade förlorat valet kunde kriget ha 

avslutats genom förhandlingar, men att han nu var tvungen att göra slaveriets upphävande till 

krigets huvudsyfte. Men artikelförfattaren framförde skepticism till att de svarta slavarna 

kunde göras till dugliga medborgare. Att slaveriets upphävande var nära tydliggjordes av att 

slavägarna hade beväpnat sina svarta slavar. Denna banbrytande händelse var, enligt 

författaren, större än de samtida europeiska händelserna. Östgöta Correspondenten uttryckte 

inga egna reflektioner kring vare sig återvalet eller artikelns innehåll om slavarna. 

    Vidare i december publicerade tidningen ett nyhetsmeddelande som tillkännagav en ny 

riktning i Lincolns emancipationsfråga kring slaveriet, och kommentarer uteblev åter igen: 

Lincoln förklarar sig i sitt budskap besluten såväl att fortsätta kriget till dess sydstaterna blivit fullkomligt 

underkuvade, som att upphäva slaveriet inom Förenta Staternas hela område.202 

 

I ett par nummer senare publicerade tidningen en förklaring till Lincolns budskap, att det var 

ämnat till unionens kongress och redogjorde för vad ytterligare budskapet innehöll: 

Presidentens budskap till kongressen innehåller följande:[…] Slaveriet bör fullständigt avskaffas. […] En 

ytterligare förstärkning av armén är oundgänglig. […] hela den blivande statsskulden i Juli 1865 

[uppskattas] till 2223 miljoner dollars. […] Finansministern föreslår nya inländska lån.  

 

Här föll tidningen in med en kommentar som uttryckte presidentens budskap som ovisst: 

Presidenten Lincolns försiktiga yttrande i budskapet till kongressen antyder även, att han ej är så 

fullkomligt säker på expeditionens utgång.203 
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Den sista nyheten detta år kring händelserna i Nordamerika handlade om att unionsgeneralen 

Sherman raskt närmade sig hamnstaden Savannah i sydstaterna men att han skulle möta ”en 

större konfedererad styrka än han beräknat”204. 

 

5.6. Femte krigsåret: 1865 

I totalt 31 av årets utgivna nummer publicerade Östgöta Correspondenten texter kring 

händelserna i Nordamerika. Tidningens rapporteringsomfång hade därmed minskat ytterligare 

med omkring 20 nummer i jämförelse med 1864. Nyhetsmeddelandena detta år tillkännagav 

bland annat att en ny kris uppstått mellan Förenta Staterna och England eftersom 

konfedererade trupper uppehöll sig nära gränsen i Kanada. Andra nyheter tillkännagav att 

unionstrupper hade intagit staden Savannah, att general Lee förberedde ett motanfall samt att 

ett slag hade stått vid Wilmington. Dessutom publicerades nyheten att Charleston till slut hade 

fallit, den plats där inbördeskriget startade 1861. Vidare publicerades två artiklar som 

handlade om den världskända svensken John Ericsson och hans järnskepp. Tidningen 

publicerade även under detta år en längre nyhet som klargjorde den händelse som ansågs 

skulle få stor betydelse för republiken: 

…en företeelse […] vilken, i händelse kriget slutar med den nationella enhetens återställande, skall bliva 

av den största betydelse för republiken. Denna företeelse består av den […] antagna tilläggsartikeln till 

förbundsförfattningen. […] Slaveri eller ofrivillig tjänstbarhet (utom såsom lagligen ådömt straff) får icke 

mera finnas inom Förenta Staterna eller under deras domvärjor lydande områden.205 

 

Detta var tidningens kungörelse av det så kallade trettonde tillägget (thirteenth amendment) i 

Förenta Staternas grundlag vilket helt upphävde slaveriet i Förenta Staterna.206 Dock gjordes 

inga kommentarer till denna sensationsnyhet. 

