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Sammanfattning

Den här komparativa undersökningen jämför tre olika norrbottniska tidningar vid deras
redovisning om den svensk-norska unionens upplösning år 1905. Undersökningen fokuserar
på skillnader och likheter mellan tidningarna samt diskuteras vilka argument tidningarna har
använt sig av för ett upprätthållande respektive splittrande av unionen. Exempelvis tog
Norrbottens-Kuriren upp mycket om den militära nackdelen vid upphörandet och hur det
försvagade delar i Sverige. Ett stort fokus ligger på tidskrifter från 7 juni 1905 eftersom
Norges proklamering väckte många åsikter i Sverige. Undersökningen studerar också frågan
om tidningarna ändrar sitt sätt att skriva om unionsupplösningen eller sin ståndpunkt
angående upplösningen vid tiden för Sveriges godkännande den 26 oktober 1905. Resultatet
visar att rapporteringarna från de olika tidskrifterna den 26 oktober 1905 är fåordig, vilket
diskuteras i undersökningen som ett möjligt försök att förminska händelsen i Sverige.
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Abstract
This comparative study compares the reports from three different newspapers in the county of
Norrbotten about the Swedish Norwegian union resolution in year 1905. The research will
point out similarities and differences between the newspapers along with a discussion about
the arguments the newspapers used regarding the remaining or secession of the union. For
example Norrbottens-Kuriren writes a lot about the military disadvantages with the secession
of the union and how it would weaken the Swedish defense. The main focus of this research is
newspapers from 7 June 1905 when the Norwegians proclaimed the secession because this
brought up strong opinions in Sweden. The research will also study if the newspapers changed
their way of writing about the union resolution or if they changed their opinion about the
secession when Sweden accepted the resolution 26 October 1905. The result to this question
is that the newspapers are taciturn about this event, which is discussed in the examination as
an attempt to reduce the damage in Sweden.
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1. Inledning
År 1814 den 4 november utnämndes Sveriges kung Karl XIII till kung av Norge. Svensknorska unionen hade bildats. På grund av konflikter inom unionen så ansåg Norge att unionen
inte kunde upprätthållas. Det norska Stortinget utfärdade då en proklamation den 7 juni 1905
som erkände unionen splittrad. Beslutet från Norge väckte starka åsikter hos det svenska
folket och det talades om krig runt om i landet. Ett krig inträffade aldrig och Sverige
godkände upphörandet av den svensk-norska unionen den 26 oktober 1905. Detta arbete ska
forska i hur lokala tidningar skrev om upphörandet av unionen för att se vilka argument
tidningarna framställde för upphörandet respektive bevarandet av unionen.
Rubriken ”Revolution i Norge” 1 använde sig tidningarna Norrbottens-Kuriren (Kuriren),
Norrbottens-Posten (NP) och Norrbotten Allehanda (NA) av vid deras första rapportering
angående upphörandet av den svensk-norska unionen. Vid en första anblick ser det ut som om
tidningarna är skrivna likadant och att det inte har någon betydelse vilken av tidningarna man
läser. Men skrev tidningarna verkligen likadant? Denna uppsats ska försöka svara på den
frågan genom en jämförelse av tidningarna och undersöka om det fanns eventuella skillnader i
tidningarnas rapportering om denna händelse år 1905. Undersökningen kommer också studera
eventuella skillnader i rapporteringen över tid, från den första rapporteringen angående
Norges proklamering den 7e juni jämfört med tiden för Sveriges godkännande den 26 oktober
1905.
Som mellanstadieelev hade vår klass ett samarbete med en norsk skola, vi träffades och fick
uppleva delar ur varandras kulturer som exempel dansa folkdanser och äta traditionella
maträtter. Detta var i femte klass år 2005, vilket var 100 år efter upphörandet av den svensknorska unionen. Nu, 11 år senare, ska jag ta relationen med Norge ett steg längre och
undersöka tidningarnas rapportering från 1905 angående upphörandet för att få en bild vad de
norrbottniska läsarna fick för information om händelsen.

1

Norrbottens-Kuriren 7 juni 1905, Norrbottens-Posten 8 juni 1905, Norrbottens Allehanda 9 juni 1905
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1.1 Syfte och frågeställningar

Uppsatsen undersöker den första rapporteringen som lokaltidningarna: NP, NA och Kuriren
gjorde vid Norges proklamering avseende upphörandet av unionen mellan Sverige och Norge
den 7 juni 1905, samt vid Sveriges godkännande 26 oktober 1905.
Syftet med uppsatsen är att jämföra tidningarnas skildringar angående händelserna för att söka
efter eventuellt olika argument som användes av de olika tidningarna för eller emot
unionsupplösningen. För att lyckas besvara syftet kommer följande frågeställningar användas:
-

Finns det eventuella likheter och skillnader i tidningarnas skildring om händelsen?

-

Vilka argument använder sig tidningarna av för kvarhållandet/splittrandet av unionen?

-

Har någon tidning ändrat sin egen åsikt vid jämförelse av Norges proklamering och
Sveriges godkännande?

1.2 Tidigare forskning
Tidigare forskning som liknar denna uppsats är en artikel på engelska som heter ”The
Dissolution of the Union Between Norway and Sweden and the Scandinavian Americans”.
Den är skriven av Olav Tysdal och han analyserar skildringen som fyra stycken svenskamerikanska tidningar, har rapporterat om upphörandet av unionen. Tidningarna som
användes i studien var Svenska Amerikaneren, Nordstjernan, Veskusten och Vestra Posten. I
undersökningen användes en komparativ och en kvalitativ metod vilket menas att han jämför
tidningarna och noga läser dess innehåll för att få fram sin slutsats. Tysdal tar fram hur de
svensk-amerikanska tidningarna har skildrat upphörandet av svensk-norska unionen på ett
oseriöst sätt: ”It seems very likely that the Swedish-Americans who expressed their views
failed to take Norwegian policy seriously”.2

Tysdal Olav, “The Dissolution of the Union Between Norway and Sweden and the Scandinavian Americans,” Scandinavian
Studies Vol. 79, No. 2 (Summer 2007), pp. 167-196
2
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Även ”Unionen og opinionen”, en norsk masteruppsats i historia av Astrid Nesvold Holmen
har en stark koppling till denna undersökning.3 Författaren har skrivit om hur svenska
tidningar har rapporterat om den svensk-norska unionen mellan 1814-1824. Tidningarna hon
tittar på är: Allmänna Journalen, Stockholms Posten och Dagligt Allehanda, samtliga
tidningar kommer från Stockholm. Genom hennes uppsats använder hon sig av ett
opinionstänkande, vilket hon kopplar till boken Public Opinion av Walter Lippmann.
Lippman beskriver opinion som en människas individuella åsikter. Teorimässigt så förhåller
sig författaren till Habermas teori om borgerlig offentlighet. I fokus för denna teori ligger
samhällsförändringar som påverkat staten och privatpersoner. En teori som gör en brytning
mellan det gamla och det nya i samhället. I arbetet förklaras det hur de svenska tidningarna
har skrivit mycket om vikten av samarbete och försoning i unionen. Det tas även upp att
skildringen i tidningarna är till större del baserad på lojala skrifter för Sverige vilket
framställde unionen på ett mer positivt sätt än det egentligen var. Författaren avslutar med att
forskningen kring unionen är dominerad ur ett norskt perspektiv och inte så mycket forskning
från andra håll. Författaren har bidragit med forskning som ger ett större perspektiv än endast
det norska, vilket även denna uppsats kommer bidra med.
Denna uppsats kommer till skillnad från Tysdals och Holmens forskning ha tidningarnas
argument i fokus.

