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Inledning

Den österrikiske pacifisten och fredspristagaren Alfred H. Fried 
publicerade i början av 1900-talet en kartläggning av internatio-
nella organisationer och möten som han, med en ofta citerad for-
mulering, kallade för en Baedeker för ”det internationella landet”. 
Syftet var att påvisa att många av de idéer om internationellt sam-
arbete mellan folk och stater som en gång betraktats som utopiska 
nu redan var realiserade och att tillhandahålla en vägvisare till ”in-
ternationalismens nyupptäckta rike”.1 Även om entusiasmen för 
detta rike inte alltid yttrat sig i samma termer har många senare 
framställningar, även nutida akademiska skildringar, kommit att 
präglas av liknande ambitioner att visa upp en livaktig internatio-
nell sfär och att kartlägga och klassificera verkligt internationella 
aktörer, inte sällan som ett bevis för möjligheten till fortsatt ut-
byggt transnationellt samarbete eller för existensen av önskvärda 
internationalistiska tänkesätt.2 Under senare år har denna ”sfär” 
gärna beskrivits i termer av det internationella civilsamhället. 

Även om dessa beskrivningar ibland utgjort viktiga korrektiv till 
tidigare historiska skildringar som uteslutande fokuserat på poli-
tiska relationer mellan stater, har de också fört med sig problem för 
den historiska förståelsen. I dessa ofta kvantitativa kartläggningar 
av typiska internationella möten och organisationer har det funnits 
en tendens att se det välbekanta i fenomen som egentligen funge-
rade på andra premisser. Framför allt har en bild förmedlats av att 
uppkomsten av internationella möten vid 1800-talets mitt blev ett 
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tämligen givet sätt att umgås över lands- och språkgränser som en 
följd av mer effektiva sätt att resa, och att dessa kan klassificeras 
som internationella oberoende av hur de uppfattades i sin samtid. 
En närmare analys av tidiga möten med internationella ambitioner 
visar dock att de hade ganska lite att göra med vad man under 
1900-talet skulle komma att benämna en internationell kongress. 
De var också omstridda fenomen, vilket inte minst hade att göra 
med deras inriktning. 

Man kan säga att de tidiga självmedvetet internationella sam-
mankomsterna skapades under specifika politiska, sociala och 
 mediala omständigheter där man med hjälp av det offentliga mötet 
som kommunikativ teknologi sökte vinna genomslag i omdebat-
terade frågor. Det visar sig bland annat genom att i princip alla 
dessa tidiga sammankomster handlade om, i vid mening, samhälls-
reformistiska frågor. De första mötena med ambitionen att vara 
internationella som organiserades av enskilda personer och fören-
ingar genomfördes under 1840- och 1850-talet i olika europeiska 
städer och kallades vid tiden sådant som världsmöten, allmänna 
eller internationella konvent och kongresser. De var uppdelade på 
flera olika – om än flytande och ofta sammanflätade – frågor och 
nätverk kring vilka evenemangen kom att organiseras, och de be-
handlade sådant som slaveriets avskaffande (1840 och 1843), orga-
niseringen av fängelser och fångvård (1846 och 1847), frihandel 
(1847 och 1856), fred (1843–1851), allmän hälsovård (1852), statis-
tik (från 1853) och välgörenhet (1855–1862). Många av dessa frågor 
var politiskt omstridda och rörde direkt eller indirekt reformer av 
stor betydelse i samtiden. 

Dessa tidiga möten innefattade också ofta långtgående anspråk 
som idag kan uppfattas som tämligen förvånande. Det syns redan 
i den terminologiska utvecklingen. Uttryck som kongress och kon-
ferens innebar i början av 1840-talet i de flesta sammanhang fort-
farande enbart diplomatiska möten mellan styrande i olika länder 
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för att förhandla fredsvillkor eller sluta överenskommelser mellan 
stater.3 Successivt överfördes dock dessa benämningar till den 
 enskilda sfären. I slutet av 1850-talet kunde det i en inbjudan till 
en ny internationell kongress till exempel konstateras att de ”mora-
liska och politiska vetenskaperna” nu vid ett antal tillfällen ”från 
diplomatin lånat Kongressen som form för överläggningar kring 
frågor som inte rör ett enskilt land, utan snarare, i det att de rör 
allmänna intressen, berör alla på en gång”.4 Anspråken var genom-
gående höga; även om de som träffades inte företrädde regeringar 
eller stater var det vanligt att tala om mötena som sammankomster 
mellan länder och folk. 

Vid öppnandet av den så kallade välgörenhetskongressen i Brys-
sel 1856 påminde dess ordförande om att detta var det femte inter-
nationella mötet i Belgien på tio år. Frihandel, fångvårdsreformer, 
allmän hälsovård, offentlig statistik – alla dessa frågor hade i tur 
och ordning varit ”föremål för dessa kongresser av nytt ursprung, 
som förefaller ämnade att spela en viktig roll och ta stor plats i 
samhällenas framtid”.5 Dessa möten hade inspirerat till nyttiga re-
former och haft en sund inverkan på de offentliga förvaltningarnas 
sätt att fungera: 

Har vi inte här, mina herrar, början på en genomgripande reform 
och ett nytt framsteg i relationerna mellan regeringarna och folken? 
[…] en dag kommer det att bli ett rörande och upphöjt skådespel, 
dessa stora välgörenhetsförsamlingar, där varje nation på bestämda 
tider och genom sina mest framstående representanter, kommer att 
uppträda tillsammans för att redogöra för och vittna om vad den 
har gjort, eller till och med underlåtit att göra, för sin egen förbätt-
ring och för majoritetens välmående.6 

Kongresserna framställdes här som början på något nytt som  kunde 
bidra till att lösa upp motsättningen mellan styrande och styrda, 
till och med som en ny instans i samhällsordningen. Citatet är med 
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dessa långtgående anspråk på många sätt typiskt för hur man  kunde 
tala om möten av detta slag vid tiden. De kunde i högtidliga stun-
der beskrivas både som folkens parlament, som världsdomstolar 
och som universella församlingar. Sätten att formulera sig pekar på 
en, idag möjligen förvånande, föreställning om den betydelse dessa 
möten, med vanligen några hundra deltagare från ett dussin mesta-
dels europeiska länder, kunde ha i samhällslivet. 

Som citatet ovan visar kunde ett möte av detta slag förstås som 
en plats där representanter trädde fram och berättade vad som 
gjorts för det allmännas bästa; en kongress kunde både samman-
fatta breda intressen och förmedla dessa till publiker i olika länder. 
Vid välgörenhetskongressen skulle man inte bara utbyta ”ömse-
sidiga lektioner från nation till nation” utan mötet kunde även tala 
direkt med de styrande och med inflytelserika grupper i en offent-
lighet.7 Det är, kan man hävda, i försöket att skapa positioner av 
detta slag som det verkligt intressanta med dessa tidiga interna-
tionella möten ligger: de sökte med olika medel etablera sig som 
legitima röster för något mer än lokala intressen. Redan tidigare 
hade engagerade i många av dessa frågor från olika länder stått i 
nära kontakt via utbyte av skrifter och brev; de hade också kunnat 
träffas personligen i olika former – inom ramen för studieresor och 
enskilda besök, vid vetenskapliga möten, akademiers samman-
komster och så vidare. I och med att de internationella konventen 
och kongresserna från seklets mitt växte (explosionsartat) i antal 
snabbades denna trafik upp, men i princip fortsatte de i denna del 
i stort sett en hävdvunnen tradition av informationsförmedling 
mellan olika länder i Europa och Nordamerika. Det som var nytt 
var dock framträdandet som just ”världsmöten”, som ”allmänna” 
eller ”internationella kongresser”, det vill säga själva försöken att 
inrätta aktörer som kunde överskrida det lokala. Det är hur denna 
nya internationalitet skapades som kommer att analyseras i den här 
avhandlingen.
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undersökningens syfte

I undersökningen behandlas dessa nya ”gränslösa anspråk” utifrån 
en analys av tre tidiga mötesserier: två antislaverikonvent tidigt på 
1840-talet, en serie fredskongresser kring 1848 samt de kongresser 
inriktade på ”sociala” reformfrågor som inleddes under samma 
 period och kulminerade med de tre så kallade välgörenhetskongres-
serna under 1850-talets andra hälft och i början av 1860-talet. Dessa 
mötesserier behandlas i tre fristående delstudier men de sätts  också 
in i ett bredare sammanhang genom en beskrivning av den roll som 
offentliga möten och offentligt talande hade i Europa och Nordame-
rika vid tiden. Studien rör möten som i den tidigare forskningen 
ofta behandlats var för sig inom ramen för separata skildringar av 
antislaveri- och fredsrörelsen respektive de sociala reformernas 
 historia. Snarare än att betona dessa innehållsliga skillnader kom-
mer fokus här att vara på det gemensamma: de sätt på vilka de
alla iscensatte och använde sig av en ny slags internationalitet. I 
 centrum står inte allmänna uttalanden om mötenas värde och roll 
utan snarare det konkreta arbete som lades ned på att inrätta dessa 
möten som just gränsöverskridande och hur organisatörerna i 
 denna strävan utnyttjade en rad specifika mediala möjligheter. 

Undersökningens övergripande syfte är att visa att dessa offent-
liga möten bidrog till formeringen av det internationella som något som 
kunde beskrivas som en egen sfär genom att de arrangerades som själv
ständiga och gränsöverskridande aktörer. Aktörskapet var ofta ifråga-
satt men i dessa sammanhang skapades ändå en inflytelserik modell 
för internationalitet som kom att övertas och vidareutvecklas för egna 
syften av andra under 1800-talets senare del. För att beskriva hur 
de tidiga mötena hävdade ett internationellt aktörskap kommer de 
att analyseras som mediala fenomen i en offentlighetshistorisk kon-
text. Huvudargumentet är att dessa möten fungerade genom det 
man kan beskriva som mobilisering av reformistiska eliter. Den inter-
nationalitet som de gjorde anspråk på byggde i stor utsträckning, 
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som kommer att visas, på att mötena både företrädde och på olika 
sätt talade till sådana kollektiv inom ramen för en transnationell 
offentlighet som var strukturerad på specifika sätt.

Undersökningens upplägg beskrivs utförligare nedan utifrån en 
översikt över relevanta perspektiv i den tidigare forskningen. Sist 
i inledningen behandlas också vissa särskilda överväganden kring 
undersökningens avgränsningar och användningen av olika käll-
material.

perspektiv på transnationell 
organisering under 1800-talet

Utvecklingen av vad man uppfattade som en internationell sfär 
under andra hälften av 1800-talet beskrevs tidigt i omfattande sam-
manställningar av möten och organisationer i bibliografiska och 
andra översiktsverk. Kongresser som ansågs vara internationella 
och deras många publikationer kom att listas kronologiskt och be-
skrivas statistiskt i en rad arbeten; ett brett fält av organisationer 
kartlades i ambitionen att beskriva en expanderande internationell 
nivå.8 När skälen till att dessa organisationer eller möten hade upp-
stått kommenterades i dessa tidiga översikter var det ofta utifrån 
mer eller mindre underförstådda antaganden om att den historiska 
utvecklingen – och särskilt de moderna kommunikationsmedlen 
– förde med sig dessa fenomen och de internationalistiska menta-
liteter som ofta förstods som drivkraften bakom organiseringen.9 
Standardbilden var länge också att internationella samarbetspro-
jekt följde ett visst idealt förlopp: de började med privat organise-
rade kongresser och möten som sedan utvecklades till permanenta 
organisationer, som vidare, i framgångsrika fall, togs över av stat-
liga aktörer och gav upphov till offentligrättsliga sammanslutning-
ar eller till och med folkrättsligt bindande bestämmelser.10 Centralt 
i denna äldre tradition var att visa att tidiga försök till gränsöver-
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skridande samarbete successivt hade kunnat utvecklas till verkligt 
internationella organisationer, med medlemmar som represente-
rade många olika länder och så småningom även med statligt 
 understöd. Det var en framgångshistoria som hade som effekt att 
visa att det som många hade trott var omöjligt i flera fall redan hade 
hänt. 

Även om de evolutionära och ibland propagandistiska dragen till 
stor del övergivits i senare redogörelser har dock bilden ofta repro-
ducerats av att en internationell sfär tog form under 1800-talet som 
tämligen uttömmande går att beskriva utifrån antalet genomförda 
möten och inrättade organisationer, oberoende av hur dessa bemöt-
tes i samtiden.11 I samhällsvetenskapliga studier med historisk in-
riktning har man ofta utgått från närmast definitionsmässiga an-
taganden om existensen av ”typer” av internationella aktörer. Det 
talas till exempel om statliga icketerritoriella institutioner – vilka 
i sin tur kan delas in i inter- eller övernationella beroende på hur 
beslutsprocesserna inrättats – och om sådana som är fristående från 
stater. De senare sammanfattas inte sällan som internationella 
ickestatliga organisationer (ingo:s) eller transnationella civilsam-
hällesorganisationer (cso:s). Dessa olika aktörer behandlas som 
typer med sina egna specifika egenskaper och (förvisso omdebat-
terade) förutsättningar att vinna inflytande, och ”deras” historiska 
tillväxt eller tillbakagång har summerats i olika översiktsverk.12 
Intresset för sådana skildringar bygger just på att vissa samman-
hang i princip osedda kan klassificeras som internationella och att 
det förutsätts vara känt vad det representerar i centrala avseenden. 

Typologiska bilder av detta slag har dock även ifrågasatts, inte 
minst inom ramen för idéhistoriskt inriktade skildringar som be-
skrivit hur politiska, juridiska och socialvetenskapliga förståelser 
av ”det internationella” förändrats över tid. Här är det framför allt 
moderna samhällsteoriers kontrast mot äldre stats- och folkrätts-
liga traditioner som stått i centrum; ofta har fokus legat på hur 
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inflytelserika författare som Immanuel Kant och Jeremy Bentham 
formulerade relationerna mellan folk och stater samt hur det kom 
att ligga till grund för senare uppfattningar om det internationella 
som fält.13 I senare forskning har dessa klassiska teoretiker också 
inkorporerats i bredare begreppshistoriska framställningar.14 Även 
inom mer socialhistoriskt inriktad inter- eller transnationalistisk 
forskning har det historiskt specifika med 1800-talets transnatio-
nella organisering lyfts fram i en rad arbeten sedan 1990-talet.15 
Här betonas genomgående gränsöverskridande samarbetsformer, 
identiteter och erfarenheter samt nätverk och översättningsproces-
ser mellan kulturella kontexter; fokus har framför allt legat på att 
beskriva spridningsvägar för begrepp och föreställningar, ”the 
circulations and connections between, above and beyond national 
polities and societies”.16 Eftersom ambitionen har varit att frigöra 
sig från det nationella som tolkningsram är det inte förvånande att 
organisationer och möten inom dessa forskningsfält ofta kommit 
att analyseras som ickenationella arenor där aktörer från olika plat-
ser träffats och frågor formulerats som sedan översatts tillbaka till 
lokala kontexter. I en central forskningsantologi som behandlar 
flera av de möten som kommer att diskuteras i denna undersök-
ning, Shaping the transnational sphere: Experts, networks and issues from 
the 1840s to the 1930s (2014), beskrivs organisationer och möten 
 genomgående som noder i nätverk och kopplingar mellan drivan-
de individer i olika länder ägnas stor uppmärksamhet. Redaktö-
rerna beskriver den transnationella sfär man studerar som ”the 
space where encounters across national borders took place” och 
poängterar särskilt att internationella kongresser ”perfectly em-
body the transnational space”.17 

De perspektiv som den befintliga historieskrivningen bidragit 
med har på ett värdefullt sätt lyft fram omfånget av transnationell 
organisering under 1800-talet. Genomgående har man kunnat 
komplicera uppfattningar om mer eller mindre nationellt separata 
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historiska skeenden genom att påvisa viktiga gränsöverskridande 
kommunikationsvägar. I forskningen har också starka argument 
presenterats mot ett ensidigt fokus på mellanstatliga relationer som 
den enda relevanta dimensionen för att förstå hur samhällen in-
teragerat genom historien. Den idéhistoriskt inriktade forskningen 
har lyft fram att moderna sätt att begreppsliggöra det internatio-
nella i väsentliga avseenden saknat motsvarighet i äldre samhälls-
strukturer. Inom dessa olika forskningsinriktningar har det dock 
ofta saknats mer detaljerade analyser av internationella möten och 
associationer som historiskt specifika fenomen, och särskilt som 
relaterade till offentlighetshistoriska och mediala förutsättningar. 
Särskilt inom samhällsvetenskapliga framställningar har det fun-
nits en tendens att enhetliggöra studieobjekten: även äldre organi-
sationer och möten har betraktats som exempel på generella feno-
men; som den internationella vetenskapliga kongressen eller den 
internationella ickestatliga organisationen.18 Det har varit lätt att 
blicka bakåt och se det välbekanta (ingo:s och så vidare) istället 
för de specifika förhållanden som vid en närmare analys faktiskt 
visar sig ha präglat många fenomen. Även inom den historiskt för-
ankrade transnationalistiska forskningen har till exempel inter-
nationella möten ofta beskrivits mer som generiska delar i nätverk 
än som skapelser med specifika syften och effekter. Detta hänger 
samman med att man genomgående starkt betonat gränsöverskri-
dande informationsförmedling, både som motiv för skapandet av 
dessa organisationer och möten och som faktiska reultat av dem. 

möten som medier och mediehändelser 

I denna undersökning kommer informationsförmedling inte att 
vara huvudsaken utan istället ska andra funktioner hos de tidiga 
mötena med internationella anspråk lyftas fram, kopplade till att 
de skapades som offentliga sammankomster riktade till en publik. 
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Det centrala är att uppmärksamma att dessa mötessammanhang 
inte bara var delar i personella nätverk för cirkulation av uppgifter 
utan också fungerade som produktiva instanser i skapandet av så-
dant som legitimitet och engagemang; de kan med fördel beskrivas 
som medvetna försök att främja en agenda genom iscensättningar 
av det internationella snarare än som återspeglingar av internatio-
nalistiska uppfattningar och mentaliteter som formerats på annat 
håll.19 Det handlar om att anlägga vad man med medieteoretikern 
James Careys uttryck kan kalla ett rituellt perspektiv på kommu-
nikation, det vill säga ett perspektiv som betonar hur kommunika-
tiva aktiviteter – utöver att överföra information – skapar delta-
gande, grupper och identifikation.20

För att beskriva hur dessa internationella möten fungerade 
 rituellt på detta sätt måste man lyfta fram deras mediala karaktär. 
 Mötena ägde rum direkt i och genom olika medier och går egent-
ligen inte att skilja från dessa. Även om man analytiskt kan hålla 
isär det fysiska mötet – församlingen av människor – på en viss plats 
och dess olika förmedlingar fungerade även sammankomsterna 
som sådana, liksom medier generellt, både styrande för hur infor-
mation förmedlades och som symboliska manifestationer. I en 
svensk kontext har flera forskare visat på det fruktbara i att analy-
sera just offentliga sammankomster av liknande slag både som 
 mediala fenomen i sig själva och som delar av ett mer omfattande 
system av sammanlänkade medier. Historikern Patrik Lundell har 
till exempel beskrivit möten både som behållare för en rad andra 
medieformer – som det talade ordet och vid mötena vidarebeford-
rade texter – och som rumsliga medier i sig själva i betydelsen sym-
boliska manifestationer.21 

Som sammankomster kan dessa möten alltså beskrivas som 
 medier i sig, men man kan också beskriva det som att de på olika 
sätt gjorde bruk av och aktiverade ett brett medialt register: de gick 
från att planeras i skrift till att uppföras sceniskt i form av framför 
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allt tal och att återges i tryckt text och bild. Till detta kan läggas 
användningen av en lång rad mer sporadiska framställningsformer 
för att förmedla och bevara skeendena, som utställningar, olje-
måleri och vissa typer av minnesföremål. Själva församlingarna på 
en viss plats skulle inte ha haft samma betydelse utan framför allt 
tidens tryckmedier och de skulle inte ha arrangerats på det sätt som 
de gjorde om avsikten inte var att de skulle kommenteras och åter-
ges i olika former av andra. Den följande analysen bygger på att 
dessa möten bara kan förstås genom en beskrivning av hur de 
funge rade i det som, i den ovan refererade forskningen, har kallats 
ett mediesystem, det vill säga hur de arrangerades med hänsyn till 
och även i praktiken aktiverade en viss historisk konstellation av 
medier som relaterade till och återgav varandra på specifika sätt.22 
Inte minst kommer det i det följande att betonas hur betydelsefullt 
det var att de på olika sätt ”remedierades” i tryckt form; remedie-
ring då förstått som återgivning av ett medium i ett annat  medium.23 
I till exempel kongresstryck återgavs inte bara mötenas informa-
tionsinnehåll utan de återskapades också med olika tekniker just 
som offentliga möten, det vill säga som mediala fenomen.

För att beskriva hur dessa internationella möten fungerade som 
medier riktade till andra medier behöver de sättas in i en historisk 
kontext av offentligt talande. Vid en tillbakablick på 1800-talets sam-
hälle går det snabbt att konstatera att offentliga möten – allt från 
vetenskapliga kongresser till politiska massmöten – spelade en 
mycket viktig roll. Nyare historieskrivning har övertygande visat 
den stora betydelse som det talade ordet hade i 1800-talets offentli-
ga kultur i bland annat Storbritannien och usa, inom både poli-
tiska, juridiska, vetenskapliga och religiösa sfärer.24 Politiskt och 
agitatoriskt talande, muntliga framställningsformer i rättssalen, 
vetenskapliga föredrag och religiösa predikningar var alla  företeelser 
som blev allt viktigare under perioden och som ofta lockade  enorma 
åhörarskaror på plats och inte mindre imponerande publiker på 
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distans. Även i den franska historieskrivningen har temat rönt upp-
märksamhet både från litteraturhistoriskt håll och inom till exem-
pel vetenskaps- och utbildningshistoria.25 

I dessa skildringar har man inte bara kunnat visa på det talade 
ordets stora betydelse generellt i offentligheten, utan också hur 
sätten att framträda i olika sammanhang, utöver den klassiska reto-
rikens förhållningssätt, varit bundet av tidstypiska konventioner, 
till exempel inom områden som predikningar, politisk agitation 
och rättsliga pläderingar.26 Både muntliga framföranden och deras 
mottagande var ofta tydligt formbundna företeelser; de följde över 
tid och på olika platser varierande mönster för hur både talare och 
åskådare förväntades uppträda. Dessa förväntningar var ibland 
 explicita i form av mötesföreskrifter, men kanske oftare förkropps-
ligades de enbart i outtalade och mer eller mindre förprogramme-
rade sätt att göra som de flesta deltagare kände till utan att det 
krävdes instruktioner. En sådan kontext av mötespraktiker är cen-
tral för att förstå också hur dessa internationella möten iscensattes 
– det vill säga hur de arrangerades och genomfördes – och hur de 
utnyttjade interaktionen mellan talare och publik.27

Även om utgångspunkten är mötena som arrangemang av an-
föranden och diskussioner inför åskådare på en fysisk plats är det i 
hög grad (re)medieringen i tryckt form som kommer att analyseras 
här. I motsats till äldre historiska framställningar, där det ibland 
har beskrivits som att en modern tryckkultur successivt trängde 
undan och ersatte tidigare muntliga kommunikationsformer, har 
man inom den nyare forskningen om 1800-talets offentliga talande 
genomgående betonat det nära samspelet mellan det talade ordet 
och de moderna tryckmedierna.28 Man har framför allt visat att det 
talade ordet, snarare än att minska i betydelse genom ökande 
 läskunnighet och en expanderande tidnings- och bokmarknad, 
 stärkte sin ställning under 1800-talet samtidigt som det kom att 
anpassas till förändringar i det omgivande samhället. Detta är  också 
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en viktig utgångspunkt i det följande, och de internationella möte-
nas beroende av de tryckta medierna kommer genomgående att 
betonas; dessa möten kom inte bara de facto att återges i tryckt 
form utan de skapades för att fungera i dessa mediala format. 

För att se hur dynamiken i detta samspel mellan scenisk fram-
ställning och tryckt återgivning såg ut kan man med fördel be-
skriva de internationella mötena som strukturerade på samma sätt 
som det som i litteraturen har benämnts mediehändelser. Även om 
de tidiga internationella mötena på många sätt skiljer sig från de 
storskaliga arrangemang – som kungliga bröllop, statsbesök och 
idrottsevenemang – som ofta beskrivits med termen mediehändel-
ser i forskningen, delar de strukturlikheter med denna typ av ofta 
massivt medialiserade skeenden som är viktiga att uppmärksam-
ma.29 Det gäller framför allt mötenas ”riktadhet” mot olika andra 
medier: liksom de skeenden som beskrivits med termen mediehän-
delser i den tidigare forskningen var dessa möten arrangerade i 
syfte att återges i olika medier – i detta fall främst i de expanderande 
tryckmedierna – och de innefattade inte sällan vad man kan kalla 
rent uppvisande element av både visuellt och oratoriskt slag. Man 
uppträdde i dessa sammanhang medvetet inför publiker också på 
distans. Vidare är det tydligt att dessa möten präglades av ett sär-
skilt samspel mellan det som benämnts organisatörer, producenter 
och publik i skapandet av händelser i en specifik bemärkelse.30 De 
som anordnade mötena, organisatörerna, arrangerade dem på ett 
sådant sätt att mottagarna, publiken (som alltså var mer än åskå-
darna på plats), skulle sluta upp bakom en viss framställning av vad 
som skedde. En mediehändelse kan förstås just på detta sätt, det 
vill säga som en uppmärksammad och av många accepterad be-
rättelse.31 Framgång i skapandet av händelser i denna bemärkelse 
förutsatte dock att de som kontrollerade viktiga medier, produ-
centerna, var villiga att bekräfta framställningen och förmedla 
 skeendet på avsett vis, samtidigt som tilltänkta mottagargrupper 
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bejakade rollen som publik (inte minst genom att intressera sig) 
och reagerade på förväntat sätt. 

Liknande dynamiska förhandlingar mellan självständiga parter 
i etableringen av sammankomsterna som mediehändelser utmärk-
te de möten som står i centrum här. Som kommer att visas var det 
en förhållandevis homogen grupp organisatörer, bestående av ett 
antal samhällsreformistiskt inriktade individer sammanlänkade i 
transnationella nätverk, som skapade de tidiga mötena med inter-
nationella ambitioner. De vände sig till en publik på distans i fram-
för allt aktualitetsinriktade dags- och veckotidningar men även 
genom andra medier; dessa kanaler kontrollerades bara i vissa fall 
av organisatörerna själva och de bjöd även motstånd mot de berät-
telser man försökte föra ut. I det följande kommer försöken att 
etablera vissa specifika narrativ om vad för slags sammankomster 
det var och vilka som träffades beskrivas utifrån denna indelning i 
organisatörer, producenter och publik. Avsikten är framför allt att 
lyfta fram hur organisatörerna arrangerade mötena som berättelser 
riktade till specifika publiker, men i vissa fall kommer det – som 
exempel – även beskrivas hur de återgavs av självständiga medie-
producenter som kontrollerade egna kanaler, en förmedling som 
innebar att de framställdes på nya sätt i både bejakande och kri-
tiska skildringar. 

De berättelser som organisatörerna sökte förmedla kretsade i stor 
utsträckning kring att man uppträdde som företrädare för vissa 
specifika grupper. Vid alla dessa möten uttrycktes löpande ambi-
tioner att representera inte bara konkreta organisationer utan 
också mer abstrakta kollektiv av reformsinnad karaktär, inför både 
styrande och andra deltagare i en offentlighet. Som kommer att 
visas utgick de aktuella mötena från specifika reformistiska eliter, 
som var något både mer abstrakt och mer omfattande än de av-
gränsbara associationer, kyrkor och föreningar som de också sade 
sig tala för. Detta representerande drag tog sig praktiska likaväl som 
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diskursivt-retoriska uttryck. Den representativa sidan yttrade sig 
både i själva sammanförandet av människor på en viss plats för att 
demonstrera uppslutning och diskursivt genom att det i presenta-
tioner och anföranden ofta talades om ett ”vi” som åskådare och 
läsare bjöds in att identifiera sig med. 

Här kommer denna centrala aspekt av mötena att beskrivas med 
utgångspunkt i den analys av politisk representation som föreslagits 
av statsvetaren Michael Saward. Med hans ofta använda uttryck kan 
man tala om att dessa möten genomsyrades av representativa anspråk 
eller påståenden (”representative claims”).32 Centralt i Sawards sätt 
att vidareutveckla klassiska teorier om politisk representation är 
inte enbart utvidgningen av representationsbegreppets tillämp-
ningsområde utanför den institutionaliserade politiken, utan  också 
betoningen av aktivt görande – representation som något som häv-
das med olika medel – och att vad som ska räknas som ett rimligt 
anspråk inte är avgjort på förhand utan egentligen först bestäms av 
hur dessa påståenden tas emot av relevanta publiker. En viktig 
 poäng inom denna ”konstruktivistiska” teori om representation är 
också att representativa praktiker inte nödvändigtvis utgår från 
givna grupper eller intressen, utan att det som representeras tar 
form just i processer av detta slag.33 Annorlunda uttryckt kan man 
beskriva det som att intressen och kollektiv (delvis) skapas just 
genom att människor sluter upp bakom representativa anspråk, det 
vill säga att de accepterar att bli företrädda på ett visst sätt och 
identifierar sig med det objekt (för att använda Sawards term) som 
företräds. 

Med denna utgångspunkt kommer de grupper som dessa tidiga 
internationella möten gjorde anspråk på att företräda också att 
 behandlas som konstituerade just genom hur de organiserades och 
omtalades i dessa sammanhang, snarare än som preexisterande 
 sociologiska realiteter. De förstås alltså som åtminstone delvis 
 skapade genom att de tilltalades i denna cirkulation av diskursiva 



 24 Gränslösa anspråk

produkter samt genom att de här gavs organisatorisk, representativ 
form. Som medierade kollektiv existerade de inte ”apart from the 
discourse that addresses them”, för att använda litteraturvetaren 
Michael Warners formulering om moderna ”publics” generellt.34 
Hur dessa reformistiska kollektiv i praktiken frammanades kom-
mer att belysas mer i detalj i delstudierna och deras betydelse för 
försöken att inrätta en ny typ av internationella aktörer kommer 
att diskuteras samlat i ett avslutande kapitel. Hur de föreställdes är 
något som måste analyseras i faktiska uppträdanden och i mötenas 
arrangemang då det sällan gjordes till föremål för explicit reflek-
tion.35 

disposition, avgränsningar 
och källmaterial

Undersökningens övergripande syfte är alltså att visa att de tidiga 
internationella möten som genomfördes kring 1800-talets mitt i 
främst Europa bidrog till formeringen av det internationella som 
något som kunde beskrivas som en egen sfär. Mer precist är syftet 
också att visa att de kunde göra det genom att de arrangerades som 
en ny slags självständiga och gränsöverskridande aktörer med 
 specifika representativa anspråk. För att belägga avhandlingens 
 argument kommer de aktuella mötena här att behandlas både som 
en del av bredare reformistiska möteskulturer och mer i detalj som 
enskilda arrangemang. 

I ett inledande kapitel (kapitel 1) beskrivs uppkomsten av möten 
med internationella ambitioner som en del av  samhällsreformistiska 
strävanden i länder som Storbritannien, Frankrike och Belgien 
 under 1840- och 1850-talet. Mötena knyts till en situation där 
 offentliga sammankomster och offentligt talande spelade en viktig 
roll i samhällslivet, men där det också var stora skillnader i sätten 
att framträda i olika länder. Ett särskilt avsnitt ägnas frågan om hur 
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offentliga möten återgavs i olika medier vid tiden. Därefter visas 
mer i detalj hur internationella möten i de serier som nämnts ovan 
arrangerades, genomfördes och återgavs. I separata kapitel behand-
las antislaverikonventen i London 1840 och 1843 (kapitel 2), freds-
kongresserna 1848–1851 (kapitel 3) och den serie kongresser inrik-
tade på sociala reformfrågor som fullbordades med inrättandet av 
en allmän välgörenhetskongress som genomförde tre större möten 
1856–1862 (kapitel 4). Respektive delstudie beskriver vilken gene-
rell problematik den aktuella mötesserien var relaterad till, hur 
mötenas arrangemang och genomförande uttryckte specifika narra-
tiv om vilka som samlades samt hur dessa möten riktades till en 
publik i olika medier. I ett avslutande kapitel (kapitel 5) diskuteras 
samlat, utifrån gemensamma drag i respektive mötesserie, hur 
dessa tidiga konvent och kongresser kan förstås som försök att 
 inrätta en ny slags internationella aktörer, framför allt genom 
 mobiliseringen av reformistiska eliter.

Upplägget med ett antal mer detaljerade delstudier är naturligt 
mot bakgrund av ambitionen att analysera mötena som konkreta 
mediala arrangemang. Det innebär dock att tre mötesserier valts 
ut bland flera som skulle ha varit möjliga. Att just antislaverikon-
venten, fredskongresserna och de socialt inriktade kongresserna 
beskrivs närmare motiveras dels av att de var vid tiden mycket 
uppmärksammade, dels av att de täcker in det som senare kommit 
att uppfattas som två delar av ett internationellt möteslandskap: 
möten för intresseorganisationer respektive vetenskapliga kon-
gresser. Att ta med båda dessa ”typer” har varit viktigt eftersom 
avsikten bland annat är att visa att dessa sammankomster, trots 
olikheter, delade en lång rad attribut som har att göra med hur de 
framträdde som internationella.36 

Undersökningens delstudier berör frågeområden vars historia 
behandlats inom omfattande egna forskningsfält. Det gäller anti-
slaveriagitationen under 1800-talet som genererat en mycket stor 
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litteratur; även rörelsen för fred i olika länder under samma period 
har behandlats av ett flertal författare och inte sällan berörs just de 
aktuella kongresserna. Sociala reformer i Europa kring 1848 be-
handlas naturligtvis i en mångfacetterad och omfångsrik forskning, 
även om förvånansvärt lite finns skrivet om de aktuella kongres-
serna. Gemensamt för dessa olika områden är att det i den befint-
liga litteraturen beskrivits vilka som varit drivande i organisering-
en av de möten som är aktuella här, vilka frågor som stod på 
agendan och ibland även hur dessa frågor knöt an till debatter i 
nationella kontexter. Däremot har mötena som arrangemang eller 
mediala fenomen rönt begränsad uppmärksamhet. Den relevanta 
sekundärlitteraturen på respektive område kan dock inte samman-
fattas utförligare här utan refereras istället i respektive delstudie. 

Organisatörernas förmedling av mötena står i centrum för den 
följande analysen och därför blir de officiella kongresstryck som 
publicerades för alla de aktuella mötena studiens viktigaste källma-
terial. I dessa presenterades vad man kan se som organisatörernas 
egen version av mötet. På samma sätt kommer även rapporter i 
tidskrifter och särtryck av föredrag som producerades av personer 
som var drivande i organiseringen av mötena att betraktas. Kon-
gresstryck och liknande kommer inte enbart att behandlas som 
sammanställningar av uppgifter utan som en integrerad del i 
 mötena som mediala fenomen, vilket gör att både aspekter som 
litterär gestaltning och teknisk utformning blir viktiga. Verk-
samhetsrapporter från arbetet i de associationer som stod bakom 
mötena samt tidskrifter som gavs ut av dessa är ett annat käll-
material av stor betydelse för att skapa sammanhang kring  enskilda 
arrangemang och mötenas utformning; detsamma gäller brev och 
efterlämnade papper från drivande individer. Den senare typen av 
källmaterial har också i flera fall publicerats i efterhand eftersom 
dessa personer ofta kom att bli mer eller mindre berömda. I några 
fall har utgivna skildringar kompletterats med arkivmaterial i form 
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av opublicerade brev och dagböcker samt mötesprotokoll. Trots 
efterforskningar har dock inte några arkiv som innehåller sam-
manhållen dokumentation av de möten som är aktuella här kunnat 
lokaliseras, vilket är att beklaga.37

Vad gäller frågan om hur mötena återgavs av andra än organisa-
törerna själva är det främst referat i aktualitets- och  nyhetstidningar 
som är av betydelse.38 Inte minst har det, i linje med vad som sagts 
ovan om organisatörer och självständiga producenter, varit viktigt 
att i ett antal fall kunna jämföra hur möten framställdes i olika 
versioner – till exempel i kongresstryck jämfört med i tidskrifter 
och nyhetstidningar – för att få syn på hur mötena förmedlades, 
vad som lyftes fram eller uteslöts. Eftersom dessa möten inte bara 
lockade deltagare från många länder, utan också systematiskt  vände 
sig till publiker på ett stort antal platser, skulle ett mycket omfat-
tande tidningsmaterial där de refereras och kommenteras kunna 
sammanställas. Även om det i flera fall vore intressant att veta mer 
om hur de faktiskt spreds och togs emot i olika länder har den 
systematiska materialgenomgången med nödvändighet fått avgrän-
sas i denna del, främst till tidningar på aktuella mötesorter med 
vissa strategiska kompletteringar. För att belägga undersökningens 
argument får det dock anses tillräckligt att kunna urskilja vissa 
generella sätt att förmedla skeendena i lokala tidningar och att 
 exemplifiera mottagandet på andra platser. 

Den materialgenomgång som gjorts har i stor utsträckning byggt 
på att en substantiell del av aktualitets- och nyhetstidningarna 
från perioden i de viktigaste länderna – Storbritannien, Frankrike, 
 Belgien, Tyskland – numera finns tillgängliga digitalt.39 De  visuella 
framställningarna i den vid tiden snabbt växande illustrerade press-
sen är ett annat material av särskild betydelse för analysen. Även 
många av dessa tidningar finns numera digitalt tillgängliga.40 Efter-
som det finns många osäkerhetsmoment, bland annat vad gäller 
fulltextsökningarnas tillförlitlighet och ocr-tolkningens kvalitet, 
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får dessa genomgångar dock ses som ungefärliga snarare än som 
fullständiga även för de titlar som är digitalt tillgängliga. De digi-
tala sökningarnas relevans har i de flesta fall kunnat stämmas av 
mot samtida beskrivningar av mottagandet, framför allt i de referat 
av pressbevakningen som publicerades i organisatörernas egna 
 tidskrifter.



1 | Reformistiska möten 
i tal, text och bild

I princip alla konvent och kongresser med internationella anspråk 
som arrangerades av enskilda personer och associationer under 
 perioden 1840 till 1855 – den period då de första mötena genom-
fördes – var inriktade på samhällsreformistiska frågor. Mötena 
rörde tidstypiska nationella reformfrågor som cellfängelser, nykter-
het, offentlig hygien och fattigvård, men också slaveriets avskaf-
fande globalt, sänkta tullar och fred. Mötena och de personer som 
arrangerade dem ingick i vad man kan beskriva som en reform-
kultur som bars upp av väletablerade skikt i samhället och som 
positionerade sig i motsats till både konservativa och radikala kraf-
ter. Denna expansiva reformism understöddes av en ofta välbeställd 
medelklass som var aktiv i ett oräkneligt antal privata associationer 
och föreningar, men som också arbetade inifrån administration och 
förvaltning för olika samhällsförbättrande projekt. Det förra var 
vanligare i Storbritannien och Förenta staterna och det senare i 
många av länderna på kontinenten i Europa där associations- och 
mötesfrihet inte hade samma etablerade ställning.41 Det var drivan-
de personer från sådana reformkretsar i både den angloamerikanska 
och den kontinentala miljön som skapade de första självmedvetet 
internationella mötena under 1840- och 1850-talet, snarare än 
grupper som naturvetenskapsmän och politiska radikaler som 
skulle bli viktiga organisatörer av många internationella möten 
senare under seklet. 
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I detta kapitel sätts de första decenniernas internationella möten 
in i en reformistisk kontext av detta slag. Huvudargumentet är att 
de tidiga mötena måste ses som nära knutna, inte bara till tidens 
etablissemangsnära samhällsreformism i stort utan också till offent-
liga möteskulturer som präglades av viktiga skillnader mellan län-
der och språkområden, inte minst på grund av skiftande politiska 
förhållanden. Det var utifrån dessa delvis särpräglade förutsätt-
ningar som något nytt skapades kring 1800-talets mitt: internatio-
nella möten med gränsöverskridande ambitioner. Tidiga samman-
komster av detta slag arrangerades mer eller mindre samtidigt inom 
både angloamerikanska och kontinentala nätverk och de präglades 
av de kulturella kontexter där de uppstod. Samtidigt var de olika 
mötesserierna sammankopplade med varandra både tematiskt och 
personellt, vilket gjorde att sätt att organisera och genomföra 
 sammankomsterna snabbt även spreds mellan olika serier. Dessa 
möteskulturer och nätverken bakom de tidiga mötena beskrivs i 
första hälften av kapitlet. I andra hälften beskrivs hur samman-
komsterna var integrerade i en mediemarknad där det fanns efter-
frågan på evenemang av detta slag och där offentliga möten kunde 
få spridning i både text och bild även transnationellt. Sättet både 
brittisk-amerikanska och kontinentala möten utformades på var 
nära knutet till utbredda mediala praktiker som långa ”autentiska” 
återgivningar i text av offentligt tal och ett utpräglat intresse för 
framställningar i både text och bild av mötena som församlingar 
och av personer inom dessa reformistiska sfärer.

reformistiska möteskulturer 
vid 1800-talets mitt 

Offentligt talande hade en omfattning och betydelse i 1800-talets 
samhällsliv som ibland är svår att föreställa sig idag. Grupperna av 
åhörare var ofta avsevärda och de församlade lyssnade inte sällan 
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till framföranden som kunde pågå utan avbrott under timmar. 
 Arrangemangen var både många till antalet och ofta geografiskt 
spridda genom predikanter, turnerande föreläsare och resande 
 agitatorer. Muntliga framföranden i olika sammanhang var, som 
flera forskare konstaterat, vid tiden ofta att betrakta som en form 
av socialt accepterad massunderhållning. Stora delar av dags- och 
veckopressen kunde vid 1800-talets mitt upptas av rapporter från 
olika muntliga framföranden: politiska eller parlamentariska mö-
ten, möten i associationer och föreningar, tal av dignitärer i cere-
moniella sammanhang och predikningar. I en brittisk kontext har 
det till och med sammanfattats som att pressen ”essentially lived 
parasitically off the platform for the whole of the nineteenth-
century”.42 Även i yttrandefrihetsmässigt mer repressiva länder på 
kontinenten kunde tidningarna fyllas av rapporter om offentligt 
tal, fast då snarare vid festligheter, officiella tillställningar och i 
institutionaliserade politiska församlingar, än vid möten arrange-
rade av enskilda associationer. Referat av vad som sagts på en viss 
scen eller rapporter från vad som avhandlats vid ett offentligt möte 
kunde vara mycket utförliga i tidningarna. 

Generellt kan det också konstateras att offentligt talande och 
offentliga möten av olika slag kunde få en kraft i dåtidens samhälls-
liv som var stor. Som historikern Martin Hewitt påpekat kunde 
just publika möten i Storbritannien vid denna tid få en status och 
ställning som är svår att överskatta: en begränsad rösträtt och rudi-
mentär politisk organisering innebar många gånger att ”platform 
opinion was public opinion”. Han påpekar också att från 1840-
talet till 1860-talet ersatte det offentliga mötet i Storbritannien 
petitionen som ”the key mode of attempting to articulate public 
opinion”: under denna period kom alla viktigare politiska,  religiösa 
och sociala frågor i Storbritannien att bli ”fought out on the plat-
form, in local meetings, and then in dramatic set-piece town 
 meetings, whose verdicts, despite the obvious limitations of the 



 32 Gränslösa anspråk

exercise, were treated as immensely important”.43 Denna in sti tu-
tio naliserade roll för det offentliga politiska eller agitatoriska mötet 
fanns inte i många länder på kontinenten även om det i ett 
 ”progressivt” land som Belgien kunde anordnas likartade möten.44 
Där uppstod istället en rad andra sätt att offentligt demonstrera 
politiska eller reformistiska uppfattningar; man utnyttjade bland 
annat banketter och publika middagar och vidare skapades en rad 
föreningar av vad som har kallats ”kryptopolitisk” karaktär där det 
egentliga syftet var något annat än vad som uppgavs.45 Här var 
förhållandet också snarare det omvända mot i Storbritannien: på 
grund av den repressiva atmosfären kunde även egentligen mindre 
spektakulära församlingar eller möten få stor symbolisk betydelse. 
Det var inom ramen för en sådan situation, där offentligt talande 
spelade en helt central roll för många reformrörelser, som de första 
internationella konventen och kongresserna arrangerades. De 
byggde dels på angloamerikanska politiskt-agitatoriska praktiker 
och dels på kontinentala former av publika sammankomster, främst 
det offentliga vetenskapliga mötet. 

I både Storbritannien och Förenta staterna hade alltså särskilda 
agitationspraktiker utvecklats under senare hälften av 1700-talet 
och början av 1800-talet för att sätta press på styrande och parla-
ment i olika reformfrågor, däribland användandet av offentliga 
möten.46 Det har beskrivits som att det var under denna period, 
sent 1700-tal och första hälften av 1800-talet, som många av de 
moderna sociala rörelsernas senare spridda tekniker för protest och 
agitation tog form: petitioner, offentliga uttalanden, traktat, flyg-
blad och artiklar i pressen för att skapa uppmärksamhet; natio-
nella paraplyorganisationer med lokala kommittéer för att nå ut i 
hela landet och samla in pengar, och så vidare. Av särskild  betydelse 
i detta sammanhang är den stora roll som olika typer av offentliga 
församlingar hade för att sprida budskapet och visa upp enhet 
 bakom saken. 
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Antislaverirörelsen var ofta pionjär för nya kampanjmetoder och 
både inom denna och senare i till exempel frihandelsagitationen 
genomfördes det som i samtiden uppfattades som typiskt brittiska 
meetings för att driva politiska reformfrågor.47 Utmärkande för dessa 
möten var genomgående att de innehöll en debatterande sida men 
också att de iscensattes som demonstrationer av uppslutning bak-
om ett budskap som man ville ge uppmärksamhet. Trots inslaget 
av diskussion var fokus vid dessa möten normalt sett ett på förhand 
förberett budskap som skulle röstas igenom av närvarande ”dele-
gater”, gärna med acklamation för att demonstrera styrkan i en 
opinion. Historikerna Paul Pickering och Alexander Tyrrell har mot 
denna bakgrund beskrivit dessa sammanhang som ett slags emo-
tionellt laddade ”theatres of discussion”.48 Dessa möten präglades 
av starka känslouttryck och en rad mer eller mindre ritualiserade 
beteenden: åskådarna svarade ofta på retoriska poänger i fram-
förandena med ljudliga uttryck för bifall, som hurrarop, applåder, 
stampande med fötterna och viftande med hattar och näsdukar. I 
samtiden uppfattades just detta väl inövade sätt att framträda på 
som något specifikt brittiskt vilket framgår av hur de behandlades 
när dessa möten gick på export. Denna typ av möten omnämndes 
ofta med det engelska låneordet meeting i franska skildringar; skild-
ringar som för övrigt inte sällan uttryckte beundran över detta sätt 
att fritt demonstrera politiska åsikter.49 När dessa mötesformer 
kom till användning även i andra länder under perioden var det 
just den symboliska sammankopplingen mellan mötenas själva 
 genomförande och det sociala tillståndet i stort som var en del av 
styrkan i iscensättningen.

Typiska brittiska reformmöten enligt denna modell genomfördes 
vid 1800-talets mitt till exempel i Exeter Hall i London, där flera 
av de internationella konvent och kongresser som kommer att stå 
i centrum här också genomförde delar av sitt program. Mötesloka-
len var ett välbekant inslag i brittisk offentlighet vid tiden och en 
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typisk samlingsplats för många uppmärksammade reformrörelser, 
missionsorganisationer och evangeliska sammanslutningar.50 Bland 
annat hölls där ofta så kallade majmöten som var mycket uppmärk-
sammade i tidens offentlighet – det vill säga publika årsmöten som 
religiösa och filantropiska föreningar årligen genomförde på våren 
i London. Den stora mötessalen i Exeter Hall kunde rymma upp-
emot 5 000 personer om man räknade in stående åskådare och var 
känd för att skapa en mäktig atmosfär när den var fullsatt.

I motstående bild (bild 1) återges ett reformmöte i Exeter Hall 
med den populäre prins Albert som mötets hedersordförande – 
personen i den överdimensionerade ordförandestolen i mitten av 
bilden – och med närvaro av många deltagare av båda könen från 
de bättre bemedlade klasserna.51 I nästföljande bild (bild 2) återges 
vad som beskrivs som ett typiskt majmöte i samma lokal. Här har 
konstnären valt att representera mötet uppifrån plattformen, snett 
bakom talarstolen, vilket ger en tydlig folkhavskänsla åt framställ-
ningen: intresset är helt klart riktat mot församlingens storlek. I 
den vidhängande texten konstateras också att det är omöjligt att 
betrakta ”so vast an assemblage gathered for a truly ennobling pur-
pose, without acknowledging the magnitude of such proceedings 
in the grand scheme of human improvement”.52 Som framgår av 
dessa bilder kunde brittiska reformmöten vara spektakulära iscen-
sättningar och de bestod ofta av specifika emotionella  uppvisningar 
inom ramen för religiöst präglade mötespraktiker, vilka involvera-
de både talare och åskådare. Graden av publikengagemang under-
stryks till exempel tydligt i bilden av antislaverimötet 1841. Här 
återges en lokal som är fylld till bristningsgränsen av angelägna 

1. Gravyr av ett möte 1841 med Society for the Extinction of 
the Slave Trade and the Civilization of Africa. Bilden kretsar 
kring publikens uttryck för entusiasm, vilket ofta beskrevs 
som en spektakulär del av brittiska reformmöten.
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åhörare, varav många har rest sig upp och sträcker upp armarna för 
applåder och bifall; i den vidhängande texten understryks också att 
detta är en för platsen specifik emotionell stil som ofta tog sig väl-
bekanta uttryck i en laddad interaktion mellan talare och publik.53 
Framställningen i både bild och text illustrerar tydligt en särskild 
sorts entusiasm och emotionalitet som man återkom till i samband 
med dessa möten och som också var en viktig del i varför de blev 
intressanta att återge i olika medier.54

En del i en framgångsrik iscensättning enligt detta mönster var 
sammanförandet av en stor publik på plats i de ofta fashionabla 
möteslokaler som användes. Även om detta inte var demonstra-
tioner i politiskt radikal mening fungerade de i stor utsträckning 
genom att visa upp numerär. Det var avgörande för organisatö-
rerna att skapa stora publika sammankomster, men dessa behövde 
också ständigt kontrolleras och domesticeras. För trovärdighet var 
det viktigt att bibehålla ett talande i ordnade former och att und-
vika splittrande interventioner. Talarna uppträdde oftast med väl 
förberedda anföranden inför många gånger relativt stora men 
 samtidigt avgränsade församlingar; till skillnad från många mer 
radikala sammankomster hölls dessa möten inomhus vilket gjorde 
det lättare att reglera närvaro.55 Trots den självklara platsen för 
denna typ av reformmöten i samhällslivet återkom arrangörerna 
ofta till att all politik skulle uteslutas från sammankomsterna, vilket 
kan ses som ett avståndstagande från tidens mer konfrontativa 
 radikaler. Frontfiguren inom den frihandelsinriktade Anti Corn 
Law League, Richard Cobden, påpekade till exempel 1848, när de 
brittiska arbetarradikalerna, chartisterna, åter var direkt hotande, 
att stora massmöten av den typ som tidigare anordnats även inom 
frihandelsagitationen numera förlorat sin attraktionskraft på grund 
av att de påminde om de radikalas sätt att samlas: ”Large & pro-
miscuous public meetings have lost some of their force of late owing 
to the misconduct of the physical-force chartists”, det vill säga den 
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2. En generisk bild av ett mycket välbesökt så kallat majmöte 
i London 1844, använd i Illustrated London News och även 
publicerad i Illustrirte Zeitung i Leipzig. 

del av rörelsen som förespråkade revolutionära metoder för att få 
till stånd en representationsreform.56

I många länder på kontinenten i Europa fanns inte, som nämnts 
ovan, samma tradition av agiterande offentliga möten inom ramen 
för en reformkultur präglad av privata associationer och  föreningar. 
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Inte minst hindrades denna typ av framträdanden i länder som 
Frankrike och i många tyska stater i hög grad av en starkare politisk 
repression. När man ändå försökte genomföra liknande offentliga 
möten i reformfrågor uppstod det ofta problem med myndig-
heterna. I Frankrike väckte det till exempel löpande farhågor att 
föra publika diskussioner, och myndigheterna var ofta mycket 
 restriktiva. Inom antislaverirörelsen framhölls det till exempel 1840 
att de som förespråkade slaveriets avskaffande i Frankrike berövats 
”many of the means of co-operation and influence” som stod till 
buds i den engelsktalande världen: ”there is a fear that public feel-
ing could not be controlled, and the consequence is, that questions 
[…] have been delegated to small bodies, selected by the govern-
ment out of persons of high influence and rank”.57 Vid 1840-talets 
mitt var det omöjligt att hålla ett offentligt möte om slaveriets 
avskaffande trots att den inflytelserike utrikesministern vid tiden, 
François Guizot, som ambassadör i London själv några år tidigare 
närvarat vid ett sådant i Exeter Hall och utlovat reformens snara 
genomförande.58 De som inom etablerade kretsar planerade denna 
typ av reformmöten oroade sig också själva ofta för ordningsstör-
ningar och en eventuell sammankoppling med mer radikala ele-
ment.59 Många både moderata och radikala grupper i dessa länder 
kom istället att utnyttja till exempel offentliga banketter, middagar 
och festligheter för att föra fram ett budskap och visa uppslutning 
kring en sak eller symbolisk person. Det mest kända exemplet är 
förmodligen den bankettkampanj som utgjorde upptakten till 
 februarirevolutionen i Frankrike 1848, men tillställningar av mot-
svarande slag med skåltal och andra tillfällen att uttrycka kritiska 
budskap – iscensatta för att kunna rapporteras i tryck och spridas 
till en vidare publik – utnyttjades även i många andra och mindre 
kända sammanhang.60 

För de tidiga internationella möten som arrangerades av kontinen-
tala nätverk kom särskilt traditionen av offentliga vetenskapliga 
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kongresser att spela en avgörande roll som förebild. Stora veten-
skapliga möten eller kongresser anordnades årligen på flera håll i 
Europa från 1820-talet och framåt. Dessa möten var oftast vecko-
långa sammankomster med offentliga möten och festligheter som 
flyttades mellan olika städer där de engagerade både lokala natur-
forskarföreningar och myndigheter i förberedelser och genomför-
ande. Denna mötespraktik utvecklades först i Schweiz och de tyska 
staterna men överfördes sedan till Storbritannien, Italien, Ungern, 
Frankrike och de skandinaviska länderna.61 Dessa möten var ofta 
spektakulära sammankomster och kunde locka flera tusen åhörare 
till vissa allmänna sessioner. De innefattade också stora arrange-
mang runt själva mötena med middagar, utflykter för deltagarna, 
underhållning och utställningar. Som historikern Yvonne Steif 
framhållit knöt mötena an till en utvecklad borgerlig festkultur av 
offentliga ceremonier och sätt att hylla framstående personer.62 
 Redan från början överlagrades dessa evenemang av politiska be-
tydelser, till exempel genom att de uppfattades som uttryck för 
rörelser mot nationell enighet på både tyskt och italienskt område, 
men också genom att de just som offentliga tillställningar organi-
serade av enskilda symboliserade ett framväxande ”civilt samhälle” 
i opposition mot äldre, ofta monarkiska, institutioner som veten-
skapliga akademier; detta samtidigt som både kungligheter och 
andra officiella företrädare mobiliserades för att höja mötenas 
 betydelse och status. 

Till skillnad från de agiterande möten som hölls i reformfrågor 
i till exempel Storbritannien byggde de vetenskapliga kongresserna 
på en tradition av publik vetenskap, föreläsningar och disputatio-
ner, vilket visade sig i hur de både genomfördes och återgavs i olika 
tryckta medier.63 Att en traditionell föreläsningsstil präglade dessa 
möten kom inte minst till uttryck i att man återkommande fick be-
tona att deltagarna inte borde läsa långa skriftliga manus vid möte-
na, utan istället använda sig av ”freie Rede” utifrån anteckningar.64 
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Den vetenskapliga taltraditionen accentuerades också genom spe-
cialisering; vid kongresserna samlades man snart i olika sektioner 
för föreläsningar och diskussion inom mer avgränsade områden 
samtidigt som de allmänna sammankomsterna fortsatte som mer 
tillgängliga delar av arrangemangen. Publiken på plats vid dessa 
möten förväntades också agera återhållet och lyssnande; det ingick 
inte i den vetenskapliga mötesformen att åskådarna markerade 

3. En symmetrisk återgivning av den tyska naturforskarfören-
ingens möte 1844 från Illustrirte Zeitung. De vetenskapliga 
kongresserna blev populära föremål för den framväxande 
illustrerade pressen; de återgavs ofta som välordnade och 
lyssnande församlingar.
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 entusiasm på samma sätt som vid de uttalat politiska reform möte-
na. Det senare visade sig inte minst i de många tryckta bilder som 
producerades av själva församlingarna. Här understryks genom-
gående publikens lyssnande attityd: det var föreläsare och åhörare 
som möttes och publiken sitter ofta uppsträckt framför en scen 
samtidigt som någon högläser ett anförande från podiet. För ett 
exempel se föregående bild (bild 3) som föreställer en av den tyska 
naturforskarföreningens öppningssammankomster. De emotioner 
som förmedlades i dessa framställningar var, snarare än moralisk 
entusiasm, känslor av högtidlighet och betydelse. De vetenskapliga 
kongresserna var spektakulära om än på ett annat sätt än de poli-
tiskt agitatoriska mötena.65

Som framgått av denna korta sammanfattning präglades olika 
länder av olika mötestraditioner, men både de agitatoriska och 
 vetenskapliga mötessammanhang som diskuterats här uppfattades 
som intressanta och relevanta att beskriva i text och bild i nyhets-
inriktade tidningar i alla berörda länder under 1830- och 1840-talet. 
Det var mot bakgrund av hur etablerade möten som dessa arrange-
rades och medierades som de första uttalat internationella sam-
mankomsterna tog form. En översikt över de möten med dessa 
anspråk som genomfördes under en första period visar hur nära 
sammankopplade med varandra de var – tematiskt och personellt 
– men också hur de knöt an till dessa olika möteskulturer. 

tidiga möten med
internationella ambitioner

Även om många offentliga möten redan under 1830-talet, framför 
allt vetenskapliga, hade attraherat deltagare från flera olika länder 
var de inte arrangerade i detta syfte. Först ut att arrangera möten 
som byggde på uttryckliga ambitioner att överskrida landsgränser 
på olika sätt var antislaverirörelsen i Storbritannien. Företrädare 
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för antislaveriagitationen sökte redan vid slutet av 1830-talet sam-
la ett huvudsakligen transatlantiskt och engelskspråkigt nätverk av 
reforminriktade föreningar och kyrkliga organisationer för sin 
agenda. Nära sammankopplade med dessa antislaverikretsar var 
också både brittiska och amerikanska freds- och nykterhetsföre-
språkare samt en rad transnationella religiösa nätverk – särskilt av 
kväkare och evangeliskt kristna. Dessa intressen skapade under 
1840-talet en rad möten i syfte att samla personer från olika länder. 
Från kontinentalt håll kom reforminriktade nätverk under samma 
decennium att stå bakom flera möten om fängelse- och frihandels-
reformer som också uttryckligen försökte överskrida geografiska 
och språkliga gränser genom att rekrytera deltagare från olika län-
der. Tyngdpunkten i nätverken bakom dessa möten låg i Belgien 
och Frankrike; merparten av deltagarna var också fransktalande, 
även om viktiga personer även kom från bland annat flera tyska 
stater, Nederländerna och Storbritannien. 

Följande tabell ger en översikt över möten med gränsöverskri-
dande ambitioner som hölls i Europa och usa under perioden 
1840–1855. I tabellen listas de möten under perioden som uttryck-
ligen skapades som ”allmänna” eller ”internationella”, det vill säga 
principiellt vände sig till deltagare från alla länder. Samman-
komsternas namn skrivs som i de officiella mötestrycken, vilket gör 
att just dessa ord inte alltid finns med i själva titeln. I dessa fall 
framgår dock motsvarande ambitioner tydligt på annat håll, till 
exempel i inbjudningar och program för mötena. Diplomatiskt 
 inriktade  möten under perioden har genomgående uteslutits, lik-
som regionalt avgränsade möten som skandinaviska student- och 
naturforskarmöten.

British and Foreign Anti-Slavery Society, som grundades 1839, 
arrangerade det första allmänna konventet 1840 i London. För-
slaget om att arrangera det som i samtiden också benämndes ett 
”världsmöte” formulerades först av drivande personer i Förenta 
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Konvent och kongresser med internationella 
ambitioner, 1840–1855

Allmänt antislaverikonvent 1840 London
Allmänt antislaverikonvent 1843 London

Allmänt fredskonvent 1843 London

Penitentiärkongress 1846 Frankfurt

Världsnykterhetskonvent 1846 London

Evangeliska alliansen 1846 London

Ekonomkongress 1847 Bryssel

Penitentiärkongress 1847 Bryssel

Fredskongress 1848 Bryssel

Allmän fredskongress 1849 Paris

Allmän fredskongress 1850 Frankfurt

Allmän fredskongress 1851 London

Evangeliska alliansen 1851 London

Allmän hygienkongress 1852 Bryssel

Allmän statistikkongress 1853 Bryssel

Världsnykterhetskonvent 1853 New York

Hela världens nykterhetskonvent 1853 New York

Internationell statistikkongress 1855 Paris

Evangeliska alliansen 1855 Paris

Världsförbundet för kfum 1855 Paris

Internationellt välgörenhetsmöte 1855 Paris

Källa: Les congrès internationaux de 1681 à 1919 (1960) och kongresstryck. 

staterna men omsattes av kommittén i London. Två år efter det 
första allmänna antislaverikonventet arrangerades flera likartade 
möten i London. Brittiska reformsällskap åstadkom enligt en sam-
tida beskrivning en verklig ”feast of fat things” i juni 1843: i anslut-
ning till varandra anordnades inte bara möten om slaveri och fred 
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med delegater från olika länder, utan också ett stort nykterhets-
möte och ett nationellt inriktat möte om allmän rösträtt för män.66 
I mitten av juni 1843 öppnade det andra antislaverikonventet i 
 London och i direkt anslutning organiserades också ett allmänt 
fredskonvent. Som organisatör för detta konvent stod London 
Peace Society som hade många kopplingar till antislaverirörelsen. 
Många av delegaterna närvarade också vid både antislaveri- och 
fredsmötet. Redan 1843 genomfördes alltså antislaveri- och freds-
konventen i anslutning till ett nykterhetsmöte. Det var dock först 
1846 som ett eget större nykterhetskonvent med officiellt inbjudna 
från andra länder kom till stånd och det man kallade ett världs-
nykterhetskonvent arrangerades kopplat till ett första möte för 
evangeliskt kristna från olika länder. Nykterhetskonventet arrange-
rades av den brittiska föreningen National Temperance Society vars 
nätverk också överlappade de som var engagerade i antislaveri- och 
fredsfrågan. Många deltagare vid mötet hade även närvarat vid de 
tidigare konventen i London och förslagen om ett världsnykter-
hetskonvent hade först diskuterats under de tidigare antislaveri- 
och fredsmötena.67 

En återkommande ambition i de engelskspråkiga kretsar som 
stod bakom dessa möten var att de skulle sprida reformer till länder 
på kontinenten i Europa. När det gällde motståndet mot slaveriet 
skulle det brittiska exemplet – landet hade på 1830-talet slutligen 
avskaffat slaveriet i de västindiska kolonierna – tjäna till efterföljd 
på andra platser, och även fredsvännerna sökte aktivt sprida sitt 
program. I det senare fallet understödde man till exempel organi-
satoriska strävanden både ekonomiskt och praktiskt samt skickade 
egna resande föreläsare till länder på kontinenten. Ett av de länder 
som man koncentrerat försökte nå under början av 1840-talet var 
Frankrike. Det betonades ofta att om de traditionella fienderna 
Storbritannien och Frankrike kunde enas om att lösa sina konflik-
ter på fredlig väg skulle detta vara ett verksamt exempel för hela 
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världen.68 Direkt efter februarirevolutionen i Frankrike 1848 ville 
man också samla ett fredskonvent i Paris men på grund av politisk 
oro fick det istället genomföras senare i Bryssel, och vad man vid 
det här laget kallade en fredskongress genomfördes i september 
samma år. Året efter kunde dock även ett möte hållas i Paris. Kon-
gressen 1849 kunde tillåtas av myndigheterna efter att en rad 
namnkunniga fransmän gått i god för att politiska stridsfrågor inte 
skulle behandlas. Under de två följande åren hölls nya fredskongres-
ser där många av de drivande från både Bryssel och Paris möttes 
igen. I augusti 1850 genomfördes en allmän fredskongress i Frank-
furt am Main; den följande hölls i London utställningsåret 1851 
och samlade ett stort antal delegater och åskådare. Efter det publik-
mässigt sett framgångsrika mötet i London ville man arrangera en 
ny fredskongress på kontinenten, men mot bakgrund av den poli-
tiska utvecklingen ansågs det slutligen lönlöst.69 

Det fanns viktiga personkopplingar mellan de nämnda anti-
slaveri-, nykterhets- och fredsmötena och de olika möten om eko-
nomiska och sociala reformer med internationella anspråk som 
anordnades på kontinenten under 1840- och 1850-talet. Samtidigt 
utgick dessa kontinentala möten också från andra transnationella 
nätverk formerade kring frihandel och reformverksamheter som 
modellfängelser och uppfostringsanstalter. Inte minst de senare 
frågorna tilldrog sig stort intresse och det hade sedan länge pågått 
ett intensivt utbyte mellan drivande personer i olika länder kring 
förebildliga institutioner, där de nya cellfängelserna är det mest 
typiska exemplet.70 Många åkte på resor för att besöka kända insti-
tutioner i andra länder, och genom utbyte av skrifter och ett inten-
sivt brevskrivande skapades och upprätthölls kontakter över språk- 
och landsgränser. Genom reseberättelser och andra publikationer 
gjordes utländska erfarenheter också kända för en bredare publik i 
respektive land. I dessa kanaler förmedlades allt från uppfostrings-
metoder, hälsovårdsreformer och förslag på en förändrad straffrätt 
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till nya arkitektoniska principer och byggnadstekniska lösningar. 
Det var i detta klimat av täta transnationella kontakter som försla-
get väcktes om att organisera ett möte mellan de som i olika länder 
engagerade sig i frågan om fängelsereformer.71 

Det som på svenska vid tiden ofta kallades en penitentiärkon-
gress (efter det franska namnet Congrès pénitentiaire; på tyska 
benämndes mötet snarare Versamlung für Gefängnißreform) öpp-
nade i Frankfurt i september 1846. Mötet genomfördes i anslutning 
till ett nationellt inriktat möte i samma stad med tyska rättslärda, 
språkvetare och historiker – den så kallade Germanistentag som 
var viktig i formeringen av en liberal rörelse för tyskt enande – 
 eftersom de drivande hoppades att det kunde locka deltagare från 
denna sammankomst. En andra penitentiärkongress genomfördes 
sedan i Bryssel i september 1847. Mötet hölls direkt efter det man 
kallade en ekonomkongress (Congrès des économistes) i samma 
stad, och gemensamma aktiviteter som middagar och musikunder-
hållning anordnades för de båda mötena. Ekonomkongressen ar-
rangerades av belgiska och franska kretsar som, inspirerade av 
framgångarna för den brittiska Anti Corn Law League, arbetade 
för att främja sänkta tullar och frihandel.72 I flera fall var dessa 
personer också engagerade i fängelsereformer, även om frihandels-
grupperna hade egna organisatoriska resurser i bland annat Asso-
ciation belge pour la liberté commerciale och Société d’économie 
politique i Frankrike. 

Personer i de belgiska reformnätverken stod även bakom andra 
kongresser med inbjudna från olika länder i början av 1850-talet. 
Statistiska centralbyrån i Belgien diskuterade redan 1851 arrange-
randet av en universell kongress om statistik.73 Parallellt med att de 
drivande i centralbyrån förberedde en sådan togs liknande förslag 
också upp till diskussion inom ramen för en annan av landets cen-
trala institutioner, den allmänna hälsovårdsnämnden, som delvis 
bestod av samma personer. Denna arrangerade 1851 en nationellt 
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inriktad kongress om hygien i Bryssel och sedan den allmänna 
 hygienkongressen i samma stad 1852 med inbjudna också från 
 andra länder.74 Flera av de utländska deltagarna känns igen från 
tidigare kontinentala kongresser, och detta möte – liksom tidigare 
fångvårdskongresserna – attraherade generellt många som var 
 yrkesverksamma inom det aktuella området, framför allt läkare 
med uppgifter inom den framväxande allmänna hälsovården men 
också ingenjörer och arkitekter. Den planerade allmänna statistik-
kongressen genomfördes slutligen i Bryssel 1853 och till kongressen 
kom delegater utsedda av flera europeiska stater.75 Vid den andra 
statistikkongressen i Paris 1855 återkom i stor utsträckning samma 
delegater som vid den föregående, vilket också speglar att detta var 
sammankomster som samlade människor som hade etablerade 
 roller inom administrationen. Kongressen som sådan ägde rum 
under överinseende av den franska regeringen och kan sägas ha haft 
en officiell karaktär med många delegater som var utsedda av rege-
ringar i olika länder. Detsamma kan sägas om den följande stati-
stikkongressen i Wien 1857 där de officiella delegaterna från olika 
länder också började mötas i en särskild förkongress. 

Mötesåret 1853 innefattade förutom statistikkongressen i Bryssel 
även ett nykterhetskonvent i New York (World’s Temperance Con-
vention), i sin tur ett av få exempel på ett möte med internatio-
nella ambitioner som organiserades utanför Europa under dessa år. 
Detta konvent arrangerades bland annat som ett försök att ta upp 
tråden från det första världsnykterhetskonventet i London 1846. 
Amerikanska organisatörer och sympatisörer splittrades dock  innan 
mötet genomfördes i en falang som ville utesluta kvinnor från 
 aktivt deltagande vid mötet och i en annan grupp som ville tillåta 
att kvinnor uppträdde som delegater. De radikalare kom slutligen 
att anordna ett eget möte där alla skulle vara välkomna som uttryck-
ligen ifrågasatte det ursprungliga mötets anspråk på att var ett 
världsmöte eftersom det uteslöt halva jordens befolkning; följd-
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riktligen kallade de också sitt eget möte Whole World’s  Temperance 
Convention.76 Samma år, 1853, organiserades även en ”konferens” 
om maritim metereologi i Bryssel med inbjudna från olika länder. 
Den maritima konferensen är dock på många sätt att betrakta som 
ett mer slutet mellanstatligt möte, och det var officiellt den ameri-
kanska regeringen som undertecknade inbjudan även om bland 
annat den välkände astronomen och samhällsteoretikern Adolph 
Quetelet varit drivande i uppkomsten av detta möte liksom i stati-
stikkongressen. På så vis liknade mötet snarast de sanitära konferen-
ser som också kom att hållas från 1800-talets mitt, vilka inte heller 
tagits med i tabellen ovan.77 Dessa var främst inriktade på att stop-
pa de periodiskt återkommande koleraepidemierna och byggde på 
att man sammanförde vetenskaplig expertis från olika länder, men 
var inte offentliga arrangemang utan nära knutna till traditionella 
diplomatiska praktiker och slutna förhandlingar staterna emellan.

I samband med världsutställningen 1855 i Paris organiserade 
kretsar knutna till den franska föreningen Société d’économie 
 charitable även vad man kallade ett internationellt välgörenhets-
möte (Réunion internationale de charité) i staden.78 Det första väl-
görenhetsmötet blev en begränsad framgång, delvis på grund av 
myndigheternas skeptiska inställning till offentlig diskussion av 
dessa frågor, och det uppfattades av flera av de drivande aldrig som 
det fulla uttrycket för den tanke man försökt realisera. Året efter 
däremot hölls en välgörenhetskongress i Bryssel (Congrès interna-
tional de bienfaisance) som var mer utåtriktad och på programmet 
hade allt från utbildning, hygien och arbetarbostäder till associa-
tionsväsendets främjande och ekonomiska reformer. Ytterligare en 
kongress i samma serie hölls året efter i Frankfurt am Main, denna 
gång inriktad på bland annat den tidigare tematiserade penitentiär-
frågan, och en tredje upplaga av den internationella välgörenhets-
kongressen genomfördes också några år senare, 1862, i samband 
med världsutställningen i London. 
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Under slutet av 1850-talet och 1860-talet förändrades dock hela 
landskapet av ”kosmopolitiska möten” med internationella ambi-
tioner i snabb takt. En lång rad nya ämnen blev föremål för möten 
med deltagare från olika länder, och antalet sammankomster öka-
de från och med slutet av 1850-talet snabbt. Redan i mitten av 
1860-talet anordnades i genomsnitt ett tiotal möten med interna-
tionella anspråk per år, ofta av mer vetenskapligt och specialiserat 
slag än de tidiga konventen och kongresserna. Ett decennium 
 senare var det det dubbla. Serierna av tidiga antislaveri- och freds-
kongresser fortsattes inte men nya fredskongresser anordnades 
 istället under 1860-talet av kretsar på kontinenten. De arrangerades 
enligt principer som knöt agitationen närmare arbetarradikalerna 
i första internationalen – vilka som bekant också genomförde inter-
nationella möten under detta decennium – och olika republikanska 
krafter. Välgörenhetskongresserna som sådana upphörde under 
1860-talet men kan i viss mån sägas ha fortsatt i nya former.79 Någ-
ra av de drivande gick vidare till den nygrundade föreningen As-
sociation international pour le progrès des sciences sociales, vars 
program delvis överensstämde med välgörenhetskongressernas, och 
deltog i dess möten i olika belgiska och holländska städer under 
1860-talet; andra kom att dra sig tillbaka från den växande kon-
gressfären och försvann från scenen.80 Vid den här tiden hade  också 
området expanderat på ett sätt som gjorde att situationen i stort 
var annorlunda än under 1840- och 1850-talet. 

universella reformatörer 
som mötesarrangörer

Som framgår av redogörelsen ovan tog de aktuella mötena form i 
nätverk med starka kopplingar mellan föreningar som var aktiva i 
olika reformfrågor. Många av de drivande personerna hade nära 
band till varandra och många var aktiva i mer än en mötesserie. Det 



 50 Gränslösa anspråk

fanns en krets av engagerade som återkom vid otaliga möten. 
Många av dessa personer var drivande i sina respektive länder inom 
olika reformer som antislaveri, nykterhet, allmän hälsovård, fängel-
ser och arbetarskydd. Genom att de återkom vid olika möten och 
hade utförliga kontakter också på andra sätt, formerade de en 
 avgränsad, om än nebulös, grupp vars medlemmar lärde känna var-
andra personligen. Det fanns vid denna tid en grupp deltagare som 
med fog har betecknats som ett slags kongresselit, personer som 
deltog i nästan varje internationellt möte oavsett fråga. Denna 
grupp har också kunnat kartläggas statistiskt och har av histori-
kerna Chris Leonards och Nico Randeraad beskrivits som ett slags 
tidiga transnationella experter.81 Det är dock på ett sätt snarare 
avsaknaden av specialisering som är slående när man ser till mönst-
ren för deltagande: samma personer kan under denna period åter-
komma som deltagare och arrangörer i tämligen skilda ämnen. 

I detta nätverk fanns även en kärna av ledande personer som stod 
bakom själva arrangemangen, de som här kommer att kallas orga-
nisatörerna. Denna uppsättning personer arbetade i förberedande 
organisationskommittéer, korresponderade om deltagande och 
 finansiering och fungerade som ordföranden, mötessekreterare och 
rapportörer. Totalt bestod denna krets av några dussin individer 
och bland dessa var vissa enskilda personer helt centrala för att 
mötena skulle komma till stånd. Ser man närmare på dessa  ledande 
kretsar kan man snabbt konstatera att de formerade ett huvudsakli-
gen brittiskt-amerikanskt nätverk respektive ett kontinentalt base-
rat nätverk med företrädesvis fransmän och belgare men också en 
rad tysktalande personer. Två saker framgår om man betraktar 
vilka de ledande organisatörerna var och vilken roll de hade i de 
tidiga internationella mötena: för det första att en liten grupp 
 individer var avgörande; för det andra att även om de drivande 
kom från delvis olika förhållanden – de brittiska organisatörerna 
hade starkare kopplingar till industrin och det privata associations-
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väsendet, de kontinentala var i större utsträckning tjänstemän, 
 läkare och byråkrater – så överlappade intresseområdena i hög grad 
och utmärkande var just det ”universella reformsinne” som kom 
till uttryck i arbete för en lång rad parallella förbättringsprojekt. 
Industrialisten Joseph Sturge från Birmingham var drivande i näs-
tan alla de angloamerikanskt organiserade mötena om antislaveri, 
fred och nykterhet; motsvarande roll på kontinenten hade byråkra-
ten Édouard Ducpétiaux från Bryssel som under hela perioden 
fungerade som en nod i de kontinentala nätverken och arbetade 
aktivt både på och bakom scenen vid möten om allt från fängelser 
och hygien till statistik och välgörenhet. Flera ledande personer var 
dessutom aktiva inom båda dessa sfärer. Alla dessa drivande perso-
ner var välkända nationellt men flera även i andra länder genom 
både egna skrifter och omnämnanden i andra sammanhang. 

Joseph Sturge (1793–1859) har beskrivits som den universella 
reformförespråkaren och som en ledande kraft i det som har kallats 
”det moraliskt radikala” partiet i Storbritannien vid tiden. Hans 
religiöst motiverade engagemang (han var aktiv kväkare) och av-
sevärda ekonomiska resurser utsträcktes till en uppsättning reform-
frågor: bland annat slaveriets avskaffande, nykterhet, utbildnings-
reformer, utvidgad manlig rösträtt och fred. Sturge hade varit 
drivande i de framgångsrika brittiska kampanjerna under 1830-
talet mot det så kallade lärlingssystemet (apprenticeship) som var ett 
slags tidsbegränsad fortsättning av slavsystemet som införts efter 
dess formella avskaffande, och han reste bland annat för att rappor-
tera om förhållandena i Västindien. Det var också han som under 
slutet av decenniet initierade British and Foreign Anti-Slavery 
 Society och tog systematiska initiativ för att föra antislaveriagita-
tionen till andra länder.82 För sitt antislaveriarbete blev han också 
tidigt berömd i breda grupper, vilket till exempel visar sig i hur han 
redan i slutet av 1830-talet i bild framställdes som ikon för slav-
emancipationen i de brittiska kolonierna (se bild 4). I takt med att 
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antalet reformrörelser som han var engagerad i ökade antog han 
också successivt rollen av den universelle förbättraren, och han kom 
även att avbildas som företrädare för sådant som fred, rösträtts-
reformer och nykterhet.

Även om ingen annan kom upp i samma mängd filantropiska 
engagemang uppvisade andra ledande brittiska och amerikanska 
mötesorganisatörer liknande universell reformvilja. Förslaget om 
ett fredsmöte på kontinenten i Europa kom ursprungligen från 
amerikanen Elihu Burritt (1810–1879), som kan betecknas som en 
resande agitator i olika reformfrågor, trots att han ursprungligen 
var smed.83 En uppfattning om vad ett kontinentalt möte kunde 
innebära hade han först fått när han närvarade vid den frihandels-
inriktade ekonomkongressen i Bryssel 1847.84 Burritt uppehöll sig 
annars under denna period i Storbritannien och arbetade därifrån 
inom ramen för vad han kallade ett Bond of Universal Brother-
hood, en periodvis mycket populär men lös sammanslutning av 
personer som avlagt ett löfte om att inte medverka till krig och att 
istället främja vänskapliga relationer mellan olika länder. I sam-
manhanget drev han dock även frågor om nykterhet, frihandel och 
brevportoreformer för utbyte av nyttiga upplysningar mellan folk 
och länder. Även den för fredsmötena viktige sekreteraren i det 
brittiska fredssällskapet, walesaren Henry Richard (1812–1888), var 
engagerad i reformfrågor som antislaveri och nykterhet liksom det 
walesiska språkets ställning i samhällslivet.85 

Den som hade motsvarande roll som Joseph Sturge i de konti-
nentala nätverken var Édouard Ducpétiaux (1804–1868) som under 
perioden var outtröttligt verksam i olika samhällsförbättrande pro-
jekt och även blev den enskilt viktigaste personen i de kretsar som 

4. Joseph Sturge som emancipationens hjälte, cirka 1838. 
Litografin är ett exempel på hur drivande individer kunde 
avbildas för konsumtion av en reformsinnad publik.
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organiserade de kontinentala kongresserna under 1840- och 1850- 
talet.86 Hans gärning som inspektör för fängelser och välgören-
hetsinrättningar i Belgien och som skribent i många av tidens re-
formfrågor inkarnerar de vidsträckta ambitionerna för ett nytt 
socialt kunskapsfält. Han samlade oförtröttligt uppgifter från olika 

5. Porträtt av Édouard Ducpétiaux baserat på en förlaga 
från 1849. Ducpétiaux var en känd person i sitt hemland 
och i europeiska reformkretsar när han tog initiativ till 
några av de första internationella kongresserna. 
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delar av Europa och Nordamerika om sådant som fängelser, jord-
brukskolonier för vanartade barn, arbetarbostäder och olika former 
av kooperativ verksamhet. Ducpétiaux gjorde under 1820- och 
1830-talet studieresor till Frankrike, England, flera tyska stater och 
Schweiz. Han byggde under perioden också upp ett omfattande 
nätverk av korrespondenter i olika frågor. Under 1830- och 1840- 
talet var Ducpétiaux associerad med både saint simonistiska och 
fourieristiska idéer samtidigt som han gjorde en framgångsrik kar-
riär i det offentliga Belgien. Redan innan sina många skrifter om 
och insatser för samhällsreformer var Ducpétiaux bekant för en 
bred allmänhet genom sin uppmärksammade roll i de revolutio-
nära händelserna när Belgien bröt sig loss från Nederländerna 1831. 
Även Ducpétiaux kunde, som känd från dessa politiska händelser 
men också som en framstående samhällsreformist, avbildas i olika 
sammanhang (bild 5).