    Vidare publicerade tidningen nyheter kring slavarnas situation i de södra staterna, där de 

”konfedererades senat har antagit konskriptionslagen för negrerna”, vilket innebar att det hade 

utfärdats allmän värnplikt för dem.207 

    Dessutom tillkännagav ett nyhetsmeddelande i ett par nummer senare att ”i Richmond 

organiseras negertrupperna” som var konfederationens huvudstad.208 Inga kommentarer 

publicerades till dessa frihetsbeaktande nyheter. 
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    I april kom så nyheten att unionsgeneralen Grant hade intagit Richmond och Petersburg och 

att sydstatsgeneralen Lee var på flykt med resterna av sin armé: 

Efter 3 dagars blodig strid har Grant […] intagit Richmond och Petersburg. Sydstatshärens general Lee 

drog sig tillbaka i riktning åt Lynchburg, förföljd av Grant.209 

Tidningen introducerade nyheten med kommentaren ”här meddelas […] följande stora nyhet”, 

vilket kan indikera att tidningen inte stödde konfederationen.  

    Händelseutvecklingen på slagfälten verkade nu gå fort i sydstaterna, för redan i nästa 

nummer publicerades nyheten att ”en ny slagtning har förlorats av Lee” och att 

unionsgeneralen ”Sheridan tror att Lee måste sticka gevär”.210 I nästkommande nummer i 

april månad tillkännagav så ett nyhetsmeddelande att ”kriget i Amerika avslutat!”, ”General 

Lee har kapitulerat!” och att ”Lincoln förbereder en föreningsproklamation”.211 

Den stora nyhet som publicerades i nästkommande nummer föregicks inte ens av ett kort 

nyhetsmeddelande. Här flödade kommentarerna och tidningens liberala samhällsåskådning 

blev uppenbar. Nyheten var att Abraham Lincoln hade blivit mördad: 

Då förra numret utkom och man läste […] att general Lee kapitulerat och givit sig med hela 

sydstatsarmén, intogs man av en storartad glädje, emedan denna kapitulation innebar de stora mänskliga 

intressenas erkännande och seger, den Nordamerikanska republikens fortfarande enhet och bestånd samt 

slaveriets upphävande. De Förenta Staternas president intog därmed och en plats, man kan säga i spetsen 

för vår tids alla stora strävanden. Säkert blickade i detta ögonblick alla civiliserade nationer, alla fria folk 

upp till honom. Men ju högre bergets spets, dess djupare där under, heter det. Knappast hann man att 

uppfatta vidden av hela det lysande dramats betydelse, förrän det, om och blott episodiskt, avbröts av den 

mest tragiska katastrof. Nästan omedelbart efter telegrammet om Nordstaternas seger, anlände nämligen 

underrättelsen därom, att presidenten blivit skjuten av lönnmördare. Situationen, redan av omättlig vikt 

till följd av segern, bliver, genom detta dödsfall, ännu viktigare. Något var frågar sig också säkert nu, vad 

komma skall? Det är svårt att bebåda. För ögonblicket har utsikterna blivit insvepta i moln, men misstaga 

vi oss icke mycket, skall själva Lincolns död endast komma att ytterligare besegla slaveriets upphävande 

och republikens framtid. Nordens förtrytelse över mordet kan gärna ej hämna sig på annat sätt.212 

 

I några nummer senare publicerades nyheten att en speciell grupp människor hade hedrat 

Lincoln vid hans likfärd: 

…negrer, till antal av 250, gick i procession vid Lincolns likfärd […] De hälsades med ett jubel av 

folkmassan och tycktes ej så litet förvånade över denna ovation.213 
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Inga kommentarer uttrycktes kring detta speciella ögonblick. Den fortsatta 

nyhetsförmedlingen detta år utgjordes av främst av korta nyheter kring Lincoln, och hans 

begravning. Dessutom publicerades nyheter, både korta och långa, kring jakten på mördaren 

John Wilkes Booth som sedermera blev ihjälskjuten. Dessutom publicerades en rad 

kortfattade nyheter kring framtiden för de Förenta Staterna, dock utan kommentarer. 

