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Skildringen av det främmande 

Inledning 
Idag blir vi påverkade på flera sätt av den information som förmedlas genom olika typer av 

medier, som Internet, radio, television och tidningar. Nyheter och information från Sverige, 

Europa och andra delar av världen når oss dygnet runt och då främst via Internet. Information 

har, med dagens utvecklade teknik, möjlighet att nå oss på några sekunder och den är (nästan 

helt?) fri från kontroll när den förmedlas via Internet. När det gäller tidningar finns det idag ett 

stort utbud, både av dagliga tidningar, vars främsta uppgift är att förmedla nyheter, och av 

specialtidningar som utkommer vecko- eller månadsvis. Även televisionen har genomgått en stor 

utveckling, både ifråga om teknik och utbud, och idag finns det exempelvis olika kanaler som är 

specialiserade på en sak, så som sport, nyheter och film. Den mediala utvecklingen som ledde 

fram hit tog fart på allvar under 1900-talets sista årtionden då specialtidningarna ökade i antal och 

dagstidningarna i pappersform fick allvarlig konkurrens från dagstidningarnas och nyheternas 

publicering på Internet.  

Före televisionens inträde som nyhetsförmedlare skedde denna förmedling till viss del 

genom radio, men främst genom tryckta tidningar, och före radions etablering var den enda 

allmänna informationskällan det tryckta ordet, exempelvis förmedlad genom flygblad, broschyrer 

och tidningar. 1 Så var förhållandet i Sverige under 1700- och 1800-talet. 

För att svara på min frågeställning är det nödvändigt med en bakgrund till situationen år 

1786, där jag belyser Sveriges kontakter med främmande länder, situation och inställning som 

fanns till det främmande. 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det främmande skildrades i 1786 års nummer av 

tidningen Stockholms Posten för att antingen kritisera det egna, det svenska eller europeiska, eller 

det främmande, det utomeuropeiska. Det betyder att artiklar som har skildrat det främmande 

endast genom en beskrivning, utan kritik, inte har varit relevanta för uppsatsen.  

                                                   
1 Radio är en förhållandevis sen uppfinning, se t.ex. radio: Historik, http://www.ne.se/radio/historik 
 Nationalencyklopedin, 2012-08-12.  
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Då Stockholms Posten uppfattades som en opinionsbildande tidning är det lämpligt att 

studera den ur perspektivet hur det främmande skildrades i stockholmspressen. Det ger en inblick 

i hur skribenter såg på Sverige och världen under en tid då Sverige hade haft kontakt med det 

utomeuropeiska exempelvis genom det svenska Ostindiska kompaniet och då Sverige regerades 

av en ”upplyst kung” och samtidigt hade en ganska sträng censur. 

I analysen kommer fokus att ligga på frågan om hur skildringen av det geografiskt 

främmande användes för att antingen kritisera det främmande eller det egna, dvs. vilken retorisk 

argumentation som används för att framföra kritiken. Det främmande definieras utifrån sin 

geografiska position, dvs. utanför Europa, men även utifrån att det främmande också är det 

exotiska, det annorlunda och okända. Kanske även det som skrämde. Det främmande är alltså 

både det fysiskt och det psykiskt främmande. Att definiera något som främmande innebär även 

känslor av överlägsenhet kontra underlägsenhet, vilket spelade roll när den katolska kyrkan 

påbörjade sin mission utanför Europa. Koloniseringen av hade pågått sedan Vasco da Gamas 

”upptäckt” av en ny kontinent i slutet 1400-talet. 

Det är hur Stockholms Postens skribenter återgav sina artiklar om det främmande och med 

vilka retoriska medel detta förmedlades till läsare som är det intressanta i analysen.  

Frågeställning 
Hur skildrades det främmande i 1786 års utgåvor av Stockholms Posten för att antingen kritisera 

det egna eller det främmande? 

Bakgrund 
Under senare delen av 1700-talet var många läskunniga i Sverige, men informations- och 

nyhetsspridning var annorlunda i jämförelse med idag eftersom förhållandevis få tidskrifter och 

dagstidningar gavs ut. De tidningar och böcker som publicerades var periodvis underställda 

censuren, vilket påverkade både vad som skrevs och hur det framställdes. Då läskunnigheten var 

relativt utbredd var kontrollen av det ”tryckta ordet” av stor vikt i och med att denna kontroll 

skapade makten att bestämma vad folket skulle och inte skulle få veta.2 Det hade funnits en 

censurförordning från år 1684, vilken upphävdes år 1766 för att återinföras i olika former år 

1772. Därefter var nästan allt som gavs ut i tryckt form kontrollerat på ett eller annat sätt fram till 

                                                   
2 Thomas von Vegesack Smak för frihet - Opinionsbildningen i Sverige 1755-1830, Stockholm, Bokförlaget Natur 
och kultur 1995, s.12. 
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1809 års författning då tryckfriheten formulerades i grundlagen. Det kom även en särskild 

tryckfrihetsförordning år 1810.3  

Censuren hade således betydelse för hur skildringar av det främmande återgavs i 

Stockholms Posten år 1786. Då, som idag, blev läsaren påverkad av det som denne läste, vilket 

var och är en del av syftet med att publicera artiklar i tidningar och böcker. 

Under den tid som uppsatsen behandlar, år 1786, var Gustav III regent (1771-1792) i 

Sverige och vid hans trontillträde gällde tryckfrihetsförordningen från år 1766.4 Gustav III 

omtalas ofta som en kung intresserad av teater, han skrev till exempel egna pjäser, men också av 

konst och arkitektur. Viktigare i detta sammanhang är emellertid att han införde ett envälde som 

innebar att tryckfriheten reducerades år 1772, vilket drabbade både tidskrifts- och 

bokutgivningen. Hans ambitioner att verka som en upplyst kung motsades av införandet av 

censur.5  

När det svenska Ostindiska kompaniet grundades år 1731 medverkade det inte endast till att 

handel kunde bedrivas direkt med Kina och Fjärran Östern, utan även till att en del kunskap om 

Kina och Asien spreds i Sverige. Handel med Kina hade sedan slutet av 1500-talet bedrivits av 

andra ledande länder i Europa.6 

Handeln i Sverige bedrevs genom så kallade oktrojer vilket betydde att ett tillstånd för 

monopolhandel gavs till särskilda handelsbolag (konsortier) för att dessa under en bestämd 

tidsperiod skulle kunna driva handel med Sverige som avsättningsområde.7 Mellan åren 1731 och 

1746 existerade den första svenska oktrojen, mellan åren 1746 och 1766 fanns den andra och 

mellan åren 1766 och 1786 fanns en tredje oktroj. Den sistnämnda var även den mest 

framgångsrika då inga skepp förliste under perioden.8  

Denna handel genom oktrojer, sammanlagt fem, fortsatte officiellt fram till år 1821, dvs. till 

det år rättigheterna gällde, men avslutades egentligen redan år 1813 då handelsbolaget formellt 

upplöstes. Inga skepp avsändes från Sverige under denna oktroj.9 Förutom för handeln hade det 

svenska Ostindiska kompaniet betydelse för skeppsbyggandet i landet då det i privilegierna för 
                                                   
3 Vegesack, 1995, s. 192-197 samt Tryckfrihet, http://www.ne.se/lang/tryckfrihet Nationalencyklopedin, 2012-08-12. 
4 Vegesack, 1995, s. 34. 
5 Vegesack, 1995, s.80 ff. 
6 Tore Frängsmyr, Ostindiska kompaniet – Människorna, äventyret och den ekonomiska drömmen, Bra Böcker AB, 
Höganäs (Belgien) 1976, s.9. 
7 Se Frängsmyr, 1976, s. 43-44 och Kristina Söderpalm, ”Svenska Ost-Indiska Compagniet och den kinesiska 
vågen”, s.264, red. Göran Alm, Kina slott – De kungliga slotten, Stockholm, Byggförlaget Kultur 2002. 
8 Frängsmyr, 1976, s. 43-44. 
9 Frängsmyr, 1976, s. 43. 
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monopolet även ingick att skeppen skulle byggas i Sverige för att på så sätt stimulera den 

inhemska skeppsbyggnationen samt skapa arbetstillfällen.10  

Trots att stora delar av befolkningen i både Sverige och Europa levde under svåra 

ekonomiska umbäranden fanns det en del av befolkningen som varken var fattig eller drabbad av 

hungersnöd. Dessa människor hade under 1700-talet ekonomiska möjligheter att finansiera ett 

stort intresse för Kina, vilket nådde sin kulmen vid mitten av århundradet.  

Den handel som svenska Ostindiska kompaniet bedrev resulterade i augusti år 1733, då den 

första expeditionen återkom till Göteborg, i auktioner där man handlade med de exotiska varor 

som medförts hem, tillexempel te, porslin och tapeter, vilka såldes till ”ett hundratal köpare” och 

gav en stor vinst.11 Det var viktigt att handeln i Sverige hade en etablerad och direkt kontakt med 

Fjärran Östern.12 Intresset var således ganska stort för så kallade kineserier, dvs. svenska 

tolkningar av den kinesiska hantverket, konsten och arkitekturen. 

Ett exempel på detta var uppförandet av Kina slott på Drottningholm som anses vara ett av 

de mest förnämsta och välbevarade exempel som finns kvar idag av svenska kineserier.13 Slottet, 

som byggdes för att uppfattas som ett kinesiskt lustslott, stod färdigt år 1769.14 Här fanns ett 

intresse för det som uppfattades som kinesiskt, det som kan kallas det främmande och exotiska. 