Andra viktiga kontinentala organisatörer som juristen och tjänste-
mannen Auguste Visschers (1804–1874) i Bryssel och läkaren  Georg 
Varrentrapp (1809–1886) i Frankfurt var även de engagerade i en 
lång rad reformer. Auguste Visschers hade sedan tidigare även han 
ett utvecklat transnationellt nätverk och arbetade med flera av 
 tidens reformfrågor, som dödsstraffets avskaffande, fångvård, arbe-
tarskydd och sparkassor, men var alltså även tidigt engagerad i 
 frågan om fred mellan länder. Han kom senare att på ett avgörande 
sätt bidra till organiserandet av både freds- och statistikkongres-
ser.87 Georg Varrentrapp å sin sida var inriktad på fängelsereformer, 
allmän hälsovård och hygien och fungerade som organisatör i de 
möten som ordnades med denna inriktning – bland annat var han 
drivande i den första penitentiärkongressen 1846. Samtidigt funge-
rade han även som kontakt för brittiska fredsförespråkare och bi-
drog aktivt till arrangerandet av fredskongressen i Frankfurt 1850.88 
Att både Ducpétiaux, Visschers och Varrentrapp i olika grad var 
involverade i fredskongresserna är tydliga exempel på de viktiga 
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kopplingarna mellan olika reformnätverk vid tiden. Liknande 
kopplingar till de brittiska kretsarna hade även många andra dri-
vande kontinentala aktörer och många av de britter och amerikaner 
som var ledande inom freds- och antislaveripropagandan deltog 
regelbundet även i kontinentala kongresser inriktade på sociala 
reformer. 

nya anspråk utifrån 
etablerade former

De tidiga mötena med internationella anspråk benämndes alltså 
ofta allmänna konvent eller allmänna kongresser, i inofficiella 
 beskrivningar även sådant som världskonvent, universella eller 
 kosmopolitiska sammankomster.89 Även andra beteckningar än 
konvent och kongress förekom, som möte (meeting, réunion, Versam
lung) och konferens. Det ofta använda uttrycket konvent utgick från 
den tradition av medborgerliga delegatkonvent eller meetings som 
beskrivits ovan. Det på kontinenten vanliga uttrycket kongress å 
sin sida konnoterade både politiska, mellanstatliga, sammankoms-
ter och så småningom de vetenskapliga församlingar som kom att 
genomföras i många länder. Ordet kongress användes vid 1840-
talets början för att beteckna andra möten än mellanstatliga fram-
för allt på franska; dess utvidgade betydelse spreds dock snart även 
till den engelsktalande världen, även om det inte var förrän på 
1860-talet som det blev vanligt i engelska namn på möten. På upp-
maning av kontinentala deltagare ändrade de brittiska organisatö-
rerna till exempel i sista stund namnet från fredskonvent till freds-
kongress 1848, vilket på franska klingade mer naturligt även om 
det av vissa i Storbritannien vid tiden kunde uppfattas som väl 
pretentiöst och antydde den kontroversiella, och av vissa som 
 utopisk uppfattade idén, om en nationernas kongress för att stifta 
gemensamma lagar.90 När denna mötesserie åter blev mer av en 
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nationell angelägenhet senare på 1850-talet valde man istället be-
teckningen konferens, vilket visar att ordet kongress uppfattades 
som nära knutet till möten mellan länder och folk.91 

Beteckningen internationell gjorde under perioden en liknande 
resa som ordet kongress. Vid periodens början användes det nästan 
uteslutande för mellanstatliga relationer även om det under 
1840-talet snabbt fick vidgade betydelser, framför allt inom ramen 
för olika radikala rörelser i de fransktalande länderna som ville se 
organiseringen av en paneuropeisk folkrepresentation.92 Tidigt 
kom det också att användas för gränsöverskridande samarbets-
projekt i de kretsar som är aktuella här även om det inte förekom i 
mötesnamn förrän senare. Redan 1841 talade till exempel Édouard 
Ducpétiaux om behovet av en ”internationell association för de 
sociala och moraliska vetenskapernas framsteg”, och 1847 diskute-
rades i franska kretsar skapandet av en ”internationell välgören-
hetsassociation”.93 En liknande användning förekom även på 
 engelska.94 I dessa sammanhang låg betoningen ofta på mötet inte 
mellan styrande eller stater, som vid den traditionella internatio-
nella diplomatiska kongressen, utan nu mellan folken själva på 
 associativ väg. I samband med den politiska utvecklingen 1848 
kunde en ”folkens internationella kongress” dock bli liktydig med 
en kongress mellan demokratiskt reorganiserade stater och det 
 talades under dessa år om folkkongresser och Europas förenta  stater 
om vart annat i många sammanhang där de drivande bakom dessa 
möten ingick.95 

Det är viktigt att framhålla denna språkliga kontext eftersom den 
påverkade hur dessa tidiga konvent och kongresser uppfattades vid 
tiden: ordet internationell hade en helt annan laddning av folksam-
arbete under dessa år än vad det fick senare. Det illustrerade kuvert 
(bild 6) – en inte ovanlig medieform inom reformrörelser i Stor-
britannien och USA vid tiden – som trycktes upp inför fredskon-
gressen i Frankfurt 1850 är ett tydligt exempel; det var bokstavligen 
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”inter-nationella” möten, möten mellan nationer, man arrangera-
de i dessa kretsar. På kuvertet är representanter för det amerikanska 
folket, företrätt av en egen delegation, på väg i båt för att möta 
representanter för nationernas Europa.96 På liknande sätt användes 
uttrycket internationell också i andra inofficiella sammanhang i 
dessa grupper under perioden kring 1848. Senare under 1850-talet 
letade sig ordet slutligen även in i officiella mötesnamn. Först med 
att använda ordet i titeln var de båda mötena i Paris 1855 om sta-
tistik respektive välgörenhet. Därefter blev beteckningen snabbt 
mer regel än undantag för möten med gränsöverskridande anspråk 
samtidigt som karaktären av möten mellan folk eller nationer blev 
mindre tydligt artikulerad.

Det var också som gränsöverskridande möten som dessa konvent 
och kongresser framställdes som något nytt vid tiden. De överskred 
gamla gränser genom nya kommunikationsmedel och de skapade 
möten mellan inte bara individer utan också nationer. När 1840- 
och 1850-talets församlingar diskuterades var förväntningarna 
stora på vilka effekter dessa skulle kunna ha, och de beskrevs ofta 
som en logisk fortsättning på en allmän rörelse mot samarbete över 
förlegade geografiska gränser. De kunde liksom det framväxande 
järnvägsnätet och de nya ångfartygen, telegrafen och avskaffandet 
av handelstullar, beskrivas som tecken på att en ny tidsålder av 
samarbete mellan folken var på väg att upprättas.97 Vida utveck-
lingsperspektiv som dessa lyftes återkommande fram, oavsett om 
det handlade om möten om fredsfrågan eller om samarbete inom 
det statistiska området. Denna typ av möten kunde vid slutet av 
1840-talet motiveras med att de skulle föra med sig att ”skillnader 
mellan nationaliteter och skillnader mellan språk suddas ut och 
blandas samman i den heliga och delade målsättningen”; de skulle 
kunna sammankalla ”alla folk att säga sin mening, att ge sina råd, 
att presentera sina planer”; på så vis skulle de också kunna ”för-
verkliga den vackra och milda förhoppning som evangelierna har 
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fört till jorden: utsuddandet av gränserna mellan grek och barbar” 
och bidra till ”återupprättandet av enheten inom den mänskliga 
familj som alltför länge varit splittrad”.98 

Det var i första hand i ett symboliskt register som något nytt 
etablerades med dessa möten. I termer av deltagare från andra 
 länder var flera av dessa möten egentligen inte mer gränsöver-
skridande än till exempel vissa tyska naturforskarmöten under 
1830-talet, som bland annat lockade ett relativt stort antal  svenskar, 
danskar, holländare och engelsmän (oaktat hur man ska beteckna 
deltagare från olika tysktalande stater).99 I termer av arrangemang 
knöt dessa möten också nära an till etablerade mötespraktiker och 
gjorde bruk av element från både politiskt agitatoriska samman-
komster och vetenskapliga kongresser. Från att ha varit nationellt 

6. En nationell delegation på väg till ett ”inter-nationellt” 
möte: Illustrerat kuvert som användes som en del i kampanjen 
i usa för amerikanskt deltagande i fredskongressen 1850.
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och lokalt inriktade verktyg för offentlig uppmärksamhet kan man 
alltså säga att mötesformer som konvent och kongresser interna-
tionaliserades vid denna tid, delvis genom att deltagare från olika 
länder aktivt började bjudas in, men framför allt genom att mötena 
på 1840-talet erhöll sin mening just ur anspråken på att vara arenor 
för representanter från olika platser. Det utgör en parallell till den 
utveckling som tidigare nationella och regionala industriutställ-
ningar genomgick under samma period när de successivt kom att 
omvandlas till universella utställningar och världsutställningar, en 
välbekant ”move to internationality” som ofta analyserats med 
stark betoning på de första utställningarna med dessa anspråk 
 under 1850-talet.100

Som redan konstaterats arrangerades antislaverimötena och 
 nykterhets- och fredskongresserna inom en angloamerikansk 
 mötes tradition och genomfördes som typiska meetings. Dessa möten 
hämtade sin form från parlamentariska praktiker och de byggdes 
upp kring en mötesordförande som fördelade ordet, motioner som 
föreslogs och understöddes, debatt kring dessa förslag och slutligen 
omröstning.101 För att skapa ett representativt inslag innefattade 
dessa agitatoriska möten alltså också oftast användandet av dele-
gater, det vill säga på olika sätt valda företrädare som röstade 
om förslagen. Detta var ett förfarande som var särskilt vanligt i 
Förenta staterna men som också användes ofta i Storbritannien.102 
Dessa delegater kunde väljas vid förberedande möten i en viss stad, 
mer internt av arrangörerna själva eller av kyrkor och föreningar 
som var relaterade till saken. I både Storbritannien och Förenta 
staterna togs delegatkonvent enligt denna modell under perioden 
i bruk inom till exempel nykterhets- och antislaveriagitation, men 
även när det gällde kvinnors ställning och rösträttsreformer samt i 
den afroamerikanska gruppens politiska organisering. Dessa dele-
gat konvent var ett särskilt sätt att framträda som skapade repre-
sentati va effekter (vilket var syftet) och de fick också genomgående 
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symbo lisera både ett medborgerligt styre och ett fritt samhälle.103 
De internationella antislaveri-, freds- och nykterhetsmötena gjorde 
genomgående bruk av delegater på detta sätt. I detta ingick också 
att de, liksom de angloamerikanska mötena generellt, finansierades 
genom enskildas donationer och särskilda subskriptioner för 
 mötena.

Penitentiär-, ekonom-, hygien- och statistikkongresserna skapa-
des utifrån en delvis annan bakgrund. De hämtade, som redan 
framhållits, i första hand sin form från en tradition av publik veten-
skap. Kopplingen var också direkt då man vid flera tidiga veten-
skapliga kongresser, bland annat vid de italienska i början av 
1840-talet, redan initierat diskussioner om sådant som cellfängelser 
och straffrättsreformer. Att företrädare för sådana reformer och ett 
nytt socialt kunskapsfält övertog mötesmodeller från de vetenskap-
liga kongresserna kan, som historikern Thomas Nutz påpekat, ses 
som ett led i ett försök staka ut egna professionella och vetenskap-
liga specialiseringar.104 De tidiga penitentiär-, hygien- och statistik-
kongresserna var tydliga uttryck för ambitioner att institutionali-
sera ett reforminriktat vetande inom nya domäner. Fängelsefrågan 
hade förvisso redan tidigare behandlats som en specialitet inom den 
offentliga administrationen, men även under denna period arbe-
tade drivande grupper för att stärka sin ställning och inrätta en 
systematisk ”penologisk” vetenskap; allmän hälsovård (offentlig 
hygien) etablerades vid tiden som en specialitet i skärningspunkten 
mellan medicin och administration; produktionen av officiell sta-
tistik professionaliserades genom inrättandet av statistiska central-
byråer och offentliga tjänster i många europeiska länder. Kopp-
lingen mellan dessa möten och myndigheterna var också betydligt 
närmare än för de angloamerikanska agitatoriska mötena. Bland 
annat stöddes de i flera fall ekonomiskt av regeringar i olika länder 
så att de deltagaravgifter som också togs ut bara behövde täcka en 
del av kostnaderna för genomförandet.
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I likhet med hur de vetenskapliga kongresserna var organiserade 
kom även dessa möten snart att dela upp sig i sektioner för mer 
detaljerade överläggningar i olika frågor. De vetenskapliga mötena 
bestod oftast av allmänna sammankomster – ibland även kallade 
publika möten eller plenum – och sektionsmöten med inriktning 
på olika specialiseringar. Vid de senare lästes och diskuterades rap-
porter med förslag till lösningar eller analyser av olika på förhand 
uppställda frågor inom, oftast, relativt smala områden. Tyska natur-
forskarföreningen, som alltså var förebilden för de flesta andra säll-
skapen, hade inrättat facksektioner vid sina sammankomster redan 
på 1820-talet. För att göra det möjligt att behandla alla  nödvändiga 
detaljer – och för att undvika att fastna i kontroversiella religiösa 
frågor – föreslogs det redan vid penitentiärkongressen i Bryssel 
1847 att nästa kongress skulle organiseras mer likt de vetenskapliga 
kongresserna. Separata ”kommittéer” skulle inrättas som kunde 
förbereda svar på de diskussionsfrågor som ställts upp i program-
met innan dessa togs upp till debatt och omröstning i plenum.105 
Även om det inte blev någon tredje penitentiärkongress var det här 
ett arrangemang som därefter genomgående kom att tillämpas vid 
de andra kongresserna i dessa serier under den aktuella perioden, 
då i form av diskussioner i olika sektioner av i förväg uppställda 
svar på frågor som formulerats i programmet. Rapporterna från 
sektionerna diskuterades sedan vid det allmänna mötet och de 
 slutgiltiga svaren beslutades av hela församlingen. Till skillnad från 
de agiterande mötena fattade kongresserna alltså beslut om långa 
rader av komplicerade frågor, beslut som förberetts i de separata 
sektionerna. 

Skillnaden mellan olika mötestraditioner visade sig också i hur 
en publik på plats enrollerades i framträdandet. Både agitatoriska 
och vetenskapligt inspirerade möten skapade former för mer eller 
mindre ritualiserade diskussioner inför publik. Arrangemangen 
byggde också i båda fallen på ett ansenligt antal närvarande vid 
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sammankomsterna. Antalet delegater var genomgående större vid 
meetings enligt brittisk modell – från cirka 200 till kring 1 000 
 personer vid de internationella möten som är aktuella här. Vid de 
mer vetenskapligt präglade kontinentala kongresserna låg antalet 
normalt sett närmare 200. Vid antislaveri-, freds- och nykter-
hetsmötena var det inte heller ovanligt att vissa särskilda allmänna 
sessioner – eller ”demonstrationer” som de ibland kallades –  kunde 
locka ett par tusen åhörare, även om det andra mötesdagar mest 
var delegaterna själva som var på plats. Vid de vetenskapligt inspi-
rerade mötena var antalet åhörare genomgående färre men även 
dessa kunde vid öppnings- och avslutningsmöten i plenum räkna 
stora publikgrupper på plats. Samtidigt var trovärdigheten för alla 
dessa möten primärt beroende av andra medel än mängden – det 
var inga massmöten som arrangerades utan träffar av på olika sätt 
framstående individer inför en på många sätt utvald församling. 
Valet av lokaler för mötena var genomgående en tydlig markering 
av denna avgränsade form. Alla de internationella möten som be-
handlas här arrangerades inomhus i olika typer av samlingslokaler 
och det krävdes biljett för att komma in, även som åskådare. De 
brittisk-amerikanska mötena genomfördes, med något undantag, 
i antingen fashionabla lokaler som teatrar och konsertsalar eller i 
för denna typ av möten särskilt uppförda mötesrum. De kontinen-
tala kongresserna å sin sida manifesterade en återkommande vilja 
att knyta an till en institutionaliserad vetenskaplig sfär i det att man 
ofta valde lokaler med kopplingar till bland annat akademier. 

Platserna samspelade också med själva framträdandena, det vill 
säga vad som sades, och hur detta togs emot av en närvarande 
 publik.106 Ett tal lät annorlunda i en ”moralisk” lokal som Exeter 
Hall än i sessionssalen för de kungliga akademierna i Bryssel, och 
hur det var rimligt att uttrycka sig varierade på samma sätt. Proto-
koll för hur man förväntades framträda reglerade inte enbart talar-
nas beteende utan också publikens. Som påpekats ovan fanns det 
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till exempel standardiserade sätt att markera engagemang, uppslut-
ning eller kritik. Även användningen av dessa kollektiva uttryck var 
ofta knutna till en viss sorts plats och valet av lokaler sammanföll 
i stort med de två modellerna med angloamerikanska konvent re-
spektive kontinentala kongresser. Att det fanns en tydlig skillnad i 
sättet att framträda mellan de brittiskt-amerikanskt och de konti-
nentalt präglade mötena bekräftas också av dåtida mötesdeltagare. 
Till exempel kunde ett frihandelsmöte gestalta sig helt annorlunda 
beroende på var det ägde rum. När den så kallade tullreforms-
kongressen i Bryssel 1856 återrapporterades till Society of Arts i 
London konstaterade rapportören att man på kontinenten inte 
agiterade enligt brittisk modell: snarare än ”speeches” framfördes 
det skrivna ”essays” och ”the very word ’discussion’ is a misnomer, 
as those desiring to speak were required to inscribe their names 
previously, and were called to the tribune or pulpit in the precise 
order of insertion without the slightest reference to the particular 
topics previous speakers might have opened up”. Om någon ändå 
försökte svara på tidigare anmärkningar tystades de av ordföran-
den, en ”peculiarity, which is essentially continental”.107 

Trots dessa olikheter i ursprung och genomförande måste det 
framhållas att alla dessa tidiga möten med internationella anspråk 
delade viktiga utgångspunkter. Det visar sig för det första i hur 
förslagen om sammankomster kunde formuleras med hänvis ningar 
till flera olika traditioner och förebilder. När Édouard Ducpétiaux 
tidigt under 1840-talet föreslog europeiska möten för att lösa pau-
perismens problem blandade han referenser. Han föreslog att ”en 
allmän kongress” av europeiska stater skulle samlas för att besluta 
om konventioner som skulle främja ”de vita arbetarnas befrielse 
liksom de tidigare verkat för de svartas”, det vill säga ett slags 
 mellanstatlig kongress, men samtidigt påpekade han att i Stor-
britannien och Förenta staterna hade en livaktig agitation mot 
slavhandel och dryckenskap haft stora framgångar och det var en 



 1. Reformistiska möten i tal, text och bild 65

sådan som nu behövde överföras till nya områden.108 Detta uteslöt 
inte heller att de vetenskapliga kongresser som inrättats på konti-
nenten också var en förlaga till förslaget. Vid dessa möten, som 
Ducpétiaux kände väl till, hade det primärt handlat om de ”exakta” 
snarare än de ”sociala och moraliska” vetenskaperna men det var 
nu dags att främja de senare genom att ”associationsprincipen 
skulle […] lyftas fram, och organiseras” på en ny nivå.109 Som tidi-
gare nämnts hämtade en person som Elihu Burritt å sin sida inspi-
ration till den första fredskongressen vid den ekonomkongress som 
genomfördes i Bryssel 1846; ett möte som i sin tur byggde lika 
mycket på den pågående brittiska frihandelsagitationen som på 
kontinentala vetenskapliga mötespraktiker.

För det andra visar sig kopplingarna mellan olika mötestraditio-
ner i själva arrangemangen. Å ena sidan var det inte ovanligt att de 
brittisk-amerikanska mötena – till exempel antislaverikonventen 
– använde sig av det vetenskapliga fältets kommunikationsprakti-
ker i form av rapporter och sammanställningar av insamlade upp-
lysningar som lästes i sin helhet vid mötena eller sammanställdes 
för publicering i anslutning till förhandlingarna. Inte heller saknas 
det exempel på att auktoriteter från det vetenskapliga fältet lyftes 
fram vid dessa möten. Å andra sidan kom man även vid de konti-
nentala kongresserna att genomgående använda sig av delegatlik-
nande representanter från olika platser och föreningar på ett sätt 
som liknade den angloamerikanska traditionen. Trots de delibera-
tiva pretentionerna lades vid de kontinentala kongresserna stor vikt 
vid omröstningar i plenum där slutsatser och deklarationer skulle 
antas för att kunna publiceras i mötets namn; skillnaden mellan 
politiskt agitatoriskt och vetenskapligt strukturerade möten är i 
denna del främst att de senare antog betydligt fler och mer detal-
jerade deklarationer och rekommendationer, medan de förra höll 
sig på en mer allmän nivå och gärna upprepade samma slutsatser 
från ett möte till ett annat. De kontinentala kongresserna lockade, 
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som nämnts, också ibland stora åhörarskaror på ett sätt som på-
minde om de agiterande mötena.

mötenas väg från 
talhändelser till text

Dessa tidiga internationella möten riktades som nämnts i inled-
ningen genomgående mot tryckta medier. Utan denna förmedling 
skulle de knappast ha varit meningsfulla att genomföra, och det är 
inte orimligt att beskriva mötena som offentligt tal för att skapa i 
första hand tryckt text. De aktuella konventen och kongresserna 
kan på många sätt sägas ha ägt rum i tryck då de fick den största 
delen av sin uppmärksamhet och betydelse först när de återgavs i 
denna form. Som kommer att visas mer i detalj i kommande del-
studier anpassades dessutom arrangemangen och framträdandena 
direkt till dessa intermediala relationer. Många enskilda framträ-
danden går till exempel inte att förstå utan hänsyn till att talarna 
inte bara pratade inför de församlade utan även riktade sig till en 
vidare läsande publik.110 

Att denna relation var central är alltså tydligt, men i detta sam-
manhang är det också viktigt att precisera i vilka former denna 
mediering kunde och förväntades ske. De aktuella mötena – liksom 
generellt sett de flesta offentliga möten vid tiden – förmedlades i 
tryckt form i olika kretslopp och i olika medier, från snabbare till 
långsammare medier och i mer allmänt tillgängliga liksom mer 
interna kretslopp. Man vände sig för det första till en potentiellt 
sett vid publik genom de förhållandevis snabba nyhetstidningarna, 
framför allt dagstidningarna och de vid tiden framväxande illu-
strerade aktualitetstidningar som normalt publicerades en gång i 
veckan. Många gånger kunde de rapporter från mötena som 
 publicerades i dagspressen vara tämligen detaljerade och löpa på 
under flera dagar. I andra fall handlade det om kortare referat eller 
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kommentarer till någon aspekt av mötet, som kända personers 
 närvaro eller utländska besökares förehavanden. Som vi ska se 
 rapporterades och kommenterades internationella konvent och 
kongresser ofta i tidningar i den stad där de hölls, och framför allt 
är det tydligt att organisatörerna förväntade sig att detta skulle ske. 
Utifrån dessa första referat och kommentarer förutsatte man också 
att information skulle spridas vidare till tidningar i andra delar av 
landet och utomlands (för exempel se kapitel 2–4). 

Rapporteringen i tidskrifter och periodiska organisationspubli-
kationer skedde med längre fördröjning men framhölls också vara 
av stor betydelse och kunde dessutom ge upphov till nya kommen-
tarer i pressen. Viktigast var att mötena ofta behandlades utförligt 
i tidskrifter knutna till organisatörerna själva. Brittiska, ameri-
kanska och franska antislaverisällskap och fredsföreningar gav till 
exempel alla ut tidskrifter som behandlade dessa internationella 
möten och som även lästes och kommenterades i andra länder. 
Kopplat till kretsarna bakom de socialt inriktade kongresserna 
fanns en rad administrativa byråer, förvaltningar, akademier, för-
eningar och sällskap vars nätverk var viktiga i mötenas tillblivelse 
och som även gav ut publikationer där sammankomsterna behand-
lades.111 Dessa möten var dock relevanta även för tidskrifter som 
gavs ut av andra; i Storbritannien kunde deras förhandlingar till 
exempel kommenteras i de recensionstidskrifter, så kallade reviews, 
som var inflytelserika vid tiden och detsamma gällde mer veten-
skapligt inriktade tidskrifter i andra länder. 

Det samlade och separat publicerade kongresstrycket var också 
ett centralt tryckmedium för alla de internationella mötena, om än 
på delvis olika sätt. Vissa möten lade stora resurser på dessa tryck 
och producerade omfattande redogörelser i antal sidor räknat, med 
bilagor bestående av rapporter, brev och uppsatser. Kongresstryck-
en fyllde på detta sätt en viktig roll som sammanfattning av kun-
skapsfält och områden. Vissa möten resulterade dock i kortare och 
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mindre officiösa framställningar, där det separat utgivna trycket 
snarast var en återutgivning av de redogörelser som först publice-
rats i till organisatörerna knutna tidningar och tidskrifter. I vilket 
fall var kongresstrycket en medieform som fungerade långsam-
mare än både tidningar och tidskrifter; därmed fyllde det också en 
annan, mer sammanfattande och ofta monumentaliserande roll. 
Inte sällan var principen att alla deltagare som erlagt mötesavgift 
fick ett exemplar av det färdiga trycket skickat till sig (ofta efter ett 
halvår eller mer). Detta samtidigt som böckerna också var tillgäng-
liga via arrangerande föreningar och i vissa fall även för försäljning 
via ett antal kontrakterade bokhandlare i olika europeiska städer. 
Av organisatörerna själva kunde kongresstrycken användas för att 
åskådliggöra mötets betydelse och kollektiva uppfattningar i olika 
frågor, till exempel vid uppvaktningar av officiella företrädare. 

Ambitionen i de rapporter som publicerades i organisatörernas 
egna tidskrifter och i ännu högre grad i de officiella trycken var ofta 
att på olika sätt återge mötena i ett slags helhet. Det handlade om 
att beskriva alla aktiviteter och beslut men också om att referera 
”det” som sagts. Även nyhetstidningarna innehöll ofta rapporter 
som kunde vara mycket omfattande och i vissa fall likna den till 
synes fullständiga ”verbatim”, det vill säga ett referat skrivet i för-
sta person med ambitionen att framstå som ordagrant, som oftast 
användes i organisatörernas egna återgivningar. I detta sätt att 
återge förhandlingarna uttrycktes en tidstypisk strävan efter auten-
ticitet genom att förmedla mötena i sin helhet. Det innefattade en 
ambition att översätta de muntliga anförandena till tryckt text men 
också att förmedla den kontext i vilken de hade uttalats, det vill 
säga att även återge stämning i lokalen och mottagande hos en 
publik på plats. Såtillvida var det också fråga om ett slags remedie-
ring där mötet som medium återgavs i ett annat medium. Denna 
strävan efter helhet och autenticitet ska inte minst ses mot bak-
grund av att tal i offentligheten vid denna tid bar på starka  positiva 
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konnotationer av politiska reformer och delaktighet i styret. Rätt 
utformad kunde den tryckta texten hämta både intresse och styrka 
ur det förhållande att den sågs som verklighetstrogen återgivning 
av just offentliga framföranden och hur dessa togs emot av en 
 publik på plats. 

Som litteraturvetaren Ivan Kreilkamp visat förde detta även med 
sig ett sökande efter det han kallar ”preferable representations of 
voice”, det vill säga sätt att transkribera tal så att det framstod som 
autentiskt samtidigt som det kunde inordnas i en grammatiskt kor-
rekt och logiskt-rationell textkultur.112 Inte minst yttrade sig dessa 
ambitioner i tidens stora intresse för stenografi och olika tekniker 
för att förmedla tal till text.113 För att framstå som inte bara auten-
tiskt utan också rimligt behövde det talade ordet alltså ”renskrivas” 
på olika sätt. Även politiskt tveksamma eller på andra sätt olämp-
liga yttranden kunde behöva redigeras. I själva verket var detta 
arbetskrävande uppgifter som krävde avvägningar och kompromis-
ser. Vid de internationella mötena fick de närvarande mötessekre-
terarna anstränga sig för att få med vad som sades, inte minst då 
man ibland talade flera olika språk; i vissa fall hade man egna steno-
grafer som försökte fånga vad som uttalades i salen, i andra fall fick 
man i efterhand förlita sig på tidningarnas referat eller talarnas 
egna manuskript för att komplettera. Att detta återskapande av 
mötet kunde vara ett omfattande och tidsödande arbete vittnar 
flera av de ansvariga om.114 

Sammantaget pekar detta på en komplicerad relation mellan 
skriftliga, muntliga och textbaserade medier där översättningar ofta 
gjordes i flera led för att skapa en slutlig produkt som framstod som 
en naturlig återgivning av händelsen. Ett exempel på hur en del i 
denna process kunde se ut är författaren Victor Hugos ändringar i 
tryckkorrekturet till ett sedermera berömt tal om Europas förenta 
stater som han höll vid fredskongressen i Paris 1849. Här förbätt-
rades framställningen stilistiskt på flera ställen och en känslig 



7. Exempel på Victor Hugos korrektur av 
inledningsanförandet vid fredskongressen i Paris 
1849 som visar hur en viktig del av mötet kunde 

förändras på väg från tal till text.

 passage som anspelade på samtida politiska förhållanden (den fran-
ska militära intervention på påvedömets sida mot republikanerna 
i Rom) skrevs om på väg från muntligt framförande till tryckt pro-
dukt (bild 7).115 Att detta tolknings- och transkriberingsarbete blev 
beroende av skriftliga förlagor (som talarnas manus) berodde inte 
minst på att flera olika språk ibland talades vid de internationella 
mötena och att delar behövde översättas i efterhand för att det 
skulle bli begripligt. Bland annat mot denna bakgrund är det inte 
förvånande att enbart vissa delar av mötena som talhändelser i 
praktiken ofta valdes ut för publicering som en del av det officiella 
trycket, ett förfarande som också kunde resultera i kritik för att 
intressanta delar inte återgavs. I samband med välgörenhetskon-
gressen i Bryssel 1856 påpekades det till exempel att just detta urval 
gav en skev bild av mötet för den läsande publiken eftersom dess 
olika sektioner, i motsats till dess plenum, inte återgavs i de offici-
ella framställningarna.116 

Stenografernas, mötessekreterarnas och redaktörernas arbete 
innebar också ofelbart att de korrigerade, lade till rätta och tolkade 
vad som hände i salen. Skeendena förmedlades sedan i den tryckta 
versionen av förhandlingarna efter att ha nedskrivits, kompletterats 
och redigerats. Utan ett sådant arbete kunde inte de former av 
”transparens” och tydlighet som man eftersträvade uppnås.117 
 Exemplen på dessa ändringar och tillrättalägganden i de tryckta 
förhandlingarna är många från tidens möten. Det är dock värt att 
notera att det inom den framväxande stenografin under perioden 
utvecklades ett ideal som just gick ut på att dessa oundvikliga 
”inter ventioner” inte bara skulle döljas för läsaren utan allra helst 
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också för talaren själv.118 Tilltron till möjligheten av autentisk åter-
givning var på många sätt stor även om man inte var omedveten 
om att det fanns en problematisk relation mellan det talade ordet, 
publikens reaktioner och dess återgivning i text. Just eftersom 
 förmedlingen av muntliga framföranden spelade en central roll i 
dåtida politisk kultur blev det också viktigt hur dessa återgivning-
ar gick till. Inte minst blev det intressant för meningsmotståndare 
att avslöja det godtyckliga i detta efterarbete i syfte att demaskera 
orimliga anspråk; se till exempel den karikatyr från 1849 av  Honoré 
Daumier som återges nedan (bild 8). Att återgivningarna av offent-
ligt talande generellt, och publikens reaktioner på framträdandena 
specifikt, färgades av inställningen till den som talade var ett utbrett 
tema i kritiska framställningar.119 

I kongresstrycken från de internationella mötena användes 
 genomgående vissa särskilda estetiskt representativa tekniker för 
att levandegöra mötena som en talad eller scenisk händelse i ett tyst 
medium och för en läsande publik. På en abstrakt nivå kan det 
sägas handla om strategier för att textualisera det talade ordet och 
sätt att återge ljud i text för att skapa eftersträvad äkthet och när-
varokänsla.120 Genomgående skapades till exempel en deliberativ 
form genom att anföranden, repliker och svar på dessa återgavs i 
sin helhet där så var möjligt. Yttranden presenterades i organisa-
törernas egna tryck helst i form av direkt anföring, utom då det av 
praktiska skäl blev nödvändigt att enbart sammanfatta innehållet. 
I de officiella tryckta förhandlingarna infogades också löpande 
 markeringar av publikens reaktioner; utrop av gillande eller miss-
nöje angavs och styrkan på eventuella applåder eller andra känslo-
yttringar indikerades ofta. I vissa fall finns också uppgifter in skjutna 
om vad som hände i salen för att sätta något i relief eller förklara 
en talares reaktion, även om denna form av instick, som skapar 
avbrott och bryter närvarokänslan i redogörelsen, är relativt ovan-
liga. Samtidigt innebar framställningarna i praktiken också att ljud 
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och känsloyttringar uteslöts, vilket till exempel visar sig om man 
jämför privata beskrivningar av mötenas atmosfär eller om man 
jämför olika versioner av samma möte i tryckt form (för exempel 
på detta se kapitel 2). För att mötena skulle fungera i text utan att 
framstå som kaotiska var man i lika hög grad tvungen att utesluta 

8. Att det fanns olika sätt att framställa publikens reaktioner 
när de skulle överföras till text var ofta föremål för satir. 
Bildtexten lyder: ”Herr stenograf, ni har på ett förtjänstfullt 
sätt återgivit mitt tal, men ni har på ett antal ställen glömt att 
ange: _ Livlig entusiasm, ..... jag har gjort dessa små rättelser.” 
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ljud och publikreaktioner som att lyfta fram dem; vidare behövde 
man ofta både redigera och lägga till rätta vad som hade sagts. I 
syfte att säkra trovärdighet tillgreps allmänna konventioner för 
återgivning av tal, men det fanns även stort utrymme för anpass-
ningar till specifika förhållanden vilket gav mötena delvis olika 
karaktär i tryckt form. Framställningsformen kunde till exempel 
användas både för att förstärka mer retoriskt agiterande drag och 
för att understryka det vetenskapligt resonerande. Organisatörer-
nas egna återgivningar måste mot denna bakgrund läsas som en 
integrerad del i skapandet av mötena som sådana. 

en marknad för bilder 
av församlingar och personer

En viktig förutsättning för de internationella konventens och kon-
gressernas genomförande var alltså den utbredda spridningen och 
konsumtionen av text med redogörelser för offentliga möten. En 
annan förutsättning var tidens bildkultur. Det fanns en efterfrågan 
på framställningar i bild av offentliga möten som sådana, vilket orga-
nisatörerna av dessa möten i flera fall kunde dra nytta av.  Vidare 
spelade återgivningar i bild av kända personer inom bland annat 
det samhällsreformistiska området en viktig roll. Organisatörerna 
av dessa möten kunde utgå från att det fanns ett intresse för en-
skilda kända personer och intresseväckande ”karaktärer”, att se 
dem på plats vid mötena men även återgivna i bilder, och en vilja 
hos olika medieproducenter att lyfta fram denna typ av personer.

Som en del av den expanderande marknaden för tryckt bild 
 under 1800-talets första hälft kom offentliga ceremonier, möten 
och festligheter att återges i allt större utsträckning. Den ökande 
mängden bilder av bland annat denna typ av evenemang hängde 
samman med utvecklingen av nya gravyr- och trycktekniker som 
möjliggjorde längre serier och billigare framställning redan under 
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1820- och 1830-talet. I och med den illustrerade aktualitetspressens 
framväxt – vilket inte minst byggde på en utveckling av xylogra-
fiska tekniker för bildreproduktion tillsammans med text – började 
man i flera europeiska länder sedan under 1840-talet regelbundet 
återge tilldragelser av denna typ i en ny form av snabbt förmedlad 
bild med anspråk på att återge realistiska nyheter, huvudsakligen 
för en välbeställd publik.121 Att vissa tilldragelser återgavs på detta 
sätt var ett verksamt medel för att etablera dem som mediehändel-
ser i vidare mening. Denna expanderande bildkultur var ofta kom-
mersiell, med tecknare, xylografer, tryckare, förläggare och redak-
törer som spekulerade i publikens intresse för en viss händelse eller 
person. Gränsen mot politisk och samhällsförbättrande verksamhet 
var dock flytande; vissa enskilda utgivare drev verksamheten på lika 
delar kommersiell och religiös eller filantropisk grund, och dess-
utom var reformistiska associationer själva ofta viktiga utgivare av 
inte bara text i form av oräkneliga pamfletter, böcker och tidskrif-
ter, utan också av bilder som illustrerade reformer och uppmärk-
sammade viktiga händelser eller individer som utmärkt sig.122

Att det fanns ett intresse för bilder av offentliga möten just som 
församlingar illustreras till exempel av de grafiska framställningar 
som återgivits i början av kapitlet. Exemplen visar även att mark-
naden för sådana bilder kunde vara transnationell: bilden av anti-
slaverimötet 1841 i Exeter Hall (bild 1) trycktes i en illustrerad bok 
om storstaden Londons attraktioner men var dessutom, som indi-
keras av under bilden graverade texter på olika språk, tänkt att 
kunna distribuerades separat i olika länder; den gick även att köpa 
kolorerad och det är tydligt att tanken var att man skulle använda 
den i dekorativt syfte. Den andra bilden ovan (bild 2) föreställer 
enligt bildtexten ”majmöten” i plural (det nämns att ett trettiotal 
filantropiska associationer varje år håller sina årsmöten under april 
och maj i Exter Hall i London). Bilden är alltså inte av en viss hän-
delse utan av en generell företeelse. Denna aspekt förstärks av hur 
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bilden sedan vidareanvändes. Detta trästick publicerades först i 
 Illustrated London News 1844 i samband med pågående möten i sta-
den och sedan ett år senare i Illustrirte Zeitung i Leipzig. Att bilder 
som dessa spreds vidare i olika transnationella kretslopp visar tyd-
ligt på den intresseväckande sida som dessa sammankomster som 
sammankomster kunde uppfattas ha. Det ansågs värt att avbilda de 
brittiska majmötena även för en tysktalande publik utan direkt 
relation till någon ny uppseendeväckande händelse och som före-
teelse.123 På samma sätt uppfattades de olika serierna av vetenskap-
liga möten genomgående som nyheter och som värda att återge i 
ofta mycket utarbetade visuella framställningar. Även i det fallet 
kunde själva möteshändelserna även i andra länder förväntas intres-
sera den egna läsekretsen.124  

I de bilder som spreds, både separat och i tidningarna, var det – 
som också framgår av ovanstående exempel – ofta ett starkt fokus 
på folkhavet och mängden människor. Det var själva församlandet 
som gav retorisk kraft och intresse åt framställningar av detta slag; 
att många människor hade samlats kunde tolkas som ett tecken på 
något betydelsefullt och en framväxande rörelse. Bilden av ett brit-
tiskt majmöte var intressant just för att den lästes som en del i 
berättelsen om ett växande medborgerligt samhälle i Storbritan-
nien.125 Mot denna bakgrund blev det för arrangörerna avgörande 
att kunna visa upp en imposant församling för att mötet skulle 
återges och få spridning, något som kan förklara varför man inom 
flera mötesserier särskilt eftersträvade stora och fashionabla lokaler 
och lätt spektakulära inslag som skulle locka åskådare till platsen. 
Som framhållits ovan var dock en viktig aspekt av tidens reformis-
tiska möteskultur både på kontinenten och i Storbritannien att 
man arrangerade ”respektabla” församlingar – en aspekt som  också 
genomgående framhölls på olika sätt i den visuella förmedlingen. 
För trovärdighet för de internationella mötena var det avgörande 
att lyckas samla de bättre bemedlade och de inflytelserika.
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På samma sätt som det fanns ett intresse för att återge folk-
samlingar vid tiden fanns det en marknad för återgivningar av 
 intressanta personer förknippade med reformer. Samma expansion 
som för återgivningen av offentliga evenemang skedde under dessa 
årtionden vad gäller personer. Både traditionella notabiliteter och 
företrädare för en rad nya inflytelserika grupper avbildades i form 
av tryckta porträtt, separat och som en del i seriella publikationer.126 
Denna tilltagande cirkulation av avbildningar och deras roll i att 
skapa celebriteter och ”kända ansikten” är viktig att uppmärk-
samma för att förstå hur de internationella mötena utformades. De 
tidiga internationella mötena lockade många gånger åskådare på 
plats genom deltagande av inom reformkretsar välkända personer 
eller individer som på annat sätt förmedlade en spännande historia 
(som före detta slavar). Dessa personer kunde också förväntas bidra 
till uppmärksamhet i andra medier, framför allt i pressen. Genom 
denna användning av kända eller intresseväckande personer och 
den uppmärksamhet det medförde, fick skildringarna av denna typ 
av möten en tämligen annorlunda stil jämfört med till exempel 
politiskt radikala massmöten. Dessa internationella möten återgavs 
lika ofta med fokus på individer som på församlingen som helhet, 
något som tydligt kontrasterar mot tidens mer folkliga samman-
komster som ofta enbart beskrevs som kollektiva tilldragelser. 

Ett exempel på hur denna inriktning på mer eller mindre kända 
individer uttrycktes kan hämtas från världsnykterhetskonventet i 
London 1846. Det sammanfattades i Illustrated London News med 
följande bild från konventets möte i Covent Garden Theater (bild 
9). I fokus står här de ledande talarna – ”We have engraved a group 
of Portraits of the most distinguished speakers” – men inte så 
 mycket för sina insatser, även om ungefär hälften av dem presente-
ras kort med namn och bakgrund i den vidhängande artikeln, som 
för sitt utseende.127 Det är tydligt att betraktaren av detta kollektiv-
porträtt förväntas vara särskilt intresserad av hur deltagarna såg ut 
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och deras stil. Intresset för enskilda personer inom denna bildkul-
tur präglades också av den vid tiden utbredda sammankopplingen 
 mellan utseende och karaktär.128 Det har beskrivits som att detta 
var en period som utmärktes av ”the great interest in and careful 
scrutiny of the ’character’ of public men”, vilket gav porträtt en 
särskild ställning: ”As physiognomy was culturally pervasive,  people 
had the tools to analyse the character of public men through their 
appearance.”129 

Afroamerikanen Frederick Douglass, före detta slav och välkänd 
abolitionist, ägnas särskild uppmärksamhet i artikeln om världs-
nykterhetskonventet 1846 och hans ansikte återges både tillsam-
mans med de andra och i ett särskilt porträtt i halvfigur. Douglass 
hade inlett sin karriär som antislaveritalare i usa några år tidigare 
och hade kommit till Storbritannien bland annat för att lansera 
sin nyligen utgivna självbiografi. Han etablerade sig under denna 
 period som en verklig celebritet i Storbritannien genom sina många 
offentliga framträdanden i olika delar av landet och det intresse 
hans talande ägnades i pressen. Hans fördömanden av slaveriet vid 
nykterhetskonventet orsakade kontrovers och skapade därmed 
uppmärksamhet, men det särskilda intresset i detta och liknande 
sammanhang var också nära förknippat med bakgrunden som slav 
och med hans hudfärg.130 Denna särskilda uppmärksamhet är typisk 
för tiden och organisatörerna av fler av de internationella möten 
som behandlas längre fram visar sig genomgående väl medvetna 
om det intresseväckande i att ha ”exotiska” delegater med vid 
 mötena.131 Samma förhållningssätt intogs inte sällan till kvinnor 
som fick spela spektakulära roller vid dessa möten även om de inte 
tilläts uppträda som delegater eller hålla anföranden.132 

Denna fascination för intresseväckande ”typer” och mer promi-
nenta reformatörer återkom vid flera av tidens möten. I rapporte-
ringen i text fick sådana personer stort utrymme och i vissa fall 
även i bild. I den illustrerade pressen var porträttbilder av enskilda 
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deltagare inte ovanliga, och ett ofta återkommande format för att 
 rapportera mer respektabla möten (i motsats till orosskapande 
massmöten), var att kombinera översiktsbilder av själva samman-
komsterna med ett eller två porträtt av kända deltagare. Detta kon-
ventionella framställningssätt användes till exempel upprepade 
gånger i samband med fredskongresserna. Denna marknad med 
dess standardiserade format för återgivning i bild av offentliga 

9. Kopplingen mellan utseende, stil och karaktär var 
vanlig i skildringen av offentliga personer, vilket bland 
annat detta kollektivporträtt från världsnykterhetskon-
ventet 1846 visar. 
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 möten, inklusive prominenta eller intresseväckande personer, är 
viktig att uppmärksamma för att förstå hur de internationella 
 mötena utformades. Det var i förhållande till mediala förutsätt-
ningar av detta slag de arrangerades: i vissa fall skapades de just på 
ett sådant sätt att de skulle kunna återges i bild; i andra fall såg 
organisatörerna till att skapa egna återgivningar för att intressera 
en bredare publik för personer och sammankomster; i åter andra 
fall utnyttjade man helt enkelt det faktum att många delegater 
 redan kunde förväntas vara kända bland annat till utseendet. 

slutsatser

De tidiga möten med internationella anspråk som anordnades 
 under 1840- och 1850-talet var alla inriktade på samhällsreformis-
tiska frågor. Det fanns också starka både personliga och tematiska 
kopplingar mellan olika mötesserier. Att kontaktpunkterna var 
många hänger bland annat samman med att de drivande organi-
satörerna utmärktes av ett slags universellt reformsinne som inne-
fattade en lång rad av tidens förbättringsprojekt. En slutsats av det 
föregående är å ena sidan att mötenas arrangemang måste ses i 
samband med delvis olikartade möteskulturer och sätt att använda 
offentligt talande i samhällsreformistiska syften. I första hand  gäller 
detta en brittisk-amerikansk tradition av politiskt agiterande, med 
delegatkonvent och meetings, respektive en kontinental möteskultur 
där bland annat den vetenskapliga sammankomsten var central 
som förebild för olika typer av reformmöten. I sättet att arrangera 
möten fanns det å andra sidan även viktiga gemensamma drag, 
vilket inte minst kan förklaras av nära personkopplingar mellan 
olika organisatörer. De gemensamma dragen hade också att göra 
med att alla mötena var riktade mot tidens tryckmedier. 

De tidiga internationella mötena var del av ett mediesystem som 
skapade specifika förutsättningar för sättet att framträda offentligt. 
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Det stora utrymmet för återgivningar i tidningarna av offentligt 
talande av detta slag var en viktig förutsättning, liksom intresset 
för att i text återskapa mötena som publika händelser. En bild-
kultur som intresserade sig för offentliga församlingar, inte minst 
som symboliska uttryck för ett framväxande medborgerligt sam-
hälle, var en annan viktig förutsättning; även intresset för kända 
personer inom de reformistiska sfärerna och andra uppseende-
väckande ”typer” var viktigt för hur mötena organiserades. I de 
följande delstudierna kommer flera exempel att ges på hur dessa 
mediala förutsättningar samspelade med mötenas arrangemang. 
Det var inte minst förväntningarna på att mötena skulle kunna upp-
märksammas och återges på dessa sätt i olika medier som spelade 
en avgörande roll för hur de genomfördes.





2 | Vittnen i metropolen: 
Antislaverikonventen

Trots överenskommelser mellan de europeiska stormakterna om 
ett stopp för den transatlantiska slavhandeln fortsatte denna i olika 
former under hela 1800-talets första hälft. Slaveriet som sådant var 
också under hela denna period tillåtet i de flesta europeiska kolo-
nier och även i många självständiga stater. På 1830-talet avskaffade 
Storbritannien, efter en intensiv reformkampanj, slutligen även 
slaveriet som sådant i de flesta av sina kolonier (dock inte i Asien). 
Ett land som Frankrike, som under Napoleon återinfört slaveriet i 
kolonierna efter ett första försök att upphäva det i samband med 
franska revolutionen, förhalade på 1840-talet fortfarande frågan 
trots officiella uttalanden om det önskvärda i ett avskaffande. Situa-
tionen var likartad i många andra länder, från det Osmanska riket 
och Ryssland till Sverige. I en av världens största slavekonomier, 
usa, syntes 1840 fortfarande inga tecken på en nära förestående 
förändring. I London genomfördes 1840 och 1843 de två allmänna 
antislaverikonvent som nämnts i föregående kapitel. De arrangera-
des av British and Foreign Anti-Slavery Society för att sprida det 
brittiska exemplet och på andra sätt verka för slaveriets omedel-
bara avskaffande globalt. Utländska deltagare vid dessa möten kom 
främst från Förenta staterna och Frankrike, men en rad personer 
var också tillresta från brittiska kolonier i andra delar av världen. 

I den tidigare forskningen är det främst det första antislaverikon-
ventet som uppmärksammats, och det främst för en sak: kvinnors 
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(icke)deltagande vid mötet. I usa hade bland annat frågan om 
kvinnors del i antislaverirörelsen 1840 lett till uppslitande kon-
flikter och splittring. När sju kvinnor, bland andra den välkända 
amerikanska abolitionisten Lucretia Mott, nominerats till konven-
tet i London ledde det till en utdragen debatt på plats vid mötet 
om kvinnors rätt att delta vid och tala inför ett offentligt möte av 
detta slag. Kvinnorna själva var uteslutna från diskussionen men 
deras rätt att ta plats i församlingen företräddes av män som sym-
patiserade med saken, företrädesvis anhängare av den radikale ame-
rikanske abolitionisten William Lloyd Garrison. Själva fick de till-
resta kvinnorna sätta sig i ett galleri längre bak i salen tillsammans 
med brittiska kvinnor och övriga åskådare. Denna konflikt har ofta 
uppmärksammats, inte minst för att den ansetts vara instrumentell 
för en transnationell kvinnorörelses tidiga formering.133 I relation 
till antislaverikonventet 1840 har dock även andra frågor behand-
lats i den tidigare forskningen. Bland annat har frågan om hur de 
företrädesvis vita delegaterna framställde sig själva i förhållande till 
de befolkningar de skulle befria analyserats.134 

Dessa skildringar av olika ”representationsstrider” vid konventet 
1840 är i högsta grad intressanta och kommer att ligga till grund 
för den följande framställningen i relevanta delar. De befintliga 
studierna uppmärksammar dock i liten utsträckning det man kan 
kalla konventens egna strategier, det vill säga hur de var arrange-
rade och hur de genomfördes för att förmedla trovärdighet i en 
dåtida kulturell kontext. Med utgångspunkt i denna undersöknings 
övergripande syfte kan det framför allt konstateras att det saknas 
mer systematiska redogörelser för hur antislaverikonventen iscen-
sattes som mediehändelser. För att analysera detta beskrivs i det 
följande de båda konventen med fokus på vilken problematik de 
kretsade kring samt hur de etablerade en berättelse om samman-
komsterna som ”världsmöten” och uttryck för ett moraliskt uppvak-
nande inför slavsystemets realiteter. Syftet är att visa hur mötena 
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på olika sätt framställde kunskap om slaveriet och sig själva som 
representanter för trovärdiga kunskapssubjekt på samma gång, 
samt hur detta var relaterat till ambitionerna att vända sig till en 
publik i olika länder. 

slaveriet som kunskapsproblem

För att tydliggöra vilka problem som stod i centrum för antislaveri-
konventen 1840 och 1843 kan man utgå från den roll två uppmärk-
sammade oljemålningar spelade vid mötena. Den första är en stor 
målning föreställande själva antislaverikonventet 1840 av den  kände 
brittiske historiemålaren Benjamin Robert Haydon (bild 10). På 
uppdrag av organisatörerna avbildade Haydon mötets öppnings-
ceremoni med en lång rad individuella porträtt av viktigare delta-
gare. I framställningen återges en scen då Thomas Clarkson, tidens 
mest kände veteran för saken, tillsammans med sin sons änka och 
nioårige sonson intog platsen som hedersordförande och, trots att 
han var ”lame and nearly blind”, öppnade mötet under vad som 
beskrevs som stark känslomässighet bland många i publiken.135 I 
den ceremoni som Haydon beskrev var också den frigivne slaven 
och baptistprästen Henry Beckford från Jamaica en viktig del – i 
tavlan har han en prominent plats i förgrunden. Innan Thomas 
Clarkson drog sig tillbaka kunde Beckford uttrycka sin tacksamhet 
till honom och den församling som här skapats för att ha befriat 
slavarna i de brittiska kolonierna.136 Beckford framställdes vid 
 mötet och i tavlan, med sin hudfärg och historia, som företrädare 
för ett kollektiv vars intressen konventet inrättats för att främja; 
Beckford och Clarkson sammanfattar i denna scen den framgångs-
rika historia av brittisk abolitionism som konventet skulle visa upp 
för världen. Haydons tavla har också ofta uppmärksammats i forsk-
ningen just för denna framställning av rasrelationer och en typ av 
välvillig paternalism där jämlikhetsretorik dolde att människor 



10. Benjamin Robert Haydon, ”The Anti-Slavery Convention, 
1840” (1841). Målning föreställer öppningsceremonin vid 
konventet och visar upp en historisk församling av framgångs-
rika abolitionister; i centrum för intresset står relationen 
mellan svarta och vita.
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med afrikanskt ursprung här i praktiken positionerades som i be-
hov av undervisning och beskydd från en europeisk civilisation. 
Vidare har tavlan bland annat uppmärksammats just för kvinnor-
nas undanträngda plats och det faktum att Haydon placerade vik-
tiga kvinnliga abolitionister i bakgrunden.137 

Som historikern Catherine Hall framhållit utgjorde Haydons 
tavla och Beckfords centrala plats i den ett direkt inlägg i debatten 
om det som ofta kallades det stora experimentet, det vill säga 
 slaveriets avskaffande i de brittiska kolonierna: ”Haydon wanted 
to represent in his painting the story of success of emancipation 
and Beckford’s figure was to carry this.”138 Henry Beckford fick med 
sin person – sitt utseende och sin framgång – gå i god för de svartas 
dugliga karaktär. En del av det generella motivet för antislaveri-
konventen på 1840-talet var just att bevisa emancipationens fram-
gång i de brittiska kolonierna: ”knowing, as we do, how much the 
moral influence arising from emancipation by one country will 
promote the universal overthrow of slavery”.139 Vid själva konven-
ten betonades särskilt att det här var ”an experiment upon which 
the eyes of the whole world are fixed”.140 Det uppfattades som cen-
tralt att visa sanningen i de förutsägelser som gjorts i agitationen 
för slaveriets avskaffande och en dominerande fråga kom i sam-
manhanget att bli de svarta befolkningarnas karaktär, det vill säga 
de en gång förslavades förmåga att hantera frihet och att utvecklas 
till samma nivå som européerna.141 Att bevisa möjligheten av för-
ändring var en central uppgift för dessa konvent mot bakgrund av 
att det i många länder ifrågasattes om det var möjligt att avskaffa 
slaveriet och om de förslavade var mogna för frihet. 

Haydons tavla och dess framställning av relationen mellan  svarta 
och vita, abolitionister i metropolen och förslavade i kolonierna, 
har ofta fått sammanfatta dessa möten. Just denna relation är onekli-
gen central och det kommer i det följande uppmärksammas att sam-
mankomsterna tillskrevs en viktig roll i att bevisa emancipationens 
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framgång. Det var dock inte det enda som skulle bevisas för världen 
genom dessa möten. Betydelsen av det bevisande eller uppvisande 
temat blir ännu tydligare om man uppmärksammar den målning 
som hängdes mittemot Haydons i mötessalen vid det andra kon-
ventet, 1843, den franske målaren François-Auguste Biards ”The 
slave trade” (bild 11).142 I en effektfull kontrast framställdes i mötes-
lokalen på ena väggen den historiska församling av slaverimotstån-
dare som samlats i metropolen och på den andra just de övergrepp 
och brott i andra världsdelar som de iakttagit. 

I Biards tavla av en imaginär scen på Afrikas västkust framställs 
slavhandelns realiteter i en estetisk anklagelseakt mot både euro-
peiska och lokala slavhandlare; i en frånstötande men samtidig 
voyeuristisk skildring av övergreppens många olika delmoment 
beskrivs de infångades lidanden när de förs till slavskeppen vid 
kusten.143 Vidare pekar tavlan tydligt på det depraverade hos de som 
sysslar med denna hantering, vilket framför allt syns i den lätt uttrå-
kade slavhandlare som tillbakalutad och oberörd av det mänskliga 
lidande som omger honom antecknar transaktionerna i sin räken-
skapsbok. Målningen innehåller en rad markörer som uttrycker ett 
framväxande etnografiskt intresse för befolkningarna i Afrika, som 
noga angivna detaljer i klädedräkter och smycken. Framställningen 
av en halvnaken svart kvinna som brännmärks av vad som före faller 
vara en fransk matros, assisterad av en pojke med bar överkropp, 
ska intressera betraktaren men vittnar också om sexuell gränslöshet 
som problem inom ramen för slavsystemet. Biards målning kom 
vid antislaverikonventet 1843 att användas som en del i iscensätt-
ningen, och flera talare pekade under sina anföranden mot tavlan 
och framhöll att det var detta man hade att bekämpa.144 Tavlan 
fungerade vid mötet som återgivning av den verklighet abolitionis-
terna hade iakttagit.

Som framgår av dessa måleriska framställningar stod en rad olika 
”sakförhållanden” i centrum för antislaverikonventens uppmärk-



11. François-Auguste Biard, ”The slave trade” (cirka 1833). 
Målningen hängde i möteslokalen vid antislaverikonventet 
1843 och hänvisades till av deltagarna som sammanfattning av 
de realiteter man ville bekämpa. 
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samhet. Det handlade om att bevisa framgång vid konventen – inte 
sällan framställde man det som att man nu redovisade ett experi-
ment inför världens blickar – och det handlade om att visa upp 
slaveriets och slavhandelns sanna natur. Att få fram informationer 
om situationen på olika platser innebar också verkliga svårigheter; 
som det uttrycktes vid mötet 1843: ”Slavery is a child of darkness, 
and all the light we gather is through chinks and crevices, and can 
only be obtained by hard study.”145 Dessa svårigheter uppkom bland 
annat på grund av de geografiska avstånden mellan metropolen och 
de avlägsna platser där slaveriet fortgick, men de berodde även på 
det både fysiska och mentala motstånd som alla försök till under-
sökningar mötte. Alla uppgifter som fördes fram av slaveriets mot-
ståndare ifrågasattes också av dess försvarare.146 Problemet var att 
systemets försvarare, särskilt om de själva var slavägare eller levde 
i samhällen präglade av detta system, led av en i det närmaste 
 patologisk oförmåga att se de verkliga förhållandena; dessa grupper 
beskrevs som förblindade av både direkta intressen och moraliskt 
nedbrytande erfarenheter.

Att slaveriet på detta sätt aktualiserade en rad kunskapsproblem 
är viktigt att understryka som utgångspunkt för en analys av anti-
slaverikonventens funktionssätt. För att se de specifika dragen i 
mötenas iscensättning måste man utgå från att mötena skulle lösa 
vad man kan kalla epistemologiska problem: Hur skulle mötena 
bidra till att visa den legala emancipationens framgång och ut-
vecklingen efter slaveriet? Hur kunde man övertygande förmedla 
slavsystemets verklighet i regioner som de flesta tilltänkta motta-
gare av budskapet aldrig hade besökt? Konventen kan mot denna 
bak grund, i en parallell till processer som beskrivits inom veten-
skapshistorien, beskrivas som ett specifikt sätt att etablera sak-
förhållanden, ”matters of fact”. Liknande processser som de veten-
skaps historikerna Steven Shapin och Simon Shaffer beskrivit för hur 
”private sensory experience” i naturvetenskapliga demonstrationer 
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inför publik blev omvandlade till ”a publicly witnessed and agreed 
fact of nature” kan också sägas ha varit verksamma i skapandet av 
denna typ av sociala fakta.147 

Det var i antislaveriagitationen avgörande att på olika sätt kunna 
frilägga, visa upp och göra trovärdig en bild av situationen på olika 
platser som mottagarna själva inte hade oförmedlad kontakt med. 
Detta förhållande präglade själva mötena; de var inte bara samman-
ställningar av uppgifter från olika platser utan från början arran-
gerade i syfte att garantera fakta i en ibland skeptisk offentlighet. 
En central del i konventen var, vad man kan kalla, en vittnesprak-
tik där deltagarna framträdde som företrädare för grupper som 
trovärdigt kunde vittna om resultaten av avskaffandet av slaveriet 
i de brittiska kolonierna, de svarta befolkningarnas verkliga egen-
skaper, slavsystemets förhållanden på olika platser, och så vidare. 
Det moraliska inslaget – proklamerandet av moraliska ställnings-
taganden och andra sätt att visa upp delegaternas karaktär – ska i 
dessa sammanhang ses som en integrerad del i etableringen av 
 sociala fakta. Också publiken på plats hade en central ställning i 
detta: som församling av moraliska personer kunde mötena 
 garantera riktigheten i det som framfördes. Denna iscensättning 
präglar också på olika sätt organisatörernas egna förmedlingar av 
konventen. Dessa olika aspekter diskuteras i det följande med ut-
gångspunkt i mötenas arrangemang, delegaternas framträdanden 
och konventens medieringar. 

världsmöten med 
panoramaliknande effekter

Antislaverikonventen var utdragna tillställningar. Det första kon-
ventet pågick under inte mindre än tio arbetsdagar, med paus för 
mellanliggande söndagar, och det andra genomfördes på åtta dagar 
med två dagars paus. Församlingen sammanträdde förmiddag och 
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eftermiddag; diskussionerna var stundtals utdragna men under de 
många mötesdagarna upptogs också en försvarlig andel av tiden av 
längre upplästa anföranden som inte diskuterades. I huvudsak ägde 
konventen rum i plenum: några uppdelade sektioner eller separata 
undergrupper, som ofta arrangerades vid tidens vetenskapliga kon-
gresser, förekom inte, annat än att mindre kommittéer tillsattes för 
att förbereda rapporter och utforma beslut som sedan kunde före-
dras vid mötena. De löpande sessionerna genomfördes (huvudsak-
ligen) i Freemason’s Hall, en i London välkänd samlingslokal för 
offentliga möten av denna storlek. I direkt anslutning till själva 
konventen både 1840 och 1843 genomfördes också större publika 
möten i den tidigare nämnda Exeter Hall där inbjudna från kon-
venten medverkade och där konventens budskap kunde presenteras 
för en vidare publik, både på plats och genom tidningarna.148

Konventen genomfördes utifrån program som organisatörerna 
satt upp i förväg – ”not to rule or limit the discussions of the as-
sembled delegates, but to give them form and order” – och presen-
tationerna förhöll sig i linje med dessa program genomgående dels 
geografiskt och dels tematiskt till frågor om slaveriet och dess 
 avskaffande.149 Vid mötena presenterades ett stort antal rapporter 
om det existerande slaveriet, om slavhandel i olika världsdelar och 
om situationen för frigivna befolkningar. Konventen innefattade, 
 vilket märks redan på mötenas omfång, långtgående helhets-
anspråk. Det framhölls särskilt av organisatörerna att arbetet inne-
bar en summering av slaverifrågan som angelägenhet för hela 
mänskligheten och att det var första gången detta hade skett.150 
Utifrån en principiell bestämning av vad som var att räkna som 
slaveri – de tryckta förhandlingarna från mötet 1843 inleddes till 
och med med en officiell definition redan på försättsbladet – och 
vad som inte var det, beskrevs situationen i olika världsdelar. Vid 
konventet 1843 inledde man mötet med att gå igenom förhållan-
dena i de brittiska, franska, spanska, portugisiska och holländska 



 2. Vittnen i metropolen: Antislaverikonventen 93

kolonierna. Vidare behandlades Sverige och Danmark med kolo-
nier, samt situationen i Nordafrika och Sudan; därifrån riktades 
sedan blicken mot Förenta staterna och Ryssland.151 Dessa beskriv-
ningar av situationen i olika länder tog sig vid mötena typiska 
 former som man kan sammanfatta som översikter respektive berät-
telser. 

De exposéliknande översikterna var omfattande beskrivningar 
späckade med siffror, detaljerade uppgifter om förhållanden på 
plats och information om lagstiftning och mellanstatliga avtal. 
Uppgifterna hade många gånger samlats in vid resor eller under-
sökningar som företagits av abolitionisterna själva, men även via 
korrespondens med betrodda personer i kolonierna eller samman-
ställningar av officiella dokument. Som exempel kan man ta den 
genomgång som den amerikanske delegaten Joshua Leavitt gjorde 
av folkräkningen i Förenta staterna vid antislaverikonventet 1840. 
Han fokuserade särskilt på vad den visade om den interna slavhan-
deln och mortaliteten bland de förslavade i en långdragen skriftlig 
redogörelse som lästes upp inför de församlade och som i tryckt 
form även kom att kompletteras med en rad tabeller; Leavitt sam-
manfattade det själv som en ”statistical exhibit to the meeting”.152 
Vid mötet 1843 hade den brittiska antislaveriföreningens sekrete-
rare, John Scoble, sammanställt utförliga rapporter av detta slag 
om rättsliga och praktiska förhållanden i bland annat Brasilien och 
på Kuba.153 Även dessa lästes upp för mötet och återgavs sedan in 
extenso i de tryckta förhandlingarna, då kompletterade med både 
tabeller och utförliga litteraturhänvisningar.

Vid konventen ägnades även stort utrymme åt narrativa fram-
ställningssätt och ett typiskt sätt att beskriva relevanta förhållanden 
var genom att återberätta konkreta händelser. I många fall tog dessa 
berättelser sin utgångspunkt i enskilda livsöden och vad som hänt 
namngivna personer, och inte sällan knöt de direkt an till de ”slav-
berättelser” om specifika individers väg till frihet som vid tiden var 
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populära på bokmarknaden.154 Ett exempel bland otaliga andra är 
den berättelse om amerikanen John Williams flykt till frihet som 
framfördes vid konventet 1840.155 Berättelsen infogades i ett sam-
manhang där den fick tjäna som påminnelse om vikten av att 
 skydda de som flytt förtrycket i usa och lyckats rädda sig över 
gränsen till Kanada, men den var också full av livfullt återgivna 
detaljer om misshandel och umbäranden som illustrationer av 
 situationen i Förenta staterna. Det var heller inte enbart flykthis-
torier som återgavs i narrativ form, även skildringar av slavsystemet 
på olika platser återgavs gärna på detta sätt. En undersökning av 
slavhandelns utbredning i Östafrika, inklusive en uppvaktning hos 
vicekungen i Egypten, Mohammed Ali, förmedlades till exempel i 
form av något som i det närmaste liknar en äventyrsskildring med 
exotiska inslag.156 

I detta framställningssätt var det centralt med detaljerade be-
skrivningar av upplevda situationer. Genomgående återgavs hän-
delser av våld och övergrepp som deltagarna hade kunnat bevittna: 
”I know these horrors are painful to be listened to”, men ”details 
[…] must be told” som en delagat uttryckte det.157 Det framhölls 
också särskilt att ”one great object of this Convention is to drag out 
these atrocities to public light”.158 Dessa ofta detaljerade skild ringar 
– som förvisso inte bara förekom inom ramen för berättelser – kan 
ses som en del av det Thomas Laqueur i en klassisk essä beskrivit 
som moderna humanitära narrativ, det vill säga framställningar 
som genom att fokusera på lidande mänskliga kroppar skapar igen-
känning och motiverar handling.159 Här är poängen att dessa narra-
tiv, liksom mer översiktliga exposéer, även fyllde en central roll i 
att sammanfatta slaveriet överallt: deras funktion var bland annat 
att visa att oavsett yttre omständigheter och specifika  benämningar 
innefattade dessa relationer av ofrihet överallt samma  grundläggande 
brutalitet och förtryck; begäret efter frihet var också överallt och i 
alla grupper detsamma. 
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De ansvariga framställde alltså med olika medel långtgående an-
språk på att tillhandhålla en skildring av allt som rörde slaveriet.  
De var inte heller sena att själva likna konventen vid panoramor, 
en förvisso inte ovanlig metafor i en samtid som återkom till  denna 
typ av ”all-knowing and all-seeing fantasy”.160 

The subject of slavery has hitherto been treated piece-meal, as it 
existed in one or other separate locality. Here it is treated as it exists 
throughout the world. Its atrocities are dragged to light as per-
petrated in every quarter of the globe, and witnesses competent to 
detail them are adduced from every clime. [– – –] The whole earth is 
presented, in a sort of panorama, to the eye of the reader, and, for 
the first time, the sun of human sympathy and benevolence seems 
to shine upon it all.161

Citatet handlar om de tryckta förhandlingarna från konventet 1840 
men det sammanfattar också ambitioner som präglade iscensätt-
ningen av själva mötena. Dessa möten arrangerades för att sam-
manfatta situationen och de syftade till en särskild sorts överblick 
med trovärdiga vittnen och vittnesmål från alla länder (just vitt-
nandet som praktik beskrivs utförligare nedan). Bland annat i 
denna specifika mening beskrevs dessa församlingar som ”världs-
möten” av organisatörerna själva: som ett panorama visade de upp 
slavsystemets verklighet och effekter överallt, för de lyssnande på 
plats och för läsande publiker på distans. 

universalistisk moral 
och exklusiva representanter

Antislaverikonventen på 1840-talet utgick från ett sätt att agitera 
mot slaveriet som utvecklats inom ramen för de kampanjer som 
bedrivits i Storbritannien mot slaveriet under 1830-talet. En 
 integrerad del i detta var vad man kan kalla en ny binär retorik.162 
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Det återkommande budskapet var att alla former av slaveri var en 
religiös synd och ett brott mot grundläggande principer; systemet 
kunde bara avskaffas, aldrig förbättras, och de ledande inom den 
brittiska antislaverirörelsen utgick från att omedelbar frigivning 
var det enda acceptabla. Detta var ett sätt att framställa frågan som 
också ansågs bättre ägnat mobilisering än tidigare mer ”nyan-
serade” ståndpunkter. Tilltalet kom att ses som framgångsrikt och 
organisatörerna av antislaverikonventen uppfattade det som att 
dessa kampanjer, i vilka man varit drivande, hade bidragit till de 
framgångar man haft under 1830-talet. 

När man talade om vikten av att inta en ”moralisk” position vid 
1840-talets antislaverikonvent var det bland annat denna typ av 
principiella fördömanden man syftade på. Redan i inbjudan till det 
första antislaverikonventet slogs det fast att inriktningen på för-
samlingens arbete skulle vara av en ”moral, religious and pacific 
character” – det skulle, som ofta upprepades, utnyttja moralisk 
makt och inflytande för att åstadkomma förändring.163 Det var anti-
slaverimötenas uppgift att lyfta fram grundläggande principer på 
ett sådant sätt att de fick genomslag i opinionen: ”This Convention, 
let it be remembered, has no power but moral power”.164 En mora-
lisk position innebar dock även andra saker, till exempel ställde 
man sig generellt avvisande till militära medel för att hindra slav-
handeln (främst den brittiska marinen ingrep under denna period 
aktivt mot slavskepp), vilka ansågs kontraproduktiva. Vidare ville 
man skapa en församling som stod över dagspolitiska motsätt-
ningar. Det påpekades upprepade gånger under konventen att del-
tagarna hade olika politiska åskådning, och på olika sätt försökte 
man i beslut undvika att ge ”undue weight” till enskilda ” commercial 
and political views”.165 Många framträdanden präglades av en tyd-
lig ambition att inte bara tydliggöra principer, utan också att und-
vika sådant som kunde ifrågasättas på politiska grunder: ”if we 
leave the high ground of principle which we have assumed [– – –] 



 2. Vittnen i metropolen: Antislaverikonventen 97

we lose that moral influence which we now are enabled to 
employ”.166 De framgångar som man kunnat uppnå i det brittiska 
imperiet under 1830-talet skulle bara kunna överflyttas till ett 
 vidare fält om man utgick från en retorik av motsvarande slag som 
använts i de tidigare kampanjerna men också om man undvek käns-
liga enskildheter. Detta principiella framställningssätt hade en 
styrka som det var viktigt att utnyttja. Erfarenheten visade att det 
hade varit effektivt men det fanns också nya skäl att begagna sig av 
det. Det var framför allt motiverat att försöka tillämpa just denna 
typ av moralisk makt eftersom den ”knows no etiquette, no barriers 
arising from national objections on the part of governments to 
listen to any petition”.167 Den moraliska utgångspunkten var sär-
skilt viktig för att mötet skulle kunna tilltala makthavare överallt. 
Det var från denna position som detta världskonvent skulle kunna 
adressera både allmänhet och styrande i olika länder. 

Vid dessa konvent beslutade man, i enlighet med etablerad  praxis 
vid offentliga möten i såväl Storbritannien som Förenta staterna, 
om generella resolutioner och ställde sig bakom uppmaningar 
 riktade till specifika mottagare. Under antislaverikonventen antogs 
en rad sådana uttalanden av de närvarande delegaterna i för-
samlingens namn, till exempel om behovet av ett omedelbart och 
ovillkorligt avskaffande av slaveriet i olika delar av världen, den 
interna slavhandeln i Förenta staterna, rasfördomars skadlighet och 
de praktiska resultaten av slavarnas legala emancipation i de brit-
tiska kolonierna i Västindien.168 Hur man skulle motivera dessa 
gränsöverskridande synpunkter var inte givet, vilket visas av upp-
repade diskussioner om svårigheterna med att lägga sig i andra 
länders angelägenheter. I slutändan var det genom att framhålla 
allmänna principer som överskred det partikulära som man sökte 
hävda denna rätt:

The question of American slavery and prejudice, I deem to be a vital 
question. It is called in America a domestic question, but I deny that 
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it can be domesticated. There is a universal law of morals to which 
slavery is opposed, and that law of morals gives to the world a right 
of opinion in the matter. On the basis of this law of morals I make 
my appeal. I am not then to be charged as a renegade, or hater of my 
country, because I appeal to the representatives of the world.169

Den moraliska position man intog fungerade i detta avseende som 
ett medel för att möjliggöra gränsöverskridande kritik i sådant som 
annars kunde framställas som interna frågor. Det moraliska kom 
därmed också att bli en integrerad del av vad det innebar att vara 
just ett världsmöte. Ett världsmöte utgick från universella principer 
som stod över suverän politisk makt: ”I consider that this Conven-
tion occupies a moral elevation from which it may look down on 
any throne on the face of the earth. […] we only come to reiterate 
the voice of eternal truth”.170 På detta sätt förde antislaverikonven-
ten också vidare en tradition av hänvisningar till mänskligheten i 
allmänhet som subjekt för rättigheter och som bärare av en univer-
sell moral.171 Det intressanta här är att de inte bara hävdade detta 
utan också iscensatte dessa påståenden i praktiken som försam-
lingar som företrädde en växande moralisk opinion. 

Som världsmöten gjorde dessa konvent genomgående anspråk 
på att företräda kunskaper och uppfattningar hos gränsöverskri-
dande kollektiv, inte bara engagerade i ett visst land. Den franske 
delegaten Alcide Laurès talade till exempel om konventet 1840 som 
en ”memorable manifestation of the opinion of the world”, och vid 
mötet 1843 kunde amerikanen Amos Phelps beskriva det som att 
”the body that represents the world’s humanity” nu skulle ”testify 
to the world’s humanity”.172 Det var sådana moraliska opinioner 
man representerade. De förslavades egna erfarenheter var dock 
 något man talade om snarare än för, och i de uppmaningar som 
formulerades återkom uttalanden i namn av de som iakttagit de 
förslavades lidanden. I inbjudan till konventet 1840 slogs det fast 
att man skulle samlas för att överlägga om ”the interests of the 
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slave”, och i de uttalanden som sedan formulerades till olika stats-
överhuvuden talade man som ”a Convention of the friends of the 
slave, assembled from various parts of the world”.173

Som företrädare för gränsöverskridande kollektiv var det viktigt 
att konventen kunde visa upp en viss sorts mångfald i deltagande 
vid mötena, framför allt när det gällde delegaternas geografiska 
hemvist. Inte minst för att kunna rikta kritik mot styrande i olika 
länder var det avgörande att detta var ett möte ”which is not  British, 
but universal”.174 I detta syfte var det också avgörande att kunna 

12. Inträdesbiljett till antislaverikonventet 1840 för 
Dr Norton S. Townsend, delegat för Cincinnati, Ohio. 
Att deltagarna vid mötet representerade olika platser och 
associationer var viktigt, något som bland annat uttrycktes 
i hur de förtecknades som delegater. 
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hänvisa till att personer från olika länder var närvarande, och man 
var noga med att lyfta fram både delegater från olika delar av det 
brittiska imperiet och de fransmän, holländare och amerikaner som 
deltog i förhandlingarna, även om detta var lättare vid det första 
mötet där det ickebrittiska deltagandet var större än vid det  andra.175 
Under konventen uppmärksammades det även löpande att delega-
terna var nominerade av olika kyrkor och representerade olika 
främst kristna trosriktningar; deltagare kom från den anglikanska 
statskyrkan i Storbritannien, katolska kyrkan och många olika pro-
testantiska frikyrkor i den engelsktalande världen, men även till 
exempel judiska delegater var närvarande. Delegatskapet var också 
något som deltagarna gärna refererade till och man var ofta noga 
med att betona denna representativa sida i framträdandena.

Samtidigt skapade representativa frågor, som nämnts, en rad 
problem som kom upp till ytan i arrangemangen. Stora ansträng-
ningar gjordes för att hålla debatten om kvinnors deltagande utan-
för det officiella mötet 1840 och organisatörerna framhöll att frågan 
ställde konventet inför valet mellan att tillåta kvinnor, och därmed 
utsättas för ”the ridicule of the morning papers”, och att behöva ta 
en splittrande diskussion om ”the abstract question of the rights of 
women” inför öppen ridå.176 Båda alternativen hotade konventet. 
Även när det gällde religiösa frågor uppstod diskussioner som tyd-
ligt visar på mer eller mindre uttalade förutsättningar i skapandet 
av församlingen som representativ. I anslutning till ett inlägg av 
den franskjudiske delegaten och parlamentsledamoten Adolphe 
Crémieux, lyftes 1840 betydelsen av olika religiös närvaro i för-
samlingen fram av flera delegater: ”We have here then the Jew 
advocating negro freedom; we have the Catholic advocating Jewish 
liberty, and let me add for myself, that you have a thorough Prot-
estant in heart and in spirit, maintaining the cause of liberty of 
every sect, colour and nation”.177 I slutändan var man dock  tvungen 
att säkra konventet mot detta och skriva bort Crémieux ur kretsen 
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av verkliga representanter. Arrangörerna infogade i de tryckta för-
handlingarna från mötet en kommentar i anslutning till återgiv-
ningen av Crémieux eget anförande, när denna refererat till Guds 
son som ”a great legislator and moralist”: 

There were no symptoms of assent to this part of Mons. C.’s add-
ress. […] though the Convention was called on public grounds, and 
for an object which is interesting to philanthropists of every nation 
under heaven, and of every form of religion, it may be affirmed un-
hesitatingly that its character, spirit, and proceedings were decide-
dly Christian. – Editors.178 

Samtidigt som skillnader på många sätt var viktiga, var enheten 
som kristen församling enligt arrangörerna i praktiken avgörande 
för trovärdigheten. Detta var viktigt inte minst eftersom denna 
exklusiva karaktär var central i mötenas tilltal: ”if we take away 
the ground of religion, we shall deprive ourselves of many of the 
 strongest foundations of appeal”.179

Ett antal afroamerikanska och afrokaribiska män, alla före detta 
slavar, medverkade också vid antislaverikonventen. Som framhål-
lits i tidigare historieskrivning fick dessa personer genomgående 
bära en tung representativ börda genom att de behandlades som 
exempel på framgång och möjligheten av ytterligare reformer. Tyd-
ligt i detta avseende är den amerikanske delegaten James W. C. 
Penningtons position vid mötet 1843. Pennington, som själv rymt 
från slaveriet som ung, var numera utbildad präst och kom till 
 mötet med papper på att han var vald som representant för ett 
antislaverisällskap i Connecticut men också för kristna afroameri-
kaner generellt.180 I ett av konventets längsta anföranden tog han 
uttryckligen avstamp i frågan om svarta människor kunde bli civi-
liserade och sökte motbevisa den ökända amerikanska devisen ”Do 
what you will, The nigger will be a nigger still”.181 I syfte att veder-
lägga dessa fördomar citerade Pennington en mängd statistik och 
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återgav information om förhållandena både historiskt och i sam-
tiden; han kunde förstås även tala med hänvisning till sin egen 
erfarenhet och han återgav detaljerade berättelser om övergrepp. 
Liksom de andra afroamerikanska och afrokaribiska deltagarna vid 
dessa konvent var det dock lika mycket med sitt eget framträdande 
som han drev hem sin poäng, som genom de uppgifter han för-
medlade. Pennington och andra svarta män – hudfärgen påpekades 
genomgående i olika versioner av de tryckta förhandlingarna: ”The 
Rev. J. PENNINGTON (a person of such colour as may be termed 
what is usually called a black)” – visualiserade så att säga reformer-
nas framgångar.182 Pennington som delegat hade också en annor-
lunda position än många andra deltagare, viket bland annat märk-
tes när han tilltalade konventet som sådant: ”Let me close by an 
affectionate appeal to you as the congregated representatives of the 
world” – ”We appeal to you to help us”.183 

Sammantaget visar dessa exempel hur antislaverikonventen 
 arrangerades utifrån tämligen specifika representativa praktiker: 
de var sammansatta av en grupp exklusiva representanter – väleta-
blerade vita, kristna män – som företrädde en moralisk opinion som 
bars upp av de förslavades vänner, samtidigt som ett mer perifert 
deltagande av personer från andra grupper var viktigt för att skapa 
mötenas intresseväckande karaktär. Man kan konstatera att när 
antislaverimötena talade som företrädare för gränsöverskridande 
kollektiv var det med företrädare som var programmatiskt exklu-
siva. Exklusiviteten uppfattades till och med som en direkt förut-
sättning för trovärdighet: företrädarna kunde inte vara kvinnor och 
inte heller ickekristna eller män med afrikansk bakgrund. När 

13. Porträtt av James W. C. Penningtons utgivet av dennes 
brittiske bokförläggare Charles Gilpin. Att den vältalige 
Pennington ”verkligen var svart” betonades i samtiden och 
hans utseende blev därför av särskilt intresse.
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Henry Beckford eller James Pennington uppträdde vid konventen 
gjorde de det snarare som föremål för mötenas insatser än som 
delegater bland andra; när Adolphe Crémieux talade gjorde han 
det som representant för en annan grupp än det kollektiv som 
egentligen utgjorde konventet; Lucretia Mott kunde överhuvud-
taget inte ha rollen som delegat. I detta sammanhang var det kon-
ventionella strikt påbjudet, det vill säga bland annat att alla mötets 
delegater var män; utvidgningar av delegaternas sammansättning 
hade bara satt fokus på mötets partikularitet och hotat möjligheten 
att uttala sig i namn av något större. 