 

6. Resultatdiskussion 

Syftet med denna undersökning var som tidigare nämnt att studera Östgöta Correspondentens 

nyhetsrapportering från det amerikanska inbördeskriget samt jämföra detta med den då 

rådande svenska opinionen gentemot konflikten. Här följer en diskussion baserat på det 

resultat som jag fann i relation till den tidigare forskningen. Detta har återkopplats till de 

tidigare ställda frågeställningarna vilka nedan behandlas strukturellt under respektive rubriker. 

Jag har valt att förlägga resultatdiskussionen efter resultatredovisningen eftersom jag tycker 

det är lättare att besvara frågeställningarna på så sätt. 

 

6.1. Vad för slags nyheter publicerade tidningen och var det 

någon sorts nyhetskategori som dominerade? 

Östgöta Correspondenten publicerade nyheter om den militära händelseutvecklingen, såsom 

arméns drabbningar och offensiver på land och flottans sjöslag och blockader utmed kusten. 

Dessutom publicerades alla möjliga nyheter som handlade om den politiska utvecklingen, 

både inom Nordamerika men också om den politiska utveckling som skedde i Europa med 

anledning av konflikten. En vanlig art av nyhetspublicering handlade om slaveriet och dess 

politiska utveckling. Varje kategori bestod oftast av korta telegram eller notiser och här 

dominerade den militära händelseutvecklingen under hela perioden. Hokanson menar att 

unionens militära segrar hade bland det största intresset hos läsarna.214 Militära nyheter verkar 

ha skickats till Europa fortast möjligast, för ofta publicerades uppdaterade nyheter i de 

efterföljande lösnumren vilka antingen dementerade den tidigare nyheten eller utvecklade 

den. Det publicerades även flera artiklar kring militära händelser som ansågs vara viktiga, 

såsom slaget vid Gettysburg och den revolutionära drabbningen mellan järnskeppen där också 

John Ericsson lyftes fram och fick mycket plats bland de fortsatta nyheterna. Enligt Weibull 
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och Fleisher blev drabbningen den allra mest uppmärksammade händelsen i Sverige under 

hela kriget.215 

    Förutom längre militära utläggningar publicerade tidningen dessutom sporadiska 

brevskildringar från svenska immigranter, svenska officerare och svenska diplomater samt 

brev från korrespondenter med annan nationalitet. Att dessa förekom och var av vikt styrks 

även av Åberg som menar att exempelvis ett Amerikabrev från en immigrant kunde redogöra 

för slaveriet och hatet mot denna institution, och om lojaliteten mot unionen.216 En mycket 

lång berättelse, uppdelad i två delar, som handlade om en grym slavjakt, fick ta en stor del av 

två lösnummer. Dessutom lyftes en kapten vid namn Ernst von Vegesack fram i ett par 

publicerade artiklar i tidningen, en person som Åberg bekräftar skrev brev hem till Sverige.217 

    Hokanson menar att nyheter såsom Lincolns proklameringar var intressantare nyheter än 

andra i den svenska pressen.218 Jag har dock inte funnit att publiceringarna kring Lincolns 

proklameringar utgjorde något större nyhetsvärde i Östgöta Correspondenten. Bara korta 

nyhetsmeddelanden om dess diskussion publicerades utan att de överskuggade andra nyheter. 

Dessutom publicerades inte nyheten kring Lincolns emancipationsproklamation förrän flera 

månader senare i december månad. Proklamationen utfärdades redan i september och trädde i 

kraft i januari 1863, enligt O’callaghan.219 Och det dröjde tills den hade trätt i kraft innan en 

förklaring till vad den innebar publicerades för läsarna i tidningen. 

    Ett enda kort nyhetsmeddelande kring kapitulationen hann publiceras innan nästa 

lösnummer kom där nyheten om mordet på Lincoln tillkännagavs och överskuggade den 

förra. Nyheten om Lincolns död fick stor plats bland de nyheter som följde vilka behandlade 

efterspelet kring konflikten under det sista året av min undersökta period. 