Men vad betyder det? Vad var ”det främmande”? 

Innebörden av ordet främmande har varierat över tid, varit beroende av olika sammanhang 

och handlat om flera olika företeelser när det ifråga om vad som har uppfattats som främmande. 

Denna uppsats handlar om skildringen av det främmande i 1786 års utgåvor av tidningen 

Stockholms Posten, mer specifikt om det geografiskt främmande i betydelsen det 

utomeuropeiska, och hur denna skildring har använts för att kritisera antingen det egna eller det 

främmande. I och med att det är en tidning från år 1786 är det denna tids geografiska gränser och 

liknande som ligger till grund för definitionen av vad som var främmande och inte. Under denna 

tid var det landområde som idag benämns Turkiet mer känt som det osmanska eller ottomanska 

imperiet, även om ”Turkiet” kunde användas. Detta imperium sträckte sig under 1700-talet in i 

                                                   
10 Kristina Söderpalm, ”Svenska Ost-Indiska Compagniet och den kinesiska vågen”, red. Göran Alm, 2002, s. 267. 
11 Söderpalm, red. Göran Alm, 2002, s. 264. 
12 Kenneth Nyberg, ”Den europeiska drömmen om Kina”, red. Göran Alm, Kina slott – De kungliga slotten, 
Stockholm, Byggförlaget Kultur 2002, s. 34.  
13 John Harris ”Kineserier i europeisk arkitektur”, red. Göran Alm, 2002, s. 22ff. Se även Frängsmyr 1976, s. 9.  
14 1769 var det andra Kina slott uppfört. Det första slottet fick drottning Lovisa Ulrika i födelsedagspresent år 1763. 
Se Johan Cederlund, ”Byggnadernas historia”, red. Göran Alm, red. Kina slott - De kungliga slotten, Stockholm, 
Byggförlaget Kultur, 2002, s. 50ff. 
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nuvarande Europa, men hade sin största utsträckning i norra Afrika, nuvarande Mellan Östern 

och delar av Asien.15 Därför kommer det turkiska väldet, även det som avser Konstantinopel, att 

räknas till det geografiskt främmande i denna uppsats. Det exotiska, det främmande, inbegrep en 

delvis obekant kultur. Här ingick en annan religion, ett annat språk och en människosyn som 

uppfattades som främmande. 

Tidningen i Sverige 
Tidningen Hermes Gothicus har ibland betraktats som Sveriges första tidning. Den utkom år 

1624 och den första nyheten beskrev pesten i Italien.16 Ute i Europa grundades de första 

tidningarna ungefär samtidigt, i Holland och Tyskland omkring år 1610 och omkring år 1620 

fanns det tidningar även i England och Frankrike.17  

Initiativtagaren till etablerandet av den svenska pressen var kung Gustav II Adolf som år 

1626 utfärdade en kansliordning för tidningsutgivning. Under 1630-talet kom flera så kallade 

aviser att utges, vilkas främsta uppgift var att skildra Gustav II Adolfs krigsframgångar i 

Tyskland.  

En viktig faktor för utvecklingen av den svenska tidningen var den ordnade postgången 

som tog form under samma årtionde.18  

År 1642 blev Johan Beijer postmästare i Sverige samt redaktör för landets äldsta tidning, 

veckotidningen Ordinari Post Tijdender, som utkom första gången år 1645, med 52 nummer om 

året, och var den enda tidningen i Sverige fram till år 1742. Den finns idag kvar under namnet 

Post- och Inrikes Tidningar och räknas därmed till en av världens äldsta tidningar.19 

Då myndigheterna vid denna tid använde pressen som en del av sin propaganda 

kontrollerades utgivningen, dvs. det fanns en slags censur från 1660-talet och framåt.20 

Under Karl XII:s regeringsperiod (1697-1718), och hans krig i Europa, sjönk utgivningen 

av tidningar i Sverige, men då det fortfarande fanns ett nyhetsintresse hos allmänheten tog 

privatpersoner nu initiativ till att förmedla nyheter i pappersform, exempelvis genom flygblad.  

                                                   
15 Turkiet: Osmanska rikets expansion. http://www.ne.se/turkiet/historia/osmanskatrikets-expansion 
Nationalencyklopedin, 2012-08-12 
16 Claes-Göran Holmberg, Ingemar Oscarsson, Per Rydén, En svensk presshistoria, Esselte Studium, Stockholm 
1983., s. 1. 
17 Holmberg, m.fl. s. 3. 
18 Holmberg, m.fl. s. 3.  
19 Holmberg, m.fl. s. 4. 
20 Holmberg, m.fl. s. 6. 
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Mellan åren 1720 och 1734 utkom posttidningar med namn som Stockholmiske Post-

Tidener (1720-1722) och Stockholmske Post-Tidningar (1722-1734) vilka utkom en gång per 

vecka och bestod av fyra små sidor.21  

En tredje viktig tidning var Den Swänska Merkurius, som utgavs mellan åren 1755 och 

1765. Denna tidning hade som prenumeranter det vi idag kallar medelklass, ämbetsmän, präster 

och ”annat lärdt folk”. Även läkare och militärer fanns bland prenumeranterna.22  

Tryckfrihet 
Idag skyddas tryckfriheten i Sverige av tryckfrihetsförordningen som, tillsammans med 

regeringsformen, successionsordningen och yttrandefrihetsförordningen, utgör en utav Sveriges 

fyra grundlagar.23 Den viktigaste av dessa är i detta sammanhang tryckfrihetsförordningen, men 

även regeringsformen och yttrandefrihetsförordningen har varit viktiga ifråga om pressens frihet. 

För spridandet av det fria ordet var och är även mänskliga rättigheter av vikt.  

I den nuvarande regeringsformen (RF) nämns de mänskliga rättigheterna och den förste 

som skrev om dessa var filosofen Jean-Jacques Rousseau. Detta gjorde han i boken Contrat 

social år 1762. 

Yttrandefriheten var något som utvecklades med tiden. Viktigt att nämna i sammanhanget 

är dock att de bestämmelser och lagar som reglerade tryck- och yttrandefriheten i Europa – och 

som även hade anknytning till franska revolutionen – inte har varit så tvingade för utvecklingen 

av yttrandefriheten som ibland har hävdats.24 

Sveriges första tryckfrihetsförordning kom år 1766 och avsåg förbud mot censuren samt 

medgav att offentliga handlingar kunde tryckas och diskuteras.25 Främst fick 

tryckfrihetsförordningen betydelse för bokutgivningen, men den var också viktig för tidskrifter, 

politiska pamfletter, smädeskrifter, och periodiska organ.26 Både Mösspartiet och Hattpartiet i 

Sverige använde sig av politiska pamfletter under slutet av 1760-talet och den politiska 

pamfletten banade även väg för en helt ny sorts tidningar som av senare tids skribenter har 

                                                   
21 Holmberg m.fl. s. 10-11. 
22 Uppgifter hämtade från tidningen Den Swänska Merkurius från år 1755 prenumerationslista. Holmberg, s. 28. 
23 Göran Inger Svensk rättshistoria, Liber, 1997, s.175 ff. Se även Vegesack 1995, s.192-197. 
24 Thomas von Vegesack ”Det fria ordet ständigt satt under press” http://www.svd.se/kultur/understrecket/det-fria 
ordet-standigt-satt-under-press_5528787.svd 2012-05-07. 
25 Göran Inger, Svensk rättshistoria Malmö, Liber AB, 1997, s. 133. Holmberg m.fl., s. 25. 
26 Vegesack, 1995, s. 39. 
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betecknats som sensationsjournalistik.27 Tryckfrihetsförordningen från år 1766 innebar således att 

det statliga censorsämbetet avskaffades, men den teologiska censuren skulle komma att finnas 

kvar och skulle kontrolleras av det teologiska konsistoriet.28  

En direkt effekt av att tryckfrihetsförordningen infördes i Sverige var att flera politiska 

tidskrifter grundades och att den dagliga nyhetstidningen etablerades.29 År 1772 inträffade dock 

något som fick motsatt effekt. 

Censur 
Gustav III:s statskupp år 1772 medförde ganska direkt att olika förordningar utfärdades för att 

förhindra den politiska debatten i Sverige. Censuren återinfördes, både i tal och, framförallt, i 

skrift.30 Även förordningen om tryckfrihet kom att ändras och den viktigaste förändringen 

avseende förordningen om tryckfrihet var att den inte längre var en grundlag vilket betydde att 

lagen lättare kunde ändras och formuleras om. Förordningen, som publicerades och gällde från år 

1774, avsåg skrift- och tryckfriheten.31 Det betydde att offentliga handlingar, som exempelvis 

protokoll från hovrätten, kunde hemligstämplas.32 

År 1785 kom förordningar i maj och augusti, den förra avsåg boktryckning och den senare 

”veckoskrifter och dagblad”, vilka än mer reglerade vad som fick tryckas och publiceras i 

Sverige.33 Den årgång som undersöks i denna studie är således starkt påverkad av att 

tryckfriheten var satt ur spel och att censuren var återiförd, vilket påverkade tidningarnas 

innehåll. 