Poängen här är att dessa i modernare mening antirepresentativa 
drag inte får göra att man bortser från att detta var ett mötesar-
rangemang med starka just representativa anspråk. I en samtida 
kontext kunde dessa exkluderande karaktärsdrag ses som en direkt 
förutsättning för att hävda trovärdig kunskap. Konventens anspråk 
var att företräda de som i olika länder förmått iaktta de förslavades 
verkliga lidanden, slavens vänner. För att företräda dessa på olika 
platser framväxande reformsinnade grupper krävdes just denna 
 exklusivitet, vilket inte minst berodde på att detta föreställdes som 
en kristet moralisk rörelse. 

vittnespraktiker 
i framställningen av sociala fakta

I de panoramalika drag som kom till uttryck vid antislaverikonven-
ten låg alltså en stark betoning av hur viktigt det var att presentera 
sanningsenliga uppgifter. Hänvisningar till behovet av att för medla 
vederhäftiga bilder av både slavsystemet och utvecklingen där det 
avskaffats var allestädes närvarande under dessa konvent. För att 
göra detta var det avgörande att med olika medel visa på trovärdig-
het, också som förmedlare av information. De moraliskt klarsynta 
grupper som antislaverikonventen företrädde kom i detta avseende 
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att framställas som vad man, med ett i dessa kretsar populärt bibel-
ord, skulle kunna sammanfatta som ”a cloud of witnesses”, en sam-
ling vittnen som kunde gå i god för förhållanden som få hade sett 
med egna ögon.184 Mötena som företrädare för dessa moraliska iakt-
tagare präglades av en särskild vittnespraktik som strukturerade 
framförandena och gav dem en specifik stil. Detta i två avseenden. 
För det första använde delegaterna genomgående olika sätt att 
”bära vittnesbörd” om egna emotionella och moraliska upplevelser 
av slaveriet, det vill säga att i ord och handling visa upp dessa. 
Denna demonstration av delegaternas inställning fungerade som 
ett sätt att garantera karaktär hos den som talade och därmed rik-
tigheten i det som förmedlades. Vidare intog ögonvittnesskildring-
ar och andra former av ”vittnesmål” om verkliga förhållanden en 
central plats vid mötena. Många framträdanden utgick från egna 
erfarenheter på avlägsna platser eller återgav vad andra betrodda 
abolitionister sett.

Antislaveriagitationen generellt och dessa möten i synnerhet 
hade ett nära förhållande till det emotionella som en del i sättet att 
uppträda inför publik. Som påpekats i kapitel 1 var antislaveri-
möten vid den här tiden ett forum där demonstrationer av känslor 
var tillåtna eller till och med påbjudna. Dessa aspekter har ofta 
tillskrivits de nära kopplingarna till evangeliska väckelserörelser; 
vältaliga och emotionella framträdanden var legitima för att de 
förväntades kunna leda till ett slags uppvaknande och det var av-
görande att visa upp den egna inställningen inför andra.185 I sättet 
att framträda vid antislaverikonventen ingick en given roll för 
 markerad känslosamhet av detta slag. Uppmaningarna att känna 
och den praktiska demonstrationen av egen emotionalitet var oräk-
neliga under mötena, från öppningsceremoniernas högstämda reto-
rik till de uttryck för medlidande som ackompanjerade berättelser 
om de förslavades lidanden.186 I detta sätt att framträda knöts tro-
värdighet starkt till den känsla talaren kunde visa upp. Den  brittiske 
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parlamentsledamoten och nestorn inom antislaverirörelsen, 
 Thomas Fowell Buxton, kunde hävda sin egen position i en dis-
kussion genom att framhålla att ”I see no one from whose breast 
gushes forth a deeper and more intense stream of desire for the 
utter overthrow of slavery”.187 En amerikansk talare beskrev sina 
egna emotionella upplevelser och uppmanade deltagarna att bejaka 
värdet av känslor generellt: ”When I think of the thousands of 
slaves in my own country, men, women, and children, groaning 
beneath the lash, my heart is pained, and I lay awake in the watch-
es of the night. Let us feel it more and more; let us continue to feel 
it till our spirits arise to the Convention above.”188 Att delegaterna 
uttryckte dessa känslor var inte enbart en underförstådd stil, utan 
en del av ett programmatiskt och medvetet uppvisande av den egna 
inställningen till slaveriet. Det talades vid flera tillfällen om det 
särskilda värdet av ”public and emphatic testimony”.189

Att talarnas rättfärdiga känslor ständigt lyftes fram hade också 
en mer specifik funktion: att känna på detta sätt garanterade att 
man var en representant för de grupper som var förmögna till, så 
att säga, moraliskt iakttagande; med rätt känslor inför mänskligt 
lidande kunde en iakttagare av slavsystemet förväntas se klart.190 
Delegaterna vid konventen demonstrerade på olika sätt att de stod 
fria från slaverihanteringens korrumperande inflytande på känslo-
livet och att de kunde uppträda som fria kunskapssubjekt. Där-
igenom kunde de presentera sanningsenliga upplysningar och bidra 
till konventets kanske viktigaste syfte, att ”disabuse the public 
mind”.191 Vikten av detta framhölls ständigt. Det påpekades att 
man hade att göra med motståndare som förblindades av egna in-
tressen och av vana. ”I really feel astonished at the amount of error 
that prevails on this subject; error so great […] that I have some-
times felt absolutely doubtful of the evidence of my own senses”.192 
Inte minst visade sig denna inställning i de diskussioner som fördes 
om behovet av att exponera Förenta staternas fel eftersom den 
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 interna debatten i landet var förblindad. Med en avtrubbad mora-
lisk känsla var det omöjligt att se klart och tendensen fanns hela 
tiden att släta över förtryck. Rapporter från de som hade egna eko-
nomiska intressen i slavsystemet eller intrycken från oengagerade 
resenärer som togs emot med gästfrihet av de vita i kolonierna, 
”and where truth is drowned in hospitality”, var inte trovärdiga.193 

Antislaverikonventets utgångspunkt i frågor om sakförhållanden 
innebar alltså inte att känslor saknade betydelse i delegaternas sätt 
att framträda, snarare behandlades de genomgående som en förut-
sättning för kunskap. Det var enbart personer som inte korrumpe-
rats emotionellt som kunde förväntas se de verkliga förhållandena 
och antislaverikonventen bestod av representanter för grupper av 
moraliska iakttagare i denna bemärkelse. Upprepade gånger åter-
kom man till och pekade på sin egen trovärdighet utifrån de vitt-
nandes oantastliga moraliska ställning: ”I defy the entire press of 
England – admitting its ingenuity, but paying it no other compli-
ment – to impugn our motives. The efforts of the Convention are 
beyond reproach.”194  

Skildringar av egna erfarenheter av slaveriet eller före detta 
 slavars situation spelade en central roll vid dessa möten, vilket kan 
förstås som en fortsättning på ett sätt att agitera som den brittiska 
antislaverirörelsen utarbetat under föregående årtionden. Under 
tidigare kampanjer hade beskrivningar från framför allt missio nä-
rer i kolonierna givits stor spridning och använts för att motverka 
bilder av förhållandena som plantageägare och andra koloniala 
 intressen förmedlade.195 Vidare genomförde drivande inom anti-
slaverirörelsen i metropolen egna resor i syfte att kartlägga hur till 
exempel förhållandena i Västindien såg ut. Flera av dessa skild-
ringar fick stor spridning, och man såg också till att rapporter om 
förhållandena presenterades för undersökningskommittéer, att 
de spreds via tidningarna och att de uppmärksammades genom 
 föredragsturnéer och möten. Just vittnande inför officiella under-
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sökningskommittéer (ibland till och med under ed) var en praktik 
som kom att få stor betydelse i en rad samhällsreformer i Storbri-
tannien under detta decennium.196 Antislaverikonventen i början 
av 1840-talet kunde alltså knyta an till etablerade modeller för att 
publikt avslöja missförhållanden. 

Flera av de som vittnat om förhållandena inför både parlament 
och offentlighet i Storbritannien under 1830-talet var närvarande 
vid mötena och kunde återigen meddela upplysningar. Många av 
delegaterna var missionärer och företrädde kyrkor eller hade varit 
verksamma i andra kapaciteter i de brittiska kolonierna – i Västin-
dien men också i länder som Indien och på Sri Lanka. Andra hade 
rest i slavstaterna i usa och de franska kolonierna. Deltagarna 
kunde berätta om förhållandena på dessa platser och det faktum 
att de varit där användes genomgående som ett argument för tro-
värdigheten i de berättelser de förmedlade om övergrepp: ”I saw 
them with my own eyes”, ”so transcendent the evils I witnessed 
[…] that at first I could hardly believe the evidence of my senses”.197 
Under konventen trädde också flera av talarna fram utifrån egna 
upplevelser och trovärdiga utsagor av andra abolitionister för att 
visa att den tidigare förslavade delen av befolkningen besatt en 
reell ”capacity for freedom”. En talare intygade – ”to clear the 
 character of my brethren, the negroes, who cannot speak for them-
selves” – att på Jamaica hade enligt samstämmiga uppgifter både 
”morality, social order, and domestic happiness” tilltagit sedan 
slaveriets avskaffande.198 En annan talare, den berömde irländske 
politikern Daniel O’Connell, utbrast med hänvisning till erfaren-
heter av slaveriets avskaffande i Västindien som andra deltagare vid 
mötet redogjort för: ”to see that result, to witness, the character of 
man exalted”; ”I challenge the enemies of negro emancipation to 
point me out a single instance of outrage”.199 Förhållanden som 
dessa understöddes med statistiska uppgifter och utdrag ur offent-
liga dokument, men avgörande var ändå att slaverimotståndarna 
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kunde återge hur det såg ut på plats. Det var de som sett för-
hållandena och iakttagit utvecklingen med egna ögon som kunde 
förmedla övertygande berättelser: 

We must defer very much to the opinion of such gentlemen as have 
now addressed us, and who have visited these countries; and in de-
ferring to their opinions, practically formed as they are, on the 
circumstances in which slavery exists in those countries, I am sure 
we shall find that we are deferring to an opinion which can not 
 materially mislead us.200 

Sammantaget gav dessa sätt att presentera vittnesmål inför en för-
samlad publik en specifik stil till antislaverikonventen med talare 
efter talare som i känslosamma ordalag proklamerade slaveriets 
orättfärdighet och berättade vad de själva eller deras förtrogna 
kände till eller kunnat iaktta i olika delar av världen. Ett tydligt 
exempel på både ögonvittnesskildringens betydelse och värdet av 
en erkänd moralisk karaktär som kunde uppträda som företrä-
dare ges av baptistprästen och missionären William Knibb från 
Jamaica.201 Denne hade redan 1832 vittnat inför det brittiska un-
derhuset om situationen på Jamaica och han var en känd före-
språkare för slaveriets avskaffande – hans moraliska karaktär var 
väl etablerad i breda kretsar. Under denna period hade han ofta 
förmedlat ögonvittnesskildringar av förtrycket i Västindien från 
missionärer vid en lång rad reformmöten och han var sedan länge 
ett beundrat ansikte i dessa reformkretsar (se bild 14).202

Vid antislaverikonventet 1840 var Knibb en uppmärksammad 
talare, både vid de allmänna sessionerna och vid det avslutande 
massmöte som hölls i Exeter Hall. Nu kunde han intyga att det 
stora experimentet förlöpt väl och att de tidigare insatserna burit 
frukt. ”It is, I assure you, with feelings of peculiar pleasure, that I 
stand before this respectable assembly, for the purpose of detailing, 
with as much brevity as truth will admit, the glorious results of that 
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act of justice and mercy which has now gladdened the islands of the 
West”. Han gav som stöd för sin uppfattning en utförlig beskriv-
ning av den ekonomiska utvecklingen, de politiska institutionernas 
förändring och de före detta slavarnas moraliska och religiösa till-
stånd. Skildringen innehöll konkreta exempel och berättelser om 
specifika skeenden. Han nämnde flera sympatiskt inställda perso-
ner med namn som kunde intyga sanningshalten i vad han fram-
förde – ”for I like to give names; let us have every scrutiny that our 
most inveterate enemy can institute” – och med både dokument 
och, framför allt, sin egen auktoritet gick han i god för uppgifterna: 
”Some of my friends may be ready to inquire whether this can  really 
be true. I know that it is.”203 Det utrymme William Knibb fick vid 
konventet visar just vilken betydelse man tillmätte dessa ögon-
vittnesskildringar av engagerade i kolonierna och hur de blev tro-
värdiga när de förmedlades av en person som själv var en erkänd 
moralisk iakttagare. 

publiken på plats: 
församlingen som garant för trovärdighet

Att på detta sätt förmedla vittnesmål om och visa upp verkliga 
förhållanden var centralt i iscensättningen. Dessa vittnesmål var 
även beroende av en publik på plats, av församlingen som försam-
ling. Denna publik kunde fungera som garant för sanningen och 
intyga det som sades. Som nämnts genomfördes de ordinarie 
 sessionerna vid antislaverikonventen inför en försvarlig men egent-
ligen inte stor publik, som mest ett par hundra personer, vilket ska 

14. William Knibb framställdes i bild som emancipationens 
ungdomlige förkämpe för en reformsinnad publik. Lito-
grafiskt porträtt, signerat den 1 augusti 1838 då slaveriet 
slutligen upphävdes i de brittiska kolonierna.
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jämföras med större ”demonstrationer” inom dessa reformistiska 
sfärer som utan problem kunde samla ett par tusen deltagare (jäm-
för kapitel 1). Huvudsakligen bestod publiken av de andra när-
varande delegaterna men även av intresserade åskådare, bland 
 annat många från aktivt deltagande exkluderade kvinnor, och ett 
antal reportrar från olika Londontidningar. 

Arrangemangets karaktär kunde av deltagarna själva bland annat 
liknas vid en domstol:

The Convention constitutes a court; I am one of the jury before 
whom he [James Pennington] has laid his case; I have heard the 
evidence adduced, and I now wish to give my opinion upon it. I 
bring in a verdict of guilty against every enslaver of mankind […] 
He has also brought before us his own talents, his own qualifica-
tions, in order that we may judge whether he ought to be treated as 
a man. He has brought forward his ideas; he has exhibited his 
feelings; he has given us part of his history; and we are therefore 
able to judge whether he has a right to the style and title of man or 
not. My opinion is, that he has fully established his claim.204 

Liknelsen med en domstol var förstås retorisk och sättet att be-
döma en annan deltagares meriter reserverat för James Pennington, 
som med sin person uppträdde som bevis för svarta människors 
förmåga, men det strukturella förhållandet med en församling som 
bedömde de som framträdde var ett mer generellt fenomen. Mötets 
roll var inte bara att intyga att det som sades stämde utan de för-
samlade kunde gå i god för att den som talade var trovärdig, och 
just därför var det centralt att tala inför denna församlade publik. I 
detta avseende var publiken på plats en central del i iscensättning-
en. De församlade – dessa ”friends of humanity” – kunde genom 
de personer de var intyga att det som rapporterades stämde.205 

Utbytet mellan talarstolen och golvet tog sig många uttryck 
 under mötena. Den församlade publiken bekräftade värdet av de 
informationer som meddelades och de principer som uttalades 
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15. Antislaverikonventet 1843 framställdes som en församling 
där talaren vittnade inför en publik av likar. Mötet tog vid där 
det föregående slutat: i bildens fond ses Benjamin Robert 
Haydons tavla från mötet 1840.

 genom att understödja talarna och deras framträdanden;  alternativt 
kunde den som sade något enligt församlingen tvivelaktigt också 
få höra det. Resultatet man sökte var enighet och att församlingen 
kunde komma fram till gemensamma uppfattningar – ”if there be 
a difference of opinion, we shall not shew [sic!] the slave-owner 
that we quarell amongst ourselves” – men diskussionerna var ändå 
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centrala eftersom det handlade om att kollektivt verifiera de upp-
gifter som framfördes.206 Nästan alla resolutioner och uttalanden 
som föreslogs beslutades i slutändan med stor enighet eller ackla-
mation, men i några fall kvarstod ändå mer fundamentala menings-
skiljaktigheter som i den ovan refererade frågan om kvinnors 
 deltagande 1840 eller frågan om frihandel på konventet 1843.207 

Arrangemanget byggde på att församlingens delegater också 
uppträdde i rollen som moraliska iakttagare av de vittnesmål som 
andra delegater förmedlade, och de gjorde det som en församling 
av utvalda likar. Mötenas karaktär av vittnande inför de andra 
 delegaterna kom även att betonas när antislaverikonventet 1843 
återgavs i bild i en sympatiskt inställd tidning som Pictorial Times 
(bild 15). Här låg betoningen i framställningen just på det drag av 
redogörelse inför en församling av moraliska och kunniga iaktta-
gare som beskrivits ovan. I kontrast till samtida framställningar av 
antislaverimöten av massmöteskaraktär, där kvinnor ofta sågs som 
deltagare i publiken, var kvinnorna i bilden liksom i verkligheten 
förvisade till periferin vid detta möte i Freemason’s Hall och de 
delegater som grupperats runt talaren enbart män, ett tecken på 
dess status som verklig delegatförsamling med en mer exklusiv 
 karaktär. I denna visuella framställning poängteras det också tyd-
ligt att talaren rest sig upp för att vittna i församlingen, han är i 
bokstavlig bemärkelse mitt ibland likar.

Benjamin Robert Haydons tavla av antislaverikonventet 1840 
(bild 10) sammanfattar också på många sätt de föregående resone-
mangen. Relationen mellan svarta och vita, Europa och världen, är 
som ofta framhållits en viktig aspekt av tavlans retorik, men en 
annan del hamnar snarare i fokus om man betraktar den utifrån de 
vittnespraktiker som präglade antislaverikonventen. Med denna 
utgångspunkt hamnar fokus på just det som både i samtiden och 
senare har betraktats som tavlans estetiska misslyckande: alla dessa 
”monotonous rows of curiously disembodied heads” som fyller 



16. Numrerade huvuden på en utviksbild från utställnings-
katalogen till Benjamin Robert Haydons tavla av antislaveri-
konventet 1840. Mötets trovärdighet byggde på deltagarnas 
respektabilitet och representativitet och det var viktigt att 
veta vilka de var och varifrån de kom.
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merparten av bilden.208 Haydon gjorde inte mindre än 130 enskilda 
porträtt i tavlan, ett urval bestående av de delegater och åskådare 
som organisatörerna ansåg viktigast vid mötet. Han närvarade själv 
vid flera av sessionerna för att skissa porträtt av deltagare och vik-
tigare personer fick också sitta modell i hans ateljé. Att färdigställa 
tavlan tog nästan ett år och uppdragsgivarna stod under denna 
period i löpande dialog med konstnären kring dess utformning. 
Bland annat efterfrågade de under arbetets gång att fler individu-
ella porträtt skulle infogas, vilket fick Haydon att beklaga sig i sin 
dagbok: ”Their bringing me 31 heads more, after arranging 103, is 
rather a joke, but if they like, they shall have heads all over, like a 
peacock’s tail”.209

Med utgångspunkt i hur konventet arrangerades och delegaterna 
framträdde framstår denna ensartade komposition dock som följd-
riktig.210 Den styrande principen för denna bild av konventet var 
att varje viktigt ansikte skulle kunna ses: församlingen hämtade sin 
styrka ur att den bestod av personer med ett respekterat namn som 
kunde gå i god för de uppgifter som förmedlades. Det var som 
vittnen och publik i den bemärkelse som beskrivits ovan som de 
avbildades och därför kunde de inte vara anonyma. Det tydligaste 
uttrycket för denna för framställningen styrande princip var på 
många sätt den ”nyckel” till tavlan som publicerades i utställnings-
katalogen (bild 16). Med ledning av denna numrerade skiss listades 
det i katalogen vem som var vem, vilken plats de kom ifrån eller 
vilken organisation de representerade. Med katalogens utviksbild 
framför sig gavs betraktaren av tavlan redskap att bedöma mötets 
halt och vad det representerade utifrån sammansättningen av dele-
gater. I linje med vad som sagts ovan om delegaterna som del av en 
växande rörelse av filantropiskt välvilliga och moraliska iakttagare 
av slavsystemet var det också viktigt hur de såg ut, vilken karaktär 
deras utseende förmedlade. Haydon sökte, som han uttryckte det, 
fånga detta genom att måla ”benevolent heads”, en hel ” assemblage 
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of honest heads”.211 Här återgavs förvisso två före detta slavar (de 
skuggade huvudena i den numrerade skissen) och några enstaka 
kvinnor i periferin (varav bara vissa namngivna) men det vikti-
gaste var att mötet samlade moraliskt uppriktiga vita män – varav 
många berömda i reformkretsar – som nu kommit till London som 
representanter för att förmedla tro värdiga erfarenheter i en total-
bild av sakernas tillstånd. Utifrån principen om vittnesbörd kunde 
tavlan framställa ett starkt anspråk: här hade en församling skapats 
som kunde ge en överblick över slaverifrågan i hela världen, i metro-
polen men också inför en vidare offentlighet. 

mötenas monumentalisering 
och förväntade spridning

På olika sätt sökte organisatörerna befästa antislaverikonventen 
som tilldragelser av verkligt historiska proportioner. På en diskur-
siv nivå framställdes de som något helt nytt: organisatörerna  talade 
om dem som de första världsmötena, där engagerade människor 
från olika länder kom samman för att proklamera nödvändigheten 
av en gemensam moralisk och politisk reform.212 Konventen hade, 
framhöll flera deltagare, ett unikt personligt och politiskt värde – 
”To my dying day, I shall look back to this event”; ”It is with heart-
felt emotion that I take my leave of this meeting; to the last hour 
of my life it will have its impression on my mind”.213 Detta var 
 säkerligen av delegaterna genuint upplevda känslor, men ett om-
fattande praktiskt arbete initierades också av organisatörerna för 
att visa upp denna historiska betydelse även för andra som inte 
själva deltagit. 

Uppdraget till Benjamin Robert Haydon att måla konventet 
1840 innebar, som konstaterats, att ”a significant claim was being 
made as to its historic status”.214 Den färdiga tavlan användes  också 
aktivt för att förmedla mötets betydelse. Haydons tavla ställdes till 
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exempel ut separat i Egyptian Hall, en vid tiden välbekant utställ-
ningslokal vid Piccadilly i London, där besökare under utställning-
en även kunde köpa publikationer som producerats i anslutning till 
konventet, och senare visades den bland annat vid Anti Corn Law 
Leagues möten.215 Haydons tavla skulle också framställas i ett olje-
färgstryck med den nyuppfunna så kallade Baxter-metoden. Även 
om detta tryck aldrig kom till agerade man utifrån en förväntan om 
att detta var ett möte som en publik kunde vilja ta med sig hem: 
det framhölls av organisatörerna att detta motiv passade i ”the 
drawing-room of every abolitionist”.216

Antislaverikonventens ställning som historiska händelser ut-
trycktes också i mer ordinära minnesföremål: det präglades medal-
jer och det gjordes keramik i åminnelse av konventen och dess del-
tagare.217 Både före och efter själva mötena publicerades också en 
rad hyllningsdikter av sympatisörer.218 I dessa var det särskilt karak-
tären av världsmöte och historisk tilldragelse som framhölls. Det 
uttrycks till exempel i den i samtiden välkände amerikanske poeten 
och abolitionisten John G. Whittiers dikt ”The World’s Conven-
tion of the friends of emancipation, to be held in London in 1840”: 

Yes, let them gather! – Summon forth
The pledged philanthropy of Earth,
From every land, whose hills have heard
The bugle-blast of Freedom waking;
Or shrieking of her symbol-bird
     From out his cloudy eyrie breaking;
Where Justice hath one worshipper,
Or Truth one altar built to her;
Where’er a human eye is weeping
    O’er wrongs which Earth’s sad children know,
Where’er a single heart is keeping
   Its prayerful watch with human woe:
Thence let them come, and greet each other,
And know in each, a friend and brother!219
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I Whittiers strofer betonas särskilt mötet mellan deklarerade filan-
troper från alla länder där denna växande frihetsrörelse existerar 
och konventets karaktär av moraliskt världsmöte. Dikten funge rade 
som litterär reklam för mötet och publicerades först i The North 
Star: The poetry of freedom (1840), en poesiantologi som trycktes upp 
för en antislaveribasar i Filadelfia strax före mötet. Den  publicerades 
även i tidningar i usa och senare i flera av organisatörernas egna 
tidskrifter.

Det kanske viktigaste av de medier som organisatörerna själva 
kontrollerade och som användes för att monumentalisera mötena 
var de officiella kongresstrycken, mötenas proceedings eller för hand-
lingar.220 Förhandlingarna utformades som verkliga monument 
över det arbete som bedrivits – i en samtida recension kalla des de 
just för ”a monument of benevolent feeling” – och publi cerades 
som tjocka volymer i kvartoformat, den första på närmare 600 
 sidor (se bild 17), den andra något kortare.221 Vid det första kon-
ventet framhöll man uttryckligen att detta första världsmöte kräv-
de en dokumentation som i omfång och utförande motsvarade dess 
historiska betydelse och trots omfånget var det här också  böcker 
som organisatörerna förväntade sig skulle bli lästa av en intresserad 
publik i olika länder: den kände amerikanske abolitionisten Lewis 
Tappan menade till exempel att förhandlingarna från mötet 1843 
direkt eller indirekt skulle komma att nå ”many hundreds and thou-
sands, whose attention would not otherwise have been directed to 
this movement”.222 Kongresstrycken vände sig till både sympati-
sörer och till styrande i olika kapaciteter, samt även till direkta 
motståndare i slavekonomierna:

It is a further gratifying thought, that, as this work speaks of the 
whole world, it speaks likewise to the whole world. Into all the quar-
ters from whence the members of the General Anti-Slavery Con-
vention were collected will this account of its proceedings  penetrate. 
Nay, more. The interest excited by the Convention will cause this 
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volume to be sought for through the whole civilized world. Even 
the slave-holder and the slave-trader will be curious to know what 
has been said of them; while potentates, not a few will be inquisi-
tive as to the proceedings of a body whose voice they have directly 
heard, and for the most part respectfully acknowledged.223

Både de styrande i olika länder, slaveriets försvarare och slav ägarna 
själva förutsattes alltså vara möjliga publiker för förhandlingarna i 
bokform, inte minst de som adresserades direkt i resolutioner och 
vid de många personliga uppvaktningar som följde på mötena. 
Dessa publiker kunde i sig motivera framställningen av imposanta 
och monumentala volymer; deras förväntat kritiska  inställning 
gjorde det viktigt att även i text förmedla värdiga möten som levde 
upp till sina historiska pretentioner.

Den remediering som antislaverikonventen som möten fick i det 
officiella trycket motsvarade ett arrangemang som sökte inskärpa 
deltagarnas trovärdighet som vittnen inför en likaledes moralisk 
och kunnig publik. Värdet av mötets återgivning låg, konstaterade 
man, delvis just i möjligheten att återge tal och reaktioner på tal: 
”The value of the volume before us […] is by no means confined 
to the documents embodied in it. There are many excellent and 
thrilling speaches; and the pruning knife has been so skilfully used, 
that, without offensiveness, the more trivial parts are effectually 
separated.”224 Invändningar och diskussion registrerades men det var 
centralt att markera mötenas seriositet genom hur framträdandena 
återgavs. Att de officiella förhandlingarna byggde på specifika över-
väganden om trovärdighet framgår tydligt om man jämför dessa 
redogörelser med de många referat som återfinns på andra håll. 

17. Konventens förhandlingar var påkostade och 
fungerade som ett monument i tryck över tilldragelsen. 

Svenske prins Augusts exemplar av Proceedings of the 
General AntiSlavery Convention 1840 (1841).
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Många markeringar av publikinteraktion under framförandena 
– invändningar, bifall, applåder – som angavs i till exempel tid-
ningsreferaten saknar motsvarighet i de officiella förhandlingarna. 
Även i de brittiska organisatörernas egen tidskrift, AntiSlavery 
 Reporter, var talen fortfarande späckade med utrop och angivelser 
av stämningen i salen, vilket förmedlade bilden av en livlig och 
öppen atmosfär med en inte obetydlig mängd diskussion; i de 
 officiella förhandlingarna presenterades inläggen betydligt hårdare 
redigerade, vilket gav en allvarligare och mer återhållen bild av 
konventet. Det var dock inte på något sätt ett tyst möte som åter-
gavs utan på många ställen markerades fortfarande både understöd 
för och invändningar mot talarna från församlingen.225 I de tryckta 
förhandlingarna tonades debatt och meningsutbyte ner, vilket till 
exempel visar sig i hur de större diskussioner som förekom vid 
konventen framställdes. Jämfört med andra referat kom bland 
 annat debatten om kvinnors deltagande vid konventet 1840 att 
göras betydligt mindre konfliktfylld där, vilket inte minst visar sig 
om man jämför med samtida skildringar för privat bruk. En iakt-
tagare, den irländska slaverimotståndaren Maria Waring, som 
följde diskussionen från åskådarplats, beskrev i ett brev de tims-
långa debatterna som ”extremely interesting”: ”Part of the time it 
was quite impossible to know what was said. Cries of ’order, order,’ 
’Divide, divide,’ ’No, no, no, no, no,’ ’Vote, vote, vote,’ ’Chair, 
chair,’ were ringing in our ears. […] It was just like a House of 
Commons uproar.”226 Av detta återstod endast en begränsad del i 
de tryckta förhandlingarna. 

Denna redigering av mötet i det officiella trycket bidrog, 
samman taget, till att förmedla bilden av skeendena på plats som 
välorganiserade och på ett sätt upphöjda över samtidens larm 
 samtidigt som de fortfarande levandegjordes för läsaren genom be-
skrivningar av utbytet mellan talare och publik; den församling 
som framställdes med dessa litterära tekniker bestod av trovärdiga 
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delegater som framträdde inför och erhöll stöd av en utvald publik. 
Kongresstrycken fyllde en central funktion genom att förmedla 
detta in tygande av vittnesmålen till en publik som inte var på plats, 
en operation motsvarande vad Steven Shapin och Simon Shaffer 
 kallat virtuellt bevittnande: ”The technology of virtual witnessing 
in volves the production in a reader’s mind of such an image of an 
experimental scene as obviates the necessity for either direct  witness 
or replication.”227 Liksom ett experiment kunde behöva levande-
göras för att multiplicera antalet övertygade iakttagare, behövde 
antislaverikonventen förmedlas på ett sådant sätt att också läsaren 
fick en känsla av att de som uppträdde hade tagits emot med stöd 
i församlingen. Detta visade sig inte minst i hur man arbetade med 
återgivningen av församlingens reaktioner på olika framföranden.

Dessa av organisatörerna kontrollerade framställningar hade 
alltså genomgående monumentaliserande drag och etablerade be-
rättelsen om historiskt unika världsmöten som representerade en 
växande moralisk rörelse mot slaveriet med trovärdig kunskap om 
hur systemet fungerade. Samma framställning präglade inte alltid 
medier som kontrollerades av andra, det vill säga framför allt fler-
talet dags- och veckotidningar, även om antislaverikonventen i 
praktiken förefaller ha ägnats en respektfull uppmärksamhet, och 
i huvudsak ha framställts som betydelsefulla tilldragelser i många 
större brittiska tidningar. De löpande sessionerna återgavs dock 
inte mer utförligt annat än i vissa fall, som öppningsceremonierna, 
och många tidningar fokuserade på tillfällen då det uppstod 
 diskussion, som kring kvinnors deltagande och frihandel.228 Det 
ändå generellt sett välvilliga mottagandet ska ses mot bakgrund av 
antislaveriagitationens ställning i Storbritannien vid tiden: mot-
stånd mot slaveriet uppfattades i breda kretsar som uttryck för 
 vedertagna moraliska ståndpunkter.229 Det centrala här är dock den 
avgörande betydelse som organisatörerna ägnade även dessa kana-
ler för att nå en publik. För att skapa denna uppmärksamhet hade 
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stora ansträngningar gjorts under själva mötena – i slutet av kon-
ventet 1840 tackas den särskilda publikations- och presskommittén 
som oförtröttligt hade arbetat ”in secret places, and in the hours of 
darkness, that our work might be brought to light”.230 I slutet av 
konventet 1843 kunde organisatörerna även föreslå att mötet  
skulle tacka ”the Proprietors and Conductors of that portion of the 
Metropolitan Press which have recorded its proceedings” för att de 
förmedlat skeendena till en vidare publik.231 Inte minst kan detta 
stora intresse förklaras av en förväntan om att mötena skulle för-
medlas också till andra länder via pressen. 

Antislaverikonventen arrangerades med en förhoppning om att 
möten av detta slag skulle kunna få spridning över lands- och språk-
gränser, bland annat genom referat i brittiska nyhetstidningar som 
lästes i flera länder, men också genom att de denna väg refererades 
i andra länders tidningar.232 När man framträdde vid konventen 
gjorde man det inför en geografiskt utspridd läsande publik. Till 
exempel utgick de amerikanska delegaterna uttryckligen från att de 
talade också inför en amerikansk publik när de var i London.233 Att 
detta förhållande var en realitet framgår också av reaktionerna: 
slavägarkretsar i Förenta staterna kommenterade i tidningarna till 
exempel de möten man tagit del av via pressen och talade då bland 
annat om att denna ”self-styled World’s Convention” bestod av 
”agitators and fanatics” som inte kunde tillerkännas någon aukto-
ritet: ”Unacquainted as the Convention […] seems to have been 
with the peaceable relation of master and slave in the United States, 
their advice is as worthless as it is gratuitous.”234 Den aggressiva 
attacken antyder att uppgifter om mötet ändå fått en betydande 
spridning och var nödvändiga att bemöta. 

Betydelsen av förmedling via just den brittiska pressen ansågs i 
detta sammanhang också särskilt stor eftersom antislaveripropa-
ganda i usa inte kunde få ostörd distribution ens i den norra delen 
av landet, samtidigt som brittiska tidningar och tidskrifter läses av 
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många även i södern; särskilt de talrika kristna tidningarna kunde 
förväntas utöva inflytande över gränserna.235 Enligt en delegat 
gjorde denna situation det nödvändigt att arbeta genom ”constant 
iteration and reiteration of […] facts and opinions through the 
medium of the numerous periodical and other publications of  Great 
Britain” för att övertyga den oengagerade eller skeptiska allmän-
heten i usa.236 En annan talare reflekterade över detta förhållande 
i en europeisk kontext, och förklarade syftet med framställ ningen av 
en rad förskräckande uppgifter på följande sätt: ”For what purpose 
do I use these facts?” – ”I want to place that picture in the presence 
of the French people, to show them the horrors of those details, the 
abominations of these crimes, to proclaim to them the disgrace of 
continuing this system”. Talaren kunde vid konventet vittna inför en 
både fransk och europeisk publik: ”Here is a picture! – look on this 
side, and on that, and behold it exhibited in the face of Europe.”237 

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att det var med 
tilltro till pressens förmåga att sprida det budskap man ville för-
medla, även till andra länder, som man framträdde vid konventen 
i London. Det är också mot denna bakgrund man kan förstå det 
sätt att framträda som beskrivits ovan: konventens arrangemang 
som världsmöten med delegater från olika länder och de vittnes-
praktiker som präglade framförandena kan ses som sätt att eta-
blera trovärdighet i en föreställd offentlighet som förstods som 
gränsöverskridande. Förväntningarna var stora på vilka effekter ett 
möte av detta slag kunde få med hjälp av samtida kommunikations-
teknologier och intresset för nyheter från den brittiska metropolen.

slutsatser 

Antislaverikonventen kretsade kring frågan om hur man i metro-
polens offentlighet kunde presentera trovärdiga uppgifter om sla-
veriet och dess avskaffande på platser i världen som de flesta av 
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mottagarna själva inte hade oförmedlad kontakt med. Arrange-
mangen präglades av att mötena skulle överbrygga denna episte-
mologiska svårighet. Dessa församlingar framträdde som just 
världsmöten genom att de presenterade en allomfattande bild av 
slavsystemet, slaveriet och de förslavade. Antislaverikonventen var 
också världsmöten i betydelsen sammankomster som intog en 
 position bortom enskilda statliga eller andra partikulära intressen. 
Detta innebar platser från vilka man kunde iaktta hela världen: 
mötena arrangerades som ett slags panorama som hämtade sin 
kraft ur både helhetsperspektiv och de ”immersiva” effekter som 
utpräglat narrativa framställningsformer och de många ögonvittnes-
skildringarna möjliggjorde. De uppgifter som förmedlades garan-
terades av vad man kan kalla moraliska vittnen som kunnat iaktta 
den omänskliga hanteringen utan att förblindas av egna intressen. 
Genom sin sammansättning kunde publiken på plats också gå i god 
för dessa talares karaktär och sanningen i vad som sades på scen. 

Deltagarna vid antislaverikonventen var inte heller enbart att 
betrakta som enskilda personer – de var delegater. Som betonats 
representerade de ett slags gränsöverskridande moralisk väckelse 
bestående av de som kunnat se och förstå de förslavades lidanden. 
Med ett dåtida uttryck sammanfattades den grupp man företrädde 
ofta som ”slavens vänner”. I sättet att presentera dessa konvent som 
historiska händelser framställdes också detta kollektiv som en 
 växande reformrörelse. En världsförsamling av detta slag etable-
rade en speciell plattform från vilken man kunde företräda denna 
rörelse, men också en plats från vilken man kunde adressera både 
allmänhet och styrande i olika länder, det vill säga tilltala en före-
ställd världspublik. Att man vände sig till en publik av detta slag 
visar sig i organisatörernas egna förmedlingar men också i de 
 ansträngningar som lades ner på att aktivera medier kontrollerade 
av andra. 

 



3 | Manifestationer av folket: 
 Fredskongresserna

Inrättandet av en ny mellanstatlig ordning som kunde garantera 
fredliga relationer mellan länder har en lång historia som teoretiskt 
projekt, inte minst med flera välkända förespråkare i Europa under 
1700-talet. Som organiserad strävan hör det dock 1800-talet till, 
under vars första hälft en rad fredssällskap uppkom i främst usa 
och Storbritannien. Dessa sällskap organiserades många gånger på 
religiös grund och inriktningen var länge snarast personlig om-
vändelse till rätta principer. Med denna utgångspunkt skapades 
dock så småningom även en agitation med direkt fokus på politiskt 
inflytande; drivande i den nya inriktningen var de grupper som 
skapade de första internationella fredskongresserna kring seklets 
mitt. Den serie fredsmöten som hölls i Bryssel 1848, Paris 1849, 
Frankfurt 1850 och London 1851, och som initierades av medlem-
mar i dessa angloamerikanska associationer, har gått till historien 
som något av fredsrörelsens kulmen under 1800-talet. Frågan om 
fred fick med dessa möten ett genomslag i en europeisk offentlighet 
som var utan motstycke innan och även långt därefter. I drivande 
kretsar uppfattades mötena som en påtaglig framgång jämfört med 
tidigare mer begränsade försök att agitera för fred. Även det freds-
konvent som arrangerats av delvis samma grupper i London 1843 
kom med dessa möten att uppfattas som tillhörande en annan tid; 
med fredskongresserna inleddes en serie möten av ett delvis nytt 
slag och med mer långtgående ambitioner. Samtidigt var detta 
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 aldrig oomstridda händelser. I inflytelserika tidningar ifrågasattes 
deras relevans ofta, och de kritiserades för orealistiska drömmerier 
och ett rent utopiskt innehåll.

I den historiska forskningen har fredskongresserna uppmärksam-
mats framför allt som uttryck för mötet mellan strikta ”pacifister” 
och de som menade att våldsanvändning trots allt kunde vara berät-
tigad i antingen defensiva eller tvärtom republikanskt frigörande 
syften.238 Forskningens inriktning på dessa ideologiska motsätt-
ningar har bland annat gjort att mycket uppmärksamhet ägnats 
skillnaderna mellan angloamerikanska fredsvänner och kontinen-
tala deltagare vid kongresserna. De förra hade i större utsträckning 
striktare, religiöst artikulerade ickevåldsuppfattningar medan de 
senare generellt sett lämnade större utrymme för motstånd mot 
angrepp eller våldsanvändning för nationell frigörelse. Om man 
ser mindre till det doktrinära och mer till fredskongresserna som 
mediala fenomen hamnar dock andra frågor i fokus. Som mötes-
händelser stod kongresserna för något nytt. De innovativa iscen-
sättningarna uppmärksammades också av samtida betraktare som 
många gånger uttryckte viss förundran inför dessa uppseendeväck-
ande möten. I den historiska forskningen har fredskongresserna 
som möten ägnats uppmärksamhet men då oftast i syfte att be-
skriva hur många som deltog och vilka länder de kom från.239 I 
senare skildringar har även mötenas reglementering som ett sätt 
att styra diskussionerna bort från politiskt kontroversiella frågor 
behandlats på ett intressant sätt, och även hur de uttryckte före-
ställningar om nationalitet.240 

I forskningen har en bild av fredskongresserna som i grunden 
orealistiska församlingar inte sällan vidareförmedlats, inte minst 
har mötenas dragning åt lätt spektakulära sceniska händelser be-
handlats som kuriöst.241 Förhållningssättet missar att kongressernas 
ärende var just demonstrativt, ett förhållande som genomsyrade 
arrangemangen på olika nivåer. Som visas i det följande kan  mötena 



 3. Manifestationer av folket: Fredskongresserna 129

egentligen bäst förstås som sätt att visa upp eller manifestera exis-
tensen av en växande folklig rörelse för fred, vilket inte minst 
 innefattade vissa teatrala inslag. Kongresserna arrangerades med 
ambitionen att visa det realistiska i förslag om fred och ett sätt att 
göra det var att påvisa framväxten av en historisk rörelse. Även om 
fredskongresserna liksom andra internationella konvent och kon-
gresser tog form i en rad medier som organisatörerna själva 
 kontrollerade – som egna kongresstryck och månadstidskrifter – var 
de i kanske större utsträckning än några andra möten vid tiden 
behjälpta av ett utbrett intresse i aktualitets- och nyhetstidningar. 
Bland annat tillskrev organisatörerna tidens illustrerade tidningar 
stor betydelse och mötena kan delvis förstås som appeller om upp-
märksamhet inom ramen för en bildkultur som premierade en viss 
typ av församlingar och intresseväckande personer. Dessa åter-
givningar liksom behandlingen i tidens skämtpress visar också 
 kongressernas sätt att framträda som ”folkförsamlingar”, vilket 
uppmärksammas särskilt i kapitlets avslutande del. Där jämförs 
sympatiska framställningar i Illustrated London News med kritik av 
mötena i Le Charivari i Frankrike. 

offentlighet, 
fredens möjlighetsbetingelse

Fredsförespråkarna vid 1800-talets mitt var tvungna att löpande 
förhålla sig till anklagelser om utopiska planer och naiva föreställ-
ningar. Den mest uppmärksammade kritiken i Storbritannien stod 
inflytelserika The Times för, en tidning som gång efter annan åter-
kom till både fredskonvent och -kongresser från 1843 och framåt. 
Mötena refererades ofta utförligt i tämligen neutral ton, men de 
attackerades också av tidningens redaktion och korrespondenter i 
en lång rad artiklar. Det var alltid idéernas ogenomförbarhet som 
beskrevs, men man framställde också genomgående deltagarna i 
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förklenande ordalag, som ”talking gentlemen”, ”peace showmen” 
och ”devisers of airy nothings”.242 Kongresserna som sådana sattes 
inom citationstecken: ”the ’Peace Congress,’ and other such  Utopian 
tomfooleries”.243 Liknande kritik framfördes även i pressen på kon-
tinenten. Till exempel kunde den bonapartistiska tidningen Le 
Constitutionnel, som dock utförligt refererade varje session av mötet 
i Paris 1849, beskriva deltagarna som ”utopister” och ”drömmare” 
som hade uppträtt som om de bevistade ett möte ägnat ”fourierism 
eller magnetism”.244 

Denna skepsis var en central utgångspunkt för fredskongresser-
na och vid mötena tog delegaterna strid mot dessa framställningar. 
Den franske prästen och nationalförsamlingsledamoten Athanase 
Coquerel talade vid mötet i Paris till exempel om omöjligheten som 
en avgud som det var bekvämt att tillbe: ”det finns de som är  nöjda 
med den [omöjligheten], som är tillfreds med den, de återvänder 
på tusen olika vägar ständigt till den; de gör ett slags apoteos av 
omöjligheten; de gör den till en olycksalig gudom, och dyrkar 
den”.245 Det var kritikerna som undvek det reella till förmån för 
transcendenta principer snarare än tvärtom; fredsvännerna där-
emot tog sig an verkliga frågor trots uppenbara svårigheter. Efter-
som det gällde att bevisa det genomförbara var det också följdrik-
tigt att fredskongresserna i liten utsträckning ägnade sig åt att 
beskriva krigets verklighet, dess fasor eller problem. Det var inte 
detta som behövde visas upp för en publik utan reformernas genom-
förbarhet: den fråga som stod i centrum var frågan om det realis-
tiska. Som en deltagare uttryckte det skulle det ha varit ”a waste of 
words to attempt to prove” att fred var att föredra framför krig; 
”the only reasonable ground of inquiry is, Is it practicable?”246 

I linje med detta var man vid fredskongresserna också genom-
gående noga med att inte bara besluta om allmänna önskemål utan 
även att föreslå faktiska reformer. Den viktigaste direkta åtgärden, 
som man ständigt upprepade under dessa år, var introduktionen av 
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klausuler om medling i olika mellanstatliga avtal.247 Detta var något 
som bedömdes vara direkt genomförbart. Med ett sådant förslag 
framhöll man att kritikerna var ställda mot väggen: ”Ni hävdar att 
ni är lika mycket emot krig som vi; ni hånar oss för att vara barn 
som springer hit och dit och predikar självklara sanningar. I sådana 
fall, eftersom vi är överens, stöd då vårt förslag om att låta en skilje-
domstol avgöra de tvister som uppstår mellan folken”.248 Dessa 
förslag uppfattades dock som minst lika utopiska av kongressernas 

18. Förslag som framfördes inom ramen för fredsagitationen 
under 1840-talet beskrevs ofta som verklighetsfrånvända. 
Här visar Cham hur resolutionerna från fredskongressen 
1849 skulle kunna se ut i praktiken.
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kritiker, vilket sammanfattas väl i en humoristisk skildring av den 
franske satirtecknaren Cham (Amédee de Noé) från 1849 (bild 18). 
Här var det förslag om nedrustning och medling som beskrevs som 
löjliga idéer. I den första bildrutan tar de efter fredskongressen av-
väpnade härskarna itu med varandra i något som mest liknar ett 
gatuslagsmål i brist på soldater; det utopiska i förslaget framgår 
med all önskvärd tydlighet av det orimliga i att försöka hantera den 
vid tiden infekterade relationen mellan Osmanska riket och dess 
grannar utan vapen.249 I den andra bildrutan – ”ett system för uni-
versell fred” – är det just förslaget om medling mellan stater som 
häcklas. Domare i ämbetsdräkter står där uppställda på ömse sidor 
om en gräns för att avgöra gränstvister på helt rationell väg.   

Kampen om det realistiska fördes alltså med utgångspunkt i de 
förslag som kongresserna röstade igenom – i kongressernas innehåll 
– men det var inte bara i deklarationer eller uttalanden om vad som 
borde göras som anspråken på realism framfördes. Fredskongres-
serna var på flera sätt arrangerade för att demonstrera det realis-
tiska. Med olika medel visades en utveckling till förmån för fred 
och möjligheter till historiska förändringar upp. Inte minst var 
det mötena som sådana och deras del i en offentlighet som visade 
detta. På en retorisk nivå var det genomgående till den allmänna 
meningen och offentligheten samt dess ökade betydelse man hän-
visade för att visa på möjliga förändringar; sådana hänvisningar är 
närmast att betrakta som ett ritualiserat inslag vid dessa möten.250 
Vid fredskongressen i Bryssel inledde Auguste Visschers som mötes-
ordföranden till exempel med att slå fast att tack vare civilisationens 
framsteg var tiden inte långt borta ”när folken, som känner av de 
lidanden av olika slag som krigen orsakar, kommer att se på dem 
med avsky. Opinionen kommer att styra världen”.251 Exemplen 
skulle kunna mångfaldigas: talare efter talare reste sig upp vid 
 mötena och åkallade den offentliga diskussionens makt och bety-
delse under samtida politiska förhållanden. I mer precisa ordalag 
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hänvisade man till de framgångar som den brittiska antislaveri- och 
frihandelsagitationen haft under 1830- och 1840-talet. Dessa refor-
mer visade att det var möjligt för en organiserad opinion att åstad-
komma förändring. Att personer som haft framgång med dessa 
kampanjer nu vände sig till nästa reformområde – fred – användes 
för att peka på det realistiska. 

I dessa retoriska hänvisningar till offentligheten och opinionen 
låg också en kritik av tidigare politiska förhållanden. Det beskrevs 
som att styrande skikt tidigare beslutat om krig och fred utan 
 hänsyn till folkets intressen. Offentlighetens ökade betydelse inne-
höll dock ett löfte om en annan framtida ordning och dess nya 
avgörande roll beskrevs som utmärkande för samtiden.252 Främst 
gällde detta förstås om det politiska styret var öppet för folkets 
direkta inflytande: en politisk utveckling mot konstitutionellt 
 garanterade fri- och rättigheter samt parlamentarism var också 
 fredens möjlighet – i och med en ny konfiguration i de civiliserade 
staternas styre kunde agitationen för fred lättare vinna framgång. 
Den amerikanske reformförespråkaren och initiativtagaren till de 
kontinentala fredskongresserna, Elihu Burritt, framhöll till exem-
pel särskilt att fred berodde av den politiska sfärens öppenhet för 
folkligt inflytande och att det var först i den aktuella historiska 
 situationen – i kölvattnet av de förändringar som svept över  Europa 
1848 – en reorganisation av relationerna också mellan stater faktiskt 
kunde lyckas:

All the Continental Governments are now undergoing the process 
of renovation, or reconstruction upon a popular basis. New politi-
cal affinities have already been created between nations. Freedom of 
the Press, right of public meeting, of association, and other great 
popular prerogatives have been acquired. The community of na-
tions is slowly approximating to the condition of the family circle. 
Now is the time to organize these social tendencies and national 
affinities into a fixed system of society. Everything favours the pro-
position. The great obstructions that would have opposed it a year 
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ago, have been removed. Nations are gravitating into union; not 
giving up any essential qualities of independence or individuality, 
but confederating with each other under the attraction of mutual 
affinities.253

Elihu Burritt och flera av de amerikanska deltagarna framhöll att 
denna utveckling borde ledas till sitt logiska slut i formeringen av 
en nationernas kongress – något fredskongresserna också antog 
resolutioner om. Många andra deltagare menade att detta var 
 orealistiskt, åtminstone på kort sikt, men lyfte istället fram andra 
möjligheter att komma överens. Oavsett formerna utgick man dock 
från att överenskommelser mellan stater skulle upprätthållas  genom 
offentlighetens nya roll och opinionens inflytande. Som amerika-
nen Amasa Walker framhöll vid kongressen i Paris: om en stat 
”before high heaven and the world” uppgett att den ska följa ett 
beslut kommer det också att ske eftersom inget land, ”in the pre-
sence of all mankind, in the face of universal public sentiment”, vill 
medge att det brutit en överenskommelse.254 Eftersom det numera 
var opinionen som var avgörande kunde de styrda också tvinga 
fram en ny hänsyn från de styrande. 

folket som historiens subjekt

Det är viktigt att uppmärksamma att det folk som framställdes som 
bärare av denna opinion måste förstås som ett specifikt, föreställt 
kollektiv. Som bland annat Pierre Rosanvallon framhållit är det 
folk som ofta framställts som maktens upphov inom ramen för de 
 moderna samhällena lika ”allsmäktigt som ogripbart”, och de egen-
skaper det tillskrivits har skiftat över tid.255 Hänvisningar till den 
allmänna opinionen som fredsagitationens möjlighet utgick från 
ett positivt föreställt folk och dess bidrag till reformer och en pro-
gressiv utveckling; det är slående att flera av de som trots allt ut-
tryckte kritik mot fredskongressernas slutsatser vid mötena ofta 
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formulerade denna utifrån en annan bild av just folkets egenska-
per.256 Uttryck för tilltron till folkets konstruktiva roll i en samtida 
offentlighet dominerade dock vid fredskongresserna. 

Den brittiske parlamentsledamoten William Ewart konstaterade 
till exempel vid mötet i Paris att diplomatiska allianser ”unless 
based on national feelings, are unions of paper”, medan allianser 
som dessa, ”among the people themselves, are unions of the heart” 
– ”These will be unions of strength.”257 Som illustration hänvisade 
han till den strof från den republikanske poeten Pierre-Jean de 

19. Inträdesbiljett till fredskongressen i Paris 1849, utställd 
till en stenograf från tidningen L’Illustration, med det 
produktiva folkets respektive den förlegade och krigiska 
elitens attribut.
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 Bérangers sång La sainte alliance des peuples som också återgavs på 
mötets entrébiljett (se bild 19).258 Bérangers strofer presenterade, 
med referens till den mellanstatliga ordning som inrättats av de 
europeiska stormakterna i kölvattnet av Wienkongressen, mötet 
som en verkligt helig allians mellan folken själva i olika länder. I 
bilden på entrébiljetten syns på ena sidan dessa folks attribut i sym-
boler för konstarterna, vetenskapen, religionen, nya kommunika-
tionsmedel och näringsverksamhet; på den andra sidan syns de 
gamla härskande klassernas vapen, ruiner och sönderslagna rester 
av militär utrustning. Här liksom på många andra ställen blir det 
tydligt att det folk man företrädde var ett produktivt folk i motsats 
till improduktiva och destruktiva eliter.

Det var även avgörande att fredskongresserna kunde ses som 
folkliga möten ur en annan synvinkel: som en förening mellan 
 nationer som var kulturellt och språkligt, om än inte alltid territo-
riellt, distinkta grupper. Detta är en aspekt som också har uppmärk-
sammats i historieskrivningen. I en intressant analys har  historikern 
Thomas Hippler, med utgångspunkt i fredskongressen 1849, till 
exempel beskrivit hur fredsagitationen vid denna tid byggde på 
”nationalitetsprincipen” och mötet mellan nationer.259 Mot bak-
grund av de återkommande referenserna vid kongresserna till den 
heliga alliansen och andra mellanstatliga organisationssträvanden 
ligger det inte långt borta att se dessa möten som ett slags spegel-
bild av den typ av fredskongresser som tidigare etablerats inom 
ramen för det europeiska kongressystemet. Det var som en de styr-
das sammankomst bortom traditionella diplomatiska relationer man 
organiserade fredskongresserna: snarare än som ett möte  mellan 
de styrande var det som folkens egna kongresser de iscensattes. 

En viktig aspekt av ”figuren folket” som den användes i dessa 
sammanhang var dock just relationen till de politiska eliterna. När 
folket mobiliserades vid fredskongresserna var det egentligen oftast 
som en viss del av samhällskroppen: folket mot de styrande, och 
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folket som något annat än mängden. Folket var då inte en etnogra-
fisk grupp, det var demos eller den politiska nationen snarare än ethnos 
eller den kulturella nationen. Folket fick då, som visas på entrébiljet-
ten ovan, genomgående drag av den produktiva delen av samhälls-
kroppen i motsats till de improduktiva politiska eliterna, men 
också till den oregerliga och potentiellt revolutionära mängden.260 
Under den period som följt på napoleonkrigen hade denna produk-
tiva del av samhället, som vid fredskongresserna ibland också sam-
manfattades som det civila samhället i motsats till staten, utvecklats 
kraftfullt, och den kunde nu driva igenom sina universella intressen 
och därmed även fred. Detta folksubjekt avtecknade sig inte minst 
i fredskongressernas återkommande kritik mot regeringsföre-
trädare, militärer och diplomater. I motsats till de krafter i det  civila 
samhället som växt i styrka i takt med utvecklingen satt dessa sty-
rande grupper fast i förlegade föreställningar om ”statsförnuft” och 
vad som måste göras för att bibehålla det egna territoriets integri-
tet i en värld av konfliktfyllda politiska relationer. 

Vid kongressen i Frankfurt talades det om ”these pretended 
Statesmen” som ”waste and squander the money of the people […] 
in an age altogether pacific and essentially industrious”.261 Den 
franske parlamentarikern Francisque Bouvet menade i Paris 1849 
att om folken i olika länder attackerade varandra var det ”the fault 
of the governments”: ”you will address yourselves with much more 
profit to the peoples themselves; for, believe me, sovereigns will 
only yield to the spirit of peace under the pressure of public opinion 
from without”.262 Den holländske ekonomen Jan Ackersdijck var 
tydlig i ett brev till samma kongress: ”It is not the nations that 
make war; it is the sovereigns and the governments; the nations or 
the part of nations who engage in war, are only the instruments 
made use of. [– – –] The contest is not international.”263 Här är det 
tydligt hur nationerna/folken ställdes i direkt motsatsställning till 
de styrande. Med Ackersdijcks begreppsanvändning blev inte krig 
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något man kunde beteckna som ett inter-nationellt fenomen efter-
som folken inte var de som drev fram det. Den kände tullmotstån-
daren, affärsmannen och politikern Richard Cobden, sammanfat-
tade i ett anförande vid fredskongressen i Paris motsatsställningen 
mellan de traditionella styrande grupperna och folket med hän-
visning till sina erfarenheter av agitation för frihandelsreformer:

I speak from long experience when I say that none are so difficult to 
teach as professional statesmen. They are so devoted to routine, and 
so fortified in self-sufficiency, that they do not easily believe that 
any wisdom exists in the world excepting that which radiates from 
their bureaux. Do you then suppose that they will listen readily 
to the advice of this Congress? On the contrary, they are at this 
 moment laughing at us as utopians, theorists, and dreamers. [– – –] 
It is time that the people interfered, and the governments of the 
world ought to tender you their thanks for having, by this fraternal 
shaking of hands across the Atlantic and the Channel, facilitated 
that process of disarmament which is called for alike upon every 
principle of humanity and sound policy.264 

I citatet sammanfattas den dubbla användningen av folket som 
flera nationella folk – vilka i Bérangers anda skakade hand vid  detta 
möte – och folket som antitesen till de styrande. I citatet syns  också 
en i dessa sammanhang ofta återkommande motsats mellan sluten-
het (allt sker i staten bakom stängda dörrar) och kongressernas 
offentlighet. 

Generellt sett kom opinionen och folket vid kongresserna att 
knytas till en berättelse om ett inskränkt statsförnufts undanträng-
ning till förmån för offentlig, i bemärkelsen öppen, diskussion av 
samhällets verkliga materiella och andliga intressen. Återkom-
mande underströk man att problemet just var det ickeoffentliga, 
det hemliga: ”Europe’s misfortune was her system of diplomacy, 
that mystery of trickery and concealement”.265  Med ökad offent-
lighet skulle detta komma att ändras och det folkliga inflytandet 
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säkras. En amerikansk talare vid kongressen i Frankfurt gick så 
långt att han – retoriskt – föreslog att man i avskräckande syfte vid 
världsutställningen 1851 kunde ställa ut ”the work of diplomatists”.266 
Så länge de styrande hade bestått av en självtillräcklig aristokratisk 
elit hade det varit otänkbart att några andra intressen än ett snävt 
uppfattat raison d’État skulle styra beslut om krigshandlingar och 
överhuvudtaget mellanhavanden mellan stater; nu var allt detta 
nödvändigt att hantera i offentligheten och det produktiva folkets 
intressen inte längre möjliga att ignorera. Att de styrande dock 
behövde tvingas loss från de föreställningar som de höll fast vid 
återkom delegaterna till. Den kände brittiske tidningsredaktören 
och förespråkaren för statskyrkans avskaffande, Edward Miall, 
 menade att det gällde att komma åt ”the will of those who make 
war”: om det inte gick med logiska argument var det nödvändigt 
att ”surround them with such an atmosphere of public sentiment 
as to make it impossible for them to give expression to any will of 
their own inconsistent with the public will”.267 Ytterst var detta, 
som ordföranden vid kongressen i Frankfurt, den liberale politikern 
Karl Jaup framhöll, under moderna förhållanden en fråga om sty-
rets egen legitimitet; oavsett om det var monarkiskt eller republi-
kanskt skulle dock de medel folkmeningen hade till sitt förfogande 
– ”språket och pressen” – förr eller senare tvinga de styrande att 
rätta sig efter dess övertygelse: ”En makt är starkare än den som 
alla regeringar besitter, det är den allmänna meningens makt. Den 
kommer segra!”268

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att den opinion 
man hänvisade till bars upp av ett specifikt folk vars inflytande 
fungerade som garant för realism i fredsagitationen. Den folkfigur 
som mobiliserades användes parallellt på flera sätt. Inte sällan var 
det föreställningar om folken i plural som kom till uttryck: som 
påpekats i den tidigare historieskrivningen var nationalitetsprinci-
pen en självklar grund för fredsagitationen vid denna tid. Vid dessa 
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kongresser var dock en annan användning av figuren folket kanske 
än viktigare: folket som mer allmän abstraktion bortom etnogra-
fiska grupper – folket som den ena termen i motsatsparet folket och 
de styrande. Dessa hänvisningar till folket som garant för möjlig-
heten av fred innebar dock inte att kongresserna iscensattes som 
ett uttryck för majoritetens mening. Man gjorde inte anspråk på att 
tala för pluraliteten, utan snarare påminde man uttryckligen, åt-
minstone vid de första mötena, ofta om att delegaterna företrädde 
en minoritetsposition.269 Till del var detta ett problem – något att 
övervinna – men till del var det också inneboende i hur folket pre-
senterades vid dessa möten. 

För att se hur avgränsningen mot mängden fungerade behöver 
man se bortom retoriska eller diskursiva uttryck och snarare foku-
sera på arrangemang och mötespraktiker. Fredskongresserna iscen-
sattes även i praktiska termer på olika sätt som det produktiva 
och respektabla folket i motsats till både konservativa politiska 
 eliter och den potentiellt våldsamma mängden. Fredskongresserna 
genom fördes under dessa år till exempel i lokaler som tydligt signa-
lerade att man ville företräda ”de bättre klasserna” samtidigt som 
man generellt sett distanserade sig från det rent officiella. Lokaler-
na var mondäna konsertsalar (Bryssel och Paris) eller det filantro-
piska associationsväsendets typiska lokaler (London). I ett fall 
 användes även en lokal med direkt folkrepresentativa konnotatio-
ner, Paulskyrkan i Frankfurt. Det sistnämnda exemplet är särskilt 
talande vad gäller mötenas anspråk. Paulskyrkan var för en euro-
peisk allmänhet välkänd som platsen för den året innan upplösta 
tyska nationalförsamlingen (det kortvariga så kallade Frank furt-
parla mentet).270 Vad kunde vara mer effektivt för att visa att en 
”folk-rörelse” nu kommit till de tyska staterna än att fylla det parla-
ment som nyss upplösts med nya delegater? Fredskongressen fram-
trädde på detta sätt, som organisatörerna framhöll, som en repre-
sentativ församling som samlats i denna ”building consecrated to 
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discussion”.271 Att kongressen fått inta detta rum var ett tecken på 
betydelse och förtroende – det var också ett tecken på kongressens 
anslutning till de principer om (ett begränsat) folkstyre som natio-
nalförsamlingen representerade.272 

kontrollerade representanter 
i offentligheten

För att trovärdigt företräda folket i denna bemärkelse var det 
 avgörande hur delegaterna vid dessa möten framträdde och hur 
församlingen som sådan uppfattades. Som möten kan fredskongres-
serna i huvudsak beskrivas som regisserade tillställningar även om 
man betonade öppen diskussion inom ramen för en medborgerlig 
offentlighet. Mötena förtjänar på många sätt beteckningen diskus-
sionsteater som använts för att beskriva brittiska reformmöten 
 generellt vid denna tid (se kapitel 1). Det regisserade draget garan-
terade att de åsikter som uttrycktes stämde överens med den 
 officiella linjen, men de ordnade överläggningarna säkrade också 
respektabilitet hos de ”folkrepresentanter” som uppträdde vid kon-
gresserna. Det var ett kollektiv med självkontroll och kapacitet att 
delta i offentliga överläggningar man företrädde.

Mötena kontrollerades till att börja med genom organisations-
kommitténs riktlinjer för hur delegater skulle väljas ut: det angavs 
från vilken typ av organisationer delegater skulle hämtas och att 
offentliga möten om möjligt skulle hållas för att låta välja delegater 
som var för fred och avvisade våldsmedel generellt. Fanns det  ingen 
lämplig ”public body” som kunde utse delegater kunde förslag 
också lämnas direkt till kommittén själv.273 Urvalsreglerna syftade 
till att få fram delegater som var representativa men det hade  också 
en direkt reglerande aspekt. I det cirkulär som skickades ut i 
Storbritannien inför mötet i Paris var man noga med att poängtera 
vikten av kongressen som uppvisning i värdighet: ”all those who 
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may visit Paris on this great occasion, will bear in mind that their 
deportement will very materially influence the opinion formed of 
the cause of peace by the French, and other inhabitants of the 
 Continent”.274 

Vid kongresserna var organisatörerna också noga med regler för 
själva sessionerna och att ha kontroll över innehållet. Denna aspekt 
av fredskongressernas arrangemang har uppmärksammats särskilt 
av historikern Vanessa Lincoln Lambert som beskrivit det som att 
man använde sig av olika ”mechanisms of consensus-making”, 
bland annat bestämmelser om ämnesval och specifika strategier för 
offentliggörande av förhandlingarna.275 Beslut om vad som skulle 
tas upp till behandling i kongressen reserverades till exempel för 
mötets kommitté (bestående av ordförande, vice ordförande och 
sekreterare); alla förslag till beslut skulle också lämnas in skriftligt 
i förväg till denna och i praktiken avgjordes formuleringar av reso-
lutioner och liknande innan själva de publika mötena av de som 
utgjorde kommittén.276 Vidare antogs särskilda bestämmelser om 
att talarna inte fick göra någon ”direct allusion to the political 
events of the day” i anförandena.277 Just förfarandet att skriftligen 
lämna in förslag till beslut medförde att resolutioner med en pro-
blematisk tendens många gånger kunde avvisas utan diskussion. I 
Paris avfördes bland annat förslag om att kongressen skulle upp-
mana alla regeringar att respektera nationalitetsprinciperna, det 
vill säga eldfängda frågor om nationellt självbestämmande.278 

Arrangemanget hindrade dock inte att oförutsedda inslag trots 
allt inträffade eller att diskussioner ändå bröt ut.279 Att kritik trots 
allt förekom vid och omkring mötena framgick indirekt i många 
fall. I Frankfurt uppträdde Richard Cobden till exempel i talarsto-
len med en pamflett i handen som den tyske statistikern Friedrich 
Wilhelm von Reden publicerat, mot kongressens inriktning. von 
Reden satt själv i publiken i Frankfurt och Cobden kunde tilltala 
honom direkt när han utifrån de siffror han själv uppgett över 
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 befolkningsutvecklingen och militära utgifter i olika länder talade 
för nedrustning som realistiskt. Anledningen att von Reden sam-
manfattat argumenten i tryckt form var just att han inte hade givits 
möjlighet att presentera dem vid kongressen eftersom denna enligt 
reglementet bara skulle bestå av fredsvänner och anhängare av 
 saken.280 Bland annat militären Adrien Féline avbröts i Paris med 
hänvisning till dagordningen när han ville försvara upprustning för 
defensiv krigföring mot despotiska regimer – vilket förvisso gav 
upphov till ett animerat meningsutbyte om rätt att diskutera vid 
kongressen – och saint-simonisten Gustave d’Eichthal tystades när 
han ville förklara varför skapandet av den heliga alliansen varit en 
fredsidé.281 I organisatörernas egna framställningar kunde också de 
invändningar som trots allt yttrades undertryckas eller till och med 
avfärdas. I den engelska versionen av förhandlingarna från Paris 
1849 uppgavs det helt frankt att fourieristen Jean Journets tal vid 
kongressen var så ”rambling and unconnected with the question 
under consideration, that it is not worthy of reproduction here”.282 

Bortsett från dessa ändå begränsade kontroverser upprepade 
 delegaterna annars genomgående samma budskap, och de resolu-
tioner kongresserna beslutade var repetitiva. I huvudsak beslutades 
egentligen samma saker vid varje kongress.283 Kongresserna utta-
lade sig alla till förmån för medling mellan stater, avskaffandet av 
stående arméer, att förbereda skapandet av en nationernas  kongress, 
mot lån till krigförande parter och för olika medel för opinionens 
upplysning. Delegaternas anföranden till stöd för dessa resolutio-
ner – många gånger uppmärksammade retoriska uppvisningar – 
präglades av en betoning av det självklart förnuftiga och rationella, 
vilket ska ses mot bakgrund av den kritik för utopism man mötte.284 
Organisatörerna oroade sig också över att man inte skulle ses som 
seriösa i inflytelserika kretsar om moraliska eller religiösa argument 
gavs för stort utrymme och över att enskilda personers alltför emo-
tionella sätt att framträda skulle kunna diskvalificera kongresserna 
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från praktiskt inflytande.285 Genom ett uppträdande som sakliga 
och realistiska skapades däremot legitimitet för att uttrycka åsikter 
om den i eminent mening ”offentliga” angelägenhet som frågan 
om krig och fred var. Det skulle, som påpekades i Herald of Peace, 
vara budskap som var uppbyggda kring ”matter-of-fact argument” 
och ”common sense”.286 

Exempel på detta sätt att argumentera för fredens möjlighet 
 under rådande förhållanden och samtidigt visa upp sig själva som 
kontrollerade och rationella representanter kan mångfaldigas. Vid 
mötet i Bryssel lästes till exempel flera engelska traktat, översatta 
till franska, med i punktform presenterade sakliga och logiska 
 argument mot krig.287 Motsvarande sätt att argumentera för freds-
principerna användes även vid kongresserna i Paris och Frankfurt. 
I London var utbudet av talare större än vid de tidigare kongres-
serna och de riktigt långa argumenterande framförandena färre, 
men resolutionerna var fortfarande i stor utsträckning desamma 
och sättet att argumentera likaså. En återkommande sida av detta 
sätt att framträda var beskrivningar av historisk förändring och hur 
utvecklingen givit upphov till nya förutsättningar. Detta ansågs 
vara fakta som inte gick att bortse ifrån: ”We are not putting for-
ward individual theories, and hollow reveries; our doctrines have 
already become a science”, som en deltagare uttryckte det i Frank-
furt enligt den engelskspråkiga redogörelsen.288 Det som gjorde att 
man nu kunde tala om freden som realistisk var en insikt i det 
moderna samhällets faktiska utveckling: ”These are facts; this is 
history”, som en annan talare sade vid fredskongressen i London.289 

Sammantaget kan man konstatera att det kontrollerande arrange-
manget och deltagarnas sätt att framträda med utgångspunkt i det 
sakliga hade trovärdighetsskapande effekter i en situation där man 
ofta ifrågasattes. Detta var värdiga representanter som stod eniga 
bakom självklara principer. Det repetitiva och regisserade draget 
vid fredskongresserna måste också ses som en del i uppvisningen i 



 3. Manifestationer av folket: Fredskongresserna 145

ett samtida mediesystem, med offentliga möten som primärt var 
riktade till tidningarna på de platser där man uppträdde. Att cent-
rala budskap och formuleringar upprepades vid varje framförande 
hängde ihop med detta. Det fanns inte som vid till exempel anti-
slaverikonventen och välgörenhetskongresserna någon tanke på att 
ackumulera information eller ny kunskap, utan snarare var fokus 
att på varje ny plats på nytt proklamera samma budskap. Fredskon-
gresserna iscensattes inte som tilldragelser med helhetsambitioner 
– där trovärdighetseffekter åstadkoms genom panoramaliknande 
drag – utan snarare som utpräglat demonstrativa händelser direkt 
för och i pressen. Som exemplifieras nedan innebar denna nära rela-
tion också i praktiken att mötena kommenterades utförligt i en rad 
tidningar. Denna intensiva interaktion med pressen tog sig också 
många direkta uttryck i skeendena i mötessalen, bland annat 
 kommenterades referaten i tidningarna av talarna och de tryckta 
rapporterna påverkade i sin tur intresset för att vara på plats och 
lyssna.290 

Att fredskongresserna skapades för pressen i ännu högre grad 
än både antislaverikonventen och välgörenhetskongresserna visar 
sig inte minst i hur organisatörerna själva använde tryckta medier. 
Till skillnad från antislaverikonventen presenterades inte för-
handling arna som något omfattande tryckt ”monument”. Även om 
offi ciella redogörelser sammanställdes förlitade man sig i hög grad 
på de egna organisationstidskrifterna och, framför allt, på aktuali-
tets- och nyhetstidningar för att nå ut. Några egna stenografiska 
uppteck ningar gjordes inte av anförandena i sin helhet, utan vid 
produktionen av de officiella rapporterna utgick man från kon-
gressbyråns minutes (protokoll), tidningarnas referat och talarnas 
egna manus.291 Till ”fredsvännerna” talade man framför allt via 
tidskrifter som Herald of Peace, Advocate of Peace och Journal de la 
Société de la morale chrétienne, som genomgående innehöll referat av 
mötena. De redogörelser organisatörerna publicerade separat i 
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 efterhand överensstämde i stora drag med dessa, med andra ord var 
mötena som bok relativt kortfattade produkter, den längsta inte 
mer än drygt 100 sidor.292 

Att man var starkt inriktad på att få uppmärksamhet i pressen, i 
första skedet på respektive mötesort, visar sig bland annat i långa 
redogörelser i de brittiska organisatörernas tidskrift för mottagan-
det i olika länder.293 Det framhölls också ofta uttryckligen att det 
viktigaste var att alls väcka intresse och att man inte fick rygga 
tillbaka för det motstånd man också kunde möta i offentligheten.294 
Även kritisk uppmärksamhet gynnade många gånger saken, konsta-
terade man i samband med kongressen i Frankfurt: ”The press had 
sometimes spoken against, and sometimes spoken for them; some-
times they mended their speeches, and sometimes they spoiled 
them; but, altogether, it had done justice to the cause of human-
ity.”295 Detta fokus på pressen gällde för alla fredskongresserna men 
tydligast blev det faktiska avtrycket förmodligen i samband med 
mötet i Paris 1849. Det berodde inte minst på det uppseende-
väckande i den angloamerikanska delegationens närvaro i staden, 
både mot bakgrund av politisk oro och ett större kolerautbrott som 
direkt föregått mötet.296 Uppmärksamheten berodde också på 
att viktiga lokala organisatörer och medverkande, som Émile de 
 Girardin, som startat den inflytelserika La Presse, själva var verk-
samma i tidningsvärlden. Medvetenheten om betydelsen av att 
knyta sådana personer till saken var stor och man uppvaktade  också 
specifikt flera redaktörer för tidningar.297 

nyhetsvärde: uppseendeväckande inslag
och kända personer

Samtidigt som ett framträdande drag vid fredskongressernas var 
repetitiva budskap som framfördes i tämligen välregisserade former 
från scenen av kontrollerade och välrenommerade representanter 
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var man inte främmande för att använda sig av intresseväckande 
och lätt spektakulära inslag. Fredskongresserna utformades på 
många sätt för att en publik både skulle vilja uppleva skeendena på 
plats och läsa om dem i efterhand. Det handlade bland annat om 
medverkan av kända personer, men också om att framhäva upp-
seendeväckande inslag i möten mellan folk och kulturer; också 
 mötena själva, resandet till dem och hur de genomfördes, var ägna-
de att väcka uppmärksamhet. Att angloamerikanska delegationer 
på flera hundra personer var på plats i städer på kontinenten  kunde 
i sig förväntas skapa intresse och nyhetsvärde. En central del av de 
kontinentala kongressernas arrangemang var också delegaternas 
gemensamma resor till mötesorten. 

Huvuddelen av de brittiska deltagarna och vissa anslutande ame-
rikaner reste både till Bryssel, Paris och Frankfurt tillsammans i 
specialchartrade tåg från London och vidare med för ändamålet 
rekvirerade ångbåtar över Engelska kanalen och på floden Rehn. 
Längs vägen både fram och tillbaka togs de emot på olika platser 
som en kollektiv fredsdeputation, till exempel i Ostende, Boulogne 
och Köln. Dessa uppseendeväckande resor fick i flera fall stöd av 
både lokala och nationella myndigheter och kommenterades också 
både i medier som organisatörerna själva förfogade över och i  lokala 
tidningar. Ett exempel på hur själva delegationen som sådan gene-
rerade uppmärksamhet är diskussionen kring kongressen i Paris. 
Där skapades stor uppståndelse i pressen kring de brittiska och 
amerikanska deltagarnas stil, och inte minst de många kväkarnas 
egenartade kläder kunde kommenteras i både allvarligt syftande 
tidningar som Journal des débats, den illustrerade aktualitetspressen 
och mer underhållningsinriktade tidningar som La Mode.298 Som 
framgår av de bilder som publicerades i L’Illustration tilldrog sig 
både männens och kvinnornas ålderdomliga kläder uppmärksam-
het, och det spektakulära i de religiösa fredsvännernas uppenbarel-
se överskuggade på många sätt själva mötets innehåll (bild 20).  De 
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bredbrättade hattarna och kvinnornas bahytter och för tiden enkla 
kläder återkom ständigt i kommentarerna kring kongressen. Dele-
gationen som sådan blev också uppmärksammad även i andra 
 medier, bland annat togs mötet till utgångspunkt för åtminstone 
två musikteaterpjäser där kongressens anspråk turnerades i boule-
vardteaterns lättsamma ton. Även i teaterpjäserna uppmärksam-
made man särskilt de tillresandes kläder och stil.299

Deltagandet av kända personer av olika slag vid fredskongres-
serna bidrog också till intresse. Det handlade dels om den kategori 
som flera av organisatörerna själva representerade, dem man i 
 samtiden inte sällan benämnde ”fredsapostlarna”, de kända freds-
vännerna och moraliska agitatorerna, och dels om den kategori som 
man ofta refererade till som ledande tänkare eller offentliga perso-
ner. Den senare kategorin bestod av litterära och vetenskapliga 
celebriteter, men också av parlamentariker och religiösa företrä-
dare. Vad gäller den första kategorin var det framför allt den ”lärde 
smeden” Elihu Burritt som kom att etableras som ett fenomen med 
ett kändisskap som drog intresse till sig, egentligen redan tidigt 
under 1840-talet när han fortfarande var verksam i usa, men fram-
för allt sedan han började resa runt i Storbritannien och Europa 
efter 1846.300 Han lät mot ersättning publicera mängder av korta 
fredsartiklar (kallade olive leaves) i olika europeiska och amerikan-
ska tidningar vilket bidrog till att göra honom bekant i vida kretsar, 
och redan i anslutning till den första kontinentala fredskongressen 
beskrevs Burritt till exempel i de tyska illustrerade tidningarna som 
en välkänd person.301 När kongressen 1850 närmade sig kunde 
skämtpressen i Berlin karikera Burritt utifrån premissen att han 

20. Klädmode lika viktigt som själva mötet? Den övre 
bilden återger de engelska och amerikanska deltagarnas 
”fysionomier”, den nedre kongressens möte i en konsertsal 
på rue de la Chausee-d’Antin. 
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som person och den pågående agitationen var väl bekant av den 
läsande allmänheten. Som känd person kunde han fungera som 
komiskt inslag i en framställning som på tidstypiskt pikareskmanér 
skildrade en serie dråpliga händelser han råkade ut för på väg till 
mötet (se bild 21).302 Syftet var att driva med det utopiska i själva 
fredssaken men den fick inkarneras av den populäre Burritt. Han 
representeras här av en symbolisk karaktär med enkla kännetecken 
(framför allt den platta och bredbrättade hatten) snarare än av-
bildas, men i många andra sammanhang utnyttjades även det 
 faktum att vissa delegater var kända till utseendet av en tidnings-
läsande publik.