 

6.2. Skedde förändringar i nyhetsomfånget för varje år? 

Ja, nyhetsomfånget ökade först kraftigt till en absolut topp, men sjönk sedan under resten av 

hela perioden. Under 1860, när spänningarna fortfarande låg i luften men inget krig utbrutit 

än, publicerade tidningen åtta lösnummer med relevanta nyhetstexter. Under 1861 när kriget 

utbröt hade omfånget ökat kraftigt till 83 lösnummer. Följande år 1862 sjönk nyhetsomfånget 

lite grann till 73 nummer. År 1863 var lösnumren 70 i antal, ingen märkbar svängning. Men 

året därpå, 1864, hade antalet nummer sjunkit till 53, trots den högst pågående konflikten i 
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Nordamerika. Våren 1865 tog kriget slut och med det sjönk antalet lösnummer som 

behandlade konflikten till 31 i antal. Dessa svängningar kan bero på att vissa nyheter 

uppmärksammades mer än andra, som Hokanson hävdar220 och förutom stora händelser var 

nyhetspubliceringen tämligen sparsam, menar Åberg.221 Svängningarna i nyhetsomfånget 

stämmer också bra överens med Bondestads slutsats att händelserna i Amerika gavs 

omfattande plats i den svenska pressen, dock bara från och till.222 Enligt mina siffror hade 

intresset börjat dala i Östgöta Correspondenten under 1862, men enligt Bondestad hade 

intresset nådde en topp under hösten 1862 och att det märktes tydligt i vissa större svenska 

tidningar.223 Så nyhetstoppen skiljde sig alltså mellan de svenska nyhetstidningarna. 

 

6.3. Vad hade tidningen för intresse och åsikter kring 

händelserna i Nordamerika och överrensstämde detta med 

tidningens liberala samhällsåskådning? 

Under 1860, innan krigsutbrottet, uppvisade tidningsredaktören ett starkt intresse kring 

slaveriet. Tidningen utmålade hela unionens hotande upplösning som obetydlig i relation till 

hur grymt de svarta slavarna behandlades. Redaktören kommenterade dock att det var viktigt 

att bevaka utvecklingen i unionens hotande upplösning ur ett frihetsperspektiv med tanke på 

att Sverige och Norge var en union. Jag tycker att frihetsaspekten markerar en liberal åsikt. 

    Under 1861 kommenterade tidningen kortfattat med en slags neutral bekräftelse att kriget 

hade brutit ut. Inga nya kommentarer till unionens verkliga upplösning publicerades. När 

Trentaffären inträffade, som ökade spänningarna mellan de Förenta Staterna och England, 

beklagade sig redaktören över att det alltid vore tråkigt med ett krig och han hoppades på en 

fredlig lösning. Hans kommentar avslöjar en allmänt negativ attityd gentemot krigföring. Han 

ogillade nog det utbrutna kriget i Nordamerika. Detta år fortsatte tidningen att publicera 

relevanta texter men utan några egentliga kommentarer, men så fort en längre rapportering om 

slaveriet publicerades uppvisade redaktören, om än dock på kortfattat sätt, en tydlig sympati 

för de svarta slavarna. I en kommentar riktades kritik mot Lincoln för att han hade lagt de 

mänskliga rättigheterna och frihetsaspekten åt sidan. Jag tycker att tidningen hittills uppvisade 

en tydlig fäbless kring frihetsaspekten, en mycket liberal tankegång. 
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    Under 1862 publicerade tidningen en kommentar om drabbningen mellan pansarskeppen 

med förståelse för dess framtida utveckling och att det skulle medföra svårigheter eftersom 

folket skulle få betala för upprustningen. Här uppvisade redaktören en ståndpunkt för folket 

och en skepticism inför återkommande teknisk utveckling där folket skulle få uppoffra sig. 

Vidare kommenterade tidningsredaktören att inbördeskriget låg i hela mänsklighetens intresse 

och att eventuella materiella inbrytningar från Europa skulle betraktas som ett felsteg. Här 

tycker jag att tidningen på ett liberalt sätt åter lyfte fram den mänskliga frihetsaspekten och att 

det var den viktigaste frågan av alla att beakta. Dessutom, när nyheten kom att England satte 

de ekonomiska frågorna framför frågan om slaveriets upphävande, föll en kort med kritisk 

kommentar in från redaktören där han förundrades över den mäktiga kraft som bomullen 

hade. Återigen markerade han att frihetsaspekten var viktigare. 