Stockholms Posten 
När Stockholms Posten grundades år 1778 av Johan Christopher Holmberg var det som en tidning 

avsedd för allmänheten.34 Första numret publicerades den 29 oktober samma år och tryckningen 

av tidningen gjordes av Holmberg själv i Stockholm. Stockholms Posten var tillsammans med 

Dagligt Allehanda en av de viktigaste dagstidningarna i Stockholm vid denna tid. Dagligt 
                                                   
27 Holmberg m.fl., 1983, s. 26. 
28 Vegesack, 1995, s. 34-36. ”Kongl. Maj:ts Nådige Förordning angående Skrift- och Tryckfriheten” utfärdades 2 
december 1766. 
29 Vegesack, 1995, s. 39. 
30 Vegesack, 1995, s. 65. 
31 Vegesack, 1995, s. 73-74, “’Kongl. Maj:ts nådiga Förnyade Förordning och Påbud angående Skrift- och Tryck-
Friheten’“.  
32 Vegesack, 1995, s. 68. 
33 Vegesack, 1995, s. 293. 
34 Holmberg m.fl., 1983, s. 35.  
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Allehanda tog hand om annonser och Stockholms Posten skrev om kultur. Genom dess 

opinionsbildande karaktär kom debatten om kultur och litteratur in i dagstidningen. Stockholms 

Posten var den tidning som propagerade för upplysningens idéer och blev därför sin tids mest 

omtalade tidning.35  

Med tiden kom Stockholms Posten att bli en tidning där det dagliga behandlades med en 

elegant och polemisk ton och den har beskrivits som ”1780 och 90-talens banbrytande 

kulturorgan”.36 Men censuren drabbade Stockholms Posten. År 1779 hade tidningen publicerat en 

artikel som var signerad ”Publicola” vilken kritiserade ”brännvinsregaliet”. I artikeln skrevs om 

medborgerliga rättigheter och att  

 
’Regeringens myndighet, när hon prostitueras till sådana författningar som aldrig kunnas bliva av 

menigheten erkända för rättvisa och följaktligen ingen villig lydnad kunna vinna?’37 

 

Denna signatur hade även skrivit artiklar om tryckfrihetsförordningen. De båda nummer där 

artiklar om brännvinsregaliet hade publicerats blev beslagtagna av myndigheterna. Folk visade nu 

sympati för Stockholms Posten, vilket bland annat visade sig genom en penninginsamling vars 

storlek publicerades i tidningen. Detta ledde till att Stockholms Posten ställdes under censur. 

Personen bakom signaturen dömdes till tre veckors fängelse, likaså tryckaren som hade publicerat 

utan att fråga tidningens utgivare om lov för detta.38 

När den skribent som anställdes vid tidningens grundade, Johan Henric Kellgren, avled år 

1795 tog tidningens storhetstid slut. Stockholms Postens nedläggning år 1833 var även till stor 

del beroende av konkurrensen från Aftonbladet, grundad av Lars Hierta, som började utkomma i 

december år 1830.39 

                                                   
35 Holmberg m.fl., 1983, s. 36. 
36 Holmberg m.fl., 1983, s. 55. 
37 Vegesack, 1995, s. 89-90. Moderniseringen av stavningen är gjord av Vegesack. 
38 Vegesack, 1995, s. 89-90. 
39 Holmberg m.fl., 1983, s. 58. 
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Stockholms Postens baksida Lördagen den 11 november 1786 och framsida  
Måndagen den 13 November 1786. 

Artiklar om det främmande 
Den mediala utvecklingen som har skett och vår tids stora medieutbud har medfört att nyheter 

kan spridas över världen på några ögonblick, vilket nämndes i inledningsvis, och vi har idag 

möjlighet att tillägna oss nyheter om det främmande från olika delar av världen mycket snabbt. 

Här har television och, framförallt, Internet betydelse då nyheter, både text och bild, från olika 

delar av världen kan spridas på några sekunder. Även i dagens tidningar förekommer nyheter om 

det som uppfattas som det främmande nästan dagligen, och det är ofta tidningarnas egna 

journalister som har skrivit dessa artiklar, även om det också förekommer artiklar skrivna av 

frilandsjournalister eller inköpta från nyhetsbyråer. 

Tidigare hade skribenterna skrivit för sitt nöjes skull, för att föra ut sina åsikter och ibland 

betalade de till och med för att få sina artiklar publicerade, men vid mitten av 1700-talet började 

tidningar i Sverige få professionella journalister som skrev.40 Inrikes– och utrikesnyheter fick 

dessutom endast förmedlas genom stockholmstidningarna.41 Det betyder att artiklar om det 

främmande kunde vara skrivna av både svenska och utländska skribenter. Det gällde således 

också Stockholms Posten. 

                                                   
40 Holmberg m.fl., s. 29. 
41 Holmberg m.fl., s. 32. 
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Teori och metod 
Vid studiet av 1786 års utgåvor av Stockholms Posten är det centrala att söka efter skildringar av 

det främmande enligt presenterad definition, det geografiskt främmande, och utgångspunkten är 

att beskrivningarna av det främmande kan tolkas och fungera som en form av kritik, i retorisk 

mening, av det egna eller av det främmande. Här är hypotesen att det främmande fyllde olika 

funktioner i det sena 1700-talets tidningar, varav en funktion återges i dess artiklar, nämligen att 

säga något om Sverige eller Europa. En annan funktion var att beskriva det exotiska som något 

attraktivt men också oattraktivt och ibland kanske skrämmande. Det obekanta uppfattades som 

främmande och kunde användas i särskilt syfte. De retoriska uttrycken påverkade hur detta syfte 

skulle uppnås. Med det menas att i skildringarna av ”det främmande” i analysen relateras till 

bekanta, ”det icke främmande”, som är Sverige och Europa. Beskrivningarna analyseras för att 

säga någonting om det egna, antingen för att lyfta fram detta eller för att kritisera det. Analysen 

utgår därför från hur kritiken framfördes retoriskt. 

Samtliga av årets nummer studeras och där det främmande skildras görs en närläsning för 

att bestämma om det handlar om en kritik eller inte.  

Ett centralt begrepp blir därför just ordet främmande då utgångspunkten för hela uppsatsen 

är just det främmande och hur det har skildrats. I denna uppsats är främmande det geografisk 

främmande, det utomeuropeiska, det avlägsna från Europa.  

Andra begrepp som används är argument i betydelsen ”det som ger stöd åt ett påstående”.42 

Det är av betydelse för analysera är hur skribenterna argumenterar i artiklarna. Hur används 

ethos, logos och pathos för att övertyga läsaren om att kritiken är befogad?43 Andra termer som 

kommer att prövas i analysen av kritiken av det egna eller det främmande är eunoia. Försöker 

skribenterna väcka välvilja hos läsaren för att övertyga med sin kritik?44 Andra, möjliga retoriska 

förhållningssätt hos artikelförfattarna analyseras. Exempel på dessa är evidentia där analysen kan 

visa hur åskådlighet skapas i texten.45  

                                                   
42 Klassisk retorik för vår tid, Janne Lindqvist Grinde, s 97. 
43 Ibid. s. 29, 191. 
44 Ibid. s. 93. 
45 Ibid. s. 219. 
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När det gäller argumentation kommer förekomsten av de tre olika typerna av genus, 

deliberativt, demonstrativt och judicialt, alltså de tre genus som behandlar framtid, nutid och 

dåtid att studeras och användas.46 

Begränsning 
Då denna studie är en C-uppsats är undersökningen begränsad, det studerade materialet spänner 

endast över 1786 års utgivning av Stockholms Posten. Årtalet är delvis valt med hänvisning till 

att det är det sista året av den tredje oktrojen, se ovan, dvs. det sista året för tillstånd för denna typ 

av monopolhandel. Möjligen återspeglas detta något i artiklar i Stockholms Posten. Tidningen 

hade vid denna tid funnits i åtta år och kan därför betraktas som förhållandevis etablerad, dvs. 

den hade en stabil läsekrets. Då skildringen som kritik av det egna eller av det främmande är det 

centrala för undersökning är utgångspunkten att denna kritik, på ett eller annat sätt, används 

retoriskt. I ett sammanhang där pressen är kontrollerad genom censur kan det vara viktigt och 

nödvändigt att föra fram förtäckt kritik, därför blir det här relevant att undersöka och redogöra för 

om och hur detta eventuellt har skett. 

Tidigare forskning 
Det har varit svårt att hitta någon tidigare forskning som uppehåller sig vid skildrandet av det 

främmande och det främmandes funktion rent retoriskt. Det finns exempel som behandlar Kina 

och svenska Ostindiska kompaniet och dessa handlar ofta om Kina som något exotiskt eller Kina 

som något som införlivats i vår kultur, som uppförandet av det första Kina slott, 24 juli, 1753, vid 

Drottningholms slott.47 Det andra och nuvarande Kina slott stod färdigt år 1769.48  

En avhandling som behandlar skildrandet av det främmande i betydelsen Kina är Kenneth 

Nybergs Bilder av Mittens rike från år 2001. Han studerar reseskildringar från Kina åren 1749-

1912.49 Boken behandlar bilden, dvs. upplevelsen, av och uppfattningen om Kina utifrån olika 

resenärers erfarenhet. Denna typ av forskning handlar om det främmande men utifrån en annan 

aspekt än föreliggande C-uppsats. Nybergs huvudsyfte är undersöka vad som inträffar när 

”förförståelsen i form av förutfattade meningar och etablerade bilder konfronteras med den 

                                                   
46 Ibid. s. 51. 
47 Cederlund, 2002, s. 64. 
48 Cederlund, 2002, s. 89. 
49 Kenneth Nyberg Bilder av Mittens rike – kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar 1749-
1912. Historiska institutionen, Göteborgs universitet 2001. 
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kinesiska verkligheten.”50 Det avser det historiska skeendet och hur resenärer påverkas av andras 

skildringar av detta och hur det i sin tur påverkar bilden av Kina.  