I rekryteringen av det man kallade ledande tänkare och offent-
liga personer gjordes stora ansträngningar i arbetet med att orga-
nisera kongresserna. Inför fredskongresserna reste först Elihu 
 Burritt och sedan även Henry Richard runt i olika europeiska städer 
för att förbereda mötena. Burritt reste till Paris och Bryssel 1847, 
och året därpå åkte han och Richard till Paris igen innan den första 
kontinentala fredskongressen slutligen genomfördes i Bryssel, där 
Burritt tillsammans med bland andra John Scoble, sekreterare i 
British and Foreign Anti-Slavery Society, uppvaktade de styrande. 
Året efter var Burritt och Richard tillbaka i Paris någon månad 
innan fredskongressen genomfördes där. Vid resorna träffade de 
vad de kallade ”leading minds of France”, som poeten och politi-
kern Alphonse de Lamartine och företrädare för bland annat det 
frihandelsvänliga Société d’économie politique i Paris.303 Inför kon-
gressen i Frankfurt 1850 reste de båda först till Paris och Bryssel 
och besökte sedan, tillsammans med belgaren Auguste Visshers, en 
lång rad städer i de tyska staterna och uppvaktade kända personer 

21. De så kallade fredsapostlarna blev välbekanta 
karaktärer i flera länder i Europa. Till exempel kunde 

Elihu Burritt karikeras i den tyska skämtpressen. 
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som vetenskapsmännen Justus von Liebig och Alexander von 
Humboldt. I samband med dessa resor skickade de själva medde-
landen om kongressen till lokala tidningar och de fick personer de 
mötte att skriva notiser om den kommande händelsen. Enligt en 
iakttagare hade resenärerna ”probably done as much by their labo-
rious efforts in the north of Germany during the preceeding two 
months to promote the cause of Peace as the Frankfort Congress 
itself”.304 Dessa resor var dock främst organisatoriskt motiverade 
och syftade till att värva delegater till mötena samt inrätta lokala 
organisationskommittéer.

De personer som på detta vis enrollerades kunde genom sin 
 status i offentligheten fungera som direkt svar på anklagelser om 
bristande realism samtidigt som de lockade åskådare till mötena. 
Hur kunde, frågade sig organisatörerna, möjligheten till reformer 
avvisas när saken hade stöd av ”some of the best and wisest men 
which this generation has produced”. Man räknade upp namn 
som de berömda reformförespråkarna Thomas Clarkson, Richard 
 Cobden och John Bright i England; författarna Alphonse de 
 Lamartine, Victor Hugo och Pierre-Jean de Béranger samt eko-
nomerna Michel Chevalier och Frédéric Bastiat i Frankrike; natur-
vetenskapsmännen Alexander von Humboldt och Justus von  Liebig 
samt juridikprofessorn Karl Mittermaier i de tyska staterna. ”We 
do not adduce these great names as an answer to any arguments 
that may be employed against the Peace movement, but we do 
adduce them as a fitting and sufficient answer to the mere ribaldry 
of those who affect to feel contempt for the understanding of its 
promoters.”305 Flera av de nämnda personerna, som Humboldt och 
Lamartine, stod i praktiken knappast fredskongresserna särskilt 
nära även om det upprepade gånger framställdes så. Vid ett person-
ligt möte mellan organisatörerna och Alexander von Humboldt 
1850, hemma hos honom i Potsdam, ägnade han till exempel 
 mycket tid åt att förklara varför han trodde att fredsagitationen var 



 3. Manifestationer av folket: Fredskongresserna 153

lönlös, även om han lovade att stödja kongressen i ett brev ”without 
stating his objections”.306

Det kanske viktigaste exemplet på någon med denna status som 
offentlig person vid kongresserna var Richard Cobden (själv att 
betrakta som en av organisatörerna). Efter framgångarna med 
spannmålslagarnas avskaffande i Storbritannien och en omfattande 
europeisk turné något år tidigare, var han förmodligen en av de 
mest uppmärksammade personerna i Europa vid denna tid.307 När 
Cobden framträdde vid kongresserna noterade man genomgående 
i kongresstrycken att han mottogs med ”the most enthusiastic 
 cheering” eller andra liknande uttryck för stöd och igenkänning. 
Han avbildades som företrädare för kongressen i den illustrerade 
pressen och även på ett separat tryck som producerades i samband 
med mötet i Paris (bild 22).308 Som han själv skrev i ett brev spelade 
hans person i sammanhang som dessa ofta en närmast emblematisk 
roll: ”In order to concentrate the interest of a nation upon any 
given question, it is necessary to personify the principle, – the faith 
must be incarnated, – and hence I have been chosen […] for the 
embodiment of the free-trade doctrine.”309 

Om Cobden förkroppsligade frihandelsprinciperna i en euro-
peisk offentlighet vid denna tid var det dock inte primärt på grund 
av de nära kopplingarna mellan denna ekonomiska ideologi och 
fredssaken som han fördes fram vid dessa kongresser; snarare var det 
som inkarnationen av den realistiska och framgångsrika agitatio-
nen som sådan. Hans person kunde gå i god för att det var möjligt 
att driva igenom förändringar trots motstånd från de konservativa 
krafter som dominerade det politiska livet. När han hyllades av 
publiken vid kongresserna var det som uttryck för det realistiska i 
företaget och som känd folktribun.

Inför kongressen i Paris ägnades alltså viss möda åt att övertala 
Alphonse de Lamartine att vara ordförande för kongressen. När 
denne avböjde vände man sig till andra kända namn och slutligen 
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kom Victor Hugo att spela denna roll.310 Hans ordförandeskap vid 
kongressen lyftes fram både av organisatörerna och i pressen, och 
hans person presenterades återkommande i både text och bild. 
Även en känd person som tidningsmannen Émile de Girardin 
 användes vid flera fredskongresser som en del i skapandet av upp-
märksamhet.311 Personer som Cobden, Hugo och Girardin var för 
många iakttagare och läsare igenkännbara på bild, vilket utnyttja-
des i karikerande och andra avbildande syften. Denna kategori 
 personer kunde alltså även uppträda som kända ansikten, vilket 
präglade förmedlingen av fredskongresserna. Alla delegater var 
dock inte på detta sätt visuellt bekanta men många kunde ändå 
uppträda med kända namn. Vid mötena lyftes även en lång rad, 
idag ofta obekanta, parlamentariker och vetenskapsmän från olika 
länder fram som bevis på sakens realistiska karaktär. Även deras 
effekt på publiken och hur de mottogs med applåder och hurrarop 
beskrevs i redogörelserna från kongresserna.

Utöver de välkända auktoriteter av olika slag som man sökte 
associera med fredskongresserna lade organisatörerna även stor 
vikt vid att ”exotiska” delegater fick framträda: det underströk 
 karaktären av världsmöten och det skapade i sig också tillfällen till 
uppmärksamhet i pressen. Liksom vid antislaverikonventen posi-
tionerades dock dessa personer vid sidan av de egentliga delegater-
na. I Paris skapades till exempel uppmärksamhet kring anföranden 
av två afroamerikaner, antislaveriagitatorn William Wells Brown 
och samme James W. C. Pennington som spelade en viktig roll vid 
antislaveri- och fredskonventen 1843.312 Organisatörerna gav även 
motsvarande delegater tid på scen vid kongresserna i Frankfurt och 

22. Fredskongressens mest kända ansikte: Richard Cobden 
med program för ”Congrès de la paix universelle: Session de 
1849 à Paris”. Fransk litografi med distribution i Paris, 
London och New York. 
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London. Detta ”användande” av personer med mörk hudfärg i 
 delvis spektakulära syften och för att skapa uppmärksamhet kring 
publika sammankomster var, som nämnts, ett inte ovanligt inslag 
i bland annat Storbritannien under perioden, och i detta samman-
hang underlättades det av de nära kopplingarna mellan antislaveri- 
och fredsagitationen.313 

Det arrangemang av detta slag som fick störst genomslag i 
 pressen vid fredskongresserna var dock deltagandet av predikanten 
George Copway, även känd som ”indianhövdingen Ka-Ge-Gah-

23. Predikanten George Copway var en uppmärksammad 
deltagare vid fredskongressen 1850 och hans bild förekom 
ofta i samband med mötena. Porträtt av Copway publicerat i 
Illustrirte Zeitung 1850.



 3. Manifestationer av folket: Fredskongresserna 157

Bowh”, i Frankfurt. Han höll ett längre anförande inför kongressen 
samt presenterade en resolution om ickeintervention i olika natio-
ners angelägenheter med referens till urbefolkningens situation i 
Nordamerika. Copway överlämnade dessutom en fredspipa till 
mötet, ett symboliskt inslag som snabbt plockades upp i tidning-
arna som lätt sensationellt.314 Copway själv drog också uppmärk-
samhet till sig under sin rundresa i både Storbritannien och de 
tyska staterna inför och efter kongressen, vilket rapporterades i 

24. Inte sällan framställdes George Copways medverkan i 
fredsagitationen som ett exotiskt spektakel; som här i den 
tyska skämtpressen: ”Hi-ge-ga-ga-bu” med fredspipa och 
fredscigarrer blandar sig i dagspolitiska händelser i Berlin 
på väg till fredskongressen 1850. 
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nyhetstidningarna och som även skämtpressen kunde slå mynt av 
i mer eller mindre fantasifulla och stereotypa bilder (se bild 23 och 
24).315 Copway själv utnyttjade genomgående denna uppmärk-
samhet i propagerandet för sin egen plan för att förbättra den 
nordamerikanska urbefolkningens sak och uppträdde i traditionell 
kostym vid olika offentliga möten.316

Ytterligare ett exempel på hur ett intresseväckande och i tidning-
arna uppmärksammat inslag arrangerades vid en fredskongress är 
det besök av en arbetardelegation som iscensattes under mötet i 
London 1851. Den kände chartisten och arbetaragitatorn Henry 
Vincent ledde under pågående möte in en delegation med femton 
franska arbetare i salen och presenterade dessa för de församlade. 
Arbetarna hade rest till London för att studera världsutställningen 
och bakom resans finansiering stod bland annat Émile de Girardin 
som organiserat en insamling i La Presse. Pierre Vinçard från Paris, 
som presenterades som gravör, höll sedan ett anförande i namn av 
Frankrikes arbetande klasser adresserat till de närvarande i salen, 
dessa ”Citizens of the World”, där fattigdom framhölls som orsak 
till både social oro och krig. Arbetarna var också närvarande vid 
den soaré som anordnades för kring 800 personer under avslut-
ningskvällen, vilket ”greatly added to the interest of the evening” 
enligt samtida kommentarer.317 Detta besök föranledde artiklar i 
både engelska och franska tidningar i samband med och efter 
 kongressen.318 Även förhållandet till arbetardelegationen präglades 
av exotism. Arbetarna var på besök i en församling som represen-
terade en samtida folkrörelse, dock inte en de själva tillhörde.319 
Såtillvida fungerade både arbetardelegationen och olika mörk hyade 
delegater som spektakulära inslag och tecken på universalism, men 
de egentliga representanterna var de offentliga män och ledande 
personligheter organisatörerna ständigt lyfte fram.
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kongresserna som manifestationer

De arrangemang som beskrivits ovan skiljer delvis fredskongres-
serna från andra möten med internationella anspråk vid tiden. I 
fokus stod inte i första hand att skapa en officiell och definitiv ver-
sion av omfattande diskussioner eller detaljerade redogörelser, utan 
det typiska var att samma eller snarlika budskap upprepades på 
olika platser och i många olika former. Siktet var huvudsakligen 
inställt på snabbare medier än kongresstrycket, främst dagstidning-
ar men också den illustrerade veckopressen; medier som ofta kon-
trollerades av andra än organisatörerna själva. Fredskongresserna 
kom också med sitt ibland teatrala sätt att framträda att fungera 
som manifestationer, det vill säga som sätt att åskådliggöra en histo-
risk utveckling som pekade fram mot fredens realiserande. Det var 
inom ramen för dessa arrangemang avgörande att visa upp fredliga 
intentioner och stöd hos det folk som man talade för. Många 
 enskilda exempel på detta sätt att framträda vid mötena återgavs i 
de egna trycken och rapporterades också i pressen. Det är ofta just 
dessa demonstrativa sidor som kommit att uppfattas som lätt 
 överspända i senare skildringar, men det ska framhållas att dessa 
uppträdanden som drog åt det teatrala snarare måste ses som en 
integrerad del i dessa mötens funktionssätt.

I ett anförande vid den triumfatoriska fredskongressen i London 
1851 talade fransmannen Athanase Coquerel om relationen mellan 
den historiska utvecklingen och kongressens eget arbete:

It is quite true that railways, electricity, international exhibitions of 
universal industry draw people together, strengthen the bonds of 
their intimacy, and tend to render peace permanent; – but the 
 people must know this, and feel it too, and you are here to tell them 
so. You are here at this moment, the conscience of humanity; and it 
is in virtue of this title that you are arresting its attention to a great 
change which is now taking place in its very heart and center, but 
which ought not to, and cannot be realized, unless it have [sic!] the 
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knowledge of it. You are revealing what is passing in its own bosom, 
and are hastening progress by the manifestation of it. This is the 
end of this Congress.320

För Coquerel var det givet att det var folket som var historiens 
subjekt; folket påverkades bland annat av kommunikationernas 
framsteg men det måste komma till självmedvetande och bli upp-
märksamt på de tendenser som utvecklingen rymde. Relationen 
mellan de underliggande trenderna och folkets medvetenhet om 
dessa var egentligen dialektisk. Det var också i detta avseende freds-
kongressen hade en specifik roll att fylla: den kunde visa upp ut-
vecklingen och på så vis påskynda dess fullkomnande. Coquerels 
sätt att beskriva saken var ovanligt i det att han reflekterade över 
mötets roll i abstrakta termer, men även i andra sammanhang åter-
kom liknande sammankopplingar av kongresserna med nya tekno-
logiska och sociala tendenser. Det är ingen slump att de ofta kalla-
des sådant som ”peaceful demonstration” och ”great International 
Demonstrations” samt att det talades om att de skulle fungera som 
en ”practical refutation” av föreställningen om att folken ville ha 
krig.321 Framför allt arrangerades fredskongresserna så att de kunde 
manifestera ett växande samförstånd mellan folken/folket i olika 
länder – genomgående var det en historisk rörelse i fredlig riktning 
som visades upp i sättet att mötas. Arrangemangen var i stor ut-
sträckning uppbyggda kring ett uppvisande, att skynda på fram-
steget genom att visa upp det som Coquerel uttryckte det. Edward 
Miall talade i sin tur om fredskongressen som ”not so much […] 
an instrument of action as a condensation of floating sentiment” 
– ”a gathering into one focus of the best thoughts on the subject of 
peace, of the best men, that were previously diffused throughout 
the civilized world”; ”I care not greatly what may be its proceed-
ings. [– – –] The great phenomenon in which I take an interest is 
this – that the Congress exists – that it is what it is.”322 Här formu-
lerades den demonstrativa sidan av kongressen tydligt, mötena som 
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”hopsamling av kringflytande känsla”; deras styrka låg just i att 
de fanns.

Fredskongressernas uttryckte inte bara allmänna rörelser i tiden 
utan även rörelse i en mer specifik mening: existensen av en fram-
växande europeisk och transatlantisk rörelse med bas i ett expan-
derande associationsväsende inriktat på fred. Just rörelse var i 
 sammanhanget ett centralt begrepp, och det var till exempel, som 
historikern Martin Ceadel påpekat, just under 1840-talet som man 
började tala om en ”peace movement” i Storbritannien.323 Även om 
argumenterande inslag var viktiga delar av framförandena kretsade 
arrangemangen och hur de senare återgavs kring det demonstra-
tiva med dramatiserade möten och uppvisningar i gemensamma 
intressen. Inte minst i organisatörernas egna redogörelser för 
 skeendena lades genomgående stor vikt vid dessa aspekter. Själva 
mötena var viktiga som uppvisande av en känsla, inte för diskus-
sioner eller för att samla information om faktiska förhållanden. 
Därför blev det viktigt att kunna visa upp både delegater från 
många olika länder och en stor publik på plats i möteslokalen. För 
att fredskongressen skulle kunna uppträda som uttryck för en 
 rörelse var det avgörande att mötena kunde presenteras som popu-
lära församlingar med många deltagare. Anspråken på att företräda 
folken/folket bekräftades av en publik på plats; interaktionen 
 mellan delegater och publik – till exempel i form av applåder, hurra-
rop och viftande med hattar och näsdukar – var en integrerad del i 
det typiskt brittiska sättet att hålla offentliga meetings som man nu 
iscensatte också på kontinenten (jämför kapitel 1). I utbytet mellan 
scenen och golvet demonstrerades de känslor av sympati och väl-
vilja man ville visa upp. 

Samma demonstrativa inställning yttrade sig också i hur organi-
satörerna förhöll sig till förekomsten av olika språk i anförandena 
vid mötena. Att människor talade olika språk på scen var en poäng 
i sig, även om detta kunde hånas i pressen som ett sätt att slippa 
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just diskussioner: ”Ju mindre de församlade förstod av varandra 
desto bättre kom de överens; intellektens harmoni föddes just ur 
språkens anarki”, som det beskrevs i L’Illustration.324 Detta Babel 
kan dock snarare sägas ha varit målet eftersom utgångspunkten var 
det manifesterande; dessa sammankomster byggde inte på infor-
mativa praktiker där man egentligen behövde förstå varandra.325 
Ur denna synvinkel blir de många symboliska mötena mellan ”före-
trädare” för olika länder som arrangerades under sessionerna 
egentligen kärnan i dessa arrangemang. I en rapport från mötet i 
Bryssel beskrev den franska tidningen La Patrie en scen som åter-
kom i många varianter. Efter sitt tal inför kongressen gratulerades 
den brittiske parlamentarikern William Ewart av den franske med-
lemmen av nationalförsamlingen Francisque Bouvet till försam-
lingens jubel: när Ewart gick ner från scen, efter generösa ord till 
förmån för Frankrike i ett anförande, reste sig Bouvet från sin plats, 
”gick honom till mötes och tryckte hans hand”. ”Då bröt de livli-
gaste hurrarop och högljudda bifall fram i salen, vilka fortsatte en 
lång stund.”326 Liknande uppvisningar av sympati i möteslokalen 
var återkommande under kongresserna och återgavs i både kon-
gresstryck och tidningar. Fredskongresserna kan ur denna synvin-
kel också förstås som en direkt fortsättning på den våg av vänskaps-
deklarationer (friendly addresses) som organisatörerna själva varit 
instrumentella i att få till stånd mellan städer i Storbritannien, usa 
och Frankrike under föregående år.327 Dessa vänskapliga deklara-
tioner, som i flera fall publicerades i tidningarna, undertecknades 
ibland av flera tusen personer och var just uppvisningar i folklig 
sympati bortom regeringarnas upplevda intrigerande. Avsikten var 
att de skulle demonstrera sympati och man tilltalade varandra som 
grupper (folk) men också som del av ett gemensamt kollektiv med 
delade intressen (folket) oavsett gränser. 

Fredskongressen i Bryssel beskrevs av organisatörerna i efter-
hand som ”a proof” för att ”the popular mind everywhere was fast 
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preparing for the fraternization of the peoples under a system of 
organized peace”.328 Det var också just som bevis dessa möten 
 arrangerades och det var därför det sceniska uppvisandet av sym-
pati var centralt. Själva mötena var manifestationer på flera olika 
nivåer, i sammanförandet av människor från olika länder och i vad 
som sades på scen. Den manifesterande sidan kom också till uttryck 
i en rad kringaktiviteter innan och efter själva mötena. Även i dessa 
delar arrangerades uttryck för sympati när delegater och besökare 
träffades, gratulerade varandra, tackade och hurrade. Redan i Brys-
sel anordnades en soaré med det man själv betecknade som eliten 
i staden, och i Paris bjöds delegaterna in till en soaré med över 
tusen personer hos Alexis de Tocqueville, vid tidpunkten utrikes-
minister, i Hôtel des affaires étrangères.329 Offentliga byggnader i 
Paris öppnades för delegaterna och regeringen lät bland annat 
sätta igång fontänerna i slottsparken i Versaille, vilket applåderas 
av de många tusen åskådarna på plats i parken. Organisatörerna 
hyllade den republikanska regeringen för denna generositet ”in 
thus bestowing upon the Peace Congress honours conferred, in 
times gone by, upon none but sovereigns”.330 

En annan integrerad del av arrangemanget var de gemensamma 
resor som delegaterna genomförde från Storbritannien till och från 
flera av dessa möten. I detta välrapporterade resande skapades ett 
narrativ om just en framväxande rörelse för fred. I organisatörernas 
egna publikationer återgavs dessa resor med en mängd detaljer och 
framför allt hur de resande ”fredsapostlarna” togs emot i olika 
 kretsar och av viktiga personer.331 Utifrån bland annat dessa skild-
ringar förmedlades bilden att kongresserna gav uttryck för upp-
fattningar som var utbredda i olika länder, att de hade folkligt stöd 
och uppmärksammades i inflytelserika kretsar. Det var viktigt för 
 orga nisatörerna att understryka att de som reste gemensamt till de 
kontinentala kongresserna var ”fredsvänner”: alla som följde med 
visade att de stödde de principer som kongresserna stod bakom. 
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Återkommande framhölls vilka ansträngningar delegaterna – sär-
skilt de amerikanska – gjort för att närvara. Resorna återberättades 
i de egna mötesrapporterna och stor vikt lades vid att beskriva de 
färdmedel som utnyttjades. I samtiden nya kommunikationsmedel 
– järnväg och ångfartyg – antog på det sättet en symbolisk roll i 
uppförandet av fredskongressernas tes om ett närmande mellan 
folken/folket i olika länder. Detta var också aspekter som förmed-
lades i tidningsrapporteringen om resorna. Att avfärden mot 
Frankfurt med tåg från London skildrades i Illustrated London News 
befäste tilldragelsen som en nyhet. Fredskongressen knöts också på 
detta sätt direkt till det närmande mellan länder som järnvägen 
skulle möjliggöra: här avbildades personer som företrädde en 
 rörelse som uttryckte tidens tendens (jämför bild 25). På så sätt blev 
dessa resor och kontakter instrumentella i skapandet av berättelsen 
om fredskongresserna som en del av en bredare historisk utveck-
ling.

I dessa redogörelser lades även vikt vid hur resenärerna togs 
emot. Genomgående återgavs symboliska handlingar som visade 
sympati och stöd för de strävanden som fredsvännerna represente-
rade. I organisatörernas redogörelse från mötet i Paris 1849 ägnades 
en lång inledning själva resandet mellan länderna. Efter en beskriv-
ning av hur de brittiska delegaterna samlades i London och med 
tåg och ångbåt tog sig över Engelska kanalen beskrevs också mot-
tagandet utförligt: stränder och kajer i Boulogne var fyllda av 
människor som välkomnade resenärerna; vid landstigningen togs 
sällskapet emot av stadens företrädare som hade fått instruktioner 
av den franska regeringen om att bistå de resande, bland annat hade 
undantag gjorts när det gällde krav på passhandlingar och tull-
hantering – ”a mark of confidence unexampled in the intercourse 
between the two countries”.332 Styrkan i denna symboliska demon-
stration bör förstås mot bakgrund av en utbredd invasionsskräck 
och antifransk agitation i Storbritannien så sent som hösten 1847. 
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Till fredskongressen i Frankfurt am Main reste återigen ett stort 
sällskap gemensamt från London. Denna gång erhöll sällskapet, 
cirka 500 personer, pass- och tullfrihet från både franska, belgiska 
och preussiska myndigheter. I det engelska mötestrycket återgavs 
resan både dit och hem.333 Man beskrev bland annat hur sällskapet 
på hemvägen möttes av en delegation från Köln på floden Rhen. 

25. De brittiska medlemmarnas avfärd med tåg till fredskon-
gressen i Frankfurt 1850 återgavs i den illustrerade pressen; 
användandet av nya kommunikationsmedel framställde 
mötena som en rörelse i tiden.
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Resenärerna utväxlade artigheter med delegationen och följde 
 sedan med för att bese Kölnerdomen och delta i en särskilt arrange-
rad converzatione (ett organiserat tillfälle till samtal) med  företrädare 
för staden. 

Manifestationerna av en växande rörelse kulminerade under 
dessa möten med fredskongressen i London 1851. Kongressen var 
för organisatörerna på många sätt triumfens ögonblick. Efter den 
kontinentala agitationen återvände en ”rörelse” nu till Storbritan-
nien med delegater från de viktigaste europeiska länderna och 
 Förenta staterna; deltagandet var större än någonsin tidigare och 
mötet genomfördes parallellt med den stora utställningen. Inte 
minst världsutställningens omedelbara publikframgång användes 
som argument för att visa att fredsagitationen var på väg att lyckas. 
I samtiden ofta använda hyllningar till Kristallpalatset som ”the 
first Temple of Peace that modern hands have reared” upprepades 
i olika former vid kongressen: ”If there be in our day two homo-
geneous things, they are the Great Exhibition and the Peace 
 Congress – the gatherings in the Crystal Palace and this great 
 gathering in Exeter Hall.”334 Att mötet genomfördes i Exeter Hall 
var i sammanhanget viktigt: fred framställdes på detta sätt som 
nästa reformfråga som skulle komma att drivas igenom, efter 
 slaveriets avskaffande till exempel. I Exeter Hall kunde de brittiska 
organisatörerna nu uppträda som ledare för just en segerrik gräns-
överskridande rörelse. Ett liknande sätt att återvända hem med de 
kontinentala kongresserna i ryggen användes också löpande av de 
brittiska fredsvännerna i form av återkommande så kallade ratifica
tion meetings, där besluten man fattat på kontinenten offentligt 
meddelades och bekräftades vid välbesökta fredsmöten i olika 
 brittiska städer.335



 3. Manifestationer av folket: Fredskongresserna 167

progressiva folkförsamlingar: 
kongresserna i illustrated london news

Det utrymme som gavs kända personer och vissa mer spektakulära 
inslag vid fredskongresserna måste ses mot bakgrund av tidens 
 nyhetskultur. Av särskild betydelse var, som organisatörerna fram-
höll, illustrerade aktualitetstidningar som Illustrated London News, 
L’Illustration och Illustrirte Zeitung. Den illustrerade pressen var en 
viktig medial kontext som också kan förklara vissa aspekter av 
fredskongresserna som arrangemang. Som påpekats i kapitel 1 
 utvecklades i dessa tidningar vid tiden ett typiskt sätt att samman-
fatta offentliga möten som bedömdes som intressanta och som den 
respektabla läsekretsen kunde förväntas sympatisera med. I dessa 
sammanhang publicerades ofta atmosfäriska bilder av mötet som 
sådant, men framför allt lyfte man fram ledande personligheter 
genom individuella porträtt och beskrivningar i text. Möten som 
uppfattades som hotande eller inte förknippades med progressiva 
idéer kunde också vara nyhetsvärda – särskilt om de samlade många 
människor – men de gavs ofta en annorlunda visuell behandling. I 
dessa fall var det ofta indistinkta folksamlingar som återgavs i bild 
och ledande företrädare uppmärksammades sällan. Som konst-
historikern Janice Carlisle påpekat fanns det tydliga och direkta 
kopplingar mellan artistisk komposition och politisk konstitution 
– vem som uppfattades som en del av den politiska nationen – just 
i hur antal och individualitet hos människor avbildades i den illus-
trerade pressen under denna period, en tid som präglades av löpan-
de konflikter kring hur den politiska representationen skulle se ut 
i många länder.336 Bilderna av fredskongresserna måste alltså läsas 
i en tidstypisk visuell kontext där estetiskt representativa konven-
tioner med koppling till politiska frågeställningar präglade hur 
publika möten återgavs. 

Som redan framgått lyckades organisatörerna i flera fall få genom-
slag för fredskongresserna i de illustrerade aktualitetstidningarna. 
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I både den tyska Illustrirte Zeitung och framför allt i den brittiska 
Illustrated London News bejakades mötena som nyhetsvärda och 
 viktiga.337 Där beskrevs de i positiva ordalag och framställdes som 
seriösa tilldragelser som uttryckte en progressiv tendens i tiden. I 
den brittiska tidningen kom kongresserna också genomgående att 
beskrivas just i en kombination av översiktliga mötesbilder och en-
skilda porträtt, vilket framhävde deras popularitet i termer av  publik 
på plats men också deltagandet av framstående personer. Det är 
värt att se närmare på denna serie bilder eftersom de belyser med 
vilka medel fredskongresserna etablerades som just de folkförsam-
lingar som beskrivits ovan. Dessa bilder kan sedan kontrasteras mot 
kritiska representationer i den republikanska skämtpressen i Frank-
rike där samma arrangemang turnerades ur en skeptisk synvinkel.

På typiskt manér tryckte man i Illustrated London News i anslut-
ning till fredskongressen i Paris 1849 både en interiör från mötes-
lokalen och separata porträtt av ledande personligheter (bild 26). 
Överst på tidningssidan återges Victor Hugo och ärkebiskopen av 
Paris, Marie-Dominique-Auguste Sibour. Den senare närvarade 
inte vid mötet, utan hade ursäktat sig med en skriftlig hälsning, 
men trots detta kom han här att effektivt knytas till saken. Den 
nedre bilden på sidan föreställer mötet i plenum: enligt bildtexten 
är det Victor Hugos öppningsanförande, ett anförande som organi-
satörerna också ägnade stor möda åt att etablera som en oratorisk 
och litterär händelse i sig (en status som det kommit att behålla i 
senare historieskrivning). Hugos anförande refererades genomgåen-
de i alla publikationer knutna till kongressen – direkt efter  mötet 

26. Respektabla offentliga möten återgavs ofta i den 
illustrerade pressen med både porträtt av ledande företrä-

dare och översiktsbilder av själva sammankomsterna. I 
Illustrated London News beskrevs fredskongressen 1849 både 

med kända ansikten och som en mondän församling.
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gavs anförandet även ut separat av Peace Society i London under 
titeln ”United States of Europe” och det trycktes också i Frankrike 
i både tidningar och separat.338  Bilden visar personer i mötesrum-
met i förhållandevis hög upplösning, inklusive hur de var klädda 
och poängterar även närvaron av kvinnor i gallerierna på andra 
våningen. Det senare kommenteras också i artikelns text och fram-
ställs då som ett uttryck för att mötet tilldragit sig hela stadens 
intresse. Till skillnad från den mer skeptiska framställningen av 
Parismötet i L’Illustration (se bild 20 ovan) tog dock inte frågor om 
klädedräkt – varken männens eller kvinnornas – över, utan det är 
församlingens verksamhet som står i fokus. Jämför man bilderna 
av själva mötet i L’Illustration och Illustrated London News framstår 
församlingen i den senare tidningen också som klart mer impone-
rande. De ledande männen – varav flera individuellt igenkännbara 
– som befinner sig på eller direkt nedanför estraden ser ut över en 
stor publik: det framställs som om de blickar ut över ett folkhav i 
salen som fortsätter långt utanför vad som har kunnat inkluderas 
i bilden. De franska, engelska, amerikanska och belgiska flaggor 
som hade satts upp på väggarna i möteslokalen ges också en pro-
minent plats, vilket pekar på att kongressen var att betrakta som 
ett möte mellan folk eller nationer och i denna mening var det en 
folkförsamling som återgavs.339 Att mötet i själva verket var klart 
dominerat av britter och amerikaner och att en stor andel av åskå-
darna knappast var övertygade fredsvänner, utan snarare hade 
 lockats dit för att få uppleva en social tilldragelse, spelade i detta 
sammanhang mindre roll.

Vid fredskongressen i Frankfurt am Main 1850 var man i Illus
trated London News återigen noga med att lyfta fram stöd från 
 bemärkta personer. Flera nämndes i texten men denna gång var 
det enbart den tyske politikern Karl Jaup, kongressens ordförande, 
som avbildades separat.340 I detta sammanhang kom associationen 
med en parlamentarisk församling annars att helt dominera hur 
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kongressen framställdes, en association som organisatörerna själva 
alltså på olika sätt också underströk, både i valet av lokal och i egna 
framställningar av mötet (se ovan). Den parlamentariska kopp-
lingen var omedelbart tydlig för betraktaren av den mötesbild som 
både användes i Illustrated London News och Illustrirte Zeitung (se bild 

27. Fredskongressen i Paulskyrkan i Frankfurt 1850; trägravyr 
använd i både Illustrated London News och Illustrirte Zeitung. 
Lokalen, som nyss inrymt det så kallade Frankfurtparlamentet, 
förde med sig parlamentariska associationer som i bilden stöds av 
återgivningen av en välordnad och diskuterande församling.
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27). Lokalens utseende och utsmyckning framträder tydligt i och 
med att mötet återges från en punkt i ena galleriet. Detta ger ett 
perspektiv som framhäver kongressens karaktär av välbesökt möte 
samtidigt som det lyfter fram själva lokalen. Här är det platsen och 
mängden deltagare som står i fokus: vem som talar är i denna 
 framställning mindre viktigt än var. Att de individuella delega-
terna tonats ner i denna framställning kan dock även ha praktiska 
orsaker. Det generella och översiktliga i framställningen gör att det 
kan ifrågasättas om detta är en avbildning av mötet i den bemär-
kelsen att skisser till gravyren gjorts på platsen (inte sällan kunde 
man vid tiden teckna händelser efter skriftliga redogörelser och 
redan tillgängliga bilder av till exempel en känd lokal). Oavsett 
detta förhållande är det dock tydligt att de parlamentariska och 
folkrepresentativa associationerna skänkt både intresse och legiti-
mitet åt den församling som avbildas.341 Bilden präglas också av ett 
deliberativt drag i hur församlingen framställs.342 Även om en ut-
sträckt hand signalerade att talarens anförande präglas av patos, 
intar de avbildade delegaterna och åskådarna en påtagligt avslapp-
nad hållning av eftertänksam uppmärksamhet. Runt talaren avbil-
das också, liksom vid de andra mötena, sekreterare och  vaktmästare 
utplacerade i färd med att sköta de välordnade förhandlingarnas 
administrativa sida. Bilden visar allvarliga överläggningar mellan 
kontrollerade och respektabla företrädare.343

Den iscensättning av en hemvändande och framgångsrik freds-
rörelse i London 1851 som beskrivits ovan bekräftades i den bild av 
församlingen som publicerades i Illustrated London News (bild 28). 
Man avbildade denna gång mötet så att de ledande delegaterna – 
bland annat kongressens kommitté och flera parlamentsledamöter 
samt viktiga delegater från andra länder – återgavs tämligen detalje-
rat. Perspektivet gav rymd åt bilden samtidigt som det satte de 
ledande personerna i fokus och tillät att dessa avbildades individu-
ellt, en porträttlikhet som åtminstone simulerades även för ett 
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mycket stort antal andra deltagare vid mötet. De viktigaste perso-
nerna räknades också upp i den vidhängande texten, och gravyren 
trycktes i storformat över en helsida så att avbildningarna faktiskt 
skulle kunna ses. Bilden föreställde sir David Brewsters öppnings-
anförande, och även andra kända personer kunde iakttas på de 
främre raderna av podiet.344 Fysikern och uppfinnaren Brewster var 
en av initiativtagarna till British Science Association och en celebri-
tet i den lärda världen; organisatörerna hade velat ha honom i 
 ordföranderollen just av denna anledning.345 

Även om kända personer spelade en central roll var mängden 
delegater som fyllde både bänkraderna och podiet i den symbol-
tyngda lokalen också avgörande. Kraften i bilden låg delvis i själva 
mängden människor – här samlades en verkligt populär rörelse. 
Bilden rimmar väl med organisatörernas egen framställning i kon-
gresstrycket där man beskrev hur de hemvändande ledarna för den 
växande fredsrörelsen hyllades. Liksom organisatörerna själva visa-
de bilden i Illustrated London News upp en engagerad men välordnad 
församling av imponerande omfång inför vilken ledarna  framträdde: 

When the Committee and their friends ascended the platform, they 
found nearly the whole of this space already occupied by a dense sea 
of countenances, flushed with intelligent and eager expectation. 
The other portion of the hall that had been allotted to visitors, was 
also well filled in every part. On the appearance of some well-known 
members of the Congress, the whole of this vast assembly became 
stirred with emotion, ”as the trees of the forest are stirred with the 
wind”. Peal after peal of applause testified the delight of the  audience 
at recognizing in succession the leaders of this great enterprise.346  

28. Fredsrörelsens triumfatoriska återkomst till 
England 1851, bekräftad i en trägravyr i Illustrated 
London News. Bilden både gör enskilda företrädare 

synliga och visar upp mängden delegater.
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att fredskongresserna i 
Illustrated London News på olika sätt framställdes som uppseende-
väckande men också seriösa. Genomgående framhölls i dessa bilder 
med olika medel att kongresserna var välbesökta, men samtidigt 
att de var intelligenta församlingar i motsats till samtidens mer 
plebejiska demonstrationer. Dessa bilder visar församlingar som 
var populära – vad numerär angår – men också väl avgränsade och 
med särskilda tecken på respektabilitet, individualitet och självkon-
troll, i motsats till mer indistinkta och emotionella massmöten. Till 
skillnad från hur till exempel chartisternas sammankomster och 
andra radikala mötesaktiviteter avbildades i Illustrated London News 
under perioden, var det en avgränsad uppsättning ”individer” som 
samlats till möte som förmedlades.347 De radikala mötena framställ-
des visuellt gärna som både exalterade och skugglikt hotande, men 
framför allt återgavs ofta deltagarna som en diffus mängd: ikono-
grafin innefattade en tydlig betoning av den indistinkta gruppen 
(för ett typiskt exempel se bild 29).348 I motsats till detta var det 
oftast enskilda personer som återgavs från fredskongresserna – i 
stor utsträckning som distinkta från varandra, många med indivi-
duella ansiktsdrag och ett antal även i form av verkliga porträtt. 
Tecknen på respektabilitet var många: delegaternas kläder signa-
lerade tydligt att det var de bättre bemedlade klasserna som samlats 
och kvinnornas roll i flera av bilderna kan läsas både som ett uttryck 
för respektabla församlingar och som ett tecken på allmänt  intresse 
för mötena som tilldragelser i staden.349 Till skillnad från vissa 
 andra framställningar var det inte bara mängden människor som 
sådan som framhölls utan samlingen av representanter för den upp-
åtstigande del av befolkningen som skulle garantera nya, fredliga 
relationer mellan stater: det var folket mot de styrande, men ett 
respektabelt folk som kunde hävda en självklar rätt att vara delak-
tigt i offentliga angelägenheter. 

Att avgränsningen både uppåt och nedåt var central bekräftas av 
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diskussionerna i samband med fredskongresserna där det framhölls 
att de gamla styrande eliterna och mängden delade en irrationell 
förkärlek för våld och krig. Dessa grupper hängde nära ihop. Som 
Auguste Visschers framhöll: oansvariga politiker kunde finna stöd 
i mängdens ”passioner, fördomar och vinningslystnad”.350 I den till 
kongresserna sympatiskt inställda Londontidningen The Express 
konstaterade man också apropå mötet i Paris att garanten för fred 

29. Ett valmansmöte för socialister i Paris som det avbilda-
des i Illustrated London News 1850. Snarare än individer i en 
ordnad församling rör det sig här om skugglika människo-
massor och en hotande agitation.
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”lies in the augmented prevalence of the middle class”: ”Visit any 
country where that class is fully developed, and has its just influ-
ence, and a Congress of Peace will there be well attended, popular, 
and powerful. [– – –] It is the lower class and the upper class, that 
put trust in physical force.”351 I motsats till dessa klasser utgjorde 
de som framträdde här anspråk på att vara den ansvarstagande 
 nationen. Det som kongresserna företrädde var det folk som genom 
sin produktivitet men också sin förmåga till självkontroll och 
 rationalitet var ”capable of self-government”, som Richard Cobden 
sammanfattade det.352 Det var detta folk fredskongresserna repre-
senterade och som gjorde en övergång till sunda mellanstatliga 
relationer realistisk. Vid kongresserna manifesterade detta folk sin 
förmåga att sluta sig samman över geografiska och kulturella grän-
ser och konstituera en ny, inflytelserik kraft. 

manifestationer av ingenting: 
kongresserna i le charivari

Som redan framhållits spelade raljanta framställningsformer och 
satir en central roll i kritiska skildringar av fredskongresserna, både 
i text och i bild.353 I text kunde The Times korrespondent till exem-
pel referera hela fredskongressen i Frankfurt 1850, anförande för 
anförande, med löpande humoristiska kommentarer och spydig-
heter om talarnas stil och uttryck.354 Kongressens förhandlingar 
framstod här i en skrattspegel som effektivt underminerade orga-
nisatörernas försök att framställa mötet som en högtidlig folk-
församling och därmed berättelsen om en växande, gränsöverskri-
dande fredsrörelse. Fredskongresserna blev också ett populärt ämne 
i satiriska framställningar i bild i skämtpressen i samband med 
mötena 1849 och 1850, både i Frankrike och Tyskland.355 Liksom 
de bekräftande återgivningar som behandlats i föregående avsnitt 
säger dessa skämtsamma bilder mycket om de medel kongresserna 
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som sådana utnyttjade för att skapa ett övertygande narrativ. Mer 
specifikt är det intressant att de tydligt tematiserade och drev med 
just den manifesterande sida som framhållits som central ovan.

I litografier från tecknarna Cham och Honoré Daumier publi-
cerade i Le Charivari veckorna efter mötet i Paris 1849 återgavs 
flera aspekter av kongressen som kunde uppfattas som roande.356 
Inte oväntat framställdes delegaterna rent allmänt som utopister, 
men flera av bilderna siktade också in sig på just demonstrativa och 
 representativa anspråk. Tydligast i detta avseende var kanske 
 Daumiers version av fredskongressens avslutning den tredje och 
sista mötesdagen (bild 30). Bilden kommenterade Victor Hugos 
avslutningsanförande, ett anförande som utformats som en impro-
visation utifrån en papperslapp som en person i publiken skickat 
fram till en av talarna med texten den 24 augusti 1572, datumet för 
Bartholomeinatten då hugenotter mördades av katoliker i Frank-
rike.357 Hugo talade om fredens betydelse utifrån detta datum och 
bifallsropen i lokalen beskrevs som rungande. I det franska kon-
gresstryck som organisatörerna lät publicera återgavs denna scen 
och Hugos avslutande ord på följande sätt: 

Bröder, jag tar emot dessa bifall som en gåva till framtida släktled. 
(Återkommande applåder!) Ja! låt det här bli en dag att minnas, låt 
den markera slutet för mänsklig blodspillan, låt den markera slutet 
för massakrer och krig, låt den stå som början på samförstånd och 
fred i världen, och låt det vara sagt att den 24 augusti 1572 ska sud-
das ut och försvinna till förmån för den 24 augusti 1849!

Hugos ord togs enligt denna redogörelse emot med ett enhälligt 
bifall av publiken: ”Känslorna når sin kulmen: från alla håll hörs 
bravorop, engelsmännen och amerikanerna reser sig upp och viftar 
med näsdukar och hattar mot talaren!”358 Detta var mer än själva 
kongressens fullbordan, det var en händelse som i sig visade upp 
en ny enighet mellan folken.



30. Honoré Daumier drev i Le Charivari med hur 
fredskongressen 1849 genom inspirerande tal tänkte sig 
fullborda folkens förening, här uttryckt genom att 
Victor Hugo omfamnas av representanter från olika 
länder efter sitt avslutningsanförande.
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Denna händelse och hur den beskrevs i kongresstrycket sam-
manfattar på många sätt kongressen som manifestation: det var 
uppvisandet av dessa känslor som var poängen. Victor Hugo mana-
de med en rad konjunktivsatser fram de effekter mötet som sådant 
skulle ha.359 Tonen i dessa avslutande ord var bombastisk, men 
egentligen uttryckte de just de anspråk på realism som rymdes i 
fredskongresserna: de var manifestationer av välvilja mellan före-
trädare för folken/folket i olika länder och ett bevis på att en verk-
lig rörelse höll på att ta form. Det är också just denna berättelse 
Daumier iakttog och karikerade i sin framställning. De groteskt 
uppblåsta personerna förenades där i en avslutande extatisk om-
famning vilket innebar att mer än bara mötet fullbordades; det 
fanns något perverst över denna gränsöverskridande samman-
smältning, påhejad av Émile de Girardin och Athanase Coquerel, 
som skedde mellan Hugo och de tillresta delegaterna.360 Lakoniskt 
konstaterades i bildtexten också att det sista mötet avslutades, alla 
omfamnade varandra och sedan var det slut. På så sätt ställdes just 
talandet/mötet i direkt motsatsställning till det verkningsfulla. 
Dessa uppvisningar var ren teater snarare än manifestationer av 
något reellt.

De starkt performativa dragen vid fredskongresserna – genom 
att förevisa möten mellan folken/folket i olika länder kunde nya 
relationer bringas i dagen – drev Daumier även med i den näst-
följande bilden i samma serie (bild 31). Här karikerades den upp-
visade enigheten som faktisk demonstration, som tågande ut från 
möteslokalen. I bilden leder Victor Hugo, Émile de Girardin och 
Athanase Coquerel trippande och effeminerade delegater i ett 
 triumfatoriskt, ”fast fredligt”, tåg ut på Paris gator med olivkvistar 
istället för gevär på axlarna. Bilden kommenterades med att dele-
gaterna marscherade efter att ”genom tre dagar av tal, slutligen ha 
säkrat världsfreden”. Här sattes fredskongressens anspråk i rela-
tion till en inte ovanlig syn i gatubilden vid tiden, de defilerande 



31. I satiriska framställningar av fredskongressen 1849 
uppmärksammades särskilt dess manifesterande drag. 
Honoré Daumier beskrev till exempel kongressen som en 
slags parad på Paris gator. 
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 trupperna, som här fick representera en handfast och maskulin rea-
litet i motsats till detta feminina pratande. Den parodiska marschen 
kan också förstås som en direkt kommentar till anspråken på att 
framträda som en rörelse bestående av representanter för folket; 
det verkliga folket här var snarare den publik som skymtade vid 
sidan av tåget och som roat kunde iaktta detta spektakel.

En annan aspekt som togs upp i Le Charivari var fredskongres-
sernas mer eller mindre explicita ambitioner att uppträda som en 
aktör på den politiska arenan. Upprepade gånger togs sådana 
 ambitioner till utgångspunkt för satiriska framställningar. Inte 
 sällan framställdes kongressens naivitet just genom att delegaterna, 
när de ville påverka verkliga förhållanden, var tvungna att upp-
träda just på det sätt man kritiserade. Följande litografi av Cham 
är ett typiskt exempel (se bild 32). Här går fredsvännerna vid mötet 
i Frankfurt 1850 hårt åt de båda tyskspråkiga suveräner, kungen av 
Preussen och kejsaren av Österrike, som vid tidpunkten hade besatt 
staden med trupper, för att hindra dessa potentater från att ryka 
ihop.  Det som lyftes fram i denna typ av satiriska framställningar 
var ett latent drag i fredskongressernas själva iscensättning som 
församlingar. De parlamentariska och representativa associatio-
nerna gick ibland så långt att gränsen mellan kongressen själv och 
de institutioner man argumenterade för, till exempel den nationer-
nas kongress som många delegater förespråkade, kunde bli oklar.361 
Liksom delegaternas uttryck för sympati kunde framställas som en 
del i fullbordandet av den utveckling man sökte påskynda, var det 
 möjligt att tolka kongresserna som åtminstone början till den 
gräns överskridande internationella organisation man förespråkade. 
Kongressen i Frankfurt iscensattes som ett folkens parlament i en 
byggnad som var sinnebilden för den politiska församlingen och 
det tyska folkets inrättande i en enhetsstat med representativa 
strukturer. Även vid de andra kongresserna återkom denna ana-
logi på olika sätt. Victor Hugo sammanfattade den övergripande 
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tendensen tydligt: i ett brev till mötet 1850 framhöll han att den 
fredskongress, ”som hela världens ögon är riktade mot”, ”redan nu 
besitter livskraften och verksamheten hos en social institution  [einer 
sozialen Einrichtung]. Den är fröet till den stora folkförsamling 
som en dag […] fredligt ska bestämma världens öde”.362 Liknande 
ord användes av flera andra delegater vid kongresserna, till exempel 
i London 1851. En talare konstaterade där att ”this assembly of all 
religions and nations represented the real interests of humanity, 
and was the germ of the supreme council of the human race”.363

Denna potential att låta den rörelse man ville visa upp övergå i 
en direkt politisk församling präglade arrangemangen; att föreställ-
ningen om kongressen som politisk aktör åtminstone i vissa kretsar 
var en realitet visas till exempel av en av de mer uppseendeväck-
ande händelserna vid mötet 1850. Vid mötet framträdde tidnings-
redaktören Friedrich von Bodenstedt på uppdrag av en samling 
personer i Berlin – han talade engelska med motiveringen att det 
han hade att säga inte skulle uppfattades som ett inlägg i tysk dags-
politik – med förslaget att fredskongressen skulle ta officiell ställ-
ning i den just då uppblossade gränskonflikten kring Schleswig-
Holstein: ”let the Congress take the Holstein matter in hand, and 
decide with power, and let the press send the news all over the 
earth”.364 Förvisso avvisades detta förslag, trots flera sympatiska 
yttranden, slutligen med motiveringen att kongressen inte skulle 
ta ställning i politiska frågor, men det är uppseendeväckande att 
den ändå kunde behandlas som en församling vars uppfattning i en 
pågående gränskonflikt var av direkt betydelse. Även om mötet 
formellt sett avvisade propåerna tog ledande organisatörer, bland 
annat Joseph Sturge och Elihu Burritt, på sig att själva försöka 
medla i konflikten, något som rapporterades flitigt i den tyska 
pressen och som senare i sin tur av organisatörerna inkorporerades 
som en del i berättelsen om kongressen som en del i en växande 
internationell fredsrörelse.365



32. Att fredskongressen skulle kunna uppträda som en 
verklig aktör på den politiska scenen hånades i Le Charivari. 
I Chams framställning läxar anglosaxiska fredsvänner i 
typiska hattar upp kungen av Preussen och kejsaren av 
Österrike ”för att hindra dem från att slåss sinsemellan”. 
Émile de Girardin hejar på i likadan hatt.
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slutsatser

Den problematik fredskongresserna kretsade kring var frågan om 
det realistiska i förslagen om fred mellan stater. En fredlig utveck-
ling var, framhöll man, numera fullt möjlig för att de styrande bli-
vit beroende av en offentlighet där folkets verkliga intressen kunde 
göra sig gällande. Kongresserna var manifestationer av att detta 
folksubjekt också i ökande grad önskade fred. De kretsade kring 
uppvisningen av uttryck för folklig sympati, vilket präglade sättet 
att både arrangera själva församlingarna och aktiviteterna runt om-
kring, bland annat gemensamma resor till och från mötesorterna, 
samt hur deltagarna uppträdde som representanter på scen.

Det folk som man företrädde var den produktiva och självsty-
rande delen av samhällskroppen, ofta ställd mot en improduktiv 
aristokratisk politisk klass men även tydligt avgränsad från den 
irrationella mängden. Det var folket som den ordnade och respek-
tabla delen av befolkningen, den som underförstått var att räkna 
till den i egentlig mening politiska nationen och som kunde göra 
anspråk på delaktighet i styret. Deltagarna både framträdde och 
framställdes vid kongresserna som om de var representanter för just 
ett sådant folk. Dessa folkrepresentativa associationer gick igen i 
hur kongresserna förmedlades i bild av en sympatiskt inställd tid-
ning som Illustrated London News, men de stod även i centrum för 
mycket av kritiken mot kongresserna. Den kanske skarpaste kom-
mentaren till mötena som demonstrationer av en växande ”folk-
rörelse” levererades i den republikanska skämtpressen i Frankrike. 
Bland annat i Le Charivari framställde detta som ett uppvisande av 
just ingenting i en rad satiriska bilder.



4 | Reformerna katalogiseras: 
Välgörenhetskongresserna

I samband med kongressen om fängelsereformer 1846 i Frankfurt 
am Main förekom diskussioner om att utvidga kretsen av frågor 
som mötet behandlade och att ta sig an allt som rörde samhällenas 
fattigdomsproblem, den ”pauperism som breder ut sig i takt med 
att folkens industriella utveckling fortskrider”.366 Liknande diskus-
sioner återkom sedan i samma kretsar i olika former under den 
kommande tioårsperioden och många av de som var engagerade i 
fängelsereformerna stödde denna plan. Dessa grupper organiserade 
senare kongresser om både hygien och statistik där relaterade frågor 
behandlades och förslagen återigen kom upp om ett möte om allt 
som rörde denna problematik. Sammantaget ger detta bilden av ett 
långsiktigt organisatoriskt projekt med fokus på fattigdomens ut-
bredning och de arbetande klassernas utsatta situation – frågor som 
vid denna tid började benämnas ”sociala problem” – som knöt 
samman flera tidiga internationella möten. Detta samlande projekt 
realiserades, som nämnts, slutligen i de tre så kallade välgörenhets-
kongresser som kom att hållas senare under 1850-talet och i början 
av 1860-talet. De internationella välgörenhetskongresserna arrange-
rades, trots det något återhållna namnet, som en sammanfattning 
av alla upptänkliga åtgärder och insatser för att råda bot på fattig-
domens problem, och de genomfördes parallellt med de tidiga inter-
nationella statistikkongresserna som var inriktade på insamlingen 
av data om samhällskroppen utifrån delvis samma problematik. De 
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båda mötesserierna hängde som påpekats i kapitel 1 nära ihop och 
arrangerades av i stort sett samma personer. Sammantaget var de 
också instrumentella i att avgränsa och befästa det samhällsrefor-
mistiska området som sådant och de måste ses mot bakgrund av 
tidstypiska ambitioner att främja en ny social kunskap. 

Det är främst välgörenhetskongresserna som står i centrum i det 
följande, även om exempel även kommer att hämtas från de möten 
som ledde fram till dessa, det vill säga de tidigare penitentiär-, 
 hygien- och statistikkongresserna. Sambanden mellan dessa olika 
möten har uppmärksammats i den historiska forskningen – de lång-
siktiga strävandena att samla allt som rörde åtgärder mot fattig-
domen och för att förbättra de arbetande klassernas belägenhet har 
till och med beskrivits som upphovet till ett slags ”filantropernas 
international”.367 Däremot har själva det faktum att mötena var 
mediala fenomen i liten utsträckning diskuterats. I den tidigare 
forskningen har kongresserna ofta behandlats som sammanställ-
ningar av vem som talade med vem om vad, det vill säga som in-
formationsförmedling och exempel på nätverk, och fokus har i liten 
utsträckning varit hur de fungerade som sammankomster. Dessa 
kongressers innehåll har inte heller analyserats närmare i historie-
skrivningen annat än i enskildheter. 

Som kommer att visas här uttryckte dock just dessa mötens om-
fattande och katalogartade innehåll en viktig ambition. Vid dessa 
kongresser ville man med olika medel samla allt som kunde räknas 
till praktiska eller realistiska reformer; det var i sammanställningen 
av en stor mängd faktiskt genomförda åtgärder som en berättelse 
etablerades om filantropiskt engagemang och en växande välgören-
hetsrörelse (terminologin varierade i denna del, särskilt mellan 
olika språkområden).368 Vid dessa kongresser kom deltagarna att 
uppträda på sätt som understödde dessa samlande ambitioner: i 
beskrivande uppräkningar av vidtagna åtgärder i olika länder, i 
presentationer av statistik, dokument och planer sammanfattades 
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uppgifter om förbättringar som de grupper man företrädde hade 
realiserat. Som kommer att visas iscensattes kongresserna också 
med olika medel som församlingar av representanter för en rörelse 
med stöd av de styrande i progressiva länder, samtidigt som riktig-
heten i de uppgifter som presenterades garanterades av kongres-
serna som neutral plats och forum för diskussion. Organisatörerna 
använde medier som organisationstidskrifter, kongresstryck och 
även utställningar för att presentera genomförda och planerade re-
former, och därmed vad denna reformistiska rörelse kunde åstad-
komma. Liksom de mötesserier som har behandlats ovan talade de 
även direkt i och till nyhetstidningarna i ambitionen att nå publik 
på olika platser. 

samhällets fattigdomsproblem 
och behovet av nya metoder

Under 1840-talet beskrevs de europeiska samhällenas utveckling 
som djupt problematisk i många sammanhang: industrialisering 
och växande ekonomisk produktionskapacitet gick hand i hand 
med en tilltagande misär, en ökning av antalet brott, svårigheter 
att försörja sig även för skötsamma arbetare och sjuklighet i delar 
av befolkningen. Det talades sedan länge om en ökande ”paupe-
rism”, vilket beskrevs som en ny typ av endemisk fattigdom och ett 
slags sjuka som bredde ut sig i takt med att industrin utvecklades. 
Den moderna tidens revolutioner hade, enligt många betraktare, 
givit samhällena större politisk frihet men de hade inte förmått 
göra något åt praktiska problem som drabbade folkflertalet. Situa-
tionen kunde i de kretsar som stod bakom de internationella möten 
som är aktuella här beskrivas som en kamp mellan fattigdomens 
utbredning och den nya tidens välgörenhetsreformer:
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Överallt på jorden har kampen nu startat mellan pauperismen och 
välgörenheten: varje land förbereder sina vapen, alla välvilligt in-
ställda män står redo att delta i striden; men enskilda försök står 
maktlösa mot dessa väldiga anfall […] och till och med regeringar-
na tvekar, och ställer inte upp annat än ofullständiga och tillfälliga 
åtgärder mot det enorma eländet som hela tiden växer. Det är där-
för dags att samla alla krafter och att förena alla goda föresatser; det 
är dags att lära folken gå med säkra steg på den praktiska vägen mot 
det goda, genom att stödja sig på varandra för sin egen räddning, 
genom att utbyta erfarenheter och upplysningar sinsemellan, och 
genom att tillsammans skapa ett mäktigt och nära förbund mot de 
enda egentliga fienderna: okunskapen, brottet och misären!369

Den fattigdom som tornade upp sig ansågs vara av sådan art att nya 
resurser behövde tas i anspråk för att komma till rätta med situa-
tionen, och det behövdes ny kunskap om metoder som funge rade.370 
I detta läge borde alla de som hade erfarenheter av reformer i olika 
länder knytas samman för att ta sig an saken ur en praktisk synvin-
kel; för att rekommendera lösningar och för att upprätta ordning i 
den mångfald av system och teorier som florerade, men också för 
att sprida detta engagemang för de fattiga och övertyga de som 
tvivlade om att det gick att göra något åt situationen. 

I de reformkretsar som är aktuella här hävdades intim kännedom 
om fattigdomens problem; framför allt erfarenhet av faktiskt ge-
nomförda insatser och praktiska lösningar som kunde tas till ut-
gångspunkt för förbättringar. Återkommande anförde man att det 
inte längre räckte med att förlita sig på allmosor för att komma 
tillrätta med elände och misär, utan att det som krävdes var ett 
medvetet arbete som genom systematiserade erfarenheter förhöll 
sig till de realiteter man ville förändra. Det framhölls i dessa kretsar 
ofta att den nya tidens vetenskap om samhället – den politiska 
ekonomin som vuxit fram sedan 1700-talet – förvisso hade beskri-
vit lagarna för handeln och det ekonomiska utbytet, men den hade 
inte lyckats formulera eller ange lösningar för att komma till rätta 
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med den moderna fattigdomen. Bland organisatörerna av dessa 
möten var det vanligt att tala om behovet av att utveckla en ny 
social ekonomi eller social vetenskap. På franska talades det i dessa 
kretsar om en économie sociale, économie charitable eller science sociale, 
och på engelska använde man uttryck som social economy  eller social 
science; oavsett den exakta terminologin uttryckte man på detta sätt 
systematiska ambitioner samtidigt som syftet alltid i  första hand 
var praktiskt genomförbara reformer.

En för de tidiga kongresserna central person som belgaren  Édouard 
Ducpétiaux talade under 1840-talet på fourieristiskt manér om en 
vetenskap för ”organiseringen av de olika sociala sfärerna”; kretsen 
av frågor var vittomfattande: det ansågs nödvändigt att organisera 
alla samhällsrelationer på nytt utifrån vetenskapliga metoder.371 För 
de katolskt inspirerade reformkretsar i Frankrike som också var 
engagerade i flera tidiga möten gick det nya fältet under beteck-
ningen välgörenhetsekonomi, som i namnet på den  drivande för-
eningen, Société d’économie charitable. Det område som denna 
välgörenhetsekonomi skulle syssla med kunde ställas i motsats till 
andra områden i samhället: en politisk sfär inriktad på statens 
styre och en privat sfär som innefattade förhållanden på en mark-
nad och de enskilda hushållens angelägenheter. Hur dessa gränser 
i praktiken skulle förstås var inte stabilt men uttrycket välgören-
hetsekonomi gavs ofta en vid innebörd: ”Det är omöjligt att på ett 
seriöst sätt efterforska medlen för att stävja fattigdomen, utan att 
det kommer att leda vidare till studier av tillståndet för industrin, 
handeln och jordbruket, av äganderättens utformning och arbetets 
organisation, med ett ord, till hela det sociala tillståndet.”372 Mot 
denna bakgrund behövdes det en ny vetenskap med ändamålet att 
”bättre fördela välståndet utan att ändra äganderätten, denna källa 
till all rikedom”.373 

Liknande sätt att staka ut ett nytt område för kunskap och prak-
tisk intervention var återkommande i dessa kretsar även om både 
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benämningar och exakt inriktning kunde variera. De som stod 
bakom de tidiga internationella mötena delade hållningen att sam-
hällsutvecklingen lett fram till en punkt där det krävdes omfat-
tande förändringar. På olika sätt och med varierande språkbruk 
restes starka anspråk på ny kunskap i organiserandet av gemen-
samma angelägenheter. I detta låg både en kritik av hittillsvarande 
samhällsförhållanden och en optimism inför vad som kunde åstad-
kommas med nya systematiska metoder. Även om de mer precisa 
formuleringarna skiftade – detta syns inte minst om man jämför 
hur samma personer talade innan och efter revolutionerna 1848 – 
återkom man ständigt till att nya erfarenheter och faktiska försök 
måste tas till utgångspunkt för reformer. Ambitionerna att eta-
blera ett nytt vetande för att komma till rätta med pauperismens 
problem och de arbetande klassernas situation kom tydligt till ut-
tryck i organiseringen av internationella möten i dessa nätverk. De 
olika tidiga möten man stod bakom – penitentiär- och hygienkon-
gresserna – innefattade specifika reformfrågor som uppfattades som 
centrala i detta avseende och dessutom återkom man till ambitio-
nerna att på ett ställe samla allt som specifikt rörde detta och alla 
som kunde företräda dessa konkreta erfarenheter. Detta organisa-
toriska arbete sträckte sig över mer än ett decennium. 

Det är centralt att framhålla att spridningen av de nya systema-
tiska metoder som förespråkades förutsatte både upplysta experter 
och administratörer och ett utbrett engagemang hos inflytelserika 
grupper i samhället. I centrum stod en närmast gränslös tilltro till 
enskilda initiativ och särskilt det framväxande associationsväsen-
dets potential. Det var i hög grad genom att främja och styra detta 
engagemang som reformer kunde genomföras. Därmed blev det 
helt centralt att sprida nya kunskaper i breda kretsar, men också att 
förmedla en känsla av vad som var möjligt att göra och vad som 
redan var på gång att realiseras. 
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samlande möten som uttryck 
för en välgörenhetsrörelse

Att fattigdomsproblemet krävde gränsöverskridande insatser fram-
fördes av Édouard Ducpétiaux redan i början av 1840-talet. Hans 
omfattande och programmatiska arbete De la condition physique et 
morale des jeunes ouvriers et des moyens de l’améliorer (1843) innefat-
tade också ett förslag till program för ett möte med delegater från 
olika europeiska länder.374 Sammanslutningen föreställdes snarast 
som mellanstatlig: den borde äga rum under beskydd av de rege-
ringar som förstod vad framtiden krävde och inte ryggade tillbaka 
inför ”den mest upphöjda av uppgifter, den att tillförsäkra både 
individer och nationer den största möjliga utvecklingen av deras 
förmågor”. En ”allmän kongress” borde ”samlas för att med gemen-
samma överenskommelser, reglera allt det som rör handelsförbindel-
serna, industrins sociala uppbyggnad och arbetarnas allmänna in-
tressen”; en sådan ”verkligt helig allians” skulle för mänskligheten 
”öppna en ny era av välmående och universell till fredställelse”.375 
Något allmänt möte av detta slag kom inte till stånd men de trans-
nationella reformkretsar Ducpétiaux tillhörde kom däremot att 
träffas med fokus på en mer avgränsad fråga vid den första peni-
tentiärkongressen i Frankfurt 1846. Redan vid detta möte förekom 
också, som nämnts, förslag om att utvidga dess arbetsområde för 
att ”knyta samman den förebyggande rättvisan med den repressiva” 
och ”täppa till källan till brott” genom att arbeta för att förbättra 
”de arbetande och fattiga klassernas tillstånd i fysiskt och moraliskt 
hänseende”.376 

Vid penitentiärkongressen i Bryssel 1847 togs åter initiativ för 
att vidga samarbetet och man kom överens om att en förening eller 
association skulle skapas för att knyta samman de grupper som i 
olika länder var verksamma inom det som, i detta sammanhang, be-
nämndes välgörenhet (charité) och som skulle hålla årliga kongres-
ser i olika europeiska städer.377 Detta beslut kom inte att  realiseras 
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men istället möttes i stort sett samma kretsar vid hygienkongressen 
i Bryssel 1852 och sedan vid statistikkongressen i Bryssel 1853 där 
det, återigen, beslutades att ”de män, som i olika länder, ägnar sig 
åt frågor om de arbetande och fattiga klassernas fysiska, moraliska 
och intellektuella förbättrande” skulle samlas till ”en allmän 
kongress”.378 De drivande aktörerna menade att ett möte borde 
 hållas i Bryssel redan påföljande år. Som nämnts i kapitel 1 blev det 
aldrig någon kongress i Bryssel 1854 utan istället kom ett första 
internationellt välgörenhetsmöte att genomföras i Paris i samband 
med världsutställningen 1855. Efter detta första, något begränsade, 
försök kom en serie mer uppmärksammade internationella väl-
görenhetskongresser att hållas: Bryssel 1856, Frankfurt 1857 och 
London 1862. Dessa möten var alltså kulmen på många års an-
strängningar att skapa både en förening för och ett återkommande 
möte om de fattiga och arbetande klassernas belägenhet. Vid dessa 
möten kunde, menade man, alla olika frågor av intresse tas upp: 
ekonomiska reformer, fångvård, utbildning, uppfostran, bostäder, 
etcetera. 

Organisatörerna själva beskrev det inte sällan som att välgören-
hetskongresserna därmed summerade hela fältet för de sociala 
veten skaperna. Läkaren Georg Varrentrapp från Frankfurt, som 
hade en viktig roll i skapandet av dessa möten (se kapitel 1), in-
ledde sitt öppningsanförande vid välgörenhetskongressen 1857 med 
att beskriva institutionens ursprung i den för elva år sedan genom-
förda fångvårdskongress som representerade ”uppkomsten av de 
internationella församlingarna för att diskutera frågor av ett socialt 
intresse”.379 Om man i början var av uppfattningen att diskussio-
nerna behövde avgränsas till fängelsereformen, var det stadiet nu 
sedan länge passerat: ”cirkeln av frågor som behandlats [hade] steg 
för steg kommit att utökas”, och Varrentrapp konstaterade att dessa 
kongressers arbete nu kommit att omfatta ”alla problem som rör 
förbättrandet av de arbetande och fattiga klassernas belägenhet”.380 
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Vid välgörenhetskongressen 1862 gjorde även Édouard Ducpétiaux 
en resumé av institutionens historia. Han framhöll att den för-
samling han blickade ut över var fortsättningen på en rörelse som, 
trots vissa avbrott, underhållits i Europa i femton år. Det hela hade 
startat med fängelsefrågan och hade sedan fortsatt med möten om 
bland annat hygien och statistik. Saken kunde konstateras vara en 
framgång; antalet deltagare hade ökat från möte till möte och nu 
kunde man se att ”på listorna över våra kontakter återfinns namnen 
på i stort sett alla de personer som, i olika kapacitet och i alla civi-
liserade länder, leder eller understödjer den välgörenhetsrörelse vars 
[…] resultat vi har i uppgift att uppmärksamma”.381 Inrättandet av 
de internationella välgörenhetskongresserna hade även stimulerat 
skapandet av nationella kongresser med liknande syfte sades det. 
Som en del av samma rörelse nämndes kongresser i Sverige och 
Nederländerna; i Tyskland hade ekonomer hållit kongresser i olika 
städer sedan 1858; i Storbritannien hade fem nationella möten 
 genomförts av National Association for the Promotion of Social 
Science.

När de välgörenhetskongresser man arbetat för länge så små-
ningom kom till stånd var det alltså med ambitionen att samman-
fatta det sociala reformområdet i sin helhet. Vid det internatio-
nella välgörenhetsmötet i Paris 1855, räknade organisatörerna i 
programmet i punkt efter punkt upp verksamheter som vid tiden 
diskuterats eller införts i olika europeiska länder.382 En första punkt 
handlade om institutioner i syfte att skydda och utbilda barn och 
unga, som barnkrubbor, associationer för unga arbetare, regelverk 
kring lärlingar och föräldralösa, jordbrukskolonier och kostnadsfri 
uppfostran. En andra punkt rörde sparkassor, självhjälpsföreningar 
vid sjukdom eller ålderdom och konsumtionsföreningar. En tredje 
handlade om lagstiftning och institutioner för att förbättra arbe-
tarnas fysiska, andliga eller intellektuella förhållanden. I denna del 
skulle bland annat frågor om arbetstidernas reglering och regelverk 
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för kvinnors och barns arbete diskuteras, men även hygien, bostä-
der, bibliotek, arbetarföreningar och frågor om emigration. Ett 
fjärde område innefattade offentligt understöd, bland annat upp-
sökande fattigvård men även anstalter för blinda och dövstumma. 
Slutligen fanns det en femte kategori där frågor om privata asso-
ciationer och religiösa samfälligheter som ägnade sig åt sjuka och 
fattiga diskuterades i särskild ordning. 

Ett liknande encyklopediskt förhållningssätt kom till uttryck i 
det, dock ännu mer omfattande, allmänna program som låg till 
grund för de två följande välgörenhetskongresserna, liksom det 
delvis annorlunda program som låg till grund för mötet 1862.383 
Det generella område som kongressen var tänkt att omfatta be-
skrevs i Bryssel 1856 som sätten att förbättra de arbetande och 
fattiga klassernas situation, vilka sedan kunde delas in i ”olika 
 kategorier, beroende på om de är att hänföra till den andliga och 
intellektuella sfären, till det fysiska livet, till den industriella ord-
ningen, till omhändertagandet av fattiga, till fångvårdsreformen 
etc.”.384 Alla dessa medel utgjorde, framhöll organisatörerna, ”ett 
program för omhändertagandet [patronage] av de arbetande och 
 fattiga klasserna, ett omhändertagande som kan göras mer eller 
mindre omfattande beroende på omständigheterna och behoven i 
varje enskilt land, och som Välgörenhetskongressen bör ha som 
målsättning att förverkliga”.385 Det mer specificerade programmet 
för mötet angav att uppgiften just denna gång var att särskilt 
 behandla frågor om försörjningsmedel – den materiella sidan av 
det allmänna området. Bara detta innefattade dock inte mindre än 
ett hundratal olika frågor och delfrågor. Den övergripande fråge-
ställningen i programmet knöt direkt an till den ekonomiska kris 
som många delar av Europa genomlevde vid tiden. När det beslu-
tades att programmet denna gång skulle avgränsas till ”det mate-
riella livet, och särskilt försörjningsmedlen”, menade förberedelse-
kommittén att det kunde motiveras som ett svar på den akuta 
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situationen och ett trängande behov av att i det rådande läget ta sig 
an dessa problem först.386 Samtidigt betonades att även denna  fråga 
utgjorde ”ett komplext problem som, så att säga, innefattar hela 
den sociala ekonomins sfär”.387

Kongressen 1856 delades in i tre sektioner, som var och en  skulle 
behandla frågan om befolkningens försörjning ur ett visst perspek-
tiv. Den första sektionen skulle innefatta jordbruksproduktionen 
och knutet till det sådant som förhållandena vad gäller jordägande, 
försäkringsmöjligheter, organiseringen av krediter och kommuni-
kationsmedlens utveckling. Den andra sektionen skulle behandla 
en räcka frågor under rubriken politisk ekonomi eller välgörenhets-
ekonomi, bland annat vikten av frihandel för livsmedelsförsörj-
ningen, lämpliga skattesatser, etablerandet av nya avsättningsmark-
nader, förmedlingen av sunda ekonomiska teorier, betydelsen av 
associationsväsendet och höjda arbetarlöner genom överens-
kommelser mellan industriägare. Under denna rubrik återfanns i 
programmet inte mindre än 21 frågor, var och en med ett antal 
underfrågor, även om enbart vissa av dessa valdes ut för behandling 
under själva kongressen. Den tredje sektionen hade bland annat 
frågor om lämpliga åtgärder inom industrin för att lösa försörj-
ningsfrågan på dagordningen. Det innebar i det här sammanhang-
et bland annat utvecklingen av nya sätt att framställa livsmedel, 
åtgärder för att minska hälsorisker inom yrkeslivet samt förbätt-
rade bostäder, möbler och kläder för arbetare. Sektionerna kom 
sedan i flera fall även att delas in i underkommissioner för att mer 
i detalj kunna studera olika frågor.

Välgörenhetskongressen i Frankfurt 1857 fortsatte inom ramen 
för det tidigare utstakade generalprogrammet. Om den föregående 
församlingen hade behandlat frågor som kunde hänföras till ”den 
materiella sfären”, hade en uppsättning frågor som snarare ansågs 
höra till den moraliska sfären denna gång skiljts ut: välgörenhet, 
utbildning och fångvårdsreformer.388 Organisationskommittén 
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fram höll särskilt att ett urval måste göras för varje möte eftersom 
det område som innefattas i välgörenhetskongressens allmänna 
 jurisdiktion var omfattande. En likartad men något annorlunda 
inriktning kan konstateras för den tredje och sista välgörenhets-
kongressen, den i London 1862. Att den brittiska National Associa-
tion for the Promotion of Social Science denna gång arrangerade 
kongressen märktes på dagordningen.389 I likhet med praxis inom 
den brittiska föreningen inbjöds delegaterna att komma in med 
rapporter i ett brett spektrum av frågor – man gjorde alltså inte 
någon motsvarande avgränsning av mötets inriktning med för-
beredda frågor och svar som i Bryssel och Frankfurt – och organi-
satörerna tillhandahöll en delvis ny ”ram för att dela in de ämnen 
som hör till kongressens arbetssfär” för att ”upprätthålla en lik-
formighet i klassifikationen mellan rapporter från olika länder, 
vilket underlättar studier och jämförelser”.390 Under ett antal över-
gripande rubriker – bland annat Civila och sociala förhållanden, 
Intellektuella förhållanden, Industriella förhållanden, Fysiska för-
hållanden, Förutseende och välgörenhet, Återanpassning och straff 
och Internationella relationer – delades de olika möjliga ämnena 
för enskilda rapporter in. Under dessa rubriker angavs sedan ett 
stort antal mer precisa punkter som det var önskvärt att de olika 
rapporterna  kommenterade. Det kunde handla om statistiska upp-
gifter om  befolkningen och dess tillstånd, om emigration eller om 
jord egendomarnas uppdelning, eller om någon av alla de enskilda 
reform  institutioner för de arbetande klasserna som förbereddes i 
olika länder: uppräkningen rymde allt från skolor, utställningar 
och undervisningsmetoder, till bostäder, sanitära tekniker och för-
bättrade livsmedel samt regelverk för arbetstider och mellanstat-
liga konventioner.391 

Även om det tog sig olika uttryck kan det alltså, sammanfattnings-
vis, konstateras att en avgörande del i dessa kongressers  arrangemang 
var ambitionen att täcka in hela fältet av reformfrågor relaterade 
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till de fattiga och arbetade klassernas situation. Detaljeringsgraden 
var hög och de allmänna programmen osannolikt  omfattande. Det 
område som på så vis urskildes innefattade både frågor som ur ett 
nutida perspektiv kan uppfattas som givna och många som kan 
framstå som märkliga. Det som är intressant är dock mindre exakt 
vilka frågor som ansågs ingå och mer den  outtalade förutsättning 
som kom till uttryck i denna finfördelade struktur. Det som ut-
trycktes var en ambition att i kongresserna skapa en mekanism för 
att samla allt som fanns att veta om faktiskt genomförda reformer 
i olika länder och alla olika praktiska åtgärder. Det mest elabore-
rade projektet i detta avseende kom dock aldrig att fullt ut realise-
ras. Organisatörernas avsikt var hela tiden att arrangera den doku-
mentära trafiken mellan olika länder i permanent form genom att 
också inrätta vad man kallade en internationell korrespondens. 
Syftet var att publikationer och upplysningar från olika länder 
skulle samlas in centralt för att sammanställas och sedan återföras 
till olika länder. Sammanställandet skulle ledas av en centralt kon-
stituerad byrå och publiceras i en egen tidskrift (på franska). Både 
välgörenhetskongresserna i Bryssel 1856 och Frankfurt 1857 beslu-
tade att kongressen skulle bli ”en permanent institution” och att 
det skulle inrättas en sådan internationell korrespondens.392 Vid 
mötet i London 1862 fattade välgörenhetskongressen återigen 
 beslut om den internationella korrespondensen, vilket dock främst 
visade på svårigheterna med att omsätta tidigare beslut i verklig-
het.393

På dessa olika sätt framträdde välgörenhetskongresserna – både 
i realiserade och påbörjade delar – med starka anspråk på totalitet 
och på att systematisera all tillgänglig kunskap. Välgörenhetskon-
gresserna utgjorde såtillvida också ett slags realdefinition av den 
sociala vetenskapen som den förstods i dessa kretsar: det var i 
 detaljerade beskrivningar av alla dessa institutioner och insatser 
som denna vetenskap kom att ringas in och avgränsas. Att området 
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avgränsades i praktiken snarare än i abstrakta termer ska inte ses 
som en godtycklig effekt av hur reformarbetet organiserades utan 
bör betraktas som en följdriktig del i en konsekvent och i sig pro-
grammatisk hållning som ofta uteslöt just teoretiska och spekula-
tiva dimensioner. Det framgår av detta sätt att organisera mötena 
att de sociala reformerna behövde hanteras i detalj, vilket även kan 
förstås mot bakgrund av att debatt om dessa frågor i offentligheten 
uppfattades som problematisk; organisatörerna upprepade ständigt 
att man ville undvika principiella och teoretiska debatter. Dessa 
reformkataloger inrättades dock inte enbart för att undvika prin-
cipiella diskussioner utan sågs också som ett verksamt medel för att 
visa upp och sprida nya metoder och engagemang från en plats till 
en annan. Som betonats ovan var det för organisatörerna centralt 
att bidra till skapandet av nya associationer och främja nationella 
insatser genom att visa upp vad som redan gjorts. Som Ducpétiaux 
framhöll såg man sig som del av en gränsöverskridande välgören-
hetsrörelse vars resultat man också propagerade.

välgörenhet som neutral mark 

Välgörenhetskongresserna arrangerades med tydliga vetenskapliga 
referenser. Vid mötena framträdde deltagarna som sakkunniga som 
diskuterade sina specialområden och de uppgifter som förmedlades 
underbyggdes inte minst med statistik. När kongressernas upp-
gifter förklarades för en brittisk publik inför mötet i London 1862 
sammanfattades också mötenas själva funktionssätt: ”It collects 
accurate information […] it elicits the opinions of men who have 
devoted themselves practically to the welfare of their fellow- 
creatures, and thus gathers together the results of the experience 
of all nations, for the common benefit of all.” Och framför allt: 
”It disavows all political or sectarian spirit; adopting philanthropy 
as a neutral ground where all parties and persuasions may work 
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 harmoniosly.”394 I citatet återspeglas en återkommande ambition 
att inrätta en plats där olika politiska och religiösa övertygelser 
skulle kunna harmoniseras genom praktisk erfarenhet av reformer. 
Detta skulle ske genom att de som möttes vid kongresserna var 
personer med faktiska erfarenheter och genom att samla vederhäf-
tiga uppgifter. Detta sätt att arbeta kan ses som ett svar på kritik 
och oro för politiska konflikter som förekom i samtiden; välgören-
hetskongresserna skulle stå för ”en ohotande neutralitet” som det 
uttrycktes.395 Denna neutrala plats konstituerades tydligt utifrån 
förebilder som de vetenskapliga kongresserna. Till exempel betona-
de man i Frankfurt att alla slutsatser eller framställningar som inte 
var värdiga ”en vetenskaplig kongress som vår” borde avvisas.396 

Försöken att etablera välgörenhetskongresserna som neutrala ut-
trycktes genomgående i arrangemangen. Till att börja med garan-
terades en viss inriktning av hur de sammankallades med mer eller 
mindre officiella inbjudningar, riktade till väl etablerade grupper 
(se nedan). Vidare innefattade bestämmelserna för välgörenhets-
kongresserna, liksom vid andra av tidens offentliga möten, genom-
gående regler för vad som skulle tas upp och hur diskussionerna 
skulle styras. En del i detta var att aktivt utesluta det som uppfat-
tades som dagspolitiska eller kontroversiella religiösa frågor. Den 
kanske viktigaste förutsättningen för vad som kom att tas upp vid 
mötena låg dock i själva sättet att presentera reformer. Som påpe-
kades i samband med välgörenhetsmötet i Paris var det från orga-
nisatörernas sida viktigt att ställa krav just på vissa former för att 
mötet skulle fungera på det sätt det var tänkt. Förvisso var det 
avgörande ”att låta ordet uttrycka” det centrala budskapet, därav 
behovet av ett offentligt möte, men för att det föreslagna arrange-
manget inte skulle ”urarta i tomma fraser och ogenomförbara teo-
rier” var det ”presentationen av fakta, verksamheter och metoder” 
som skulle premieras, det var ”fakta snarare än idéer, skrifter och 
rapporter snarare än anföranden” som borde efterfrågas.397 
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Det var inte som folktalare eller företrädare för åsiktsriktningar 
delegaterna skulle framträda vid mötena, utan med upplysningar 
om faktiska förhållanden och med jämförelser. Till exempel kom 
detta till uttryck i de landsvisa redogörelser för utvecklingen som 
man inledde i princip alla möten i denna serie med – ett slags åter-
kommande ”revue des nations”.398 Där efterfrågades upplysningar 
om situationen för de arbetande och fattiga klasserna och fakta om 
olika reforminstitutioner; dessa uppgifter skulle gärna förmedlas i 
siffror, och i sammanhanget var det inte heller ovanligt att talarna 
refererade sådant som slagits fast vid de statistiska systerkongres-
serna.399 En del i framträdandet kunde då bli att läsa upp eller sam-
manfatta statistiska tabeller som sedan återgavs i sin helhet som en 
del i anförandet i kongresstrycket. Framför allt efterfrågades dock 
i dessa redogörelser uppgifter om viktigare åtgärder eller insatser 
som faktiskt genomförts – det vill säga konkreta reformer. Dessa 
redogörelser skulle gärna utformas i jämförelse med andra länder 
och baseras på förstahandsuppgifter från respektive institution. Det 
var typiskt att någon som på plats iakttagit eller själv stod bakom 
en viss institutionell innovation presenterade den, ofta samtidigt 
som tillhörande dokument – som stadgar, årsrapporter eller regle-
menten – överlämnades till kongressen. Talare efter talare upp-
trädde med redogörelser för olika reforminstitutioner på detta sätt. 
Även officiell dokumentation från olika länder ansågs avgörande 
att sammanställa för en fullständig bild av reformernas framgång, 
och det är inte förvånande att många av de mest aktiva deltagarna 
vid dessa kongresser innehade just positioner som inspektörer av 
fängelser, skolor och välgörenhetsinstitutioner i sina respektive 
länder. Som visats i den tidigare forskningen var aktiveringen av 
en omfattande apparat av officiella undersökningskommittéer en 
viktig del i etableringen av sociala fakta vid tiden och uppgifter som 
sammanställts i publikationer från sådana spelade också en viktig 
roll vid kongresserna.400 
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Denna iscensättning innefattade alltså långa upplästa redogörel-
ser och rapporter snarare än anföranden och retoriska uppvisning-
ar.401 De detaljerade informationerna, cirkulationen av dokumen-
tära uppgifter och de katalogartade framträdandena kan förstås 
som ett sätt att hantera omstridda frågor i en riskfylld offentlighet 
och att undvika motsättningar. Samtidigt ska detta inte förstås som 
att diskussioner och debatter var frånvarande vid kongresserna. 
Liksom andra internationella möten vid tiden måste även väl-
görenhetskongressernas arrangemang och funktionssätt förstås 
som nära knutet till en social föreställningsvärld där offentlighet 
och diskussion inför en publik var en central legitimeringsgrund. 
Den publika diskussionens betydelse skrevs in i arrangemanget och 
den vetenskapligt inspirerade mötesformen uttryckte den vikt man 
tillmätte också detta. Även om långa delar av förhandlingarna ut-
gjordes av på förhand skrivna och upplästa föredrag – vilket inte 
minst av språkliga skäl var en nödvändighet för flera utländska 
deltagare men också något som generellt sett präglade de veten-
skapliga kongresserna – förekom ofta diskussion i form av repliker 
på föredragen. 

