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Telegramnyheten i den svenska pressen 

             - genom tio undersökta tidningar 1864-1900 

 

 

Resumé: Uppsatsen har sin utgångspunkt i det faktiska material som finns i tio valda tidningar 

gällande telegramnyheter. De valda tidningarna har analyserats genom syntetiska veckor i fem 

årgångar för att få fram en bild av hur förekomsten av telegramnyheter i svensk press såg ut under 

slutet av 1800-talet. För att se det statistiska material genom ett par teoretiska glasögon, analyseras 

resultatet genom Benedict Andersons teori om en föreställd, nationell gemenskap. Frågan är primärt 

hur förekomsten av telegramnyheter ser ut och på ett mindre, sekundärt plan om telegramnyheten 

bidrar till den svenska pressens stärkande av den nationella föreställningen? För att få en inblick i 

telegramnyheten inleds uppsatsen med en historisk kontextualiseringen, som ska vara till hjälp för 

läsaren att förstå bakgrunden till dess utveckling, både på ett internationellt, men dock främst, 

nationellt plan.  
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1. Inledning 

1.1 Syfte och frågeställning 

Jag har valt att skriva om telegramnyheten i svensk press mellan 1860-1900. Med denna 

studie vill jag inventera och presentera hur förekomsten av telegramnyheter såg ut under 

denna tid. Varför valet föll på denna tidsperiod beror på att telegramnyheten började sitt intåg 

i den svenska pressen under 1860-talet. Redan 1863 publicerade Handelstidningen från 

Göteborg en telegramnyhet om ett beslut från den svenska riksdagen, ett beslut som tagits 

samma dag det publicerades. 1867 grundades Svenska Telegrambyrån som påbörjade ett 

monopol på distribution av telegramnyheter.
1
 Tidslinjen för studien sträcker sig ända till år 

1900 för att skapa ett generaliserbart resultat som inte är för litet eller för stort för att 

undersöka och presentera i denna d-uppsats samt för att säkerhetsställa materialet för mitt 

antagande om att telegramnyheten är allmänt vedertagen i svensk press i slutet av 1800-talet.   

     Det är intressant då det inte gjorts många studier om detta tidigare. Jag har en föreställning 

om att den globalisering av medier som sker idag med webbtidningar, bloggar och snabba 

nyheter på Internet inte är ett nytt fenomen utan snarare en vidareutveckling av det som 

tidigare skett. Den amerikanska sociologen Anthony Giddens menar att efter utvecklingen av 

Internet är förmodligen TV: s allt större inverkan den viktigaste i media.
2
 Jag skulle vilja 

påstå att telegrafen är minst lika viktigt och utan dess tekniska utveckling hade kanske inte 

ens radio, TV eller Internet ha utvecklats som det gjorts. När den amerikanska presidenten 

Abraham Lincoln sköts 1865 tog det tolv dagar innan nyheten nådde Europa. Drygt 140 år 

senare kunde nästan två miljarder tv-tittare i realtid se när det andra flygplanet kraschade in i 

andra tornet i World Trade Center. Utvecklingen har gått framåt. 

     Med telegrafen kunde nyheter färdas snabbare. Nyhetshändelser nådde redaktionerna och 

människorna mycket snabbare än via folkmun eller på hästrygg. En händelse som skedde på 

andra sidan Atlanten kunde nå svenskarna på bara ett par timmar eller några dygn istället för 

veckor. Och inrikesnyheter färdades lika snabbt som de knappades in på telegrafen. 

                                                           
1
 Eric Johannesson, ”Med det nya på väg” i Den svenska pressens historia del 2, Stockholm, 2001, s. 186 

2
 Anthony Giddens, Sociologi, Lund, 2007, s. 456 
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Denna i huvudsak empiriskt styrda undersökningen har ett syfte att söka se huruvida 

telegramnyheten användes i den svenska pressen. Användes den nya genren flitigt eller 

restriktivt? Var det något nytt fenomen som infördes? 

Den frågeställning som jag kommer att utgå ifrån är: 

 Hur ser förekomsten av telegramnyheter ut? 

I denna fråga finns mindre frågor som till sin natur kan sammanfogas med den ovanstående 

huvudfrågan. ”Finns det avdelningsrubrik för telegramnyheterna?” och ”Hur stor är antalet 

telegramnyheter?” kan tillräknas huvudfrågan.  

1.2 Urvalsprocess och tidigare forskning 

I fråga om tidigare forskning har varken forskningsarbeten eller uppsatser skrivits angående 

ämnet telegramnyheter. Det ter sig ganska skralt på detta område, men det finns en del 

ljusglimtar. Ett av de få tillfällen det nämns i litteratur är i Ingemar Oscarsson och Per 

Rydéns Norrköpings Tidningar 1880-98 – en innehållsanalytisk pilotstudie (1972). ”I 

flertalet tidningar från denna tid finns en särskild samlingsrubrik ’Telegram’. Dess blotta 

förekomst är naturligtvis ett tecken på att telegrambefordrade nyheter ännu inte var 

vardagsmat:”
3
 

     Detta förvånar då frågan i sig är en viktig del av pressens och journalistikens historia. 

Telegramnyheten är enligt mig den stora föregångaren för snabba nyheter som idag finns i 

dagens moderniteter som bloggen och webbtidningar.  

     För att få en övergripande bild av forskningsläget i mitt valda ämne genomfördes en 

sökning på flertalet olika sökmotorer på Internet. Följande sökmotorer användes: artikelsök 

på Lunds universitets hemsida under ”avhandlingar och publikationer”, LIBRIS uppsatssök, 

sökning via www.uppsatser.se samt LIBRIS webbsök. 

     Fem ord valdes som vägledande i sökningarna: ”telegrafnyhet”, ”telegrafnyheter”, 

”telegrafnyheten”, ”telegrafen” samt ”telegraf”.
4
 

                                                           
3
 Ingemar Oscarsson, Per Rydén, Norrköpings Tidningar 1880-98  – en innehållsanalytisk pilotstudie, Lund 

1972, s.27 

4
 Resultat från de valda sökmotorerna varierade. Utefter sökningarna för forskning och uppsatser blev det 3 

träffar, fördelade över telegrafen (2) samt för uppsatser en träff på sökordet telegrafen. fanns inga relevanta 

skrifter baserat på sökorden, ”telegrafen”, ”telegraf”, ”telegrafnyhet”. Som tidigare nämnts har ingen tidigare 

forskning genomförts inom mitt ämne. Detta bevisades på Lunds universitets hemsidas 
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Inget av orden gav några träffar av relevans för undersökningen. 

     Även en söksyntax användes på LIBRIS webbsök. För att få internationell fakta om 

telegrafen och telegrafnyhetens historia söktes material efter ordet ”telegraph” vilket 

resulterade i en allt för stor träff. Därför begränsades denna sökning till en söksyntax, 

”telegraph and news”. Det gav tre träffar och en klart lättare överskådlig lista.  

     Ur de resultat som hittades fanns en del titlar som kunde vara till gagn för arbetet.  

Bland dessa kan nämnas: Den elektriska telegrafen, dess utveckling och nuvarande tillstånd 

(1885) av Karl Magnus Thordén News over the wires (1994) av Menahem Blondheim samt A 

history of news (1997) av Mitchell Stephens, bland annat innehållande ett kapitel om 

telegrafens utveckling och påverkan på de amerikanska tidningarna. 

     Som övrig litteratur användes bland annat Den svenska pressens historia i fråga om det 

svenska telegrafnätets utbyggnad på 1850-talet och Svenska telegrambyråns monopol av 

svensk nyhetsförmedling. I verket finns även historisk information om de tidningar som låg i 

framkant gällande telegrafnyheter och layout av tidningen. Av de främsta kan nämnas 

Göteborgs-Posten med modern uppställning av avdelningsrubriker och notisrubriker, Nerikes 

Allehanda med välskrivna notiser och Öresundsposten som utnyttjade telegrafen och var 

snabbt, om inte först, ute i svensk press om Abrahams Lincolns död 1865. 

1. 3 Teori och metod 

Undersökningen är en empirisk studie där det statistiska resultatet är det primära i texten. 

Metoden som undersökningen utgår ifrån är en empiriskt kvantitativ undersökning som 

kommer att utgöras av följande: 

     Uppsatsarbetet bottnar i undersökning av 10 utvalda tidningar. Dessa är valda utifrån ett 

sannolikhetsurval. För att få en statistisk hållbarhet ska enligt Östbye et al. tre kriterier vara 

uppfyllda.  Urvalet måste vara en del av populationen, alla medlemmar i populationen ska ha 

en chans att komma med samt att alla måste ha en känd sannolikhet för att komma med. 

                                                                                                                                                                                     
forskningssökningsmotor. Inga träffar påträffades när sökmotorn användes. I fråga om telegrafnyhet”, 

”telegrafnyheter”, ”telegrafnyheten” blev resultatet i samtliga sökmotorer noll. Inga träffar påfanns.  Sökordet 

”telegraf” resulterade i sju träffar på lub.lu.se artikelsök samt 290 träffar på LIBRIS webbsök. Inga av dessa var 

av relevans för ämnet utan bestod av en mängd tidskrifter och instruktionsböcker för att använda en telegraf. På 

LIBRIS uppsatssök blev resultatet inga träffar. 
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Samtliga punkter har tagits i beaktande när urvalet av tidningar gjorts.
5
 Ytterligare att tillägga 

är att samtliga valda tidningar finns att tillgå på Universitetsbibliotekets tidningsarkiv i Lund. 

Följande tidningar är valda utefter främst geografisk spridning i landet. Valda tidningar är 

(med uppgifter hämtade ur Den svenska pressens historia)
6
:  

Aftonbladet - grundad 1830 Stockholm, liberal storstadstidning med över 7500 i upplaga på 

1850-talet. 

Sydsvenska Dagbladet Snällposten – grundad 1848 (Snällposten). Uppköpt av Sydsvenska 

Dagbladet 1871 och blev en av de rikaste tidningarna i Sverige. 

Nya Dagligt Allehanda – grundad 1859 Stockholm, storstadstidning som i motsats till många 

tidningar behöll den konservativa tidningen med ett mer äldre traditionsenligt utseende med 

grov typografi. 

Nerikes Allehanda – grundad 1843, landsortstidning som var ett stort språkrör för det lokala i 

pressen. 

Hallandsposten – grundad 1850, landsortstidning som till sitt innehåll mest dominerades av 

in- och utrikesnyheter. Blev 1873 en varannandagstidning. 

Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning – grundad 1832, storstadstidning och förnyare. 

Kunde mäta sig med Aftonbladet när det gällde både politiskt och kulturellt material. Kallas 

även kort för Handelstidningen. 

Dagens Nyheter – grundad 1864 Stockholm, storstadstidning som även den var förnyare 

genom innehåll och form. Hade en rejäl upplaga om 25 000 exemplar 1890! 