1.3 Material och metod

För att uppnå syftet med denna uppsats kommer tre olika tidningar att jämföras. Dessa
tidningar är Kuriren, NP och NA. I Luleås arkiv idag så är det dessa tre tidningar som finns
kvar från Norrbotten år 1905. Tidningarna är i mikrofilmformat och finns på Stadsbiblioteket
i Luleå. Mikrofilmerna är stämplade med namn och datum vilket gör dom väldigt lätta att
hitta hos biblioteket. I denna undersökning så är det den mänskliga faktorn som utgör en risk
för att missa viktig information. Materialet i sig kommer inte utge en risk för detta eftersom
mikrofilmerna har en bra kvalité vilket gör texterna lättlästa.
På grund av att samtliga tidningar som används i denna undersökning inte var dagstidningar
så kommer tidningar från några dagar efter händelsen att användas.

3

Holmen, Astrid. ”Unionen og opinionen : en analyse av svenske avisers framstilling av unionen mellom Sverige og Norge i
perioden 1814-1824”
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För att uppfylla syftet med undersökningen kommer en komparativ metod och den kvalitativa
metoden användas. Med kvalitativa metoder ligger helhetsbeskrivningar i fokus, att tolka och
analysera texter.4 Den komparativa metoden är ”övergripande benämning på undersökningar
som är inriktade på att beskriva och analysera skillnader och likheter mellan studieobjekt”.5
En kvalitativ metod tillsammans med en komparativa undersökning är de huvudsakliga
grunden i studien. Arbetet kommer grundas på tolkning av tidningarnas rapportering för att
söka efter eventuella olika argument i tidningarna. Det jag kommer undersöka är artiklar
angående upphörandet av unionen och där försöka hitta journalisters tillägg till den
huvudsakliga informationen samt leta efter möjliga intervjuer och citat från personer utanför
tidningarnas journalister. Artiklar direkt från tidningarnas telegrambyrå kommer granskas i
varje tidning för att leta efter möjliga justeringar i texten, hittas inte detta kommer det
förklaras att samma artikel är med i samtliga tidningar.
För att hålla sig källkritisk när det kommer till tidningar bör det ligga i åtanke att tidningar är
till för att sälja, de är riktade på ett sätt som säljer vilket gör att texten kan justeras. Ofta
präglas artiklar i tidningarna beroende på deras politiska åsikter vilket eventuellt medför en
skillnad i texter jämfört med andra tidningar. De politiska tendenserna kan dessutom medföra
att tidningarna använder sig av olika argument beroende på deras åsikt om den svensk-norska
unionen. På grund av det så kommer inte tidningarnas politiska åsikter försämra resultatet i
denna undersökning utan eventuellt kunna vara till hjälp för att svara på undersökningens
syfte.
Citat i tidningarna kan ifrågasättas eftersom journalisterna kan ha justerat detta till sin egen
fördel. Detta är dock ett problem som inte går att hantera eftersom möjliga citat från 1905 inte
kan bekräftas. Tidskrifternas äkthet går också att ifrågasätta men eftersom de finns på
mikrofilm i stadsbiblioteket tillsammans med andra tidningar från slutet av 1800-talet till idag
så förutsätts det att tidningarna är äkta.
I detta ämne söktes all material i tidningarna som relaterade till upplösningen av den svensknorska unionen. Då det förekommer artiklar som är direkt från tidningarnas telegrambyrå
kommer inte dessa uppräknas var för sig i varje tidning eftersom de inte har samma relevans
till frågeställningarna. Den empiriska undersökningen kommer delas upp i kronologisk
ordning med varsin tidning i varsitt kapitel för att förenkla läsningen av studien. Därefter

4
5

Nationalencyklopedin, kvalitativ metod
Nationalencyklopedin, Jämförande metod
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kommer en sammanslagning av tidningarna och de jämförs i en diskussion där
frågeställningarna kommer bli besvarade.
I undersökningens gång så upptäcktes det att tidningarna inte hade sidnummer. Detta ledde till
ett problem vid referenshanteringarna eftersom det är svårt att veta direkt vilken artikel jag
har tagit information från utan att läsa igenom hela tidningarna. Lösningen till detta problem
blir att referera till artikelns namn i samband med tidningen och datumet för att förtydliga
referenserna för dig som läsare.

1.4 Avgränsningar

I syfte och frågeställningar är datumen 7 juni 1905 samt 26 oktober 1905 utsatta som datumen
detta arbete kommer undersöka. Dessa datum är valda för att Norge proklamerade unionens
upphörande den 7 juni 1905 och Sverige godkände detta 26 oktober 1905.

1.5 Teoretisk referensram

Genom att analysera rätt saker i tidningar blir förståelsen större och skillnader mellan
tidningar tydligare. Till hjälp med detta används texter från Teun A. Van Dijk som har flera
arbeten angående media teori. Litteraturen ger en mall över hur tidningarna ska läsas i en
högre nivå för att tolka det tydligare än en vardaglig läsning. Van Dijk skriver i texten News
Analysis vikten av val av ord och betoningar utgör stora förändringar i media. Ett tydligt
exempel som Van Dijk använder sig av är:
“Police kills demonstrator” puts police in first, subject position and expresses that the
police has agent role. In the passive sentence ”Demonstrator killed by police”, the
police is also agent, but in this case, the phrase referring to the demonstrator is in first,
subject position which means that the police is assigned a less prominent role.6

Vilket tydligt visar på hur betoningar och meningsuppbyggnader förändrar en artikel. Dessa
typer av justering i texten kan visa vilka åsikter journalisten eller tidningen har om

6

Dijk, Teun Adrianus van, News analysis: case studies of international and national news in the press, Erlbaum, Hillsdale,
N.J., 1988 s.10
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händelsen7, vilket gör att dessa typer av ändringar i tidningar har stor betydelse i denna studie.
Simpla ord är också ett lätt sätt för tidningar att visa sina politiska tendenser, som det
traditionella exemplet ”terrorist” vilket kan ersättas med ”frihetskämpe” som tydligt
framhäver tidningens eller journalistens åsikt.8
Texter som är direkt utskickade från tidningarnas telegrambyrå brukar publiceras i alla
tidningar med samma information. Jämförs det två tidningar med en artikel från tidningarnas
telegrambyrå är de oftast väldigt lika varandra i information och uppbyggnad, men även i
dessa texter är det vanligt med justeringar i detaljerna för att visa vilken åsikt tidningen har
angående händelsen.9 I dessa fall är justeringarna mindre tydliga men fortfarande lika viktiga
som de större förändringarna. Vid jämförelserna av tidningarna kommer valen av ord, textens
sammanhang och formuleringar i tidningarna ha stor betydelse för resultatet och diskussionen
i senare kapitel.

