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Klassiker med malct attforändra
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Den fiirste moderne svensken

Låt oss ta ett kliv tillbaka till r8lo ndr Lars Johan Hierta
startade Aftonbladet som nästan omgående kom att bli
Sveriges största dagstidning. Nåir vi skrev vår biografi
om Hierta vågade vi oss på att kalla honom öt "den

örste moderne svensken". Och det gjorde vi bland
annat ör hans sdtt att via sin tidning skaffa sig makt och

inflytande.

Det Tjugosj ätte Aftonbladet

De som hört talas om Lars fohan Hierta brukar veta

åtminstone en sak - att han vann över hovet i kampen
om den s k indragningsmakten. Den hade inforts r8rz

med den till Sverige nyanldnde kronprinsen Jean
Baptiste Bemadotte som pådrivare. Han var ingen vdn

av tryckfrihet vilket skulle komma att visa sig många

gånger under hans regeringstid. Indragningsmakten gav

hovkanslern rdtt att instilla utgivningen av en tidning
eller tidskrift som ansågs vara "vådlig for allmdn sdker-

het eller utan skdl och bevis fiirnärmande personlig rätt
eller av en forfarande smädlig egenskap''

Redan i nummer fem av sin nystartade tidning,
(Aftonbladet 18 dec r83o), införde Hierta en lång arti-

kel med rubriken'Allminna opinionen'ddr han argu-

menterar mot indragningsmakten som "fätrrar tryck-

friheten" . För att gardera sig skaffade han redan i ja-

nuari fiiljande år tillståndsbevis 6r sin bror Carl for
"Det nya Aftonbladet'. Det skulle visa sig vara väl-

betiinlt dven om det dröjde till februari 1835 innan
stadsfiskalen, på uppdrag av hovkanslern Hartmans-
dorfi, en dag lcrackade på hos Aftonbladet och med-

delade att tidningen var indragen- Skilen var ömär-
melser mot Karl XIII, prinsessan Victoria av England,

Svenska akademien (biskop Tegndr i synnerhet) samt

obestämda hotelser mot regeringen i samband med

bråinnvinsförbud. Sedan kom indragningarna allt tdtare

och ftir varje gång återuppstod tidningen under nytt
namn och med nya "anwaringar', dvs. anwariga utgi-

Hierta visade mediernas mal<t
AMI LöNNROTH OCH PER ERIC MATTS5ON

Mediemakt - ett begrepp som väcker blandade kiinslor?

Drevjournalistik, uthängda politiker, ndrgranskning av

offentliga makthavares lägenhetsaffårer, taxiresor, han-

tering av kreditkort ... Så associerar nog många' kanske

med en rysning av obehag om de skulle ombes örklara
vad det ordet står ör. Men mediemakt är också sådant

som att lyfta fram i ljuset personer som saknar röst och

som far illa, som den 9r-åriga dementa kvinna från

Ukraina som skulle utvisats i oktober 2orr - om inte

mediema gripit in. Eller att stå upp for foröljda och

fdngslade joumalisteq som Dawit Isaak, sedan tio år i
eritreanskt fängelse, eller Martin Schibbye och Johan
Persson, åtalade ör terrorbrott i Etiopien. I de wå fallen

rör det sig dock snarare om medievanmakt.

De mäktigamedierna

Hur det än må vara med mediernas makt i praktiken,

om man) som en av oss gjort, tillbringat ett helt yrkes-

liv i pressens tjänst,lär man sig att journalister och deras

uppdragsgivare ofta bemöts med lätt skräckblandad

respekt. Journalistkåren må se sig som den lilla måin-

niskans örsvarare mot övergrepp och maktmissbruk.

Många uppfattar dndå joumalistiken som ett uttryck
ör just det den säger sig bekämpa - övergtepp och

maktmissbruk. Det mdrks också på att den granskande

joumalistiken numefir oclaå riktas mot mediernas makt-

utörrning, i radioprogram och specialtidningar, i forsk-

ningsrapporter från universitet och' fristående medie-

institut.
Men har de etablerade medierna någon makt idag?