Barometern – grundad 1841 Kalmar, oppositionell landsortstidning med ovanligt stort format 

och bra tryck. 

Östgöta Correspondenten – grundad 1838 i Linköping, en av landets ledande landsortstidning 

Vestmanlands Läns Tidning – grundad 1831, liberal landsortstidning som kom att bli den 

ledande på landsorten under början av 1900-talet. 

 

För att stärka uppsatsens reliabilitet och validitet valdes att undersöka fem årgångar och 

utefter varje år skapa en syntetisk vecka för att skapa ett stort, men ändå hanterbart material. 

För att motverka att materialet försvann eller skrevs fel i anteckningarna togs kopior på varje 

                                                           
5
 Helge Östbye, Karl Knapskog, Knut Helland, Leif Ove Larsen, Metodbok för medievetenskap, Malmö 2003,  

s. 220 

6
 Karl Erik Gustafsson, Per Rydén (red.), Den svenska pressens historia del 2, Stockholm, 2001 
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dag under veckan som det förekom telegramnyheter. Samtidigt som en telegramnyhet 

hittades antecknades detta på papper och antalet telegram jämfördes sedan med de kopior 

som togs för att säkerställa att rätt antal telegram redovisades. Bredden av tidningar 

motverkar slumpmässighet och ger ett statistiskt hållbart, generaliserbart material. Det 

säkerställs även genom det stora antal telegramnyheter som förekom under de fem undersökta 

åren.  

     I ett urval från de tio tidningarna kommer 5 nedslag att göras. Dessa baseras på en 

syntetisk vecka och kommer att göras en gång per årtionde i perioden 1860-1900. 

     Att exempelvis skapa en vecka utifrån nedslag från 1860, 1870, 1880, 1890 samt 1900 kan 

visa en mer verklig bild av telegramnyheterna än vad fem nedslag utifrån historisk prägel gör. 

Detta nämner Östbye et al. mer ingående.  ”Ett krig, en olympiad, ett kungligt bröllop […] 

gör den otypisk. En ’syntetisk vecka’ kan exempelvis bestå av måndagen från en vecka, 

tisdagen från veckan därpå osv. […] Sådana metoder används för att motverka att något visst 

ämne kommer att dominera allt för mycket”
7
 

     De valda årgångarna är 1864, 1871, 1885, 1890 samt år 1900. Motiveringen till de fem 

valda åren grundas i följande: 

1. 1864 - Telegramnyheten ligger i startgroparna som ett alternativ till brevet eller den 

skrivna artikeln i en tidning. Har de undersökta tidningarna valt att låta använda 

telegram? 

2. 1871, 1885, 1890 - för att motverka slumpartad förekomst av telegramnyheter görs ett 

antal grovkollar, nedslag, för att se utvecklingen av telegramnyheternas förekomst i 

svensk press. De tre årtalen används som ett slags säkerhetskontroller – vad händer i 

den svenska pressen? Får telegramnyheten fullt genomslag? 

3. 1900 – Årtalet valdes för att främst se utvecklingen i en tid då industrialisering och 

modernisering av både skrivsätt och tryck förbättrades. Sekelskiftet vid 1900 är 

begynnelsen till den moderna pressen. Telefonen används allt mer och telegrafens 

används allt mindre. Förekommer det överhuvudtaget telegramnyheter detta år? 

Varje undersökt vecka består av samtliga veckodagar, måndag till söndag. Problemet med 

detta val är att de flesta tidningar utkom som maximalt sexdagarstidningar. En del utkom 

även endast med två-tre nummer per vecka. Därför har, i en del fall, dagar som ligger närmast 

                                                           
7
 Östbye et al., 220 
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den syntetiska veckodagen valts då tidningen inte utkommit under denna dag. Exempel på 

detta är Hallandsposten med utgivning onsdag och lördag (1864), måndag, onsdag och fredag 

(1871-1890), för att sedan bli en sexdagarstidning med utgivning alla dagar utom söndag år 

1900. 

     Fler tidningar med få utgivningsdagar var lokaltidningarna Barometern (endast fyradagars 

tidning 1900), Östgöta Correspondenten, Nerikes Allehanda samt Vestmanlands Läns 

Tidning. 

     Dagens Nyheter gav också bekymmer i fråga om tillgänglighet. Universitetsbibliotekets 

loggar lovade filmer från 1864 vilket inte stämde på plats. Där fanns endast provfilmningar 

från november och december det året. Därför fick år 1865 undersökas för att kunna ge ett 

någorlunda generaliserbart, kompletterande och jämförbart material med de andra nio 

tidningarna. Dessutom gavs Dagens Nyheter heller inte ut frekvent under 1864. 

     De syntetiska veckorna byggdes upp efter följande mönster, allt för att försöka täcka in de 

flesta månaderna: måndag (januari), tisdag (mars), onsdag (maj), torsdag (juli), fredag 

(september), lördag (november) samt söndag (december). 

     Telegramnyheter under egen rubrik som ”Kriget” eller ”Krig” valdes bort då dessa var 

händelser som i sig inte var vardagsnyheter för de svenska tidningarna och skulle i så fall ge 

en alldeles för orealistisk bild av antalet telegramnyheter då endast ett fåtal tidningar låter 

använda krigstelegram under egna rubriker. Däremot är krigsnyheter förekommande under 

vanligt telegramrubrik medräknade. Detta för att sådana nyheter var allmänt förekommande 

bland samtliga tio undersökta tidningar. 

     En beräkning av antalet telegramnyheter i tidningar under undersökningsperioden kommer 

att göras. Den analyserade datan är tänkt att redovisas i en datamatris över varje tidning då 

bara tanken att blanda samtliga valda tidningar i en och samma tabell skapar en otroligt lång 

och lätt uttråkande tabell. Jämförelser kommer att göras mellan antalet telegramnyheter och 

tidningar över en frekvensfördelning över antalet förekomna telegram både genom det 

faktiska talet (siffran) och procentfördelning. Diagram över respektive tidning redovisas som 

bilaga till uppsatsen. Att ange procent är för att det, enligt Helge Östbye et al. ”ska bli lättare 

att uppfatta innehållet i tabellen.”
8
 

     Förekomsten av telegramnyheterna är det primära i undersökningen, inte hur de såg ut 

eller skrevs. Min undersökning, som till sin natur alltså är en kvantitativ och empiriskt 

                                                           
8
 Östbye et al., s. 164 
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inriktad sådan, tar på ett sekundärt plan emellertid även intryck av Benedict Anderson 

resonemang om en föreställd gemenskap. Med hjälp av Andersons teori vill jag försöka förstå 

det statistiska material jag fått fram. Benedict Anderson diskuterar om nationalitet som 

skapar en gemenskap där människan i ett visst land känner samhörighet med varandra utefter 

bland annat likheter i språk och kultur. Anderson menar att en nations gemenskap grundar sig 

i fyra teser. Den är föreställd ”eftersom medlemmarna av även den minsta nation aldrig 

kommer att känna, träffa, eller ens höras talas om mer än en minoritet av övriga medlemmar, 

och ändå lever i vars och ens medvetande bilden av deras gemenskap.”
9
 Den är även 

begränsad eftersom även den största nation här gränser till andra nationer där andra kulturer 

lever. Det tredje greppet är suverän i den mening att staten är demokratiserad och 

självbestämmande. ”Begreppet föddes i en tid då upplysningen och revolutionen krossade det 

av Gud påbjudna, hierarkiska dynastiska rikets legitimitet”
10

 och till slut gemenskap, där 

trots olikhet i exempelvis dialekt och landskapstillhörighet och ojämlikhet i exempel 

klasstillhörighet ändå sammanstrålar till en nationell gemenskap och kamratskap; ”Vi är 

svenskar”. 

     Benedict Anderson menar att för att förstå nationalismen måste man koppla bort de 

omfattande politiska ideologierna som genomsyrar en nation och istället se på den kulturella 

bakgrunden som utvecklat nationen. Häri kan räknas de industriella utvecklingarna som 

skedde i Europa under 1800-talet. Även en nations kulturella bakgrund skapar en slags 

gemenskap och en känsla av att ”vi” är en enhet som färdas framåt i historien. Anderson 

menar också att tidningen hade en bidragande roll för skapandet av en nationell gemenskap 

under 1800-talet. Utvecklingen av läs- och skrivkunnigheten ökade samtidigt med 

industrialiseringen.
11

 Tidningens språk, tryckspråket, skapade en gemenskap för läsarna i ett 

land då de enades under ett och samma skrivspråk. Tidningarna bidrog också till en känsla av 

samtidighet. När du läser en tidning gör flera andra det. Du känner inte dessa personer, men 

känner till att det finns fler som läser ”din” tidning. Genom att flera förutom du läser 

tidningen får ni tillgång till samma nyheter och bygger upp en gemensam kunskapsbas.
12

 

Telegramnyheterna, med främst utrikesnyheterna, stärkte svenskarnas kunskap om bland 

annat omvärlden under 1800-talet. Dessutom förstärks känslan av samtidighet genom 

                                                           
9
 Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen, Göteborg, 1993, s. 21 

10
 Ibid., s. 22 

11
 Ibid., s. 82 

12
 Ibid., s. 45 
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datumet i tidningen. Det blir också en process som pågår långt framöver. Du läste tidningen 

igår, läste dagens tidning och du kommer att läsa morgondagens tidning. Det blir en slags 

ritual att läsa tidningen. ”Tidningarna fungerar för den moderna människan som en ersättning 

för morgonbönen”
13

, skriver Benedict Anderson.  

     Kan alltså då samma nyheter i svensk press skapa en enhällig gemenskap. Och kan den 

skapa en global gemenskap? När fick människan en medvetenhet inte bara om vad som skett 

utan också om att denna kunskap var något man delade med andra? Skapades en ny känsla av 

samtidighet när en tysk, fransman och svensk kunde läsa om samma nyhet samma dag? 

     Benedict Andersons teori används för att få en möjlig förståelse av de material som 

framkommit genom den empiriska undersökningen. Teorin är därför inte central i uppsatsen. 

Det är heller inte en fullskaligt genomförd undersökning av hur liknande telegram 

förekommer i de undersökta tidningar, utan endast ett sekundärt förhållningssätt på hur man 

genom en teori kan se på materialet. 