1.6 Bakgrund

Vid freden av Kiel 1814 så tvingades Danmark lämna ifrån sig Norge till Sverige i utbyte mot
Pommern och en miljon kronor. Norrmännen ville vara självständiga och hade inget intresse
av att tillhöra Sverige. Sverige hade dock sett fram emot Norge som ersättning för Finland
som de förlorade 1809 till Ryssland och gick ut i krig mot Norge. Inom tre veckor hade Norge
gett upp utan en egentlig strid och två månader efter det hade unionen bildats. Sveriges kung
Karl XIII utnämndes till kung över Norge. I unionen fick Norge behålla sin grundlag vilket
innebar att riksdagen hade makt att få fram förslag som kungen nekade om riksdagen
godkände det tre gånger. Utrikespolitiken skulle endast Sverige styra. Norge såg denna union
som ett första steg mot total självständighet, medan Sverige såg det som första steget mot en
sammansmältning till ett svenskt styre.10
År 1880 var första gången som Norges grundlag bröts av kungen Oscar II. Ett förslag hade
gått igenom tre gånger men han vägrade godkänna förslaget. Norge ställde sig emot kungen
som sökte hjälp av Sverige, men Sverige var måna om unionens överlevnad och lät det istället
7

Dijk, Teun Adrianus van, News analysis: case studies of international and national news in the press, Erlbaum, Hillsdale,
N.J., 1988 s.11
8 Dijk, Teun Adrianus van, News as discourse, Erlbaum, Hillsdale, N.J., 1988 s.177
9 I9 Dijk, Teun Adrianus van, News analysis: case studies of international and national news in the press, Erlbaum, Hillsdale,
N.J., 1988 s. 120
10 Isakson, Börje, 1905: de glömda revolutionernas år, Ordfront, Stockholm, 2005 s.15
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vara. Kungen hade alltså fått en minskad makt i Norge. Detta märktes 1898 då de för tredje
gången röstade om en ren norsk flagga som fick igenom, många svenskar tog det som ett
”slag i ansiktet”.11 I samband med en rad intriger inom unionen under närmsta åren som kom
så spändes ställningen mellan Norge och Sverige. De var oroliga för en väpnad konflikt och
byggde upp ett försvar på varsin sida. En väpnad konflikt kom aldrig. Norge kände att
förhandlingarna med Sverige angående styret och lagarna inte längre fungerade, speciellt efter
kungen vägrade acceptera att Norge ville ha ett eget konsulatväsen. När kungen vägrade
sanktionera detta beslut så meddelade regeringen sin avgång, som även den blev nekad av
konungen. Detta fick Norges storting att besluta unionen med en gemensam kung inte längre
fungerande och att den var tvungen att upphöra. Proklameringen kom den 7e juni 1905.
Sverige som var stolta över att ha Norge ville inte ge upp så lätt vilket ledde till att båda
länderna ytterligare igen rustade upp sig för krig. Norge hade dock självinsikten att de inte
kunna vinna över Sverige i krig och Sverige visste att de inte kunde behålla en fred genom att
erövra Norge.12 Dessa kunskaper gjorde att länderna förhandlade istället. Förhandlingarna var
tuffa och hetsiga men slutade med att Sverige godkände Norges självständighet den 26e
oktober 1905.
Europa under denna tid präglades av de nationalistiska tankarna och industrialiseringens
framväxt. Länder som utvecklades fort hade också förmågan att växa fort exempelvis
Storbritannien som var ledande i industrialiseringen. Under början av 1900-talet så var
Storbritannien världens mäktigaste land, och år 1904 hade de precis slutit ett avtal med
Frankrike om att undvika framtida militära konflikter mellan varandra.13 Nationalismen
präglades starkt under denna tid i Europa. Redan under 1800-talet hade de nationalistiska
rörelserna spridit sig vilket inspirerade Norge till dess uppror mot Sverige.14 Sverige behövde
denna nationalism hos sin befolkning som ett värn mot Ryssland ifall det blev en väpnad
konflikt mellan länderna. Sveriges nationalism var också det som gjorde att de kämpade hårt
för att behålla Norge, de hade 100 år tidigare förlorat Finland till Ryssland men ville inte
förlora Norge eftersom det hade försvagat Sverige. Ryssland var ett stort mäktigt land som
fruktades i Europa, men år 1904 så startades ett krig mellan Ryssland och Japan vilket slutade
i september 1905 och resulterade i en förlust för Ryssland och ett minskat inflytande för den

11



Isakson, Börje, 1905: de glömda revolutionernas år, Ordfront, Stockholm, 2005 s.21
Gustafsson, Harald, Nordens historia: en europeisk region under 1200 år, 2., [aktualiserade] uppl., Studentlitteratur, Lund,
2007 s.224
13 Nationalencyklopedin, Ententen
14 Isakson, Börje, 1905: de glömda revolutionernas år, Ordfront, Stockholm, 2005 s.29
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ryska tsaren Nikolaj II.15 Tidigare hade delar av vänsterregeringen i Norge haft som argument
att en enad union med Sverige är ett starkare försvar ifall Ryssland gick till anfall, men
argumentet förlorade sin kraft vid rysk-japanska kriget.16
Denna studie fokuserar på Norrbotten i Sverige och ur ett medialt regionalt perspektiv
angående unionsupplösningen. Norrbotten under början av 1900-talet hade cirka 130 000
invånare.17 Tidigare hade jordbruk dominerat arbetsuppgifter hos den norrbottniska
befolkningen men med industrialiseringens prägling så startades flertal massa- och
pappersfabriker. Detta tillsammans med malmbrytningen tog över arbetsmarknaden vid 1900talets början vilket ledde till urbanisering och minskad jordbruk.18 Även Norrbottens
Teknologiska Megasystem (NTMS) var i fart med bland annat påbörjades bildandet av
Bodens fästning 1901. Järnvägen som byggdes i NTMS skulle gå mellan Luleå och Narvik för
att underlätta frakten av malm.19 Detta visar tydligt på ett samarbete mellan Norrbotten och
Norge.
Tidningarna som används i undersökningen är Norrbottens-Kuriren (Kuriren), NorrbottensPosten (NP) och Norrbotten Allehanda (NA). Kuriren grundades år 1861 i Luleå och skickade
ut sina tidningar en gång i veckan. År 1905 så var den ansvariga utgivaren N.P. Isaksson och
redaktören Herman Fernlund, år 1905 lämnade de ut tidningar dagligen. NP startade år 1847 i
Piteå som fortsättning på Nordpilen. År 1905 lämnade de ut sina tidningar två gånger i
veckan. Ansvariga utgivaren var A.A. Hällgren och redaktören var S. Salomonsson. NA
grundades 1891 i Piteå och skickade ut sina tidningar två gånger i veckan. Ansvarig utgivare
och redaktör år 1905 var Axel Sammuli.