    Under hösten publicerade redaktören den omfattande berättelsen om en amerikansk 

slavjakt. Redaktören kommenterade ingenting, men överlät troligtvis detta till författaren själv 

som kommenterade sin egen berättelse ur ett humanistiskt och politiskt perspektiv. Att 

redaktören publicerade detta tycker jag var en tydlig liberal ståndpunkt gentemot slaveriets 

frihetsberövande och kränkande natur. 

    När tidningen publicerade ett kort meddelande om att emancipationsproklameringen hade 

godkänts, skedde det dock helt utan kommentarer kring frihetsaspekten. Jag tycker dessutom 

att det är en aning märkligt att tidningen inte publicerade nyheten tidigare. Enligt Hokanson 

hade den svenska regeringen redan underrättats om utfärdandet av proklameringen i 

september.224 Därför tycks det märkligt att detta inte publicerades förrän tre månader senare, i 

slutet av december. Jag har under analysens gång fått uppfattningen att redaktörens 

kommentarer endast har fallit in då det har funnits skäl att försvara frihetsaspekten. När 

tidningen publicerade redan positiva nyheter kring frihetsfrågor har kommentarerna lyst med 

sin frånvaro. 

    Under 1863 publicerade tidningen en kommentar till unionens militära nederlag där 

redaktören trodde att konflikten kanske inte gick att lösa med militära medel. Kanske var hans 

kommentar liberalistisk eller kanske var han faktiskt realistisk. Unionen hade faktiskt lidit 

stora militära nederlag under 1862 och emancipationsproklamationen var ju bland annat 

framtvingad som just en desperat förstärkande militär åtgärd, enligt Myrdal.225 
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    Under 1864 kommenterade tidningen att det verkade som att hela den europeiska pressen 

stod enad bakom uppfattningen att konfederationens armé och dess huvudstad inte var stark 

nog att stå emot länge till. Kommentaren uppvisade ingen positiv attityd gentemot nyheten, 

men den var i alla fall inte som synes i favör för konfederationen. Vidare, när nyheten 

publicerades att Lincolns senaste budskap innehöll ett totalt upphävande av slaveriet, en 

militär förstärkning och fler lån för att klara den hårt belastade budgeten, kommenterades 

detta av tidningen som att Lincoln uppvisade stor osäkerhet gentemot konfliktens utgång. Jag 

tror att redaktören såg Lincolns budskap som en rad stora desperata åtgärder i en desperat tid 

och att det avslöjade hans osäkerhet. När Lincoln blev omvald publicerade tidningen en 

inlånad artikel som förklarade händelseutvecklingen och vad som var att vänta. Till exempel 

menade artikelförfattaren att slaveriets upphävande närmade sig eftersom det hade gått så 

långt att slavarna nu även hade beväpnats i sydstaterna. Tidningsredaktören publicerade ingen 

kommentar kring detta. Och när nyheten publicerades att Lincoln proklamerade att han 

ämnade upphäva slaveriet inom hela nationen kommenterades detta inte heller. Kanske beror 

det åter igen på att nyheterna redan var positivt laddade och att kommentarer ansågs vara 

överflödiga. 

    Under 1865, krigets sista år, publicerade tidningen en redogörelse för det så kallade 

trettonde tillägget i Förenta Staternas grundlag som totalförbjöd slaveriet inom hela nationen. 

Även om det i praktiken inte började gälla förrän efter konfederationens kapitulation några 

månader senare, slår Harrison fast att det omfattande nordamerikanska slaveriet därmed var 

till ända.226 I ett liberalt frihetsperspektiv borde denna nyhet ha varit av största vikt för 

tidningen och dess redaktör, men inga kommentarer fälldes till denna sensationsnyhet. Som 

tidigare nämnt verkar det som att kommentarerna bara publicerades vid ett eventuellt försvar 

av frihetsaspekten, men aldrig för att förstärka redan goda nyheter. Men när nyheten 

publicerades att konfederationens huvudstad hade intagits kommenterade redaktören detta i 

alla fall som en stor nyhet. Jag tycker att kommentaren antingen visar att tidningen inte stödde 

konfederationen, eller att han bara var glad att kriget verkade gå mot sitt slut. Hur som helst 

hade en positiv kommentar för första gången fällts till en redan liberalt positiv nyhet. 