2. Historisk kontextualisering 

Amerikanen Samuel Morse utvecklade telegrafen under början av 1800-talet. 1844 var den 

efter många försök klar. Den första telegrafledningen byggdes mellan Baltimore och 

Washington och efter lyckade testförsök blev flera tidningar intresserade av att använda den 

nya tekniken. James Gordon Bennett, grundaren av New York Herald, var främst bland 

förespråkarna för telegrafen. Han lät publicera ett uttalande som skulle sätta New York Herald 

på kartan, ”ten columns of highly important news received by electric telegraph”.
14

     

     Men även andra redaktörer uttalade sig om den nya tekniken. I Philadelphia North 

American skrevs:  

The wires of the Telegraph will be the nerves of the press, vibrating with  

every impression received at the remotest extremities of the country. The  

events of yesterday throughout the entire land will be given, as we now give  

the occurrences at home, to-day. The appetite for news will be whetted into 

greater keenness by this supply, and those journals which give most, as the  

North American does, will fare best.
15

 

                                                           
13

 Ibid., s. 45 

14
 Mitchell Stephens, A history of news, Hartcourt Brace & Company, 1977, s. 219  

15
 Menahem Blondheim, News over the wires, Harvard University Press, 1994, s. 67,  



 

 

11 

Menahem Blondheim har i sin bok News over the wires (1994) gjort en studie om telegrafens 

påverkan på de amerikanska tidningarna. Han menar att nyhetsflödet påverkades och blev 

större genom fler utgivningsdagar för tidningarna. Även distributionen via järnvägarna 

påverkade en allt större spridning av nyheter. Problemet var att de flesta nyheter var gamla, 

en del händelser hade skett över en månad tidigare innan de publicerades.
16

 

     Mellan 1833 och 1846 minskade antalet gamla nyheter i den amerikanska pressen. I snitt 

förekom 13 procent gamla nyheter, en månad eller äldre och ett ökat antal färska nyheter, 

högst tre dagar gamla, med 41 procent. Telegrafen förändrade insamlandet av nyheter 

dramatiskt. Det amerikanska telegrafnätet byggdes snabbt ut. Mellan 1846 – 1852 ökade 

antalet ledningar från 1 730 kilometer till hela 26 991.
17

  

     Enligt Blondheim blev det en dynamisk nyhetsprocess då telegramnyheterna gav 

tidningarna en kontroll över ett komplext, interaktivt och ett fortsatt pågående nyhetsflöde.  

Nyheter kunde följas upp snabbare och i intressanta fall bevakas hårdare. Problemet med 

telegrafnyheterna var kostnaden. De tidningar som däremot hade råd såg en ny värld öppna 

sig framför dom. ”With the telegraph, information was transmitted only when it was of value 

to the receiver. […] An editor could now also call for news from any quarter he considered 

important, provided that he had arranged for a connection in that place and that he could 

specify to his news source the information required.”
18

 

     1866 skapades en förbindelse mellan USA och Europa efter att en telegrafkabel dragits 

över Atlanten. Nu gick det att få information från i princip hela världen på en kort stund, och 

nyheterna nådde tidningarna snabbare med den transatlantiska kabeln. 

2.1 Det svenska telegrafnätet 

Det dröjde inte länge förrän Sverige började bygga telegrafledningar och svenska pressen 

började utnyttja dessa för snabbare nyheter. Pressen expanderade under 1800-talet genom 

tätare utgivning. Antalet tidningsnummer per vecka ökade från 144 nummer 1860 till 307 

nummer år 1880.
19

 

     Kirsten Drotner et al. skriver i Medier och kultur (1996) att: ”Den tryckta kulturen fick 

omfattande betydelse för utvecklingen av det moderna samhället. Det beror inte minst på att 
                                                           
16
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denna kultur gjorde kommunikation till en angelägenhet som gällde många – kommunikation 

blev ’mass-kommunikation’.”
20

 

     Den industriella utvecklingen skapade nya tekniska möjligheter för dels massproduktion 

genom förbättrade tryckpressar och dels för distributionen av tidningar och nyheter. När 

järnvägskommunikationerna byggdes ut i Sverige under mitten av 1800-talet passade den 

svenska regeringen på att utveckla telegrafnätet. Den första förbindelsen invigdes 1853 

mellan Stockholm - Uppsala. 1857 fanns telegrafförbindelser mellan Ystad – Haparanda och 

även till kontinenten. Telegrafen medförde att tidningarna fick tillgång till snabbare nyheter. 

     I början användes telegrafen enligt Eric Johannesson i huvudsak för korta utrikesnyheter.
21

 

Tidningsdistributionen blev även den snabbare tack vare modernare kommunikationer.  

     Ystads Allehanda (1873) var en av de tidningar som snabbt utnyttjade järnvägen. När 

Ystad fick järnvägsförbindelse till Malmö 1875 såg tidningsledningen en ypperlig 

tillfällighet. Morgonutgivning infördes och anpassades efter tågtidstabellen, en ny modern 

tryckpress köptes, tidningen slöt abonnemangsavtal med Svenska Telegrambyrån och antalet 

landsortskorrespondenter utökades för att få ett bredare bevakningsområde. Kombinationen 

järnväg – telegraf- och modern tryckteknik skapade en attraktiv och effektiv tidning. Redan 

1876 passerades lokalkonkurrenten Ystads Tidning med över 300 upplageexemplar i 

differens. 

     Dock var det inte alla tidningar som kunde utnyttja telegrafens möjligheter. Kostnaden var 

extremt hög. 1859 införde telegrafverket ett enhetsporto på 2 riksdaler för 20 ord, vilket ledde 

till en klart minskad telegramtrafik. 1865 tvingades telegrafverket sänka portot. Järnvägen 

och telegrafen krympte avstånden mellan människor. Upplevelsen av tid och rum förändrades 

radikalt. Läsare levde i nuet och fick genom telegramnyheter läsa högst aktuella nyheter.
22

 

 

2.2 Amerikanska inbördeskrigets påverkan på telegramnyheten 

I pressen fanns en uppfattning om att det inte skulle förekomma några långa telegramtexter 

utan endast korta, snabba nyheter. Detta förändrades i början av 1860-talet då pressen i USA 

började att publicerade allt längre telegramnyheter för att uppdatera nära och kära under det 
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amerikanska inbördeskriget 1861-1865. New York Herald hade inte mindre än 63 utsända 

under kriget med order att bege sig direkt till en plats så fort man kände lukten av nyheter 

samt att sätta livet till för att få den nyhet som krävdes. Som en kamp i konkurrensen om att 

vara först med en nyhet fick heller inte ”Heralds” utsända befinna sig på samma plats som 

AP: s agenter.
23

 

     Associated Press (hädanefter kallat för AP), var den verkliga korrespondenten som sägs ha 

haft tiodubbelt antal korrespondenter än New York Herald.  

     Den stora amerikanska nyhetsbyrån ville undvika konkurrens, därför möjligtvis en 

anledning att använda ett stort antal skribenter. Dessutom hade AP sedan länge ett monopol 

på telegramnyheter och detta var något som senare även skulle nå Sverige. 

     Redan 1863 skedde en unik händelse gällande telegramnyheten i Sverige. 

Handelstidningen i Göteborg valde att den 14 januari publicera ett långt telegraferat 

sammandrag av propositionen om representationsformen, samma dag som den lades fram.
24

 

2.3 Monopol på telegramnyheter 

Det var kostsamt att som tidning själv organisera telegramtrafik, i högsta grad berodde det på 

portokostnaderna i Sverige. Det fanns dock en annan lösning. Svenska postkontoret i 

Hamburg telegraferade nyheter ur främst Börsen Halle till utrikesdepartementet (hädanefter 

kallat för UD) i Stockholm. Nyheterna återgavs i Posttidningen och andra tidningar fick fritt 

hämta nyheter därifrån. 

     1866 grundades Skandinaviens första nyhetsbyrå, danska Ritzau av A.H.E. Fich. Året efter 

startade han Svenska Telegrambyrån i Stockholm och Norsk Telegrambyrå i Kristiania, som 

filialer till tyska Wolffs byrå i Berlin. Den svenska regeringen visade snabbt sitt intresse för 

Svensk Telegrambyrå. Ett avtal slöts mellan UD, Wolffs byrå och grundaren Fich. Detta 

innebar att Wolffs byrå telegraferade nyheter direkt till UD som i sin tur valde ut vilka 

nyheter Svenska Telegrambyrån fick sälja vidare. Nyhetsflödet påverkades också från tyskt 

håll då Wolffs även de gjorde urval av de nyheter som skulle telegraferas vidare. 

     Eric Johannesson skriver i Den svenska pressens historia del 2 att: ”Tidens nyhetsbyråer 

präglade en viktig del av nyhetsförmedlingen på ett sätt som kan sammanfattas i tre ord: 
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statlig kontroll, centralisering och rationalisering.”
25

 

     Den i stort sett enda fördelen med avtalet var att tidningarna kunde få tillgång till en större 

mängd telegramnyheter till ett lägre pris.  

     Svenska Telegrambyrån bemöttes av mycket kritik mot bland annat det höga 

abonnemangspriset och telegrafportot. Men det var inte enbart priset som kritiserades. Vid 

1874 års publicistmöte kritiserades urvalet av telegramnyheter, dess bristande tillförlitlighet 

och byråns långsamhet att förmedla nyheter. Trots att många tidningar valde att inte abonnera 

på byråernas nyhetsmaterial kunde alla få tillgång till detta. Under 1800-talet fanns ännu 

inget egentligt upphovsrättsskydd vilket gjorde att många svenska tidningar plockade 

utländska tidningar på material. Även sinsemellan svenska tidningar togs material från 

varandra.
26

 

3. Redovisning av statistisk undersökning 

3.1 1864 – flest utrikesnyheter på sidorna 

Resultatet från den syntetiska veckan 1864 visar att en stor mängd telegramnyheter finns trots 

att tre av de undersökta tidningarna, Hallandsposten, Dagens Nyheter (hädanefter kallad DN) 

och Sydsvenska Dagbladet (hädanefter kallad SDS), saknar telegramnyheter detta år. 

     Av de totalt 298 telegrammen är 286 utrikesnyheter. Det visar att inrikesbevakningen 

fortfarande ägnas mer resurser i form av exempelvis rapportörer ute på fält.  

     Redan från första undersökta dagen har tidningarna någon form av avdelningsrubrik för 

telegramnyheterna. ”Telegrafunderättelser” och ”Telegrammer” hör till de mer vanligt 

förekommande. 

     Aftonbladet (1830) var i ett tidigt skede 1864 i en förnyelseprocess där redigeringen klart 

förändras i form av magra, tydliga rubriksättningar för i princip varje telegramnyhet. Detta är 

något, som efterhand syns i de flesta tidningar.  

     Även om telegramnyheter används för att ge läsaren de senaste nyheterna förekommer på 

sina håll gamla nyheter. Denna fördröjning gäller händelser från andra sidan jordklotet som 

tar tid att färdas till den svenska pressen. Barometern (1841) har exempelvis i lördagsnumret 

den 12 november en 37 dagar gammal telegramnyhet från Rio Janeiro, daterad till den 8 

oktober. ”Inga widare betydliga bankrutter hafwa egt rum och man hoppas att tvisten är 
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öfwerstånden.”
27

 

     Vestmanlands Läns Tidning (1831), hädanefter kallad VLT, har i sin tur bland annat en 18 

dagars telegramnyhet från New York i måndagsnumret den 5 januari. ”Representanternas hus 

i Washington beslöt med 93 röster emot 64, att fortsätta kriget tills ingen seperatist mera bär 

wapen.”
28

 

     Varför de större storstadstidningarna väljer att inte publicera dessa kan inte besvaras. 