I Amerika i svensk litteratur 1750-1820 från år 1930 av Harald Elovson beskrivs även vad 

som omtalades i den samtida pressen i Sverige. I Stockholms Posten år 1779 finns den äldsta 

svenska översättningen av amerikansk skönlitteratur och tidningen var redan känd för sitt 

ställningstagande för ”revolutionen i Norra Amerika” samma år.51  

Viktigt är vad som skrivits om censur och möjligheten till opinionsbildning i Sverige under 

1700-talets sista år. I Smak för frihet skriver Thomas von Vegesack om händelserna och historien 

före tryckfrihetsförordningen införande i Sverige år 1766 samt vad som hände med censuren efter 

Gustav III:s statskupp den 19 augusti år 1772 då tryckfriheten avskaffades.52 

Analys av 1786 års nummer av Stockholms Posten 
Under år 1786 utkom Stockholms Posten med sammanlagt 303 nummer, årets första nummer 

kom måndagen den 2 januari och det sista numret för året utkom lördagen den 30 december. 

Stockholms Posten kom därmed ut alla veckodagar utom söndagar och helgdagar under året. De 

utgåvor som ingår i undersökningen, och de övriga i årgången också, består alla av fyra sidor som 

i storlek motsvarar ungefär fyra A5 sidor, dvs. två vikta A4 ark. Tidningen är satt med frakturstil. 

Flertalet artiklar i denna årgång av Stockholms Posten är publicerade utan signatur, det gäller 

även de artiklar som ingår i studien, alla dessa saknar signatur.  

Det främmande, som enligt uppsatsens definition är det geografiska främmande, nämns få 

gånger i denna årgång, endast i 21 nummer och i något fler artiklar som är av varierande längd.  

Av dessa 21 nummer är det sedan ännu färre, endast sju, som för fram kritik av ”det egna” eller 

av ”det främmande” genom skildringen av det främmande. Här är det viktigt att ha i åtanke att 

texterna, även om de är skrivna av enskilda författare, sannolikt inte strider mot tidningens egna 

åsikter. I inledningen beskrevs att Stockholms Posten hade en ”opinionsbildande karaktär” vilket 

betyder att tidningen hade en inriktning som underbyggdes av de alster som publicerades. 

Analysen av de relevanta artiklarna presenteras och analyseras i kronologisk ordning. 

                                                   
50 Nyberg 2001, s. 10. 
51 Harald Elovson Amerika i svensk litteratur 1750-1820, Lund, C. W. K. Gleerups förlag, 1930, s. 114-119. 
52 Vegesack, 1995, s. 66 ff. 
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Det främmande 
Första gången skildringen av det främmande fungerar som en kritik, och då som en kritik av det 

egna, i Stockholms Posten under utgivningsåret 1786 är tisdagen den 7 mars, nr 55. Här kritiseras 

den egna kulturen i ”wårt Europa” och kritiken handlar om hur människor lever här samt hur djur 

behandlas. Artikeln innehåller även informationen om att en del människor i Asien inte äter kött. 

Rubriken lyder ”Om människors rätt över Djuren.*)” och asterisken innebär här att artikeln 

är en ”Öfwersättning från Herr Maupertuis.”53 

 
I Asien finner man Hospitaler inrättade för dem. Hela folkslag lefwa endast af frukt, för at ej döda 

djuren: man wåger intet gå utan största warsamhet, af fruktan at söndertrampa den minsta insekt.  

I wårt Europa ser man intet annat än mord; barnen öfwa sig at döda flugor; i en högre ålder 

spränger man en häst, för at, utan angelägenhet, komma fram en timme förr än vanligt. 

 

Här görs en jämförelse mellan Europa och Asien. I Asien fanns, till skillnad från i Europa, vad vi 

idag kallar djursjukhus och det framförs som något positivt att inte behandla djur illa. Det Asien 

som avses är troligen Indien där invånarna praktiserade vad vi kallar indiska religioner, idag 

hinduism. Anhängare till denna religion åt inte något från djurriket utom mjölkprodukter. Att inte 

äta djur är här en religiös handling som är kopplad till tron på reinkarnation. Samtidigt finns en 

stark kritik av det egna. Denna kritik tar sig framförallt i uttryck genom jämförelsen mellan Asien 

och Europa där inställningen till och behandlingen av djur i de två världsdelarna ställs mot 

varandra och därmed skapar en skarp kontrast till den senares nackdel. 

Den kritiken uppfattas i här som en kritik av den egna kulturen i ”wårt Europa”, där både 

barn och vuxna saknar respekt för djur och därför behandlar dem illa. Det starka ordet mord 

används och, samtidigt som det kan väcka pathos, alltså starkare känslor, hos läsaren, betonar 

egentligen att handlingen skulle vara brottslig. 

Ytterligare två grepp som gör denna skildring retoriskt effektiv är att djuren tillskrivs 

betydelse som levande varelser samt att beskrivningen av beteendet som barnet uppvisar är 

kopplat till den vuxnes beteende, att barnet gör som sina förebilder, de med starkare ethos, 

starkare personlighet och som också är de överordnade i samhället. 

                                                   
53 Pierre Louis Moreau de Maupertuis, 1698-1759, franska naturforskare som var en originell och mångsidig 
vetenskapsman under upplysningstiden. ”Maupertuis” http://www.ne.se/lang/pierre-louis-moreau-de-
maupertuis?i_h_word=maupertuis 2012-08-26. 
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I det citerade stycket återges det främmande som någonting mycket djurvänligt och som en 

god förebild för det egna. Det främmande har här två funktioner, dels att verka som förebild, att 

visa på ett gott uppförande, och dels att göra kritiken av det egna extra svidande genom att det nu 

blir en så stark kontrast mellan det negativa hos egna och det positiva hos det främmande. 

Beskrivningen och kritiken får här extra kraft i och med att det är ett så stort antal människor som 

lever endast på frukt, vilket ger ett intryck av att det är det mer rätta levnadssättet. Hur stor eller 

liten kunskap om indiska religioner och reinkarnation som skribenten hade får stå osagt.  

Ett viktigt förhållningssätt blir eunoia, välvilja, som är kopplat till den beskrivna befolkningens 

ethos, då välviljan mot djur hos de främmande i Asien är någonting som lyfts fram på ett tydligt 

sätt, med flera exempel. Även evidentia blir användbart för författaren genom att denne 

åskådliggör kontrasten mellan Asien och Europa genom att konstruera en bild där människor i 

Asien äter frukt och barn i Europa dödar flugor för sitt nöjes skull. Det genus som används är det 

demonstrativa då det är “här och nu” som framstår som det viktiga, både i Asien och i Europa. 

Fredagen den 31 mars, nr. 75, publiceras artikeln ”Fortsättning af Grefwe Cagliostros 

Försvarsskrift.”. Den inleds med dennes ”Bekännelse”.54 Han skriver att hans forskning har 

avsett att ta reda på var han är född och vilka hans föräldrar var. Han har tillbringat största delen 

av sin barndom i Medina, i Arabien, nuvarande Saudiarabien och under sin uppfostran kallats 

”Acharat”, ett namn som han säger sig ha behållit under resorna i Asien och Afrika. Han har bott 

hos en mufti, i dennes palats, och i artikeln finns en not som förklarar att ”Man vet att Mupthi är 

Chef för Mahometanska Religionen, och at han residerar i Medina.”. Han uppfostrades av en 

personlig kammartjänare, benämnd ”Gouverneur”. Hans föräldrar ska ha dött när han var tre 

månader och han var kristen, dvs. döpt, samt av ädel börd, men hans uppgiftslämnare vägrade att 

säga vilka föräldrarna var. Han uppfostrades av sin guvernör till kristen, men båda bar muslimsk 

dräkt. Han kunde de lagar och den religion som var den förhärskande i landet och han skriver här 

att 

Jag bar, liksom han, en muslimsk drägt: Wi bekände oss utwärtes til Mahometanska läran; men 

rätta Religionen war inpreglad i wåra hjertan. 

 

                                                   
54 ”Alessandro Cagliostro” http://www.ne.se/alessandro-cagliostro Nationalencyklopedin, 2012-08-26. 
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I hans hjärta, vilket tolkas som det viktigaste, fanns kristendomen. Det tolkas här som en kritik av 

den främmande religionen och att islam inte ansågs vara den rätta läran i och med att den inte var 

den religionen som fanns i hans hjärta. Citatet visar att berättaren ansåg att det var utsidan hos 

människan, och inte insidan, som var det viktiga i muslimska länder, men att han själv var av 

åsikten att det var insidan som var viktigast. Denna kritik blir här också en kritik av politik och 

kultur, att religionsfrihet inte fanns i Arabien och att han därför officiellt måste vara muslim. 