De debatter som uppstod mellan de långa rapporterna förefaller 
i praktiken ha varit livaktiga i många fall. Enligt uppgifter från 
mötet i Bryssel 1856 var diskussionerna där periodvis hetsiga och 
publiken i hög grad delaktig. Som den svenska författaren Fredrika 
Bremer, som deltog vid mötet, konstaterade: ”denna församling af 
omkring 300 män var ganska liffull, och stridigheter, uppjäsningar 
och uppbrusningar förekommo ej sällan, hvilka den värdige presi-
dentens faderliga mellankomst ej alltid förmådde lugna”.402 Vid 
denna kongress tog flera talare också till orda i både omdiskuterade 
och kontroversiella frågor, bland annat kom frågan om statens roll 
i ekonomin att debatteras upprepade gånger. Till exempel skedde 
detta när kongressens första sektion lämnade förslag där det före-
språkades att visa typer av försäkringarna skulle kunna förstatligas, 
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eftersom staten var att betrakta som den största gemenskapen på 
varje politiskt territorium och därmed den som kunde garantera 
största möjliga nytta åt flertalet, vilket bemöttes i kraftiga ordalag 
av flera talare.403 Ett annat meningsutbyte under mötet 1856 för-
anleddes av en rapport från kongressens andra sektion som den 
nederländske ekonomen Jan Ackersdijck vände sig emot eftersom 
den ”uttryckt önskemålet att arbetaren skulle lösgöras från den boja 
och de hinder som härrör från kapitalet”.404 Det påpekades att dessa 
formuleringar kunde uppfattas som församlingens mening. Rappor-
tören invände i sin tur mot de argument som riktats mot rapporten, 
och ordföranden fick betona att diskussionerna skulle hållas i god 
ton – ”alla är vi uppfyllda av samma önskan”; om det i något fall 
använts ”en för stark formulering” som stod i strid med försam-
lingens övertygelse så måste den ändras.405 

I Frankfurt diskuterade man också, även om organisatörerna 
gjorde sitt bästa för att stryka frågor som nyligen skapat dags-
politiska kontroverser. Vid kongressen ändrade man till exempel 
programmet under sittande möte genom att ta bort en punkt om 
välgörenhetens frihet för att undvika att dras in i en polemik som 
samtidigt pågick i Belgien; det var för att förhindra att kongressen 
antog ”drag av en politisk församling” som organisatörerna ville 
stryka frågan.406 I London 1862 var mindre tid avsatt för diskus-
sioner och de långa rapporterna var fler än tidigare, men genom att 
sätta upp frågan om obligatorisk skolgång på dagordningen hade 
man ändå arrangerat ett meningsutbyte mellan motsatta stånd-
punkter. Som en av organisatörerna, fransmannen Armand de 
 Melun, beskrev det, ”blev den fredliga salen i Burlington House, 
där porträtten av Englands alla vetenskapsmän föreföll le åt vårt 
lugn och vår klokhet” denna dag ”förvandlad till en kammare i 
Parlamentet” där passionerade anföranden avbröts av uppmaning-
ar att återvända till dagordningen; ”i den anspråkslösa formen av 
en diskussion om skolan, utkämpades en verkligt social kamp [une 
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bataille véritablement sociale]” om ”politikens mest känsliga pro-
blem”.407

Diskussionerna hade en central roll vid kongresserna men de 
skulle dock helst, som arrangemangen var upplagda, leda fram till 
enhet. Det var en enhet som förkroppsligades i de gemensamma 
beslut om resolutioner som fattades vid dessa kongresser.408 Efter 
diskussion i förberedande sektionsmöten och undergrupper samt 
omröstning i plenum kunde välgörenhetskongressen 1856 till 
exem pel fatta beslut om ett mycket stort antal resolutioner.409 Inte 
mindre än 130 uttalanden i olika frågor och delfrågor beslutades. 
Resolutionerna rörde allt från utformningen av jordbrukskrediter, 
sparkassor och försäkringar, till livsmedelsförfalskning och nya 
 metoder för att öka produktionen av förnödenheter, frihandel och 
slopade tullar för nödvändighetsartiklar samt utbyggnad av kommu-
nikationsleder på land och till havs. Kongressen rekommenderade 
särskilt att de arbetande klassernas egna initiativ för att  inrätta 
sådant som självhjälpsföreningar, byggnadsfonder, kooperativa kon-
  sumtionsföreningar och pensionssparanden skulle understödjas av 
enskilda och av lokala myndigheter, samt angav också principer för 
hur dessa verksamheter borde utformas. Kongressen lämnade re-
kommendationer om arbetstidsbegränsningar för kvinnor och barn 
och uttalade sig om sådant som jordbruks- och hygienundervisning 
samt utbyggnaden av vatten- och avloppssystem. Vad gäller befolk-
ningstillväxten framhölls att dess olägenheter kunde avhjälpas  genom 
emigration, något som både borde tillåtas och underlättas. Även i 
bostadsfrågan antogs ett stort antal rekommendationer även om 
man huvudsakligen hänvisade till diskussioner vid hygienkon gress-
en 1852. Område efter område i det omfattande programmet avver-
ka des alltså på detta sätt efter omröstning kring olika  propositioner. 

Sammantaget kan det konstateras att hela denna serie kongresser 
och särskilt välgörenhetskongresserna arrangerades som vad man 
kan kalla neutral mark. I framträdandena kom detta till uttryck 
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genom att delegaterna uppträdde som sakkunniga med uppräk-
ningar, presentationen av dokumentära uppgifter och samman-
ställningen av statistik. Meningsutbyte var viktigt som legitimering 
samtidigt som just den offentliga diskussionen var problematisk. 
Diskussionen vid dessa möten byggde på att dagspolitik och kon-
troversiella religiösa frågor skulle uteslutas. Det var genom själv-
begränsning i detta avseende som män med olika uppfattningar 
kunde mötas på filantropins neutrala grund. Det var genom etable-
ringen av en församling som stod över dagspolitik som det ansågs 
möjligt att föra fruktbara diskussioner; just att alla kunde vara 
eniga om begränsningen till detta förment neutrala område gjorde 
det möjligt med debatter mellan män (enbart män) med olika 
ståndpunkter. En betraktare uttryckte till och med att välgören-
hetskongressen inte behövde utesluta någon ”eftersom opinionen 
inte kunde göra annat än att applådera dess arbete; ingen fann här 
att något inkräktade på egna intressen [son intérêt froissé], ingen 
såg annat än ett välgörande resultat för samhället i stort”.410 Att 
personer med alla inställningar och åsikter skulle kunna mötas var 
dock en betydlig överdrift; snarare var just en viktig förutsättning 
för denna fria diskussion uttryckligen att mötena bestod av en viss 
typ av personer.

reformsinnade eliter 
med officiell sanktion

Till grund för välgörenhetskongressernas trovärdighetsanspråk låg 
ett återkommande påstående om att man samlade alla de som i 
olika länder aktivt sysselsatte sig med att förbättra de arbetande 
och fattiga klassernas situation. Som representanter för dessa filan-
tropiska strömningar sammanförde man inflytelserika individer 
från olika länder och kongresserna kom på detta sätt att fungera 
som uppvisningar av en reformsinnad elit. De personer som deltog 
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som delegater vid kongresserna var ofta anställda på viktiga 
 offentliga positioner som administratörer och inspektörer, men 
många var också ledande i välkända enskilda reforminstitutioner 
eller för industriföretag som engagerade sig i sina arbetares väl-
måga. Att man representerade just en erkänd elit påpekades åter-
kommande som ett värde, och olika typer av officiellt understöd 
framhölls aktivt som en central resurs i mötenas arrangemang. 
Detta samtidigt som de enskilda delegaternas oegennyttiga karak-
tär och drivkrafter betonades med olika medel. De representanter 
för en modern välgörenhetsrörelse som uppträdde vid dessa möten 
var egentligen sammansatta figurer: både vetenskapsmän, tekno-
krater och moraliska aktörer på samma gång.

Redan i samband med diskussionerna om kongresser på 1840-
talet talades det om behovet av att samla personer av en viss typ. 
Det sades till exempel att det behövdes en offentlig manifestation 
med människor från olika länder för att ge regeringarnas ingripan-
den i de sociala angelägenheterna ”de mest framstående medbor-
garnas insikter, ansträngningar och engagemang som stöd”.411 I 
sammanhanget talades det om ett flertal associationer som borde 
knytas samman och det nämndes att föreningar för fångvårds-
reformer, för avskaffande av slavhandeln och för att främja nykter-
het, i både usa, Storbritannien och Frankrike, hade bidragit med 
viktiga resultat. De personer som skulle föras samman var de som 
var praktiskt verksamma i olika samhällsförbättrande aktiviteter. I 
ett annat sammanhang talades det till exempel om att man skulle 
samla de män som var ”vana vid att studera och göra det goda” och 
”de män som överallt ägnar sig åt de som arbetar och lider”; detta 
var personer som kunde visa upp lösningar som var grundade ”i 
sakernas verkliga funktionssätt och i kunskap om förhållandena”. 
Just detta skilde dem från politiska radikaler som utgick från ”tom-
ma och sterila teorier”.412 När förslagen om ett allmänt välgören-
hetsmöte diskuterades vid statistiskkongressen 1853 betonades 
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särskilt att enbart personer som var kända för att ”aktivt ägna sig 
åt välgörenhet [charité], antingen genom sina handlingar eller 
 genom sina skrifter” skulle bjudas in, och bland dessa borde dess-
utom ”enbart de som inte sökt bortom den nuvarande sociala ordningen 
efter lösningen på pauperismproblemet” kunna komma ifråga.413 
Att detta var de mest framstående personerna inom olika special-
områden framhölls återkommande av deltagarna själva. Den brit-
tiske läkaren och hälsovårdsförespråkaren Frederick Oldfield Ward 
poängterade att bland de som samlats fanns rådgivare till regering-
ar, läkare, kemister, fysiologer, ingenjörer, arkitekter, industrimän, 
agronomer och jurister – ”med ett ord, specialister med kunskap 
inom alla de vetenskaper och konstarter som har direkt eller  indirekt 
koppling till de viktiga problem som underställts församlingen”.414 

Ett utmärkande drag vid dessa kongresser var hänvisningar till 
det man kan kalla officiellt beskydd för mötets förhandlingar. Till 
skillnad från till exempel fredskongresserna som tog spjärn i ett 
demonstrativt avståndstagande från konservatismen hos de styran-
de, innefattade välgörenhetskongresserna återkommande uttryck 
för närhet till den politiska makten, åtminstone i det som man 
uppfattade som progressiva länder. Mötena kan på många sätt för-
stås som semiofficiella arrangemang genom att man uppträdde som 
representanter för en självständig filantropisk rörelse men med stöd 
av de styrande.415 Organisatörerna använde sig av en rad strategier 
för att etablera en sådan position, bland annat framhöll man 
 genomgående att delegater hade viktiga positioner i den offentliga 
administrationen och man lyckades i flera fall få inbjudningar 
distri buerade via diplomatiska kanaler. Det tydligaste tecknet på 
sammansmältningen med den politiska makten är att ett till-
tagande antal av mötenas delegater var nominerade av regeringar 
i olika länder (inte sällan av både filantropiska associationer och 
regeringar). Det stigande antalet officiella delegater var något som 
lyftes fram som en stor framgång av organisatörerna.416
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Detta sätt att framställa sammankomsterna som semiofficiella 
kan också iakttas i hur mötena genomfördes som sceniska  händelser. 
Vid välgörenhetskongressen i Frankfurt betonades mötets officiellt 
understödda karaktär till exempel genom närvaro av stadens två 
borgmästare på scen under invigningen som genomfördes i den 
så kallade Kejsarsalen i stadens rådhus.417 I London 1862 deltog 
flera framstående brittiska politiker vid mötet – ordförande var till 
exempel toryparlamentarikern Anthony Ashley Cooper, den  sjunde 
earlen av Shaftesbury – även om verkligt officiell representation 
saknades. Tydligast i detta avseende var dock alla de möten i serien 
socialt inriktade kongresser som hölls i Belgien där både kungahus 
och ministrar genomgående spelade en viktig roll i arrangemangen. 
Till exempel genomfördes välgörenhetskongressen i Bryssel 1856 i 
de kungliga akademiernas lokaler och dess ordförande var tidigare 
premiärministern i Belgien, den välkände liberalen Charles Rogier, 
som också höll mötets inledningsanförande. Enligt Rogier var både 
det stora antalet delegater och antalet personer som kommit till 
kongressen på uppdrag av inflytelserika föreningar och reform-
associationer runt om i Europa ett bevis på både mötets och sakens 
betydelse.418 Han framhöll också att denna kongress hade fått ett 
unikt erkännande i styrande kretsar vilket kom till uttryck i att 
flera länder skickat officiella representanter.419 Detta förfarande 
hade bland annat kommit till stånd genom att den belgiska reger-
ingen bistått i att förmedla inbjudningar till andra länder.

Belgiens kung Leopold i, som uppfattades som en progressiv 
konstitutionell monark i dessa kretsar, och Belgiens kronprins spe-
lade också viktiga roller i arrangemanget 1856. De delade ut priser 
vid den så kallade hushållsekonomiska utställning som var knuten 
till mötet (se bild 33) och de bjöd in delegaterna till en särskild 
bankett. De besökte också själva mötet under kongressens tredje 
dag.420 Vid tillfället noterades det särskilt i mötets förhandlingar att 
församlingen var större än vanligt, att nya delegater låtit skriva in 



33. Medalj med kung Leopolds porträtt som delades ut vid 
den hushållsekonomiska utställning som arrangerades som 
en del av välgörenhetskongressen 1856. Att reformerna hade 
sanktion av de styrande i progressiva länder var viktigt för 
organisatörerna.

sig och att fler kvinnor närvarade som åskådare än vid tidigare 
möten. Fåtöljer för kungen och hans entourage hade placerats ut 
på scenen bredvid kongressens ordförande och sekretariat. Dessa 
platser intogs under pågående möte när kungen anlände tillsam-
mans med flera höga militärer samt kronprinsen. Under närvaro 
av kungligheterna presenterade sedan den franske ekonomen Jules 
Duval, i namn av en särskild underkommission inom kongressens 
andra sektion, en längre rapport om befolkningstillväxt och emi-
grationens ordnande.421 Duval framhöll särskilt behovet av att 
skapa kolonier och hur det hängde samman inte bara med paupe-
rismen i Europa utan utvecklingens framskridande i världen i stort. 
I sammanhanget skisserades också vilken roll olika europeiska sta-
ter kunde fylla i koloniseringen i olika världsdelar. Ytterligare ett 
relaterat föredrag följde sedan, denna gång med särskilt fokus på 
vilken roll Belgien kunde spela i dessa företag.422 När diskussionen 
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därefter öppnades drog sig kungen och hans följe tillbaka och 
 sessionen avbröts för en stund medan de följdes ut ur salen. Där-
efter återupptogs en diskussion om fördelarna och nackdelarna med 
emigration och hur staten kunde styra den. Exemplet illustrerar 
hur församlingen legitimerades genom organiserade iscensättning-
ar av officiell sanktion. Det påpekades också uttryckligen av orga-
nisatörerna att besöket av kungen gav ”en enorm auktoritet” åt 
kongressens resolutioner, resolutioner som å andra sidan helt ”dik-
teras av vetenskapen och omdömet”.423 I detta rymdes en tvetydig-
het: anspråken var starka på kunskap grundad i vetenskap och fri 
diskussion, men inte minst områdets konfliktfyllda natur gjorde 
samtidigt att behovet var stort av officiell sanktion. Det var dock 
symboliskt riktigt att monarken drog sig tillbaka när diskussionen 
skulle börja. 

De återkommande associationerna med den politiska makten 
kan ses som en integrerad del av iscensättningen av den välgören-
hetsrörelse man representerade som just en reformsinnad elit, en 
elit med nära band till ”progressiva” regeringar. Denna reform-
sinnade filantropiska elit beskrevs också genomgående som en 
 oegennyttig kraft. Därmed är det också logiskt att dess represen-
tanter vid de internationella kongresserna uppträdde med stark 
betoning på det moraliska. Att det var personer som kände med de 
fattiga och arbetande klasserna som samlats vid kongresserna 
under ströks ständigt. I framförandena yttrade sig denna sida fram-
för allt i beskrivningar av långvariga och självuppoffrande insatser 
i olika reformprojekt som sedermera vunnit allmänt erkännande. 
Organisatörerna själva kunde beskriva kongresserna som sådana 
som moraliskt drivna: vid mötena fick man höra ”det talade ordet 
– det som så ofta missbrukats i självhävdelsens, avundsjukans eller 
upprorets tjänst –, ge vältaligt uttryck för tankar fyllda av barmhär-
tighet” och ”sprida för de fattiga […] fördelaktiga idéer”, samt ”för 
den allmänna opinionen föreslå insatser inspirerade av osjälvisk 
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kärlek till det goda”.424 De som samlats representerade inte bara en 
rörelse av människor med teknisk eller administrativ kunskap, utan 
också grupper som kände medkänsla med de fattiga. Detta likaväl 
som kunskapsanspråken gjorde församlingen legitim och gav den 
möjlighet att tala med trovärdighet om de frågor som den tagit 
sig an.

Ett exempel på hur delegaternas moraliska auktoritet under-
stöddes finns i det anförande Fredrika Bremer skrivit för välgören-
hetskongressen 1856. På särskild inbjudan av organisatörerna var 
Bremer som enda kvinna officiell delegat vid kongressen. Vid tiden 
var hon en av Europas mest uppburna författare och när hennes 
namn lästes upp under invigningen mottogs det med kraftiga app-
låder. Under kongressen uppmanades hon senare att inför försam-
lingen belysa välgörenhetsfrågan ur sitt perspektiv. Det tal Bremer 
hade skrivit framförde hon dock inte själv – eftersom hon var 
 kvinna – utan det lästes upp av Auguste Visschers.425 I anförandet, 
som var författat i jag-form, inledde Bremer med att säga att hon 
vid kongressen lärt känna män som inte bara var ”representanter 
för olika nationer” utan lika mycket för ”det gemensamma foster-
land vi kallar mänskligheten”, de var män med förmåga till med-
känsla. De var som sådana hon talade till dem, ”i namn av det kön 
som jag har äran att representera vid Kongressen”, om hur de  kunde 
bidra till kvinnornas höjande så att de i sin tur kunde bidra till hela 
samhällets förbättring, och särskilt till förbättringen av ”de fattiga 
och obildade klasserna, den del av mänskligheten som fortfarande 
är innesluten i nattens skuggor”. Anförandet kretsade kring käns-
lans betydelse – de närvarande männens förmåga till moraliska och 
rättfärdiga känslor, kvinnornas naturliga känslosamhet och  förmåga 
till medlidande samt, slutligen, den europeiska civilisationens nu-
varande ”moraliska svaghet” mitt i framsteget. Talet avslutades 
med att ”de fattiga flickorna från de folk ni företräder” apostro fera-
des i en framtid när deras situation förbättrats, och Bremer samman-
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fattade med vad de skulle säga om de församlade: vi befann oss i 
mörker och olycka men sedan lyfte de upp oss, de utbildade oss, de 
räddade oss.426 I Bremers anförande framhölls kvinnan som stöd för 
kongressens moraliska anspråk. Det var i egenskap av  representant 
för kvinnokönet Bremer talade och det var med  hänvisning till 
kvinnliga attribut som hon hävdade sin egen roll; det var också som 
räddare av kvinnorna delegaterna framställdes i anförandet.

organisatörernas mediala strategier

Som framhållits kan välgörenhetskongresserna förstås som ett sätt 
att arrangera offentligt talande om känsliga angelägenheter i en 
konfliktfylld politisk situation. Mot denna bakgrund är det inte 
heller förvånande att det förekom skarp kritik mot dessa möten i 
både den konservativa och den radikala pressen. Försök att arrange-
ra möten om dessa frågor kritiserades av konservativa tidningar i 
Frankrike för att de förvandlade välgörenhet till en offentlig (i dub-
bel bemärkelse) angelägenhet. Den katolska tidningen L’Univers 
kritiserade till exempel skarpt alla idéer om att ha en ”offentlig ut
ställning av den franska välgörenheten vid ett internationellt möte” i sam-
band med världsutställningen 1855 och att försöka använda sig av 
”debattens och publicitetens allsmäktighet” för att främja dessa refor-
mer. Denna väg var enligt skribenten farlig att beträda, och den 
hade tidigare förlett just den ansvariga gruppen till att föreslå 
 statliga ingripanden och utopiska lösningar.427 Mötena kritiserades 
även av radikaler av olika schatteringar. Kritik från detta håll 
 publicerades till exempel i Storbritannien där man i chartistiska 
kretsar kunde ifrågasätta varför ”the sons and daughters of toil […] 
will have no representation in that congress”.428 Liknande ifråga-
sättanden av deltagarnas ställning och kongressernas förutsätt-
ningar att komma med lösningar formulerades även i socialistiska 
kretsar i Belgien där det talades om att en välgörenhetskongress hos 
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del tagarna förutsatte ”om inte medlen, så åtminstone viljan att 
undsätta de olyckliga”.429 

Denna typ av kritik förefaller dock ha varit förhållandevis be-
gränsad vilket kan relateras till en repressiv offentlighet under 
1850-talet i länder som Frankrike och i de tyska staterna. I flera fall 
kan man snarare konstatera att välgörenhetskongresserna som 
 företrädare för en filantropisk reformrörelse bekräftades i många 
mer spridda tidningar, även om det var genom att behandlas som 
tämligen givna företeelser. I många fall förefaller artiklar om 
 mötena i de allmänna nyhetstidningarna i länder där de genomför-
des ha varit av ett konstaterande slag: mötena förutskickades, deras 
genomförande noterades och punkter på dagordningen eller beslut 
räknades upp utan ifrågasättanden eller längre redogörelser för dis-
kussioner. Om mötena gavs en mer engagerad framställning var 
det ofta närvaron av kända eller uppseendeväckande personer, som 
Fredrika Bremer 1856 eller Florence Nightingale 1862, som kom-
menterades eller så förmedlades arrangemangens mer ceremo niella 
sidor med banketter och officiellt deltagande. Särskilt det sistnämn-
da utmärkte dessa möten och kan direkt relateras till orga ni sa-
törernas mediala strategier.

Dessa kongressers semiofficiella karaktär underströks av hur de 
arrangerades som uppvisningar inför en publik på plats men också 
i en vidare föreställd offentlighet. Detta visade sig i själva mötenas 
genomförande men också i aktiviteter i anslutning till mötena. Vid 
alla kongresser i den aktuella serien arrangerades i anslutning till 
själva mötena utflykter, gemensamma middagar, soaréer och pris-
utdelningar, vilka bland annat kan förstås som betydelsefulla för 
att de väckte intresse i pressen. På detta sätt liknade  arrangemangen 
alltså de vetenskapliga kongresserna snarare än de reformkonvent 
som arrangerades i en brittisk moraliskt radikal tradition där mid-
dagar och skåltal inte hade samma plats (jämför kapitel 1). Vid 
dessa ceremoniella evenemang kunde genomförda insatser hyllas 
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av offentliga personer och deltagarna gratulera varandra under 
 ritualiserade former. 

De mest påkostade aktiviteterna i samband med någon av kon-
gresserna var förmodligen de i London 1862, vilket hängde  samman 
med att dessa genomfördes i regi av den brittiska Social Science 
Association parallellt med denna förenings egna årliga möte och 
världsutställningen i staden.430 I samband med kongressen 1862 
genomfördes bland annat en gemensam bankett i Kristallpalatset, 
vid det här laget flyttat till Sydenham i södra London, med del-
tagare från båda mötena. Den internationella kongressens delegater 
bjöds också, tillsammans med medföljande ”damer”, in till en rad 
kvällsaktiviteter och middagar, bland annat i South Kensington 
Museum (senare Victoria and Albert Museum) och den bekanta 
möteslokalen Fishmongers Hall. En avslutande soaré tillsammans 
med den brittiska föreningen i de till stor del nyuppförda parla-
mentsbyggnaderna i London lockade ett mycket stort antal del-
tagare, enligt organisatörerna ”flera tusen”.431 Till evenemangen 
denna gång kunde välgörenhetskongressen bidra inte minst med 
utländska gäster, vilket gav en kosmopolitisk stämning som också 
kommenterades i tidningarna.432 Att sådant som prisceremonier 
och offentliga middagar med tal nämndes i tidningarna var viktigt 
då det framställde aktiviteterna och i förlängningen församlingar-
na som värda uppmärksamhet och intresse. Dessa återgivningar av 
kongressernas aktiviteter beskrev regelmässigt deltagarna som en 
betydelsefull elit med stöd i inflytelserika kretsar, vilket tydligt 
speglas i en bild som den från London 1862 (bild 34) men också 
återkom på många olika sätt i beskrivningar i text.433 

34. I samband med kongresserna arrangerades sociala 
tilldragelser som också uppmärksammades i pressen. I 

Illustrated London News återgavs till exempel en soaré tillsam-
mans med Social Science Association 1862 i den medeltida 

Westminster Hall som en verklig societetshändelse. 
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Organisatörerna såg också på andra sätt till att mötena fick sprid-
ning i flera olika mediala kretslopp, från de allmänna nyhetstid-
ningarna till mer specialiserade tidskrifter och på bokmarknaden. 
Tidningarna vände man sig, förutom genom mer spektakulära och 
ceremoniella inslag, även till genom inbjudningar och utskickade 
program, och man såg i flera fall till att även redogörelser för själva 
förhandlingarna snabbt publicerades denna väg. När mötena hölls 
i Bryssel och Frankfurt hade organisatörerna kontakt med  tidningar 
på orten vilket gjorde att förhandlingarna vid de gemensamma ses-
sionerna löpande kunde offentliggöras i tryck. I Belgien återgav den 
officiella tidningen Le Moniteur belge, liksom den organisatörerna 
närstående L’Indépendance belge, både fångvårds-, hygien- och väl-
görenhetskongresserna utförligt i redogörelser som på tidstypiskt 
vis presenterades som återgivningar av det som sagts i sin helhet.434 
Att dessa redogörelser bland annat publicerades i en officiell nyhets-
tidning underströk förstås ambitionerna att ge mötena en ” offentlig” 
karaktär. Att förhandlingarna rapporterades på detta sätt påver-
kade också själva mötenas genomförande och talarnas upp trädande 
på plats. Vid välgörenhetskongressen 1856 fick mötet, från och med 
andra dagen, till exempel 200 exemplar av Le Moniteur belge som 
kunde delas ut till de närvarande. På så sätt kunde deltagarna löpan-
de följa de egna framförandena i nedskriven och tryckt form och 
vid tillfälle även rätta sådant som uppfattades som fel i redogörel-
ser na.435 Det förefaller också ofta ha varit utifrån den version av 
mötena som publicerades i till exempel Le Moniteur belge som noti-
ser och kommentarer i andra tidningar skrevs; när de omnämndes 
hämtades informationen förmodligen ofta från redogörelser som 
först publicerats på detta sätt i nära samarbete med organisatörer-
na själva. Det finns dock flera exempel på att olika – även utländska 
– tidningar hade egna korrespondenter som rapporterade från dessa 
möten, vilket förstås inte hindrar att även de ibland utgick från 
eller översatte referat som först publicerats av lokala tidningar.436 
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Vid alla möten i denna serie kongresser anlitade organisatörerna 
stenografer för att överföra förhandlingarna till tryckt form. Detta 
förfarande möjliggjorde den snabba förmedlingen i lokala tid-
ningar, men hur detta nedtecknande genomfördes blev också av-
görande för vad som bevarades av skeendena på plats för andra och 
långsammare medier. Stenograferna kunde, som arrangemangen 
var upplagda, oftast bara täcka de allmänna mötena och sektioner-
nas förhandlingar lämnades utanför. Därmed kom de allmänna 
mötena i efterhand att utgöra kongresserna i sin helhet, vilket åter-
speglas i de kongresstryck – den i efterhand auktoritativa formen 
av mötena – som organisatörerna producerade och där enbart dessa 
delar återgavs. Dessa kongresstryck var en central medieform för 
organisatörerna: de var på många sätt ambitiösa produkter som 
framställdes genom mycket arbete för mötessekreterarna och till 
avsevärd kostnad. 

Kongresstrycken vid alla dessa möten bestod dels av redogörelse 
för muntliga presentationer och diskussioner (mötets förhandling-
ar) och dels av olika bilagor (mötets handlingar). Den betydelse 
man fäste vid dokumentation av enskilda reformer visade sig på 
så sätt även i hur kongresstrycken utformades. I kongresstrycken 
reproducerade man i omfattande bilagor överlämnade eller inskicka-
de rapporter, tabeller, planer och listor. Till exempel upprättandes 
omfångsrika listor över alla de officiella meddelanden, under-
sökningar och dokument om enskilda reforminrättningar som 
överlämnades till kongressen. Exempel på sådana listor finns i alla 
kongresstrycken från denna serie möten, ända till organisatörerna 
i London 1862 konstaterade att en sådan förteckning inte kunnat 
upprättas på grund av att själva mängden material som denna gång 
överlämnats var för stort.437 Kongresstrycken hade på dessa sätt en 
funktion som understödde välgörenhetskongressens samman-
fattande ambitioner; här beskrevs pågående reformer i alla länder 
i specifika dokumentära format. De rapporter som publicerades 
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bildade så småningom ett slags tryckt arkiv över praktiska reformer 
tillsammans med förteckningar över dokument och officiella publi-
kationer, det historikern Oz Frankel kallat ett ”print archive” med 
en ”body of facts whose uselfulness depended on organi zation”.438 

De tre välgörenhetskongresserna gavs alla ut i två volymer, där 
den andra volymen till övervägande delen innefattar just listor, 
sammanställningar av statistiska uppgifter och andra bilagda rap-
porter på franska, engelska och tyska. I det andra bandet av kon-
gresstrycket från mötet i Bryssel 1856 återgavs till exempel över 
trettio separata rapporter och listor över dokumentation av refor-
mer per land. I dessa bilagor och listor tog ambitionen att skapa ett 
fullständigt arkiv över faktiska reformer materiell form. Kongress-
trycket spelade såtillvida också en roll i att avgränsa det sociala 
kunskapsfältet. Arbetet med att välja vilka meddelanden eller upp-
gifter som skulle tas med var aktivt. Till exempel kunde rapporter 
från sektionerna som bedömdes värda att vidareförmedla  inkluderas 
i särskild ordning; av alla inskickade meddelanden i  manuskriptform 
trycktes i sin tur bara vissa.439 Välgörenhetskongressernas hand-
lingar kom på detta sätt att bilda en exposé över allt som betrakta-
des som samtidens sociala reformer, en exposé som löpte parallellt 
med de översikter som presenterades muntligen vid  själva mötena.  

Det är viktigt att uppmärksamma att dessa voluminösa tryck var 
riktade till en reformistisk publik som man beskrev som intresserad 
av att ta del av omfattande redogörelser och sammanställningar. 
Kongresstrycken producerades för delegaterna själva att använda i 
sina lokala kontexter; generellt sett fick alla som betalade deltagar-
avgift efteråt ett exemplar av mötets tryckta förhandlingar. Genom 
att tas med i detta sammanhang fick de enskilda redogörelserna 
eller rapporterna också en ny betydelse och upphovspersonerna 
själva kunde luta sig mot kongressens auktoritet. Engelsmannen 
Frederick Oldfield Ward, som även lät publicera sin rapport om 
sanitära reformer från välgörenhetskongressen 1856 separat på 
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både engelska och franska, framhöll i sammanhanget att få upp-
hovsmän till en social reform kunnat presentera sina idéer inför 
”församlingar med så många och så framstående domare […] och 
som i samma utsträckning uppvisar en oavvislig auktoritet”.440 
Kongresstryckens upplagor var dock betydligt större än antalet be-
talande delegater, och de producerades också för en marknad för 
reformistisk litteratur och såldes via ett nätverk av bokhandlar i 
olika europeiska städer.441 Bokhandlar där man kunde köpa böck-
erna angavs i flera fall på försättsbladet till kongresstrycket (se till 
exempel bild 35). I detta låg en förväntan om gränsöverskridande 
intresse. En utspridd publik tilltalades även i de många resebe-
rättelser, rapporter och sammanfattningar som skrevs för olika 
organisationstidskrifter och andra mer specialiserade organ i olika 
länder. Det var dessa associationer och föreningar kongresserna 
före trädde och de som var engagerade i dem kunde också förväntas 
vara intresserade av att ta del av de informationer som samman-
ställts vid mötena. 

Denna serie möten innefattade också andra åskådliggörande 
praktiker än sammanställningar av tryckta uppgifter. Framför allt 
presenterades information i form av utställda bilder och föremål i 
samband med flera av mötena; utställningar som måste ses som 
en integrerad del av själva kongresserna som sammansatta multi-
mediala händelser. Redan i samband med den andra penitentiär-
kongressen 1847 ställde man till exempel i anslutning till mötes-
lokalen ut ritningar och modeller av fängelsebyggnader. Dessa 
visuella representationer av genomförda och planerade projekt 
diskuterades sedan under sessionerna och spreds efteråt i tidskrifter 
och separata publikationer (för ett exempel se bild 36).442 Vid  senare 
kongresser vände man sig också till en vidare publik. I samtida 
redogörelser kom kongresserna inte minst att förknippas med de 
så kallade hushållsekonomiska utställningar som först genomfördes 
i samband med välgörenhetsmötet i Paris 1855. Här ställde man ut 



35. Välgörenhetskongressernas omfattande tryck var tänkt 
att spridas till en intresserad publik i flera länder. Som anges 
på försättsbladet till förhandlingarna från 1857 tillhandahölls 
de bland annat via anknutna bokhandlare i Frankfurt, 
Bryssel, Gent, Leipzig, Paris, London och Genève.
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föremål som var tänkta att vara kvalitativa och prismässigt över-
komliga för hushåll med begränsade resurser, som möbler, hus-
geråd, kläder och livsmedel, klassificerade och etiketterade på ett 
lättillgängligt sätt. Man visade också upp sådant som planer för 
arbetarbostäder, hälsovårdsstatistik, beskrivningar av nya utbild-
ningsmetoder och sammanställde boksamlingar med litteratur om 
reformprojekt. 

I Paris 1855 bjöds välgörenhetsmötet in av generalkommissarien 
för världsutställningen, den samhällsreformistiskt engagerade 

36. Litografisk plan för cellfängelse med anläggningar för 
jordbruksarbete, ritad av den franske arkitekten Harou-
Romain, som ställdes ut vid penitentiärkongressen 1847. 
Utställningsmediet användes i flera fall för att visa upp både 
realiserade och planerade reformer för olika publiker.
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 ingenjören Frédéric Le Play, för att organisera en separat utställ-
ning av lämpliga produkter.443 En sådan kom också till stånd, om 
än några veckor efter världsutställningens officiella öppnande. Till 
välgörenhetskongressens program 1856 hörde en liknande utställ-
ning och mötet beslöt denna gång även att rekommendera alla län-
der att upprätta permanenta ”ekonomiska museer”.444 Utställning-
en i Bryssel arrangerades i de stora växthusen i stadens botaniska 
trädgård och även denna gång samlades möbler, hushållsföremål, 
matvaror och kläder som passade för de arbetande klasserna samt 
en lång rad dokument och ritningar av både byggnader och appa-
rater. Denna utställning var till omfånget större än den föregående. 
Uppemot 500 reformvänner, arkitekter, handlare och fabrikanter 
hade denna gång bidragit med föremål och enligt uppgift besöktes 
den också av relativt stora grupper i staden när det var helg: ”från 
alla håll hastade, på jernvägståg, folk af arbetsklassen för att se det 
nya skådespelet. Under en dag besöktes det af tio tusen arbetare.”445 
Liknande utställningar återkom under de följande åren i flera 
 europeiska länder arrangerade av tidigare deltagare vid de inter-
nationella välgörenhetsmötena. 

En av upphovspersonerna till dessa hushållsekonomiska utställ-
ningar, den brittiske filantropen Thomas Twining, konstaterade i 
sammanhanget att allt detta skulle ses som en viktig del i en vidare 
strävan att förbättra de sociala förhållandena. På senare år hade 
”public attention […] been turned from the more controversial to 
the more practical departements of social economy”.446 Som han 
påpekade spelade också valet av utställningsformatet en särskild 
roll när man nu delvis skulle vända sig direkt till de arbetande klas-
serna själva: de upplysningar man ville förmedla kom på det viset 
att erbjudas ”in that unobtrusive manner which Working Men are 
ever ready to appreciate”.447 En utställning av föredömliga objekt 
och upplysningar var mindre påträngande än det talade ordet men 
inte desto mindre bärare av ett tydligt budskap. Dessa hushålls-
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utställningar var som konsthistorikern Leora Auslander påpekat 
en del i ett slags smakfostran, men de understödde också mer direkt 
kongressernas anspråk på att företräda en filantropisk rörelse i tiden 
genom att för en både etablerad och mer diversifierad publik visa 
upp handfasta objekt som bevis för pågående förbättringar.448 Just 
mängden utställda föremål, med priser angivna och anpassade till 
ett arbetarhushåll, fördelade och exponerade med utgångspunkt i 
en hushållsekonomis alla behov, illustrerade att det fanns faktiska 
möjligheter att genomföra reformer; de framställde ”på en gång 
ideal och närvarande verklighet” som Fredrika Bremer beröm-
mande uttryckte det.449 Vid utställningarna presenterades sådant 
som var relevant för de arbetande klasserna själva att ta del av och 
föremålen fick i denna del tjäna som löften om vad som kunde 
åstadkommas genom den kumulativa effekten av många enskilda 
åtgärder. Det tänkta resultatet sammanfattades också i idealiserade 
bilder av organisatörerna. På det diplom som delades ut vid utställ-
ningen 1856 avbildades mängder av välgjorda bruksföremål och 
användbara verktyg; resultatet av reformerna symboliserades i form 
av en ängel med ett ymnighetshorn (bild 37). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att välgörenhetskon-
gresserna, måhända förvånande då de behandlade tämligen ”tek-
niska” frågor, i stort sett aktiverade ett likartat medialt kretslopp 
som både antislaverikonventen och fredskongresserna. De vände 
sig dels till en mer intern publik i långsammare medier som kon-
gresstryck och tidskrifter, men också till en bredare allmänhet i 
nyhetstidningar. Mötena utnyttjade dock även en rad mediala stra-
tegier som var annorlunda än de agitatoriska konventen. De vände 
sig bland annat till de arbetande klasserna själva genom utställ-
ningsmediet; vidare arrangerade de festligheter och ceremoniella 
tillfällen på ett annorlunda sätt, vilket kan knytas till de semioffi-
ciella ambitionerna och att inspiration hämtats från de vetenskap-
liga kongresserna. Viktigt var också att kongresstrycken utnyttjades 
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som ett slags allomfattande arkiv för uppgifter om tillgängliga 
 reformer; det är tydligt att det fanns en förväntan på intresse för 
dessa sammanställningar och att organisatörerna förutsatte att även 
tämligen omfattande redogörelser skulle komma att bli lästa på 
många plaster.

rörelsens potential: 
exemplet arbetarbostäder

Hur de internationella kongresserna som företrädare för en infly-
telserik rörelse konstruerades genom dessa sammanställningar av 
praktiska reformer i olika medier kan beskrivas närmare utifrån ett 
exempel. Ett av de viktigaste förbättringsprojekten vid denna serie 
möten var arbetarbostaden. Bostadsreformer användes vid kon-
gresserna på olika sätt som bevis för vilka genomgripande förbätt-
ringar av de arbetande och fattiga klassernas situation som faktiskt 
var möjliga att åstadkomma. Det var särskilt så kallade modell-
bostäder som utnyttjades i detta syfte; de fick tjäna som besvis på 
vad kongresserna och den reformistiska elit de representerade 
kunde åstadkomma. 

Arbetarnas bostäder uppkom som ett specifikt reformområde på 
1830- och 1840-talet och flera av de som kom att bli drivande i de 
kongresser som står i centrum här tillhörde dess pionjärer.450 Inte 
minst gällde detta den brittiske arkitekten Henry Roberts som blev 
en ledande företrädare för arbetarbostadsreformer i Storbritannien. 
Han stod bakom många kända byggnadsprojekt och hans skrifter 
översattes i börja av 1850-talet till flera europeiska språk. Redan vid 

37. Diplom till Labourer’s Friend Society från den 
hushållsekonomiska utställningen i Bryssel 1856, som 
uttrycker ett tydligt löfte om vad reformerna ska kunna 
åstadkomma i termer av välstånd och trevnad.
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den allmänna hygienkongressen i Bryssel 1852 kunde personer som 
Roberts och Édouard Ducpétiaux visa upp vad som åstadkommits 
i Storbritannien och Belgien. Vid hygienkongressen antogs också 
en rad detaljerade resolutioner kring hur dessa modellbostäder för 
olika kategorier ur de arbetande klasserna skulle planeras, byggas 
och skötas, uttalanden som kom att bli riktningsgivande för de 
fortsatta diskussionerna i reformkretsar under decenniet.451 Frågan 
utgjorde sedan diskussionsämne vid flera senare kongresser och då 
hänvisade man ofta tillbaka till besluten vid hygienkongressen som 
frågans ”katekes”. 

Deltagarna diskuterade vid dessa möten allmänna principer för 
bostädernas konstruktion, men framför allt rapporterade man ”för-
sök” från föregångslandet Storbritannien och liknande projekt i 
länder som Belgien och Frankrike. Just den vid tiden vanliga be-
nämningen modellbostäder pekade på ambitionerna: projekten 
skulle demonstrera möjligheter och hade ofta uppförts för att 
 befordra en mer genomgripande reform. Vid kongresserna beskrevs 
i anförande efter anförande genomförda och planerade projekt. 
Ofta kommenterades också resultat vad gällde sådant som minskad 
sjuklighet och bättre ordningssamhet bland invånarna.452 Bland 
 annat utgick man ofta från den brittiska föreningen Society for 
Improving the Conditions of the Labouring Classes och dess 
 modellbostäder ritade av Henry Roberts.453 De resultat som redo-
visades i dess publikationer hade bevisat reformernas effekter: det 
konstaterades vid kongressen i Bryssel 1856 att denna förening hade 
presenterat ”erfarenheter, samlat resultat, tillhandahållit statistiska 
siffror” som gjort bostadsreformens genomgripande resultat till ett 
”axiom”.454 

Inte heller framställdes detta som enbart framtida möjligheter, 
utan snarare som något som var på väg att realiseras i stor skala. 
Intrycket av att man stod i spetsen för en bred rörelse för bostads-
reformer i flera länder förstärktes också av de dokument som 
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 samlades ihop och förtecknades i kongresstrycket: officiella beslut, 
årsberättelser från byggnadsfonder, stadgar för bostadsassociatio-
ner, med mera. Man bifogade i flera fall också ritningar och plan-
skisser för olika modellprojekt. Mer än någon annan fråga vid dessa 
möten (möjligen bortsett från konstruktionen av fängelser) var 
dessa reformprojekt även något att visa upp i bild. Det var avgö-
rande att inte bara beskriva utan också att kunna visa de projekt 
som genomförts, vilket knyter an till en samtida bildkultur där 
förbättringsprojekt och modellinstitutioner av olika slag gärna 
 visades upp i den illustrerade pressen och i andra tryckmedier.455 

Redan vid kongressen 1852 föreslog Henry Roberts att det i  varje 
land skulle inrättas hygieniska museer med bland annat modeller 
av bostäder, ritningar och materialprover, och även vid senare 
 möten tog han upp behovet av utställningar för att förmedla 
 kunskap om hur man kunde organisera hälsosamma arbetarhus-
håll.456 Arbetarbostadsfrågan kom därefter också att inta centrala 
platser vid de hushållsekonomiska utställningarna i Paris och Brys-
sel. I Paris skulle utställningen först genomföras i just en planerad 
modellarbetarbostad uppförd på världsutställningens område.457 I 
Bryssel rekonstruerades dels undervåningen av en verklig arbetar-
bostad, inklusive inredning, som en del av själva utställningen och 
dessutom exponerades ett stort antal ritningar, planer och model-
ler för arbetarbostäder.458 

I anslutning till hygienkongressen 1852 trycktes ett stort antal 
ritningar och planer som bilagor i det officiella kongresstrycket. 
Flera var detaljerade och visade rumsplanering och tekniska lös-
ningar för byggnaderna, men som bilderna nedan visar bestod åter-
givningarna också av mer eller mindre illustrativa exteriörer. Bland 
annat återgavs ett av tidens mest omtalade exempel, prins Alberts 
modellhus för fyra arbetarfamiljer uppfört vid Hyde Park i sam-
band med världsutställningen i London 1851 (bild 38). Projektet 
var vid tiden ofta uppmärksammat i tidningarna och återgavs i en 
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rad bilder av motsvarande slag.459 I andra bilder visades ytterligare 
projekt som diskuterades ofta vid tiden, till exempel ett modellhus 
för familjer uppfört vid Streatham street i Bloomsbury i London 
som också kom att bli ikoniskt. Bakom ritningarna till båda de 
nämnda byggnaderna stod Henry Roberts och flera trägravyrer 
hämtades från förlagor i hans arbete The dwellings of the labouring 
classes som cirkulerade i flera upplagor och på flera språk under 
dessa år.460 Värdet av just dessa exempel framhölls vara att de på 
olika sätt förenade ekonomiska hänsyn – i städer var det till exem-
pel nödvändigt att bygga i flera våningar och nymodiga installatio-
ner som vattenklosetter blev billigare i större strukturer – med 
önskvärda organisationsprinciper, det vill säga rymliga och så långt 
som möjligt separerade bostadsytor för varje familjeenhet. På så 
sätt visade man inte minst konkretion i löften om reformer: detta 
var genomförbart, det hade byggts och kunde byggas på samma sätt 
på andra platser. Dessa visuella framställningar av genomförda 
 bostadsreformer kombinerade dock konstruktionsprinciper i ter-
mer av måttangivelser och rumsplaner med mer atmosfäriska och 
illustrativa delar. Tydligast blir det senare på plansch 11 från bilagan 
till Hygienkongressens kongresstryck (bild 39) där beskrivningen 
reducerats till en ren pastoral. Här är det snarare löftet om social 
harmoni som står i centrum.

38. Plansch med modellbostäder som bifogades Congrès général 
d’hygiène de Bruxelles 1852 (1852). Vid kongresserna var det 
viktigt att visa upp konkreta reformer, och detta även i bild. 

39. Plansch med arbetarstugor som bifogades Congrès général 
d’hygiène de Bruxelles 1852 (1852). De bilder av arbetarbo-
stadsprojekt som förmedlades var inte enbart av tekniskt 

slag; i detta fall var det snarare en harmonisk pastoral som 
inkluderades i kongresstrycket. 
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Både den reformsinnade rörelse man representerade i stort och 
kongresserna själva framställdes som ansvariga för dessa genom-
gripande reformer. När välgörenhetskongressen träffades i Bryssel 
1856 kunde rapportörerna för kongressens tredje sektion, som be-
handlat bostadsfrågan, den franske civilingenjören Émile Muller 
och Henry Roberts, konstatera att grunden för hela denna reform 
på kontinenten hade lagts vid kongressen 1852 och det var med 
glädje man nu kunde se ”delegater för så många olika nationer 
framträda inför dessa människovänliga församlingar [assises huma-
nitaires]” med en så omfattande och imponerande ”uppsättning 
exempel på sådant som redan genomförts eller är nära att full-
bordas”.461 Vid den hushållsekonomiska utställningen i Bryssel 
1856 visades som sagt också arbetarbostäder i olika format jämsides 
med möbler, husgeråd och kläder. Bland annat exponerades där 
planer för modellbostäder och ritningar av olika gemensamhets-
anläggningar som en del i en elaborerad visuell sammanställning 
för att åskådliggöra de reformprojekt som genomförts i anslutning 
till familjen Dollfus textilfabrik i Mulhouse i Alsace. Ritningarna 
till dessa bostäder, som även de kom att bli både berömda och efter-
bildade i andra arbetarbostadsprojekt under de kommande årtion-
dena, hade upprättats av Émile Muller.462 För den dokumentation 
Muller förevisade vid utställningen fick han medalj av organisa-
törerna, och bland annat dessa bilder publicerades också vid tiden, 
inklusive utförliga kommentarer, i ett praktverk i två volymer.463 
Vid utställningen visades de dessutom i en skalenlig modell.

Arbetarkvarteren i Mulhouse återgavs både översiktligt och mer 
detaljerat på planscher vid den hushållsekonomiska utställningen. 
I litografiska färgtryck (se bild 40) gavs ett intryck av helheten och 
inte minst omfattningen av projektet; raderna av modellbostäder 
fortsatte ända mot horisonten. I bilden betonades på tidstypiskt 
vis värdet av industriell verksamhet genom fabriker och skorstens-
rök, men samtidigt härskade överallt en markerad ordning och 
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prydlighet. Framställningen signalerade inte bara möjligheten av 
social harmoni utan lovade också ett komfortabelt hemliv för de 
arbetare som bosatte sig runt fabrikerna. Jämte den översiktliga 
bilden i färg presenterades ett stort antal genomskärningar, kon-
struktionsritningar och planskisser av mer teknisk karaktär. I bild 
41 är det ett för Mulhouse typiskt hus indelat i fyra enskilda bo-
städer som visas i en variant med matkällare. För de ritningar han 
gjorde av hus i denna stil fick Muller mycket uppmärksamhet och 
grundplanen kom att bli en mer eller mindre fast typ, ibland kallad 
den mulhouska fyrkanten, som återkom i många arbetarbostads-
projekt under de kommande decennierna. Med denna plan kunde, 
som framgår av bilden, varje familj tillförsäkras en separat bostads-
del, en egen ingång och en egen trädgård utan att det krävdes flera 
olika byggnader.

Som framgår av dessa exempel var inte de visuella framställning-
arna begränsade till förmedlingen av konstruktionsprinciper och 
tekniska lösningar. Många var snarare illustrativa till sin funktion. 
Båda typer av bilder fick dock utrymme i kongresstrycken och vid 
de utställningar som arrangerades. De mer tekniska ritningarna 
fyllde inte minst funktionen att visa på det handfast realistiska och 
praktiskt genomförbara i förslagen, samtidigt som de förmedlade 
konstruktionsprinciper till de andra specialister som var en del av 
den tilltänkta publiken; själva värdet av bostaden förmedlades 
 sedan även i mer översiktliga och idealiserade framställningar som 
lika gärna kunde tala till en tänkt publik av framtida invånare vid 
de hushållsekonomiska utställningarna. Redogörelserna för dessa 

40. Färglitografi av arbetarkvarteren i Mulhouse av 
arkitekten Émile Muller som ställdes ut i samband 
med välgörenhetskongressen 1856. I dessa välord-
nade kvarter visade man upp samhällsreformerna 

som inte bara möjliga utan realiserade. 
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bostadsprojekt och förevisandet av realiserade byggnader i mer  eller 
mindre idealiserade framställningar skapade sammantaget en stark 
berättelse om pågående reformer. Framställningarna hade, som de 
användes i just dessa sammanhang, ett slags löfteskaraktär. Det 
löfte som framställdes fanns uttryckt i själva byggnadernas utföran-
de och det förstärktes i de visuella representationer som spreds vid 
utställningarna och i de tryckta publikationerna. Som urbanhisto-
rikern Marcel Smets påpekat med referens till de aktuella  projekten 
skapades dessa arbetarbostäder ofta med en fasad som påminde 
mycket om en samtida patriciervilla, samtidigt som byggnadernas 
inre nästan alltid delades in i ett flertal mindre lägenheter avsedda 
att husera flera familjer (jämför särskilt bild 41).464 Det yttre löftet 
om välstånd och komfort var avgörande för reformen samtidigt 
som dess praktiska genomförbarhet inte fick komprometteras. 

En slutsats man kan dra av hur arbetarbostaden presenterades 
vid dessa kongresser – både i tal, text och bild – är att presentatio-
nen fick fungera som bevis, inte bara för möjliga förbättringar i 
största allmänhet utan för vad den rörelse som här samlades till 
möte kunde åstadkomma. Den filantropiska elit som man före-
trädde hade, till skillnad från andra som stod för tomma och  sterila 
teorier, faktiskt potential att omsätta sina reformplaner i handling. 
En omfattande dokumentation sammanställdes av organisatörerna 
för att visa upp vad man kunde åstadkomma – för en mer tekniskt 
intresserad publik, men också för bredare grupper. 

41. I de föreslagna arbetarbostäderna förenades praktiska 
arrangemang med ett tilltalande yttre. I denna planskiss, 
som ingick i den hushållsekonomiska utställningen 1856, 
skapades intrycket av en friliggande villa samtidigt som 
bostaden rymde fyra separata lägenheter.
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slutsatser

Som visats i det föregående arrangerades dessa möten om sociala 
reformer, och särskilt välgörenhetskongresserna, i hög grad som ett 
sätt att samla ihop och visa upp konkreta medel för att komma till 
rätta med den moderna fattigdomens problem. Inriktningen på en 
finfördelad och detaljerad kunskap om praktiska reformer samman-
fattad i redogörelser, dokument, ritningar och artefakter gav de 
aktuella kongresserna en dragning åt det tekniska. Dessa kongres-
ser förmedlades i tryckt form dels i organisationspublikationer och 
specialiserade trycksaker av mer vetenskaplig karaktär, dels i ny-
hetstidningar som nådde bredare grupper. I båda dessa kretslopp 
förväntade man sig ett gränsöverskridande intresse för mötenas 
frågeställningar.

Om man ser till hur kongresserna arrangerades blir det tydligt 
att mötena hävdade auktoritet just genom alla sina ”detaljer”. Det 
var uppräkningen och uppvisningen av en stor mängd nya institu-
tioner från olika länder som visade hur mycket som dessa reform-
vänner potentiellt sett kunde åstadkomma. Alla dessa redogörelser 
för sakförhållanden och konkreta reformer, de faktaspäckade offi-
ciella rapporterna, de statistiska tabellerna och originaldokumen-
ten som överlämnades till kongresserna, fyllde inte bara syftet att 
begränsa diskussionen till det faktiskt genomförda och det genom-
förbara; dessa framställningsformer användes även i positiv mening 
och bidrog till att etablera kongresserna som löftesrika och över-
tygande händelser. Samtidigt som framställningen effektivt riktade 
uppmärksamheten mot det realistiska uttryckte den en närmast 
gränslös tilltro till möjligheterna att förändra samhällsförhållan-
dena med tillgängliga praktiska medel: ”Kriget mellan kapitalet 
och arbetet är nu över” som earl Shaftesbury formulerade det vid 
kongressen i London.465

Uppräkningen och uppvisningen av det som genomförts var ett 
medel för att demonstrera vilka möjligheter de grupper  kongresserna 
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representerade förfogade över. Kongresserna arrangerades som 
sammanfattningen av allt en gränsöverskridande välgörenhetselit 
åstadkommit och de uttalade sig i kraft av detta om vad som borde 
bli nästa steg i samhällenas förbättring. Sättet som dessa represen-
tanter för en filantropisk rörelse uppträdde på hämtade sin förebild 
från en vetenskaplig möteskultur och i arrangemangen betonades 
fri och saklig diskussion, samtidigt som man genomgående visade 
upp understöd från de styrande i olika länder. Kongresserna etable-
rades som ”neutral mark” där sakupplysningar förmedlades men 
där även offentliga diskussioner kring känsliga frågor var möjliga.    





5 | Det internationellas 
formering

I föregående kapitel har tre serier av tidiga internationella möten 
analyserats. Mötena var i sig multimediala arrangemang som utgick 
från det talade ordet vid offentliga sammankomster, men där  också 
en rad olika text- och bildmedier var viktiga i förmedlingen.  Mötena 
som arrangemang var genomgående riktade mot olika (andra) 
 medier, främst aktualitets- och nyhetstidningar, och i delstudierna 
har flera exempel givits på hur organisatörerna arbetade för att 
etablera mötena som mediehändelser med specifika narrativ. I kapi-
tel 2 beskrevs hur antislaverikongresserna tillhandahöll panorama-
liknande översikter över slaveriet som sådant och effekterna av dess 
avskaffande; på scen framträdde deltagarna som representanter 
för moraliska iakttagare på ett sätt som knöt an till samtida för-
ställningar om trovärdigt vittnande. Fredskongresserna iscensattes 
snarare som manifestationer av folket. Som visades i kapitel 3 fram-
manades med olika medel uppkomsten av en folklig men samtidigt 
elitistisk rörelse till förmån för fred; en rörelse som kunde refereras 
för att underbygga realismen i denna politiska agitation. Välgören-
hetskongresserna kan sammanfattas som ett slags filantropiska 
gene ralförsamlingar. I kapitel 4 beskrevs skapandet av en samlad 
internationell välgörenhetskongress som ett försök att  sammanföra 
alla som arbetade praktiskt för att förbättra de fattiga och arbe-
tande klassernas förhållanden. Här framträdde man som ledarna i 
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en väletablerad filantropisk rörelse som erbjöd verkliga möjligheter 
att reformera samhällsförhållandena. 

Trots synbara olikheter i syfte och problematik präglades dessa 
möten av strukturella likheter som är relaterade till hur de hävdade 
en ny typ av internationalitet. Som kommer att beskrivas närmare 
i det följande skapades dessa mötesserier som specifikt internatio-
nella aktörer och de överskred på så sätt vedertagna uppfattningar 
om att det internationella rörde relationer mellan stater eller andra 
kollektiv. Under den aktuella perioden, cirka 1840–1860, var en-
skildas anspråk på att uppträda på detta sätt – fristående från det 
etablerade statssystemet – något nytt, men föreställningen om en 
internationell sfär i bemärkelsen ett rum bortom, under eller över 
nationalstaterna befolkat av sådana aktörer kom senare under 
 seklet att spela en allt viktigare roll. Som nämndes i inledningen 
kunde det så småningom beskrivas som ett land i sig. När denna 
utveckling behandlats i den tidigare forskningen har dessa föreställ-
ningar ofta indirekt bekräftats genom att äldre möten beskrivits 
som föregångare till senare internationella kongresser, eller till och 
med som tidiga uttryck för ett generaliserat världssamhälle beståen-
de av ”genuinely international bodies”.466 Perspektivet har gjort att 
man effektivt har homogeniserat studieobjekten och därmed missat 
på vilket sätt det internationella aktörskap som dessa möten häv-
dade var något kvalitativt annorlunda än tidigare former av gräns-
överskridande umgänge och något som dessutom snabbt för-
ändrades igen. Därmed har man också kommit att vidareförmedla 
föreställningar om den internationella sfären som en oproblematisk 
del i det moderna samhällets konstitution, snarare än som ett 
 senare begrepp som applicerats på en rad tämligen olikartade och 
i samtiden ofta ifrågasatta anspråk. 

I motsats till detta kommer den modell för internationalitet 
dessa tidiga möten inrättade nedan beskrivas som specifik och för-
änderlig. Snarare än att förutsätta vissa givna drag hos generiska 
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internationella institutioner måste själva aktörskapet – hur det 
hävdades, förstods och togs emot i vissa historiska kontexter –  göras 
till en fråga för undersökning. Som framhållits inom konstrukti-
vistisk forskning om internationella relationer är det egentligen en 
i grunden empirisk fråga vem som är eller kan vara aktör och vem 
som lyckas framträda som sådan på ”den internationella scenen”. 
Aktörskap bör beskrivas öppet – i allmänna ordalag kan det helt 
enkelt förstås som förmågan att påverka eller vinna inflytande – och 
som något som skapas i vissa sammanhang snarare än som ett själv-
klart attribut; det bör behandlas som en effekt av situationsbundna 
praktiker snarare än som en på förhand given egenskap hos vissa 
subjekt, oavsett om det gäller stater, organisationer eller andra.467 
Snarare än att fokusera på samspelet mellan givna parter bör själva 
aktörskapets konstituering, som påpekas inom dessa forsknings-
ansatser, göras till den huvudsakliga undersökningsfrågan.468 

Den sammanfattande beskrivningen i detta kapitel av hur de 
aktuella mötena arrangerades utgår från ett sådant konstruktivis-
tiskt perspektiv. Analysen visar både hur mycket arbete som lades 
ner på att etablera dessa möten som självständiga och gränsöver-
skridande subjekt och vad som rymdes i dessa anspråk. Att mötena 
iscensattes som instanser av ett nytt slag relateras till sökandet efter 
legitimitet när det gällde att tala om samhällsreformer i en offent-
lighet, och särskilt när uppfattningarna rörde främmande länder. 
Centralt i hävdandet av dessa positioner var, som visas här, använ-
dandet av politiskt representativa praktiker för att demonstrera att 
man företrädde gränsöverskridande reformrörelser, samt att man 
som offentliga möten i Europas metropoler talade till publiker på 
en lång rad platser i världen. Genom att bli en ny sorts aktör som 
kunde uttrycka allmängiltiga perspektiv, kunde dessa möten formu-
lera gränsöverskridande politisk och social kritik. Sammanfattnings-
vis kan man konstatera att dessa anspråk kretsade kring mobilise-
ringen av reformistiska eliter. Mobilisera ska i detta sammanhang 
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förstås i dubbel bemärkelse: mötena mobiliserade, som företrädare, 
olika föreställda kollektiv genom att visa upp dem som stöd för 
saken, men de mobiliserade också, i betydelsen aktiverade, publiker 
de riktade sig till genom att tilltala dem som en del av den växande 
rörelse som visades upp.

självständiga möten av ett nytt slag

Återkommande i de iscensättningar som beskrivits i föregående 
kapitel är att man uppträdde som en ny slags församlingar. Det 
yttrade sig för det första ofta i ett demonstrativt avståndstagande 
från den politiska makten samtidigt som man jämförde sig med 
traditionella mellanstatliga umgängesformer. I motsats till äldre 
diplomatiska praktiker, och särskilt kongresser med officiella repre-
sentanter, framträdde man som uttryck för rörelser i den enskilda 
sfären. Oavsett om det var som moraliska vittnen, folkrepresentan-
ter eller företrädare för en ny filantropi man uppträdde var det i 
retorisk kontrast till de styrandes politiska sammankomster. Tyd-
ligast blev detta vid fredskongresserna som uttryckligen arrangera-
des och beskrevs som folkförsamlingar i motsats till gammaldags 
diplomati och absolutistiskt hemlighetsmakeri. Antislaverikon-
venten arrangerades som möten för moraliska vittnen som kunde 
visa upp för de styrande hur verkliga förhållandena i olika delar av 
världen såg ut. Även välgörenhetskongresserna skapades, trots de 
många försöken att manifestera stöd från administrationen i vad 
man uppfattade som progressiva länder, som sammankomster för 
en alternativ elit: här möttes enskilda filantroper som diskuterade 
fristående från snäva politiska intressen. 

Exemplen på hur man kontrasterade de egna sammankomsterna 
mot mellanstatliga mötesformer är många. Den franske parlamen-
tarikern Gustave de Beaumont konstaterade till exempel, i ett be-
jublat anförande vid penitentiärkongressen i Bryssel 1847, att den 



 5. Det internationellas formering 247

franska regeringen lyssnat till en tidigare kongress ”allvarliga 
 auktoritet” och låtit dess resolutioner bli officiell politik. Och han 
fortsatte: 

Dessa kongresser är, mina herrar, en vacker och storslagen institu-
tion som jag stödjer fullt ut. Förr var det enbart de styrande som 
samlades till kongress. Idag är det den upplysta befolkningen som 
skickar sina representanter till dessa stora församlingar för att där 
diskutera regeringarnas agerande, vilka i sin tur är glada att kunna 
stödja sig på de känslor som kan konstateras i nationen (Långa 
applåder.)469 

Det entusiastiska mottagandet av Beaumonts anförande har att 
göra med att det hölls samma höst som stora politiska reform-
banketter med både monarkistiska och republikanska kritiker av 
julimonarkin genomfördes i Frankrike. Vid dessa banketter var 
Beaumont en uppmärksammad deltagare, och hänvisningarna till 
dessa skeenden och opinionens betydelse för de styrande var popu-
lära i dessa reformistiska kretsar. Samtidigt tydliggörs i citatet att 
det ”vi” som samlats till kongress var en ny elit med anspråk på 
delaktighet i styret, det var ”den upplysta befolkningen” som 
 möttes vid dessa internationella möten.

Strävan efter att etablera egna aktörer, fristående från den politis-
ka sfären men också från enbart lokala intressen, yttrade sig  konkret 
i skapandet av församlingar som i resolutioner och beslut talade 
med en ”självständig röst”. Församlingarna uttalade sig som kollek-
tiv genom användandet av framför allt omröstningar om resolutio-
ner; mötena kom genomgående att uttalade sig i sitt eget namn, 
som ”konventet” eller ”kongressen”, och enighet var centralt för 
att åstadkomma de effekter som kunde ge auktoritet åt ”dess” ut-
talanden. Denna enighet i beslut och uttalanden var viktig för att 
åstadkomma just en sammanhållen agenda som aktör. En strävan 
efter att etablera organisatorisk självständighet och beständighet 
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kom också till uttryck på flera andra sätt. Etablerandet av ”serier” 
var en praktik av stor betydelse i detta sammanhang. Som framgått 
formulerades i princip redan från första början olika förslag om att 
respektive möte skulle ha ett liv bortom enskilda sammankomster. 
De drivande engagerade sig omgående i organiserandet av nya 
 möten i samma serier. Vid antislaverikonventet 1840 uttrycktes 
direkt nyttan av att träffas igen, gärna i usa för att främja sakens 
framgång i världens största slavekonomi. Fredsmötet 1843 i  London 
organiserades redan från början som ”det första” av flera kom-
mande möten, även om det skulle dröja ett antal år innan det i 
praktiken följdes upp. Detsamma gällde välgörenhetskongresserna 
som inte bara tänktes som mötesserie utan också som början på en 
internationell association med ett eget liv bortom respektive sam-
mankomst. Detta att mötena var arrangerade som del i en serie 
uttrycker betydelsen av beständighet och att det var samma ”sub-
jekt” som möttes upprepade gånger på olika platser. 

Vid mötena finns det också många exempel på att organi-
satörerna försvarade just kontinuitet i diskussioner av beslut och 
slutsatser. Vid antislaverikonventet 1843, det vill säga det andra 
internationella antislaverimötet, var man bland annat engagerad i 
långa debatter om på vilka sätt tidigare resolutioner om frihandel 
skulle kunna upprätthållas i den nya församlingen och faran med 
att ändra sådant som ”konventet” tidigare beslutat.470 Vid fredskon-
gresserna betonade man värdet av att hålla återkommande kongres-
ser för att visa upp en aktiv rörelse för fred; av flera deltagare kun-
de mötena som nämnts ovan till och med framställas som början 
på en mer permanent folkkongress av det slag man förespråkade. 
Diskussioner om kontinuitet återkom även tidigt vid kongresserna 
om sociala reformer. Vid penitentiärkongressen i Bryssel 1847 
 in vände en talare mot den utspädda ”penitentiära homeopati” som 
han ansåg utövats av kongressen och uppmanade den att besluta 
om en resolution som verkligen kunde leva upp till Europas för-
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42. Medalj med porträtt av den franske delegaten till freds -
konventet 1843, Frédéric Gaëtan de La Rochefoucauld- 
Liancourt. Medaljen är ett exempel bland många på hur 
organisatörerna sökte etablera mötenas historiska status i 
olika medier. 

väntningar.471 Mot denna otålighet invände dock organisatörerna, 
som ville hålla fast vid att kongressen skulle fördjupa vad som redan 
överenskommits året innan i Frankfurt. Argumenten man anförde 
emot denna typ av förslag är talande: ”Om vi varje år skulle ifråga-
sätta besluten från föregående år, skulle det räcka att helt enkelt 
byta plats för att alla tidigare resolutioner skulle utraderas. Åsik-
terna skulle, på ett sätt, bli avhängiga av den plats där kongressen 
genomför sina möten”. Genom dessa förändringar ”skulle kon-
gressen förlora all beständighet, och den skulle säkerligen förlora 
en stor del av sin auktoritet”.472 Det var viktigt att upprätthålla 
mötets tidigare linje för att skapa permanens; mer detaljerade re-
dogörelser, beslut och informationer var att föredra framför att 
börja om med de allmänna diskussionerna. Samma synpunkter 
återkom i olika former vid de välgörenhetskongresser som senare 
arrangerades för att ställa samman rekommendationer om alla 
 relevanta reformer.
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Försöken att etablera mötena som beständiga subjekt visar sig 
även i de många olika sätt att monumentalisera dem som uppmärk-
sammats i föregående kapitel. Som exemplifierats i delstudierna 
ägnades mycket arbete åt att befästa sammankomsterna som något 
historiskt nytt, och även om man i dessa sammanhang ofta lyfte 
fram närvaron av viktiga individer var det just mötet som en aktör 
i egen rätt som stod i centrum. Det var för att bevara minnet av 
”the grand convention of the friends of universal peace” som man 
lät slå minnesmynt i London 1843 (se bild 42) och motsvarande 
monumentaliserande praktiker förekom i olika utsträckning vid 
alla de behandlade mötena. I dessa sammanhang blev också snabbt 
en rörelseintern historieskrivning en viktig del: det ägnades i flera 
fall stort utrymme åt att beskriva hur mötena som serier utvecklats 
och i takt med varje sammankomst kommit att attrahera allt fler 
deltagare och mer intresse. Framför allt organisatörerna av freds-
kongresserna och de internationella välgörenhetskongresserna lade, 
som visats i respektive kapitel, ner resurser på att beskriva denna 
utveckling över tid av mötena som återkommande fenomen.

elitism som legitimering

Man kan konstatera att alla dessa mötesserier demonstrativt avgrän-
sade sig själva från de styrande och framhävde sin del i en allt vikti-
gare enskild sfär; de politiskt styrande klasserna beskrevs ofta som 
trögrörliga och motvilliga att genomföra önskvärda reformer. I 
denna bemärkelse sökte de också efter en ny typ av  internationalitet 
som aktörer bortom det traditionellt mellanstatliga. När de skapa-
de sig själva som självständiga subjekt av ett nytt slag kan det förstås 
som ett försök att övervinna kritik från kretsar som man var  tvungen 
att övertyga för att få genomslag för reformer. Inte sällan var det just 
legitimiteten att uttala sig offentligt om specifika angelägenheter som 
stod i centrum för de invändningar man strävade efter att hantera. 
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Mötena om välgörenhet möttes till exempel, som nämnts i kapi-
tel 4, av hård kritik från mer konservativa krafter i Frankrike, både 
från enskilda skribenter och från myndigheterna, som frukta de 
omstörtande resultat av dessa offentliga sammankomster för att 
diskutera sociala reformer. Att kritiken från dessa håll ansågs sär-
skilt viktig visas av att de franska arrangörerna, även efter mötena, 
upprepade gånger kommenterade dessa invändningar och far-
hågor.473 Liknande kritik förekom även i katolska kretsar i ett land 
som Belgien i samband med den första välgörenhetskongressen 
där.474 De drivande fredsvännerna i Storbritannien kritiserades å 
sin sida till exempel, som nämnts i kapitel 3, återkommande i 
etable rade och regeringsnära kretsar för att bestå av ”undignified 
and unofficial persons” som lade sig i sådant som rörde ”statesmen, 
diplomatists, lawyers, and even kings”.475 De som samlats var, som 
The Times vid ett tillfälle uttryckte det, inget annat än en ”motley 
assemblage”.476 Etablerade offentliga eller mellanstatliga sfärer 
 sattes här upp som modell för vad som var acceptabelt och det 
ifrågasattes om man hade rätt att uttala sig om dessa frågor i 
 offentligheten. Framför allt återkom man i denna typ av kritik till 
att det var personliga åsikter eller avgränsade intressen organisa-
törerna företrädde. 

En variant på denna typ av kritik som organisatörerna på många 
sätt sökte motverka var invändningar som byggde på att man repre-
senterade specifika nationella intressen. Fredsvännerna var tydliga 
med att det gällde att visa att detta inte var en agitation för att 
främja till exempel brittiska kommersiella eller geopolitiska intres-
sen, och inte heller ett försök att stävja nationell frigörelse inom de 
mångnationella imperierna i Europa. Även vid välgörenhetskon-
gresserna dök likartade invändningar upp och bland annat ifråga-
sattes det om inte en specifikt fransk-belgisk politisk agenda tillåtits 
styra urvalet av frågor att diskutera vid mötena. Mot bakgrund av 
de belgiska organisatörernas strikta kontroll över vilka frågor som 
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skulle diskuteras vid välgörenhetskongressen i Frankfurt 1857 
 beklagade sig bland annat den inflytelserike tyske delegaten och 
kooperationsförespråkaren Hermann Schulze-Delitzsch över att 
mötet var mer belgiskt än internationellt; han framhöll att de  tyska 
delegater till och med varit tvungna att skapa en informell sidoträff 
för att kunna diskutera frågor de tyckte var viktiga. Med detta som 
utgångspunkt kom han tillsammans med flera andra viktiga tyska 
deltagare också senare uttryckligen att argumentera för skapandet 
av nationella möten istället för dessa allmänna kongresser.477  

Kanske tydligast i ifrågasättandet av legitimiteten att uttala sig 
utifrån dessa premisser var invändningarna mot slaverimotstån-
darna. I den brittiska tidningen Colonial Gazette, som företrädde 
plantageägarnas intressen, kritiserades den ledande brittiska anti-
slaveriassociationen till exempel för att lägga sig i andras angelägen-
heter; den anklagades för att tränga sig på främmande stater och 
för att den inte höll sig till ”what are commonly and properly 
under stood as public matters”. Det var inte så mycket innehållet i 
de åsikter som framfördes, som själva den position föreningen intog 
som framställdes som problemet: 

The existence of this imperium in imperio is a constitutional anomaly, 
which, it strikes us, has not attracted sufficient speculation. The 
Anti-Slavery Society […] meddles, and that not always  courteously, 
with the proceedings and opinions of foreign states, and preposes to 
itself the extinction of slavery all over the world […] Some bodies 
have a chartered or recognised capacity – as the old East India and 
African Companies. But the Anti-Slavery Society is self-constituted 
and irresponsible […] The most remarkable point about it, how-
ever, is its communications with foreigners; not merely individuals 
or self-constituted bodies like itself, but with public authorities478

Skribenten erkände egentligen inte ens existensen av denna typ av 
aktör, som inte hade en sanktionerad ställning eller en officiellt 
tilldelad roll i statens affärer. Vem företrädde man överhuvudtaget 
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och vem var det legitimt att man som privat sammanslutning  talade 
till? Hur kunde denna församling försöka inta en rent politisk roll 
genom att uttala sig om andra staters agerande när man inte bestod 
av annat än enskilda personer? 

Att denna typ av invändningar var en viktig utgångspunkt för 
organiserandet av just gränsöverskridande möten visar sig i dis-
kussioner som förekom i samband med det första antislaverikon-
ventet. Vid själva konventet diskuterades om församlingen kunde 
vända sig till olika stater direkt: ”difficulty has been expressed as 
to whether this Convention can address the government of a 
nation”.479 Några delegater vid mötet 1840 var fortfarande tvek-
samma till det lämpliga i att göra detta, till exempel framhöll den 
brittiske frihandelsförespråkaren och politikern John Bowring, som 
också var verksam i landets utrikesförvaltning, att diplomatiska 
kanaler borde användas för att kommunicera mellan länder: ”I 
know of no means by which you yourselves can regularly enter into 
communication with governments of a foreign state”.480 Även andra 
tyckte att frågan krävde mer diskussion och det framhölls att ingen 
stat hade antagit någon ”plan by which it is to be addressed by 
voluntary societies”. Samtidigt påpekade flera delegater att just 
denna församling kunde tala både till allmänhet och regeringar i 
olika länder eftersom den var ett världsmöte. ”I consider ourselves 
as of no nation; as assembled from all nations, as representing no 
one nation in particular, but all nations” och därför hade försam-
lingen också en ”right to appeal to all governments”.481 Aktuella 
statsöverhuvuden skulle, ”if they find that people of all lands have 
come together on a great question, that philanthropists of every 
creed and clime have concurred in that question”, få svårt att av visa 
en propå enbart på grund av sedvänja eller etikett.482 Efter konven-
tet vägrade dock fortfarande ambassadören för det Osmanska riket 
i Storbritannien att ta emot ett uttalande riktat till sultanen efter-
som han inte kunde ”take upon himself the responsibility of 
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 conveying to his sovereign any […] document that is not of a 
strictly official nature, and emanating from the government where 
he is accredited”.483

Invändningar och diskussioner som dessa är intressanta för att 
de tydligt visar att de positioner abolitionister, fredsvänner och 
välgörenhetsförespråkare sökte inta inte på något sätt var givna vid 
tiden och att skapandet av dessa nya internationella möten – hur 
de sattes samman och utformades – kan förstås just som medel för 
att erhålla större legitimitet att tala om vissa saker och att tala till 
vissa parter, inte minst i andra länder. Särskilt diskussionerna kring 
det första antislaverikonventet visar att själva arrangemangen kan 
ses som försök att överbrygga speciella svårigheter. Även om de 
formella problem som uppstod här när det gällde att överlämna 
uttalanden inte återkom på samma sätt vid de andra möten som 
behandlats ovan, är det tydligt att också dessa arrangerades för att 
lösa likartade problem rörande legitimt tal om omstridda frågor i 
en offentlighet där vissa etablerade instanser hade prioritet, samt 
för att skapa ett möjligt tilltal över nationella och andra gränser. 

Det var genomgående som företrädare för eliter, i flera bemär-
kelser, man sökte framträda för att lösa dessa legitimitetsfrågor. Av 
delstudierna framgår att dessa internationella mötena återkom-
mande framställde sig själva som elitförsamlingar. Att det var den 
upplysta befolkningen som träffades tog sig också, som visats ovan, 
uttryck i avgränsningar mot rörelser av mer radikal eller folkligt 
populär karaktär. Alla dessa konvent och kongresser förenades av 
att de iscensattes som demonstrationer av kulturell värdighet, som 
ordnade och reglerade debatter med deltagare från de bättre bemed-
lade klasser; ofta framhölls deltagarnas viktiga samhällspositioner 
och man valde gärna lokaler som på olika sätt uttryckte en väleta-
blerad ställning, antingen med anknytning till offentliga institu-
tioner eller som en del av en institutionaliserad moraliskt kristen 
reformkultur.484 Mötena måste såtillvida ses som en integrerad del 
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i en kultur av ”public bourgeoise display” där det offentliga rummet 
instrumentaliserades i ritualiserade uppvisningar av symbolisk be-
tydelse och auktoritet.485 Man uppträdde också genomgående som 
elit i betydelsen de kunnigaste eller mest moraliskt engagerade. Vid 
antislaverikonventen framträdde vita kristna män med en särskild 
förmåga att trovärdigt berätta om slavsystemets verklighet; vid 
fredskongresserna var det som respektabla ”offentliga män” man 
uppträdde. Välgörenhetskongresserna å sin sida uteslöt program-
matiskt det radikala och spekulativa och framställdes som försam-
lingar av filantropiska eliter med kunskap och erfarenhet av faktiskt 
fungerande reformer; eller som Fredrika Bremer uttryckte det: 
”tänkande medlemmar af alla folk”.486 Både vid antislaverikonven-
ten, fredskongresserna och välgörenhetskongresserna beskrevs 
dessa eliter som oegennyttiga och moraliska. Det var i termer av 
överlägsen moral och kapacitet till självstyre som deltagarna ut-
märkte sig som en ny elit och avgränsades både mot den traditio-
nella politiska klassen och mot mängden. I detta sätt att framträda 
var invändningar som riktades mot mötena från radikalt och folk-
ligt populärt håll knappast relevanta: ambitionen var inte, som 
visats i delstudierna, att företräda så breda grupper som möjligt 
utan legitimitet hämtades just ur det exklusiva. 