15
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19 Hansson, Staffan, Från Nasafjäll till SSAB: järn- och gruvhantering i Norrbotten under 300 år, Centek, Luleå, 1987 s.88
16

13

2. Undersökning
Undersökningen är uppdelad i två delar där den första behandlar rapporteringen vid Norges
proklamering den 7 juni 1905 och den andra delen behandlar rapporteringen vid Sveriges
godkännande den 26 oktober 1905 för alla tre tidningar (Kuriren, NP och NA). Den
kronologiska presentation är motiverad givet att undersökningen bland annat har som syfte att
undersöka eventuell förändring av rapportering över tid. Vidare presenteras tidningarna var
för sig i syfte att skapa god översikt. I slutdiskussionen kommer sedan uppsatsens
frågeställningar att besvaras.

2.1 Första rapporteringen vid Norges proklamering
2.1.1 Norrbottens-Kuriren
”Revolution i Norge. Stortinget förklarar konungen urståndsatt att regera och unionen upplöst.
En yngre prins af huset Bernadotte önskas till knung”20, är rubriken som användes vid
Kurirens första artikel angående Norges proklamering. Därefter skriver Kuriren att följande
meddelande var förväntat men inte mindre störande för det.21 Rubriken följs upp med ett
meddelande från Norge och det norska stortinget. I meddelandet så skriver de att ett
gemensamt beslut tagits utan någon debatt om att konungamakten upphört att fungera. Detta
på grund av att regeringens medlemmar avgått från sina positioner och kungen misslyckats
med att skapa en ny regering för landet. Med beslutet om konungens upphävande roll som
ledare för landet så gav stortinget denna uppgift till den tidigare regeringen tillsvidare. Till
detta svarade den nyblivna statsministern Michelsen att han mottagit det ärofulla uppdraget
och att han med sin regering ska göra allt för att visa sig värdiga för det norska folket.22
Stortinget lämnade därefter ett meddelande direkt till konungen, där de förklarade att ”… det
från stortingets sida ej näres någon misstämning mot konungen personligen, mot hans dynasti
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eller mot det svenska folket”.23 De ber dessutom om att konung Oscar ska medverka så att en
yngre prins av huset Bernadotte får ta över Norges tron och bli norsk konung.
Följt av detta meddelande var en artikel angående Kung Oscar II:s protest mot regeringens
avgång och menade på att han inte gillade deras sätt att gå tillväga.24
Dagen efter så har Kuriren publicerat en artikel om revolutionen i Norge. De skriver om att de
hot som Norge tidigare lämnat som ingen har velat tro på har kommit och utförts väldigt
hastigt. Även en rapportering från Stockholms aftonblad var med i denna artikel då de skrivit
till en av de norska tidningarna och förklarat att även Sverige har gjort revolutioner och
menade på att den norska revolutionen var förutsägbar.25
Kuriren menar även i sin artikel att konklusionen av att unionen är upplöst på grund av
konungens avgång är förhastad. Unionen konstituerades inte av en gemensam regent utan
också av överenskommelsen som Sverige och Norge hade kommit överens om i bildandet av
unionen. Att konungen blivit avsatt sin position är alltså inte upphörandet av unionen skrev
Kuriren. Genom deras aktion så menar de på att Norge brutit mot sin egen grundlag som de
värnar så hårt om och ”hade detta skett för tio år sedan skulle den skandinaviska halfön i dag
befinnit sig i krigstillstånd”.26
I artikeln står det att år 1905 är krig inget att befara, även fast norrmännen har upprört det
svenska folket med sitt handlingssätt så är krig inte svaret. Deras anledning till det är att under
denna tid så bar krig med sig alldeles för allvarlig historia för att påbörja ett på grund av
kränkt nationalstolthet. Kriga gör man för realiteter och om ett lands livsintresse. Men
unionen var inte längre Sveriges livsintresse eftersom det medförde större risk att stå sida vid
sida med Norge än ett enat rike utan dom.27 Militärt sätt så har Sverige blivit starkare under
unionen medan Norge blivit mindre och svagare. Dock förlusten av Norge medförde att
nordliga Sverige blev isolerat vilket måste åtgärdas. Artikeln avslutas med ett känslomässigt
meddelande om konungen som blivit sviken i sin höga ålder även fast han bara försökte göra
det bästa möjliga för Norge. Under hans regering där han velat Norges bästa så blev han
beskylld för att ha upphört unionen.28
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Följande artikel har rubriken: ”Konung Oscar hyllas”, här förklarar de hur tusentals personer
har hurrat efter konungen och drottningen under deras vandring genom Stockholm med
livgardets musikkår. Under aftonen spelades kungssången flera gånger och humöret var glatt
runt om i Stockholm.29
Nästkommande artikel är ett meddelande från Norge där de förklarar att konungen svikit det
norska folket genom att stanna i Stockholm under den politiska kris som medförde att
regeringen avgick. Med dessa anledningar avsatte de konungens makt och lät den tidigare
regeringen ta över. Vid unionens upphörande så önskade det norska folket att leva i fred och i
samförstånd med Sveriges folk och dynasti.30 Deras val av upphörandet har inte varit på grund
av ovilja mot konungahuset eller det svenska folket och likt förra dagens så stod det att de
önskar en yngre prins av familjen Bernadotte som kan ta över den norska tronen.
Den 8e juni har Kuriren även med artiklar där det står händelser i Norge, bland annat att
Norge bildade ett eget norskt utrikesdepartement och utsåg sin första utrikesminister. Med
detta så beslutades att örlogsflaggan skulle vara ren utan svenskt inflytande.31 I samband med
Norges skapande av ett eget utrikesdepartement så fick de norska diplomaterna i Sveriges
utrikesdepartement tjänstledighet.32
I Kuriren finns en artikel som handlar om de norska tidningarnas uttalanden. De skriver att
norska tidningar skriver om lugn och tillfredsställelse över att stortingets beslut om
unionsupphörande varit enhälligt. Även lojaliteten hos stortinget visat till konungen som trots
all bitterhet erbjudit Norges tron till en Bernadotte prins. Erbjudandet hoppas de norska
tidningarna uppfattas som lojala värderade syften. Tidningen Aftonposten från Norge menar
att det är omöjligt att erbjudandet kan bli avslaget. De norska tidskrifterna berättar att över
hela Norge kretsar glädje över att Norge blivit ett självständigt rike. Norska tidningen
Morgenbladet gav också svar på konungens tidigare protest33 till stortinget där de svarar att
denna protest inte kommer ändra något. De menar att huset Bernadotte får välja själva om de
vill att familjen ska överta den norska kronan eller släppa den helt.34 Till svar på detta finns
även ”De svenska tidningarnas åsigt”35 där de skriver att svenska tidningarna klandrar sättet
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det norska Stortinget och Norges regering har gått tillväga. I artikeln uttrycker de också att
varken unionen eller unionskonungen är avsatt.
En rapportering som är lite udda men mer intressant från Kuriren vid deras första rapportering
angående unionsupplösningen är att de har med ”Hvad en tysk tidning säger”.36 De skriver här
att Tyskland menar på att Stortinget har försökt undvika tronavsättningen genom att erbjuda
en yngre Bernadotte som norsk tronhavare. Tyska tidningen skriver att med detta erbjudande
så kanske konungen lättare övervinner sin bitterhet som medföljde efter beslutet.