Abonnemang på telegrambyråerna fanns ännu inte 1864 då den första byrån, Ritzau i 

Köpenhamn, inte grundades förrän två år senare. En bidragande orsak till det minskande 

antalet telegramnyheter kan ha varit den kostnad som togs ut för att skicka telegram. 1859 

valde telegrafverket att införa ett dyrt enhetsporto på 2 riksdaler för 20 ord. Detta fick enligt 

Eric Johannesson konsekvenser av en minskad telegramtrafik.
29

 Därför valde kanske därför 

tidningsredaktionerna nyheter med mer lokal eller närmre förankring. De flesta 

telegramnyheterna i de undersöka tidningarna publicerar nyheter från grannländerna eller från 

de större euroepiska länderna som till exempel Tyskland, Frankrike och England.  

     Det grundar sig förmodligen i den närhetsprincip som pressen generellt, världen över, 

styrs av än i dag. Stig Hadenius och Lennart Weibull tar i sin bok Massmedier (2003) upp 

nyhetsförmedling och den värdering som ligger bakom. De menar att en nyhet ska väcka 

känslor och erbjuda en nyhet som läsaren kan identifiera sig med. En olycka i exempelvis 

Danmark har större nyhetsvärde och intresse för läsarna i Sverige än en nyhet som sker i en 

annan del av världen - till exempel Indien. 

     Hadenius och Weibull presenterar även kommunikationsforskaren Henk Prakkes teori om 

tre faktorer, tid, kultur och rum, som alla har påverkan på nyhetsflödet. Ju längre läsaren 

befinner sig i från något eller några av dessa tre faktorer, desto mindre nyhet. ”En händelse 

som pågår, som direkt berör och som äger rum i närheten har det största nyhetsvärdet. Ju mer 

passé en händelse är desto mindre nyhetsvärde. Ju mindre berörd man blir av en nyhet desto 

mindre intresse. Ju längre bort i rummet desto mindre nyhet.
30

  

Den principen tycks alltså ha varit giltig redan 1864. 
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3.2 Mindre telegramnyheter trots stor förekomst i Barometern 

Det visar sig att antalet telegramnyheter minskar under de sista dagarna i den syntetiska 

veckan. Från att ha nått en kulmen på 94 telegramnyheter på onsdagen minskar antalet till 

endast 18 på fredagen. Om telegramnyheten inte tas på allvar och är allmänt vedertagen som 

ett nyhetsverktyg för tidningarna kan inte besvaras. Däremot förekommer flera dagar där 

många tidningar endast låter publicera en eller två telegram. Om detta beror på ointresse för 

telegramnyheten eller kostnaden för att sända telegram förblir osagt. 

     En av de mest flitiga tidningarna i fråga om att publicera nyheter via telegram är 

Kalmartidningen Barometern. Hela 71 nyheter, samtliga utrikes, publicerades under den 

syntetiska veckan 1864. Torsdagsnumret innehöll inte mindre än 19 telegram samt ytterligare 

en gammal nyhet. Från Hongkong den 13 maj kan läsas att: ”Preussiska krigsfartyget 

’Gazette’ har tagit de danska handelsskeppen ’Dannebrog’ wid Tchijoo och ’Frederick’ 7:de 

wid Shanhae.”
31

 

     Endast 12 av de 298 telegramnyheterna under veckan var inrikes. 9 av dessa publicerade 

det liberala provinsbladet Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning (1832), hädanefter kallad 

Handelstidningen. Tidningen var under 1800-talet en av Sveriges ledande tidningar och 

kunde mäta sig med Aftonbladet i kampen om politisk och kulturell betydelse.
32

 Lägg där till 

en mer inrikesinriktad nyhetspublicering, jämfört med Aftonbladet som faktiskt inte hade en 

enda inrikesnyhet bland sina telegram 1864. Några exempel på vad ett inrikestelegram kunde 

innehålla i Handelstidningen: 

Stockholm d. 8 mars. Af de på Söndagsnatten arresterade 77 personerna  

blefvo de flesta lössläppta på Måndagsmorgonen. Polisförhör har hållits  

med 11 till största delen bättre personer, hvilka nekade att de blifvit tillsagda  

att aflägnsa sig. En snickargesäll, som gifvit polismästaren ett slag,  

förklarar sig hafva blifvit framknuffad.
33

 

STOCKHOLM den 4 Maj. Gårdagens stjernfall. Följande ordensutnämningar  

hafva i går egt rum: till kommendörer af Svärdsorden: öfversterna Berg vid  
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Göta artilleriregemente och Fock vid skånska hussaren. Till riddare av af  

Svärdsorden: kaptenerna Nordqvist, vid Vestgöta; Essen, vid Skaraborg  […]
34

 

Det sista citerade telegrammet är något unikt i sig. Med över 34 rader är det ovanligt långt för 

att vara ett telegram. Det beror i sig på främst på de höga portokostnaderna som tidigare 

nämnts samt att en telegramnyhet ansågs, enligt både pressen och telegrafverket, skulle vara 

kortfattad och att längre texter skulle postas med brev till redaktionerna.
35

  

     Det amerikanska inbördeskriget 1861-1865 förändrade synen på detta. För att underrätta 

anhöriga om kriget valde den amerikanska pressen att telegrafera långa referat om strider och 

om hur läget var på respektive sidor. Det gjordes även för att komma ifrån de långa resor 

reportrarna var tvungna att göra för att exempelvis rapportera sina nyheter till redaktionen.
36

  

     Ett svenskt exempel är Handelstidningen i Göteborg som återgav bland annat ett 250 ord 

långt referat om den svenska representationsformen den 14 januari 1863.
37

  

     Den undersökta veckan 1864 domineras av utrikestelegram där lokaltidningen Barometern 

var en av de flitigaste användarna av telegramnyheter. Att telegrammen ännu inte riktigt 

blivit allmänt vedertagna kan ses i den oregelbundna förekomsten av dessa och därav de låga 

antalet totala telegram. 

  Antal telegramnyheter 1864  

Utrikes              286 (96%)    

Inrikes             12  (4%)    

Totalt              298  (100%)     

 

3.3 1871 – alla tio tidningar publicerar telegram 

I ”Journal officiel” har guvernören låtit inrycka en proklamation, hwari det heter:  

Alla äro nu mer än någonsin eniga att fortsätta förswarskriget till det yttersta.  

Tidningerne i Paris fortfara att uttala sig mot Frankrikes deltagande i konferensen  
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om Swarthafsfrågan, så länge fordrifwandet af de på fransk jord stående tyska  

trupperna måste wara Frankrikes hufwuduppgift.
38

 

Denna nyhet från Bordeaux den 28 december 1870, kan läsas i SDS (1848) den 2 juni 1871 

under rubriken ”Telegrammer. Jämfört med 1864 använder tidningen sig nu av 

telegramnyheter. Malmötidningen abonnerar på danska telegrambyrån Ritzau vilket gör de 

lite speciella då de övriga undersökta tidningarna köper sitt material från Svenska 

Telegrambyrån. En anledning till detta kan vara att Sydsvenskan väljer att abonnera på 

nyheter från en byrå som ligger närmre till hands, Ritzau i Köpenhamn, än den svenska 

motsvarigheten vars telegrafkontor fanns i Stockholm.  

     Veckan under 1871 innehåller betydligt fler telegramnyheter jämfört med 1864. 

Användningen av inrikesnyheter på telegramavdelningarna har ökat med över 300 procent, 

från 12 stycken år 1864 till 52. 

     Hallandsposten (1850) har nu, likt SDS, börjat publicera telegramnyheter. Under rubriken 

”Telegrammer” förekommer 14 utrikesnyheter fördelade på måndag, tisdag samt onsdag. 

Från och med torsdagen slutar däremot telegramnyheter tvärt att förekomma. Liknande 

nyheter finns ej heller att finna i tidningen efter den 7 juni 1871 och resterande dagar året ut. 

     Barometern är en av de få tidningar som låter publicera telegramnyheter på förstasidan. 

Under rubriken ”Kalmar. Telegram”; finns i tidningens undersökta onsdagsnummer, sex 

utrikestelegram på ettan, exempelvis: ”Versailles den 29. Regeringen har i 

nationalförsamlingen framlagt ett förslag till kreditbevillning för bestridande af de tyska 

truppernas förplägningskostnader och motiverat förslaget genom insurrektionens 

fortfarande.”
39 

3.4 Rubriker och inriktning på lokalt material 

En tidning som väljer bort telegramnyheter är lokaltidningen VLT (1831). Den verkar inrikta 

sig på mer eget lokalt material. Utrikesnyheter förekommer även dessa sparsamt i tidningen. 

Av rubrikavdelningarna att tyda kan en klar förankring ses, ”Staden”, ”Länet” och ”Stiftet”. 

En enda telegramnyhet förekommer under veckan och det är under rubriken ”Telegram till 

Länstidn”.: ”Stockholm 1 maj. Fästet Issy öfwergavs i går af den misnöjda besättningen, som 

förnaglade kanonerna; men Cluferet har beslutat återta det. Erkebiskopen i Paris säges vara 
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frigifwen”
40

 

     En intressant syn är de rubriksättningar som tidningarna använder. Många, likt VLT, väljer 

att rubricera telegramnyheter som om de vore exceptionellt för den tidningen. Exempel finns 

att hämta hos ett par tidningar: ”Telegram till N.D.A” i Nya Dagligt Allehanda (1859) samt 

”Telegrammer till Snällposten” i SDS. 

     Den ökning av telegramnyheter som setts 1871 kan bero på att samtliga undersökta 

tidningar låter publicera telegram. Lokalortstidningarna är de som främst publicerar 

inrikestelegram förutom VLT som endast publicerar ett telegram. 

  Antal telegramnyheter 1871 

Utrikes           384  (88%)    

Inrikes            52  (12%)    

Totalt            436  (100%)     

 

3.5 1885 – Aftonbladet valde bort inrikestelegram 

Den undersökta perioden innehåller år 1885 mindre telegramnyheter jämfört med 1871.  

     Något som även har förändrats är att allt flera tidningar publicerar fler inrikesnyheter än 

utrikesnyheter på sina telegramavdelningar. Hallandsposten har exempelvis 3 inrikesnyheter 

av totalt 4 telegram respektive VLT, 9 inrikes av 13 nyheter.  

     Den sistnämnde tidningen satsar fortfarande på en lokal prägel vilket var ett kännetecken 

för de många landsortsblad som grundades under 1800-talet. Dag Nordmark skriver i Den 

svenska pressens historia del 2 att: ”Många lokal- eller regionaltidningar såg som sin främsta 

uppgift att uppmärksamma företeelser inom det egna spridningsområdet och att fungera som 

forum för en allmän diskussion om områdets viktigaste frågor.”
41

  

Åter igen får alltså närhetsprincipen genomslag. 