Som nämnts ovan kunde dessa möten förvisso ofta kritiseras av 
republikaner och radikaler. Detta har vad gäller fredskongresserna 
exemplifierats i kapitel 3 genom satirpressen i Frankrike, men 
 exempel med samma tendens kan också hämtas från länder som 
Storbritannien och de tyska staterna när det gäller alla dessa möten. 
Antislaverikonventen kunde, som påpekats ovan, attackeras för att 
vara sammansatta av självrättfärdiga personer som bortsåg från det 
europeiska löneslaveriet och bara brydde sig om problem långt 
borta. Denna typ av kritik yttrade sig ofta i invändningar mot möte-
nas sammansättning snarare än innehåll. I chartisternas tidning The 
Northern Star beskrevs den uppmärksammade fredskongressen i 
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Paris 1849 som en ”mere nonentity” på grund av sin sammansätt-
ning. Tidningen uppmanade sina läsare att läsa deltagarlistan noga: 
”You will find manufacturers, lawyers, parsons, bankers, adventur-
ers and speculators of all grades and names who, like the voluptous 
aristocracy of Vienna desire peace that they might enjoy them-
selves in safety – Where, we again ask, were the representatives of 
 labour?”487 På ett liknande sätt hade organisatörerna av välgören-
hetskongresserna ifrågasättanden från politiskt radikala krafter att 
hantera. I den vida spridda Reynold’s Newspaper var det även denna 
gång sammansättningen av mötet som underkändes: ”I will ask 
wether a congress of pampered aristocrats, monopolizing capital-
ists, and gready employers, can possibly constitute a fitting parlia-
ment to consider the wrongs or deal with the rights of Labour”.488 
Här framhölls att delegaternas plats i samhällshierarkin inte gick 
att bortse ifrån, och just deltagarnas partikulära position attackera-
des. Exempel på motsvarande ifrågasättande av mötenas komposi-
tion kan noteras i radikala kretsar för i princip alla de internatio-
nella möten som behandlade i vid menig samhällsreformistiska 
frågor under dessa år.489 

Mötena som sådana arrangerades dock inte egentligen för att 
bemöta denna typ av kritik; även om invändningarna var väl be-
kanta och ibland kommenterades gjordes få försök att motverka 
dem, även om det, som framgått ovan, förekom att man visade upp 
understöd också från de arbetande klasserna på olika sätt. Det tyd-
ligaste exemplet är den franska arbetardelegationen vid fredskon-
gressen i London 1851 (se kapitel 3), men mindre spektakulära 
exempel kan hittas vid alla mötesserierna. Dessa exempel pekar 
dock alla på att detta var uppvisningar av bifall från folkligare grup-
per som fyllde funktionen att bekräfta värdet av möten samman-
satta av andra än dem själva. Snarare var mötenas egna anspråk just 
att representera gränsöverskridande eliter, inte de folkliga klasser 
som efterfrågades från radikalt håll och inte heller grupper som till 
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exempel de förslavade eller före detta förslavade själva. Denna ut-
talade elitism måste ses som en integrerad del i hur de framträdde 
som aktörer, och detta drag visar sig också tydligt om man ser 
närmare på hur de gjorde bruk av representativa praktiker generellt.

företrädare för 
en gränsöverskridande rörelse

I delstudierna ovan har de representativa praktiker som på olika 
sätt präglade dessa mötesserier beskrivits som en central del i iscen-
sättningen av mötena som mediehändelser. Dessa olika praktiker 
kan, som påpekats i inledningen, beskrivas som politiskt represen-
tativa i statsvetaren Michael Sawards mening, det vill säga som 
anspråk på att företräda olika intressen och uppfattningar som kan 
uppträda i en rad sammanhang även utanför den institutionali-
serade politiken. Om man ser närmare på de olika representativa 
anspråk som behandlats i respektive delstudie blir det tydligt att i 
centrum för dessa står vad man kan sammanfatta som gräns-
överskridande reformrörelser. Med Sawards terminologi kan man 
beskriva det som att organisatörerna var skapare (”makers”) av en 
representativ relation där mötena fungerade som subjekt (” subjects”) 
och företrädde dessa reformistiska rörelser som objekt (”objects”) 
inför olika publiker (”audiences”).490 

Deltagarna vid dessa möten uppträdde som företrädare för både 
associationer, kyrkor, städer och diverse andra mer eller mindre lätt 
avgränsade grupper. Av dessa mångfacetterade anspråk var vissa 
institutionaliserade i konventionella praktiker för val av delegater 
och företrädare, andra mer abstrakta eller underförstådda. Alla 
 möten arrangerades på ett sådant sätt att förslag till resolutioner 
och omröstningar om dessa, bland de på detta sätt valda delega-
terna, spelade en viktig roll. Som påpekats i kapitel 1 var både 
 delegatkonvent och omröstningar förfaranden som var utbredda 
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vid tiden och som anpassades till dessa ”kosmopolitiska” samman-
hang. Med Sawards termer kan dessa olika sätt att framträda be-
skrivas som en del av ”culturally recognized repertoires for claim-
making performances”, det vill säga som kulturellt vedertagna 
medel för att övertyga om att dessa konvent och kongresser faktiskt 
företrädde något mer än deltagarna själva som enskilda personer.491 
När möten sammansatta på detta sätt hade röstat var det mer 
 omfattande kollektiv som uttalat sig till förmån för en reform.

Representativa anspråk kom till uttryck på en retoriskt-diskur-
siv nivå likaväl som i mötenas arrangemang och genomförande. 
Retoriskt talades vid antislaverikonventen till exempel om ”världs-
möten”, fredskongresserna omtalades bland annat som ”inter-
natio nella” folkförsamlingar och välgörenhetskongresserna fram-
ställdes som ”kongresser” i närmast diplomatisk mening, fast 
för att samla representanter för de styrda snarare än de styrande: 
”Diplomaternas uppgift är alltså slut; de har nu funnit sina efter-
trädare i filantroperna”, som det uttrycktes i den franska tidningen 
La Presse.492 Löpande återkom, som exemplifierats ovan, i anföran-
den och högtidstal att detta var en ny typ av möten som samlade 
allt från den upplysta befolkningen till mänskligheten i stort. 
Som visats ovan framställdes mötena också med praktiska medel 
som just företräda re för utspridda kollektiv. Inte minst utmärktes 
dessa möten, om än på olika sätt, av att deltagarnas olika nationella 
tillhörighet  framhölls. De deltagande förtecknades under lands-
rubriker, de fick redogöra för uppfattningar och skeenden i ”sina” 
länder, och symboliska uttryck som flaggor användes i lokalerna 
vid flera av mötena. Även om det i praktiken ofta var så att sam-
mankomsterna var starkt dominerade av personer från vissa länder 
var organisatörerna noga med att i olika sammanhang lyfta fram 
”nationell mångfald”, till exempel i de minnesföremål som produ-
cerades i anslutning till möte na (se bild 42 ovan för ett exempel 
också på detta). Genom att hålla sammankomsterna på olika  platser 
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enrollerades så att säga också olika länder och mötena kunde beskri-
vas som just inter-natio nella.493 Samma funktion hade förfarandena 
med valda delegater från olika platser. Det skapade en verksam bild 
av att församlingarna i sig sammanfattade kunskaper och uppfatt-
ningar på många platser. 

Samtidigt är det viktigt att framhålla att denna allmänna inter-
nationalitet var en utgångspunkt för de mer precisa representativa 
anspråk som tydligast utmärkte dessa möten. Även om det på en 
retorisk nivå kunde talas om att det var mänskligheten i stort eller 
alla länder som samlades, var organisatörer och deltagare inte sena 
med att tillstå att mötena representerade det som åtminstone än så 
länge var minoritetspositioner: det man företrädde var genom-
gående en elits uppfattningar snarare än allas. Som också framgått 
i delstudierna var det även i själva arrangemangen tydlig att det inte 
var nationskollektiv eller befolkningarna i sin helhet som mötena 
gjorde anspråk på att tala för, snarare var det opinioner som fanns 
i alla dessa länder. De mer precisa representativa anspråken utgick 
från att deltagarna var företrädare för associationer (i vid mening) 
i den enskilda sfären. Vid antislaverikonventen var det som valda 
representanter för antislaveriföreningar, kyrkor och lokalsamhällen 
i olika länder deltagarna både uppträdde, förtecknades och presen-
terades; vid fredskongresserna var det som företrädare för liknande 
kollektiv fast med en starkare betoning av det ickereligiösa inslaget; 
vid kongresserna inriktade på sociala reformer var det en lång rad 
enskilda välgörenhetsföreningar och fattigvårdsinstitutioner man 
representerade, även om också vetenskapliga sammanslutningar 
och administrativa funktioner i olika länder förekom. Även om 
man vid de senare mötena inte var främmande för att ansluta 
 officiella delegater från olika länder, låg betoningen starkt på en-
skilda initiativ och att inflytelserika associationer från den enskilda 
sfären skickat delegater även vid dessa. De associationer man före-
trädde vid dessa möten förtecknades i deltagarlistor och inskickade 



 260 Gränslösa anspråk

nominationsbrev; deras publikationer räknades upp och insatserna 
beskrevs av delegaterna i föreläsningar och rapporter.

Som visats i delstudierna kan de kollektiv man företrädde dock 
inte enbart förstås som dessa avgränsbara associationer eller nomi-
nerande församlingar. Dessa instanser fungerade i sin tur som sam-
manfattningar av föreställda kollektiv som var både mer utbredda 
och diffusa än de organisationer som skickat delegater. Att mötena 
representerade mer abstrakta enheter visade sig inte minst i vilka 
allmänna epitet som användes för att beteckna dem man före-
trädde. Liksom man vid antislaverikonventen talade om sådant 
som den kristna eller moraliska delen av befolkningen och vid 
freds kongresserna om det förnuftiga och självstyrande folket i alla 
 civiliserade länder, frammanade man vid de sociala kongresserna 
filantropiska eller välvilliga krafter generellt. Det här var före-
ställda reformistiska kollektiv som regelmässigt avgränsades mot 
både samhällskonserverande och omstörtande kretsar på olika sätt. 
Tydligast blev detta vid välgörenhetskongresserna när deltagarna 
ständigt talade om behovet av konkreta reformer och ställde detta 
i motsättning till både likgiltighet för de fattigas lidanden och uto-
piska lösningar. Vid antislaverikonventen och fredskongresserna 
framställdes mötena förvisso retoriskt ibland som representanter 
för radikala krafter, men då var det en radikalitet i moraliskt abso-
luta termer som åsyftades; även i dessa sammanhang återkom 
 ständigt avståndstagandet från både de styrandes passivitet och alla 
extrema eller våldsamma lösningar. 

Som visats i fallstudierna demonstrerade man på scen ofta både 
särpräglade former av religiositet, emotionalitet och moral. Dessa 
drag beskrevs också som utmärkande för ett särskilt ”vi”. Anti-
slaverikonventen tilltalade till exempel uttryckligen publiker som 
beskrevs som moraliska och sant religiösa. Det sades att konventen 
sökte ”the co-operation of all the friends of justice and humanity” 
och att det var viktigt att aktivera ”the anti-slavery public” för att 
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bidra till att sätta press på de styrande i olika länder när det gällde 
att genomföra åtgärder.494 Till denna publik vände man sig inte bara 
i allmänna deklarationer utan också återkommande i de olika 
 anföranden som hölls. Professor William Adam från Massachusetts 
kunde med tillförsikt tilltala denna publik: ”You will cause your 
voice to be heard; and it will be heard, it will go forth not only to 
the ends of this island, but to the very ends of the earth”.495 En 
talare framhöll att vi måste organisera oss för att vända oss mot 
dem: ”moral power must expect to exert its influence upon those 
[…] not involved in slave-holding, that they may hedge around the 
slave-holders with a wall of fire from which they cannot escape”.496 
Det vi som används under konventet innefattade aldrig de som 
befattade sig med slaveriet: ”Those who uphold slavery are not men 
as we are”.497 Även vid fredskongresserna talade man genomgående 
om ett vi i kontrast till de styrande och vid välgörenhetskongres-
serna användes ofta en opposition mellan ansvariga och oansvariga, 
mellan engagerade och själviska; dem man talade för och till var 
”alla män och kvinnor med hjärta” och man stödde sig på denna 
”allmänna mening” för att få gehör bland de styrande.498

Sitt sammanfattande uttryck kan de reformistiska kollektiv dessa 
möten representerade sägas ha fått i benämningen ”vänner”. Vid 
antislaverimötena talade man ofta om att det var slavens vänner 
som möttes, vid fredskongresserna uppträdde man som just freds-
vänner, och även vid de sociala kongresserna var termen vänner 
ständigt närvarande, till exempel i uttryck som arbetarens eller de 
nödlidandes vänner. Vad som betonades varierade i viss mån, men 
det rörde sig ändå om grupper med återkommande drag. Som på-
pekats upprepade gånger var de kollektiv man talade för de mora-
liskt engagerade som brydde sig om de utsatta eller eftersatta, inte 
dessa grupper själva. Dessa kollektiv iscensattes också som gräns-
överskridande med olika medel. Om än olika starkt utvecklade kom 
de till uttryck i alla civiliserade länder och genomgående beskrevs 
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de just som en växande rörelse. De sociala kongresserna represente-
rade en gränsöverskridande välgörenhetsrörelse, vid fredskongres-
serna manifesterades en växande folkets rörelse till förmån för fred. 
Antislaverimötena företrädde ett slags moralisk väckelse i olika 
länder som förde med sig att lidandet i slavsystemet blev  alltmer 
uppenbart. De kollektiv man mobiliserade beskrevs som menings-
gemenskaper som överskred både territoriella och språkliga  gränser. 

Det var alltså inte enbart för medlemmarna i vissa namngivna 
organisationer man talade; kretsen man företrädde och därmed 
interpellerade var mer omfattande och bestod både av kända och 
okända personer som knöts samman via olika medier. Såtillvida 
kan dessa föreställda kollektiv ses som exempel på moderna ”medie-
rade publiker” generellt. I de listor på delegater, publikationer och 
andra uttryck för reformistisk verksamhet kopplade till dessa olika 
associationer som sammanställdes vid mötena, kan man, med 
 litteraturvetaren Michael Warner, beskriva det som att även mer 
abstrakta kollektiv kom att förkroppsligas metonymiskt: de kon-
kreta uttrycken fick beteckna det mer abstrakta fenomenet.499 Det 
var genom dessa möten av människor och sådana sammanställ-
ningar av uppgifter och artefakter som det blev möjligt att före-
ställa sig existensen av reformistiska rörelser som i sig inte kunde 
vara för handen. De ”publiker” man gjorde anspråk på att före-
träda var inte avgränsade till institutionaliserade intressen eller 
specifika föreningar. Dessa kollektiv ska dock inte uppfattas som 
öppna för alla; både representanterna (subjektet) och de represen-
terade (objektet) var, som visats ovan, alltid påtagligt exklusiva.

reformistiskt talande 
i asymmetriska offentligheter

Dessa konvent och kongresser vände sig till lyssnare och läsare som 
i det att de tilltalades uppmanades att identifiera sig med slaveri-
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motståndarna, fredsvännerna och välgörenhetsförespråkarna, det 
vill säga att se sig som en del av en rörelse. De vände sig också till 
de styrande med kritik och uppmaningar. Dessa utpekade grupper 
kan beskrivas som avsedda publiker (”intended audiences”) med 
Michael Sawards terminologi. En annan sak är sedan förstås vilka 
de faktiska publikerna (”actual audiences”) var, det vill säga vilka 
som i praktiken tog del av budskapet.500 De som mötena vände sig 
till befann sig många gånger i olika länder och att man framträdde 
inför geografiskt utspridda publiker av olika slag förutsatte både 
transnationell cirkulation av information och föreställningar om 
intresse för budskapet på olika platser. Dessa förhållanden präg-
lade också hur mötena inrättades som aktörer.

Dessa mötens arrangemang och tänkta effekter måste ses i rela-
tion till hur de förstods som en del av en modern offentlighet i 
betydelsen ett kommunikationssammanhang där uppfattningar 
och åsikter som enskilda uttryckte i både talad och tryckt form hade 
betydelse för samhällets styre.501 Ett gemensamt drag för dessa 
 tidiga internationella möten var, som framgått ovan, att deras be-
tydelse artikulerades i termer av opinionens eller den allmänna 
meningens avgörande inflytande under moderna förhållanden, i sig 
en vanlig trop i samtida politisk diskurs och något som kunde fram-
ställas både som positivt och negativt med olika ideologiska för-
tecken.502 Ett uttryck som opinionen förekom flitigast vid fredskon-
gresserna, som ständigt frammanade dess betydelse som garant för 
realismen i förslagen, men även vid de andra mötesserierna var 
referensen hela tiden närvarande. Vid antislaverikonventen talades 
det ofta om betydelsen av att påverka opinionen i de länder där 
slaveriet fortfarande existerade, och även vid välgörenhetskon-
gresserna återkom man ständigt till den allmänna meningens be-
tydelse för att få reformidéerna genomförda i större skala. 

Dessa ”imaginära massubjektet”, för att låna ett uttryck från histo-
rikern Harold Mah, föreställdes i dessa sammanhang genomgående 
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som möjliga att både nå och påverka genom bland annat dessa 
internationella möten; man använde framför allt uttryck som 
 stödja sig på och påverka opinionen, men man talade också ibland 
om att kanalisera och företräda den.503 Till exempel kunde den 
 franske organisatören Armand de Melun framhålla att skapandet 
av ett internationellt välgörenhetsmöte skulle ge möjlighet att få 
”alla idéer som vi bedömer som nyttiga tillämpade överallt” och 
att man den vägen skulle kunna påverka den allmänna meningen: 
”Vilken kraft för det goda, vilken auktoritet, när vi, för att från 
regeringarna och den allmänna opinionen få till en lag eller en 
åtgärd för de fattiga, inte längre talar i namn av några få eller ens 
en nation, utan i namn av hela universum!”504 Dessa ambitioner att 
använda opinionen präglade också som visats ovan mötena som 
arrangemang och hur de återgavs i olika medier som kontrollerades 
av organisatörerna själva. Att man var involverad i ett systematiskt 
skapande av opinion i syfte att påverka de styrande var uttalat. 
Elihu Burritt beskriver i sin dagbok hur den kampanj som freds-
kongressen i Paris 1849 var en del av organiserades i Storbritannien. 
Han talar om ett ”mind-machinery set in operation to produce this 
pressure”: ”the silent enginery of invisible activities concentrating 
the individual wills of communities upon the minds of statesmen, 
like an impalpable presence of conviction, and turning them to the 
bias of ideas which they had perhaps ridiculed and resisted”.505 
Dessa dramatiska effekter skulle konkret bland annat åstadkommas 
med hjälp av massutskick av brev till inflytelserika individer, vilket 
möjliggjordes av den nyligen införda pennyposttaxan, och distri-
butionen av flygblad samt just offentliga fredsmöten. 

I en föreställd offentlighet där organiserade opinioner av detta 
slag hade möjlighet att göra sig gällande kunde alltså möten av 
denna sort förväntas ha betydande effekter. Dessa mer eller mindre 
förgivettagna uppfattningar om opinionens roll i styret var alltså 
tämligen allmänna vid tiden, men det som är intressant i detta 
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sammanhang – det vill säga det som rör organiseringen av just dessa 
internationella möten – är att denna påverkan även sågs som gräns-
överskridande och att man såtillvida förutsatte en transnationell 
dimension. Man förutsatte att den som talade vid ett offentligt 
reformmöte i Europas metropoler skulle bli hörd också på andra 
platser och att det var möjligt att från denna position artikulera 
ståndpunkter som var relevanta i många sammanhang.506 Dessa 
möten byggde, som beskrivits ovan, på en reformistisk möteskultur 
där det förutsattes att vad som framfördes på scen vid ett publikt 
möte också i stor utsträckning skulle komma att återges i olika 
medier, framför allt genom mer eller mindre utförliga referat i 
 nyhetstidningarna. Betydelsen av dessa konvent och kongresser låg 
också i hög grad i att budskap skulle kunna få spridning över  gränser 
– både geografiska och språkliga. När man arrangerade dessa inter-
nationella möten liksom när man framträdde vid dem gjorde man 
det uttryckligen för att tala till en utspridd publik och i detta för-
utsattes medier för gränsöverskridande cirkulation av information. 

Av deltagarnas anföranden framgår att föreställningar om att 
man på scen vid mötena talade inför ”hela världen” var central. Vid 
fredskongresserna sades det både att man talade inför de europe-
iska nationerna och världen i sin helhet. Till exempel kunde Elihu 
Burritt beskriva fredskongresserna som ”a noble opportunity […] 
to have spoken a great spech to the world”.507 Vid antislaverikon-
venten kunde man, som nämnts, tala inför en publik i till exempel 
usa: ”Our speeches delivered in this convention will meet us 
there”.508 Vid välgörenhetskongresserna var det inför en offentlig-
het som framför allt föreställdes som europeisk som man talade, 
och dessa möten var som en deltagare uttryckte det en ”kraftfull 
hävstång” som kunde användas för att skapa opinion i alla indu-
strialiserade länder.509 Mer konkret utgick organisatörerna från att 
det fanns en marknad i olika länder för produkter där mötena sam-
manfattades och beskrevs. Man räknade till exempel med att – inte 
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sällan rätt otympliga – möteshandlingar skulle spridas till olika 
platser och intressera vitt skilda grupper.510 Man förutsatte att det 
skulle finnas ett intresse för att läsa utförliga återgivningar av tal 
och anföranden från själva mötena, ibland även på för mottagaren 
främmande språk. 

En lång rad exempel på produkter av detta slag, bland annat 
trycksaker som mötenas förhandlingar och olika separata rappor-
ter, har nämnts ovan. Som påpekats producerades även vid de mer 
”tekniska” välgörenhetskongresserna bland annat särtryck av mer 
tillgängliga föredrag och allmänt hållna redogörelser för en bre-
dare publik, och dessa kunde i sin tur kommenteras i pressen.511 
Som exemplifierats i delstudierna var de aktuella mötena genom-
gående riktade mot pressen och förutsatte på olika sätt dess med-
verkan. Organisatörerna utgick ifrån att det fanns ett intresse för 
att visa upp både publika möten som sådana och till exempel  kända 
deltagare i olika medier, inte sällan i både bild och text. Som fram-
gått var förväntningen framför allt att dessa olika produkter skulle 
konsumeras av sympatiskt inställda publiker – de som kunde för-
väntas identifiera sig som sakens vänner – men man räknade inte 
sällan även med att meningsmotståndare skulle ta del av olika 
 rapporter. I fallet med antislaverikonventen var förväntningen till 
exempel att slavägarna i olika länder själva skulle vara intresserade 
av att veta vad som sagts om dem.

Detta mångskiftande intresse för mötena och deras återgiv ningar 
förutsattes alltså även vara verksamt över lands- och språkgränser, 
vilket bland annat visade sig i hur mötena arrangerades. Det gällde 
förstås att engagera människor på den geografiska ort där de 
genom fördes – som den nederländske filantropen Willem Hendrik 
Suringar framhöll var det för organisatörerna genomgående viktigt 
att flytta mötet till olika platser för att på så sätt ”sprida våra idéer 
så brett som möjligt och till oss attrahera så många anhängare som 
möjligt” – men kanske ännu viktigare var att vissa platser gjorde 
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det möjligt att nå geografiskt utspridda publiker via olika tryck-
medier.512 Den fysiska lokaliseringen av sammankomsterna knöts 
i flera fall direkt till hur man uppfattade den mediala situationen: 
det framhölls att London var en lämplig plats för ett möte eftersom 
stadens tidningar lästes på många platser; på liknande sätt var 
fredsvännerna mycket angelägna om att arrangera ett möte i Paris 
som man framhöll hade en central ställning i en alleuropeisk offent-
lighet genom att det som hände där uppmärksammades i pressen 
också på andra håll. Organisatörerna av välgörenhetskongresserna 
använde sig i sin tur av lokala tidningar i både Bryssel och Frankfurt 
för att nå vidare spridning, och mötena kom också denna väg att 
refereras även i utländska tidningar. 

Som exemplen visar förutsatte dessa möten och hur man upp-
trädde vid dem möjligheten att kunna tala till publiker i olika län-
der, dels via egna publikationer av olika slag men också genom 
nyhets- och aktualitetstidningar i städer som Paris och London som 
lästes i flera länder samt genom översättningar och kommentarer i 
andra länders tidningar av referat som först publicerades på mötes-
orten i mer eller mindre officiell form. Som visades i kapitel 1 var 
de tidiga internationella mötena en del av ett mediesystem som 
skapade specifika förutsättningar för sättet att framträda offentligt, 
och det kan konstateras att detta mediesystem också måste förstås 
som transnationellt i viktiga avseenden. På en allmän nivå kan 
man också säga att dessa möten utgick från föreställningar om de 
moderna kommunikationernas utveckling och deras stora förmåga 
att förmedla både nyheter och trycksaker över stora avstånd.

Det framhölls ofta retoriskt vid mötena att i och med kommu-
nikationernas framsteg – med kommunikationer avsågs typiskt sett 
sådant som tåg och ångfartyg – färdades upplysningar snabbare och 
längre än tidigare, vilket också gjorde att kunskaper och uppfatt-
ningar hade förutsättningar att bli gemensamma på mer genom-
gripande sätt. Växande grupper hade nu möjligheter att genom den 
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allt effektivare informationsförmedlingen bilda sig en uppfattning 
om vad som försiggick även långt bort och dessutom nådde de 
åsikter som formulerades på en plats snabbt de mest avlägsna delar 
av världen. Synen på utvecklingen av dessa kommunikationer var 
en integrerad del i den ohejdade optimism som ofta uttrycktes vid 
mötena och deras självförståelse som gränsöverskridande måste ses 
i relation till den samtida utvecklingen: den pågående järnvägs-
manin i Europa med ständiga rapporter om hur nya städer knöts 
samman i det växande spårnätet (jämför kartan över nya och plane-
rade tågförbindelser i Europa 1850 återgiven på insidan av bokens 
pärm), de omtalade post- och portoreformerna i både Storbritan-
nien och andra länder, de allt snabbare segel- och ångfartygen samt 
den nyligen introducerade elektriska telegrafen som fick symboli-
sera övervinnandet av fysiska avstånd och vid denna tid började 
användas för transnationell nyhetsförmedling. 

Men framför allt förstods denna offentlighet som ett så att säga 
asymmetriskt kommunikationssystem där blickarna var vända mot 
Europas metropoler. Tilltron till effektiviteten av dessa möten för-
utsatte en specifik föreställning om en transnationell offentlighet 
där man talade till hela världen vid offentliga möten i städer som 
London och Paris, föreställningar som i sin tur var nära knutna till 
hur dessa möten medierades och hur man upplevde att kommuni-
kationerna förändrades. Denna ”centrala” position var en viktig 
del i den internationalitet man skapade, med möten som inte bara 
kunde företräda geografiskt utspridda reformrörelser utan även 
rikta sig till publiker i olika länder. Inte minst blev detta perspektiv 
från metropolen tydligt när man talade om hur mötena skulle  kunna 
komma att påverka de styrande i utomeuropeiska länder. Ofta be-
tonades att ingen regering idag, oavsett möjligheterna att trycka 
ner den egna befolkningens åsikter, kunde bortse från kritik i den 
offentlighet dessa möten var en del av: ”Nations, as well as indivi-
duals, have a character to maintain, and with its due maintenance 
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is connected, not only the national honour, but also the national 
interest.” De var just på detta sätt man vid dessa möten kunde upp-
träda som ”the eyes of the civilised world” och få till stånd reformer 
även på geografiskt avlägsna platser.513

Tilltron till mötenas effektivitet i denna del ska inte heller enbart 
ses i relation till optimistiska föreställningar om hur budskap  kunde 
förmedlas i en allt snabbare och mer vittförgrenad informations-
ekonomi, utan måste också sättas in i en mer geopolitisk kontext. 
En ofta underförstådd förutsättning är att dessa möten var viktiga 
för att de kunde påverka inflytelserika regeringar i Europa. Detta 
blir särskilt tydligt i slaverifrågan. De brittiska baptisternas tidning 
The Patriot menade till exempel att det moraliska inflytandet från 
antislaverikonventet 1843 skulle komma att spridas till de väst-
indiska kolonierna, usa, Brasilien och Kuba, liksom till Afrika och 
Indien. ”It may seem passing strange, all but incredible, that a 
handful of private individuals, without the smallest portion of poli-
tical power, and actuated solely by considerations of philanthropy, 
should be able to exert an influence upon the councils of nations 
and the decisions of governments.” Men det förklaras av att denna 
församling är ”an eye to the British nation and Government in 
these matters”, därmed har den också ”a voice which can make its 
whisper audible across oceans and continents, and which awakens 
an echo in the conscience of the slave-owner, and compels the hom-
age of Power. This is no hyperbole.”514 Lika konkret diskuterades 
inte utnyttjandet av existerande maktrelationer i samband med de 
andra mötesserierna, men även där togs det för givet att inflytande 
i Europas centrala länder förde med sig effekter på många andra 
platser, och mötenas räckvidd och möjlighet att påverka beskrevs 
ofta på expansiva sätt. Det var givet att sammankomsterna skulle 
ha följdverkningar som sträckte sig långt utanför de platser på 
vilka de arrangerades, det kunde handla om Europas mer perifera 
delar men också om betydligt mer avlägsna länder. 



 270 Gränslösa anspråk

internationalitet och mobilisering

Som visats kom alltså de möten som analyserats i denna undersök-
ning att iscensättas som ett nytt slags självständiga internationella 
aktörer, vilket var viktigt för att skapa legitimitet för de reformkret-
sar som var drivande i organiseringen. För att hävda detta självstän-
diga aktörskap utnyttjades inte minst olika politiskt representativa 
praktiker för att demonstrera att man företrädde gränsöverskri-
dande reformrörelser och sättet att framträda förutsatte likaledes 
gränsöverskridande offentligheter. Centralt i de anspråk som fram-
ställdes var att mötena uttryckte intressen och uppfattningar som 
var mer än lokala: de kunde tala för allmänna intressen. Såtillvida 
kan de också ses som konkreta manifestationer av en utveckling 
som också kom till uttryck på begreppslig nivå under perioden. I 
förändringen av begreppet internationell under 1800-talet ryms 
historien om en förvandlingsprocess som de konvent och kongres-
ser som behandlats i det föregående i högsta grad var en del av.

När Jeremy Bentham på 1780-talet först föreslog adjektivet 
 internationell talade han om ”international jurisprudence” och det 
var främst de rättsliga relationerna mellan stater han syftade på: 
”the mutual transactions between sovereigns as such”.515 Under 
1800-talets första hälft fick ordet på engelska, franska och tyska så 
småningom en vidare innebörd i det att det, som också beskrivits 
i kapitel 1, användes för att beteckna andra typer av relationer 
 mellan folkgrupper, främst ekonomiska men också kulturella. Fram 
till 1840-talet var det däremot i stor utsträckning ett fackuttryck 
och det var först då som det kom i mer allmänt bruk. Successivt 
kom det sedan även i vardagligt språk att tränga ut tidigare vanliga 
uttryck som kosmopolitisk som beteckning på relationer mellan 
stater eller geografiskt åtskilda grupper. Det var först under seklets 
andra hälft som det sedan också började användas som beteckning 
för olika associationer eller sammanslutningar. Utvecklingen i stort 
har beskrivits som att adjektivet internationell senare under 1800-
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talet kom att uppvisa ”en egendomlig semantisk ambivalens mellan 
ett multilateralt och ett universalistiskt användningssätt”. Ambi-
valensen låg i att uttrycket både kunde beteckna relationerna mellan 
olika kollektiv och så småningom även just det som var gemensamt 
för alla, det allmänna: ”Uttrycket kan både beteckna relationerna 
mellan olika stater och folk och i sig upphäva dessa politiska och 
sociala enheter.”516 Internationella var mellanhavandena mellan 
grupper men också just de frågor som de alla delade. 

Det är också som ett sätt att etablera ”allmänna” positioner och 
perspektiv av detta slag man ska förstå den internationalitet som 
inrättades genom de möten som behandlats här: skapandet av en 
ny slags självständiga internationella aktörer kan beskrivas som 
direkt relaterad till problemet att formulera legitima uppfattningar 
i omstridda frågor och de fungerade genom att uttrycka det allmän-
giltiga. Internationella aktörer som representerade reformistiska 
rörelser i olika länder möjliggjorde politisk och social kritik på ett 
annat sätt än enskilda föreningar eller ett specifikt brittiskt, franskt 
eller belgiskt möte. Alla dessa möten vände sig, som sagt, mer eller 
mindre direkt till regeringar och styrande i olika länder men också 
till opinionen på olika platser. Antislaverikonventen formulerade 
både generella uttalanden och sådana som var riktade direkt till 
enskilda staters företrädare, fredskongresserna beslutade en rad 
allmänna resolutioner, ofta med de styrande i olika länder som 
angivna mottagare men även adresserade till folkopinionen; väl-
görenhetskongresserna riktade sina uppmaningar till regeringar, 
till administrationen och till enskilda med engagemang för de 
 fattiga och arbetande klasserna i olika länder. Flera aspekter av den 
praktiska iscensättningen av mötena kan förstås som sätt att skapa 
en position utifrån vilken dessa synpunkter blev legitima. Det 
 gällde att sätta samman en församling som kunde adressera både 
regeringar och allmänhet i olika länder och som uppfattades som 
uttryck för något mer än en egenintresserad grupp.



 272 Gränslösa anspråk

Som visats i delstudierna kunde dessa internationella möten som 
aktörer bortom ett lokalt sammanhang också göra anspråk på att 
sammanfatta kunskap och aggregera information på sätt som inte 
skulle vara möjligt för mer avgränsade sammanslutningar. De hade 
både panoramiskt översiktliga och katalogiserande drag; de beskrev 
slaverifrågan i dess helhet och sammanställde välgörenhetsreformer 
i alla länder. Exemplen är många på hur man uppfattade att denna 
”förallmänligande” process konkret fungerade och hur dess effekter 
föreställdes. I samband med välgörenhetskongressens möte 1856 
talade en iakttagare till exempel om hur dess program – som alltså 
på många sätt definierade och avgränsade vad man uppfattade som 
den sociala vetenskapen som sådan – just genom kongresserna 
 lyftes ur sitt lokala sammanhang och blev generellt: man talade om 
att programmet, som ursprungligen var en belgisk produkt, ”efter 
att ha setts över och korrigerats [blivit] en internationell skapelse, 
uttrycket för universella önskemål, och samtidigt en fullständig 
översikt över alla aspekter som frågan om de arbetande klassernas 
materiella tillstånd kan anta”.517 Det betydelsebärande ordet här är 
just internationell. Även andra deltagare vid denna kongress talade 
om vikten av att mötet kunde anlägga ”en internationell synvinkel” 
på de frågor man behandlade.518 

Om en viktig aspekt av den nya internationalitet dessa möten 
eftersträvade var att den möjliggjorde helhetskunskap och kritik 
utifrån allmänna perspektiv, var en annan att den kunde fungera 
mobiliserande på nya sätt. Uttrycket mobilisera ska i detta sam-
manhang som nämnts förstås i två distinkta men relaterade bety-
delser: organisatörerna mobiliserade människor i betydelsen hän-
visade till dem och att de stod bakom en viss agenda, och de 
mobiliserade människor i betydelsen tilltalade dem i vissa medier 
och på specifika vis i aktiverande syfte.519 Centralt för de repre-
sentativa anspråk som kom till uttryck vid dessa möten var att de 
riktades till både lyssnande och läsande publiker som bjöds in att 
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bekräfta anspråken och att identifiera sig med de kollektiv de in-
ternationella mötena skapades som företrädare för. En viktig poäng 
i den teoribildning kring politisk representation som refererats 
ovan är att dessa praktiker inte utgår från i samhället givna grupper 
eller intressen, utan att även det som representeras tar form i dessa 
processer. Michael Saward betonar till exempel att representativa 
praktiker bidrar till ”the ’mutual constitution’, of representative 
and represented” och att olika grupper blir ”brought into self- 
conscious being as part of the process of representative politics”.520 
Handlingen att representera har även en konstitutiv roll i skapan-
det av de kollektiv som den representerar; genom att beskriva och 
avgränsa dessa kollektiv och genom att inbjuda till identifikation.521 
Såtillvida överensstämmer perspektivet inom denna teoribildning 
också med hur moderna ”publiker” generellt kommit att beskrivas 
inom ramen för offentlighetshistoriska analyser av det slag som 
tidigare refererats. Michael Warner använder till exempel begrep-
pet för grupper som inte är prediskursivt givna utan snarare till-
komna ”by virtue of being addressed” i specifika kommunikations-
sammanhang.522

Denna aspekt är också relevant här. I det att man vid dessa in-
ternationella möten uppträdde som företrädare för växande gräns-
överskridande reformrörelser – slaverimotståndare, fredsvänner, 
välgörenhetsförespråkare i olika länder – bidrog man till att ge 
 kollektiv som dessa en offentlig och medierad realitet som också 
gjorde det möjligt att identifiera sig med dem. Att man hade tyd-
liga ambitioner att vända sig till och aktivera utspridda publiker 
visar sig inte minst i organisatörernas bruk av tryckmedier. Som 
visats ovan riktades budskapet till olika länder och de ansvariga 
tillskrev de moderna kommunikationsmedlen ett avgörande infly-
tande i att nå människor på olika platser via nyhetstidningar och 
egna tryckta produkter. Det är i detta sammanhang typiskt att 
 mötenas officiella pappersinkarnationer, det vill säga de omfattande 
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tryckta förhandlingarna, inte sällan beskrevs som att de skulle 
komma att spela en högst konkret roll i just mobiliserande syfte. 
Som det uttrycktes i samband med antislaverikonventet 1840: 
”This volume will summon the abolitionists of all nations to the 
extinction of universal slavery. It will give to the entire body a 
unity which it has never yet possessed.”523 

I framställningar av det slag som kongresstrycken utgjorde 
 inter pellerades läsaren i bemärkelsen tilltalades som en del av en 
reformistisk rörelse på olika sätt. Det var en växande rörelse av 
engagerade människor man sökte både visa upp och främja: en 
moralisk väckelse mot slaveriet, växande sympatier mellan folken/
folket i olika länder och filantropiskt engagemang för de fattiga och 
arbetande klasserna. Det ”vi” som frammanades var just gräns-
överskridande och präglades av gemensamma intressen och synsätt. 
Som visats ovan var det inte minst som eliter, i bland annat men 
inte enbart moraliska termer, som dessa vi:n tilltalades. 

konkurrens om det internationella

Mot denna samlade bakgrund kan de gränslösa anspråk som präg-
lade mötena och hur de tog sig uttryck sammanfattas. De tidiga 
internationella mötena inrättades som självständiga aktörer som 
skulle kunna verka utifrån en position bortom nationella eller 
 lokala kontexter. Aktörskapet hävdades framför allt i en specifik 
mening: det var som företrädare för gränsöverskridande kollektiv dessa 
möten uppträdde, och det var som medel för att tala till publiker på 
olika geografiska platser de organiserades. I centrum stod föreställ-
ningar om att man kunde tala för växande reformrörelser och att 
man på detta sätt också skulle kunna få anhängare i olika länder att 
sluta upp bakom saken; man mobiliserade, i den dubbla bemär-
kelsen visade upp och aktiverade, de reformistiska eliter man 
 företrädde. Genomgående framställdes dessa gränsöverskridande 
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kollektiv, liksom mötena som sådana, både representerade och 
 representanter, som elitistiska i flera avseenden.

I praktiken var detta internationella aktörskap förstås aldrig 
 givet utan ständigt föremål för ifrågasättanden av olika slag. För att 
skapa dessa möten som verkliga mediehändelser – i bemärkelsen 
brett uppmärksammade och accepterade narrativ om vilka som 
träffades och varför – krävdes det att mötenas organisatörer i flera 
led lyckas få (mer eller mindre) självständiga medieproducenter att 
bekräfta dessa berättelser. Även om det inte alltid lyckades, och 
flera exempel på ifrågasättanden har refererats ovan, kan det kon-
stateras att försök att framträda som aktörer på liknande sätt ändå 
generaliserades under framför allt 1860-talet då en lång rad möten 
med likartade anspråk genomfördes, varav många så småningom 
också kom att sammanfattas i talet om en växande ickestatlig 
 internationell sfär. Den modell för internationalitet som sjösattes 
under 1840- och 1850-talet kom alltså att övertas och vidareutveck-
las också av andra. Även om sättet att hävda en ny slags internatio-
nalitet bortom mellanstatliga eller andra relationer mellan grupper 
vann insteg i breda kretsar förefaller de omfattande och universa-
listiska ambitioner som utmärkte den första generationens möten 
dock samtidigt ha blivit mindre självklara. I takt med att antalet 
internationella kongresser multiplicerades blev de ofta mer specia-
liserade, och i takt med att nya grupper uppträdde på den inter-
nationella scenen kom olika anspråk på gränsöverskridande politisk 
representation också att ställas direkt mot varandra. 

Ett större antal konkurrerande möten med internationella ambi-
tioner gjorde det under 1860-talet allt svårare att utan invändning-
ar framträda som givna progressiva alternativ i en transnationell 
offentlighet. Det kan konstateras att det var med en känsla av upp-
givenhet som flera av de tidiga organisatörerna under denna period 
gav upp försöken att hålla liv i de internationella aktörer man strä-
vat efter att inrätta, eller att överhuvudtaget verka i detta format. 
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En av de besvikna var fransmannen Armand de Melun som  menade 
att dessa ”folkrika och kosmopolitiska församlingar” redan vid 
 årtiondets mitt helt hade ändrat ”tonfall och stämning” till det 
sämre.524 När Internationella arbetarassociationen (första inter-
nationalen) genomförde sina första möten i Genève, Lausanne 
och Bryssel under andra hälften av 1860-talet gav det upphov till 
en känsla av djup misstro i dessa kretsar. För att återigen citera 
Armand de Melun: 

Om man får tro de första rapporterna från dessa folkliga demon-
strationer, är det sätt på vilket arbetarna använt sig av det offentliga 
talet inte uppmuntrande för de som tidigare hävdat folkets rätt till 
alla de rättigheter som hittills förvägrats det på grund av bristande 
erfarenhet [– – –] En anda av hat och revolution förefaller driva de 
män som samlats i namn av broderskap och framsteg. Man lyssnar 
inte till en seriös diskussion av förbättringar i samhällsordningen, 
utan till en krigsförklaring mot Samhället.525

Här har en typ av internationalitet som formerats under de före-
gående decennierna tagits i bruk och förvänts för andra syften än 
reformistiska; mobiliseringen avser inte längre gränsöverskridande 
progressiva krafter utan snarare revolutionära kollektiv av en typ 
man länge hade hoppats kunna undvika.526 

En reaktion från de kretsar som studerats här blev i vissa fall att 
dra sig undan hela detta framväxande transnationella sammanhang, 
och i andra fall satsade man på mer snävt avgränsade möten utifrån 
bland annat politisk och religiös tillhörighet. Till exempel organi-
serade drivande personer en serie rent katolska reformmöten på 
kontinenten i Europa. Hur denna expansiva men konfliktfyllda 
utveckling av olika möten och organisationer påverkade själva de 
representativa anspråken och hur sammankomsterna arrangerades 
som internationella i de många olika mötesserier som genomfördes 
under perioden, är intressanta frågor som vore värda ytterligare 
undersökningar. Här kan bara konstateras att, även om många av 



 5. Det internationellas formering 277

de nya mötena blev mer specialiserade och inåtvända, förefaller 
många andra ha uppträtt med tydliga ambitioner att mobilisera 
gränsöverskridande kollektiv i en transnationell offentlighet, inte 
minst de mer politiskt radikala sammankomsterna. Såtillvida över-
tog de en modell för internationalitet som sjösatts av de reformis-
tiska kretsar som undersökts här, men ofta i helt andra syften.





Noter

1. Alfred H. Fried, Das Internationale Leben der Gegenwart (Leipzig: B. G. Teub-
ner, 1908), s. iii. I linje med detta gav Fried också vid tiden ut välkända sam-
manställningar över den internationella sfären på franska i serien Annuaire de 
la vie internationale. 

2. Historieskrivning om det internationella präglades länge av nära kopp-
lingar mellan akademisk verksamhet och praktiskt engagemang för den inter-
nationella saken. Som idéhistorikern Glenda Sluga visat var kartläggningen av 
det man vid tiden ofta kallade det internationella samhället under tidigt 1900-
tal starkt inriktad på att bevisa existensen av en ”objektiv internationalism”. 
Drivkraften var att visa upp alla de organisationer, överenskommelser och sam-
arbetsprojekt som faktiskt fanns. Inriktningen drevs fram av att de som stod 
för historieskrivningen i de flesta fall själva var engagerade i att främja interna-
tionella projekt och kartläggningsarbetet kan förstås som ett sätt att distansera 
sig från kritik om världsfrånvända idéer bland förespråkare för olika former av 
samarbete över nationsgränserna. Detta förhållningssätt har även präglat 
många senare författare som tagit sig an uppgiften att kartlägga det internatio-
nella. Glenda Sluga, Internationalism in the age of nationalism (Philadelphia: Uni-
versity of Pennsylvania Press, 2012), särsk. kap. 4.

3. För ett exempel på hur man senare under 1800-talet kunde framställa den 
snabba terminologiska utveckling som skett under föregående decennier se 
upp slagsordet ”congrès” i Pierre Larousses Grand dictionnaire universel, vol. 4 
(1867), s. 930–931. Även på engelska kom substantivet kongress att få en utvid-
gad betydelse under perioden och innefatta även ickestatliga sammankomster, 
se uppslagsordet ”congress”, Oxford English Dictionary Online, www.oed.com/
view/Entry/39158 (hämtat 1 september 2018).

4. Citat från cirkulär som återges i Compte rendu des travaux du congrès de la 
propriété littéraire et artistique, suivi d’un grand nombre de documents et d’un appen
dice contenant les lois de tous les pays sur les droits d’auteur, avec notices historiques, 2 
vol. (Bruxelles: Émile Flatan, 1859), vol. 1, s. 1. 
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5. Congrès international de bienfaisance de Bruxelles: Session de 1856, 2 vol. (Brux-
elles: Aug. Decq, 1857), vol. 1, s. 58.

6. Congrès international de bienfaisance de Bruxelles, vol. 1, s. 63.
7. Congrès international de bienfaisance de Bruxelles, vol. 1, s. 62. 
8. Som exempel på kartläggningar av det internationella kan, förutom arbe-

ten av den tidigare nämnde Alfred H. Fried, en rad förteckningar som gavs ut 
i Belgien på 1960-talet nämnas, t.ex. Les congrès internationaux de 1681 à 1919, 2 
vol. (Bruxelles: Union des associations internationales, 1960–1964). En något 
senare statistisk genomgång är Claude Tapia & Jaques Taieb, ”Conférences et 
congrès internationaux de 1815 à 1913”, Relations internationales, 1976:5. 

9. En historiker som tidigt behandlade 1840-talets världskonvent och all-
männa kongresser samlat såg det som logiskt att dessa forum skapades då de 
gjorde: ”The expansion of national reform to the ’world’ stage (or at least to 
the stage of the Atlantic community) reflects a logical step forward in the 
broaden ing of hummanitarian efforts.” Douglas Maynard, ”Reform and the 
origin of the international organization movement”, Proceedings of the American 
Philosophical Society, vol. 107 (1963), s. 221. En annan traditionell skildring där 
det talas om internationella möten som ett ”obvious step” i reformsträvandena 
är Christina Phelps, The AngloAmerican peace movement in the midnineteenth cen
tury (New York: Columbia University Press, 1930), s. 52.

10. Projekt som framhölls som exemplariska var Röda korset och skapandet 
av Internationella arbetsorganisationen (ilo) inom ramen för Nationernas 
förbund. Detta ideala utvecklingsperspektiv präglar t.ex. en klassisk översikt 
som F. S. L. Lyons Internationalism in Europe 1815–1914 (Leyden: A. W. Sythoff, 
1963), som starkt betonar institutionell och organisatorisk framväxt enligt 
detta mönster. 

11. Exempel som är relevanta här är Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, 
Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics (Ithaca: Cornell 
University Press, 1998), särsk. kap. 2., och den ambitiösa sammanfattningen i 
Bob Reinalda, Routledge history of international organizations: From 1815 to the pre
sent day (London: Routledge, 2009), kap. 3–5. Ett nyare arbete är Thomas 
 Davies, NGOs: A new history of transnational civil society (Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 2014). Författaren vill bl.a. visa att internationella ickestatliga orga-
nisationer uppkom tidigare än vad man ofta förmodat.

12. Många indelningar har byggt på en skarp åtskillnad mellan civilsamhälles-
organisationer och t.ex. ekonomiska aktörer (som transnationella företag) eller 
släktskapsnätverk som korsar gränser. Madeleine Herren diskuterar dessa 
 avgränsningar och uteslutningar i Internationale Organisationen seit 1865: Eine 
Globalgeschichte der internationalen Ordnung (Darmstadt: WBG, 2009), s. 8–14. 
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13. Som exempel på en äldre historik kan man nämna F. H. Hinsleys Power 
and the pursuit of peace: Theory and practice in the history of relations between states 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1963).

14. David Armitage i Foundations of modern international thought (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2013) har t.ex. visat hur den moderna dikotomise-
ring mellan det inhemska och det utländska, det lokala och det internationella 
– uppdelningar som han framhåller är bland de minst undersökta av alla ”fun-
damental divisions in our political lives” (s. 10) – växte fram under 1800-talet 
parallellt med en modern föreställning om nationalstaten som samhällenas 
normaltillstånd. Mark Mazower har i Governing the world: The history of an idea, 
1815 to the present (New York: Penguin Books, 2012), kap. 1–3, beskrivit ideolo-
giska perspektiv på det internationella bl.a. i de kretsar som kommer att be-
handlas i det följande.

15. I det förnyade historiska intresse som kom att visas för frågor om gräns-
överskridande samarbete under perioden efter Berlinmurens fall 1989 lyfte 
flera forskare fram att historia var mycket mer än nationell historia eller rela-
tioner mellan stater. En som tidigt beskrev existensen av en rik uppsättning 
internationella organisationer och samarbetsprojekt var historikern Akira Iriye; 
i den inflytelserika boken Global community: The role of international organizat
ions in the making of the contemporary world (Berkeley: University of California 
Press, 2004), behandlar han bl.a. utvecklingen under 1800-talet. I den ofta cite-
rade antologin The mechanics of internationalism: Culture, society, and politics from 
the 1840s to the First World War (Oxford: Oxford University Press, 2001) beskri-
ver redaktörerna Martin H. Geyer och Johannes Paulmann bl.a. 1800-talets 
typiska världsutställningar och internationella möten som uttryck för en tids-
specifik ”internationalism” som hade till syfte att bidra till ”international iden-
tities” och politiska reformer (s. 22–23). Generellt använder författarna termen 
internationalism för att beskriva både sådana medvetna reformförsök och 
gräns överskridande ekonomiska, politiska och kulturella processer som så-
dana.

16. Transnationalistiska forskningsansatser sammanfattas t.ex. i inledningen 
till Akira Iriye & Pierre-Yves Saunier, red., The Palgrave dictionary of transnational 
history: From the mid19th century to the present day (Basingstoke: Palgrave Macmil-
lan, 2009), cit. s. xvii. För programmatiska diskussioner som tydliggör inrikt-
ningen på nätverk och informationsspridning se även Herren, Internationale 
Organisationen seit 1865, och Pierre-Yves Saunier, ”Les régimes circulatoires du 
domaine social 1800–1940: Projets et ingénierie de la convergence et de la dif-
férence”, Genèses, nr 71 (2008). Termen transnationell har sitt ursprung i dis-
kussioner inom fältet internationella relationer. För en tidig sammanfattning 
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se Joseph S. Nye & Robert O. Keohane, ”Transnational relations and world 
politics: An introduction”, International Organization, vol. 25 (1971).

17. Davide Rodogno, Bernhard Struck & Jakob Vogel, red., Shaping the trans
national sphere: Experts, networks and issues from the 1840s to the 1930s (New York: 
Berghahn Books, 2014), cit. s. 2. 

18. Ett undantag från tendensen att enbart se det generella som dock bör 
nämnas i detta sammanhang är den vetenskapssociologiskt inspirerade histo-
rieskrivning om internationella kongresser som utvecklats inom det franska 
språkområdet sedan slutet på 1980-talet. Se t.ex. temanumren ”Les congrès, 
lieux de l’échange intellectuel (1850–1914)”, Mil neuf cent: Revue d’histoire in
tellectuelle, vol. 7 (1989), ”Les congrès scientifiques internationaux”, Rélations 
internationales, vol. 62 (1990) och ”La fabrique internationale de la science: Les 
congrès scientifique de 1865 à 1945”, Revue germanique internationale, vol. 12 
(2010). Inom denna tradition har bl.a. Anne Rasmussen i flera arbeten beskri-
vit vetenskapliga kongresser som fenomen med fokus på historiskt specifika 
kommunikativa praktiker och disciplinformering. Se Anne Rasmussen, ”Jalons 
pour une histoire des congrès internationaux au XIXe siècle: Régulation scien-
tifique et propagande intellectuelle”, Rélations internationales, vol. 62 (1990), 
Anne Rasmussen, ”Le travail en congrès: Élaboration d’un milieu internatio-
nal”, i Jean Luciani, red., Histoire de l’Office du travail (18901914) (Paris: Syros-
Alternatives, 1992) och Anne Rasmussen, ”Sciences et sociabilités: un ’tout 
petit monde’ au tournant du siècle”, Bulletin de la Société d’histoire moderne et 
contemporaine, 1997:3–4.

19. Här kan det vara värt att jämföra med Akira Iriyes ingång. Han behandlar 
snarare 1800-talets möten som en konsekvens av en framväxande global med-
vetenhet än som dess (med)producent; denna medvetenhet i sin tur beskrivs 
som beroende av kommunikationsteknologiernas utveckling. Iriye skriver t.ex. 
att internationella organisationer utgick från ”a global consciousness, the idea 
that there is a wider world over and above separate states and national socie-
ties”: ”This consciousness has to be given some institutional form if it is to 
become effective – hence the role of international organizations”. Vidare: ”It 
is not difficult to understand why. For one thing, technological developments, 
such as the locomotive, the steamship, the telegraph, and the telephone, were 
bringing peoples of the world into ever closer contact. While such proximity 
periodically produced friction and conflict, it also gave rise to global conscious-
ness, the idea that efforts should be made to ensure peaceful interactions among 
peoples of the world through transnational initiatives.” Iriye, Global community, 
s. 8 och 11. 

20. James Carey skiljer på ett rituellt perspektiv och vad han kallar ett över-
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föringsperspektiv: ”A ritual view of communication is directed not toward the 
extension of messages in space but toward the maintenance of society in time; 
not the act of imparting information but the representation of shared beliefs. 
If the archetypal case of communication under a transmission view is the ex-
tension of messages across geography for the purpose of control, the archetypal 
case under a ritual view is the sacred ceremony that draws persons together in 
fellowship and commonality.” James W. Carey, Communication as culture: Essays 
on media and society (New York: Routledge, 2009 [1989]), s. 15. Som konkret 
exempel på ett rituellt perspektiv skulle man t.ex. kunna hänvisa till Benedict 
Andersons välkända analys av ”tryckkapitalismens” roll i skapandet av natio-
nella identiteter i Den föreställda gemenskapen; Reflexioner kring nationalismens ur
sprung och spridning, övers. Sven-Erik Torhell (Göteborg: Daidalos, 2005 [1991]).

21. Patrik Lundell, ”Nykterhetsfrågans mediala förutsättningar och karak-
tär”, i Jonas Harvard & Patrik Lundell, red., 1800talets mediesystem (Stockholm: 
Kungl. biblioteket, 2010), s. 88. Se även Patrik Lundell, ”Pressen är budskapet: 
Journalistkongressen och den svenska pressens legitimitetssträvanden”, i 
 Anders Ekström, Solveig Jülich & Pelle Snickars, red., 1897: Mediehistorier kring 
Stockholmsutställningen (Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv, 2005). Den typ 
av mediebegrepp som kommit att användas inom kulturhistorisk medieforsk-
ning av detta slag – där medier ofta får beteckna i princip alla teknologier för 
produktion och spridning av budskap snarare än bara traditionella massmedier 
– behandlas t.ex. i Anders Ekström, ”Kulturhistorisk medieforskning: Fyra 
spår”, i Solveig Jülich, Patrik Lundell & Pelle Snickars, red., Mediernas kultur
historia (Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv, 2008).

22. En diskussion av vad det innebär att anlägga ett mediesystemperspektiv 
finns i redaktörernas inledning till Harvard & Lundell, red., 1800talets medie
system. För en klargörande beskrivning av intermediala relationer av det slag 
som är aktuella här i en svensk kontext se även Madeleine Hurds bidrag, ”Tid-
ningsgenrer och offentliga ritualer i 1865 års reformrörelse”, i samma antologi.

23. Remediering som representation av ett medium i ett annat har på ett in-
flytelserikt sätt beskrivits i Jay David Bolter & Richard Grusin, Remediation: 
Understanding new media (Cambridge: MIT Press, 1999). I sammanhanget kan 
man också påminna om att Marshall McLuhan, i karaktäristiskt svepande 
 ordalag, påstår att innehållet i ”vilket medium som helst alltid är ett annat 
medium”, en generalisering som dock placerar frågan på en abstraktionsnivå 
som suddar ut skillnaden mellan när de mediala kvaliteterna står i fokus för 
återgivningen och när ett visst informationsinnehåll är det primära. Marshall 
McLuhan, Media: Människans utbyggnader, övers. Richard Matz (Stockholm: 
PAN/Norstedts, 1967 [1964]), s. 15.
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24. En uppdaterad sammanfattning av det engelskspråkiga forskningsom-
rådet ”cultures of public speech” finns i inledningen i Diarmid A. Finnegan, 
”Finding a scientific voice: Performing science, space and speech in the 19th 
century”, Transactions of the Institute of British Geographers, vol. 42 (2017). För en 
översikt se även Carolyn Eastman, ”Oratory and platform culture in Britain 
and North America, 1740–1900”, publicerad i juli 2016 på Oxford Handbooks 
Online (hämtat 1 juni 2018) och inledningen till Tom F. Wright, Lecturing 
the Atlantic: Speech, print, and an AngloAmerican commons 1830–1870 (New York: 
Oxford University Press, 2017). 

25. I den franska kontexten har den stora betydelsen av offentligt talande 
framhållits, samtidigt som man, föga förvånande mot bakgrund av Frankrikes 
moderna politiska historia, också kommit att fokusera mycket på dess turbulen-
ta sida och den starka repression som begränsade det under perioder. För en 
övergripande skildring av det talade ordets roll inom olika samhällssfärer i 
Frankrike efter 1789 se Jean Starobinski, ”La chaire, la tribune, le barreau”, i 
Pierre Nora, red., Les Lieux de mémoire, 3 delar i 7 vol. (Paris: Gallimard, 1984–
1992), del 3:2. För det offentliga talets betydelse inom den vetenskapliga repek-
tive journalistiska sfären under 1800-talet se Françoise Waquet, Parler comme 
un livre: L’oralité et le savoir (XVIe–XXe siècle) (Paris: Éditions Albin Michel, 2003) 
och Corinne Saminadayar-Perrin, Le discours du journal: Rhétorique et  médias au 
XIXe siècle (1836–1885) (Saint Étienne: Publications de l’Université de Saint-
Étienne, 2007). 

26. En historisk studie som behandlar offentligt talande inom olika samhälls-
sfärer utifrån en bred kulturhistorisk förståelse är Joseph S. Meisel, Public speech 
and the culture of public life in the age of Gladstone (New York: Columbia Univer-
sity Press, 2001). 

27. Att fokusera på mötena som arrangemang och iscensättningar knyter an 
till en bred forskningslitteratur med fokus på framträdanden, roller och det 
performativa som en viktig del av social interaktion generellt, men det är värt 
att notera att uttryck som framträdande och iscensättning i det följande används 
i direkt bemärkelse för aktiviteter kopplade till ”inramade” sceniska händelser, 
inte för att beskriva mänskligt handlande mer generellt, vilket är vanligt inom 
nutida kulturstudier. För ett påpekande om vikten av att upprätthålla denna 
åtskillnad se Peter Burke, ”Performing history: The importance of occasions”, 
Rethinking History, vol. 9 (2005), s. 43. 

28. Man har ibland kritiserat Marshall McLuhans och Walter Ongs arbeten 
för att underskatta det talade ordets betydelse under moderna förhållanden, se 
t.ex. Eastman, ”Oratory and platform culture”. Denna kritik förefaller dock 
missriktad då dessa författare generellt behandlat ett mer fundamentalt skifte 
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mellan muntlig kultur, skriftkultur och typografisk kultur. Se t.ex. Walter J. 
Ong, Muntlig och skriftlig kultur: Teknologiseringen av ordet, övers. Lars Fyhr, Gun-
nar D. Hansson & Lilian Perme (Gråbo: Bokförlaget Anthropos, 1990 [1982]). 
Att den historiska forskningens inriktning på tryckmediernas expansion under 
den moderna perioden ibland har fört med sig att viktiga talsammanhang i t.ex. 
1800-talets offentlighet inte uppmärksammats, är inte detsamma som att  hävda 
att detta talande skulle kunna beskrivas som en förbisedd kvardröjande muntlig 
kultur från en tid opåverkade av skrift eller tryckmedier. För en rimlig proble-
matisering av distinktionen muntlig/skriftlig i beskrivningen av modernitetens 
offentliga kultur se Delphine Gardey, Écrire, calculer, classer – comment une révolu
tion de papier a transformé les sociétés contemporaines (1800–1940) (Paris: Éditions 
La Découverte, 2008), s. 25–27. 

29. Tendensen att reservera termen mediehändelser för skeenden med stort 
genomslag och nationellt samlande effekter följer av den bok som präglat uttryck-
ets användning i främst den anglosaxiska världen, Daniel Dayans och Elihu Katz 
studie Media events: The live broadcasting of history (Cambridge: Harvard Univer-
sity Press, 1992). Inom en tysk tradition har dock termen ofta givits en annan 
och vidare innebörd, se t.ex. Frank Bösch, ”Ereignisse, Performanz und Medien 
in historischer Perspektive”, i Frank Bösch & Patrick Schmidt, red., Mediali
sirte Ereignisse: Performanz, Inszenierung und Medien seit dem 18. Jahrhundert (Frank-
furt: Campus Verlag, 2010). För en överblick över begreppsanvändningen se 
Espen Ytreberg, ”Towards a historical understanding of the media event”, Media, 
Culture & Society, vol. 39 (2017) och inledningen till Nick Couldry, Andreas 
Hepp & Friedrich Krotz, Media events in a global age (London: Routledge, 2010).

30. Kategorierna beskrivs i Dayan & Katz, Media events, särsk. kap. 3.
31. Det narrativa som utmärkande för mediehändelser har bl.a. varit ett cen-

tralt tema i den tyska mediehistoriska traditionen i anslutning till Reinhard 
Kosellecks begreppshistoriska förståelse av händelsen som fenomen. Se Bösch, 
”Ereignisse, Performanz und Medien in historischer Perspektive”, s. 7–8, och 
Ytreberg, ”Towards a historical understanding of the media event”, s. 312–313.

32. Michael Saward, The representative claim (Oxford: Oxford University Press, 
2010), särsk. kap. 2 och 3. 

33. Saward, The representative claim, t.ex. s. 27. För en klargörande diskussion 
av det konstruktivistiska temat som en avgörande del i Sawards teori se ”Criti-
cal exchange on Michael Saward’s The representative claim”, Contemporary Po
litical Theory, vol. 11 (2012). Även om argumentet i det följande i stort utgår från 
Sawards framställning används dock inte alltid hans exakta termer och alla 
möjliga relationer i hans teoretiska modell tematiseras inte. För en sammanfatt-
ning av undersökningens empiri i Sawards termer se kap. 5.



 286 Gränslösa anspråk

34. Michael Warner, Publics and counterpublics (New York: Zone books, 2005), 
s. 72. Just Micahel Warners beskrivning kan förstås som del av en kulturhisto-
risk kritik av deterministiska beskrivningar av hur en modern tryckkultur i sig 
skapat en offentlighet med vissa givna egenskaper. Detta knyter också an till 
bredare diskussioner om offentligheten som social föreställning, inte i betydel-
sen idékonstruktion utan snarare som en uppsättning förgivettagna uppfatt-
ningar som uttrycktes i och strukturerade historiskt situerade praktiker. Se 
Charles Taylor, Modern social imaginaries (Durham: Duke University Press, 
2004), kap. 6. Föreställningar i liknande mening analyserades redan i Jürgen 
Habermas klassiska studie Borgerlig offentlighet: Kategorierna ”privat” och ”offent
ligt” i det moderna samhället, övers. Joachim Retzlaff (Lund: Arkiv förlag, 2003 
[1962]), som både Taylor och Warner också hänvisar till. Där beskrivs begrepp 
som offentlighet, allmänhet och publik inte sällan som självförståelse inkarne-
rad i social interaktion; en sida som yttrar sig i beskrivningar av dessa företeel-
ser som normativa ideal snarare än sociala realiteter: ”Inte så att denna idé om 
publiken på allvar skulle ha förverkligats i kaffehusen, salongerna och sällska-
pen, men väl att den institutionaliserats som idé i dem och att den därmed 
framförts som ett objektivt anspråk, och såvida varit, om inte verklig, så dock 
verksam.” (s. 53). För den tidige Habermas syn på betydelsen av principer för-
kroppsligade i specifika historiska praktiker som grund för ”immanent kritik”, 
se inledningen till Craig Calhoun, red., Habermas and the public sphere (Cam-
bridge: MIT Press, 1992).

35. Att den publikskapande sidan måste beskrivas i praxis då det är något som 
knappast kan förväntas vara explicit är något som bl.a. Michael Warner åter-
kommer till. Han skriver t.ex.: ”Public speech lies under the necessity of addres-
sing its public as already existing real persons. It cannot work by frankly de-
claring its subjunctive-creative project.” ”Publics are conjured into being by 
characterizing as a social entity (that is, as a public) the world in which dis-
course circulates; but in the language ideology that enables the public sphere, 
this poetic or creative function of public address disappears from view.”  Warner, 
Publics and counterpublics, s. 114 och 146.

36. Att lägga till ytterligare delstudier skulle knappast förändra den övergri-
pande bilden. Andra viktiga mötesserier med internationella ambitioner från 
denna period var de nykterhetskonvent som hölls från 1843, de statistikkon-
gresser som hölls från och med 1853 samt de ekonom- och frihandelskongresser 
som hölls 1847 och 1856 (för fler detaljer se kap. 1). En närmare beskrivning av 
några av dessa som del av en reformistisk mobilisering skulle vara intressant även 
om de på många sätt förefaller ha varit lika de mötesserier som behandlas här.

37. Avsaknaden av separata arkiv gäller t.ex. alla de kontinentala kongresser 
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kring sociala frågor som organiserades under 1840- och 1850-talet. Skälet före-
faller fr.a. vara att arkivmaterial från den i sammanhanget helt centrala perso-
nen, belgaren Édouard Ducpétiaux, inte bevarats. Denne har dock lämnat efter 
sig en omfattande bok- och trycksamling vid Kungliga belgiska akademien i 
Bryssel som är en viktig källa till uppgifter om vad som publicerades av och 
även skrevs om dessa möten. Ett partiellt undantag är annars antislaverikon-
ventet 1840 från vilket viss sammanhållen dokumentation bevarats i arkivet för 
Anti-Slavery Society vid Bodleian Library i Oxford. Från fredskongressen 1848 
kan man t.ex. hitta en del officiella dokument och korrespondens i den belgiske 
organisatören Auguste Visschers papper vid Kungliga biblioteket i Bryssel. Mer 
omfattande arkivstudier än vad som kunnat företas inom ramen för det här 
arbetet skulle säkerligen kunna uppdaga ytterligare källmaterial av detta sprid-
da slag från det stora antal personer som förekom vid kongresserna.

38. Det ska påpekas att det inte är givet att tidningsreferat speglade utom-
ståendes syn på mötena. I flera fall fanns direkta personkopplingar mellan 
 organisatörerna och enskilda tidningar. Flera exempel på detta kommer att 
uppmärksammas i de kommande delstudierna. 

39. De databaser som fr.a. använts i denna studie är British Newspaper Archive 
från British Library för Storbritannien, Gallica från det franska nationalbiblio-
teket för Frankrike, BelgicaPress från Kungliga biblioteket i Bryssel för Belgien 
och ett flertal olika digitala arkiv för den tyskspråkiga pressen, bl.a. Digipress 
från Bayerische Staatsbibliothek och de digitala samlingarna vid Universitetet 
i Heidelberg. Genomgående har sökningar under två veckor före och efter 
själva mötena gjorts, i hela tidningsmaterialet när så är möjligt och annars i ett 
urval mer spridda tidningar. Sökningarna har gjorts på mötenas namn på re-
spektive språk samt på personnamn som kan förväntas vara nämnda i eventu-
ella tidningsreferat (namn på organisatörer eller viktigare talare). 

40. Det gäller bl.a. viktigare illustrerade veckotidningar som Illustrated London 
News (från 1842), L’Illustration, Journal universel (från 1843) och Illustrirte Zeitung 
i Leipzig (från 1843), men även satiriska publikationer som Le Charivari (från 
1832) och den tyska motsvarigheten Kladderadatsch (från 1848).

41. För en användbar jämförelse mellan reformkulturen i olika europeiska 
länder se Jonathan Sperber, ”Reforms, movements for reform, and possibilities 
of reform: Comparing Britian and continental Europe”, i Arthur Burns & 
Joanna Innes, red., Rethinking the age of reform: Britain 1780–1850 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003). Sperber betonar bl.a. att det fanns stora 
skillnader mellan den angloamerikanska världens mer utåtriktade reformkultur 
och de kontinentala samhällena där förändringar ofta drevs inifrån administra-
tionen i både absolutistiska och konstitutionella monarkier, skillnader som var 
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särskilt påtagliga före 1830 men även därefter. Under 1830- och 1840-talet blev 
likheterna dock större och både representationsreformer, frihandel och olika 
åtgärder mot fattigdomens utbredning agiterades offentligt även i många län-
der på kontinenten. 

42. Martin Hewitt, ”Aspects of platform culture in nineteenth-century 
 Britain”, NineteenthCentury Prose, vol. 29 (2002), s. 2. Vilka möten som återgavs 
i pressen återspeglade förstås politiska och sociala lojaliteter, och vilka som 
rapporterades återspeglade vems röst som ansågs vara relevant i offentligheten. 
Som historikern Harold Mah uttryckt det var det vissa grupper som lyckades 
göra sin ”social particularity invisible and therefore make viable claims to uni-
versality” – och därmed blev intressanta att återge – medan andra var hänvi-
sade till ”public performances that always undo themselves because those per-
formances end up proclaiming their own identity, their social particularity”. 
Harold Mah, ”Phantasies of the public sphere: Rethinking the Habermas of 
historians”, The Journal of Modern History, vol. 72 (2000), s. 168. Denna selek-
tiva rapportering av offentligt talande har inte minst problematiserats ur ett 
könsperspektiv. För påpekanden om detta se Simon Morgan, A Victorian 
woman’s place: Public culture in the nineteenth century (London: I. B. Tauris, 2007), 
t.ex. s. 152.

43. Hewitt, ”Aspects of platform culture”, s. 9. 
44. En av 1850-talets franska mötesarrangörer talade t.ex. mot bakgrund av 

Belgiens ställning som progressivt land om det önskvärda i att nästa interna-
tionella möte skulle hållas i Bryssel, ”på friare och mer parlamentariskt sinnad 
mark, mark för anföranden och för talare”. Armand de Melun, brev till okänd 
mottagare, 31 juli 1855, i Louis Baunard, Le vicomte Armand de Melun d’après ses 
mémoires et sa correspondance (Paris: Ch. Poussielgue, 1893), s. 290.

45. Sperber, ”Reforms, movements for reform, and possibilities of reform”, 
se särsk. s. 323.

46. En klassisk sammanställning av studier av hur olika centrala reformrörel-
ser arbetade finns i Patricia Hollis, red., Pressure from without in early Victorian 
England (London: Edward Arnold, 1974). 

47. För antislaverirörelsen som pionjär se t.ex. Seymour Drecher, ”Whose 
abolition? Popular pressure and the ending of the British slave trade”, Past & 
present, nr 134 (1994) och James Walvin, ”The propaganda of antislavery”, i 
James Walvin, red., Slavery and British society 1776–1846 (London: Macmillan 
Press, 1982). Många av de enskilda kampanjmetoderna hade förvisso redan 
använts tidigare, t.ex. i samband med de amerikanska och franska revolutio-
nerna, se Charles Tilly, Contentious performances (Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2008), kap. 3–5.
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48. Författarna använder uttrycket ”theatres of discussion” för att beskriva 
mötespraktiker inom ramen för 1840-talets frihandelsagitation inom den väl-
bekanta Anti-Corn Law League, och de poängterar att ”the meetings were the 
League experience for many supporters”. Paul A. Pickering & Alex Tyrrell, The 
people’s bread: A history of the AntiCorn Law League (London: Bloomsbury, 
2000), kap. 9, cit. s. 191. 

49. Se t.ex. Trois meetings des amis de la paix à Londres, Birmingham et Manchester 
(Paris: Librairie de Guillaumin, 1850). De franska tidningarna kunde förvisso 
också klaga på det brittiska sättet att framträda: La Patrie, 18 augusti 1849, 
beklagade bl.a. att den enligt brittisk modell organiserade fredskongressen i 
Paris inte lämnade utrymme för egentlig diskussion trots frihetsanspråken. 

50. Möteslokalens ställning var sådan att författaren Thomas Carlyle i ett 
välkänt uttalande kunde benämna sentimental välgörenhet just ”Exeter-Hall 
philanthropy”. Diarmid A. Finnegan, ”Exeter Hall science and evangelical rhe-
toric in mid-Victorian Britain”, Journal of Victorian Culture, vol. 16 (2011), 
s. 48–49. För en beskrivning av arkitektur och atmosfär i Exeter Hall i samband 
med ett reformmöte, se anon., Random recollections of Exeter Hall, in 1834–1837 
(London: James Nisbet & co, 1838), s. 4–20.

51. Se London interiors: A grand national exhibition of the religious, regal, and civic 
solemnities, public amusements, scientific meetings, and commercial scenes of the British 
capital (London: D. Omer Smith, 1841), där bilden först publicerades och där 
det möte den föreställer beskrivs närmare.

52. ”’May meetings’ in Exeter Hall”, Illustrated London News, 18 maj 1844.
53. ”A solemn appeal to the feelings is answered by a whirring noise, which, 

commencing at the platform, eddies round the Hall; some anecdote, told in a 
taking manner, provokes shouts of laughter […] the announcement of the 
name of a favourite speaker is the signal for a hurricane of applause; and when 
one sits down who had given anything like a good speech, he gets value received 
in a noise, which, if it makes his heart glad, may also make his head ache.” 
London interiors, s. 34. 

54. Känslosamhet vid mötena problematiserades inte minst ur ett könsper-
spektiv i samtiden. Det kunde framhållas att det var en sant manlig känsla som 
uttrycktes men man återkom också till det problematiska i att reformmöten av 
detta slag ibland bevittnades av en majoritet kvinnor och framhöll behovet av 
större manlig närvaro. Betydelsen av ”manly christian feeling” omtalas bl.a. i 
The proceedings of the World’s Temperance Convention, held in London, August 4th, 
and four following days, with the papers laid before the convention, letters read, statistics 
and general information presented, &c. &c. (London: Charles Gilpin, 1846), s. 50. 

55. För en jämförelse mellan en arbetarklassinriktad ”radical mass platform”, 
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som uppstod under 1820-talet och kulminerade med chartisternas massmöten 
i slutet av 1840-talet, och en medelklassinriktad ”platform of protest” med 
anti slaverirörelsen och frihandelsagitationen under 1840-talet som mest typis-
ka uttryck, se Joseph S. Meisel, Public speech and the culture of public life in the age 
of Gladstone (New York: Columbia University Press, 2001), s. 235–241.

56. Richard Cobden till Joseph Sturge, 7 september 1848, i Anthony Howe, 
red., The letters of Richard Cobden, 4 vol. (Oxford: Oxford University Press, 2007–
2015), vol. 2, s. 57.

57. Proceedings of the General AntiSlavery Convention, called by the committee of the 
British and Foreign AntiSlavery Society, and held in London, from Friday, June 12th, 
to Tuesday, June 23rd, 1840 (London: British and Foreign AntiSlavery Society, 1841), 
s. 163. För en skildring av situationen i Frankrike se Vincent Robert, Le temps 
des banquets: Politique et symbolique d’une génération (1818–1848) (Paris: Publica-
tions de la Sorbonne, 2010), passim.

58. Lawrence C. Jennings, French antislavery: The movement for the abolition of 
slavery in France, 1802–1848 (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 
s. 166–169. Det är typiskt att frågan istället kom att tas upp vid ett vetenskapligt 
möte i Nîmes 1844 inom ramen för de återkommande nationella vetenskapliga 
kongresserna i Frankrike (s. 169).

59. När det 1847 föreslogs att en kongress om välgörenhetsreformer med 
deltagare från olika länder skulle arrangeras i Paris av den etablissemangsnära 
föreningen Société d’économie charitable kunde styrelsen inte ställa sig bakom 
förslaget på grund av en osäkerhet om hur just ett publikt möte skulle fungera. 
Motiven som angavs får ses som typiska: ”Planen på en välgörenhetskongress, 
ihärdigt framförd av några, understödd av alla i teorin, hade mött hinder som 
nästan var oöverstigliga när det kom till medlen för dess genomförande. För-
eningens aktsamhet hade med rätta skrämts av denna inbjudan till alla system, 
till alla doktriner, av denna öppna diskussion av de mest delikata frågor, som 
så nära rör den sociala ordningen, mellan män som är främlingar för varandra, 
som släppts in utan villkor och som, eftersom de utgår från motsatta principer, 
skulle ha kunnat få en välgörenhetskongress att urarta i en skadlig dispyt om 
själva Samhällets grunder.” Annales de la charité, 1847, s. 723–724. En diskussion 
med denna innebörd kan också följas i löpande rapporter från den nämnda 
föreningens möten detta år, se Annales de la charité, 1847, s. 139, 193 och 404. 

60. För bankettkampanjen se Robert, Le temps des banquets, särsk. kap. 10.
61. För en översikt över de vetenskapliga kongressernas framväxt se Elena 

Ausejo, ”The window case of science: The associations for the advancement of 
science and the birth of scientific congresses in Western Europe”, Archives 
 internationales d’histoire des sciences, vol. 44 (1994) och Anne Rasmussen, ”Jalons 



 Noter 291

pour une histoire des congrès internationaux au XIXe siècle: Régulation scien-
tifique et propagande intellectuelle”, Rélations internationales, vol. 62 (1990). 
För Tyskland: Yvonne Steif, Wenn Wissenschaftler feiern: Die Versammlung deut
scher Naturforscher und Ärzte 1822 bis 1913 (Stuttgart: Wissenschaftliche Verlags-
gesellschaft, 2003). För Storbritannien: Louise Miskell, Meeting places: Scientific 
congresses and urban identity in Victorian Britain (Farnham: Ashgate, 2013), särsk. 
kap. 1 och Jack Morrell & Arnold Thackary, Gentlemen of science: Early years of 
the British Association for the Advancement of Science (Oxford: Oxford University 
Press, 1981), särsk. kap. 3. För de skandinaviska naturforskarmötena se Nils 
Eriksson, ”I andans kraft, på sannings stråt”: De skandinaviska naturforskarmötena 
1839–1936 (Göteborg: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Göteborgs 
universitet, 1991). För de italienska mötena se Maria Pia Casalena, ”The con-
gress of Italian scientist between Europe and the Risorgimento (1839–75)”, 
Journal of Modern Italian Studies, vol. 12 (2007).

62. Steif, Wenn Wissenschaftler feiern, s. 53–56, och jämför Miskell, Meeting 
places, kap. 3. De festligare inslagen drog också tidigt på sig kritik för bristande 
seriositet, för exempel se Eriksson, ”I andans kraft, på sannings stråt”, s. 72 och 
182.

63. Den direkta referenspunkten var ofta sättet att uppträda vid de äldre 
 vetenskapliga akademierna och deras mer interna möteskultur. Se Steif, Wenn 
Wissenschaftler feiern, s. 38–50 och Françoise Waquet, Parler comme un livre: 
L’oralité et le savoir (XVIe–XXe siècle) (Paris: Éditions Albin Michel, 2003), kap. 
2.

64. R. Hinton Thomas, Liberalism, nationalism and the intellectuals (1822–1847): 
An analysis of the academic and scientific conferences of the period (Cambridge: 
W. Heffer & Sons, 1951), s. 84–85.

65. Pressrapporteringen av vetenskapliga kongresser vid denna tid har mig 
veterligen enbart undersökts systematiskt för Storbritannien (se Miskell, Mee
ting places, s. 74–76) men det är ingen tvekan om att dessa möten rapporterades 
utförligt också i andra länder där de genomfördes.

66. Alex Tyrrell, Joseph Sturge and the moral radical party in early Victorian Britain 
(London: Christopher Helm Publishers, 1987), s. 137. 