2.1.2 Norrbottens-Posten

Den 7e juni skickade NP ut ett extrablad till sina läsare. I extrabladet följer denna rubrik:
”Norge inför revolutionen. Konung Oscar afsatt. Stortinget tillsätter regering”.37
I artikeln beskrivs händelserna, att regeringens medlemmar avgått och konungen har
misslyckats med att skaffa en ny regering till landet. Med detta så beslutades det att
konungamakten inte fungerar vilket har lett till att den norska regeringen får ta över
konungens tillagda myndighet. Med detta så är unionens styrelse under en konung upplöst
eftersom konungen har upphört att vara en norsk konung. Extrabladet avslutas kort med att
”Stortinget icke näres någon misstämning mot konungen personligen, mot hans dynasti eller
mot det svenska folket”.38 I slutet tas det även upp att Norge vill att konung Oscar ska
medverka till att en yngre prins Bernadotte ska ta över den norska tronen.
Den 8e juni när deras tidning blivit utgiven stod samma telegram som i Kuriren (kolla första
stycket under ”Första rapporteringen, Norrbottens-Kuriren). Enda skillnaden är att
meddelandet från Kuriren där det står om att avsättningen är väntad men störande inte är med
i NP. NP följer upp detta telegram med sina åsikter och kommentarer om händelserna vilket
kommer redovisas här. I artikeln står det att stortingets åtgärd att skilja konungen från hans
funktion inte är oväntad. Förklaringen är att det är slutpunkten av politiken som norrmännen
drivit sedan 1814, att bli självständiga.39 De tidigare aktionerna norrmännen brukat sig av, där
de bland annat tar upp flaggfrågan och problemen i riksdagen mellan kungen och regeringen
som bara har varit små aktioner för att till sist nå detta mål. NP skriver att målet inte är nått än
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utan det lär bli erkänt som självständigt av övriga Europa. De tillägger även: ”Ty Norge har
väl ändå ganska liten glädje af sin nyvunna själfständighet, om ingen annan än stortinget och
den norska pressen vill kännas vid den”.40 NP ställer frågorna om Norge verkligen har rätt att
upphäva unionen utan förhandlingar med Sverige och ifall det kan uppsägas på så kort tid av
endast ett lands folkrepresentanter.41
Meddelandet kungen fick från norska Stortinget finns med i tidskriften. Där står det ”Eders
majestät har förklarat att någon annan regering icke nu kan bildas. Eders majestät har funnit
det vara så klart att Norges konung i dessa allvarliga dagar stannar på Stockholms slott utan
att göra något försök att återföra landet in i konstitutionella förhållanden”.42 De skriver om
avslaget från konungen angående konsulatfrågan och förklarar att de tänker avgå från sina
positioner som Norges regering. Till svar medföljer Konungens protest, samma protest som
stod i Kuriren den 7e juni 1905. Vilket kort löd att Konungen var missnöjd med
handlingssättet som Norges regering beslutat att ta och därför protesterar mot deras avgång.
Precis som Kuriren har NP med en artikel om Michelsens mottagande av hans nya roll i
Norge, även stortingets meddelande till kungen där de förklarar att det inte är något personligt
mot kungen eller det svenska folket.43
”Konungen rådplägar med svenska statsrådet”.44 I denna artikel förklaras det att konungen
mottogs av svenska statsrådets medlemmar men det är osäkert vad som diskuterades, de
befann sig vid slottet i cirka 90 minuter innan de avlägsnade sig från slottet.
Protesterna som konungen har gett till Norges regering har blivit upplästa vid stortingets
sammanträde och tillades i protokollet står under en separat artikel. Där står även om Norges
glada stämning och de stora folktågen som vandrade genom Kristiania (som nu är Oslo) vilket
följdes med stortingets proklamation till norska folket som blev nämnt under Kurirens
artiklar.
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2.1.3 Norrbottens Allehanda

7 juni 1905 skickade NA ut ett extrablad rubriken löd:
”Full revolution i Norge! Unionen förklarad upplöst. En tillförordnad regering tillsatt.
Kronan erbjudes åt en af de yngre prinsarne i Sverige”.45
Förutom rubriken så är extrabladet detsamma som den i NP.
Precis som Kuriren och NP har de med telegrammet angående revolutionen i Norge. En
väsentlig skillnad är att de precis vid rubriken har skrivit med ”Kronan erbjudes åt en svensk
prins”.46 Det som följer under denna sida är samma telegram som varit med i Kuriren och NP,
först regeringens meddelande om dess avgång vilket står i NP som följs upp med konungens
protest vilket är med i samtliga tidningar. Därefter stortingets meddelande direkt till konungen
där de skriver att de inte har någonting emot kungen personligen och inte heller det svenska
folket utan hoppas på att kunna leva i fred med det svenska folket. Följt av detta är konungens
protest som är emot Stortingets agerande. Artikeln som Kuriren hade angående Norges första
utrikesminister och den rena örlogsflaggan utan svenskt inflytande har även NA med utan
några ändringar i texten.
Efter artikeln om utrikesministern följer de upp med en sina kommentarer. De skriver att det
som hänt i deras broderland är bara slutklämmen i ”den norska fälttågsplanen mot unionen”
som varit förväntat i allt förutom dess datum.47 NA skriver att Norge inte har tvekat på att
lämna unionen trots varningar från media runt om i världen. Som exempel tar de upp den
engelska tidningen ”Standard” som skrivit några dagar innan att ”Norges och Sveriges enda
hoppom att behålla sin frihet beror på att de förbli förenade”.48 Även en fransk tidning är
nämnd: Le Temps, vilka menar på att när Sverige och Norge skiljdes åt så blev deras
europeiska ställning ”… lika med noll och öfverlämna dem försvarslösa åt alla framtiders
äfventyrligheter”.49 NA skriver därefter att genom våld och krig försöka kvarhålla Norge i
unionen inte kommer på fråga. Krig är en föreställning som befolkning i Norge och Sverige
har föreställt sig, men bestämmande håll kommer aldrig tala om krig. En viktig fråga som
däremot kommer ställas är hur de europeiska stormakterna kommer att behandla
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tillvägagången som Norge tog för att bli självständiga, eftersom det kan tolkas som ett
affärsbrott. Förklaringen till detta är att: ”Norrmännen verkar ha glömt att avsättningen med
konungen inte är en sak mellan dem och honom, utan ett brott mot det aftal, som 1814 och 15
ingicks med Sverige”.50 I avtalet står det att Sverige och Norge skulle ha en gemensam
konung och vid detta upphävande så har de utgjort ett författningsbrott vilket drabbar en hel
nation. NA skriver även att norrmännen var hårda mot konungen som ville det bästa för den
norska befolkningen, som svek honom trots sin sena ålder.51
Efter denna artikel berättar även NA om den glada stämningen som pågår i Norge och om
Norges proklamation till deras befolkning.
”Konungen vägrar mottaga Stortingets deputation. Det enda riktiga svaret”.52Så följer den

