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Ett barn av tryckfriheten: 
Götheborgske Spionen 
 
Tryckfrihetsförordningen 1766 blev signalen till flera tidningsstarter 
i Sverige. Men redan dessförinnan hade flera nyhetstidningar 
etablerats. Först i raden var Stockholms Gazette som 1741 bröt 
Ordinari Post Tijdenders (Posttidningens) nyhetsmonopol. Den utgavs 
av Peter Momma och var helt skriven på franska, en förutsättning för 
utgivningstillståndet. Därför fick den ingen större spridning. Men 
1745 fick Momma klartecken att ge ut Stockholms Weckoblad, landets 
första svenskspråkiga lokaltidning. Och sedan följde en rad nystarter 
både i Stockholm och övriga landet.  
 
Posttidningen startade 1760 en avläggare, Inrikes Tidningar, som 
enbart ägnade sig åt inrikesmaterialet. Den konkurrerade snart ut 
Stockholms Weckoblad, men ”weckobladet” fick en fortsättning i 
bihanget Dagligt Allehanda, som senare blev ett självständigt organ 
och 1769 Sveriges första dagliga tidning. Göteborgs Weko-Lista blev 
1750 först på plan i Göteborg och Karlskrona, landets då tredje stad, 
fick en egen tidning 1754 genom Carlscronas Wekoblad. Några år 
senare grundades Norrköpings Tidningar, Sveriges ännu 
utkommande dagliga tidning. Den startade som veckotidning 1758.  
 
Tryckfrihetsförordningen innebar att förutsättningarna för pressen 
förändrades. Framför allt avskaffades förhandscensuren. Det har 
ibland hävdats att tryckfriheten satt trångt i Sverige även efter 1766, 
eftersom grundlagarna inte fick ifrågasättas och det var åtskilligt som 
det var förbjudet att smäda: Gud, den evangeliska läran, kungahuset, 
riksdagen, rådet, enskilda medborgare och främmande 
statsöverhuvuden. Men det stod var och en fritt att trycka sina tankar 
i politiska, ekonomiska och andra ämnen. Vidare avskaffades 
sekretessen; allmänna handlingar blev därmed offentliga 
Pressen fick därmed en långt större rörelsefrihet än under den 
föregående censurperioden och den senare gustavianska epoken. 
 
En av de tidningar som startade just 1766 var Götheborgske Spionen. 
Den levde till 1773, året efter det att Gustav III genomförde sin 
statskupp och reviderade tryckfrihetsförordningen. Spionen utkom 
alltså under de år då pressens frihet var som störst och det kan 
därför vara intressant att se vad den innehöll. 
 



Spionen var en av flera göteborgstidningar vid denna tid. De övriga 
var Götheborgska Magasinet/Weckobladet, som utkom 1759-1766, 
Götheborgs Nyheter (1765-1848) och Hwad Nytt? Hwad Nytt? ( 1772-
1785). Uppenbarligen fanns ett gott underlag för en tidningspress i 
Göteborg med dess livliga handel och sjöfart. Spionens redaktör var 
”Rectorn Magister” Bengt Öhrwall. Han var svåger till prästmannen 
och publicisten Johan Rosén, som stod bakom både Weckobladet och 
Hwad Nytt? HwadNytt? och ingick alltså i en tidig tidningssläkt i 
Göteborg.  
 
Götheborgske Spionen utkom en gång i veckan, på lördagarna, och 
bestod för det mesta av åtta sidor i oktavformat (9 x 17 cm, ungefär 
som en pocketbok). Inga säkra uppgifter finns om upplagans storlek, 
men gissningsvis hade tidningen 100-200 prenumeranter, fast den 
lästes av många fler. Stadens befolkning uppgick vid denna tid till 
drygt 10 000 personer. 
 
Spionen har ansetts vara den mest nyhetsinriktade av de 
dittillsvarande Göteborgstidningarna, men någon nyhetstidning i 
dagens bemärkelse var den förstås inte. Ämnesvalen känns dock 
igen. Skolans kvalitet, tiggeriet och renhållningen debatterades i 
Spionens spalter redan för 250 år sedan. 
 