67. Se Mark Lawrence Schrad, ”The transnational temperance community”, 
i Marie-Laure Djelic & Sigrid Quack, red., Transnational communities: Shaping 
global economic governance (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), s. 
263–264, och Douglas Maynard, ”Reform and the origin of the international 
organization movement”, Proceedings of the American Philosophical Society, vol. 
107 (1963), s. 223–224.
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av både original- och stereotypavgjutna stockar för trägravyrer ett mycket ut-
brett fenom vid tiden. Detta utbyte i sig var alltså inget unikt för de bilder som 
framställdes av just offentliga möten. 

124. I Illustrirte Zeitung publicerades t.ex. under 1840-talet inte bara bilder av 
utländska politiska och agiterande möten utan också av naturforskarmöten i 
Storbritannien, Ungern och Skandinavien. 

125. På motsatt sätt kunde bilder av stora folkmassor som samlats för att 
demonstrera uppslutning bakom icke önskvärda förändringar ses som hotande. 
I en tidning som Illustrated London News finns det under 1840-talet många exem-
pel på hur möten med folkliga radikaler och t.ex. för irländskt självstyre fram-
ställs som ominösa genom hur de är återgivna. För ett konkret exempel se kap. 3 
och jämför Janice Carlisle, Picturing reform in Victorian Britain (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2012). 

126. För tryckmedier och nya sätt att framställa och distribuera porträtt kring 
seklets mitt, se Henry Miller, Politics personified: Portraiture, caricature and visual 
culture in Britain, c. 1830–80 (Manchester: Manchester University Press, 2015), 
särsk. s. 144–147 och 168–169.

127. ”Portraits from the World Temperance Convention, at Covent Garden 
Theatre”, Illustrated London News, 15 augusti 1846.

128. Ett tydligt exempel på intresset för kända personers utseende är hur den 
tidigare nämnde Elihu Burritt behandlades som fysiologiskt intressant och bl.a. 
avbildades i frenologiska sammanhang, se t.ex. ”The phrenological and physio-
logical organization of Elihu Burritt, the learned blacksmith, illustrated with a 
likeness”, American Phrenological Journal, september 1847. För uppmärksam-
heten kring dennes utseende och stil se även kap. 3.

129. Miller, Politics personified, s. 141.
130. För kontroverserna vid världsnykterhetskonventet se referatet i ”Por-

traits from the World Temperance Convention, at Covent Garden Theatre”, 
Illustrated London News, 15 augusti 1846, och jämför det officiella kongresstryck-
et, The proceedings of the World’s Temperance Convention, s. 50. För Douglass roll i 
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den brittiska offentligheten och det särskilda intresset för hans fysiska uppen-
barelse se Hannah-Rose Murray, ”A ’negro Hercules’: Fredrick Douglass’ celeb-
rity in Britain”, Celebrity Studies, vol. 7 (2016) och R. J. M. Blackett, Building an 
antislavery wall: Black Americans in the Atlantic abolitionist movement, 1830–1860 
(Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1983), kap. 3. Att Douglass 
själv medvetet utnyttjade sitt utseende betonas av Blackett, se särsk. Douglass 
egna sarkastiska anmärkningar om detta citerade på s. 107.

131. Sceniska framträdanden av och det offentliga intresset för före detta ame-
rikanska slavar i Europa under just denna period har beskrivits i många sam-
manhang. En sammanfattning av nyare forskning finns i Sirpa Salenius, ”Trou-
bling the white supremacy–black inferiority paradigm: Fredrick Douglass and 
William Wells Brown in Europe”, Journal of Transatlantic Studies, vol. 14 (2016). 
Det ska påpekas att den största uppmärksamheten i pressen kring en enskild 
afroamerikansk delegat dock åstadkoms vid ett möte som inte kommer att be-
handlas vidare här, nämligen den internationella statistikkongressen 1860. Vid 
denna kongress påpekade den berömde engelske reformvännen, baron Henry 
Brougham, i ett tal för de officiella amerikanska företrädarna att den när varande 
afroamerikanen Martin R. Delany knappast hade varit välkommen om mötet 
hållits i usa, vilket skapade viss diplomatisk kontrovers mellan länderna. Se 
Blackett, Building an antislavery wall, s. 33–39.

132. Kvinnors deltagande under bl.a. offentliga möten behandlas av Simon 
Morgan, A Victorian woman’s place, kap. 8. Vid dessa internationella möten lik-
som vid de som Morgan studerar är det utmärkande att de kvinnor som närva-
rade genomgående benämndes ”damer” (”ladies”), vilket signalerade respekta-
bilitet och tillhörighet till de välbärgade klasserna.

133. Huvuddragen i konflikten kring kvinnors deltagande beskrevs redan av 
Douglas H. Maynard i ”The World’s Anti-Slavery Convention of 1840”, The 
Mississippi Valley Historical Review, vol. 47 (1960). För den senaste utförliga skild-
ringen se Lisa Shawn Hogan, ”A time for silence: William Lloyd Garrison and 
the ’woman question’ at the 1840 World Anti-Slavery Convention”, Gender 
Issues, vol. 25 (2008). Några av de kvinnor som nekades tillträde anordnade 
senare ett välkänt kvinnorättskonvent i usa. För denna händelse och dess kopp-
ling till mötet i London se Kathryn Kish Sklar, ”’Women who speak for an 
entire nation’: American and British women compared at the World Anti-
Slavery Convention, London, 1840”, Pacific Historical Review, vol. 59 (1990). 
För de kvinnliga nätverk som etablerades bl.a. i London 1840 se t.ex. Bonnie S. 
Anderson, Joyous greetings: The first international womens movement, 1830–1860 
(New York: Oxford University Press, 2000), särsk. s. 126–128.

134. Se främst Catherine Hall,”The lords of humankind re-visited”, Bulletin 
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of the School of Oriental and African Studies, University of London, vol. 66 (2003). 
Även deltagandet från olika länder och dess betydelse har beskrivits i en nyare 
skildring: Maurice Bric, ”Debating slavery and empire: The United States, 
 Britain and the World’s Anti-Slavery Convention of 1840”, i William Mulligan 
& Maurice Bric, A global history of antislavery politics in the nineteenth century 
 (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013).

135. Proceedings of the General AntiSlavery Convention, called by the committee of 
the British and Foreign AntiSlavery Society, and held in London, from Friday, June 
12th, to Tuesday, June 23rd, 1840 (London: British and Foreign Anti-Slavery 
 Society, 1841), s. 3. I organisatörernas tidskrift beskrevs känslorna under denna 
scen som att ”scarcely an eye […] was not suffused with tears”. The British and 
Foreign AntiSlavery Reporter, 17 juni 1840, s. 144.

136. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 22–23. 
137. Som Clare Midgley noterat har kvinnorna i denna framställning place-

rats för sig och flera saknar namn i den lista som bifogades tavlan. Clare Mid-
gley, Women against slavery: The British campaigns, 1780–1870 (London:  Routledge, 
1992), s. 1–2. Placeringen avspeglade också, som nämnts, en faktisk segre gering 
i mötesrummet. 

138. Hall, ”The lords of humankind re-visited”, s. 480. 
139. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 186.
140. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 362.
141. När de tidigare slavarnas förmåga diskuterades av slaverimotståndarna 

antog de ofta en grundläggande jämlikhet mellan människor men med förut-
sättningen att det innebar att alla kunde och skulle bli som de vita européerna, 
viket har sammanfattats som att ”a universalistic rhetoric of equality was arti-
culated with ethnocentric and patriarcal assumptions”: Catherine Hall, Civili
sing subjects: Colony and metropole in the English imagination, 1830–1867 (Chicago: 
University of Chicago Press, 2002), s. 137. Under kommande decennier träng-
des dock enligt Hall dessa föreställningar alltmer undan i Storbritannien i och 
med att större plats togs av en mer eller mindre vetenskapligt legitimerad 
 rasism som utgick från grundläggande olikheter mellan grupper.

142. François-Auguste Biards tavla ställdes först ut i Berlin 1835 och sedan vid 
Royal Academy i London 1840 under titeln ”The slave trade”. Med vid samma 
utställning var även den idag betydligt kändare tavlan ”Slavers throwing over-
board the dead and the dying – typhoon coming on” av J. M. W. Turner, som 
den också ofta jämfördes med i den dåtida pressen. Biards tavla skänktes efter 
utställningen till antislaverinestorn Thomas Fowell Buxton av en grupp av 
 dennes sympatisörer. Under en period hängde den sedan i Exeter Hall tillsam-
mans med exempel på redskap som användes i hanteringen av slavar under 
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transporten över Atlanten. Idag finns tavlan i Wilberforce House Museum i 
Hull, numera presenterad med titel ”The slave trade (Slaves on the West Coast 
of Africa)”.

143. Apropå den systematiska redovisningen av olika former av övergrepp 
beskriver konsthistorikern Albert Boime tavlan som ett ”compendium of 
 stereotypes culled from the voluminous writings of the abolitionists”. Albert 
Boime, The art of exclusion: Representing blacks in the nineteenth century (Washing-
ton: Smithsonian Institution Press, 1990), s. 64. För en analys av det voyeuris-
tiska inslaget se Marcus Wood, Blind memory: Visual representations of slavery in 
England and America 1780–1865 (Manchester: Manchester University Press, 2000), 
s. 43–45. 

144. Proceedings of the General AntiSlavery Convention, called by the committee of 
the British and Foreign AntiSlavery Society, and held in London, from Tuesday, June 
13th, to Tuesday, June 20th, 1843 (London: John Snow, 1843), t.ex. s. 156 och 164.

145. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1843, s. 41.
146. En av deltagarna vid konventet 1840 konstaterade t.ex. att det inte hade 

räckt med de omfattande skrifter som tidigare producerats och karikerade en 
dialog mellan systemets motståndare och dess försvarare: ”’But cannot you read 
the accounts?’ ’Oh, they are very apt to overdraw these things”. Proceedings of 
the General AntiSlavery Convention 1840, s. 136.

147. Steven Shapin & Simon Shaffer, Leviathan and the airpump: Hobbes, 
 Bolyle, and the experimental life (Princeton: Princeton University Press, 2011 
[1985]), s. 225.

148. Sammankomsterna i Exeter Hall var formellt årsmöten för British and 
Foreign Anti-Slavery Society men de måste ses som integrerade delar i konven-
ten som arrangemang då de lades i direkt anslutning till dessa och både frågor 
och deltagare överlappade.

149. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. iv.
150. I den historiska forskningen har betydelsen av att slaverifrågan vid anti-

slaverikonventen så tydligt framställdes som en enhetlig och gemensam fråga 
– att slaveriet i de koloniala plantageekonomierna och Nord- och Sydamerika 
skrevs samman med likartade praktiker i Ryssland, det Osmanska riket, Indien 
etc. – påpekats men det verkar inte ha analyserats närmare. Se t.ex. Howard 
Temperley, British antislavery, 1833–1870 (Columbia: University of South Caro-
lina Press, 1972), s. 92.

151. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1843, s. 2–6.
152. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1843, s. 32–41, cit. s. 39.
153. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1843, s. 174–182, 213–232, 

277–284 och 289–294.
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154. Berättelser om före detta slavars levnadsöden och väg till frihet utgjorde 
sedan slutet på 1700-talet en egen litterär nisch som var populär på bokmark-
naden och många av upphovspersonerna gjorde också, som nämnts i kap. 1, 
omfattande föredragsturnéer i Storbritannien under fr.a. 1840- och 1850-talet. 
Se R. J. M. Blackett, Building an antislavery wall: Black Americans in the Atlantic 
abolitionist movement, 1830–1860 (Baton Rouge: Louisiana State University 
Press, 1983), s. 25–31, och Audrey Fisch, American slaves in Victorian England: 
Abolitionist politics in popular literature and culture (New York: Cambridge Uni-
versity Press, 2000), särsk. kap. 3. Både författare och utgivare av sådana skild-
ringar medverkade också vid de båda antislaverikonventen, t.ex. afroamerika-
nerna William Wells Brown och James W. C. Pennington samt utgivaren av 
deras böcker i Storbritannien, förläggaren och politikern Charles Gilpin. För 
dessa personer se även kap. 3.

155. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 302–311. 
156. För berättelser om situationen i Sudan och Egypten se Proceedings of the 

general AntiSlavery Convention 1840, s. 193–197. 
157. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 236.
158. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 266.
159. Thomas W. Laqueur, ”Bodies, details, and the humanitarian narrative”, 

i Lynn Hunt, red., The new cultural history (Berkeley: University of California 
Press, 1989). En senare undersökning som utgår från en liknande tes om skild-
ringen av lidande kroppar är Lynn Hunt, Inventing human rights: A history (New 
York: W. W. Norton & Company, 2008).

160. Bernard Comment, The panorama (London: Reaktion Books, 1999), 
s. 142. Jämför även Erkki Huhtamo, Illusions in motion: Media archaeology of the 
moving panorama and related spectacles (Cambridge, MA: MIT Press, 2013), 
kap. 11, för en beskrivning av den metaforiska användningen av olika panora-
matyper vid tiden. I sammanhanget kan det noteras att abolitionister med 
kopplingar till dessa kretsar också några år senare kom att skapa faktiska rör-
liga panoramor som bl.a. inkluderade slaveriet i usa. Bland annat turnerade 
William Wells Brown i Storbritannien med ett sådant panorama i början av 
1850-talet, se Ezra Greenspan, William Wells Brown: An African American life 
(New York: W. W. Norton, 2014), s. 239–249.

161. Citat från anmälan av de tryckta förhandlingarna i The British and Foreign 
AntiSlavery Reporter, 6 oktober 1841, s. 212.

162. Det har beskrivits som att antislaverirörelsens tilltal förändrades i mer 
absolut fördömande riktning i och med att den under 1830-talet omorganise-
rades i syfte att agitera mot det s.k. lärlingssystemet, dvs. det övergångssystem 
som först infördes i de brittiska kolonierna efter att det formella slaveriet 
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 avskaffats. Drivande i denna omställning var bl.a. Joseph Sturge och kretsarna 
bakom konventet. Se Temperley, British antislavery, s. 13–15 och 74–77. 

163. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 7. Detta är samma 
formulering av huvudinriktning som för British and Foreign Anti-Slavery 
 Society. Att det fredliga framhölls särskilt kan t.ex. ses mot bakgrund av de 
ickevåldsinriktade kväkarnas starka inflytande i dessa sammanhang, men även 
samtida diskussioner om användning av militär för att stoppa slavhandeln och 
även en oro för anklagelser om att inspirera till väpnad revolt bland slavarna. 
För dessa diskussioner och den brittiska statens agerande se Richard Huzzey, 
Freedom burning: Antislavery and empire in Victorian Britain (Ithaca: Cornell 
University Press, 2012), särsk. kap. 3. 

164. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 201.
165. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 418. 
166. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 259.
167. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 201. Resone-

manget fortsätter: ”as our power is moral, let us, knowing as we do the value 
of that description of power, wield it manfully; and if the governments of the 
earth require to be redeemed from the slavery of ancient opinions, and some of 
them to those opinions are themselves slaves, let us then endeavour to relieve 
the slaves that rule as well as the slaves that are ruled”.

168. För en behändig sammanfattning av resolutioner från konventet 1840 se 
Minutes of the proceedings of the General AntiSlavery Convention, called by the com
mittee of the British and Foreign AntiSlavery Society, held in London on the 12th of 
June, 1840, and continued by adjournments to the 23rd of the same month (London: 
British and Foreign Anti-Slavery Society, 1840).

169. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1843, s. 55. Den som tala-
de var James W. C. Pennington som bl.a. framträdde vid mötet som represen-
tant för den afroamerikanska befolkningen i usa. Detta förklarar  användningen 
av ordvändningar som ”jag vädjar till” (jämför nedan s. 101-103.) 

170. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 204. Detta drag 
i tidens agitation har tidigare påpekats. Howard Temperley har bl.a. konstaterat 
att ett utmärkande förhållningssätt var att ”if morality transcended politics it 
transcended national boundaries too”. Howard Temperley, ”Anti-slavery”, i 
Patricia Hollis, red., Pressure from without in early Victorian England (London: 
Edward Arnold, 1974), s. 40.

171. För mänskligheten som referens och bärare av (universella) rättigheter 
med fokus på bl.a. den tidiga antislaverirörelsen se t.ex. Michael Barnett, 
Empire of humanity: A history of humanitarianism (Ithaca: Cornell University 
Press, 2013), s. 36–37 och kap. 3. Som Lynn Hunt påpekat var det ursprungliga 
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”deklarerandet” av rättigheter för människan som människa inte alltid det mest 
intressanta, utan ofta snarare hur dessa ”deklarationer” sedan kunde användas 
för att hävda och utvidga olika anspråk, se Hunt, Inventing human rights, särsk. 
kap. 4.

172. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 169. Proceedings 
of the General AntiSlavery Convention 1843, s. 91.

173. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 8 och 520.
174. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 241.
175. Vid det andra mötet var färre personer från icke engelsktalande länder 

närvarande, t.ex. enbart någon enstaka fransman. Den relativa franska från-
varon berodde på en pågående debatt i pressen om Storbritanniens rätt att 
genomsöka franskflaggade fartyg som misstänktes syssla med slavhandel, en 
debatt som i Frankrike vid denna tid gjorde all antislaveriagitation suspekt om 
den förknippades med brittiska intressen. Se Lawrence C. Jennings, French 
antislavery: The movement for the abolition of slavery in France, 1802–1848 (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2000), s. 154.

176. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 36 och 38. Bland 
annat försökte man undvika konflikten genom att distribuera en ny inbjudan i 
Nordamerika där det framgick att bara män borde nomineras som delegater, 
samt med hjälp av påstötningar på plats innan konventet för att övertyga radi-
kalerna om att inte störa mötet. En skildring av dessa försök finns i Lucretia 
Motts dagbok: Fredrick B. Tolles, red., Slavery and the ”woman question”: Lucre
tia Mott’s diary of her visit to Great Britain to attend the World’s AntiSlavery Conven
tion of 1840 (Haverford & London: Friend’s Historical Association & Friend’s 
Historical Society, 1952), s. 22–29.

177. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 171–172. Den 
katolik man syftade på i detta sammanhang var irländaren Daniel O’Connell, 
se vidare not 199.

178. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 167.
179. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 472. Ett annat 

tydligt exempel på detta världsmötes position som allomfattande men ändå 
kristet ges när församlingen diskuterar ”mohammedanskt” slaveri, s. 189–200. 
En uttrycklig diskussion av behovet av att inkludera det specifikt religiösa 
(kristna) bredvid en mer allmänt hållen moral kom också att föras vid samma 
konvent, se s. 464–472.

180. För denne se Christopher L. Webber, American to the backbone: The life of 
James W. C. Pennington, the fugitive slave who became one of the first black abolitionists 
(New York: Pegasus Books, 2011). Med vid mötet 1843 fanns även flera andra 
delegater som också aktivt positionerade sig och av andra positionerades som 
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exempel på svarta människors förmåga. Motsvarande roll vid mötet 1840 hade 
alltså t.ex. en person som Henry Beckford från Jamaica. För betydelsen av 
fr.a. afroamerikanska abolitionisters offentliga framträdanden i Storbritannien 
 generellt vid tiden, se även kap. 1.

181. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1843, s. 49. Hela anföran-
det återges på s. 45–55 och en längre diskussion av samma frågeställning finns 
på s. 204–213. Samma tema hade Pennington något år tidigare systematiskt 
försökt bemöta i sin för pedagogiskt bruk avsedda framställning A text book of 
the origin and history, &c. &c. of the colored people (Hartford: L. Skinner, 1841). 

182. The British and Foreign AntiSlavery Reporter, 14 juni 1843, s. 99. En annan 
delegat sade om Pennington: ”He is a living witness of the truth of what I say.” 
Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1843, s. 207. Detta förhållnings-
sätt gällde även i pressrapporteringen, se t.ex. redogörelsen i The Morning 
 Advertiser, 14 juni 1843.

183. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1843, s. 54. I detta sam-
manhang är det värt att påpeka att just Pennington var drivande i egna organi-
satoriska strävanden för afroamerikaner, bl.a. i de första offentliga reformkon-
venten varav flera hölls redan under 1830-talet. Bakgrunden till dessa konvent 
var enligt organisatörerna bl.a. uttryckligen att deltagarna inte kunde ”dele-
gate the protection of our rights to others”. För dessa konvent och Penningtons 
roll se Webber, American to the backbone, kap. 4–6, cit. s. 136.

184. En sky av vittnen var ett uttryck från Nya testamentet som under kon-
venten bl.a. användes för att beskriva de tillresta amerikanerna. R. R. Madden 
talade t.ex. om ”those men from America, who have come as one great cloud of 
witnesses across the Atlantic” Proceedings of the General AntiSlavery Convention 
1840, s. 212. Liksom i bibelordet var det centralt att delegaterna kunde berätta 
vad som var möjligt och inspirera till nya ansträngningar: ”Alltså, då vi nu hava 
omkring oss en så stor sky av vittnen, må ock vi lägga av allt som är oss till 
hinder, och särskilt synden, som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa 
framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd.” (Hebreerbrevet 12.1) För vitt-
nande som en avgörande men också omstridd praktik inom både religion, rätts-
system och realistisk litteratur vid tiden, se Jan-Melissa Schramm, Testimony and 
advocacy in Victorian law, literature, and theology (Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2000), särsk. kap. 1. 

185. Detta konstaterar t.ex. historikern Richard Huzzey: ”The common 
 appeal to ’testify against slavery’ was no accident: anti-slavery lecturers and 
their lectures had much in common with the style of evangelical preachers and 
revival meetings making similar demands.” Huzzey, Freedom burning, s. 38.

186. Benjamin Robert Haydons beskrivning av öppningsceremonin med 
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Thomas Clarcson är talade i detta avseende. För den som inte var närvarande 
var det enligt Haydon ”scarcely possible to convey […] the effect on the ima-
gination of one who, like myself, had never attended benevolent meetings, had 
no notion of such deep sincerety in any body of men, or of the awful and unaf-
fected piety of the class I had been brought amongst [– – –] The women wept 
– the men shook off their tears, unable to prevent their flowing; for myself, I 
was so affected and so astonished, that it was many minutes before I recovered, 
sufficiently to percieve the moment of interest I had longed for had come to 
pass – and this was the moment I immediately chose for the picture.” Description 
of Haydon’s picture of the great meeting of delegates held at the Freemason’s Tavern, June 
1840, for the abolition of slavery and the slave trade throughout the world (London: 
Charles Reynell, 1841), s. 9–10. Motsvarande uppseendeväckande emotionella 
yttringar vid konventet 1843 skedde bl.a. i samband med uppvisandet av en 
”indianprins” i församlingen. Pojken, som kallades Nikkanochee och sades vara 
son till en känd Seminolehövding, Oceola i Florida, var vid tiden uppmärk-
sammad i den brittiska pressen och det berättades att hans anförvanter dödats 
av amerikanska soldater. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1843, 
s. 61–64. 

187. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 243.
188. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 555.
189. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 268. 
190. Diskussionen om vad som var trovärdiga vittnesmål var livaktig inom 

flera fält just under denna period. I detta sammanhang är det t.ex. inte ointres-
sant att påminna om att personer som kunde anses religiöst avvikande eller 
okunniga fram till helt nyligen uteslutits från att vittna i domstol i Storbritan-
nien. Se Schramm, Testimony and advocacy, s. 63–66 och kap. 3.

191. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 215. Syftet sägs 
på ett ställe vara att ”set my experiences against the opinions of many people, 
whose sentiments on any other subject, I considered entitled to respect” 
(s. 216). Det betonades att i usa kunde man inte se sakförhållandena klart: 
”The only apology I have to offer for her [usa] is, that she is possessed of a 
devil”. Det skulle bli nödvändigt att ”exorcise her” genom att frilägga san-
ningen: ”We state facts, and as men we ought to state them” (s. 145).

192. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 215. Att vittnes-
tematiken var central just vad gäller slaveriet i usa visas också av den ameri-
kanske abolitionisten Theodor Dwight Welds vid tiden omtalade, och vid kon-
venten refererade, bok med den talande titeln, American slavery as it is: Testimony 
of a thousand witnesses (New York: American Anti-Slavery Society, 1839).

193. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 216. 
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194. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 13.
195. För en beskrivning av missionärernas roll i antislaveriagitationen under 

denna period, betydelsen av reseberättelser från slaverimotståndare och gene-
rellt hur förhållandena i kolonier som Jamaica presenterades för en brittisk 
publik, se Hall, Civilising subjects, särsk. kap. 1 och 3.

196. För undersökningskommissionernas roll se Oz Frankel, States of inquiry: 
Social investigations and print culture in nineteenthcentury Britain and the United 
States (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2006), kap. 5. 

197. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 441.
198. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 364–365. En 

 annan talare skickar t.o.m. runt skrivprover från skolbarn i församlingen för att 
bevisa sin poäng (s. 505). 

199. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 175. Daniel O’Con-
nell var vid tiden mycket uppmärksammad för sin agitation för katolsk emanci-
pation och upphävande av unionen mellan Irland och Storbritannien. Han var 
också en av mötets allra mest hyllade talare och man hoppades att hans uttalan-
den skulle ha stort inflytande, inte minst på den irländska diasporan i usa.

200. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 200.
201. William Knibb och dennes verksamhet behandlas utförligt i Hall, Civi

lising subjects, s. 98–101, 117–137, 157–174 och 330–337. Hall betonar också sär-
skilt att missionärerna hade en nyckelroll under dessa år ”as spokesmen for the 
enslaved and apprenticed, representing Jamaica to the abolitionists and the 
imperial government” (s. 200).

202. En samtida (hagiografisk) beskrivning av Knibbs berömmelse, roll i anti-
slaveriagitationen och omfattningen av hans offentliga framträdanden i Stor-
britannien finns i John Howard Hinton, Memoir of William Knibb, missionary in 
Jamica (London: Houston and Stoneman, 1849), kap. 14. Vid besöket i Stor-
britannien 1840 uppskattas Knibb enligt denna källa ha talat vid omkring 150 
offentliga möten, med en sammantagen publik på 200 000 personer (se s. 374–
376).

203. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 363 och 366–367. 
Den brittiske parlamentsledamoten Stephen Lushington tvivlade t.ex. inte på 
”one word which my friend Mr. KNIBB has said, as to the improved condition 
of the people of Jamaica” (s. 378).

204. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1843, s. 70. Den som 
återges är en T. Spencer, präst i den anglikanska kyrkan i Storbritannien.

205. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 97.
206. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 276. Ett exempel 

på en fråga som arrangörerna inte vill ta upp 1840 för att undvika splittrande 
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diskussioner var nyttan av kolonisationsföretag i Afrika i likhet med de som just 
då planerades av Thomas Fowell Buxton och det inflytelserika Abolition  Society 
(se s. 490–491).

207. För den utdragna debatten om frihandel och skyddstullar mot socker 
från slavekonomierna se Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1843, 
s. 127–173. En kontext till denna diskussion finns i Huzzey, Freedom burning, 
kap. 5.

208. David Higgins, ”Art, genius, and racial theory in the early nineteenth 
century: Benjamin Robert Haydon”, History Workshop Journal, nr 58 (2004), 
s. 17. För nutida estetiska invändningar mot Haydons tavla se även Wood, Blind 
memory, s. 61, och för dåtida kritik J. R. Oldfield, ”Chords of freedom”: Comme
moration, ritual and British transatlantic slavery (Manchester: Manchester Univer-
sity Press, 2007), s. 20–21. 

209. Citat från Haydons dagbok, 13 november 1840, i John Jolliff, red., Neglec
ted genius: The diaries of Benjamin Robert Haydon, 1808–1846 (London: Hutchin-
son, 1990). Detta är ett ofta citerat stycke för att visa under vilka förhållanden 
Haydon arbetade med tavlan. Se t.ex. Oldfield, ”Chords of freedom”, s. 19.

210. Det är värt att påpeka att ”massporträtt” av liknande slag målats i flera 
sammanhang under denna period i Storbritannien, bl.a. hade Haydon själv 
målat ett liberalt reformmöte, ”The Reform Banquet, 1832”, på detta sätt och 
konstnären George Hayters framställning av det reformerade underhusets för-
sta möte, ”The House of Commons, 1833”, blev vida bekant. Detta format för 
ett individfokuserat historiemåleri låg alltså i tiden när mötet 1840 organisera-
des. För Haydons tavla i den samtida kontexten se Henry Miller, Politics perso
nified: Portraiture, caricature and visual culture in Britain, c. 1830–80 (Manchester: 
Manchester University Press, 2015), kap. 4. Miller påpekar särskilt att dessa 
tavlor, som kan framstå som monotona idag, knappast var det för en samtida 
betraktare som förmodligen kände igen många av de avbildade och inte sällan 
var intresserad av att bedöma karaktär utifrån utseende (s. 124–125).

211. Description of Haydon’s picture of the great meeting, s. 7 och 12.
212. Världsmöte var en beteckning som organisatörerna förvisso även verkar 

ha kunnat tona ner när de inte stod på scen. I samband med diskussionen om 
kvinnors deltagare förklarade man t.ex., enligt Lucretia Mott, att ”it wasn’t 
designed as a World Convention – that was a mere Poetical License”. Toll, 
Slavery and the ”woman question”, s. 29, kurs. i orig. 

213. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 554 och 556.
214. Hall, ”The lords of humankind re-visited”, s. 472. 
215. För tavlans tillkomst- och utställningshistoria se Oldfield, ”Chords of free

dom”, kap. 1. För användningen vid frihandelsmötet se Paul A. Pickering & Alex 
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Tyrrell, The people’s bread: A history of the AntiCorn Law League (London: Blooms-
bury, 2000), s. 208.

216. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1843, s. vii. Diskussio-
nerna om en pågående insamling för och arbetet med Baxter-trycket är lång-
dragna i The British and Foreign AntiSlavery Reporter (se t.ex. 26 juli och 6 sep-
tember 1843 samt 10 juli 1844) och en skiss gjordes också som ställdes ut men 
något färdigt tryck i färg framställdes aldrig. Långt senare, på 1870-talet, lät 
organisatörerna istället konstnären John Alfred Vinter göra en litografi av  tavlan. 

217. Se t.ex. The British and Foreign AntiSlavery Reporter, 1 juli 1840, s. 155.
218. I The British and Foreign AntiSlavery Reporter återges följande dikter i 

samband med mötet 1840: John G. Whittier, ”The World’s Convention of the 
Friends of Emancipation, to be held in London in 1840”, Charles Mackay, ”A 
dream of the future: To the Anti-Slavery Convention”, och anon., ”Haydon’s 
picture of the Anti-Slavery Convention”. The British and Foreign AntiSlavery 
Reporter, 25 mars och 1 juli 1840 samt 19 maj 1841. Till minne av konventet 1843 
publicerade bl.a. en Thomas Scales dikten ”To the Anti-Slavery Convention” i 
tidningen Christian examiner. Se Proceedings of the General AntiSlavery Convention 
1843, s. 340.

219. Första strofen från John G. Whittier, ”The World’s Convention of the 
Friends of Emancipation, to be held in London in 1840”, The North Star: The 
poetry of freedom, by her friends (Philadelphia: Merrihew and Thompson, 1840).

220. Organisatörerna av antislaverikonventen beskrev gärna de tryckta för-
handlingarna med uttryck som ”faithful record” och ”permanent record” och 
framhöll deras stora betydelse: ”it is manifest that no lasting benefits would be 
secured without an accurate and a permanent record of its transactions”. Pro
ceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. iii, och Proceedings of the 
General AntiSlavery Convention 1843, s. vi. I förhandlingarna 1843 anges det ut-
tryckligen på försättsbladet att de ställts samman av en stenograf, som också 
namnges (J. F. Johnson). 

221. Citat från recension i tidningen The Patriot återgiven i en annons för 
boken i The British and Foreign AntiSlavery Reporter, 20 oktober 1841, s. 217.

222. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1843, s. 328. I privat kor-
respondens reflekterade Lewis Tappan dock även över fördelarna med att om-
sätta antislaveriinformation av detta slag i kortare artiklar och pamfletter för 
att nå fler i usa. Se brev från Lewis Tappan till John Scoble, 1 mars 1843, i 
Annie Heloise Abel & Frank J. Klingberg, red., A sidelight on AngloAmerican 
relations, 1839–1858: Furnished by the correspondence of Lewis Tappan and others with 
the British and Foreign AntiSlavery Society (u.o.: Association for the Study of 
Negro Life and History, 1927), s. 120.



 312 Gränslösa anspråk

223. The British and Foreign AntiSlavery Reporter, 6 oktober 1841, s. 212, kurs. 
i orig.

224. Redigeringen av anförandena var viktigt eftersom det inte var ett 
 uppslagsverk det var frågan om, betonade man. Konventets förhandlingar bor-
de egentligen läsas i sin helhet för att dess syfte skulle kunna realiseras: ”It is 
not to be just looked into, and then placed on the shelf as a book of reference. 
It should everywhere be read.” Citat från anmälan av de tryckta förhandling-
arna i The British and Foreign AntiSlavery Reporter, 6 oktober 1841, s. 212, kurs. 
i orig.

225. Generellt sett uteslöts också alla händelser som sågs som orelaterade till 
budskapet. Det mest extrema exemplet på en händelse som helt redigerades 
bort från konventen var när en vaktmästare som skulle öppna ett fönster föll 
ner på en av delegaterna från andra våningen mitt under ett anförande och själv 
skadades svårt i fallet. Av denna incident vid mötet 1840 syns bara spår i det 
officiella trycket. Jämför beskrivningen i ”The late Anti-Slavery Meeting”, The 
British and Foreign AntiSlavery Reporter, 15 juli 1840. Se även Tolles, red., Slavery 
and the ”woman question”, s. 36, för en samtida dagboksskildring av episoden. 
Händelsen gick dock inte obemärkt förbi i samtiden eftersom många tidningar 
rapporterade den som en kuriositet. 

226. Maria Waring, brev till familjen Webb i Dublin, juni 1840, citerat i Kish 
Sklar, ”’Women who speak for an entire nation’”, s. 467.

227. Shapin & Shaffer, Leviathan and the airpump, s. 60, kurs. i orig. De talar 
om litterära tekniker för att övertyga läsaren och olika ”mimetic devices” för 
att skapa en känsla av upplevd verklighet hos mottagaren (s. 62).

228. En genomgång av större dagstidningar utgivna i London ger vid handen 
att de löpande sessionerna generellt sätt refererades i sammanfattande ordalag 
och t.ex. öppningsceremonin återgavs ofta utförligt. Flera tidningar ägnade stor 
uppmärksamhet åt kontroversen kring kvinnors deltagande 1840 och frihan-
delsdebatten 1843. Viktiga tidningar som rapporterade mötena både 1840 och 
1843 var Times, Morning Chronicle, The Standard och Morning Advertiser. För ett 
flertal exempel på mer utförliga kommentarer se även sammanställningen i 
”The late Anti-Slavery Meeting”, The British and Foreign AntiSlavery Reporter, 
15 juli 1840. 

229. Från politiskt radikala kretsar kunde antislaveriagitationen förvisso ifrå-
gasättas för att den inte tog upp inhemska orättvisor – brittiska antislaverimö-
ten avbröts under denna period inte sällan av chartister – men det innebar 
knappast något generellt ifrågasättande av denna som sådan. För ett exempel 
på kritik av detta slag kopplat till antislaverikonventet 1843 se ”The Anti- 
Slavery Convention, and the English factory children”, Lloyd’s Weekly News
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paper, 25 juni och 9 juli 1843. För relationen mellan antislaveri och sociala frågor 
under perioden se Huzzey, Freedom burning, kap. 4.

230. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 569.
231. Även till de ”Gentlemen of the Press by whom the Reports have been 

furnished” riktar man ett särskilt tack. En redaktör för The Globe återgäldar vid 
mötet detta tack. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1843, s. 331.

232. Att detta också i praktiken skedde i flera fall i länder som Frankrike kan 
konstateras. För ett exempel bland flera se rapporteringen av tal av franska dele-
gater i Le Siècle, 20 och 30 juni 1840.

233. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 554 och 126. 
234. Citat från ett öppet brev tryckt i amerikanska tidningar från guvernören 

och slavägaren (senare presidenten) James K. Polk i Tennesse, refererat i The 
British and Foreign AntiSlavery Reporter, 2 december 1840, s. 310.

235. En talare menade att det som yttrades i London kunde ”our Christian 
press” ta in i sina spalter och att ”the testimony of the British churches shall 
pass like a voice of thunder across the Atlantic waves”. Proceedings of the General 
AntiSlavery Convention 1843, s. 113. För faktisk uppmärksamhet i usa för mötet 
1840 se även Maynard, The World’s AntiSlavery Convention of 1840, s. 470–471.

236. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 129.
237. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 174.
238. Motsättningen mellan absoluta ickevåldsförespråkare och mer moderata 

grupper står i centrum i en klassisk skildring som A. C. F. Beales, The history of 
peace: A short account of the organised movements for international peace (London: 
G. Bell & Sons, 1931), kap. 3. Även den mest genomarbetade senare beskriv-
ningen i Martin Ceadels standardverk The origins of war prevention: The British 
peace movement and international relations, 1730–1854 (Oxford: Clarendon Press, 
1996), kap. 8–10, utgår ofta från denna jämförelse och detsamma gäller Sandi 
E. Cooper, Patriotic pacifism: Waging war on war in Europe, 1815–1914 (Oxford: 
Oxford University Press, 1991), t.ex. s. 25. Som Ceadel påpekar (s. 27–28) bör-
jade uttrycket pacifist egentligen inte användas förrän vid sekelskiftet 1900. Vid 
1800-talets mitt talade man snarare om fredsvänner.

239. Typexemplet är W. H. van der Lindens detaljerade genomgång i The 
international peace movement 1815–1874 (Amsterdam: Tilleul Publications, 1987), 
kap. 14. En beskrivning av deltagande vid mötena ges också i Vanessa Lincoln 
Fabius, ”Organizing international society: The French peace movement and 
the origins of reformist internationalism, 1821–1853”, opubl. avhandling, Uni-
versity of California, 2013, kap. 5. För en mer analytisk beskrivning se David 
Nicholls, ”Richard Cobden and the international peace congress movement, 
1848–1853”, Journal of British Studies, vol. 30 (1991). En äldre skildring som 
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 faktiskt ägnar de mediala apekterna uppmärksamhet är Christina Phelps, The 
AngloAmerican peace movement in the midnineteenth century (New York: Colum-
bia University Press, 1930), se särsk. s. 62–92.

240. Reglementering behandlas av Vanessa Lincoln Lambert i ”The dynamics 
of transnational activism: The international peace congresses, 1843–51”, The 
International History Review, vol. 38 (2016). För frågan om nationalitet se Tho-
mas Hippler, ”From nationalist peace to democratic war: The peace congresses 
in Paris (1849) and Geneva (1867)”, i Thomas Hippler & Miloš Vec, Paradoxes 
of peace in nineteenth century Europe (Oxford: Oxford University Press, 2015). 
Slutsatserna av dessa undersökningar refereras utförligare nedan. 

241. För ett typiskt förhållningssätt se Nicholls, ”Richard Cobden and the 
international peace congress movement”, som bl.a. beskriver den ”naive over-
optimism” (s. 351) som kom till uttryck i kongressernas framträdanden. Jämför 
även Alexander Tyrrell, ”Making the millenium: The mid-nineteenth century 
peace movement”, The Historical Journal, vol. 20 (1978), särsk. s. 91–92.

242. Citat från artiklar i The Times, 24 och 27 augusti 1849. Exempel på redo-
görelser för själva mötena finns i ”The Peace Congress at Paris”, The Times, 24 
och 25 augusti 1849. Inte sällan skrev också tidningens korrespondent utförliga 
redogörelser i raljerande ton.

243. The Times, 19 oktober 1848.
244. Le Constitutionnel, 23 augusti 1849.
245. Congrès des amis de la paix universelle réuni à Paris en 1849 (Paris: Librairie 

de Guillaumin et Ce, 1850), s. 19.
246. Report of the proceedings of the second General Peace Congress, held in Paris, on 

the 22nd, 23rd and 24th of August, 1849 (London: Charles Gilpin, 1849), s. 22. 
Stycket saknas i de franska förhandlingarna där det aktuella anförandet inte 
återges annat än i kort sammandrag.

247. Argumenten har behandlats utförligt i sekundärlitteraturen. Se t.ex. 
Phelps, The AngloAmerican peace movement, s. 52–62.

248. Verhandlungen des dritten allgemeinen Friedenscongresses gehalten in der Paul
skirche zu Frankfurt a/M., am 22., 23. und 24. August 1850 (Frankfurt am Main: I. 
D. Sauerländer’s Verlag, 1851), s. 19. Kongresserna var också nära kopplade till 
försök att introducera principer om medling i beslutande församlingar i Stor-
britannien och Frankrike. De drivande i detta, Richard Cobden i Storbritannien 
och Francisque Bouvet i Frankrike, uttryckte upprepade gånger behovet av att 
fredsfrågorna kunde fås att ”descend from the intellectual heights of philo-
sophy, into the domain of positive legislation and social practice”. Report of the 
proceedings of the second General Peace Congress, s. 38. Cobden talade även om ”the 
practical question”, ”that did not require the stimulus of oratory”, detta i just 
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ett bejublat anförande i London: Report of the proceedings of the fourth General 
Peace Congress, held in Exeter Hall, London, on the 22nd, 23rd, and 24th July, 1851 
(London: Charles Gilpin, 1851), s. 38–45.

249. Det kan noteras att den påhittade traditionella klädedräkten, inklusive 
en turban med den muslimska halvmånen, var ett typiskt sätt att karikera sulta-
nen i kritiska framställningar av Osmanska riket hos bl.a. Cham vid denna tid. 
Se Elisabeth C. Childs, Daumier and exoticism: Satirizing the French and the foreign 
(New York: Peter Lang, 2004), s. 177–178.

250. Hänvisningar till opinionen var inget nytt vid just fredskongresserna; 
opinionens roll för att säkra fred mellan länder framhölls redan i upplysnings-
tidens olika förslag om universell fred. För ett antal exempel på sådana refe-
renser se van der Linden, ”The international peace movement”, s. 47–54 och 
394–396. Den avgörande betydelsen av hänvisningar till opinionen i agitatio-
nen vid 1800-talets mitt uppmärksammas t.ex. av Phelps i The AngloAmerican 
peace movement, särsk. s. 21–23.

251. Congrès des amis de la paix universelle, réuni à Bruxelles, en 1848 (Bruxelles: 
Imprimerie de Th. Lesigne, 1849), s. 5.

252. Att det politiska styret var beroende av opinioner som skapades i en of-
fentlighet hade kommit att bli en etablerad uppfattning vid tiden. Begrepp som 
opinionen, den allmänna meningen och offentlighet kom under perioden att 
rymma en specifik berättelse om historisk utveckling, ofta från hemlighets-
makeri och envälde till öppenhet och delaktighet i styret. För dessa begrepp och 
deras utveckling se t.ex. Lucian Hölscher, Öffentlichkeit und Geheimnis: Eine 
 begriffsgeschichtliche Untersuchung zur Entstehung der Öffentlichkeit in der frühen 
 Neuzeit (Stuttgart: Klett-Cotta, 1979), särsk. kap. 4. 

253. The Peace Congress at Brussels, on the 20th, 21st, and 22nd of September, 1848 
(London: Tyler and Reed, s.d.), s. 27. Detta är egentligen ett citat från en av 
Elihu Burritt skriven essä snarare än något som faktiskt uttalades vid kongres-
sen. Vid mötet framfördes essän av en annan deltagare som läste en fransk 
översättning.

254. Report of the proceedings of the second General Peace Congress, s. 72.
255. Pierre Rosanvallon, Le peuple introuvable: Histoire de la représentation démo

cratique en France (Paris: Gallimard, 1988), cit. s. 15.
256. Folket frammanades vid fredskongresserna som direkt hot t.ex. av den 

spanske ekonomen Ramon de la Sagra i Bryssel: om opinionen får styra riske-
rades anarki enligt honom (se Congrès des amis de la paix universelle, réuni à Brux
elles, s.34–39). Även en fransk präst föredrog vid det mötet det ”allmänna för-
nuftet” framför den ”allmänna meningen”: ”Korsfäst honom! Korsfäst honom! Den 
allmänna meningen förändras från vecka till vecka, från en dag till en annan, 
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från morgonen till kvällen; det är inte detta jag skulle vilja kalla mänsklighetens 
samvete.” (s. 63–64). Motsvarande kritik mot tanken på folkets självstyrande 
förmåga uttrycktes även av utomstående kritiker som ofta pekade särskilt på 
revolutionshotet som argument för stående arméer, dvs. det våldsamma folket 
som hot. Se t.ex. militären Charles Martins pamflett Un grognement pour le 
 Congrès de la Paix ou de la philosophie de la guerre et de la nécessité pour les peuples, en 
général, et pour la France, en particulier, de conserver leurs armées permanentes (Paris: 
Librairie Militaire de J. Dumaine, 1849). Att folkets eller nationens egenskaper 
och förutsättningar att bidra till offentlig meningsbildning förståtts på tämligen 
olika sätt inom olika tanketraditioner har tidigare diskuterats, se t.ex. Hölscher, 
Öffentlichkeit und Geheimnis, s. 151–153.

257. Report of the proceedings of the second General Peace Congress, s. 49.
258. Pierre-Jean de Béranger var vid tiden en populär skriftställare i både 

Frankrike och Storbritannien, han var både vida läst och uppfattad som just 
folklig. Hans verser framfördes ofta som sånger, och inte minst deras republi-
kanska tendens gjorde dem till stående inslag även i radikala kretsar. För en 
kontextualisering se Joseph Phelan, ”The British reception of Pierre-Jean de 
Béranger”, Revue de littérature comparée, nr 313 (2005).

259. Hippler ”From nationalist peace to democratic war”; även Sandi Cooper 
lyfter fram temat i Patriotic pacifism.

260. Thomas Hippler påpekar att begreppet ”nation” vid fredskongressen 
1849 ofta kom att likställas med ”det civila samhället”, vilket stämmer väl över-
ens med argumentet här. Hippler, ”From nationalist peace to democratic war”, 
s. 182–183. 

261. Report of the proceedings of the third General Peace Congress, held in Frankfort, 
on the 22nd, 23rd, and 24th August, 1850 (London: Charles Gilpin, 1851), s. 32. De 
citerade styckena kommer från ett anförande av Émile de Girardin och återfinns 
inte i den tyska utgåvan där anförandet bara summeras kort. Se även Report of 
the proceedings of the second General Peace Congress, där man talar om statsförnuft 
(s. 22) och där samme Émile de Girardin framhåller att regeringarna nuförtiden 
är helt beroende av uppfattningar som emmanerar från folket (s. 47). 

262. Report of the proceedings of the second General Peace Congress, s. 38–39. Anfö-
randet återges mycket summariskt i den franska utgåvan och de citerade pas-
sagerna finns inte med där.

263. Report of the proceedings of the second General Peace Congress, s. 115. Brevet 
publicerades enbart i den engelska utgåvan av förhandlingarna.

264. Report of the proceedings of the second General Peace Congress, s. 53–54. För 
Cobden var en skeptisk inställning till regeringar, byråkrati och diplomati 
knutna till idéer om vad han benämnde principen om ”no foreign policy”, dvs. 
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en politik mot all internvention i andra länder och även mot upprätthållandet 
av kolonier. Se t.ex. Wendy Hinde, Richard Cobden: A Victorian outsider (New 
Haven: Yale University Press, 1987), kap. 9. 

265. Report of the proceedings of the third General Peace Congress, s. 34. En längre 
återgivning av detta anförande, dock utan just de citerade orden, finns i den 
tyska utgåvan. Se Verhandlungen des dritten allgemeinen Friedenscongresses gehalten 
in der Paulskirche zu Frankfurt a/M, s. 29–30.

266. Report of the proceedings of the third General Peace Congress, s. 57.
267. Report of the proceedings of the second General Peace Congress, s. 77.
268. Verhandlungen des dritten allgemeinen Friedenscongresses gehalten in der Paul

skirche zu Frankfurt a/M, s. 5.
269. Se t.ex. The Peace Congress at Brussels, s. 15.
270. Kongressens ordförande, Karl Jaup, hade själv också deltagit i Frankfurt-

parlamentet. I bild (se bild 27) visades lokalens karaktäristiska cirkulära form 
upp och det framgick att den fortfarande var dekorerad för sitt tidigare folk-
representativa ändamål. Liksom under pågående nationalförsamling var tyska 
flaggor i svart, rött och guld draperade runt möteslokalen och bildade fond 
bakom podiet och talarstolen tillsammans med bl.a. den karaktäristiska heral-
diska örnen; detta var aspekter som också noga beskrevs i mötets engelska 
tryck. På så vis hyllades också idén om tysk enhet vid kongressen, dock mindre 
som ett uttryck för vikten av att främja ett tyskt ethnos och mer som ett sätt att 
ställa det allmänna folk fredskongresserna representerade mot furstehusens in-
tressen. Uppgifter om lokalens utseende vid mötet finns bl.a. i den amerikanske 
vicepresidenten Edward Hitchcocks frus reseskildring: se Robert L. Herbert, 
red., A woman of Amherst: The travel diaries of Orra White Hitchcock, 1847 and 1850 
(Bloomington: iUniverse, 2008), kap. 5. 

271. Report of the proceedings of the third General Peace Congress, s. 5.
272. Report of the proceedings of the third General Peace Congress, s. 1–2. Det fram-

hölls av organisatörerna särskilt att de församlade fredsvännerna var ”advocats 
for the substitution of reason for force, of discussion for violence, or parlia-
ments for armies”. 

273. Report of the proceedings of the second General Peace Congress, s. 5.
274. Report of the proceedings of the second General Peace Congress, s. 5.
275. Lincoln Lambert, ”The dynamics of transnational activism”, s. 127. 
276. Att viktiga beslut fattades vid mindre förmöten skildras av flera delta-

gare vid dessa. För en utförlig skildring av hur det kunde gå till, se Elihu Burritt, 
”Journal”, New Britain Public Library, vol. 14, anteckning 20 augusti 1850, där 
Burritt beskriver hur formuleringen av kongressens beslut avgjordes i intensiva 
diskussioner mellan tyska och angloamerikanska deltagare innan själva 
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 sammankomsten. Han poängterar bl.a. att dessa förmöten var ”the most criti-
cal and important part of such a demonstration”. Liknande skildringar finns 
även av diskussioner inför mötet i London 1851: Elihu Burritt, ”Journal”, New 
Britain Public Library, vol. 16, anteckning 21 juli 1851.

277. Citat i Herald of Peace, augusti 1849, s. 340. Snarlika bestämmelser antogs 
vid alla fredskongresserna.

278. Report of the proceedings of the second General Peace Congress, s. 33. För diskus-
sioner om vad som skulle tas upp inför mötet se van der Linden, The internatio
nal peace movement, s. 389. Att många deltagare var kritiska till att man lade 
”munkavle” på kongressen framgår också på många håll. Den amerikanske 
delegaten William Wells Brown skriver: ”In one sense the meeting was a glo-
rious one – in another, it was mere child’s play; for the Congress had been 
restricted to the discussion of certain topics. They were permitted to dwell on 
the blessings of peace, but were not allowed to say anything about the very 
subjects above all others that should have been brought before the Congress. A 
French army had invaded Rome and put down the friends of political and reli-
gious freedom, yet not a word was said in reference to it. The fact is, the Com-
mittee permitted the Congress to be gagged, before it had met. They put pad-
locks upon their own mouths, and handed the keys to the government. And this 
was sorely felt by many of the speakers.” William Wells Brown, Three years in 
Europe; or, places I have seen and people I have met (London: Charles Gilpin, 1852), 
s. 48–49, kurs. i orig.

279. Ett uppmärksammat exempel på detta, som nämnts i not 256 ovan, var 
Ramon de la Sagras interventioner i Bryssel till förmån för militären och för att 
undvika anarki.

280. Report of the proceedings of the third General Peace Congress, s. 35–39. Se 
 Friedrich Wilhelm von Reden, Zuschrift an den Kongreß der FriedensFreunde zu 
Frankfurt a. M. (Frankfurt: August Osterrieth, 1850), där författaren uppger att 
han djupt beklagar att han ”inte kunde uppträda bland er för att säga er vad jag 
på detta sätt meddelar, eftersom ni, som jag fått veta, enbart släpper in an-
hängare (Adherents)” (s. 4).

281. Report of the proceedings of the second General Peace Congress, s. 80–81.
282. Report of the proceedings of the second General Peace Congress, s. 30. Som 

 Vanessa Lincoln Lambert påpekat finns just detta anförande utförligare åter-
givet på annat håll, se ”The dynamics of transnational activism”, s. 139–142. I 
den parisiska pressen gav Jean Journets framträdande snarast upphov till mun-
terhet, se t.ex. artikeln om händelsen och personen Journet, som beskrivs som 
ett välkänt original, i L’Illustration, journal universel, 20 oktober 1849 och jämför 
även redogörelsen i La Presse, 23 augusti 1849.
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283. En översiktlig sammanställning av alla resolutioner fredskongresserna 
beslutade finns i Nicholls, ”Richard Cobden and the international peace con-
gress movement”, s. 358–359. Några resolutioner var unika för en kongress men 
dessa rörde genomgående mer perifera frågor.

284. Flera av de tongivande delegaterna var i samtiden välkända för offentlig 
talekonst och markeringar av det offentliga talandets betydelse var många vid 
dessa möten. Inte sällan kommenterades också just anförandenas stil och reto-
riska kvaliteter i skildringar av mötena. Ett utförligt exempel finns i beskriv-
ningen av mötet i Paris 1849 av signaturen A lady i Gallic gleanings: A series of 
letters descriptive of two excursions to the French metropolis, and the Parisian Peace 
Congress, 1849 (London: Charles Gilpin, 1849), s. 49–65. Talarstil vid mötet i 
Frankfurt 1850 ägnas stor uppmärksamhet i George Copway, Running sketches 
of men and places, in England, France, Germany, Belgium, and Scotland (New York: 
J. C. Riker, 1851), se t.ex. 225–230. 

285. Till exempel skrev Richard Cobden i ett brev till Joseph Sturge, 4 decem-
ber 1850: ”We are aiming now at influencing men, & governments by appeals 
not only to christian feeling but statesmanlike policy”, i Anthony Howe, red., 
The letters of Richard Cobden, 4 vol. (Oxford: Oxford University Press, 2007–
2015), vol. 2, s. 261.

286. I Herald of Peace beskrevs ”the present Peace movement” som en bland-
ning av känsla och saklighet: ”It has all the ’sentiment’ of the crusades, without 
their cruel and benighted bigotry, – combined with all the matter-of-fact argu-
ment of the Anti-Corn Law agitation.” Herald of Peace, mars 1849, s. 270. Mar-
tin Ceadel konstaterar i The origins of war prevention, s. 445, att fredsvännerna 
under dessa år sekulariserade sitt språkbruk, gick ifrån en ”declamatory style” 
och blev ”more argumentative”.

287. Till exempel The Peace Congress at Brussels, s. 34–37.
288. Report of the proceedings of the third General Peace Congress, s. 13. Detta ska 

ha sagts i ett anförande av belgaren Auguste Visschers. Motsvarande formule-
ringar finns inte i den tyska utgåvan. 

289. Talaren var den spanske professorn i politisk ekonomi Jose Segundo 
Flores. Report of the proceedings of the fourth General Peace Congress, s. 47. Den fran-
ske ekonomen Joseph Garnier urskilde å sin sida fyra orsaker till krig som alla 
nu hade förändrats vad man än tyckte om saken: furstehusen var idag beroende 
av folkens åsikter, religionsstriderna hade avtagit, den ekonomiska vetenskapen 
hade visat att ländernas kommersiella intressen gynnades av frihandel, och för-
bättrade kommunikationer hade upphävt tidigare inskränkthet. Verhandlungen 
des dritten allgemeinen Friedenscongresses gehalten in der Paulskirche zu Frankfurt 
a/M, s. 25–27.
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290. Organisatörerna pekade på betydelsen av att kongressen i Paris beskri-
vits i pressen och väckt intresse i staden: ”Eftersom allmänhetens uppmärk-
samhet väckts till liv av redogörelserna för gårdagens möte, fylldes salen tidigt 
genom en stor tillströmning besökare.” Congrès des amis de la paix universelle  réuni 
à Paris en 1849, s. 16. Samma successiva ökning av uppmärksamheten beskrivs 
t.ex. i Richard Cobdens dagbok (Cobden Mss 462), West Sussex Records  Office, 
anteckning 24 augusti 1849.

291. Hur produktionen av de officiella rapporterna gick till beskrivs bl.a. i 
förordet till Report of the proceedings of the third General Peace Congress. På försätts-
bladen till flera av trycken sammanfattades det som att förhandlingarna var 
”compiled from authentic documents under the superintendence of the Peace 
Congress Committee”. Se Report of the proceedings of the second General Peace Con
gress, s. v. 

292. Att förhandlingarna i flera fall gavs ut på olika språk – engelska, franska, 
tyska – visar dock att drivande personer i flera länder ändå var beredd att lägga 
mycket arbete också på dessa redogörelser.

293. Se t.ex. Herald of Peace, november och december 1848, s. 193–224 (för 
Bryssel), oktober och november 1849, s. 378–396 (för Paris). Dessa resumé-
er återgavs sedermera även i den amerikanska systertidningen Advocate of 
Peace.

294. Flera av de drivande, bl.a. Richard Cobden och Joseph Sturge, hade på 
olika sätt kritiserat hur tillbakadraget den brittiska fredsföreningen agerat tidi-
gare under decenniet av rädsla för att bli indragen i politiken. Denna förändring 
och de brittiska fredsorganisationernas nya aktivism i slutet av 1840-talet är ett 
viktigt tema i Ceadel, The origins of war prevention, kap. 8–10.

295. Report of the proceedings of the third General Peace Congress, s. 6.
296. Se t.ex. Congrès des amis de la paix universelle réuni à Paris, s. 22, och rap-

porter i tidningar som Le Moniteur Universel, Le Constitutionel, La Presse, Le Siècle 
och Le Temps. 

297. Britterna talade t.ex. om betydelsen av att en person som Émile de 
 Girardin deltog vid kongresserna, ”that indefatigable and courageous journa-
list”, och de framhöll vilken ”immense influence […] he has at his command”. 
Report of the proceedings of the second General Peace Congress, s. 52. För artiklar om 
fredskongresserna i just La Presse se t.ex. denna tidning 21–25 augusti 1849. Ett 
annat exempel är tysken Friedrich von Bodenstedt som medverkade vid flera 
av kongresserna och som var redaktör för WeserZeitung i Bremen, se Report of 
the proceedings of the fourth General Peace Congress, s. viii och 38, och för en dis-
kussion av betydelsen av dess förhållandevis stora upplaga se Merle Curti, The 
learned blacksmith: The letters and journals of Elihu Burritt (New York: Wilson-
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Erick son, 1937), s. 67–68. För ett exempel på hur organisatörerna sökte få tid-
ningar att närvara vid mötena och att skriva om dem, se t.ex. det standardise-
rade brev till tidningsredaktioner som bevarats i Elihu Burritts arkiv. Brev från 
Elihu Burritt och Henry Richard till ”Sir”, 31 juli 1849, Elihu Burritt Papers, 
1840–1965 (DG 096), Swarthmore College Peace Collection.

298. Se kommentarerna om de brittiska och amerikanska deltagarnas kläder 
och ”fysionomier” under den avslutande soiréen i Journal des débats, 26 augusti 
1849. I ”Le congrés de la paix”, La Mode: Revue politique et littéraire, 25 augusti 
1849, kommenteras kongressen t.ex. som ett underhållande och vällovligt men 
också fåfängt försök.

299. Åtminstone två pjäser publicerades och sattes upp i Paris på hösten 1849: 
Clairville & Saint-Yves, Le congrès de la paix: Apropos en un acte, mêlé de couplets 
(Paris: Beck, 1849) och Charles Desnoyer, Le congrès de la paix: Vaudeville en un 
acte (Paris: Imprimerie Dondey-Dupré, 1849).

300. Se vidare kap. 1. En av Burritts biografer talar t.o.m. om att han blev ett 
slags ”intellectual freak” som många kom för att bese snarare än lyssna till. 
Peter Tolis, Elihu Burritt: Crusader for brotherhood (Hamden: Archon books, 
1968), s. 61. Ett annat exempel på en transnationellt uppmärksammad mora-
liskt radikal person är Joseph Sturge som också kom att göra sig känd under 
sina resor för fredssaken.

301. ”Das Leben Elihu Burritt’s des Apostels des Friedens”, Illustrirte Zeitung, 
14 oktober 1848. Ett senare exempel är ”Voyage pacificateur de M. Élihu Burrit 
à travers l’Europe”, Le Charivari, 25 juni 1850. 

302. Att häcklandet i skämtpressen var ett tecken på uppmärksamhet som 
kunde användas till något gott konstaterades av Elihu Burritt själv när man 
visade honom just denna karikatyr vid ett besök i Berlin, se Elihu Burritt, ”Jour-
nal”, New Britain Public Library, vol. 14, anteckning 1 september 1850. För att 
Burritt uppmärksammades i skämtpressen i de tyska staterna och att detta på-
verkade hur fredssaken togs emot, se även Merle Curti, The American peace cru
sade 1815–1860 (Durham: Duke University Press, 1929), s. 163. Jämför Patricia 
Mainardi, Another world: Nineteenthcentury illustrated print culture (New Haven: 
Yale University Press, 2017), kap. 3 och särsk. s. 131, för denna typ av seriell 
framställning som typisk för tiden.

303. Report of the proceedings of the second General Peace Congress, s. 3.
304. Charles S. Miall, Henry Richard, M.P.: A biography (London: Cassell & 

Company, 1889), s. 76. De stora ansträngningar dessa resor och arrangemang-
et innebar visas i de skildringar som finns i de bådas bevarade dagböcker och 
reseanteckningar. För utförliga återgivningar ur dessa källor se Miall, Henry 
Richard, M.P., kap. 3–6; Tolis, Elihu Burritt, kap. 7 och 8. Se även den mer eller 
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mindre kontinuerliga beskrivningen av detta arbete i Elihu Burritt, ”Journal”, 
New Britain Public Library, vol. 14, anteckningar 18 juni–12 augusti 1850.

305. Report of the proceedings of the third General Peace Congress, s. viii. Det kan 
noteras att liknande uppräkningar av kända namn även användes för att argu-
mentera mot anklagelser för utopism i en sympatiskt inställd tidning som La 
Presse, se ledarartikeln den 21 augusti 1849. 

306. Elihu Burritt, ”Journal”, New Britain Public Library, vol. 14, anteckning 
22 juni 1850. Apropå detta säger Burritt också avslutningsvis: ”We may expect 
a good letter from him to be read at the Congress, which will command the 
attention of the world.”

307. Richard Cobden som celebritet och hans mottagande i Europa under 
1840-talet har behandlats i många sammanhang, se t.ex. Simon Morgan, ”From 
warehouse clerk to corn law celebrity: The making of a national hero”, i 
 Anthony Howe & Simon Morgan, red., Rethinking nineteenthcentury liberalism: 
Richard Cobden bicentenary essays (Aldershot: Ashgate, 2006), och J. A. Hobson, 
Richard Cobden: The international man (London: T. Fisher Unwin, 1919), kap. 3.

308. Porträttet vid fredskongressen i Paris 1849 tecknades specifikt för detta 
tillfälle. Enligt uppgift i Richard Cobdens dagbok (Cobden Mss 462), West 
Sussex Records Office, anteckning 25 augusti 1849, satt han en timme för detta 
porträtt dagen efter kongressen. I Cobdens arkiv finns t.ex. även en tysk hyll-
ningsdikt bevarad som han fick motta efter mötet i Frankfurt, ett exempel bland 
andra på hur högt han värderades av många åskådare (Cobden Mss 271). 

309. Richard Cobden i brev till George Wilson, 11 juli 1846, i Howe, red., The 
letters of Richard Cobden, vol. 1, s. 448.

310. En skildring av hur rekryteringen av en ordförande till mötet 1849 gick 
till och namn på alla de tillfrågade finns i Elihu Burritt, ”Journal”, New Britain 
Public Library, vol. 14, anteckningar 12–18 augusti 1849.

311. Vid kongressen i London gjorde Émile de Girardin en teatral entré: ”At 
this stage of the proceedings M. GIRARDIN, of La Presse, entered suddenly, was 
introduced by Mr. Cobden, and tremendously cheered by the meeting.” Report 
of the proceedings of the fourth General Peace Congress, s. 50. Jämför även beskriv-
ningen av detta i pressen, t.ex. Morning Chronicle, 24 juli 1851.

312. Både William Wells Brown och James Pennington var vid tiden upp-
märksammade offentliga talare bl.a. inom ramen för antislaveriagitationen och 
kända som företrädare för den afroamerikanska befolkningen, även i Storbri-
tannien. Senare har båda dessa personer också kanoniserats som föregångare 
till medborgarrättsrörelsen och deras insatser har skildrats i många samman-
hang. För nyare biografier se Christopher L. Webber, American to the backbone: 
The life of James W. C. Pennington, the fugitive slave who became one of the first black 
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abolitionists (New York: Pegasus Books, 2011) och Ezra Greenspan, William 
Wells Brown: An African American life (New York: W. W. Norton, 2014). För en 
skildring av den symbolmättade handlingen att andra delegater hyllade och 
skakade hand med Pennington på scenen i Paris, se t.ex. A lady, Gallic gleanings, 
s. 62, och för uppmärksamhet kring Wells Browns framträdande vid samma 
kongress se t.ex. La Presse, 25 augusti 1849, som beskriver hur publiken över-
raskades av hans välgrundade idéer. 

313. Jämför kap. 1. En av fredskongressernas organisatörer, Charles Gilpin, 
var t.ex. förläggare till självbiografiska böcker av både Pennington och Brown. 
För de aktuella personernas relationer specifikt se Michael Rodegang Drescher, 
”The publishing of protest: Brown, Pennington, and Gilpin’s network of dis-
sent”, i Eleftheria Arapoglou, Yiorgos Kalogeras & Jopi Nyman, red., Racial and 
ethnic identities in the media (London: Palgrave Macmillan, 2016). William Wells 
Brown har själv skildrat hur han upplevde den uppmärksamhet han fick på 
grund av annat än vad han gjorde vid kongressen. Han skriver bl.a. att ”I was 
soon what I most dislike, ’the observed of all observers’”. Wells Brown, Three 
years in Europe, s. 51.

314. En bild av denna uppmärksamhetsekonomi ges i George Copways egen 
skildring av sin europeiska resa, där stort utrymme ägnas just tidningskom-
mentarer, se Running sketches of men and places, t.ex. s. 42–43, 58–65 och 98–99. 
Ett exempel på satirisk uppmärksamhet utanför de tyska staterna är ”Le calu-
met de la paix”, Le Charivari, 29 augusti 1850. Om Copways medverkan se även 
Bernd Peyer, ”A nineteenth-century Ojibwa conquers Germany”, i Colin G. 
Calloway, Gerd Gemünden & Susanne Zantop, Germans and Indians: Fantasies, 
encounters, projections (Lincoln: University of Nebraska Press, 2002). 

315. Att Copways deltagande tjänade spektakulära syften visas också av dis-
kussionerna om hans medverkan vid senare fredsmöten: ”I hope you will do 
your best to secure a good attendance at the Peace Meeting – But amongst other 
attractions I hope you will not find it necessary to resort to the Ogibbe way 
Chief – who I suspect is a humbug”, brev från Richard Cobden till Joseph Sturge, 
18 november 1850, i Howe, red., The letters of Richard Cobden, vol. 2, s. 256.

316. Att han förhöll sig instrumentell till uppmärksamheten framgår av 
 Copway, Running sketches of men and places, passim, där han genomgående bl.a. 
kommenterar hur han blev bemött och valet att i lämpliga sammanhang fram-
träda i traditionell kostym. Hans egen reformplan presenteras på s. 304–324. 

317. Report of the proceedings of the fourth General Peace Congress, s. 55–56, 74 och 
81. För Henry Vincent och hans verksamhet som chartist och talare se Ceadel, 
The origins of war prevention, s. 329–330. Pierre Vinçard var nog egentligen 
 snarare att betrakta som skriftställare och tidningsredaktör än arbetare i tradi-
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tionell bemärkelse, se van der Linden, ”The international peace movement”, 
s. 362–363. 

318. Se t.ex. Daily News, 25 och 31 juli 1851, och Morning Advertiser, 25 juli 
1851, och jämför delegationens egen rapport: ”Rapport des travailleurs français 
envoyés à Londres pour étudier l’exposition universelle”, La Presse, 11 septem-
ber 1851.

319. Det sagda utesluter förstås inte att en arbetardelegation som den här 
omtalade även kunde ha helt andra representativa effekter som en del i skapan-
det av ett mer proletärt folksubjekt. För en sådan kontextualisering av de olika 
arbetardelegationer, bl.a. den 1851, som reste till världsutställningarna vid  tiden, 
se Rosanvallon, Le peuple introuvable, s. 109–110.

320. Report of the proceedings of the fourth General Peace Congress, s. 23.
321. The Peace Congress at Brussels, s. 19. The Herald of Peace, juni 1850, s. 501. 

Report of the proceedings of the second General Peace Congress, s. 25.
322. Report of the proceedings of the second General Peace Congress, s. 77.
323. Elihu Burritt talade 1846 t.o.m. om en ”great social movement”, vilket 

föregriper senare terminologi. Ceadel, The origins of war prevention, s. 335–336, 
cit. s. 357.

324. L’Illustration, journal universel, 1 september 1849.
325. Edward Miall var tydlig med att det centrala vid mötena inte var utbyte 

av information: ”If we have been unable to catch the precise ideas of some of 
the speakers, from the language they have employed […] we have learned from 
the oratory of the eloquent editor of La Presse, and of the Abbé who has addres-
sed us this morning, that it is possible to rouse emotion by the tones of the 
voice, by forcible gesticulation, and by the play of the countenance, nay, that it 
may be communicated from heart to heart, by shaking it even from the fingers’ 
ends.” Report of the proceedings of the second General Peace Congress, s. 76.

326. La Patrie, 23 september 1848. Även återgivet i Herald of Peace, december 
1848, s. 211.

327. För exempel se ”Friendly addresses to the French”, Herald of Peace, mars 
1848. 

328. Report of the proceedings of the second General Peace Congress, s. 63. Att kon-
gresserna kunde förstås som ett bevis i sig uttrycktes också ur brittisk synvinkel: 
”Many who had looked with contempt and indifference upon the educational 
efforts of committees at home, where startled into something like respectful 
attention to an international deliberation of such a character as that presented 
by the Peace Congress at Brussels. It dispelled one of the supposed necessities 
of the war-system – namely, the want of a guarantee that other nations would 
reciprocate our efforts to establish permanent and universal peace. The recep-
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tion which the friends of peace met with, both from the Government and pe-
ople of Belgium, was such as to refute most decisively the idea that no reliance 
could be placed upon our continental neighbours for sympathy and support in 
efforts to overthrow the war-system” (s. 1). 

329. The Peace Congress at Brussels, s. 44. Report of the proceedings of the second 
General Peace Congress, s. 89. Jämför även redogörelsen i Journal des débats, 26 
augusti 1849, där det särskilt betonas att författaren till Demokratin i Amerika 
fick de brittiska och amerikanska besökarna att känna sig hemma. Att händel-
sen sågs som historisk speglas också i hur den återgavs av mötesdeltagarna. I 
reseskildringen Gallic gleanings av signaturen A lady reproduceras t.ex. själva 
biljetten till mottagningen som ett slags trofé.

330. Report of the proceedings of the second General Peace Congress, s. 97.
331. Se t.ex. Herald of Peace, augusti 1849, s. 341–345, där man bl.a. redogör för 

alla man mött i Paris och hur förberedelserna även uppmärksammats i pressen. 
Respektive kongresstryck innehåller också redogörelser för dessa förberedande 
resor. Även i skildringar av enskilda deltagare spelade själva resorna en stor roll, 
se t.ex. A lady, Gallic gleanings.

332. Report of the proceedings of the second General Peace Congress, s. 7–8. Undantag 
från krav på pass var en symbolisk handling som förvisso även kunde ha direkt 
praktisk betydelse, t.ex. för den afroamerikanske delegaten William Wells 
Brown som den federala regeringen i usa förvägrade ett sådant. Se Greenspan, 
William Wells Brown, s. 197 och 205.

333. Report of the proceedings of the third General Peace Congress, s. xii och 67–69.
334. Report of the proceedings of the fourth General Peace Congress, s. 13 och 19. Det 

ska också påpekas att just fredskongresserna i sin tur kan förklara varför utställ-
ningen ständigt jämfördes med en ”fredskongress” – innan de föregående årens 
möten hade en sådan jämförelse varit svårförståelig även om den kan kännas 
självklar idag. När utställningen liknades vid en fredskongress vid tiden var det 
dessutom ofta i syfte att betona att industrin var den verkliga fredsbringaren 
snarare än fredsagitatorerna som bara pratade.

335. Till den som inte bevittnat ett brittiskt fredsmöte var det enligt en fransk 
deltagare svårt att förmedla den känsla som kunde uppstå när ofta flera tusen 
personer entusiastiskt – med en ”genomtänkt entusiasm, om det kan tillåtas att 
sätta samman dessa två utryck” – hyllade talare efter talare i sammankomster 
som kunde vara i flera timmar. Trois meetings des amis de la paix à Londres, Bir
mingham et Manchester (Paris: Librairie de Guillaumin, 1850), s. 8.

336. Janice Carlisle, Picturing reform in Victorian Britain (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2012), s. 12 och passim.

337. För en beskrivning av de goda relationerna till Illustrirte Zeitung och dess 
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ledning, som bl.a. innebar att tidningen, förmodligen mot betalning per rad, 
tog in fredsartiklar av Elihu Burritt, se Merle Curti, The learned blacksmith, s. 70 
och 81–82. 

338. Om det är någon aspekt av fredskongresserna som ofta tagits upp i 
 forskningen är det innehållet i Victor Hugos anförande 1849 och tankarna om 
 Europas förenta stater. För ett exempel se Évelyne Lejeune-Resnick, ”L’idée 
d’États-Unis d’Europe au Congrès de la paix de 1849”, Revue d’histoire du XIXe 
siècle, vol. 7 (1991). För mer detaljer kring anförandets spridning se van der 
Linden, The international peace movement, s. 359 och 376.

339. Att flaggorna användes för att signalera en församling av nationer är 
något som även Thomas Hippler konstaterat, se ”From nationalist peace to 
democratic war”, s. 175–176.

340. I Illustrirte Zeitung, som annars i flera fall använde samma trägravyrer, 
porträtterade man även Émile de Girardin och den intressante George Copway 
(se bild 23).

341. Av tyska kritiker kunde sammankopplingen mellan fredskongressen och 
den parlamentariska församlingen även uppfattas som provocerande, se t.ex. 
artikeln om kongressen i den nationalliberala tidskriften Die Grenzboten: ”Der 
Friedenskongreß zu Frankfurt”, Die Grenzboten: Zeitschrift für Politik und Litera
tur, 1850, s. 365–367. I samma tidskrift beklagade man sig senare över just 
kongressbeslutens ”parlamentariska form, vilken verkar förutsätta en tilltro till 
ett slags rättsligt bindande verkan”. ”Ein anderes Wort über die Friedenscon-
gresse”, Die Grenzboten: Zeitschrift für Politik und Literatur, 1851, s. 268. 

342. Det deliberativa i bemärkelsen en fri diskussion var i praktiken knappast 
givet i Frankfurt 1851. Mötet var, som organisatörerna konstaterade, tvunget 
att genomföras under myndighetskontroll eftersom staden var under belägring 
av preussiska, österrikiska och bayerska trupper. Man var också tvungen att 
anpassa budskapet i en sådan situation. Oro för detta beskrivs bl.a. i brev mellan 
Richard Cobden och Joseph Sturge inför mötet, i Howe, red., The letters of 
 Richard Cobden, vol. 2, s. 219–220, där Cobden bl.a. talar om att ”there will be 
no choice but to go to Frankfort tonguetied” (s. 219). 

343. Att fredskongresserna representerade seriösa överläggningar frammana-
des också i tal inför det församlade auditoriet. En talare beskrev t.ex. slagfältet 
som ”the scene of enthusiasm” där passionerna härskade medan ”the assembly 
he addressed betrayed no symptoms of such a disorder”. Report of the proceedings 
of the third General Peace Congress, s. 5.

344. I artikeln räknas ett tjugotal personer upp med namn och det sägs att 
dessa är ”but a few of many well-known faces shown in the Illustration.” Illus
trated London News, 2 augusti 1851. 
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345. För ambitionen att ha en litterär eller vetenskaplig celebritet som ord-
förande i London se Ceadel, The origins of war prevention, 463–464. I kongress-
trycket upptogs också en stor del av inledningen åt en beskrivning av Brewsters 
livshistoria. Report of the proceedings of the fourth General Peace Congress, s. 2–5.

346. Report of the proceedings of the fourth General Peace Congress, s. 8. Citatet är 
från Jesaja 7:2 i Gamla testamentet. 

347. För relevanta bildanalyser i dessa termer se Carlisle, Picturing reform in 
Victorian Britain.

348. Bilden från Illustrated London News ska föreställa ett möte i det man kalla-
de Salle Martel, vilket var en lokal som också gick under benämningen Salle de 
la Fraternité, 9 rue Martel. För dessa uppgifter se en likartad bild av ett möte i 
denna lokal i L’Illustration, journal universel, 5 maj 1849. 

349. Simon Morgan har argumenterat för att det var typiskt att respektabili-
tet vid medelklassens offentliga möten i Storbritannien uttrycktes genom att 
man lyfte fram närvaron av kvinnor; de fick spela rollen av ”custodians of civic 
virtue and the guardians of fair, free and rational debate” genom att garantera 
frånvaron av antisocialt uppträdande. Han påpekar också att kvinnor ofta vid 
dessa möten rent fysiskt arrangerades så att de skulle vara en tydlig del av det 
visuella framträdandet samtidigt som de segregerades i separata delar av mötes-
lokalen, vilket alltså även förekom vid dessa möten. Simon Morgan, A Victorian 
woman’s place: Public culture in the nineteenth century (London & New York: I. B. 
Tauris, 2007), främst kap. 8, cit. s. 160.

350. Verhandlungen des dritten allgemeinen Friedenscongresses gehalten in der Pauls
kirche zu Frankfurt a/M, s. 11. På engelska talade man i detta sammanhang om 
de förutfattade meningarna hos ”the multitude”, se Report of the proceedings of the 
third General Peace Congress, s. 10. För att påverka de styrande måste breda folk-
lager fås att bli medvetna om sina egentliga intressen och fredskongressen syf-
tade därför till upplysning om verkliga förhållanden.

351. The Express, 26 september 1848, citerat i Herald of Peace, november 1848, 
s. 199.

352. Report of the proceedings of the third General Peace Congress, s. 38. 
353. Som framhållits hade olika former av fr.a. visuell satir vuxit fram som ett 

utbrett och i breda folklager förståeligt medel för att demaskera anspråken hos 
olika eliter under denna period, vilket t.ex. historikern Amy Wiese Forbes uti-
från det franska exemplet har beskrivit som att dessa framställningssätt utbil-
dade olika publiker i ”democratic political practices”. Amy Wiese Forbes, The 
satiric decade: Satire and the rise of republicanism in France, 1830–1840 (Plymouth: 
Lexington Books, 2010), s. xvii och passim.

354. ”The Peace Congress”, The Times, 26–30 augusti 1850. 
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355. En brittisk tidning som Punch skämtade också med fredskongresserna 
men då utifrån en i grunden sympatisk inställning. Se t.ex. ”The Peace Con-
gress”, Punch, or the London Charivari, september 1850, där man försvarade 
 värdet av ”utopister”. Detta stöd framställdes i sin tur som värdefullt av ar-
rangörerna.

356. Det var inte bara i samband med att själva mötet i Paris genomfördes 
som fredskongresserna gav inspiration till satir, utan när temat och karaktä-
rerna en gång etablerats återkom de sedan i olika sammanhang under flera års 
tid i Le Charivari (ett senare exempel finns på s. 185). Betydelsen för den sati-
riska diskursen i Le Charivari av att etablera en sådana uppsättning återkom-
mande karaktärer och referenser beskrivs t.ex. i Childs, Daumier and exoticism. 

357. Det ifrågasattes i pressen huruvida allt detta verkligen var oförberett  eller 
om det arrangerats för att låta Victor Hugo visa upp sin talekonst. Se L’Illustra
tion, journal universel, 1 och 22 september 1849.

358. Congrès des amis de la paix universelle réuni à Paris, s. 47. Ordalydelsen och 
mycket av beskrivningen liknar den som återfinns i flera tidningar. Se t.ex. La 
Presse, 25 augusti 1849.

359. Enligt ordalydelsen i det franska kongresstrycket sade Hugo: ”Oui! que 
ce jour soit un jour mémorable, qu’il marque la fin de l’effusion du sang humain, 
qu’il marque la fin des massacres et des guerres, qu’il inaugure le commence-
ment de la concorde et de la paix du monde, et qu’on dise: Le 24 août 1572 
s’efface et disparaît sous le 24 août 1849!” Congrès des amis de la paix universelle 
réuni à Paris, s. 47.

360. Även om huvudet var större än någonsin var den gigantiska pannan ett 
sätt Daumier etablerat redan tidigare för att karikera den enligt honom poseran-
de och självupptagne Hugo. Se Gérard Pouchain, ”Honoré Daumier et  Victor 
Hugo: Divergences et sympathies d’un artiste et d’un poète”, Cahiers Daumiers, 
vol. 6 (2013). 

361. Elihu Burritt menade t.ex. uttryckligen att de första kontinentala freds-
kongresserna kunde utgöra kärnan i en framtida nationernas kongress. I sin 
dagbok den 13 april 1848 skriver han att han föreslagit ”the idea of a  preparatory 
Convention in Paris and an ultimate Congress of Nations”, citerat i  Ceadel, The 
origins of war prevention, s. 404.

362. Brev från Victor Hugo till kongressen tryckt som bihang till Verhand
lungen des dritten allgemeinen Friedenscongresses gehalten in der Paulskirche zu Frank
furt a/M, s. 75. 