nästkommande artikeln, Rubriken från telegrambyrån med kommentaren under från NA. Här
står det att Stortingets deputation bett om ett företräde med konungen, vilket han svarade
följande: ”Då jag icke erkänner de revolutionära steg, som Stortinget med kränkning af
grundlagen och riksakten, i uppror mot sin konung, dess värre har företagit, så mottager jag
icke den af Stortinget tilltänkta deputationen”.53 Däremot så ska expeditionschefen Slibbers ta
emot denna deputation.
NA följer upp detta med en artikel de kallar för Utlandets dom. I denna artikel har de
ytterligare kommentarer från utländsk media. De börjar med tidningen Standard från London
som tidigare var med:

Stortinget har kränkt alla regler i de konstitutionella och internationella lagarna.
Sverige skall ha samma rätt att utöfva ett tvång mot Norge som nordstaterna i
Amerika hade gentemot sydstaterna. England, som ser med uppriktig vänskap
på båda folken, hoppas allvarligt, att frågan skall afgöras på fredlig väg.54

Även fast de skriver att de ser med uppriktig vänskap hos både Sverige och Norge skriver de
även att Konung Oscar har deras fulla sympatier. Standard skriver också att konungen Oscar
bara motsätter sig unionsupplösningen för att båda rikenas säkerhet försvinner vid en
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unionsupplösning. Även Journal des Debats från Paris, Frankrike har en skrift under denna
artikel. De skriver att om Sverige erkände upphörandet så skulle övriga makterna lättare
kunna erkänna Norges självständighet. Även Liberté har kommenterat att i Frankrikes intresse
och sympati så hoppas de på att svensk-norska alliansen håller kvar eftersom det är en viktig
del av det norra Europa.55
Konungens hyllning skriver även NA om, de tar upp de tusentals personerna som sjung åt
konungen för att hylla honom samt har NA uttryckt det som sympati och tillgivenhet åt
konungen.56 Inte bara konung Oscar blev hyllad, utan även Norges riksföreståndare har blivit
hyllad står det i NA. Här förklaras det hur en stor folkmassa hade väntat vid
stortingsbyggnaden i flertal timmar vilket statsminister Michelsen undvikt genom att åka ut
bakvägen till sitt hotell. Vid hotellet hade han dock blivit hittad och en stor folksamling
hyllade honom med hurrarop och sånger samt utbristande av ”Lefve statsminister
Michelsen”.57 Michelsen hade kommenterat till folkmassan att de fortfarande var vid början
av självständigheten. Många svårigheter att övervinna stod framför dom innan de skulle
kunna kalla Norge fritt och lyckligt.
Den rena örlogsflaggan som skulle göras blev lyckad, med endast norska färger utan svenskt
inflytande. Det norska försvarsdepartementet beslutade att den nya flaggan skulle saluteras.
Så alla flaggor på fästningar och örlogsfartyg skulle bytas ut samtidigt som 21 skott skulle
skjutas för att salutera den nya flaggan.58

2.2 Rapporteringen vid Sveriges godkännande
2.2.1 Norrbottens-Kuriren
”Unionsupplösningen. Konventioner och separataftal underskrifna”.59
Vid Sveriges godkännande av unionsupplösningen stod denna rubrik, artikeln tog upp att
avtalen från förhandlingarna i Karlstad blivit undertecknade. Avtalen undertecknades av
Sveriges utrikesminister, Fredrik Wachtmeister och för Norge skrev herr von Ditton under.
Avtalen är översatta på svenska, norska och franska. Artikeln avslutar med att
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utrikesministern har fått i uppdrag att meddela övriga makter om att Norge nu är en enskild
stat.60
Följande till denna artikel är ett brev från konungen till Stortinget. I brevet förklarar konungen
att i samband med unionens upphörande så avsäger han sig den norska kronan. Kronan som
egentligen inte hade haft någon nytta i framtiden eftersom stortingets beslut att avsätta
konungamakten. Han önskar Norges land och befolkning det bästa eftersom det är ett land han
älskar och har gett många minnen. Konungen har skrivit att utsätta en ny kung från familjen
Bernadotte i Norge skulle förmodligen inte uppskattas hos varken det svenska eller norska
folket. Med det förklaras att misstro och misstänksamhet skulle bildas i bägge länderna och
vända sig mot den möjliga konungen samt Oscar själv.61 Den tillfälligt vänliga stämningen
skulle då lätt kunna störas vilket medför en stor risk. Fred mellan länderna är något som bör
strävas efter snarast möjligt. Konung Oscar ger därefter sin hjärtliga tack till de norrmän som
fortfarande ser varmt på deras förra konung. Tidningen har även med telegram om konungens
nya titel som Sveriges konung och att Sverige har justerat flaggan så den norska flaggan blivit
ersatt med ett blått fält.

2.2.2 Norrbottens-Posten

NP har inte skrivit en artikel om Sveriges godkännande. Tidningen från 26e står om
förhandlingar om en ny norsk konung. Detta med prins Carl från Danmark som skulle bli
Norges konung ifall det norska folket röstade på honom.62 Nästa artikel som NP hade
angående Norge var den 30 oktober 1905. I denna förklarades en debatt angående konungaval
och folkomröstning i Norge.

2.2.3 Norrbottens Allehanda

NA har med samma telegram som Kuriren.63 Först om de undertecknade avtalen som skrivits
under av svensk och norsk sida. Artikeln kallas för: ”Unionsupplösningens slutliga
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genomförande. De främmande makterna notificeras”.64
Därefter följer konungens meddelande där han avsäger sig tronen och önskar det bästa för
Norge och dess folk. NA tar även dom upp att en konung från familjen Bernadotte inte bör
väljas eftersom det skulle kunna skapa misstro och misstänksamhet från Sverige och Norge
mot konungen och Oscar.