Liknande förutsättningar gällde i Sverige, det fanns inte någon religionsfrihet utan du måste vara 

kristen, ortodoxt luthersk.55  

I det återgivna citatet ovan visas vilken syn på religionsfrihet som berättaren menade fanns 

i Arabien, dvs. att kristendomen inte var den rätta läran. Men i Sverige var det på samma sätt fast 

tvärtom och kritiken kan därför också tolkas som en kritik av det egna. Här fyller skildringen och 

kritiken av det främmande således både funktionen av att kritisera det främmande och, kanske 

framförallt, att kritisera det egna. Artikeln är inte signerad men läsaren ska uppfatta att det är 

greve Cagliostros egna ord. Det betyder i så falla att texten är en översättning. Samtidigt ger det 

texten mer kraft och tyngd i och med att det är en greve, och därmed en person med ett starkare 

ethos, personlighet, som har fört fram dessa ord. Det genus som finns i denna dags text är genus 

judiciale, det beskriver dåtid. 

”Om måltider” är rubriken måndagen den 3 april, nr 77, och i artikeln skrivs, efter konstaterandet 

att behovet av föda är någonting som alla människor har gemensamt, om måltiden i olika länder. 

Denna beskrivning börjar i Europa för att sedan fortsätta med Persien, Abessinien och till sist 

avslutas med en ingående beskrivning av måltiderna i Kina. Kunskapen om Kina var vid denna 

tid, som nämndes i inledningen, inte stor och publicerandet av artikeln skulle kunna vara ett sätt 

att försöka öka kunskapen om landet, men tolkas här som att den ska skulle läsas som en kritik.  

 
Hos Chineserne brukas wid måltiderne alt hwad man af ceremoni kan föreställa sig. Man är ej 

inviterad för at äta, utan för at göra grimacer; man för ej en enda bit til munnen, man dricker ej en 

windroppa, som ej kostar hundrade ryckningar. De hafwa liksom wid wåra Operor eller Concerter, 

en som stampar takten, på det at Sälskapet, alla på en gång, må taga i fatet, och föra maten til 

munnen. 

                                                   
55 Sjuttonhundratalet, Tema: Tro och vetande 2006/2007. Sällskapet för 1700-talsstudier, Uppsala u.å., Patrik 
Winton ”Enhetens befrämjande och fäderneslandets förkovran: religion och politik under frihetstiden”, s. 5 ff. 
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Det finns varken kniv eller sked enligt artikeln, allt är uppskuret på förhand och de äter med 

pinnar, ”af hwilka chinesen med mycken händighet betjänar sig.”. Vidare beskrivs ceremonin 

efter måltiden. 
Efter denna måltid som warar 4 til 5 timmar under et beständigt twång af ceremoni, framkommer et 

band med usla Comedianter, som upför en Comedie, hwilken, i anseende til sin långsamhet, tröttar 

äfwen så mycket, som den man nyss förut spelt wid bordet. 

 

I denna skildring kritiseras det ceremoniella vid de kinesiska måltiderna. Jämförelsen som här 

görs mellan Kina och Sverige om hur takten stampas, i Kina vid måltiden, i Sverige vid 

framförande av musik, är nu inte endast en beskrivning eller jämförelse, utan används även som 

en kritik av det kinesiska ceremonielet. Ett centralt begrep är actio då det är agerandet hos det 

främmande, hos kineserna, som beskrivs. 

I artikeln kritiseras kulturen, de överdrivna ceremonierna i det främmande Kina och blir här 

extra talande i och med den liknelse som görs med det egna. Artikeln saknar signatur och är 

troligtvis inte en översättning, utan ”wåra Operor” avser sannolikt operor i Sverige.  

Den bild som skribenten skapar i läsarens inre, evidentia, är bilden av en samling 

människor som sitter runt ett bord och grimaserar och där några människor står runt ett bord och 

som genom sitt agerande försöker roa dem som sitter vid bordet. Det ceremoniella vid måltiderna 

i Kina återges här som någonting löjligt och skribenten återger detta demonstrativt. 

 

Torsdagen den 20 april, nr 90, publiceras ”Utdrag af et bref ifrån en Wän, daterat Constantinopel, 

den 23 februarii 1786”. Brevet beskriver levnadsförhållandena i Konstantinopel bland 

ambassadörer och andra européer. 

 
Man lefwer här dagligen tilsammans, utan afseende uppå Religion, Rang, Börd, samt större eller 

mindre förmögenhet; högre och lägre besöka hwarandra, Wännerne, at räkna ifrån Utrikes Magters 

närwarande Ambassadurer och de flere af le Corps Diplomatique intil de minst ansedde, alla til 

fots och deras Fruar en Chaifes à porteur; och man skulle snart anse, de til et ganska stort antal 

närwarande Europeer, såsom utgörande blott en enda Nation, ehuru skiljaktige inom sig til 

Religion, namn och modersmål. Många af Ministre Corpsen, såsom nuwarande Holländske 

Ambassaduren, den Kungl. Swenska, den Kejserlige. Den Kungl. Spanska och Realpolitiska 

Européerne, samt flere härvarande Chargés d’affaires och Ambassade Secreterare Hafwa sina 
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Fruar, samt ordentlig hushållning, och se alla dagar mycket folk hos sig under et gladt och 

okonstladt umgänge/.../ 

 

Detta stycke tolkas som en kritik av det egna, det europeiska, vilken sker genom en jämförelse 

mellan det egna och det främmande. I det främmande Konstantinopel kan européer leva på ett 

annat och friare sätt än i sina hemländer. Det är en kritik av den egna politiken och kulturen.  

I Europa och Sverige görs skillnad på människor av olika rang mm., men européer i 

Konstantinopel lever tillsammans utan att rang, börd eller religion spelar roll. I fråga om religion 

så är det sannolikt olika riktningar inom kristendomen som avses. Här används evidentia, läsaren 

får en bild för sitt inre av män som går bredvid bärstolar. I denna folkmassa finns således inte 

några kvinnor, utan de sitter i de täckta bärstolarna, ett demonstrativt genus används.  

I det främmande, både geografiskt och kulturellt, muslimska Konstantinopel bildar 

européerna en egen grupp där klasskillnader inte spelar lika stor roll som i det egna landet i och 

med att religionen nu för dem samman på ett annat och starkare sätt än den gjorde hemma. Att 

vistas i en främmande miljö hade alltså en positiv inverkan på européer och dess uppfattning, om 

inte om andra religioner så om andra kristna trosriktningar. Funktionen hos den främmande 

kulturen är här att kritisera den egna kulturen och politiken som inte möjliggör denna typ av 

umgänge, utan där både klasskillnad och börd står i vägen. Anmärkningarna i brevet tolkas inte 

som att gruppen lever på samma sätt tillsammans med turkarna. Man är inte jämställd med dem 

och det kan tolkas som en nedvärdering.  

Stockholms Posten publicerar brevet som första artikel denna dag och det är ett brev som 

innehåller kritik av det egnas sätt att lägga vikt vid rang och börd. Kritiken förs fram utan namn 

på brevskrivaren, vilket därmed lägger ansvaret för kritiken på en skribent utanför tidningen. Här 

återges bilden av att rang och börd är någonting viktigt i Europa, men att detta borde vara viktigt. 

Ett retoriskt grepp som gör denna kritik av det egna mer effektiv är att det även framförs en kritik 

av Österlandet som verkligen avser Österlandet i samma artikel. Texten kan på så sätt ge intryck 

av att vara mer ”ofarlig”. Den text som kritiserar Österlandet lyder  

 
Af detta finner S. L. at wi ej här, mindre än annorstädes räkna roliga och förnöjeliga  

dagar, at wi Européer segra över den ledsnad, för whilken, man i gemen icke med oskäl,  

beskyller Österlandet, och uti fruktan för Pest Smittan, icke gör oss nedslagne. 
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Här kritiseras det främmande genom att det beskylls för att vara orsaken till den nedstämdhet som 

tidigare drabbat européerna. Denna kritik får dessutom extra kraft genom att det skrivs att den 

inte har framförts utan grund, vilket får den att verka mer trolig. Här försöker författaren använda 

både ethos och pathos för att övertyga läsaren om de känslor som har skapats hos européerna av 

personer från österlandet. Precis som i det tidigare citatet från artikeln görs här beskrivningen 

genom att författaren använder och argumenterar genom genus demonstrativum. 

 

Den inledande artikeln fredagen den 2 juni, nr. 126, har rubriken ”Öfwer efterföljande 

reflexioner, tagne utur en Afhandling, som utkom för 21 år sedan, begäres et owäldugt yttrande af 

någon som är skild från fördomar och egennyttiga principer.”. Att publicera en 21 år gammal 

”afhandling”, dvs. från år 1765, samt även att be om ”owäldugt yttrande” lär ha ett skäl som inte 

endast handlar om att informera. Avhandlingen handlar om Kina och vilka förhållanden som 

råder där ifråga om stad och landsbygd. Skribenten lyfter fram fördelarna med de förhållanden 

där städerna inte har speciella privilegier. 

 
’Ju enfaldigare någon Nation fölgt naturen, ju förmögnare och talrikare har hon blifwit, ju 

jämnare finnas rikerdomerne utdelte och ju lyckligare är des Regemente: twärt om, ju mera 

någon konstlat i handel och närningar, ju sämre och olyckligare Stat. China, det rikaste Rike i 

hela werlden, är derpå et oemotsäjeligt bewis; der hafwa Städer inga Privilegier, och ingen 

skilnad imellan Stads och Landmanna Näring; derföre är hela Landet som en Stad och alla Städer 

som det herrligaste Land. Der finnas inga Staquet eller Tullar, derföre har både Krona och 

Undersåtare rikedom nog.  

--- 

Tänk om Swerige från 400 år tilbaka hade fått njuta en sådan frihet, så wore det, om icke et 

China, åtminstone et Holland, et Schweitz, et England eller annat dylikt. 