     En tidning som inte såg det lokala av vikt på telegramavdelningen var storstadstidningen 

Aftonbladet. Samtliga telegramnyheter handlade om utrikes angelägenheter. Däremot var 

tidningen modern i sitt sätt att sätta rubrik på nästintill varje telegramnyhet. Några exempel 

på rubriker: ”Ny fransk krigsminister”, ”Anarkisterna i Paris”, ”Jordbäfningen i Spanien” 
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samt ”Ny dynamit-explosion i England”.
42

 

     De få telegramnyheterna till trots så förekommer allt fler frekvent under slutet av veckan i 

Hallandsposten. Ibland får telegrammen i utrymmesproportion över en spalt, cirka 25 procent 

av en sida. Inrikestelegram börjar även under mitten av den syntetiska veckan blandas med 

utrikestelegram under gemensam rubrik ”Telegram till Hallandsposten”. Från vilken byrå 

som nyheterna kom ifrån vet vi inte då Hallandsposten ej anger källan på varifrån deras 

telegram kommer.  

3.6 Snabba telegram 

En liknande blandning gör DN (1864) som emellanåt publicerar inrikesmaterial under 

”Telegraf-Nyheter”, men till övervägande del finns inrikestelegram att hitta under ”Inrikes 

telegramafdelning”. Tidningen är även en av de få tidningarna som är snabba med sina 

telegramnyheter. Med det menas att de har färska nyheter. De flesta är endast ett dygn gamla. 

I det undersökta lördagnumret 1885 förekommer sju telegramnyheter, varav sex händelser är 

från fredagen. Exempel på de fräscha nyheterna är: 

Valen i Preussen.  

BERLIN den 6 november. Af 433 val till landtagen äro 432 kända. Valda äro  

140 konservative, 60 frikonservative, 99 klerikale, 14 polacker, 2 danskar  

och 3 welfer.” 

Ministerkris i Rumäninen. 

BUKAREST den 6 november. Ministern Campiniano har tagit afsked och  

konseljpresidenten har provisoriskt öfvertagit utrikesärendenas ledning.
43

 

Nya Dagligt Allehanda återger ett intressant telegram som berör den nya tekniska, 

moderniseringen av vårt svenska samhälle. 

Lång telefonledning 

Göteborg den 9 juli. Förbindelse med Belltelefon mellan Göteborg och Borås  

öppnades igår, och gick telefoneringen särdeles väl. Ledningen 7 ½ mil lång, 

torde vara den längsta direkta i Sverige. Genom Borås centralstation kunna  
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samtal förmedlas med Rydboholm, beläget 1 mil och Fritala, beläget 3 mil  

från Borås.
44

 

Resultatet från den undersökta veckan 1885 visar en nedåtgående trend där antalet 

telegramnyheter minskat med 95 stycken. Aftonbladet låter fortfarande inte publicera några 

inrikestelegram vilket därigenom konkurrenten DN  börjar att göra. 

  Antal telegramnyheter 1885 

Utrikes        272  (80 %)    

Inrikes          69  (20 %)    

Totalt          341  (100 %)     

 

3.7 Inrikestelegram ökar 1890 

En markant skillnad kan ses i den mängd telegramnyheter som förekommer. Efter att ha 

minskat 1885 har nu telegrammen ökat till totalt 525 stycken i de undersökta tidningarna.  

Nerikes Allehanda presenterar en vanlig nyhet på sina inrikessidor av intresse för 

telegramtrafiken: ”Telegramexpeditionen vid Örebro station utgjorde under 1889 36,083 

emot 20,551 under 1888. Af dessa voro:”
45

 Av statistiken att döma ökar telegramtrafiken. 

Bland annat sändes 6,988 inrikesnyheter 1888 jämfört med 12,375 1889 och flest antalet 

ankomna telegram var inrikes, 12,537 år 1889 samt 7,631 inkomna 1888.
46

 

     Likheterna med tidigare år finns kvar i fråga om antalet inrikesnyheter. Åter igen är det 

lokaltidningarna som ligger i topp. Östgöta Correspondenten (1838), hädanefter kallad ÖC 

har låtit publicera 38 inrikesnyheter (av 63 telegram), Hallandsposten 6 inrikes (av 8), 

Barometern 7 inrikes (av 11) samt VLT är främst med totalt 14 inrikesnyheter av totalt 15 

telegram. 

     Två av de 10 undersökta tidningarna, Hallandsposten och Barometern, låter publicera en 

sportnyhet bland sina telegramnyheter. Detta är något som inte synts i den svenska pressen 

under tidigare undersökta årgångar. Sport var ovanligt att publicera i tidningen under 1800-

talet, men blev allt mer vanligare vid 1900-talets början. Ulf Wallin skriver i Sporten i 

                                                           
44

 Nya Dagligt Allehanda, nr. 155, torsdag 9 juli 1885, ”Inrikes telegram från Sv.Telegrambyrån” 

45
 Nerikes Allehanda, nr. 6, måndag 13 januari 1890 

46
 Ibid. 



 

 

22 

spalterna (1998) att flera år senare, kring 1915 så hade flertalet tidningar sportvinjetter och 

ägnade mer utrymme åt denna nya genre. ”Somliga negligerade helt sporthändelserna medan 

andra snabbt började intressera sig för den moderna företeelsen och publicerade 

förhållandevis många sportnyheter”.
47

  

     I Hallandsposten kan läsas den 3 mars 1890, texten är i princip densamma i Barometern 

med endast något förändrat textspråk: 

STOCKHOLM den 2 Mars. Internationella skridskotäflingerne här i dag utföllo  

så: Hastighetsåkning (1,600 meter) första priset svensken Thomas, 2 minuter 55 

2/5 sekunder, andra norrmannen Ottersen 2 minuter 44 3/5 sekunder, tredje  

norrmannen Fredriksen samma tid; hastighetsåkning (5,000 meter) första  

norrmannen Fredriksen 9 minuter 19 4/5 sekunder, andra svensken Thomas 9 

minuter 32 4/5 sekunder, tredje norrmannen Godager 9 minnuter 33 sekunder.  

Norrmannen Norseng, pristagare i Petersburg och Moskwa, försenad med  

ångbåten från Finland, afstod från täflingerne.
48 

Nerikes Allehanda har, vilket är jämfört med de andra lokaltidningarna, få telegramnyheter 

under den syntetiska veckan 1890. Överlag har tidningen faktiskt inte många telegram. 1864 

hade tidningen 45 telegramnyheter vilket under undersökningsperioden sjönk ner till endast 

tre stycken 1890. Samtliga detta år är dessutom odaterade utrikesnyheter – vilket ger vid lag 

att Nerikes Allehanda inte lade allt för stor tyngdpunkt på telegramnyheten som sådan. 

3.8 Flest telegram i storstadsbladen 

Den undersökta veckan 1890 innehåller, som tidigare nämnts, allt fler telegramnyheter totalt 

jämfört med tidigare år. Däremot ses en klar tendens till att storstadstidningarna publicerar 

den största mängden telegram. Handelstidningen publicerar 101 telegramnyheter, Nya 

Dagligt Allehanda 90 stycken, Aftonbladet 82, DN 81 samt SDS 71 telegram. Den 

göteborgska, malmöitiska och huvudstadstidningarna publicerar totalt 425 telegramnyheter 

av de 525 som förekom 1890. 

     Aftonbladet publicerar fortfarande endast utrikesnyheter vilket överensstämmer med 

tidigare undersökta årgångar. Det ter sig en smula konstigt då tidningen under 1870-talet 

utvecklade ett landsomfattande nät med så kallade telegrafmeddelare. Eric Johannesson 

nämner i Den svenska pressens historia att flera skrivkunniga personer knöts till Aftonbladet. 
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Under mitten av 1870-talet fanns det meddelare i de flesta större svenska städer och i slutet 

av 1800-talet hade flera landsortsbor anlitats. De flesta skribenter bodde i närheten av en 

järnväg vilket gjorde att de hade snabb tillgång till telegraf, då det svenska telegrafnätet 

byggdes ut längs med järnvägarna.
49

 Var dessa förmodade inrikesnyheter tog vägen kan inte 

besvaras. I de undersökta numren av Aftonbladet har inte hittats några spår av inrikesnyheter 

bland telegramavdelningarna, vilket gör det svårt att bevisa att telegrafmeddelarna verkligen 

användes flitigt, som Johannesson nämner. 

     1890 var alltså ett år där telegramnyheterna ökade i jämförelse med tidigare år. Det 

förekommer även något så ovanligt som ett sporttelegram i både Hallandsposten och 

Barometern som utgör 1 av de 107 inrikestelegrammen detta år. 

  Antal telegramnyheter 1890 

Utrikes        418  (80 %)    

Inrikes        107  (20 %)    

Totalt         525 (100 %)     

 

3.9 Minskande telegram men fler inrikesnyheter år 1900 

Dyr oförsiktighet 

VISBY, fredag. En 57-årig banvaktshustru Viberg i Barlingbo  

blef igår afton, då hon på ett oförsiktigt sätt öppnade grinden,  

slagen medvetslös af denna, som träffat af lokomotivet. Hon  

medfördes på tåget till lasarettet, men afled strax efter ankomsten  

dit utan att ha återfått sansen.
50 

DN låter publicera denna lokala och oerhört dramatiska nyhet, som liknar något dagens 

kvällstidningar skulle ha låtit publicera - lite skaller och lite nyhet. Ett exempel på att det 

även fanns lokala telegramnyheter i storstadstidningarna även fast de inte var allmänt 

förekommande. 

     I veckan från år 1900 förekommer mycket nyheter inkomna under rubriker som 

exempelvis ”Telefonnyheter inkomna med telegraf eller telefon” vilket gör det svårt att 
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urskilja vad som kommit in till tidningarna via telegram. Inga källor anges i till exempel 

Aftonbladet, ÖC, Nerikes Allehanda eller SDS på varifrån nyheterna kommer. Detta gör det 

omöjligt att avgöra om det är privata tips eller abonnerade nyhetstexter från en telegrambyrå. 

Lägg där till den osäkerhet som finns gällande om nyheten är en telegramnyhet eller 

telefonerad.  

     Däremot kan man i ÖC hitta hela 70 telegram, varav 41 är inrikesnyheter. Hade tidningen 

angett varifrån alla nyheter kom hade kanske fler telegramnyheter hittats. 

     De tidningar som fortfarande har kvar speciella rubriker för telegram är 

storstadstidningarna DN, Nya Dagligt Allehanda och Handelstidningen samt lokalbladen 

Barometern, Hallandsposten och VLT.  