Nu när de sociala mediema kommit att utgöra en

stark, om än splittrad, konkurrent till vad de etablerade

mediernas yrkesjournalister ägnar sig åt! Kanske dr den

moderna pressen så som vi känner den på väg att helt

sugas upp av det världsvida ndtet. Dags att fundera över

hur pressen kom att skaffa sig makt, nu när den kanske

snart är ett avslutat kaPitel.

hr: r
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Lars lohan Hierta öddes r8or i Uppsala och dog r87z i Stockholm.
Han var tidningsman, bokftirläggare, ftiretagare och politiker. Hierta
var ledamot av adelsståndet 1828-1866 och ledamot av andra kam-

maren 1866-1872. Han grundade bland annat Hiertas bokftirlag 1829,

Aftonbladet r83o och Liljeholmens Stearinfabrik 1839. Målning av

dansken Lars Hansen, 1845.

vare, personer som ofta inte hade något med tidningen
att göra. I rask fciljd kom Det nyare Aftonbladet, Det
Fjärde, Det Femte, Det Sjdtte Aftonbladet osv. Så fort-
satte det i tre år, mellan 1835 och 1838 ända till Det
Tjugosjätte Aftonbladet. Då hade han dock hoppat över
ett tiotal nummer. Hovkanslem gav till slut upp, uppen-
barligen under trycket av den folkopinion som Hierta
skicHi5 hade lyckats mobilisera genom sin tidning.
Formellt avskaffades indragningsmakten av riksdagen
forst 1844, samma år som kungen dog.

Inget nätt litet fruntimmer

En episod, möjligen en skröna, från slutstriden om in-
dragningsmakten visar på Hiertas uppfinningsförmåga:
En mörk kväll år 1838 kunde stadens poliser anmäla till
sin chef att tidningsskrivare Hierta setts sk5mda fram
längs skumma gator, vid armen förande ett ndtt frun-
timmer. Polischefen ldr ha tagit emot upplysningen med
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samma menande flin som den lämnades. Aftonblads-
redalctören $ade rylte om sig som kvinnokarl och allt som
kunde kompromettera denne rabulist var tacksamma
upplysningar att använda vid lämpligt tillfälle. För sent
insåg såväl polischefen som hans underlydande att det
"nätta fruntimret" ingen mindre var än konstfcirvanten,
det vill sägatypografen, Napoleon Berger,nyligen dömd
till sex år på fåstning ör revolutiondra reflexioner i två
pamfletter. Berger var en av alla Hiertas "ansvaringar"
som han utsåg på löpande band allteftersom den ena
versionen efter den andraavdetmisshagligaAftonbladet
drogs in av en mdktig hovkansler. I själva verket fick han
Hiertas hjälp att oupptäckt ta sig ombord på ett fartyg
och fly till Amerika, fcir att undgå straffoch ör att aldrig
mer återvända.

Episoden, sann eller falsk, ger Hierta i ett nötskal -
hans örening av mod, kreativitet och okonventionell
uppfinningsörmåga.

Under tiden som kampen om indragningsmakten
pågåu hade åtskilliga uppseendeväckande fejder mellan
pressen - som dock ofta fejdades inbördes - och den
formella makten, dvs hovet och kretsen däromkring
hunnit utkdmpas. Låt oss ndmna några exempel:

RiskSillda memoarer

En affir som sällan uppmdrksammas numera men som
sdkert gav Hierta mycket råg i ryggen inör kommande
duster med makten var Adlersparreaffiren på hösten
r83o. Georg Adlersparre, den store hjdlten och excel-
lensen från revolutionen r8o9, hade hoppat av mitt i
revolutionsyran och blivit landshövding. Nu tjugo år
senare satt han på sitt gods Gustafsvik och ruvade på sina
minnen. När han fick höra att den unge Lars Hierta, som
var son till en av hans gamla vdnner, hade köpt ett örlag
och dessutom var jurist tog hankontakt med Hierta, och
frågade om denne kunde tänka sig att ge ut hans minnen
från revolutionen. Han hade mycket att berdtta men det
var inte riskfritt enligt gällande tryckfrihetsörordning.
I andra ldnders litteratur forekommer både beröm och
klander av nyss avlidna och ännu levande statsmdn,
menade Adlersparre, och då borde det gå även i Sverige.
Hierta blev övertygad och gav ut boken. Det blev ra-
balder och åtal mot boken, som avslöjade krassa motiv
och intriger bakom statsvälvningen.

Aftonbladet, som precis hade startat när rdttegången
pågick som bäst beskrev allt i detalj och det var en initi-
erad skildring. Adlersparre hade utsett juristen Hierta
till sitt rättegångsbiträde. Det blev så småningom be-
skedliga böter,5o riksdaler banko, men en stor PR-vinst
ör Hierta och sdkert, som sagt, mycket råg i ryggen.
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Stor Murfuel-polkan. Karikatyr av Gustaf Wahlbom i Folkets röst i mars r85r. Småmurvlan:ra dansar kring Lars Johan Hierta.

Wendela Hebbe bodde 3 trappor upp i Hiertas hus i Gamla stan. I högra handen håller hon vännen och kollegan i Aftonbladet

Love Almqvist med prästkappa och bockfot.