363. Report of the proceedings of the fourth General Peace Congress, s. 45.
364. Report of the proceedings of the third General Peace Congress, s. 43. Formule-

ringen i den tyska utgåvan är i denna del lite försiktigare, även om det även där 
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talas om att kongressen ska agera skiljedomare. Verhandlungen des dritten allge
meinen Friedenscongresses gehalten in der Paulskirche zu Frankfurt a/M, s. 44. 

365. Hur deras mission kommenteras i den tyska pressen och att nyheterna 
om resan sprids snabbt denna väg kommenteras i Elihu Burritts dagbok. Se 
Elihu Burritt, ”Journal”, New Britain Public Library, t.ex. vol. 14, anteckning 
1 september 1850. För organisatörernas framställning av denna episod se inled-
ningen till nästföljande kongress: Report of the proceedings of the fourth General 
Peace Congress, s. vii. Denna uppseendeväckande händelse har behandlats av 
flera historiker, se t.ex. Ceadel, The origins of war prevention, s. 453.

366. Verhandlung der ersten Versamlung für Gefängnißreform, zusammengetreten 
im September 1846 in Frankfurt a. M. (Frankfurt am Main: Verlag von Hermann 
Johann Keßler, 1847), s. 264–269, cit. s. 268. 

367. Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, ”Du tourisme pénitentiaire à ’l’inter-
nationale des philanthropes’: La création d’un reseau pour la protection de 
l’enfance à travers les congrès internationaux (1840–1914)”, Paedagogica histo
rica, vol. 38 (2002). För nyare forskning se fr.a. Chris Leonards & Nico Rande-
raad, ”Transnational experts in social reform, 1840–1880”, International Review 
of Social History, vol. 55 (2010) och Chris Leonards & Nico Randeraad, ”Build-
ing a transnational network of social reform in the nineteenth century”, i 
 Davide Rodogno, Bernhard Struck & Jakob Vogel, red., Shaping the transnational 
sphere: Experts, networks and issues from the 1840s to the 1930s (New York: Berghahn 
Books, 2014).

368. På engelska talade organisatörerna gärna om filantropiska (philanthropic) 
möten medan både fransk- och tysktalande deltagare snarare änvände uttryck 
som välgörenhet (bienfaisance, wohltätigkeit). En term som filantropi kunde i 
Frankrike ha jacobinska associationer och förefaller ha undvikits i de kretsar 
som är aktuella här. För dessa associationer se Catherine Duprat, ”Des Lumières 
au premier XIXe siècle: Voie française de la philanthropie”, i Colette Bec, 
Cathe rine Duprat, Jean-Noël Luc & Jacques-Guy Petit, red., Philanthropies et 
politiques sociales en Europe (XVIIIe–XXe siècles) (Paris: Ed. Economica, 1994). 
Eftersom syftet inte är att analysera eventuella perspektivförskjutningar som 
rymdes i olika benämningar kommer de olika uttrycken dock att användas om-
växlande i det följande utan att någon direkt skillnad avses. 

369. Armand de Melun, ”Fondation de la Société internationale de charité”, 
Annales de la charité, 1847, s. 601–602.

370. Uppkomsten av det sociala som kunskapsområde inom ramen för tidens 
samhällsreformism har behandlats i en omfattande litteratur som inte kan sam-
manfattas här. För kontextualisering se t.ex. klassiska skildringar som Giovan-
na Procacci, Gouverner la misère: La question sociale en France 1789–1848 (Paris: 
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Éditions du Seuil, 1993), särsk. kap. 5, och Paul Rabinow, French modern: Norms 
and forms of the social environment (Cambridge: MIT Press, 1989), särsk. kap. 3. 
Båda dessa arbeten behandlar bl.a. franskspråkiga kretsar som stod bakom de 
aktuella kongresserna.

371. Édouard Ducpétiaux framhöll vidare bl.a. att ”principerna för moralen, 
bestämmandet av de åtaganden som människan har i förhållande till sig själv, 
till familjen, till sin kommun och till sitt land” behövde formuleras. Detta var 
principer som uteslutande sades komma från den ”vetenskapliga sfären”, en 
sfär som omfattade ett stort antal områden: ”relationerna mellan föräldrar och 
barn, äktenskapet, medborgarens ansvar, åtgärder mot utsvävningarna, styrning-
en av passionerna, etc.”. Édouard Ducpétiaux, De la condition physique et morale 
des jeunes ouvriers et des moyens de l’améliorer, 2 vol. (Bryssel: Meline, Cans et Com-
pagnie, 1843), vol. 2, s. 300. Att inspiration vid denna tid i stor utsträckning 
hämtades från Charles Fourier och den s.k. societära skolan bekräftas i brev 
Ducpétiaux skrev till den kände fourieristen Victor Considerant när han skicka-
de denna bok. Se Jonathan Beecher, Victor Considerant and the rise and fall of French 
romantic socialism (Berkeley: University of California Press, 2001), s. 114–115.

372. Man slog också fast att pauperismen inte var en ”chimär”: ”Denna neo-
logism betecknar ett nytt och hotande fenomen”. Citaten är hämtade från en 
programmatisk artikel av den franska föreningens sekreterare, skriven som svar 
på kritik från de liberala ekonomerna i kretsarna kring Journal des économistes: 
Amédée Hennequin, ”La conférence d’économie charitable: De ses travaux et 
de son avenir”, Le Correspondant, vol. 19 (1847), s. 255.

373. Hennequin, ”La conférence d’économie charitable”, s. 255.
374. Ducpétiaux, De la condition physique et morale, vol. 2, s. 414–423. Förslaget 

om ett möte publicerades också separat som Projet d’association pour le progrès des 
sciences et la réalisation des réformes morales et sociales (Bruxelles, 1er juillet 1843).

375. Ducpétiaux, De la condition physique et morale, vol. 2, s. 311. I samman-
hanget påpekade också Ducpétiaux uttrycklingen att de adelsmän som i dags-
läget utgjorde diplomatkåren borde ersättas med t.ex. arkitekter och ingenjörer 
som kunde uträtta verklig nytta för folket. 

376. Verhandlung der ersten Versamlung für Gefängnißreform, s. 264–265. Före-
byggande rättvisa och repressiv rättvisa är uttryck från den franske straffrätts-
reformatorn Charles Lucas. För terminolgin jämför även det franska trycket: 
Débats du congrès pénitentiaire de FrancfortsurleMein, 28, 29 et 30 septembre 1846 
(Paris: Imprimerie de E. Marc-Aurel, 1847), s. 157.

377. Armand de Melun, ”Fondation de la Société internationale de charité”, 
Annales de la charité, 1847, s. 593–604. Jämför även Édouard Le Camus, red., 
Correspondance du vicomte Armand de Melun et de Madame Swetchine (Paris: J. 
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 Leday et Cie, 1892), s. 401–402, där de Melun beskriver hur ”välgörenhetseli-
ten” från ett stort antal länder samlades för att fatta detta beslut.

378. Se ”Compte rendu des travaux du Congrès général de statistique, réuni 
à Bruxelles, les 19, 20, 21 et 22 septembre 1853”, Bulletin de la Commission cen
trale de statistique, vol. 6 (1855), s. 123 och 161. När kongressen avslutats samla-
des en grupp deltagare hemma hos Édouard Ducpétiaux för att ge nytt liv åt 
den Société internationale de charité som grundats i Bryssel 1847 ”men som, 
till följd av de allvarliga politiska händelser som inträffat sedan dess, i stort sett 
förblivit på planeringsstadiet”. Alfred Legoyt, ”Bulletin de charité internatio-
nale”, Annales de la charité, 1853, s. 697.

379. Congrès international de bienfaisance de FrancfortsurleMein: Session de 1857, 
2 vol. (Francfort s/M: Joseph Baer, 1858), vol. 1, s. 41.

380. Congrès international de bienfaisance de FrancfortsurleMein, vol. 1, s. 42.
381. Congrès international de bienfaisance de Londres: Session de 1862, 2 vol. (Londres: 

L’Association nationale pour le progrès des sciences sociales, 1863), vol. 1, 
s. 42–44, min kurs. 

382. De frågor som stod på mötets program hade inför sammankomsten 
också delats upp för att förberedande rapporter skulle kunna tas fram av perso-
ner inom den franska föreningen. Dessa fick ett område var, och i många fall 
var det just deras egen specialitet de skulle behandla: t.ex. ansvarade pionjären 
för inrättandet av barnkrubbor, Firmin Marbeau, för denna fråga, skaparen av 
en välkänd institution i Mettray för att reformera unga brottslingar, Auguste 
Demetz, för frågan om sådana jordbrukskolonier, läkaren och hälsovårdsföre-
språkaren Louis-René Villermé ansvarade för bostäder, kost och hygien och 
statistikern Alfred Legoyt för sitt specialområde emigration. En av föreningens 
kändaste medlemmar, författaren och politikern Alexis de Tocqueville, presen-
terade en rapport om konsumtionsföreningar (”Sociétés alimentaires”). Totalt 
sammanställdes 15 rapporter, inklusive en text av den brittiske filantropen 
 Thomas Twining om s.k. ekonomiska museer. De förberedande rapporterna 
delades sedermera ut till deltagarna som underlag för diskussionen. För dessa 
rapporter och programmet i sin helhet se kongresstrycket: ”Réunion interna-
tionale de charité”, Annales de la charité, 1855.

383. Att prorammet för mötet 1856 uppfattades som en påtaglig utvidgning 
jämfört med det föregående mötet framgår också av samtida diskussioner, mel-
lan organisatörerna själva och i pressen. Se t.ex. Alfred Darimon, ”Le congrès 
international de bienfaisance”, La Presse, 21 mars 1856, för en polemisk kontras-
tering av de båda programmen.

384. Congrès international de bienfaisance de Bruxelles: Session de 1856, 2 vol. 
(Bruxelles: Aug. Decq, 1857), vol. 1, s. 6.
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385. Congrès international de bienfaisance de Bruxelles, vol. 1, s. 6, kurs. i orig. Den 
belgiske juristen Victor Faider uttryckte det å sin sida som att kongressens mål-
sättning var att ”slå fast principerna för institutionerna inom välgörenhetsekono
min, det vill säga den experimentella vetenskap som lär ut vilka medel som finns 
för att förbätra livet för dem vars knappa resurser gör det svårt och plågsamt” 
(s. 343, kurs. i orig.).

386. Congrès international de bienfaisance de Bruxelles, vol. 1, s. 6. För hela det 
mycket omfattande programmet, se s. 6–37.

387. Försörjningskrisen hade t.ex. slagit hårt mot befolkningen i Flandern och 
mot denna bakgrund hade Édouard Ducpétiaux tidigare föreslagit en ”congrès 
des subsistances”. I artikeln ”Des subsistances, des salaires, et de l’accroissement 
de la population, dans leurs rapports avec la situation économique des classes 
ouvrières en Belgique”, Bulletin de la Commission centrale de statistique, vol. 6 
(1855), beskrevs problemet på ett sätt som i mycket liknar programmet för 
kongressen (se s. 561–564). Försörjningsfrågan beskrevs som ”ett svårt problem 
som […] omfattar hela den sociala ekonomins sfär” (s. 451). Denna rapport 
var i sin tur en fortsättning på en (sedermera berömd) studie där Ducpétiaux 
undersökte inkomster och utgifter bland arbetarhushåll: ”Budgets économi-
ques des classes ouvrières en Belgique”, Bulletin de la Commission centrale de sta
tistique, vol. 6 (1855), s. 261–440. Denna undersökning hade han och den bel-
giska Statistiska centralbyrån arbetat med i ett antal år och ursprungligen 
förberett för den internationella statistiska kongressen 1853. Vid statistikkon-
gressen diskuterades denna typ av studier men de faktiska resultaten förelåg 
ännu inte.

388. Congrès international de bienfaisance de FrancfortsurleMein, vol. 1, s. vii. I 
detta sammanhang kan man alltså notera att välgörenhet (”bienfaisance”) be-
handlades som en delfråga. Detta i sig pekar förstås på att det avsedda verksam-
hetsområdet var bredare än vad rubriken på kongresserna kunde ge intryck av. 
Just kongressens benämning hade också tidigare vållat stridigheter mot bak-
grund av en oro för att det skulle uppfattas som antingen för inskränkt eller för 
expansivt. Se Jean-Baptiste Duroselle, Les débuts du catholicisme social en France 
(1822–1870) (Paris: Presses universitaires, 1951), s. 624–626. Vid mötet i Frank-
furt beslutades också en klassificering av innehållet i den s.k. internationella 
korrespondensen (se nedan) som är intressant att jämföra i detta sammanhang. 
Även om benämningarna skiljer sig något åt innefattade dess 124 olika under-
kategorier i stort samma områden som det refererade allmänna programmet. 
Se Congrès international de bienfaisance de FrancfortsurleMein, vol. 1, s. 343–351 
och 387–394.

389. För den brittiska föreningens sätt att arrangera offentliga möten se 
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 Lawrence Goldman, Science, reform, and politics in Victorian Britain: The Social 
Science Association 1857–1886 (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 
särsk. s. 88. 

390. För hela inbjudan se Congrès international de bienfaisance de Londres, vol. 1, 
s. 1–18, cit. s. 6.

391. De till kongressen 1862 inkomna meddelandena lästes sedermera inför 
församlingen, vilket upptog en stor del av dess tid. Vid kongressen debatterades 
dock även två mer preciserade frågor där resolutioner, liksom vid tidigare kon-
gresser, förbereddes i särskilda utskott: dels om det allmänna borde ha rätt att 
ta över vårdnaden för vanskötta barn, och dels om det var lämpligt att införa 
obligatorisk skolgång.

392. Varje deltagande land i den internationella korrespondensen skulle utse 
nationella representanter och skapa ett eget ”korrespondenskontor” som kun-
de stå i kontakt med ett centralt kontor i Bryssel och löpande skicka rapporter 
för publicering. De respektive nationella kontoren skulle också löpande produ-
cera förteckningar över alla de arbeten som givits ut i landet inom relevanta 
områden klassificerade enligt gemensamma riktlinjer. Congrès international de 
bienfaisance de Bruxelles, vol. 1, s. 496–498, jämför även s. 271–274. Congrès inter
national de bienfaisance de FrancfortsurleMein, vol. 1, t.ex. s. vi och vii. 

393. Förslaget realiserades dock till viss del genom att enskilda personer eller 
föreningar till slut i alla fall utsågs i ett tjugotal länder. Congrès international de 
bienfaisance de Londres, vol. 1, 393–397 och 411–419. 

394. ”International Philanthropic Congress”, Journal of the Society of Arts, 21 
februari 1862, min kurs. Det förtydligas också särskilt att det var ”essential that 
in an international assembly, comprising persons whose views on ecclesiastical 
as well as on political questions greatly differ, such discussions as might wound 
the feelings of any of its members should be avoided”.

395. På franska talade man om ”une neutralité inoffensive”. Congrès interna
tional de bienfaisance de FrancfortsurleMein, vol. 1, s. 151.

396. Congrès international de bienfaisance de FrancfortsurleMein, vol. 1, s. 255. 
Föreställningen om en plats för rationell diskussion fri från sociala konflikter 
var förstås inte reserverad för en vetenskaplig sfär, utan snarare en konstitutiv 
del av mer generella föreställningar om värdet av offentlighet och offentligt 
meningsutbyte. Michael Warner har beskrivit det som att moderna offentlig-
heter gärna idealiserar den intresselösa diskussionen men då förutsätter en ”de-
bate free of social conflict” i motsats till äldre ideal om ”a social order free from 
conflictual debate”. Michael Warner, The letters of the republic: Publication and the 
public sphere in eighteenthcentury America (Cambridge: Harvard University Press, 
1990), s. 46.
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397. Annales de la charité, 1855, s. 8. 
398. Congrès international de bienfaisance de Bruxelles, vol. 1, s. 62.
399. Ett bra exempel är diskussonen i Frankfurt 1857 om jordegendomarnas 

uppdelning i olika länder, en fråga som också togs upp vid statistikkongressen 
i Wien samma år. Se t.ex. österrikaren Mauritz von Stubenrauchs inlägg, Con
grès international de bienfaisance de FrancfortsurleMein, vol. 1, s. 73–79.

400. Se t.ex. Oz Frankel, States of inquiry: Social investigations and print culture 
in nineteenthcentury Britain and the United States (Baltimore: Johns Hopkins 
 University Press, 2006), kap. 4–5.

401. I sammanhanget bör det noteras att det, som alltid vid denna typ av 
möten, är svårt att i efterhand bedöma exakt vilka delar av ett visst anförande 
som faktiskt presenterades muntligen och vad som kompletterades i form av 
skriftliga underlag i efterhand. Det är sällsynt att efemära produkter som an-
teckningar för föredrag och dylikt bevarats mot vilka man kan jämföra tryckta 
versioner, men för ett exempel se Auguste Visshers anteckningar för föredraget 
om ”institutions de prévoyance” vid välgörenhetskongressen i London 1862 
vilka pekar på en omfattande muntlig presentation av en uppsats som även i 
tryck blev lång: Handskrifter, serie II, nr 1798, Bibliothèque Royale de Belgi-
que. 

402. Kongressens atmosfär beskrivs i Fredrika Bremer, Lifvet i gamla verlden: 
Dagboksanteckningar under resor i söder och österland, 6 vol. (Stockholm: Bonnier, 
1860–1862), vol. 1, s. 127–135, cit. s. 130.

403. För debatten se Congrès international de bienfaisance de Bruxelles, vol. 1, 
främst s. 308–316. Tonläget visas av den schweiziske ekonomen Antoine-Elisée 
Cherbuliez inlägg: ”Om ni […] idag erkänner principen om en tvingande 
ömsesidig försäkring, kommer ni imorgon att vara tvungna att erkänna lagstad-
gad välgörenhet, i övermorgon rätten till arbete. (Bravo!) Det finns två vägar: 
den ena kallas socialism. (Jag vill inte skuldbelägga någon med detta ord; jag 
hyser en djup respekt för ärligt omfattade åsikter.) Den ena kallas socialism: där 
är staten allt; den leder enligt mig till individens förnedring, till samhällenas 
nedgång, och i slutändan till barbari. (Applåder.) Den andra vägen är den mest 
fullkomliga utvecklingen av de mänskliga förmögenheterna under ett så fritt 
styre som möjligt […] denna beskrivs av den politiska ekonomin; den leder till 
en obegränsad utveckling av individ och samhälle, till växande civilisation […] 
(Applåder.)” (s. 328)

404. Congrès international de bienfaisance de Bruxelles, vol. 1, s. 400. För hela 
debatten, se s. 396–402 och 421–428. 

405. Rapportören, den belgiske juristen Victor Faider, gick med på att änd-
ringar kunde göras men inte på att ”den skola vilken jag har äran att tillhöra” 
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skulle ha missförstått kapitalets roll i det ekonomiska systemet. Han stod fast 
vid att ”arbetarens frigörelse inte kommer att kunna genomföras förrän arbe-
taren är innehavare av sina arbetsredskap”. Congrès international de bienfaisance 
de Bruxelles, vol. 1, s. 401–402. 

406. Congrès international de bienfaisance de FrancfortsurleMein, vol. 1, s. 88. 
När frågan ströks från dagordningen var man dock tvungen att argumentera 
för att man inte ville hindra diskussion. Belgaren Charles Rogier, som försva-
rade strykningen, tydliggjorde att ”vi kan på intet sätt acceptera anklagelsen 
om att vi har velat strypa eller inskränka diskussionen” (s. 173). Samtidigt var 
det just så andra deltagare uppfattade det, se s. 251-252.

407. ”Société d’économie charitable: Séance du lundi 29 Décembre 1862”, 
Revue d’économie chrétienne, vol. 4 (1863), s. 302. För ett referat av själva debatten 
se Congrès international de bienfaisance de Londres, vol. 1, s. 357–393.

408. Det är intressant att notera att själva omröstningsförfarandet, att delta-
garna röstade om slutsatser som beslutades i namn av mötet som sådant, så 
småningom kom att ifrågasättas då det ansågs motsägelsefullt i förhållande till 
en fri debatt. När den nya föreningen Association internationale des sciences 
sociales, som bildades 1862 och i viss mån efterträdde välgörenhetskongres-
serna, anordnade möten under 1860-talet var det uttryckligen under devisen 
att man diskuterade men inte röstade. Vid de nya kongresserna framställde 
organisatörerna debatten som själva resultatet och på så sätt kom dessa möten 
att vidareutveckla just det deliberativa som legitimeringsgrund. Se Christian 
Müller, ”The politics of expertise: The Association internationale pour le progrès 
des sciences sociales, democratic peace movement and international law networks 
in Europe, 1858–1873”, i Rodogno, Struck & Vogel, Shaping the transnational 
sphere, s. 135–136.

409. Se Congrès international de bienfaisance de Bruxelles, vol. 1, s. 481–498. Pro-
grammets ”encyklopediska” inriktning kritiserades också flera gånger vid 
 mötet (se t.ex. s. 348) och i pressen (se t.ex. kongressreferaten i La Meuse: Jour
nal de Liège et de la province, 17–23 september 1856). 

410. Miroslav-Henri Nakwaski, Rapports sur les Congrès internationaux de bien
faisance et des réformes douanières ainsi que sur l’exposition d’économie domestique de 
Bruxelles (Genève: Imprimerie Vaney, 1857), s. 11. Författaren jämförde med 
den frihandelskongress som hölls parallellt med välgörenhetskongressen 1856 
och som han ansåg mer konfrontativ.

411. Ducpétiaux, De la condition physique et morale, vol. 2, s. 416. 
412. Melun, ”Fondation de la Société internationale de charité”, s. 594. 
413. Legoyt, ”Bulletin de charité internationale”, s. 698, kurs. i orig.
414. F.-O. Ward, Discours prononcé par F.O. Ward, Esqre (Angleterre), à la séance 
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d’ouverture du Congrès international de bienfaisance: Bruxelles, 15 septembre 1856 
(Bruxelles & Leipzig: Librairie européenne, C. Muquardt, 1857), s. 4. 

415. I detta sammanhang ska det påpekas att dessa välgörenhetskongresser 
inte bara fick symboliskt utan i flera fall också direkt eknomiskt understöd av 
de styrande, vilket också nämns i pressen som ett tecken på officiell uppback-
ning. Se t.ex. uppgifter om att välförenhetskongressen i Bryssel 1856 erhållit 
2 000 franc från justitieministeriet, Le Moniteur belge: Journal officiel, 13 mars 1856.

416. Congrès international de bienfaisance de Londres, vol. 1, s. 44–45. För kom-
mentarer om officiella delegater se även Congrès international de bienfaisance de 
Bruxelles, vol. 1, s. 58 och Congrès international de bienfaisance de Francfortsurle
Mein, vol. 1, s. 43.

417. Congrès international de bienfaisance de FrancfortsurleMein, vol. 1, s. 41.
418. Congrès international de bienfaisance de Bruxelles, vol. 1, s. 58.
419. Statistikern Ernest Engel hade t.ex. delegerats av Sachsen, juristen 

 Moritz von Stubenrauch av Österrike-Ungern och ekonomen Antoine-Elisée 
Cherbuliez av den federala regeringen i Schweiz. De nordiska länderna hade 
skickat läkarna Christian Nathan David från Danmark, Carl Gustaf Grähs från 
Sverige och Frans Christian Faye från Norge. I Sverige talade man i detta sam-
manhang om Grähs som ”ombud” vid mötet och han lämnade redogörelser 
direkt till Ecklesiastikdepartementet, se en kommentar om detta efter de båda 
första välgörenhetskongresserna i Post och inrikes tidningar, 9 juni 1859.

420. För detta besök se Congrès international de bienfaisance de Bruxelles, vol. 1, 
s. 115, 193, 211 och 235. Till saken hör att Leopold i detta år firade 25 år på 
tronen, vilket uppmärksammades i omfattande festligheter i Belgien i direkt 
anslutning till kongressen; detta firande gjorde i sin tur monarkens medverkan 
i olika roller vid mötet mer än vanligt intressant.

421. Congrès international de bienfaisance de Bruxelles, vol. 1, s. 213–231.
422. I föredraget betonades att även om emigrationsfrågan i stort kunde sägas 

höra till ”l’ordre politique”, och därmed borde vara främmande för kongressens 
verksamhetsområde, var den så viktig för befolkningens försörjning att den 
borde tas upp. Congrès international de bienfaisance de Bruxelles, vol. 1, s. 232.

423. Congrès international de bienfaisance de Bruxelles, vol. 1, s. 211. Besökets 
betydelse visar sig även i pressrapporteringen där det i flera fall gavs stort ut-
rymme. Se t.ex. kommentarerna i Journal de Bruxelles, 18 september 1856, och 
”The Belgian International Philanthropic Congress”, The Morning Chronicle, 20 
september 1856.

424. Armand de Melun, ”Congrès de bienfaisance de Londres en 1862”, Revue 
d’économie chrétienne, vol. 2 (1861), s. 959.

425. Samma förfarande tillämpades med den likaså berömda Florence Nigh-
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tingale i London 1862. Hennes rapport om hälsovårdreformer i armén lästes 
upp av Henry Roberts. För uppgifter om hur detta genomfördes se t.ex. ”Con-
grès international de bienfaisance”, Daily News, 14 juni 1862.

426. För hela anförandet se Congrès international de bienfaisance de Bruxelles, vol. 
1, s. 380–388. Under det upplästa talet avbröts det enligt kongresstrycket åter-
kommande av uppskattande tillrop och det hyllades med utdragna applåder när 
det var slut. I kongresstrycket angavs att Fredrika Bremer själv ”föreföll djupt 
rörd” (s. 388) över dessa yttringar av sympati. Bremers intervention vid kon-
gressen är en händelse som uppmärksammats tidigare, se t.ex. Carina Burman, 
Bremer: En biografi (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2001), s. 405–406. 
Fredrika Bremer beskrev själv kongressen i en längre artikelserie, ”Teckningar 
från Välgörenhetskongressen och Expositionen i Brüssel 1856”, Aftonbladet, 6, 
8 och 11 december 1856. I denna betonar hon genomgående att deltagarna 
 representerade en kristet moralisk kraft.

427. Ledarartikel av Léon Aubineau, L’Univers: Union catholique, 27 mars 
1855. Problemet var bl.a. att samlar man en publik måste den också underhållas 
och ”diskussionernas känslor förför”. Det fanns inga garantier mot detta: 
”Men, utan att ens ta upp den berusning som den franska talekonsten så lätt 
ger upphov till, utan att förutsätta att flera deltagare vid det internationella 
mötet kommer att bli minst lika glada över att finna en talarstol som de är 
engagerade i de fattigas intressen, hur kan man tro att diskussionen ska respek-
tera gränser som programmet kastar omkull i samma ögonblick som det ställer 
upp dem? [- - -] I frågor som dessa får man väl snarast förvänta sig debatter, 
kanske inte mellan idéer men åtminstone bestående av ord, och anföranden 
snarare än rapporter?” 

428. George W. M. Reynolds, ”The contemplated Brussels congress on the 
labour question”, Reynold’s Newspaper: A Weekly Journal of Politics, History, Litera
ture, and General Intelligence, 30 mars 1856. 

429. Agathon de Potter, ”Du paupérisme à propos du Congrès international 
de bienfaisance”, Revue trimestrielle, 1856, s. 302.

430. Att välgörenhetskongressen genomfördes parallellt med Social Science 
Associations sammankomst spelade också en roll i att den brittiska föreningens 
möte 1862 kom att bli ett av dess mest spektakulära, se Goldman, Science, reform, 
and politics in Victorian Britain, s. 97–98. För ett kontinentalt perspektiv på  själva 
arrangemangen och deras omfattning se ”Société d’économie charitable: 
 Séance du lundi 29 Décembre 1862”, Revue d’économie chrétienne, vol. 4 (1863), s. 
306.

431. George W. Hastings, red., Transactions of the National Association for the 
Promotion of Social Science: London meeting, 1862 (London: John W. Parker, son, 
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and Bourne, 1863), s. xxxviii. För en utförligare beskrivning av evenemanget se 
”Social science soirée”, Illustrated London News, 21 juni 1862.

432. För ett tydligt exempel se ”National Association for the Promotion of 
Social Science”, London Evening Standard, 6 juni 1862. 

433. Ett exempel är hur den officiella avslutningsmiddagen efter kongressen 
1856 återgavs med uppräkningar av deltagare, hälsningar och långa referat av 
skåltal i olika tidningar. Se t.ex. ”Brussels International Philanthropic Con-
gress”, The Morning Chronicle, 22 september 1856.

434. L’Indépendance belge, 16–21 september 1856, och Le Moniteur belge: Journal 
officiel, 16–20 september 1856. Ett liknande förfarande tillämpades i Frankfurt 
1857 fast då publicerades förhandlingarna i stadens franskspråkiga tidning, Jour
nal de Francfort. Se Congrès international de bienfaisance de FrancfortsurleMein, 
vol. 1, s. 90.

435. Congrès international de bienfaisance de Bruxelles, vol. 1, s. 115. Till exempel 
publicerades en ny version av öppningsanförandet i Le Moniteur belge då det 
ansågs felaktigt återgivet första gången (se 17 september).

436. Ett exempel på hur en utländsk tidning använde sig av en egen korrespon-
dent finns i den utförliga rapporteringen i Londontidningen The Morning Chro
nicle under september månad 1856 om de båda kongresser (välgörenhet och 
frihandel) som genomfördes i Bryssel detta år. I andra redogörelser som publi-
cerades i Storbritannien förefaller man i flera fall ha utgått från denna första 
engelskspråkiga rapportering. Jämför t.ex. ”Brussels International Congress”, 
Lloyd’s Weekly Newspaper, 21 september 1856, med artikeln ”Opening of the Brussels 
International Philanthropic Congress”, The Morning Chronicle, 17 september 
1856. Ett annat exempel på en utländsk tidning med egen korrespondent,  Alfred 
Darimon, är den franska tidningen La Presse som publicerar en rad artiklar om 
de båda kongresserna i Bryssel mellan den 22 september och den 4 oktober 1856. 

437. Congrès international de bienfaisance de Londres, vol. 1, s. vi. I en särskild 
lista förtecknades t.ex. alla de dokument, ritningar etc. som skickats in till 
 kon gressen i Bryssel uppdelade på ursprungsland. Se Congrès international de 
bienfaisance de Bruxelles, vol. 2, s. 345–358.

438. Frankel, States of inquiry, s. 61 och 69.
439. Ett exempel är en rapport om jordbruksreformer av den välkände brit-

tiske hälsovårdsadministratören Edwin Chadwick som inkluderades i särskild 
ordning 1856 (se Congrès international de bienfaisance de Bruxelles, vol. 1, s. 200). 
I flera fall när en rapport inte hann läsas under mötet beslutade kongressen 
också att den istället skulle tas in i tidningen som bilaga till dagens förhand-
lingar eller i kongresstrycket (se t.ex. s. 152). Se även s. 194–196, där det i den 
fullständiga listan anges vilka som trycktes.
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440. Ward, Discours prononcé par F.O. Ward, s. 5.
441. Efter mötet i Frankfurt uppgav Georg Varrentrapp i brev till Karl 

 Mittermaier den 3 januari 1859 att en andra upplaga på 1 500 exemplar av 
 kongresstrycket snart var slut och att en tredje förbereddes. Se Lars Hendrik 
Riemer, Das Netzwerk der ”Gefängnisfreunde” (1830–1872): Karl Josef Anton 
 Mittermaiers Briefwechsel mit europäischen Strafvollzugsexperten, 2 vol. (Frankfurt 
am Main: Klostermann, 2005), brev nr 270. Inför mötet i London angavs det 
att 1 000 respektive 200 exemplar av kongresstrycket beställts för enbart Frank-
rike och Belgien, se ”International Philanthropic Congress”, Journal of the  Society 
of Arts, 21 februari 1862. 

442. För utställningen samt referenser till utställda objekt i diskussioner un-
der mötena se Débats du congrès pénitentiaire de Bruxelles: Session de 1847 (Bruxel-
les: Imprimerie de Deltombe, 1847), s. 30, 111, 118, 121 och 193. Den franska 
tidskriften om fängelser och fångvårdsreformer Revue penitentiaire et des institu
tions préventives, vol. 4 (1847), tryckte i anslutning till kongresstrycket den plan 
för en straffanstalt som visas här (bild 36), bl.a. med motivet att det var ”ett 
litet litografiskt mästerverk” (s. 704).

443. Annales de la charité, 1855, s. 485. Ansvarig för förberedelserna var den 
liberale katoliken och slaverimotsåndaren Augustin Cochin, vid tiden borg-
mästare i Paris tionde arrondissement. 

444. Congrès international de bienfaisance de Bruxelles, vol. 1, s. 508–518 och vol. 
2, s. 323–344. Utställningen finns skildrad i flera berättelser från kongressdel-
tagare och organisatörer, se t.ex. Thomas Twining, ”The Brussels Economic 
Exhibition”, Journal of the Society of Arts, 31 oktober 1856.

445. Bremer, Lifvet i gamla verlden, s. 131. 
446. Thomas Twining, Special museums for the working classes: Memorandum on 

means for enabling the working classes of Great Britain and other contries to improve 
their physical condition and domestic comforts, addressed to the chairman of the council 
of the Society for the Encouragement of Arts, Manufactures, and Commerce (u.o., u.å.), 
s. 1. Twining var den som först hade fört fram idén om att i anslutning till 
världsutställningen 1855 samla objekt av detta slag. Bland annat skickade han 
ett förslag till Napoleon iii där han föreslog en utställning av allt som kunde 
bidra till att förbättra förhållandena för de arbetande klasserna: modeller för 
arbetarbostäder, bad och tvättinrättningar samt möbler, hushållsredskap, klä-
der och livsmedel. För uppgifter om dennes arbete med en ”science of everyday 
life” genom utställningar se B. L. Pearce, Tomas Twining of Twickenham: His 
work, his museum, and the Perryn House estate (Twickenham: Twickenham Local 
History Society, 1988), s. 4–16.

447. Twining, Special museums for the working classes, s. 2. 
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448. Leora Auslander, Taste and power: Furnishing modern France (Berkley: 
University of California Press, 1996), s. 213–220. 

449. Bremer, ”Teckningar från Välgörenhetskongressen och Expositionen i 
Brüssel 1856”, Aftonbladet, 6 december 1856. Detta var en bild som förvisso inte 
fick stå oemotsagd i samtiden. Till exempel frågade sig den franska tidningen 
La Presse vad det överhuvudtaget skulle tjäna till att ställa ut föremål i glasmont-
rar när det verkliga problemet var att konsumenterna ändå inte hade resurser 
att köpa något. Se den utförliga kriktiken av utställningarna i två artiklar av 
Alfred Darimon, ”Exposition et congrès à Bruxelles”, La Presse, 30 augusti 1856, 
och ”Congrès et exposition à Bruxelles”, La Presse, 1 oktober 1856. 

450. Arbetarbostaden som reformområde vid denna tid har behandlats i flera 
sammanhang och traditionellt sett har det ofta betonats att dessa projekt var 
en del i ”disciplineringen” av arbetarbefolkningen och ett verksamt medel i att 
inrätta den borgerliga kärnfamiljen som ideal. En utförlig skildring med ett 
tydigt sådant perspektiv är Isaac Joseph & Philippe Fritsch, ”Disciplines à 
 domicile: L’édification de la famille”, Recherches, vol. 28 (1977), men perspek-
tivet är vanligt förekommande också i mer allmänna beskrivningar av arbetar-
nas bostadsfrågor under denna period. En användbar analys av hur förebildliga 
projekt spreds inom just de kretsar som är aktuella här finns i François Hamon, 
”London – Paris – Bruxelles (1830–1855): À la recherche du modèle de loge-
ment ouvrier”, Monuments historiques, nr 180 (1992).

451. För denna diskussion och resolutionerna se Congrès général d’hygiène de 
Bruxelles: Session de 1852 (Bruxelles: Imprimerie de G. Stapleaux, 1852), s. 44–74 
och 220–230.

452. För den medicinska betydelsen se t.ex. referatet i Magnus Huss, Kongres
sen för offentlig sundhetsvård i Brüssel (Congrés general d’Hygiéne [sic!]) den 20, 21, 22 
och 23 sept. 1852 (Stockholm: N. Marcus, 1852), särsk. s. 10. 

453. Att modellbostäder, som beteckningen antyder, byggts just för att visa 
vad som var möjligt och för att tjäna till efterföljd betonas av James Stevens 
Curl, The life and work of Henry Roberts 1803–1876: The evangelical conscience and the 
campaign for model housing and healthy nations (Chichester: Phillimore & Co, 
1983), s. 26–28. 

454. Congrès international de bienfaisance de Bruxelles, vol. 1, s. 459.
455. I den illustrerade pressen var det ofta just byggnaderna som stod i  centrum 

och en rad fängelser, sjukhus, arbets- och fattighus fick symbolisera reformis-
tiska landvinningar. En intressant beskrivning av hur man förhöll sig till denna 
reformistiska bildkultur i kretsar som också var involverade i de  aktuella möte-
na finns i Jacques Bourquin & Éric Pierre, ”Une visite à Mettray par l’image: 
L’album de gravures de 1844”, Sociétés & Représentations, nr 18 (2004). 
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456. Congrès général d’hygiène, s. 205.
457. I slutändan kom den hushållsekonomiska utställningen att sättas upp i 

själva huvudbyggnaden, Industripalatset, vid världsutställningen.
458. Se Carl-Gustaf Grähs, Kort beskrifning öfver den modellarbetareboning, som 

förevisades vid hushållsexpositionen i Brüssel år 1856 (Stockholm: J. F. Meyer, 1857) 
och ”Notice sur le spécimen de logement ouvrier exposé par la commission de 
l’exposition” (Bruxelles, u.å.), en broschyr som ingår som 287(2bis) i Fonds 
Ducpétiaux, Bibliothèque de l’Academie Royale de Belgique. Just de båda rum-
men i den arbetarbostad i skala 1:1 som ställdes ut kritiserades hårt av den 
skeptiske korrespondenten från La Presse. I skarp kontrast till hur modellbostä-
derna presenterades av organisatörerna menade han att ”på sin höjd kan en 
mänsklig varelse leva där, men man ryser bara man tänker på det sorgliga och 
kalla liv som väntar mellan väggarna på dessa båda celler”. Darimon, ”Congrès 
et exposition à Bruxelles”, La Presse, 1 oktober 1856. 

459. Se Barbara Leckie, ”Prince Albert’s exhibition model dwellings”, publi-
cerad på webbplatsen BRANCH: Britain, Representation and NineteenthCentury 
History, red. Dino Franco Felluga (hämtat 1 juni 2018).

460. Se t.ex. Henry Roberts, The dwellings of the labouring classes, their arrange
ment and construction; illustrated by a reference to the model houses of the Society for 
Improving the Condition of the Labouring Classes, and other buildings recently erected: 
being an essay, read January 21, 1850, at the Royal Institute of British Architects, 2 uppl. 
(London: Society for Improving the Condition of the Labouring Classes, 1850). 
Boken är numera kanske mest känd för att den tilltalade Napoleon iii, som, 
medan han fortfarande var den franska republikens president, lät översätta den.

461. Congrès international de bienfaisance de Bruxelles, vol. 1, s. 458.
462. Den transnationella spridningen av just Émile Mullers modellbostäder 

har beskrivits av Carmen Van Praet i ”The opposite of Dante’s hell? The trans-
fer of ideas for social housing at international congresses in the 1850s–1860s”, 
Transnational Social Review, vol. 6 (2016). Vid den tredje välgörenhetskongres-
sen framträdde också en av fabriksägarna, Jean Dollfus, själv och presenterade 
utvecklingen i Mulhouse, se Congrès international de bienfaisance de Londres, vol. 
1, s. 342–348.

463. Émile Muller, Habitations ouvrières et agricoles – cités, bains, lavoirs, sociétés 
alimentaires: Détails de constructions; formules représentant chaque espèce de maison et 
donnant son prix de revient en tous pays. Statuts, règlements et contrats. Conseils hygié
niques, par le docteur A. Clavel, 2 vol. (Paris: Librairie scientifique-industrielle et 
agricole, 1856). För Mullers bilder på utställningen se Exposition d’économie 
 domestique de Bruxelles ouverte du 25 août au 1er octobre 1856: Réglement – Catalogue 
(Bryssel: Ch. Lelong, 1856), s. 3–4. 



 342 Gränslösa anspråk

464. Marcel Smets, L’avènement de la citéjardin en Belgique: Histoire de l’habitat 
social en Belgique de 1830 à 1930 (Bruxelles: Pierre Mardaga, 1977), s. 34.

465. Congrès international de bienfaisance de Londres, vol. 1, s. 279.
466. Citatet är från de på området inflytelserika sociologerna John Bolis och 

George M. Thomas artikel ”World culture in the world polity: A century of 
international non-govermental organization”, i Frank J. Lechner & John Boli, 
red., The globalization reader, 5 uppl. (Chichester: John Wiley & Sons, 2015), 
s. 334. Det homogeniserande draget visar sig t.ex. när författarna talar om att 
det grundats 25 000 sådana organisationer sedan 1850 och att dessa ”activate a 
particular cultural model when they organize globally, debate principles and 
models, and attempt to influence other actors” (s. 338). 

467. I den historiskt inriktade forskningen om internationella relationer har 
man under senare år bl.a. ägnat mycket energi åt att problematisera staten som 
fenomen i syfte att göra upp med tidigare förgivettagna bilder av stater som 
monolitiska enheter med exklusiv rätt att bestämma över territorium och för-
måga att agera rationellt nyttomaximerande utifrån ”sina” intressen. Det har 
handlat om att avslöja den ”Westfaliska myten” om den moderna staten som 
en given och allomfattande organisationsform; istället har man velat beskriva 
en historisk mångfald av former för auktoritet och överhöghet samt de proces-
ser genom vilka skilda territoriella organisationsformer successivt har kommit 
att föreställas och inrättas som suveräna stater och parter i mellanstatliga rela-
tioner. För en användbar sammanfattning se inledningen till Robert Schuett & 
Peter M. R. Stirk, red., The concept of the state in international relations: Philosophy, 
sovereignty, and cosmopolitanism (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015). 
För ett mer sociologiskt perspektiv se Saskia Sassen, Territorium, makt, rättig
heter: Sammansättningar från medeltiden till den globala tidsåldern (Stockholm: 
Bokförlaget Atlas, 2007).

468. Inom en rad nyare studier har internationellt aktörskap generellt kom-
mit att uppmärksammas som något mångfacetterat som aktivt måste etableras 
snarare än som en given egenskap. För en aktuell översikt se Benjamin Braun, 
Sebastian Schindler & Tobias Wille, ”Rethinking agency in international rela-
tions: Performativity, performances, and actor-networks”, Journal of Internatio
nal Relations and Development, 2018.

469. Att kunna arbeta för ”rättvisa, moral och humanitet” i ett fritt samhälle 
kontrasterades av Gustave de Beaumont också mot förhållandena i andra delar 
av Europa, där revolutioner förbereddes för att skapa dessa möjligheter. Débats 
du congrès pénitentiaire de Bruxelles: Session de 1847 (Bruxelles: Imprimerie de 
Deltombe, 1847), s. 35–36.

470. För debatten om frihandel och möjigheten att ändra det tidigare kon-



 Noter 343

ventets resolutioner se Proceedings of the General AntiSlavery Convention, called by 
the committee of the British and Foreign AntiSlavery Society, and held in London, from 
Tuesday, June 13th, to Tuesday, June 20th, 1843 (London: John Snow, 1843), s. 127–
173.

471. Débats du congrès pénitentiaire de Bruxelles, s. 141
472. Débats du congrès pénitentiaire de Bruxelles, s. 51. Det principiella avvisades 

förstås även ofta med argumentet att det riskerade att leda till politiska debat-
ter. För ett tydligt sådant uttalande se t.ex. Congrès général d’hygiène de Bruxelles: 
Session de 1852 (Bruxelles: Imprimerie de G. Stapleaux, 1852), s. 62.

473. Organisatören Armand de Melun återkom t.ex. till den katolska pressens 
invändningar och framhöll att de hade visat sig ogrundade; välgörenhetsmötet 
1855 i Paris hade i praktiken varit en värdig och respektfull tillställning. Se brev 
från Armand de Melun till Mme Forbin, 31 juli 1855, i Jean-Baptiste Duroselle, 
Les débuts du catholicisme social en France (1822–1870) (Paris: Presses universitaires, 
1951), s. 619.

474. Se t.ex. Le Bien Public: Courrier des Flandres, 12 oktober 1856. 
475. Citerat i ”The spirit of the press”, The Herald of Peace, november 1848.
476. The Times, 29 augusti 1850.
477. Se främst [Hermann Schulze-Delitzsch], ”Der Wohlthätigkeitscongreß 

in Frankfurt a. M. und die deutsche Associationen”, Die Grenzboten: Zeitschrift 
für Politik, Literatur und Kunst, 1858, särsk. s. 123–124. Samma uppfattningar 
cirkulerade även i en rad tyska tidningar, se t.ex. ”Die Früchte des Wohlthätig-
keits-Kongresses”, Neuen Würzburger Zeitung, 30 september 1857, och det upp-
rop om rent tysk organisering som flera deltagare vid kongressen underteck-
nade, vilket t.ex. åtegavs i Kölnishe Zeitung, 27 september 1857. 

478. Det anförda resonemanget fortsätter: ”It is perfectly true that these com-
munications are merely those of the persons who make them, having no natio-
nal or public authority whatsoever; their nature also is doubtless understood 
by the respective authorities to whom they are addressed, and rated by them at 
their exact importance. The important question is, wether the people, and the 
more ignorant part of the people, of those countries rightly understand the 
matter”. ”Anti-slavery publications”, Colonial Gazette, 29 september 1841. Citat 
ur artikeln återges även i The British and Foreign AntiSlavery Reporter, 6 oktober 
1841, s. 215.

479. Proceedings of the General AntiSlavery Convention, called by the committee of 
the British and Foreign AntiSlavery Society, and held in London, from Friday, June 
12th, to Tuesday, June 23rd, 1840 (London: British and Foreign Anti-Slavery 
 Society, 1841), s. 200. För diskussionen i sin helhet se s. 200–206.

480. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 203. Att just John 
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Bowring uttalade sig på detta sätt kan uppfattas som komiskt i retrospekt. Mest 
känd för eftervärlden är han annars för att han som guvernör över Hongkong 
1856 lät bombardera Kanton i Kina som vedergällning för ett stoppat brittisk-
flaggat fartyg, ett självsvåldigt agerande från hans sida som blev mycket omdis-
kuterat och bidrog till det andra s.k. opiumkriget. Dessutom bestod hans kar-
riär i stor utsträckning i agitationsverksamhet i diverse länder riktat mot olika 
regeringar. Se David Todd, ”John Bowring and the global dissemination of free 
trade”, The Historical Journal, vol. 51 (2008).

481. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 205–206.
482. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 200. Just käns-

ligheten i denna nya fråga gjorde också att det kunde vara bäst att undvika 
alltför tydliga uttalanden: ”If we adress the SOVEREIGNS […] by a rule pas-
sed here, and call on them to accept our address, I am afraid they would not 
accept it so readily. I think the best way would be, without coming to a resolu-
tion on the subject, to do all we can in addressing governments” (s. 206). 

483. The British and Foreign AntiSlavery Reporter, 24 mars 1841, s. 60. Lik-
nande avvisanden hade enligt uppgift kommit från bl.a. Ryssland och Holland 
och det konstaterades att kommittén som utsetts för att överlämna uttalandena 
till ambassadörer för olika stater inte alltid tagits emot ”in the most courteous 
manner”. Se Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1843, s. 12–13.

484. Uttrycket värdighet (”worthiness”) är lånat från Charles Tilly, se t.ex. 
artikeln ”Invention, diffussion, and transformation of the social movement re-
pertoire”, European Review of History, vol. 12 (2005). Det är dock värt att notera 
att uttrycket används av Tilly för att beskriva egenskaper hos moderna ”sociala 
rörelser” i stort, vilket är en generalisering som inte nödvändigtvis stöds av 
föreliggande studie. 

485. För en beskrivning av hur en kultur av offentligt uppvisande formerades 
i borgerligheten i brittiska städer kring 1800-talets mitt se Simon Gunn, The 
public culture of the Victorian middle class: Ritual and authority in the English  industrial 
city 1840–1914 (Manchester: Manchester University Press, 2007), cit. s. 190.

486. Fredrika Bremer, ”Teckningar från Välgörenhetskongressen och Expo-
sitionen i Brüssel 1856”, Aftonbladet, 6 december 1856.

487. ”The Peace Congress, and democratic progress”, The Northern Star and 
Leeds General Advertiser, 13 oktober 1849. För ett annat exempel på hur viru-
lenta de attacker som förekom i socialistiska kretsar i Storbritannien kunde vara 
se Howard Morton [Helen Macfarlane], ”Proceedings of the peace-at-any-
price middle-class humbugs”, The Red Republican, 14 september 1850.

488. Den citerade argumentationen avslutades också med: ”But the sons and 
doughters of toil […] will have no representation in that congress!” George W. 
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M. Reynolds, ”The contemplated Brussels congress on the labour question”, 
Reynold’s Newspaper: A Weekly Journal of Politics, History, Literature, and General 
Intelligence, 30 mars 1856. 

489. Ett exempel på hur motsvarande ifrågasättanden av en annan samtida 
internationell kongress kunde låta i chartistpressen är Friedrich Engels skild-
ring av ekonomkongressen i Bryssel 1847 där han utförligt behandlade de domi-
nerande deltagarnas uppblåsthet och beskrev dem som en uppsättning ”fools, 
ignorants, and knaves called a congress of political economists”. Friedrich 
 Engels, ”The Free Trade Congress at Brussels”, The Northern Star and Leeds 
 General Advertiser, 9 oktober 1847. Artikeln skrevs efter att Karl Marx, som han 
var där tillsammans med, nekats talartid vid mötet.

490. Michael Saward, The representative claim (Oxford: Oxford University 
Press, 2010), särsk. s. 36–38. En del i modellen som inte tas upp här är relatio-
nen mellan objektet och dess referent (”referent”), dvs. det som Saward beskri-
ver som ”the thing itself” (s. 36) eller allt annat som det representerade också 
är utöver hur det framställs i form av objektet. 

491. Saward, The representative claim, s. 43. Jämför även s. 66–73 för en utför-
ligare diskussion av sådana trovärdighetsskapande och legitimerande praktiker.

492. Alfred Darimon, ”Le congrès international de bienfaisance”, La Presse, 
21 mars 1856.

493. Begrepp som folk och nationer var viktiga referenspunkter vid mötena, 
vilket det finns utförligare exempel på i delstudierna. Att så var fallet pekar, 
förstås, på att dessa möten var nära relaterade till de processer av nationsfor-
mering som utmärkte epoken. Som t.ex. globalhistorikern Christopher Bayly 
påpekat tog det internationella fältet som sådant under 1800-talet form just 
som ”inter-nationellt”, dvs. nära kopplat till tidens nationsformering. Se t.ex. 
C. A. Bayly, The birth of the modern world 1780–1914: Global connections and compa
risons (Malden: Blackwell Publishing, 2004), s. 237–243.

494. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 513 och 519.
495. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 86.
496. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 424.
497. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 115. I de offici-

ella resolutionerna och uttalandena tilltalades som nämnts ovan förstås också 
en mer specifik och avgränsad publik, de styrande i olika kapaciteter. Både 
antislaverikonventen och de andra mötena vände sig i flera fall direkt till poli-
tiska makthavare och till företrädare för t.ex. kyrkor eller andra associationer. 
För detta specifika tilltal se vidare nedan.

498. Congrès international de bienfaisance de Bruxelles: Session de 1856, 2 vol. 
(Bruxelles: Aug. Decq, 1857), vol. 1, s. 480. 
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499. För moderna medierade publiker generellt se Michael Warner, Publics 
and counterpublics (New York: Zone books, 2005). Michael Warner talar i en 
tidigare analys av uppkomsten av ”the public” (snarast att översätta med all-
mänheten) i Förenta staterna på 1700-talet om hur den konstruerades ”on the 
basis of its metonymic embodiment in printed artifacts” och att det var så det 
blev möjligt att föreställa sig att den övervakade ”the actions of officials even 
when no physical assembly of the public was taking place”. Michael Warner, 
The letters of the republic: Publication and the public sphere in eighteenthcentury Ame
rica (Cambridge: Harvard University Press, 1990), s. 61.

500. Jämför Saward, The representative claim, s. 48–50.
501. Här används begreppet offentlighet för att sammanfatta explicita eller 

underförstådda föreställningar som kom till uttryck i dessa mötespraktiker. För 
en beskrivning av offentligheten som föreställning i denna mening se Charles 
Taylor, Modern social imaginaries (Durham: Duke University Press, 2004), 
kap. 6. Användningen här ska inte förväxlas med ett mer normativt bruk av 
begreppet som också är vanligt i litteraturen kring det internationella: hur ska 
rättvisa transnationella offentligheter som kan påverka relevant politiskt be-
slutsfattande organiseras? Ett välkänt exempel på en analys som angriper frågan 
om gränsöverskridande offentligheter ur en politiskt-normativ synvinkel är 
Nancy Fraser, ”Transnationalizing the public sphere: On the legitimacy and 
efficacy of public opinion in a post-westphalian world”, bl.a. publicerad i  Nancy 
Fraser m.fl., Transnationalizing the public sphere (Cambridge: Polity Press, 2014). 

502. Lucian Hölscher, Öffentlichkeit und Geheimnis: Eine begriffsgeschichtliche 
Untersuchung zur Entstehung der Öffentlichkeit in der frühen Neuzeit (Stuttgart: 
Klett-Cotta, 1979), särsk. kap. 4. En klargörande sammanfattning av olika sätt 
att använda termerna under denna period, utifrån exemplet den svenska riks-
dagen, finns i Jonas Harvard, En helig allmännelig opinion: Föreställningar om 
 offentlighet och legitimitet i svensk riksdagsdebatt 1849–1919 (Umeå: Institutionen 
för historiska studier, Umeå universitet, 2006), s. 59–178. 

503. Harold Mah beskriver i en ofta anförd artikel den allmänna meningen 
eller opinionen som ett imaginärt subjekt som apostroferas som om det gav 
uttryck för en viss social helhets uppfattning eller intresse, se ”Phantasies of the 
public sphere: Rethinking the Habermas of historians”, The Journal of Modern 
History, vol. 72 (2000). På ett liknande sätt har Michael Warners beskrivit all-
mänheten (”the public”) och den allmänna meningen (”public opinion”) som 
historiska fiktioner och som en särskild sorts ”virtual objects” som andra 
 publiker (”publics”) kommit att relateras till i den moderna västvärlden. Se 
Warner, Publics and counterpublics, särsk. s. 55–56.

504. Brev till Alexandre Pierre François de Lambel, 4 oktober 1847, i Édouard 
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Le Camus, red., Correspondance du vicomte Armand de Melun et de Madame 
 Swetchine (Paris: Leday et Cie, 1892), s. 401–402.

505. Elihu Burritt, ”Journal”, New Britain Public Library, vol. 13, anteckning 
11 juni 1849.

506. Som framgått ovan hade man dock en påtagligt snäv syn på vem som var 
relevant i skapandet av en gränsöverskridande opinion: man uppträdde som en 
del av samhällets respektabla kretsar och att mötena bestod av på många sätt 
elitistiska representanter var inte ett problem utan snarare en förutsättning för 
inflytande i denna föreställda offentlighet. Inte minst detta utgör en kontrast 
mot vad som senare skulle komma att förstås som ”world opinion”. Denna 
senare föreställning vilar snarare på idéer om statistisk representativitet och 
demokratisk delaktighet än den typ av representativa anspråk som dessa tidiga 
internationella möten uppvisar, och därmed blir det också fel att försöka här-
leda föreställningar om en sådan världsopinion tillbaka till denna tid. Ordsam-
manställningen ”world opinion” kom att bli vanlig under tidigt 1900-tal och 
den kom så småningom att förnippas med Wodrow Wilson och en specifik form 
av internationell idealism efter första världskriget. Uttrycket blev åter populärt 
efter kalla krigets slut och används fortfarande idag. Se Frank Louis Rusciano, 
”World opinion”, i John G. Geer, red., Public opinion and polling around the world: 
A historical encyclopedia, band 1 (Santa Barbara: ABC-Clio, 2004), s. 504–508. 
Jämför även Hans-Martin Jaeger, ”’World opinion’ and the founding of the 
UN: Governmentalizing international politics”, European Journal of Internatio
nal Relations, vol. 14 (2008) för en beskrivning av dessa föreställningar som del 
av en postnationell styrningsrationalitet där fenomenets nära beroende av 
1900-talets typiska sociala teknologier som opinionsmätningar betonas. För ett 
försök att beskriva uppkomsten av en sådan världsopinion bl.a. i dessa kretsar 
se Peter N. Stearns, Global outrage: The origins and impact of world opinion from the 
1780s to the 21st century (Oxford: Oneworld Publications, 2005).

507. Elihu Burritt i brev till Charles Sumner, 12 juni 1851, i Merle Curti, The 
learned blacksmith: The letters and journals of Elihu Burritt (New York: Wilson-
Erickson, 1937), s. 73.

508. Proceedings of the General AntiSlavery Convention 1840, s. 554. 
509. Congrès international de bienfaisance de Bruxelles, s. 449.
510. Som exempel på hur man i praktiken arbetade för att sprida mötena i 

tryck kan man ta det första antislaverikonventets förhandlingar. I en senare 
beskrivning av hur trycket använts sammanfattas dess spridning av organisa-
törerna på följande sätt: ”The large amount of valuable information brought 
under the attention of the Convention, together with a faithful record of its 
proceedings, has been preserved in a volume of six hundred pages, a copy of 
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which has been placed in the libraries of all the Universities, Collegiate and 
Theological Institutions of this country, besides the general circulation which 
it has had in Great Britain, the United States, and on the continent of Europe. 
It may also be stated, that copies of the volume have been placed in the hands 
of the principal Ministers of State in this country and France, and of various 
royal and other distinguished individuals in different parts of the world, and it 
is hoped not without great advantage to the anti-slavery cause.” The British and 
Foreign AntiSlavery Reporter, 14 juni 1843, s. 95.

511. Ett exempel på hur spridningsvägarna kunde se ut kan hämtas från de 
tyska staterna. Inför och efter välgörenhetskongressen i Bryssel 1856 publice-
rades flera artiklar om mötet av den engagerade juristprofessorn Karl Mitter-
maier i den specialiserade tidskriften Germania: Centralblatt für die volkswirt
schaftlichen und gesellschaftlichen Interessen Deutschlands utgiven i Heidelberg. 
Uppgifter därifrån kunde sedan bl.a. återges i den i flera tyska stater lästa tid-
ningen Kölnisher Zeitung, för att den vägen sedan även upprepas i mer snävt 
lokala publikationer som Neuen Würzburger Zeitung. För denna förmedling se 
Neuen Würzburger Zeitung, 22–23 april 1856. Intressant är också att information 
om kongressen via den tyska tidskriften också spreds t.ex. till Sverige, se ”Eko-
nomiskt museum för de arbetande klasserna”, Post och inrikes tidningar, 24 april 
1856, som innehåller uppgifter man inhämtat denna väg. 

512. Congrès international de bienfaisance de Bruxelles, vol. 1, s. 379.
513. Report of the proceedings of the second General Peace Congress, held in Paris, on 

the 22nd, 23rd and 24th of August, 1849 (London: Charles Gilpin, 1849), s. 23.
514. The Patriot, 26 juni 1843, citerat i The British and Foreign AntiSlavery 

 Reporter, 28 juni 1843, s. 125.
515. Peter Friedmann & Lucian Hölscher, ”Internationale, international, 

 Internationalismus”, i Otto Brunner, Werner Conze & Reinhart Koselleck, 
red., Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politischsozialen Sprache 
in Deutschland, band 3 (Stuttgart: Klett-Cotta, 1982), s. 369. Jämför även David 
Armitage, Foundations of modern international thought (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2013), kap. 10.

516. Friedmann & Hölscher, ”Internationale, international, Internationalis-
mus”, s. 370.

517. L. A. Gosse, Viande-Patry & G. Moynier, Raports sur le Congrès de bien
faisance et l’exposition d’économie domestique de Bruxelles (Genève: Société gene-
voise d’utilité publique, 1856), s. 9. 

518. Congrès international de bienfaisance de Bruxelles, s. 245.
519. Mobilisering som uttryck är vanligt förekommande i historisk litteratur 

om sociala rörelser även om det inte ges den innebörd som anges här. För ett 
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välkänt exempel från denna litteratur se Charles Tilly, Contentious performances 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2008), passim. Även inom andra 
forskningsfält har uttrycket använts, också på sätt som är jämförbara med vad 
som avses här. Inom det mediehistoriska fältet har t.ex. Jonas Harvard använt 
ordet för att beskriva likartade fenomen i en analys av de svenska rösträtts-
reformerna på 1860-talet, se Jonas Harvard, ”Medial mobilisering: Opinions-
stormen och representationsreformen”, i Jonas Harvard & Patrik Lundell, red., 
1800talets mediesystem (Stockholm: Kungl. biblioteket, 2010). 

520. Saward, The representative claim, s. 29 och 27, kurs. i orig. 
521. Michael Saward återger bl.a. en lätt hårddragen men tydlig sammanfatt-

ning från Pierre Bourdieu: ”in appearance the group creates the man who speaks 
in its place – to put it that way is to think in terms of delegation – whereas in 
reality it is more or less just as true to say that it is the spokesperson that creates 
the group. It is because the representative exists, because he represents (sym-
bolic action), that the group that is represented and symbolised exists and that 
in return it gives existence to its representative as the representative of a group”. 
Saward, The representative claim, s. 51, kurs. i orig. 

522. Warner, Publics and counterpublics, s. 67.
523. The British and Foreign AntiSlavery Reporter, 6 oktober 1841, s. 212. 
524. Revue d’économie chrétienne, vol. 9 (1865), s. 1062. Kommentaren syfta de 

i första hand på det möte med Association internationale pour le progrès des 
sciences sociales som genomförts detta år.

525. Armand de Melun apropå internationella arbetarassociationens möte i 
Bryssel 1868, i tidningen Le Français, 28 december 1868, citerat i Duroselle, Les 
débuts du catholicisme social, s. 638. 

526. Att den arbetarradikala internationella organiseringen bör relateras 
 direkt till tidigare reformistiska internationella projekt har påpekats. Se Mark 
Mazower, Governing the world: The history of an idea, 1815 to the present (New York: 
Penguin Books, 2012), s. 55.
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Summary 

Boundless claims: Public meetings and 
the making of the international, 1840–1860

The first meetings that claimed to be international without involv-
ing state representatives took place in the middle of the nineteenth 
century. Early non-governmental meetings of this kind have tradi-
tionally often been described as a logical step forward in the devel-
opment of faster communications, or as the offspring of interna-
tionalist mentalities that came about as the result of the ever-great-
er connectedness of the world. In more recent scholarship they have 
rather been treated more abstractly, as nodes in transnational net-
works of actors and relays for the transmission of information. Both 
older and more recent historical narratives tend to downplay the 
extent to which these meetings represented something new. To 
focus on the transmission of information makes it difficult to ex-
plain the importance attached to these events both by the actors 
themselves and observers at the time. This dissertation builds on 
previous historical research but develops a new approach by focus-
ing on these meetings as mediated public events related to a spe-
cific imaginary of a transnational public sphere. The investigation 
concerns the first series of meetings – early international  congresses 
and conventions – with “boundless claims” of this sort, meetings 
that took place mostly in European cities between 1840 and 1860. 

The aim of the thesis is to show that these meetings were ar-
ranged as a new form of international actors, and how different 



media were used to accomplish this. I demonstrate how the ar-
rangements were closely tied to what can be called the mobilisation 
of reform elites, in the sense that they both presented support from 
these groups, and at the same time tried to activate and get people 
to identify with such collectives. In this respect the investigation 
relies on discussions of mediated publics and political representa-
tion, notably the theory of representative claims developed by the 
political theorist Michael Saward. In analysing how this worked, 
the focus is on the meetings as a form of media in themselves, as well 
as how they were connected to other media such as the printed 
press. Thus, the focus is not primarily on how the meetings trans-
mitted information, but rather on the means by which they created 
legitimacy, participation and identification, what the media  theorist 
James Carey has called the ritual functions of media. More specifi-
cally, this type of analysis entails a focus on how the assemblies were 
arranged and how the performances of the participants were struc-
tured, as well as on how both these aspects can be related to the 
mediation that organisers and participants were expecting. 

It is important to emphasise that the organisers of these meet-
ings in many ways tried to establish narratives about the meetings 
as what has been called media events; that is, as events with a  widely 
recognised importance and agreed upon meaning. Narratives of 
this kind were meant to be transmitted in a range of independent 
channels and by the use of different types of media by the  organisers 
themselves. In this light, the meetings as such can also be seen as 
multimedia events, as constellations of speech, image and text. The 
early international meetings were very much a part of a dynamic 
culture of public speaking that was widespread in European coun-
tries in the nineteenth century, but they were also closely con-
nected to the development of new forms of printed media, such as 
illustrated newspapers. Speaking generally, the live performances 
on stage can be described as directed towards print media, such as 
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newspapers and the proceedings that were often produced as an 
enduring and definitive summary of the events. 

In the thesis the early international meetings are first related to 
general cultures of reform and public speaking in the countries 
where they took place (chapter 1). Next follows three case studies 
of specific series of meetings: two antislavery conventions in the 
early 1840s (chapter 2), a series of peace congresses held between 
1848 and 1851 (chapter 3), and a series of meetings dealing with 
social reforms that were initiated in the same period and culmi-
nated in three international philanthropic congresses that took 
place during the second half of the 1850s and in the first years of 
the 1860s (chapter 4). Many of these series of meetings have previ-
ously been treated separately in historical studies of the antislavery 
movement, the peace movement or the development of specific 
social reforms. Contrary to this, the focus here is on what they have 
in common rather than on differences in terms of issues: the way 
all these public meetings staged and used a new form of the inter-
national. The problematic around which each series of meetings 
evolved is described in the case studies, however the purpose is to 
show that despite apparent differences they all functioned in simi-
lar ways. How these similarities can be summarised and how they 
relate to the creation of a new type of international actor are dis-
cussed in the last chapter (chapter 5).

*

Chapter 1 (“Reform meetings as speech, text and image”) relates 
the early international meetings to a history of public speaking and 
reform culture. All the meetings that took place in the 1840s and 
1850s dealt with questions of social reform in one way or another, 
and there were strong both personal and thematic ties between 
different series of meetings. Many of the principal organisers were 
active in a range of related reform activities and therefore came to 
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know each other. The way the meetings themselves were organised 
has to be related to different cultures of public speaking in different 
countries. It is possible to distinguish an Anglo-American tradition 
of public meetings, often in the form of conventions of delegates, 
to promote reforms, and a different tradition in countries on the 
Continent in Europe, where overtly political meetings were rare. 
In the latter case public events which were of a more festive charac-
ter and, for example, scientific congresses, were instead often used 
as occasions to demonstrate adherence to various reforms. 

Despite the, in some ways, diverging traditions of public speak-
ing to which different meetings belonged, there were important 
similarities between series of early international conventions and 
congresses. This can be explained by the close personal connections 
between the organisers, but the similarities are also related to the 
fact that all these meetings were directed towards print media in 
similar ways. As shown in chapter 1, the early international meet-
ings were part of a media system that shaped the way the meetings 
were arranged and that created preconditions that can explain how 
the participants acted when on stage. First, the large space devoted 
to accounts of public speaking in daily and weekly newspapers at 
the time shaped how these events were planned and executed. 
 Secondly, the interest shown in recreating the meetings themselves 
as public events, symbolising a growing civic society, in textual 
form through different literary devices and in the form of printed 
images – here referred to as “remediation” of the meetings as meet-
ings – had important implications for how they were arranged. 
Thirdly, a visual culture where images of people known for their 
role in charitable or benevolent activities were in demand, was 
 another important factor that shaped the way the meetings were 
organised.

*
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Chapter 2 (“Witnesses in the metropole”) discusses the  antislavery 
conventions held in London in 1840 and 1843. It is demonstrated 
that the conventions revolved around the issue of how credible facts 
about slavery itself, and the results of its abolition, could be presen-
ted to a metropolitan audience that would never have the oppor-
tunity to see these things in real life.  The meetings were arranged 
to overcome this epistemological difficulty. They were organised as 
“world assemblies”, in the sense that they presented a total picture 
of the slave system, the enslaved and the results of abolition every-
where. The antislavery conventions created places from where the 
whole world could be observed: they functioned as a sort of pano-
rama that found its force in the use of overall perspective as well as 
certain “immersive” effects, created through narrative accounts and 
eyewitness testimony. The conventions were also world meetings 
in another sense in that they created a position beyond particular 
interests, governmental or other, as universal moral assemblies. 

That the antislavery conventions were made up of what can be 
called moral witnesses was a guarantee for the information trans-
mitted, and the delegates presented themselves as credible observ-
ers who could see the truth of slavery without being corrupted by 
their own interests. At these public meetings, the delegates could 
as speakers bear witness to the true nature of the inhuman traffic 
they had seen, and as audience they could collectively guarantee 
the accuracy of what was stated by other members of the conven-
tions. It is important to note that the participants constantly 
stressed their position as delegated by a wider community and how 
much work went into ensuring representativeness. As shown in 
chapter 2, the conventions can be described as representing a kind 
of transnational moral awakening of those who had seen the suf-
ferings of the enslaved, “the friends of the slave”, to use a common 
expression at the time. These meetings were presented as events of 
historical importance by the organisers and as something entirely 
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new; a part of their newness being that they were the expression of 
a new type of growing transnational reform movement. 

*

Chapter 3 (“Manifestations of the people”) treats the four peace 
congresses organised in European cities between 1848 and 1851. 
Anglo-American organisations promoting peace tried with the help 
of these congresses to counter a recurring critique for being unrea-
listic. A peaceful development of the relations between states had, 
it was suggested, become achievable under modern conditions 
since the governments now were dependent on opinions in a public 
sphere where the real interests of the people could be expressed. As 
shown in chapter 3, the peace congresses themselves can be seen as 
manifestations of the fact that “the people”, understood as a spe-
cific political subject, had come to desire peace. The assemblies were 
arranged as demonstrations of sympathy between peoples (that is, 
separate nationalities) or the people (the many as opposed to the 
traditional elites in government) in different countries. This 
 demonstrative tendency lent a certain style to the meetings as per-
formances, and it also found expression in a range of activities con-
nected to the meetings, such as the organised and public travelling 
by the Anglo-American delegates to the gatherings and various 
festivities to honour the cause. 

The people represented at these congresses was the productive 
and self-governing part of the social body, often positioned against 
an unproductive aristocratic political class, but also separated from 
the irrational multitude. It was the orderly and respectable part of 
the population, the part that could be regarded as the political 
 nation and that could claim a legitimate share in the business of 
government. During the congresses, the participants appeared as 
the representatives of such a people, and references to real political 
representation were common in the way the congresses were both 
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arranged and described. These references are, for example, evident 
in the visual representations of the congresses in a sympathetic 
publication such as the Illustrated London News, but they were also 
at the centre of much of the critique of the congresses. Perhaps the 
most biting criticism of the meetings as the expression of a move-
ment of the people was delivered by the satirical press in France. 
As an example of this a series of caricatures in Le Charivari, that 
portrayed the peace congresses as a manifestation of nothing but 
their own self-importance, are analysed in chapter 3.

*

Chapter 4 (“Cataloging reforms”) investigates the international 
philanthropic congresses between 1855 and 1862. In the chapter it 
is argued that the meetings worked through the collection and 
 exhibition of what was presented as concrete measures to deal with 
the issue of poverty in modern society. A preference for detailed 
knowledge about practical reforms and specific institutional ar-
rangements, summarised in oral presentations as well as written 
documents, plans and artefacts, gave these congresses a technical 
feeling. The way the congresses were arranged was influenced by 
the scientific meeting culture of the time. In the arrangements 
 emphasis was put on the exchange of information between those 
knowledgeable about specific areas of reform; long accounts were 
often read to the audience and specialised subsections for more 
thorough discussion of certain topics were created. At the same 
time, great care was taken to demonstrate support from govern-
ments or elite groups in different countries. In this way, the 
 congresses were established as a “neutral ground”, a place where 
information could not only be transmitted, but where public dis-
cussion even of sensitive issues was possible.

It was, in many ways, through “details” that the philanthropic 
congresses proclaimed their authority: it was the enumeration and 
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exhibition of a great number of new institutions that  demonstrated 
how much these representatives of a charitable movement – the 
friends of the poorer classes – could, potentially, achieve. All these 
accounts of concrete improvement schemes, as well as the collection 
of official reports, statistical tables and original documents, effec-
tively limited the discussions to that which could – according to the 
organisers – actually be realised, but these types of detailed factual 
presentations were also used in a positive sense and contributed to 
establishing the congresses as hopeful and convincing events. The 
extensive inventories of all that had been done was a way of 
 demonstrating the means at the disposal of the groups behind the 
congresses. The philanthropic congresses functioned as a summary 
of everything a transnational charity elite had already accom-
plished, and based on these achievements they spoke with author-
ity about the next step in the improvement of societies. In chapter 
4 this aspect is analysed more in depth through the example of 
model houses for the working classes, an important reform measure 
presented at several of these meetings. 

*

Chapter 5 (“The formation of the international”) is a summary and 
discussion of the findings in previous chapters. It is argued that the 
different series of meetings had several common traits, related to 
the fact that they were attempts to create new kinds of actors that 
were international, not in the established sense of inter-state or 
inter-governmental, but part of a growing private sphere. As shown 
in chapter 5, this new kind of internationality was closely tied to 
specific representative claims. These meetings were presented as 
speaking for groups of a specific kind: they did not represent the 
suffering slaves or the downtrodden masses themselves, collectives 
they talked about rather than for, but the progressive forces that 
were emerging to come to the help of those in need. The inter-
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national congresses and conventions were, as mentioned above, 
assemblies of all those that could be termed “friends”: friends of 
the slave, friends of peace or the workers friends. The way these 
elite groups were staged at the analysed meetings was very much 
alike from one series to the next: they were presented as border cros
sing communities of a specifically moral character – communities of 
those that could expose the horrors of the slave system, that 
condemned war on ethical grounds or sacrificed themselves for the 
poor and working classes – and as expressions of growing move
ments. As shown in the case studies, resistance to slavery was pre-
sented as a kind of Christian awakening taking place in many 
countries, the desire for peace staged as an emerging popular opi-
nion that was being realised together with the extension of modern 
communications, and care for the poor and working classes was 
described as a rising concern among well-educated and influential 
groups in the civilised world. 

The participants at these meetings, in other words, were represent-
atives, not only as delegates from a large number of associations, 
churches and institutions, but as spokespeople for more abstract 
entities. An important point made in the thesis is that these  abstract 
collectives were brought into being through mediated  performances 
of this kind. Meetings of this nature mobilised these groups in a 
double sense: they mobilised groups in the sense that they demon-
strated their support for the cause, and they mobilised groups in 
the sense that they activated the audiences they spoke to by ad-
dressing them as part of the movements they at the same time 
staged. Listeners and readers were addressed as one of the “friends” 
and the meetings were consciously circulated in specific media 
channels to spread information to different audiences and produce 
identification. As discussed in chapter 5, these collectives were 
 addressed in different media – primarily newspapers and book-
length proceedings – that were expected to have a broad geograph-
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ical reach, both through circulation of locally produced print media, 
second-hand accounts and translations. Against this background, 
it can be seen that the way in which these meetings sought to mo-
bilise different collectives, was dependent on a specific imaginary 
of a transnational but asymmetrical public sphere, where informa-
tion travelled easily from the centre to the periphery, and where a 
keen interest was expected for public events in the metropolitan 
cities of western Europe. Reform meetings in London or Paris 
could be expected to generate reactions in the most distant parts 
of the European continent, or even in America and in colonies 
overseas. Furthermore, the importance of these early  international 
congresses and conventions was enhanced by the fact that the 
 organisers expected that they would influence European govern-
ments that could persuade or force rulers in different parts of the 
world to follow their lead. 

As a general conclusion, it can be said that it was by mobilising 
transnational elites in this way – which also meant the establish-
ment of a successful narrative about who they represented in influ-
ential media channels – that the meetings could claim to be inter-
national actors of a new type, and it was in this way that they could 
transcend national and local contexts, express general principles 
and, for example, directly address the governments of different 
states. This move to universality was important since a recurring 
problem for the organisers was how to present proposals for reform 
as something more than the views of specific self-interested groups, 
or even hostile foreign interests. Finally, the analysis in chapter 5 
also suggests that these early meetings were instrumental in the 
making of the international in a wider sense, because their example 
came to function as a model that others could imitate or develop 
in new directions. International meetings, with boundless claims 
that resembled the ones analysed here, spread widely during the 
1860s, but soon it also became apparent that international meet-
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ings were now being used by forces quite different from those of 
reform. When the decade ended many in the first generation of 
international organisers were disappointed to see how meetings, 
which were on the surface similar, were now being staged to 
 mobilise much more radical transnational groups – not least by the 
International Workingmen’s Association (the First International) 
– in a way that contrasted sharply with the original intentions.



Efterord

Arbetet med den här avhandlingen har skett i två etapper, åren 
2004–2007 och 2016–2018. Tar man ett uppehåll i arbetet på drygt 
åtta år hinner mycket förändras. Jag har bland annat haft förmånen 
att få lära känna två ganska olika versioner av idé- och lärdoms-
historiska institutionen i Uppsala, båda lika trevliga och stimule-
rande. Under tidsperioden har mycket också hänt utanför akade-
mien som kommit att påverka arbetets inriktning. Inte minst har 
de många diskussioner jag haft med vänner och kollegor på olika 
arbetsplatser och i flera läsgrupper i Stockholm betytt mycket för 
att hålla det intellektuella intresset levande under de år jag sysslat 
med annat.

*

Av alla som på olika sätt bistått i själva avhandlingsarbetet vill jag 
först och främst tacka mina handledare, Frans Lundgren och Julia 
Nordblad. Frans visade redan under grundutbildningen att ämnet 
idéhistoria rymde intressanta forskningsfrågor. Han har sedan, 
med professionalitet, engagemang och tålamod, bistått med allt 
från precisa och framåtsyftande kommentarer på oräkneliga text-
utkast, till värdefullt praktiskt stöd med att navigera i den akade-
miska byråkratin. Julia kom in i ett senare skede men har generöst 
delat med sig av sin kunskap om både franskt 1800-tal och olika 
teoretiska perspektiv. Därmed har hon också på ett avgörande sätt 
bidragit till slutresultatet. I sammanhanget vill jag även tacka 



 Anders Lundgren som var min handledare på ett tidigt stadium och 
engagerade sig i projektet när det hade en delvis annan inriktning. 
Stort tack till er alla tre!

Till alla som genom åren läst, kommenterat och diskuterat texter 
jag presenterat vid högre seminariet i Uppsala vill jag rikta ett stort, 
kollektivt tack! Synpunkterna och diskussionerna har varit ovär-
derliga för att komma vidare i arbetet. Ett särskilt tack till Tony 
Gustavsson, Shamal Kaveh och Petter Tistedt för läsningar av 
 texter med diverse olika inriktning genom åren, liksom till Per 
Wisselgren och Peter Josephson som gjorde viktiga insatser genom 
att kommentera tidiga avhandlingsplaner och utkast. Vidare vill jag 
framföra ett stort tack till Patrik Lundell som var opponent vid mitt 
slutseminarium, och även som redaktör engagerat sig i förelig-
gande bok. Patriks kritiska och konstruktiva läsningar har avsevärt 
förbättrat slutprodukten. Tack också till Anders Ekström, Magnus 
Linton och Benjamin Martin för att ni på förfrågan tog er tid att 
läsa och kommentera avhandlingsmanuset i samband med slut-
seminariet. Jag vill även rikta ett särskilt tack till Annika Berg, min 
generationskamrat som doktorand en gång i tiden, som välkom-
nade mig tillbaka till arbetet efter min tid i förskingringen och 
presenterade mig för alla trevliga människor i KB-ligan på Kung-
liga biblioteket i Stockholm.

För korrekturläsning i slutskedet vill jag tacka Maria Bexelius, 
Anders Burman, Tobias Dahlkvist, Hans Frostell och Sharon 
 Wagiella. Det var en stor hjälp att ni orkade ta er an texterna när 
jag själv hade tröttnat. Ett stort tack också till min syster, Made-
leine Minson, för hjälp med den engelska sammanfattningen. En 
person som förvisso också har läst en hel del korrektur är Anna 
Knight. Men eftersom hon har bidragit på så många sätt till att göra 
den här boken möjlig känns det egentligen lätt överflödigt att  nämna 
just detta. Utan dig Anna hade det överhuvudtaget inte kunnat bli 
någon bok!
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Skrivarbete under de senaste åren har gjorts möjligt genom 
 generösa ekonomiska bidrag från Gunvor och Josef Anérs stiftelse, 
Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Stiftelsen Olle Engkvist Bygg-
mästare och Sven och Dagmar Saléns stiftelse. Utlandsvistelser och 
för arbetet nödvändiga arkivresor har finansierats av Stiftelsen för 
internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT), 
Svensk-Franska stiftelsen och Aili Ahlholms donation för historisk 
forskning. I det sammanhanget vill jag  också rikta ett särskilt tack 
till Christian Topalov som hade vänligheten att bjuda in mig att 
delta i arbetet vid forskningsenheten Cultures et sociétés urbaines 
vid École des hautes études en sciences sociales under en längre 
vistelse i Paris 2006–2007.  

*

Att arbetet dragit ut på tiden innebär tyvärr att vissa läsare nu 
saknas när boken är klar. Framför allt hade jag mycket sett fram 
emot att diskutera innehållet med min far, Mats Kihlberg, som var 
genuint intresserad av både 1800-talets historia och det interna-
tionella. Det är synd att det inte längre går och att jag istället får 
tillägna den här boken hans minne.
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