 

Att Stockholms Posten publicerar en 21 år gammal text tolkas här som att tidningen beskriver 

det främmade mycket positivt och använder detta stoff som en kritik av den politik som råder 

i Sverige. Det som tidningen för fram är en kritik mot att det finns en skillnad mellan stad 

och landsbyggd i Sverige och åsikten att det vore bättre utan tullar och staket. Här skapar 

följaktligen berömmet och framlyftandet av det främmande en kritik av det egna, att 

exempelvis avsaknaden av stadsprivilegier i det främmande Kina lyfts fram som någonting 

positivt blir en indirekt och implicit, underförstådd, kritik av det egna i och med att denna typ 



20 
 

av privilegier fanns här56. Sammantaget ger detta en bild av Sverige som ett outvecklat land. 

I slutet av avhandlingen sägs att Holland och England är de ”samfund” som har gått längst i 

fråga om frihandel men beskrivs ändå som enögda medan övriga (europeiska) länder beskrivs 

som blinda och Kina framställs som ett land som ser med båda ögonen. Här använder 

tidningen det främmande för att kritisera det egna, den egna politiken.57 Här är det inte själva 

avhandlingen, utan det egna, som kritiseras. Det utmärkande för texten är att kritiken 

framförs genom logosargument i och med att det på ett konkret sätt påvisas varför Kina är ett 

rikt land. I detta stycke används inte evidentia i någon större utsträckning, men 

framställningen försöker ge en bild av en öppen stad, en bild av en stad där det inte finns 

några staket eller tullar mot det som är utanför staden. Detta beskrivs genom genus 

demonstrativum i och med att det handlar om det som nu sker. 

 

I Stockholms Posten måndagen den 13 november, nr. 264, kan läsaren ta del av ”Bref om 

Turkiska Fruntimren.”. Brevet tolkas inte som ett privat brev ställt till en adressat utan som 

litteratur avsedd att läsas av flera, i ett för författaren angeläget ämne.58 Början av brevet styrker 

detta då brevskrivaren skriver ”wåra Läsare” vilket här tolkas som att brevskrivaren räknar med 

en större publik. 

 
Wi wilje derföre göra wåra Läsare bekante med dessa så litet utom sine hus bekanta warelser, och 

anföra här hwad wi ur nya och säkra källor kunnat hämta, om de Turkiska Fruntimrens utseende, 

deras lefnadsätt, klädedrägt, nöjen och sammanlefnad med sina Wänner. 

 

En detaljerad beskrivning av klädedräkten följer, 

 
Klädedrägten är den af alla mest afpassade för könets behagligheter. Närmast kroppen bära de 

ganska wida benkläder, af rött damast, som räcka ända til foten, och gömma mer blygsamt benets 

skapnad, än wåra Fruntimmers kjortlar. 

 

                                                   
56 Se Svenska akademiens ordlista, SAOL, s. 371. 
57 I Sverige hade städerna stadsprivilegier, en del redan från medeltiden, fram till år 1971. Detta gav 
handelsprivilegier till dessa. Se t.ex. Nordisk familjebok, Uggleupplagan. 26 Stockholm 1904-1926, slagord ”stad”, s. 
878-879. Se även http://runeberg.org/nfcf/0479.html 2012-07-23 
58 ”Brev” http://www.ne.se/lang/brev 2012-07-23. 
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En kritik som finns här är en kritik mot det egna, att de svenska kvinnornas klädsel är 

mindre blygsam än de turkiska kvinnornas. Sedan följer en beskrivning av hur de 

turkiska kvinnorna bor och även i denna beskrivning finns viss kritik. 

 
Fruntimren i Turkiet bo i serskilta byggnader, som genom en trång gång äro sammanhängande 

med det öfriga huset. 
 [---] 

Stora Träd omgifwa dessa Lusthus, hwaråst Turkarne tilbringa sin wällustigaste tid, och 

Fruntimren des emellan roa sig med musique och broderier. Denna Haram tilhörer sjelfwa Frun 

som sällan ser någon med sig jämföras eler dela sina rättigheter. När en Turk en gång tagit et 

förnämt Fruntimmer til hustru, må han icke tänka på någon annan. Alt hwad han kan göra är at 

taga sig Frillor, hwilka dock ej få komma in i Fruns hus.59 

 

Detta är första gången som kvinnan är i fokus när det främmande beskrivs och tolkas som kritik i 

Stockholms Posten år 1786. Brevet är okommenterat, men tidningen har naturligtvis ett syfte, 

kanske att öka kunskaperna hos läsaren, men först och främst att kritisera lyxkonsumtionen.  

I Sverige tillkom under 1700-talet 58 överflödsförordningar som hade till uppgift att reglera 

överdriven konsumtion hos den rikare delen av befolkningen. Detta var ett sätt att försöka stävja 

slöseri. Den mest omfattande och strängaste förordningen tillkom år 1766 och innehöll bland 

annat en restriktion av kvinnors klädsel. Syftet var att begränsa lyxkonsumtionen.60 Brevet som 

publiceras i Stockholms Posten har ett sammanhang med överflödsförordningarna och tidningen 

kritiserar egentligen statsmakten för att den inte såg till att restriktionerna efterföljdes. 

Brevet kan tolkas som en kritik av den främmande kulturen och, utan att skribenten kanske 

är medveten om det, av den främmande religionen då islam tillåter fyra hustrur vilka ska ha ett 

                                                   
59 Ordet fruntimmer har ändrat betydelse över tid och genom att det användes i Stockholms Posten redan 1780 visas 
att det hade en positiv innebörd, och kom ”även att användas om en enskild kvinna - och då om förnäma damer.” 
Senare har ordet kommit att användas nedsättande. Se ”Fruntimmer” 
http://www.ordbruket.com/webcross/artiklar/fruntimr.htm 20120-05-13 Se även Nationalencyklopedin för begreppet 
frilla, som betyder älskarinna. Se ”Frillor” http://www.ne.se/kort/frilla 2012-07-17. Ordet Haram betyder förbjudet, 
dvs. den avskilda delen av huset för kvinnor dit endast män som var nära släkt hade tillträde, make och söner för 
övriga var den delen förbjuden. Se t.ex Abdur Rashid, Siddiqui, Qur’āric Keywords, A Reference Guide. The Islamic 
Foundation, Markfield, United Kingdom, 2008, s. 70, al-Halāl wa al-Harām. Ofta har detta översatts till harem på 
svenska och givits den felaktiga betydelsen att vara en del av ett palats där härkarens hustrur, bihustrur etc. bor. 
Harem betyder att andra män inte får gå in där. Även delar av moskén är haram för vissa eller mat som t.ex. fläskkött 
vilket är haram. Motsatsen är halal, dvs. tillåtet. 
60 Överflödsförordning http://www.ne.se/överflödsförordning Nationalencyklopedin 2012-07-26. 
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eget och likvärdigt hushåll, dvs. en plats som är haram/harem. 61 Det betyder att frillor egentligen 

avser bihustrur enligt muslimsk sed. Brevet anger att hemgiften är haram, vilket innebär att den 

är förbjuden för maken, kvinnan äger den. Brevskribenten poängterar nationalitet och möjligen 

karaktär, som att kvinnorna är slösaktiga (i allmänhet) och männen vällustiga. Detta tolkas som 

en kritisk inställning till denna typ av leverne, en kritik av den främmande moralen men som 

träffar det egna, de svenska moraliska förhållandena. Även delen om turkiska kvinnors klädsel 

har funktionen av en implicit, underförstådd kritik av det egna, av svenska kvinnors upptagenhet 

av utseende, av klädsel, se ovan om överflödsförordning, och därmed kritik av den egna moralen. 

Det främmandes funktion blir här alltså att kritisera det egna. 

Varken vem som har skrivit brevet, om det är en kvinna eller man, eller om det här handlar 

om en översättning framgår. Här använder artikelförfattaren evidentia för att läsaren ska förstå 

den miljö som beskrivs. Då den beskrivning som här sker är skriven i presens blir det rådande 

genuset här genus demonstrativum. 

 

Tisdagen den 14 november, nr. 265, avslutas ”Bref om Turkiska Fruntimren (Slutet.)” och  

i denna del av brevet fortsätter beskrivningen av de främmande, turkiska kvinnornas liv.  

 
Här bör äfwen nämnas, at Fruntimren i Turkiet ej äro så instängde i deras Haram, som man i 

allmänhet tror. De gå ut när de behaga, och mannen kan ej sätta sig däremot, men så förklädda i en 

drägt, som kallas Murlin, at utom ögonen ingen ting är synligt på dem, ja man kan icke ens skilja 

en Förnäm och en Trälinna från hwarannan. 

 

Denna beskrivning kan tolkas som kritik av det egna, av den egna kulturen som har förutfattade 

meningar om det främmande och om hur kvinnor lever i Turkiet. Här handlar det exempelvis om 

föreställningen om att de lever under restriktioner från mannen och att de är mycket begränsade. 

Tvärtom, visar det sig här, kvinnorna går ut beslöjade utan att bli igenkända av sina män vilket 

ger dem en stor frihet. En ton som förlöjligar den turkiske mannen löper genom hela brevet, 

kvinnan gör vad hon vill. Inte på något ställe nämns religion, att befolkningen i Turkiet är 

muslimer eller att ”haram” och att kvinnorna är beslöjade har med islam att göra. Brevskrivarens 

namn saknas. Att publicera brev var en retorisk finess som gav sken av att det inte var tidningens 

                                                   
61 Se Koranens budskap i svensk tolkning av Mohammed Knut Bernström. Proprius förlag AB, Stockholm 2000 
(1998) sura 4:3, An-Nisa (Kvinnor) s. 97. 
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skribenter som skrivit detta, även om den var ansvarig för innehållet då tidningens ägare också 

hade ansvar för vad som publicerades.  