I

Dramatisk tillkomst av Dramaten

Med tur och skicklighet lyckades Hierta sedan lotsa

Aftonbladet genom de två skandalomsusade affi.rer som

hans båda vänner och publicistkolleger Anders Linde-
berg ochJohan Magnus Crusenstolpe råkade in i. Anders

Lindebergville bygga en egen teater och motsatle sig det

kungliga teatermonopolet. 1834 dömdes han till döden

ör majestdtsörbrytelse. I en inlaga hade han gjort en

antydning om att kunde man avskeda en kung r8o9, så

varör inte en också ett kvartssekel senare. Efter många

märkliga inlagor och turer kunde Lindeberg ldmna

fångelset som en fri man. Några år senare byggde han

utan tillstånd sin egen teater. Nu gick'det plötsligt alldeles

utmdrkt. Denna teater blev så småningom "Kungliga
Dramatiska Teatern".

Crusenstolpe fick fångelse ftir samma brott några

år senare. Lagen hade ändrats efter Lindebergfejden.

Crusenstolpe hade anklagat hovet ör vdnskapskorrup-

tion i samband med ett miltärt utnämningsärende där

utndmningen dessutom hade gjorts på en söndag, vilket
enligt Crusenstolpe var grundlagsvidrigt. Dessforinnan

hade han, adelsman till trots, i böcker på Hiertas ftir-

lag beskrivit adelns forfall vilket så ndr hade lett till
uteslutning ur Riddarhuset.
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Aftonbladet skrev gtundligt om alla affirer och tog
i allt väsentligt de anklagades parti. Samtidigt steg upp-
lagan och tidningen blev en kassakista ör Hierta.

Inte längre folkets röst

De örsta tio åren av Aftonbladets existens uppfattades

Hierta som rabulist och en som stod på folkets sida mot
övermakten.Inte minst uppfattade han sig så sjdlv. Men
under r84o-talet började nya mer eller mindre socialis-

tiskt fdrgade rörelser göra sig hörda i debatten.I decem-

ber r84r uppvaktades Hierta av en arbetardelegation

som krdvde att Aftonbladet skulle publicera ett ut-
talande mot näringsfrihet och tullfrihet. Det kunde
naturligtvis inte liberalen Hierta gå med på, han hade

ju alltsedan tidningens start elva år tidigare agiterat for
just dessa friheter. I stället kom protesten att publiceras i
den nystartade tidningen Folkbladet. Snart kom Hierta
att bli den gryende arbetaropinionens huvudfiende och
utsattes i wå andra forment socialistiska tidningar Fol-

kets röst och Söndagsbladet ör en utomordentligt hätsk

kampanj. Själv brukade Hierta hdvda att arbetare och

medelklass hade samma intressen. Men till hans bitter-
het visade det sig alltså att arbetare och hantverkare var
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av en annan uppfattning. Hierta var intresserad av de
socialistiska idderna och besökte r84z den franske so-
cialisten Louis Blanc men blev djupt besviken. En man
som bara ville örstöra det soå var utan att ha en plan
ftir vad som skulle komma sedan.

Själv på fall fiir mediamakten

Med sitt rationella och resultatinriktade sdtt att tdnka
kom Hierta att underskatta det starkt emotionella och
ddrftir politiska sprdngstoff som fanns i de socialistiska
idderna. Nu hade han inte lärngre samma makt över
opinionen utan uppfattades som en etablissemangets
man. Själv talade han foraktfullt om hamnbusepressen.
Skandalskriverierna intensifierades när hans mest
namnkunniga medarbetare Love Almqvist r85r flydde
till USA, misstdnkt ör f<irskingring och giftmordforsök.
Hierta beslöt sig ör att sälja sittAftonblad. Hans tid som
pressens frdmste makthavare var slut. Om man så vill
kan man se det som att han dukade under ör medie-
makten, den som han själv så tidigare så skicklig hade
utnyttjat.

Ami Lönnroth och Per Eric Mattsson
Båda är verksamma i DELS-sällskapet Wendelas
Vänner som driver Wendela Hebbes Hus med
museum och restaurang i centrala Södertälje.
De har tillsammans skrivit Tidningskungen Lars

/ohan Hierta - den forste moderne svensken,
W&W 1996 och Anders Lindeberg. Mannen
som höll på att mista huvudetför sin kärlektill
teatern, Books on Demand 2010.

<annonS>

J^g foljer ingen 1"g.

I^g i -ig själv

J^g är människan som tager.

Edith Sodergran: "Makt".

år l^g

Mycket mer skonliff eratur

gratis och fritt till alla på

Lttteratutbanken.se

Nyhetsbrevet fär du genom att maila till
n{o @Iitteraturb anken. s e
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