     Den sistnämnde har egentligen inga spår av telegramnyheter som sådant. Det förekommer 

ett undantag med rubrikavdelningen ”Telegram” under endast ett tillfälle. Då rör det sig om 

en telegramnyhet som snarare likaledes kunde ha varit en annons: 

”Berlin. Vid jemförande undersökningar har F. Paulis AZYLOM visat sig vara det 

verksammaste mot smitta för sårbehandling, ekzem, reformer, utslag, finnar o.d”
51

 

Ytterligare exempel kan hittas i telegrammet som genom sin textuppbyggnad avslöjar klara 

tendenser på att verkligen vara mer annonserande än nyhetsberättande: 

”Azymol icke allenast är utomordentligt verksamt för borttagande af obehaglig andedräkt 

utan äfven i hög grad bakteriedödande.”
52

 

3.10 Svårt att se skillnad på telegram och telefonnyhet 

Det är dock klart att det är svårtytt om vad som egentligen har telegraferats till respektive 

tidning. Vad som kan nämnas är att i en del texter nämns att nyheten blivit telegraferad, men i 

de flesta nyheter nämns det dock inte. Därför blir det svårt att bevisa att en nyhet som inte 

nämns som telegram kanske rentav är telegraferad ändå. Ett exempel kan hämtas ur Nerikes 

Allehanda den 5 juli 1900: ”Från Shanghai telegraferas att kejsaren och änkekejsarinnan 

blifvit förgiftade.”
53

 och ”Dementeradt dödsrykte. Newyork den 13. Enligt telegram till 

härvarande kolumbiske generalkonsul är meddelandet att presidenten i Columbia , 
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Sanelemente, aflidigt oriktigt.”
54

 i SDS, ses att telegram fortfarande existerar och benämns 

som telegraferade i löptexten. 

     Det är däremot omöjligt att anta att en nyhet från Svenska Telegrambyrån per automatik är 

telegraferad, främst på grund av telefonens introduktion, i både samhället och som mediernas 

primära verktyg för snabbare nyhetsinhämtning.  

     Telegrammen hade fått en svårslagen konkurrent vilket en inrikesnyhet i Vestmanlands 

Läns Tidning förklarar: ”Upphörd Telegrambyrå. Nordsvenska telegrambyrån har beslutat 

att afveckla bolaget och realisera dess egendom.”
55

 

     Ovan återgivna telegram speglar den undersökta veckan 1900 där nya, moderna tekniker 

används som nyhetsbärande förmedlare. Telefonen har utvecklats och börjar så sakta ersätta 

telegrafen. Detta till trots förekommer fler inrikesnyheter än tidigare undersökta årgångar. 

  Antal telegramnyheter 1900 

Utrikes       300  (70 %)    

Inrikes       131  (30 %)    

Totalt        431  (100 %)     

 

3.11 Telegramnyheter 1864-1900 

Under de fem undersökta årgångarnas syntetiska veckor förekommer 2031 antal 

telegramnyheter i de tio valda tidningarna.  

     Den storstadstidning som låter publicera flest telegramnyheter är Handelstidningen med 

hela 424 telegram. Motsvarande antal i landsortspressens flitigaste telegrampublicerare var 

ÖC med hela 300 telegram under den undersökta perioden. Under den undersökta veckan 

1900 förekommer 41 inrikesnyhet i lokaltidningen vilket motsvarar nästan 30 procent av det 

totala antalet inrikestelegrammen bland de tio undersökta tidningarna år 1900. 

     Handelstidningen är förutom den tidning som publicerar flest telegram, även den tidning 

som är mest flitig att publicera inrikesnyheter. Hela 106 stycken förekommer 1864-1900. 

     Storstadstidningen Aftonbladet är den enda av de tio tidningarna som inte alls publicerar 

några inrikestelegram under de undersökta årgångarna. Däremot förekommer hela 261 
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utrikestelegram. Detta överträffar dock inte Handelstidningen som även bland 

utrikestelegrammen ligger främst med 318 telegram. 

     De tidningar som låter publicera minst antal telegramnyheter och saknar intresse för detta 

är lokalbladen Nerikes Allehanda, 65 telegram, samt Hallandsposten, med 78 telegram, totalt 

under de fem undersökta åren. De båda tidningarna publicerar också minst antalet 

utrikesnyheter, Hallandsposten (46 stycken) och minst antal inrikesnyheter, Nerikes 

Allehanda (endast 5 stycken). 

     Flest antalet telegramnyheter förekommer 1890 då över 500 telegram publiceras i de 

undersökta tidningarna. De tidningar som framträder som de ledande i fråga om 

telegrampublicering 1890 är storstadstidningarna Handelstidningen, 101 telegram och Nya 

Dagligt Allehanda med 90 telegram. Båda publicerar fler utrikesnyheter än inrikes. 29 av 

göteborgstidningens 101 telegramnyheter publiceras samma dag som de skedde i jämförelse 

med exempelvis DN och SDS vars senaste telegram är minst en dag gamla. 

     Sammanfattningsvis kan nämnas att förekomsten av telegramnyheter börjar öka 1871 för 

att sedan nå sin kulmen år 1890. Under den tioårs period som följer till 1900 sjunker det 

totala antalet telegramnyheter medan inrikestelegrammens förekomst ökar i de undersökta 

tidningarna. 
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4. Nationell gemenskap 

Benedict Anderson skriver i sin bok Den föreställda gemenskapen (1993) om en nationell 

gemenskap. Han nämner att en känsla av samtidighet bidrog till en större känsla av 

samhörighet. Tidningen kan ses som en sammanhållande faktor som är ett centrum för 

samtidigheten. Individer, som inte har någon kontakt med varandra, läser samma tidning 

varje dag och känner till att flera läser tidningen, fast de vet inte vilka de är eller hur de ser ut. 

En känsla av samhörighet skapas tillsammans med en samtidighet – ”vi” läser tidningen idag 

och kommer också att göra så imorgon. Ytterligare något som förstärker känslan av 

samtidighet, att vi färdas framåt i historien, är datumet som varje dag trycks i tidningen.    

     Tidningarna var ett medel för att föreställningen om samtidighet och gemenskap skulle få 

kraft. I form av kunskapskälla var tidningarna betydande på 1800-talet och genom att en del 

tidningar lät publicera samma nyheter formades ytterligare en föreställning, där en skånsk 

läsare och en västeråsbo fick tillgång till samma nyhet genom att läsa sina respektive 

tidningar, SDS och VLT.  

Men varje kommunikant är väl medveten om att den ceremoni han utövar  

samtidigt upprepas av tusentals (eller miljontals) andra vars existens han är  

säker på men vars identitet han inte har minsta aning om. Dessutom upprepas  

denna ceremoni oupphörligt med ett intervall på en eller en halv dag hela  

almanackan igenom. Kan man tänka sig en mer levande symbol för den  

sekulariserade, historiskt tidsbestämda föreställda gemenskapen?
56

 

Detta är åter igen ingen fullskalig undersökning utan endast ett hjälpmedel att skapa en 

relevans att förstå mitt statistiska material utifrån Benedict Andersons teori. 

     De fem undersökta lokaltidningarna sammanfaller att i några fall publicera samma 

telegramnyhet. I en del fall rör det sig om en telegramnyhet med ordagrann likhet, i vissa fall 

återgivet med olika ordval – men i slutändan samma nyhet från samma källa. 

VLT och ÖC har under den undersökta perioden 1864-1900, 13 likadana telegramnyheter. 

Fem av dessa förekom redan i måndagsnumret av år 1864. Exempel av dessa fem 

telegramnyheter: 

”Heiden 29 dec. Friedrichstats brohufwud blef i natt förwrängt och totalt förstört.”
57
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”Hamburg 2 jan. Tyskarne besatte verkligen i går Rendsburg utom frontwerket, hwilket 

danskerne behöllo med en dags betänketid […]”
58

 

     VLT är även den tidning som, i jämförelse med de andra undersökta lokalbladen, i större 

utsträckning låter publicera samma nyheter som de andra tidningarna. 31 lika 

telegramnyheter förekommer i jämförelser med Nerikes Allehanda, ÖC, Barometern samt 

Hallandsposten.  

     En telegramnyhet som förekommer i tre av de undersökta lokaltidningarna är en 

utrikesnyhet från Paris den 27 april, i onsdagsnumret av 1864. 

”Upproret i Algier är storartadt, i de inföddes ögon ett heligt krig och så betydande, att 

Belissier sjelf sannolikt reser dit.”
59

 

4.1 Tidningarnas skapande av en nationell gemenskap 

Benedict Anderson menar att tidningarnas språk var grundläggande för det nationella 

medvetandet, att exempelvis en skåning fick en uppfattning att norrlänningar var lika svenska 

genom sitt språk, sin kultur och gemensamma fana.  

Först och främst skapades genom dem enhetliga område för utbyte och  

kommunikation under latinet och över de talade folkspråken. […] de blev  

också så småningom medvetna om de hundratals, ja, miljontals människorna  

inom sitt särskilda språkområde och samtidigt att bara dessa […] tillhörde detta.  

Dessa läsande medmänniskor, till vilka de var bundna genom trycket, bildade  

i sin sekulariserade, särskilda, påtagliga osynlighet embryot till den nationellt 

föreställda gemenskapen.
60

 

Anderson menar även att tryckkapitalismen gav en ny fasthet åt språket. Detta i sin tur ledde 

till skapandet av en ny bild av forntiden som enligt Anderson var central för den subjektiva 

föreställningen om nationen. Ytterligare en bidragande orsak till nationell gemenskap var det 

maktspråk som skapades genom tryckkapitalismen. ”För varje tryckspråk fanns det vissa 

dialekter som ofrånkomligt stod det ’närmare’ och som dominerade dess slutgiltiga form.”
61

, 

skriver Benedict Anderson. 

     Detta kan även ses i olika tidningar inom den svenska pressen. Handelstidningen har ett 
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enklare språk jämfört med andra svenska tidningar under 1800-talet. Detta kan bero på att 

tidningen riktade sig till arbetarklassen och förde sig på så sätt med ett enklare uttryckssätt.  

En skillnad på olika skrivsätt i samma telegramnyhet kan ses mellan just göteborgstidningen 

och konservativa Nya Dagligt Allehanda. Den sistnämnda är mer närliggande till det 

maktspråk som förekom i Sverige under 1800-talet medan Handelstidningen låg mer närmre 

det talspråk som var vedertaget bland arbetarklassen. Sammanfattat kan nämnas att det första 

tryckspråket i Nya Dagligt Allehanda är ett mer akademiskt sådant medan det andra är ett 

mer enkelt, vardagligt språk. 