Författaren använder här en logosargumentation och lyfter fram konkreta fakta som visar 

både att och varför de uppfattningar om Turkiet som finns i västerlandet är felaktiga. Vidare 

skapar denne en bild av de helt täckta och beslöjade kvinnor som är ute och går. Denna 

eveidentia bidrar till att det kan bli en stereotyp bild av det främmande, och då framförallt av den 

främmande kvinnan. Texten återges i genus demonstrativum. 

 

I dagbladet fredagen den 17 november, nr. 268, fortsätter den kritiska skildringen av det 

främmande som avser kvinnornas situation och även här finns ett stycke som till en början 

framstår som endast informerande, men snart visar sig vara kritik. Under rubriken ”Fruntimrens 

twång i åtskilliga länder” presenteras följande: 
 

Det är icke blott uti Indien, utan äfwen annorstädes, som man sett, at den mäst älskwärda delen af 

människjoslägtet blifwit nödgad, at sucka under deras förtryck, som ägt armstyrkan på sin sida. 

Fruntimren, hwilka aldrig äro så brottsliga som karlarne, och af hwilka man, efter någras upgift, 

knapt skal finna fyra ibland tusen, som werldsliga armen nödgas låta för grofwa missgerningar 

upoffra, hafwa i ganska många länder, derest en uplyst christendom och philosophie icke ännu fått 

mildra och policera folkets seder, altförmycket blifwit misshandlade. På huru många ställen hafwa 

de icke bliwit instängde liksom uti menagerier, och förwarade til sine tyranniske männers sinliga 

förnöjelser. 

 

I texten riktas kritik mot det främmande i Indien och andra länder i Asien genom att kvinnors 

situation där kritiseras och beskrivs som att gälla i allmänhet. Fokus ligger på person, kön och en 

jämförelse mellan dessa. Kvinnorna har en bättre karaktär än männen då männens karaktär kan 

innebära brottslighet. Det skapas också en bild av att det är just de främmande männen som är 

brottsliga. Detta visas framförallt genom det sista stycket där det beskrivs vad de främmande, 

tyranniska männens förnöjelser får för konsekvenser för kvinnorna. Även den främmande 

moralen kritiseras och kritiken blir här extra känslomässig i och med att ord som ”älskvärda” och 

”förtryck” används. Detta tolkas här som ett sätt att försöka väcka pathos hos läsaren. Vidare blir 

det en kritik av den främmande religionen, exempelvis hinduism och islam, då Indien - och 

längre ner i artikeln Orienten - nämns och tolkas här som en kritik av alla icke-kristna religioner, 

då avsaknaden av en upplyst kristendom enligt artikeln medför att kvinnor blir misshandlade.  
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I Europa rådde tidigare likartade förhållanden, artikeln beskriver länge fram att drottning Anna av 

Bretagne, gemål till Karl VIII, var den första kvinnan vid något europeiskt hov som visade sig 

offentligt.62 Artikelförfattaren påvisar således även att kvinnor av börd i Europa har varit  

begränsade även tidigare i Europa när det gäller att visa sig offentligt. Denna använder 

logosargumentation för att, i framförandet av sin kritik, försöka övertyga läsaren att detta är 

sakförhållanden som återges. Det förekommer även viss pathosargumentation i detta stycke då 

det här finns ett förakt mot det icke kristna. 

Artikeln fortsätter sedan med att beskriva svartsjuka hos utomeuropeiska män och vad 

denna svartsjuka får för konsekvenser för kvinnorna. 

 
Den swartsjuke Chinesen innesluter sina Damer äfwen för sina närmaste bekante och slägtingar, ja 

han misstror könet ända derintil, at bröder och systrar icke en gång få omgås med hwarandra. 
Skola de bättre Fruntimren derstädes gå ut, så inneslutas de uti en wäl betäckt porte-chaise. 63 

Damerne uti Indostan nödgas, för att så mycket bättre kunna tilfredsställa sina männers swartsjuka, 

gå med et tjockt flor för ansigtet, äfwen hemma i husen, och kunna icke lägga utaf sig detsamma 

annars, än i sine alranärmastes närwaro. Fruntimren uti Orienten äro ställde under tilsyn af 

grymma och omänskliga Castrater, hwilka helst wäljas bland de swarta för at wara så mycket 

styggare. Uti Konungariket Djemen är swartsjukan drifwen til den hödg, at då en Fransk Fältskär 

af en bland Konungens förnämste Ämbetsmän derstädes blef tilkallad i den afsigten, at föreslå 

något botemedel för twenne hans hustrur, som plågades af rheumatismer, så fick han wäl handtera 

de ställen, som ledo och woro mäst affecterade, men aldrig kunde han få se dem i ögonen. Och et 

Fruntimmer, hwilket så inneslutes och afsöndras ifrån alt omgänge, huru måste det icke 

nödwandigt sakna en del af de retande behagligheter, som endast winnas i omgänget med en 

belefwad werld? Det war ur detta skäl, hwarföre de almänna Fruntimren i Grekland och i 

synnerhet uti Athen, ägde så stort företräde framför dem, som uti i den inre delen av sina männers 

hus samt uti ensligheten tilbringade sin lefnad. 

 

Denna detaljerade beskrivning är i sig ett effektivt retoriskt grepp då den, genom att vara 

övertydlig, skapar en än mer övertygande framställning. Framställningens funktion är, vid en 

första anblick, att kritisera det främmandes moral och kultur. I Kina får mäns svartsjuka 

obegripliga konsekvenser då inte ens syskon av olika kön får umgås med varandra. Damer 
                                                   
62 Drottning Anna var gemål till Karl VIII (1470-1498) av Frankrike som regerade 1483 - 1498. ”Karl VIII” 
http://www.ne.se/lang/karl-viii/221964 2012-07-23. 
 63 Portechaise är ett slags bärstol, från fr. portechaire som betyder ”bärare av bärstol”, ”potrschäs” 
http://www.ne.se/portschäs 2012-07-23. 
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står i plural och månggifte praktiserades i Kina, varför det att bevaka ”sina Damer” kan 

uppfattas som att kinesiska män betraktade hustrur som ägodelar. Huruvida artikelförfattaren 

har varit i Kina eller övriga länder som beskrivs framgår inte. Kina var förhållandevis stängt 

för européer, europeiska handelsmän kom endast fram till Kanton, en provinshuvudstad i 

Kina som idag har namnet Gụagzho, och kunde sannolikt inte resa fritt i landet. I den citerade 

delen av artikeln blir både ethos och pathos framtränande. Kineserna, eller i detta fall 

kinesen, tillskrivs en svartsjuk personlighet, ett ethos byggt på svartsjuka. Även pathos blir 

framträdande i detta fall i och med att den kinesiske mannen tillskrivs olika känslor. Här sker 

argumentationen genom genus demonstrativum, citatet beskriver hur det är. 

Denna artikel tolkas som en kritik vilken, som ovan, kritiserar de kinesiska männens 

moral, för att männen i Sverige ska framstå som bättre ifråga om behandling av kvinnor. Men 

kritiken tolkas här avse det egna och svenska mäns beteende. Benämningen Indostan avser 

Hindustan, dvs. Indien. Denna kritik av det främmandes religion och moral, att kvinnorna ska 

vara beslöjade för att männen inte ska bli svartsjuka, visar att kvinnans beteende får 

konsekvenser för makens agerande. Därför begränsas hennes utrymme och frihet. Kritiken i 

artikeln visar även att männens ägandebehov begränsar kvinnorna, att makens/männens 

svartsjuka i det geografiskt främmande delarna av världen styr kvinnorna där. 

Begreppet Orienten används här för första gången år 1786 i kritiken av det främmande i 

Stockholms Posten.64 

I kritiken av det främmandes kultur och moral, samt egentligen också religion, benämns allt 

som ”Orienten”. De grymma, svarta kastraterna som finns i Orienten behandlade kvinnorna illa 

och i denna kritik finns en tydlig rasistisk underton. Egentligen är det ett harem som beskrivs och 

där vaktas kvinnorna av kastrerade slavar. Tanken bakom kritiken i detta citat verkar vara att dels 

visa att kulturen i Orienten tillåter grymhet, och därför är klandervärd, och dels att läsaren ska 

uppfatta att Sverige och den egna kulturen vid en jämförelse framstår som bättre.  

Kritiken handlar om hur kvinnor har blivit behandlade på platser där, underförstått, en 

”uplyst christendom” saknats, vilket gör den till en kritik av de främmandes religioner.  

                                                   
64 Torsten Burgman, Kinabilden i Sverige, Från 1667 till 1998. Historiska Media, Lund 1998, s.23-27. Här förs en 
diskussion huruvida Edward Saids beskrivning av orientalismen under 1700-talet som något förtryckande stämmer 
eller om det är som JJ Clark hävdat att uppfattning i Västerlandet om Orienten är att det var en motrörelse som 
destabiliserade den imperialistiska strukturen. Orienten kan dock betraktas som en europeisk/västerländs uppfinning 
(orienten kommer av lat. orientis, som betyder öster), Europa är centrum. Se Edward W. Said Orientalism. Ordfronts 
förlag, Stockholm 1997, s. 63-67. 
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Om kvinnor uppförde sig illa, forsätter artikeln, berodde det på männens ”tyranni” eller att 

kvinnorna var prostituerade. 