3. Analys och slutdiskussion
Detta arbete hade i syfte att jämföra norrbottniska tidningars skildring om upplösningen av
den svensk-norska unionen. För att besvara syftet utgick uppsatsen utifrån tre frågeställningar
som ställdes i första kapitlet. Frågeställningarna har fått varsin underrubrik för att lätt kunna
tyda resultatet av undersökningen. Efter frågorna har blivit besvarade kommer även en analys
utifrån medieteorin och hur den har utmärkts i tidningarna under forskningens gång.

3.1 Eventuella skillnader och likheter mellan tidningarnas skildring

Tidningarna har ganska många likheter vilket beror på att många av artiklarna är telegram
från tidningarnas telegrambyrå. Det finns få skillnader i dessa telegram förutom möjliga
meddelanden som lämnats precis före artikeln. Exempelvis Kuriren som tillade att
meddelandet om konungens avsättning är väntat men fortfarande störande till ett telegram
som fanns med i samtliga tidningar. NA ändrade istället i rubriken vilket tydligt framställer att
Norge önskar en yngre svensk prins. NP var den enda tidningen som inte ändrat telegrammet
eller tillagt ett meddelande. Genom att tolka den första artikeln verkar det som att Kuriren är
helt emot Norges beslut och NA vinklar det på ett sätt som får det att se ut som att agerandet
inte är så farligt eftersom det fortfarande skulle vara en svensk som var kronhavare i Norge
och NP går inte att tolka.
I Kuriren har de skrivit om konungens protest ur kontext utan tidigare information vad det är
för protest. Utan förkunskaper kan det enkelt tolkas till en protest mot hela
unionsupplösningen medan protesten egentligen är till den norska regeringen som ville avgå. I
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NP och NA så har de med brevet från stortinget till konungen följt av protesten vilket leder till
att artikeln är lätt att tolka.
Samtliga tidningar hade kommentarer om unionsupplösningen. Kuriren har starkt ställt sig
emot Norge och menar på att Norge agerat väldigt förhastat. Detta eftersom unionen inte
bildades av en gemensam regent utan genom hela överenskommelsen som de gick med på
1814. Med det menar de att konungens avsättning inte är upphörandet av unionen. Kuriren
skrev att dåtiden inte ville ha krig för en sådan sak, men de tillade att ”hade detta skett för tio
år sedan skulle den skandinaviska halfön i dag befinnit sig i krigstillstånd”. Krig var inte värt
det eftersom det inte låg i landets livsintressen att behålla Norge eftersom det medförde en
risk. Sverige skulle dock behöva förbättra sin militära status då nordliga Sverige blev isolerat
vilket blev en väldigt svag punkt i det svenska försvaret.
Kuriren hade även med ett tillägg från en artikel från ett dagblad i Stockholm som menade på
att inte bara Norge har genomgått en revolution utan även Sverige. De avslutade med den
orättvisa behandling som norrmännen visat konungen genom att avsätta honom trots sin höga
ålder och lojalitet till det norska folket. Kuriren försöker stärka den svenska statusen genom
att tänka på ett militärt strategiskt sätt och anser därför att Norge utger en risk, dessutom
försöker de förminska Norge genom att prata om Sveriges tidigare framgångar.
Rapporteringen visar tydligt ogillande mot Norge och att Kuriren tänker mycket på svenska
konungamakten samt Sveriges utrikespolitik främst i ett militärt tänkande. Kuriren har med en
artikel från en tysk tidning som tar en del av Norges ställning och menar på att konungen inte
bör vara så bitter eftersom Norge försöker undvika tronavsättningen genom att tillsätta en
yngre svensk konung på tronen. Genom att ha med detta kan det tolkas som att de försöker
visa på en stark utrikespolitik som har med artiklar från andra länder.
NP skriver att Norges beslut är väntat eftersom det är ett mål de har kämpat för länge. På så
sätt känns det som att NP har förståelse för Norge när de skriver att norrmännen har kämpat
för detta sedan 1814. I det fallet verkar det som att de har tagit en del av Norges sida, vilket
ändras när de ifrågasätter om Norge får upphöra unionen utan förhandlingar med Sverige och
på så kort tid. NP tillägger även en text som förminskar Norge och deras beslut om
självständighet när de skriver: ”Ty Norge har väl ändå ganska liten glädje af sin nyvunna
själfständighet, om ingen annan än stortinget och den norska pressen vill kännas vid den”.
NA menar att unionsupphörandet var en risk för utrikespolitiken. De hänvisar till flera
utländska tidningar, varav en som kommer upprepande tillfällen vilket är Standard som bland
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annat menar att Sveriges och Norges frihet ligger på att unionen blir kvarstående. NA har
många kopplingar till utländska tidningar där samtliga artiklar menar på att unionen är en
viktig del för överlevnaden. Vid flera tillfällen hänvisar NA till utländska tidningar som
sympatiserar med Sverige och ifrågasätter Norges val av unionsupplösningen. De ifrågasätter
också hur de europeiska stormakterna kommer ifrågasätta Norge som gjorde ett
författningsbrott när de avsatte konungen. Även NA har skrivit sina omtankar till konungen
som blev sviken trots sin höga ålder. De visar sitt stöd till konungen och Sverige som exempel
när de skriver att konungens nobb mot Stortinget var det enda rätta svaret.
Samtliga tidningar har med artiklar angående händelser i Norge. Artiklarna är dock ojusterade
utan direkt från telegrambyrån. Detta var exakt som vid Sveriges godkännande där ingenting
är justerat heller. NP valde att inte rapportera någonting kring denna händelse. Att ämnet inte
var omtalat eller rapporterat med väldigt få ord kan tolkas som att det var en stor förlust för
det svenska folket att ingen tidning ville diskutera saken. Genom att skriva lite om den saken
så försökte de förminska händelsen och på så sätt förminska förlusten Sverige gick igenom.
De nationalistiska tankarna var något som framhävdes av samtliga tidningar. Kuriren skriver
hur Norge inte är de enda landet som genomgått revolutioner utan uttrycker sig att Sverige
genomgått det långt tidigare. Kuriren nämner dessutom hur Sverige blev starkare under
unionen med ett militärt tankesätt medan Norge blev svagare. Konungen blir hedrad och de
visar sin sympati med konungen då de pratar om Norges svek följt av en artikel som hedrar
honom.