”Wien den 20 dec. På grund af nyligen inträffade kolerafall på venetianska området har 

regeringen befalt, att sanitär tillsyn och vagnombyte skola företagas å stationen Pantafel.”
62

 

”Wien den 20 Dec. Med anledning af nyligen inträffadt kolerafall på venetianska området 

skall karantän upprättas och vagnombyte ske vid stationen Pantafel.”
63

 

4.2 Samma telegramnyheter publiceras 

Det finns ingen nyhet som förekommer i samtliga lokaltidningar, men däremot förekommer 

likheter i telegramnyheter mellan en del tidningar. Lokalnyheter är något som Hallandsposten 

har likheter i med bland annat ÖC och Barometern. 

     I den undersökta onsdagstidningen från 1900 finns en lokalnyhet från Svenska 

Telegrambyrån i både ÖC och Hallandsposten: ”Vid Ankersta i Stora Mellösa hafwa på e.m. 

2 gårdar nedbrunnit. Ett sto med föl, en ko, en kalf, 5 svin samt åtskilliga får och höns 

innebrändes. Elden hade uppkommit genom gnistor från ett ångtåg.”
64

 

Hallandsposten har även med Barometern en likadan inrikesnyhet: ”Riksdagen har i afton 

afslagit regeringens proposition om värnpligtens utsträckning.”
65

 

     Av de fem undersökta storstadstidningarna har Aftonbladet och Handelstidningen stor 

gemenskap i hela 98 stycken telegramnyheter publicerade mellan 1864-1900 varav hela 14 

nyheter överensstämmer i måndagsnumret 1890, exempelvis ”London, d. 12 Jan. Influensan 
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har aftagit i utdelning, men är nu mera elakartad. Bland soldaterna hafva flero dödsfall 

inträffat. Sjukdomen har framkallat panik.”
66

 och:  

Petersburg, d. 12 Jan. Budgeten för 1890 är offentliggjord, den visar ett  

öfverskott af 11 ½ millioner rubel. Till kungörelsen fogas den anmärkningen  

att budgeten, som enligt kejserlig befallning undviker att med någon skatte- 

förhöjning öka folkets bördor, utgör ett nytt bevis på tsarens orubbliga beslut  

att alla af tsaren utstakade planer att fortfarande arbeta på upprätthållandet af  

en för Ryssland ärofull fred
67

 

Det förekommer också exempel där både storstads- och landsortstidningar publicerar samma 

telegramnyhet. I sex av de undersökta tidningarna förekommer en och samma utrikesnyhet 

från Köpenhamn den 5 maj 1885. DN, Aftonbladet och Hallandsposten återger den med 

samma ord: ”En förordning har utfärdats som tills vidare förbjuder att införa eller anskaffa 

gevär eller hafva i deras bruk, då sådant icke sker på grund av embetsställning eller med 

myndigheternas tillåtelse. Öfverträdelse ska straffas med fängelse eller böter.”
68

 

Handelstidningen återger samma nyhet med mer enkelt, modernt språk: ”En provisorisk lag 

är utfärdad, som förbjuder införsel och anskaffande af samt öfning med gevär i Danmark, då 

det icke sker på embetets vägnar eller med myndigheternas tillåtelse. Öfverträdelse häraf 

straffas med fängelse eller böter.”
69

 

Barometern och Nerikes Allehanda återger nyheten med i princip samma text där Barometern 

låter lägga till en del utfyllnadsord. 

     De svenska tidningarna bidrog till en nationell integration och kom att spela en viktig roll 

för bland annat politisk opinionsbildning. Information om nya varor, tjänster eller 

nyhetsmässiga händelser spreds snabbt ut till landsortstidningarna. Eric Johannesson 

beskriver i Den svenska pressens historia hur den svenska skarpskytteföreningen fick ett 

snabbt utvecklingsförlopp och hur det spred sig i den svenska pressen likt en gräsbrand.  

En speciell skarpskytteaktivitet i till exempel Kalmar kunde via tidningen 

Barometern återges i Handelstidningen i Göteborg eller i Aftonbladet och  

därifrån tryckas av i till exempel Norrbottens-Kuriren i Luleå eller Dalpilen  
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i Falun. Genom detta smidiga samspel mellan rikstidningar och landsortspress  

kunde även politisk opinionsbildning […] äga rum på riksplanet.
70

  

Ett exempel på detta är det undersökta torsdagsnumret den 9 juli 1885. Där publicerar VLT, 

Dagens Nyheter, ÖC samt Handelstidningen en inrikesnyhet från Sundsvall. Det är en 

föreningsnyhet som snabbt, på ett dygn, sprids vidare från landsort till riksnivå. De båda 

landsortstidningarna VLT och ÖC rubricerar nyheten som ”Goodtemplarmötet i Sundsvall” 

medan de två storstadstidningarna väljer mer formella rubriker, ”Hickmaniska mötet” (DN) 

och ”Hickmanska goodtemplarmötet” (Handelstidningen). Telegrammen skrivs dessutom 

olika i storstads- respektive landsortstidningarna. Här följer exempel från 

landsortstidningarna och DN: 

 

Goodtemplarmötet i Sundsvall.  

Stockholm i går. Gårdagens förhandlingar vid goodtemplarmötet voro  

de listigaste. Decharge beviljades enhälligt. Finanserna goda. Till chef efter  

Hurtig valdes hr Axel Johansson från Örebro, till sekreterare hr Ståhlgren från  

Göteborg. Förslagen att dela storlogens jurisdiktion hafva ringa utsigt till  

framgång. Lyckönskningstelegram ingå i stor mängd.
71

 

Hickmaniternas möte.  

Sundsvall den 7 juli. Förhandlingarna vid goodtemplarmötet i går voro sunnerligen lifliga. 

Enhälligt beviljades decharge åt den afgående styrelsen. Af revisionsberättelsen framgick att 

finanserna äro goda. Till ordens chef efter hr Hurtih valdes stationsbokhållaren Axel 

Johansson i Örebro och till sekreterare hr Ståhlgren i Göteborg. Belåtenheten med valen är 

allmän. Förslagen om delning af storlogens jurisdiktion hafva ringa utsigt till framgång. 

Lyckönskningstelegram ingå i mängd. Tacksamhetstelegram afgå till konung, 

jernvägsstyrelsen m. fl. Utsigterna för framtiden äro goda.
72  
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5. Sammanfattning 

Målet med uppsatsen var att besvara hur förekomsten av telegramnyheter såg ut i den svenska 

pressen under den valda perioden 1864-1900. Sekundära frågor som jag ville besvara var hur 

stort till antalet telegrammen var samt om det fanns olika avdelningsrubriker för telegram i de 

undersökta tidningarna.  

     Genom telegrafen kunde nyheter färdas snabbare. Nyhetshändelser nådde människorna 

snabbare än tidigare och utländska nyheter kunde publiceras rent av samma dag eller ett par 

dagar efter de hade skett beroende på hur benägna tidningarna var att publicera nyheten. 

Tidningarnas telegramnyheter kunde ge rapporter om omvärlden för läsarna som inte längre 

blev instängda i sina stugor. Världen krympte och kom närmare än vad den tidigare gjort, då 

en svensk kunde läsa om ett val i USA eller krig som skedde i Kina. Globaliseringen var 

redan på 1800-talet aktuell och inte bara något nytt fenomen för oss här och nu. Detta 

bevisade det material som framkom genom de 10 undersökta tidningarna, 5 storstads- och 5 

landsortsblad, under andra halvan utav 1800-talet.  

     Pressen expanderade under 1800-talet genom tätare utgivning och antalet tidningsnummer 

i Sverige ökade snabbt. Telegrafledningar började byggas ut i landet samtidigt med den 

industriella utveckling som skedde. Det var kostsamt att själv bekosta distribution av 

telegramnyheter. 1867 grundades Svenska Telegrambyrån som gav tidningarna en möjlighet 

att till ett fast pris abonnera på telegramnyheter. Telegrammen kom till Sverige via tyska 

byrån Wolffs. Svenska utrikesdepartementet tecknade ett avtal med telegrambyrån och fick, 

likt en gate-keeper, filtrera bort de telegram de inte vill skulle få komma ut. Ett monopol på 

telegramnyheter inträffade. 

     Totalt 2031 telegramnyheter förekom i de undersöka tidningarna Aftonbladet, SDS, Nya 

Dagligt Allehanda, DN, Handelstidningen, Nerikes Allehanda, Barometern, Hallandsposten, 

VLT samt ÖC. Om telegrammen fördelas jämnt utöver de tio tidningar blir det ett resultat om 

203,1 telegram per tidning, cirka 40 telegram per undersökt syntetisk vecka. Det som ter sig 

mest intressant är att antalet telegramnyheter varierar från år till år, ibland stiger antalet och 

ibland sjunker det, medan inrikestelegrammen ökar för varje år. Förekomsten av 

inrikestelegram ökar exempelvis från 12 stycken 1864 till 131 stycken 1900. Det är främst 

landsortstidningarna som låter publicera inrikesnyheter. En orsak till detta kan vara att 

inrikesnyheter från storstäderna publiceras på storstadspressens inrikessidor, medan 

landsorten plockar telegram om samma nyhet. Däremot förekommer det inrikesnyheter i 
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storstadstidningar, men dock ej i den utsträckning likt landsortstidningarna. 

     På sina håll förekommer också avdelningsrubriker för telegram exempelvis ”Telegram” 

och ”Telegrafunderättelser”. Aftonbladet är ett föredöme för rubriksättning på 

telegramnyheter där de flesta telegram rubriceras i de undersökta nummer från år 1885.  

     Den tidning som publicerar flest telegramnyheter är Handelstidningen med 424 telegram 

tätt följt av Nya Dagligt Allehanda, 331 telegram. Det är två stora tidningar som förmodligen 

hade de ekonomiska medel som krävdes för att kanske betala för fler telegram jämfört med 

de mindre landsortstidningarna.  

     I ÖC förekommer 300 telegram under den undersökta perioden vilket är fler än både 

Aftonbladet, SDS och DN, vilket i så fall kan ge en annorlunda bild av publicering av 

telegramnyheter. Även fast en tidning var rik eller fattig berodde kanske antalet telegram på 

hur stort värde de respektive tidningarna satte på ett telegram istället för att exempelvis låta 

saxa nyheten från en annan tidning. 

     Förekomsten av telegramnyheter börjar öka 1871 för att sedan nå sin kulmen år 1890. 

Under tioårs perioden som följer till 1900 sjunker det totala antalet telegramnyheter medan 

inrikestelegrammens förekomst ökar i de undersökta tidningarna. Detta beror till stor del på 

att telegrafen börjar konkurreras ut av ett förbättrat kommunikationsverktyg, telefonen. I 

tidningarna börjar allt fler rubriker likt ”Telefonmeddelande (via telefon eller telegraf)” 

förekomma och det blir allt svårare att urskilja vad som är telegram eller inringd nyhet. 

Resultaten kunde därför ha sett annorlunda ut om alla telegraferade nyheter angetts i de 

undersökta tidningarna. 