    När nyheten om mordet på Lincoln publicerades hade intresset för att kommentera nyheter 

exploderat i jämförelse med tidigare. Alla andra nyheter som tidigare hade kommenterats 

hade först publicerats som notiser eller telegram. Men här blev nyheten direkt inbakad i en 

lång kommentar där redaktören själv presenterade nyheten, något som måste betyda att 
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nyheten hade en otroligt stor inverkan på honom. I kommentarerna uttryckte han först sin 

stora glädje över konfederationens kapitulation som han menade innebar de stora mänskliga 

intressenas erkännande och seger, att unionen var fortsatt upprätthållen, att slaveriet var 

upphävt samt att Lincoln stod i spetsen för tidens alla stora strävanden. Detta var andra 

gången som en positiv nyhet kommenterades. Sen som kontrast till sin glädje kommenterade 

redaktören Lincolns plötsliga död som den mest tragiska katastrof, men att Lincolns död ändå 

inte var förgäves eftersom han tyckte att det hade förstärkt det republikanska frihetssträvandet 

än mer. Jag tycker att tidningens liberala samhällsåskådning blir helt uppenbar genom denna 

utförliga kommentar som också visar att tidningen stödde Lincoln, dess republik och dess 

syften. Detta utgjorde den sista kommentaren som publicerades i Östgöta Correspondenten 

under min undersökta tidsperiod. 

 

6.4. Hur stod sig tidningens attityder gentemot den generella 

opinionen i Sverige? 

Ekman menar att de svenska tidningarna ansåg att den amerikanska konflikten var den mest 

uppseendeväckande och mest dystra händelsen under den första delen av 1861 samt att 

opinionen var för de Förenta Staterna som företrädde frihet och mänskliga rättigheter.227 

    Jag tycker dock att Östgöta Correspondenten riktade kritik mot Lincoln just för att han 

hade lagt de mänskliga rättigheterna och frihetsaspekten åt sidan i början av kriget. Men 

däremot uppvisade tidningen sympati för unionen och dess frihetssträvan under det 

föregående året 1860. Men kanske var det unionens reella upplösning året efter som gjorde att 

detta tappade i betydelse i förhållande till att ofrihetens slaveri sattes i andra hand. 

    Bondestad hävdar att det inte uppträdde någon tydlig sympati för sydstaterna i någon av 

tidningarna under 1861228 och detta tycker jag stämmer in väl med Östgöta Correspondenten. 

Enligt Bondestad var trenden i den svenska opinionen, redan under det första krigsåret, emot 

de krigförande grupperna i Amerika.229 Jag tycker att även Östgöta Correspondenten 

uppvisade denna attityd eftersom kriget i början gjorde att kampen för slaveriets upphörande 

hamnade i skymundan, vilket tidningen kritiserade. 
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    Åberg hävdar sammantaget att Amerikanyheterna kommenterades olika bland de svenska 

tidningarna beroende på vilken samhällsåskådning de hade.230 Enligt författaren var hela tiden 

de liberala tidningarnas opinion för Lincoln och unionen. I början kritiserade de dock 

unionens kraftlösa krigföring samtidigt som de hyllade konfederationens militära snillrikhet. 

Gemensamt för alla tidningarna var att allesammans ogillade Nordamerikas slaveri, menar 

Åberg.231 Jag tycker att Östgöta Correspondenten också stödde Lincoln och unionen på det 

stora hela, något som verkligen visade sig i kommentarerna efter hans död. Jag kan se att 

tidningen också påpekade unionens militära nederlag, men inte genom att kritisera, utan att 

istället genom att förutse en annan eventuell lösning på konflikten. Men jag har, tvärtemot 

Åberg, inte funnit någon kommentar i tidningen som har hyllat konfederationens militära 

framgångar. 