3.2 Vilka argument använder sig tidningarna av för kvarhållandet/splittrandet av
unionen?

Kuriren argumenterar för deras försvarsmöjligheter. Som exempel tar de upp hur Sverige blir
försvagat i de nordliga delarna med splittrandet av unionen. Detta medför en stor svaghet i
försvaret då de nordliga delarna är helt isolerade från övriga Sverige vilket utmärker dom som
en lätt måltavla. Men de skriver även att Sverige blir säkrare utan Norge vid sin sida eftersom
det är under en orolig tid, vilket gör att unionens bevarande inte längre ligger i Sveriges
livsintresse. Argumenten Kuriren använder sig av talar både för och mot unionen, för
eftersom det stärker Sveriges position militärt och säkrar det nordliga Sverige. Men eftersom
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unionen är en nuvarande risk eftersom Norge revolutionerar mot Sverige så är det säkrare
med en upplösning.
NP använder sig inte av argument som är för eller emot unionen utan menar snarare på att
sättet Norge gick tillväga var fel och bör därför ifrågasättas. Det tolkas därför som att de är
mot unionsupplösningen men att de inte använder sig av några argument för det.
NA tar hjälp av flera utländska tidningar, tre stycken från Frankrike och en från Storbritannien
för att stärka deras argument angående unionens kvarhållande. Genom att behålla unionen
säkrar de sin position i Europa och säkrar sin frihet. Överlevnaden för Norge och Sverige står
på spel vid en splittrad union och de utländska tidningarna menar på att Norge agerar felaktigt
och visar sina fulla sympatier till Sverige och den svenska konungen. NA skriver även att de
europeiska stormakterna bör ifrågasätta Norges sätt att agera eftersom det bröt avtalet som
Norge och Sverige skapade 1814.

3.3 Ändrad åsikt hos tidningarnas rapportering från Norges proklamering till Sveriges
godkännande?

Vid Sveriges godkännande av unionsupplösningen var rapporteringen svag. Tidningarna hade
med telegram men kommentarer eller artiklar skrivna av deras journalister var obefintliga.
Detta var inte för att händelsen ansågs som oviktig i Sverige, utan det var en stor förändring
för Sverige. Anledningen till att det inte kommenterades är svår att veta helt säkert, men på
grund av de nationalistiska tankarna som spreds i Europa under denna tid så skapas det en
diskussion om det kan vara anledningen till deras förminskade rapportering.
En stor del av Sveriges befolkning såg unionsupplösningen som en förlust, förmodligen tänkte
journalisterna för de norrbottniska tidningarna i samma bana. Genom att skriva mycket om
förlusten av unionen så försvagar de Sverige ännu mer än vad som redan är skadat. Men om
de skriver mindre om händelsen så förminskas förlusten mentalt i landet. Det är inte en slump
att samtliga tidningar ignorerade att skriva egna kommentarer angående händelsen, utan det
känns mer som ett val de gjorde för att inte sänka Sverige ännu mer.
Hade det varit tvärtom att unionen hade varit kvar så hade det med stört sannolikhet stått flera
kommentarer i samtliga tidningar. I detta fall hade det varit en vinst för Sverige och genom att
då rapportera mycket om det hade de nationalistiska tankarna stärkts och Sverige hade visat
stora tecken på stolthet. Men denna händelse var av lika stor vikt oberoende på resultatet, vid
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ett behållande eller en splittring av unionen så påverkar det landet stort. Ändå så rapporterade
inte de norrbottniska tidningarna någonting förutom telegrammen angående Sveriges
godkännande. Detta stärker de nationalistiska tänket angående deras skildring ännu mer.

3.4 Återkoppling till den teoretiska referensramen
Under jämförelserna av tidningarna så utgick jag från medieteorier som Van Dijk har skrivit
om. Främst tänkte jag på användningen av ord och positioneringen av ord tidningarna
använde sig av. Även i telegrammen skulle det finnas möjliga ändringar beroende på
tidningarnas hållning till händelsen.
Alla tre tidningar använde ordet ”revolution” när de skrev om Norges agerande 7 juni 1905.
Vid en koppling till medieteori så kan ordvalet diskuteras. Under början av 1900-talet så var
ordet revolution ett väldigt laddat ord med tanke på omvärlden. Anledningen till detta var att
1800-talet hade ofantligt många revolutioner vilket ofta förknippades med våld och kraftiga
uppror. Detta gör att användningen av revolution i tidningarna får agerandet i Norge att kunna
framstå som något skrämmande.
Till denna artikel hade Kuriren tillagt att det var väntat men ett störande beslut från Norge att
försöka upphäva unionen precis under rubriken. Rubrikerna varierade hos samtliga tidningar,
kollar vi på den första artikeln hos tidningarna vid 7 juni så ser man tydliga skillnader.
Kuriren skriver ”Revolution i Norge. Stortinget förklarar konungen urståndsatt att regera och
unionen upplöst. En yngre prins af huset Bernadotte önskas till knung” Här framhäver
tidningen artikeln som att Norge tycker att konungen är möjligen på grund av hans höga ålder
inkapabel till att styra landet och att de vill ha en yngre prins som ska leda dom. ”Norge inför
revolutionen. Konung Oscar afsatt. Stortinget tillsätter regering” är rubriken som NP använder
sig av. NP tar inte upp något om att unionen är splittrad eller att konungen varit inkapabel.
Genom att göra detta framhäver de inte att Norge är emot konungen utan snarare att de
kämpar för sin självständighet. NA använder rubriken ”Full revolution i Norge! Unionen
förklarad upplöst. En tillförordnad regering tillsatt. Kronan erbjudes åt en af de yngre
prinsarne i Sverige”. Vilket känns som en blandning mellan Kuriren och NP, de skriver inte ut
att konungen varit inkapabel till att regera men att de vill ha en yngre konung från Sverige.
Sättet som NA skriver denna rubrik lämnar frågan mer öppet och gör att det går att ifrågasätta
upplösningen och inte att konungen blivit beskylld av Norge för detta agerande.
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Liknande exempel till detta är när NA skriver om konungens nobb till Stortingets deputation
då de har lagt till ”Det enda riktiga svaret” till rubriken. Här visar de tydligt på att de är emot
Norge och deras agerande och står helt på konungens sida i denna fråga.
Ett annat tydligt exempel på hur medieteorin kan användas är då Kuriren skriver om
konungens protest till Norge. Detta telegram med konungens protest är helt ur kontext utan
ligger enskilt som en ny rubrik på en ny sida. Utan förkunskaper om händelseförloppet så kan
det tolkas som att konungen protesterar mot hela unionsupplösningen vid detta tillfälle vilket
var fel. Det som konungen protesterade mot var den norska regeringens beslut att avgå från
sin position vilket inte uppskattades hos den svenska konungen vilket ledde till en protest.

3.5 Vidare forskning

Denna forskning har gett en bild av vilka argument som användes i norrbottnisk media
angående upphörandet eller kvarhållandet av den svensk norska unionen. Vidare forskning
hade varit att möjligen jämföra dessa argument med de norska argumenten i media för att se
skillnad mellan dom. En annan vidare forskning hade varit att kolla hur de norska tidningarna
rapporterade vid godkännandet av unionsupphörandet. Anledningen till det är att Sverige var
väldigt tysta vid unionsupplösningens godkännande eftersom det var en förlust, men Norge
har förmodligen rapporterat mycket mer eftersom de var vinnarna i detta fall.
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