Artikeln kan även förstås som ett inlägg om att kvinnor i Sverige, och övriga Europa, hade 

det mycket bättre än kvinnor i de främmande länderna. Artikeln saknar signatur och det framgår 

inte om det är en översättning av någon annan tidnings material. 



27 
 

Sammanfattning och slutdiskussion 
Under 1700-talets senare hälft inträffade flera viktiga händelser som påverkade pressens 

utveckling. En sådan viktig händelse var tryckfrihetsförordningens införande och de förändringar 

som den genomgick. Den tryckfrihetsförordning som kom år 1766 begränsades genom en ny 

tryckfrihetsförordning införd av Gustav III år 1772 och påverkade Sveriges tidningars innehåll 

samt deras förhållande till både läsare och censur. Det hade tidigare funnits ett förbud mot censur, 

men den återinförds till stor del år 1772 och Sverige blev därmed återigen ett land med en censur, 

vilken drabbade utgivningen av böcker och tidskrifter. Till detta faktum måste tidningarna 

förhålla sig. Stockholms Posten, som grundades år 1778, var en av de viktigaste dagstidningarna i 

Sverige, framförallt i Stockholm, vid det år som studien avser, 1786. I och med att Stockholms 

Posten grundades efter det att censuren hade återinförts var denna tidning redan från början starkt 

påverkad och styrd av de olika regler som censuren medförde.  

Stockholms Posten hade egna skribenter, till exempel Johan Henric Kellgren, som med sin 

penna var en betydelsefull del av tidningens framgångar och vars bortgång var en väsentlig del av 

orsakerna till tidningens nedläggning.  

Stockholms Posten hade tidigare, före 1786, varit utsatt för censurens ingripanden och hade 

därför anledning att vara försiktig ifråga om vad som publicerades. 

De skildringar av det geografiskt främmande som förekommer i 1786 års nummer av 

Stockholms Posten var för det mesta enbart rent informerande artiklar, och skildringar som 

framställde det främmande och publicerades för att antingen kritisera det egna eller det 

främmande förekom ganska sällan. Dessutom är det så att de artiklar som har analyserats i denna 

studie vid en första anblick möjligen kan uppfattas som en kritik av det främmande, i betydelsen 

kritik av det icke-europeiska, men vid en grundligare studie har visat sig kunna tolkas som en 

kritik vilken i de flesta fallen riktade sig mot det egna, mot Sverige och, i ett av fallen tydligt, mot 

Europa. Detta var en retorisk hållning som kan tolkas som ett sätt att undgå den svenska 

censuren. Den kritik av det främmande som förekommer tolkas som att den, vid flera tillfällen, 

publicerats för att få ”det egna” att framstå som bättre. Ett bra exempel på detta är när det i 

artikeln från 17/11 skrevs om att den upplysta kristendomen saknades i Indien. Denna kritik 

skapade ett implicit framlyftande av det egna då citatet ger sken av att denna upplysta kristendom 

fanns i Sverige.  
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Syftet med de olika publikationerna måste hela tiden ifrågasättas. Varför publicerade 

Stockholms Posten till exempel material som presenterades som en dåligt underbyggd avhandling 

eller olika brev, som här tolkas som riktade mot en större publik, och artiklar som är kritiska mot 

det egna utifrån skildringen av det främmande? Detta är sig exempel på ett retoriskt 

förhållningssätt som styrker tesen att kritiken var om inte ironisk, så motsatt. Författarna menade 

precis tvärtom än vad de skrev. Författarna till breven är inte namngivna, ingen av de för 

uppsatsen relevanta artiklarna är signerade och det är otydligt, utom i ett fall, vilka av artiklarna 

som är översättningar. Kritiken av det främmande har vid flera tillfällen funktionen att verka som 

täckmantel för kritik av det egna, exempelvis genom att den som vid en första anblick, som 

nämndes, verkade vara kritik av det främmande men faktiskt kan tolkas som kritik av det egna. 

Om censuren tolkade den framförda kritiken som kritik av det egna så det hävdas att den 

lästes och uppfattades på ett felaktigt sätt. Med största sannolikhet var kritiken av det egna något 

som uppfattades av de flesta läsare. Varför skulle annars Stockholms Posten publicera denna typ 

av texter vid flera tillfällen? 

Flera gånger förekom kritik som handlade om kvinnors situation i olika, främmande länder. 

I denna kritik visas bland annat hur behov, här ägandebehovet, hos männen i främmande länder 

påverkade situationen för kvinnorna genom att deras frihet blev begränsad. Detta skulle kunna 

tolkas som kritik av det egna, av kvinnors situation i Sverige. 

Av de artiklar som skildrade det främmande och publicerades i Stockholms Posten för att 

kritisera antingen det egna eller det främmande under detta år var det blott en artikel, publicerad 

den 17 november, som här tolkats som en otvetydig kritik av det främmandes kultur, moral och 

sist, men inte minst, religion. Det enda som beskrivs i denna artikel är negativa beteenden hos 

främmande personer i främmande länder. I övrigt är de olika, kritiska artiklarna i vilka det 

främmande skildras formulerade på så sätt att det finns grund för att tolka dem både som kritik av 

det främmande och, kanske framförallt, som kritik av det egna. 

Detta retoriska grepp tolkas som en retorisk strategi vilken användes för att på ett 

genomtänkt och effektivt sätt försöka undvika censuren. På så sätt skulle censurens inflytande 

och makt begränsas. Att låta brevskrivare, som i några av fallen, vara ansvariga för den framförda 

kritiken är ett intressant retoriskt grepp, då det ger bilden av att det är en person utanför tidningen 

som står för åsikterna som framförs och att tidningen endast agerar förmedlare av dessa. Även att 
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publicera breven som litterära brev utan avsändare blir effektivt i och med att det troligen hindrar 

censuren att agera i större utsträckning.  

I fallet med avhandlingen är kritiken mycket skickligt utformad, tidningen publicerade ett 

stoff som var över 20 år gammalt eftersom tidningen höll med om vad som framfördes i det och 

publicerade detta som en kritik mot den egna, samtida handelspolitiken.  

Vid skildringen av det främmande kom dess religion att kritiseras vid flera tillfällen, men 

någon skildring av det främmande som skulle kunna tolkas som kritik av den egna religionen, 

kristendomen, förekommer överhuvudtaget inte under år 1786, om inte ”uplyst christendom”, 

som nämns vid ett tillfälle, ska tolkas som en kraftig ironi. 

 

Sättet att använda skildringen av det främmande som en förment kritik av densamma, således att 

kritiken egentligen avsåg det egna, förstås här som ett mycket medvetet och effektivt retoriskt 

grepp, som ibland förstärktes genom att känsloladdade ord användes.  

Syftet med uppsatsen var att undersöka om det främmande skildrades så att beskrivningen 

av det fungerade som en kritik av antingen ”det egna” eller av ”det främmande” i Stockholms 

Posten under år 1786, samt hur den retoriskt framfördes. Studien har visat att en sådan 

framställning fanns i nio av årets 330 dagblad. Jag hade nog förväntat mig, och framförallt 

hoppats på, att det skulle förekomma oftare. Fler exempel skulle möjligen styrka slutsatserna på 

ett bättre och mer effektivt sätt eller kanske givit ett något annorlunda resultat ifråga om vad som 

kritiserades och hur ofta. I de skildringar av det främmande som har kritiserat antingen det egna 

eller det främmande har evidentia varit någonting återkommande. Det genus som har förekommit 

oftast i de olika skildringarna är genus demonstrativum, troligen eftersom det var samtiden som 

skildrades i de flesta artiklar som undersökts.  

Avslutningsvis kan sägas att kritik av det egna eller det främmande utifrån skildringen av 

det främmande i den geografiska betydelsen finns i 1786 års upplaga av Stockholms Posten, men 

förekommer relativt sällan. När den kritiska skildringen av det främmande förekommer framställs 

den som en kritik av kultur, politik, moral och religion, och har i uppsatsen tolkats främst som en 

förtäckt kritik av det egna. Det som vid en första anblick framstod som kritik av det främmande 

är vid en närmare studie en kritik av det egna, nästan alltid av Sverige. Endast en artikel avviker, 

”Fruntimrens twång i åtskilliga länder”, den 17/11, vilken är en otvetydig kritik av det 

främmande, då kritiken framförs som en hård kritik mot hur kvinnors situation var i länder öster 
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om Europa, det som betraktades och benämndes som Orienten. I de olika skildringarna av det 

främmande som har analyserats i denna uppsats har ingen speciell typ av argument eller 

argumentation dominerat, utan det finns en jämvikt mellan ethos-, logos- och 

pathosargumentation. I de fall som tolkas som en förment kritik användes dock övervägande 

logosargument.  

En viktig slutsats av denna studie blir därför att skildringen av det främmande hade flera 

funktioner, både att kritisera det främmande för att på ett förtäckt sätt kritisera det egna, det 

svenska eller det europeiska, och att få det egna att framstå som bättre. Skildringen av det 

främmande i Stockholms Posten under år 1786 var, ur ett kritikanalytiskt perspektiv, alltså inte 

rent kritiskt antingen mot antingen mot det egna eller mot det främmande.  
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