     För att försöka se mitt statistiska material genom ett par teoretiska glasögon valdes 

Benedict Andersons teori om en föreställd nationell gemenskap. Kunde telegramnyheter 

bidra till att öka läsarens och den svenska medborgarens känsla för en nationell gemenskap? 

Anderson menar också att tidningen hade en bidragande roll för skapandet av en nationell 

gemenskap under 1800-talet. Utvecklingen av läs- och skrivkunnigheten ökade samtidigt med 

industrialiseringen. Tidningens språk, tryckspråket, skapade en gemenskap för läsarna i ett 

land då de enades under ett och samma skrivspråk. Tidningarna bidrog också till en känsla av 

samtidighet. När du läser en tidning gör flera andra det. Du känner inte dessa personer, men 

känner till att det finns fler som läser ”din” tidning. Genom att flera förutom du läser 

tidningen får ni tillgång till samma nyheter och bygger upp en gemensam kunskapsbas. 

     Det resultat jag fick fram genom den mindre analysen utav det empiriska materialet visade 

att det inte förekom en enda gemensam telegramnyhet i samtliga undersökta tidningar. Detta 
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kan i sin tur bero på att förekomsten av telegram i tidningar som exempelvis Nerikes 

Allehanda och Hallandsposten var väldigt liten. Det förekom ändå likheter mellan en del 

tidningar, i vissa fall mellan endast två stycken, men i andra fall uppåt sex tidningar. Av de 

fem undersökta storstadstidningarna hade Aftonbladet och Handelstidningen stor gemenskap 

i hela 98 stycken telegramnyheter publicerade mellan 1864-1900 varav hela 14 nyheter 

överensstämmer i det undersökta måndagsnumret 1890. 

     VLT är även den tidning som, i jämförelse med de andra undersökta lokaltidningarna, i 

större utsträckning låter publicera likadana nyheter som de andra undersökta tidningarna. 31 

lika telegramnyheter förekommer i jämförelser med lokaltidningarna Nerikes Allehanda, ÖC, 

Barometern samt Hallandsposten. Ytterligare ett exempel av förekomsten av samma 

telegramnyhet finns i sex av de undersökta tidningarna, Aftonbladet, DN, Hallandsposten, 

Handelstidningen, Barometern och Nerikes Allehanda, förekommer en och samma 

utrikesnyhet. 

     Vad dessa likheter beror på kan vara på grund av samma distributör av telegramnyheter 

(Svenska Telegrambyrån) som hade ett monopol på nyheter. Tidningarna fick genom ett 

abonnemang tillgång till samma nyheter. Vilka av dessa som senare publicerades var upp till 

respektive tidningsredaktör. 

     De svenska tidningarna bidrog till en nationell integration och kom att spela en viktig roll 

för bland annat politisk opinionsbildning och läsarnas kunskapsbas. Information om nya 

varor, tjänster eller nyhetsmässiga händelser spreds snabbt ut till landsortstidningarna och 

utrikesnyheterna skapade nya kunskaper för läsaren att det faktiskt förekom en värld utanför 

de svenska gränserna. Förutom den föreställda känslan av nationell gemenskap genom 

tidningsläsandet kan även en global gemenskap skapas. Detta kunde under den undersökta 

perioden ske genom att en svensk läser en nyhet från Tyskland, som även en fransmän läser i 

sin tidning och förstås även en som tysk läser som sin nyhet. 

     Sammanfattande kan nämnas att jag utefter mina resultat kan säga att användandet av 

telegramnyheter i svensk press var allmänt vedertaget under slutet av 1800-talet. Som tidigare 

nämnts nåddes kulmen av antalet telegram 1890 med hela 525 telegram fördelat på de tio 

undersökta tidningarna. Det tåls att upprepas att användandet av telegramnyheter låg 

fortfarande i startgroparna 1864 då tre tidningar, Hallandsposten, SDS och DN inte låter 

publicera några telegram. Att DN inte publicerar några telegram detta år beror till stor del på 

att det inte fanns underlag för material då årgången inte filmats på mikrofilm och heller inte 

utkommit frekvent under hela år 1864. 
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     Uppsatsen kan ge glöd till fortsatt forskning inom området. Jag ser främst fyra frågor som 

borde besvaras för att ge en klarare bild av fenomenet telegramnyhet. 

1. Hur ser det ut när telefonen introduceras i svensk press som ett verktyg att inhämta 

och förmedla nyheter? Vad jag fått fram genom min undersökning verkar telefonen 

ersätta telegrafen under år 1900 och det hade varit av intresse att undersöka några år 

längre fram och ser om telegram fortfarande förekommer. 

2. Ett förslag är att utöka undersökningen med fler nedslag och fler tidningar. Kommer 

bilden av telegramnyheternas förekomst bli densamma som jag fått fram? 

3. Speglar tidningarnas politiska färg roll om vilka telegramnyheter som publiceras?  

4. Den globaliserade gemenskapen som jag nämnt kan i framtida forskningen även den 

undersökas. När fick människan en medvetenhet inte bara om vad som skett utan 

också om att denna kunskap var något man delade med andra? Skapades en ny känsla 

av samtidighet när en tysk, fransman och svensk kunde läsa om samma nyhet samma 

dag? 
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Nr. 3 måndag 5 januari, Nr. 51 tisdag 3 mars, Nr. 103 onsdag 6 maj, Nr. 155 torsdag 9 juli, 

Nr. 210 fredag 11 september, Nr. 259 lördag 7 november, Nr. 296(A) måndag 21 december 

Nya Dagligt Allehanda 1890 

Nr. 9 måndag 13 januari, Nr. 52 tisdag 4 mars, Nr. 104(A) onsdag 7 maj, Nr. 156 torsdag 10 

juli, Nr. 211 fredag 12 september, Nr. 254(A) lördag 1 november, Nr. 291(A) måndag 15 

december 

Nya Dagligt Allehanda 

Nr. 11 måndag 15 januari, Nr. 54 tisdag 6 mars, Nr. 101 onsdag 2 maj, Nr. 154 torsdag 5 juli, 

Nr. 209 fredag 7 september, Nr. 264(A) lördag 10 november, Nr. 295(A) måndag 17 

december 

 

Sydsvenska Dagbladet Snällposten (SDS) 1864 

Nr. 2 måndag 4 januari, Nr. 29 måndag 7 mars, Nr. 53 onsdag 4 maj, Nr. 80 torsdag 7 juli, 

Nr. 108 lördag 10 september, Nr. 135 lördag 12 november, Nr. 154 torsdag 29 december 

SDS 1871 

Nr. 1 måndag 2 januari, Nr. 55 tisdag 7 mars, Nr. 101 onsdag 3 maj, Nr. 159 torsdag 13 juli, 

Nr. 202 fredag 1 september, Nr. 257 lördag 4 november, Nr. 294 måndag 18 december 

SDS 1885 

Nr. 5 måndag 5 januari, Nr. 101 tisdag 3 mars, Nr. 204 onsdag 6 maj, Nr. 309 torsdag 9 juli, 

Nr. 419 fredag 11 september, Nr. 517 lördag 7 november, Nr. 591 måndag 21 december 
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SDS 1890 

Nr. 17 måndag 13 januari, Nr. 103 tisdag 4 mars, Nr. 207 onsdag 7 maj, Nr. 311 torsdag 10 

juli, Nr. 421 fredag 12 september, Nr. 507 lördag 1 november, Nr. 581 måndag 15 december 

SDS 1900 

Nr. 21 måndag 15 januari, Nr. 107 tisdag 6 mars, Nr. 201 onsdag 2 maj, Nr. 307 torsdag 5 

juli, Nr. 417 fredag 7 september, Nr. 527 lördag 10 november, Nr. 589 måndag 17 december 

 

Vestmandlands Läns Tidning (VLT) 1864 

Nr. 1 tisdag 5 januari, Nr. 19 tisdag 8 mars, Nr. 35 tisdag 3 maj, Nr. 54 fredag 8 juli, Nr. 72 

fredag 9 september, Nr. 90 fredag 11 november, Nr. 103 tisdag 27 december 

VLT 1871 

Nr. 1 tisdag 3 januari, Nr. 19 tisdag 7 mars, Nr. 35 tisdag 2 maj, Nr. 56 fredag 14 juli, Nr. 70 

fredag 1 september, Nr. 88 fredag 3 november, Nr. 101 tisdag 19 december 

VLT 1885 

Nr. 1 lördag 3 januari, Nr. 25 tisdag 3 mars, Nr. 53 torsdag 7 maj, Nr. 78 torsdag 9 juli, Nr. 

105 torsdag 10 september, Nr. 130 lördag 7 november, Nr. 149 tisdag 22 december 

VLT 1890 

Nr. 5 tisdag 14 januari, Nr. 26 tisdag 4 mars, Nr. 53 torsdag 8 maj, Nr. 78 torsdag 10 juli, Nr. 

105 torsdag 11 september, Nr. 127 lördag 1 november, Nr. 146 tisdag 16 december 

VLT 1900 

Nr. 7 tisdag 16 januari, Nr. 28 tisdag 6 mars, Nr. 51 tisdag 1 maj, Nr. 78 torsdag 5 juli, Nr. 

106 lördag 8 september, Nr. 133(A) lördag 10 november, Nr. 149(A) tisdag 18 december 

 

Östgöta Correspondenten (ÖC) 1864 

Nr. 2 tisdag 5 januari, Nr. 20 onsdag 9 mars, Nr. 36 onsdag 4 maj, Nr. 55 lördag 9 juli, Nr. 72 

onsdag 9 september, Nr. 91 lördag 12 november, Nr. 104 onsdag 28 december 
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ÖC 1871 

Nr. 1 måndag 2 januari, Nr. 29 onsdag 3 mars, Nr. 52 onsdag 3 maj, Nr. 81 onsdag 12 juli, 

Nr. 103 lördag 2 september, Nr. 130 lördag 4 november, Nr. 149 måndag 18 december 

ÖC 1885 

Nr. 1(A) lördag 3 januari, Nr. 25 tisdag 3 mars, Nr. 53 torsdag 7 maj, Nr. 79 torsdag 9 juli, Nr. 

107(A) lördag 12 september, Nr. 131(A) lördag 7 november, Nr. 149(A) lördag 19 december 

ÖC 1890 

Nr. 6 tisdag 14 januari, Nr. 34 tisdag 4 mars, Nr. 69 onsdag 7 maj, Nr. 103 fredag 11 juli, Nr. 

139 fredag 12 september, Nr. 168 lördag 1 november, Nr. 193 tisdag 16 december 

ÖC 1900 

Nr. 11 måndag 15 januari, Nr. 54 tisdag 6 mars, Nr. 101 onsdag 2 maj, Nr. 154 torsdag 5 juli, 

Nr. 209 fredag 7 september, Nr. 264 lördag 10 november, Nr. 295 måndag 17 december 
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Bilaga 

Samtliga undersökta tidningars totala mängd telegram 1864-1900 
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