    Bondestad menar att kritiken mot de krigförande fortsatte under 1862, och då speciellt mot 

unionen eftersom de svenska tidningarna ansåg att krigets målsättning inte längre var 

upphävandet av slaveriet.232 Av samma åsikt var redan tidigare även Östgöta 

Correspondenten. 

    Under 1864 hävdar Bondestad att de tidningar som hade varit beständiga i sin kritik mot 

unionen tyckte att Lincolns återval var en katastrof.233 Östgöta Correspondenten publicerade 

aldrig någon egen kommentar kring omvalet och Lincolns proklamation att upphäva slaveriet 

inom hela nationen. Och eftersom tidningen hade publicerat nyhetsmeddelanden och artiklar 

som förklarade vad omvalet innebar för slaveriet, så bör tidningen ha varit positiv till omvalet. 

    När Lincolns död 1865 blev känd i Sverige hävdar Ekman att nyhetstidningarna 

påskyndades att uttrycka sin sorg.234 Det stämmer väl in att Östgöta Correspondenten var 

snabb med att publicera dödsfallet, så snabb även med en kommentar att den inte hann 

föregås av ett annars så brukligt kort nyhetsmeddelande. Ekman menar vidare att uttrycken 

för sorg mot Lincoln var större än vad som var vanligt vid kungliga personligheters 

dödsfall.235 Östgöta Correspondentens kommentar var att Lincolns död var tragisk, men jag 

tycker att kommentaren istället, på det stora hela, fokuserade på att framhäva hans död som 

något positivt inför slavarnas fortsatta frihet och den framtida liberala republiken, istället för 

att vara av sorgens karaktär. Detta stämmer väl med Bondestads uppfattning att de liberala 
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tidningarna inte såg Lincolns död som något katastrofalt eftersom ingen människa är 

oersättligt i en demokratisk stat där alla är fostrade att ta sitt ansvar.236  

    Bondestad hävdar att liberalerna såg positivt på Amerika och dess republikanska 

statskick.237 Detta tycker jag stämmer in på Östgöta Correspondenten, eftersom den var 

liberal och delade de frihetsideal som republiken hade, vilket tidningen visade gång på gång. 

 

7. Avslutning 

Östgöta Correspondenten publicerade texter som på ett eller annat sätt behandlade 

händelserna i Nordamerika under det amerikanska inbördeskriget, samt året dessförinnan. 

Tidningen publicerade en rad olika sorters nyheter men de militära nyheterna dominerade. Det 

skedde förändringar i nyhetsomfånget varje år där nyheterna först ökade kraftigt till en topp 

under 1861 för att sedan sjunka kontinuerligt fram till och med 1865. Tidningens intresse var 

av liberal art och den fokuserade på frigörandet av de ofria slavarna. Tidningen riktade 

dessutom kritik mot unionen just för att frihetsaspekten hamnade i skymundan för unionens 

upplösning. Annars var tidningens kritik knapphändig. Tidningens samhällsåskådning var 

liberal och det stämmer väl med dess åsikter kring frihet och att den, på det stora hela, stöttade 

Lincoln och unionens syften. Östgöta Correspondenten passar in i den svenska opinionen 

kring det amerikanska inbördeskriget som generellt var av en liberal natur. 

 

8. Förslag till fortsatt forskning 

Som jag tidigare har nämnt hade jag ursprungligen en idé om att jämföra Östgöta 

Correspondenten med en annan liberal tidning, såsom Norrköpings Tidningar. Detta vore 

intressant att undersöka hur pass olika eller lika tidningarnas uppfattningar kring Nordamerika 

och inbördeskriget var. Dessutom vore det intressant att studera hur tidningarna 

kommenterade mer närliggande nyheter från Sverige, Skandinavien och Europa inom samma 

undersökningsperiod. Då skulle man eventuellt kunna se om Nordamerika ansågs vara av 

mindre betydelse när det gällde att kommentera och på så sätt tydliggöra respektive tidnings 

politiska ställningstaganden. 
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