I en programförklaring i första numret förklarar Spionen (d.v.s. 
Öhrwall) att han oförmärkt tänker göra sina besök och oblygt berätta 
vad han hört och sett. ”Må wäl och wänta ofulkomligheter så blir 
hwarken du bedragen eller jag blotstäld” avslutade han sin anmälan. 
 
Tidningen skulle vara både moralisk och satirisk, men blev knappast 
moralisk i detta ords vanliga betydelse. Den blev framför allt ett 
organ för Göteborg. Den speglade näringsliv och handel i artiklar och 
tabeller och blev en arena för en stundtals hetsig debatt i kommunala 
frågor. Därtill fylldes tidningen av dikter och kåserande stycken, 
ibland påminnande om de krönikor som breder ut sig i 2000-talets 
tidningsspalter.  
 
Stående rubriker var kungörelser, stadsnyheter och kyrkotidningar.  
Under stadsnyheter rymdes det mesta: förteckningar över 
utskeppade varor, upplysningar om vilka fartyg som kommit och 
gått, markegångspriser för spannmålsprodukter och annonser av 
allehanda slag. Kyrkotidningarna bestod framför allt av 
familjenyheter. De redaktionella artiklarna inklusive breven och 



debattinläggen från läsekretsen inledde ofta tidningen, ibland också 
någon dikt, men placeringen var inte så viktig eftersom de åtta 
sidorna säkert lästes av alla.  
  
Några nedslag i den första årgången visar på variationen i tidningens 
innehåll. Det frågas både hur det står till med handeln här i staden 
(1/2 1766) och med religionen – om här ”tolas” mer än en?”. Spionen 
sade sig själv vara en god kristen, ”åtminstone ingen hedning” 
(10/5). I maj försöker man utreda det svenska klimatets förmåner 
och olägenheter (24/5) och i samma tidning rapporteras om hur 
militär kommenderats för att dämpa ett påstått uppror bland 
allmogen i Västergötland. I oktober kommer kronprinsparet till 
Göteborg och hälsas med en hyllningsdikt: ”Underdånige fanfar vid 
deras kongeliga högheters högsthugneliga ankomst till Göteborg 
idag” (14/10 1766). 
 
En hyllning tillägnas även kvinnan, då Spionen i januari 1767 på 
första sidan utbrister: ”Täcka Kön ! Du wårt slägtes prydnad, och 
wåre tankars ömma föremål: Du som segrar genom blotta ögnekast, 
och tyglar genom en wink hjelten mitt under sin ifwer: du som utan 
wapen krigar, och likewäl alltid föreskrifver fredswilkor …” (24/1 
1767).  Det var tvära kast i ämnesvalen på förstasidan. Två veckor 
tidigare väcktes förslag om inrättandet av en brandförsäkring (10/1 
1767) och i november pläderade en brevskrivare för att ett tukt-eller 
arbetshus skulle inrättas, ”varuti alle löse, liderlige och lättjefulle 
kunde med tvång infattas samt där underhållas med nödtorftig föda 
och kläder”, dock inte i sådan grad att de där skulle vilja kvarbliva 
(7/11 1767). 
 
Signaturen ”Hurtig Göteborgare” lät 1770 förstå att skolan gott 
kunde undvaras. Debatten kring skolans vara eller icke vara hade 
blivit aktuell sedan den för skolans lärare upptagna kollekten utfallit 
mycket klent. En annan insändare krävde bättre gatubelysning, 
”hvart tredje hus borde hafva en lykta”. Det fanns också de som 
retade sig på ”att pojkar under gudstjänsterna på söndagarna, på 
vallen och annorstädes slå i vägg, spela boll, och at mölndalingar på 
samma dagar köra mäld till och från Göteborg”. 
 
Mycket känns igen från dagens insändarspalter. Det lokala offentliga 
samtalet hade funnit sin plattform. Det fanns även plats för litterära 
inlägg. Bland bidragsgivarna fanns prästen Jacob Wallenberg, som i 
Spionen publicerade en del av de skildringar från ostindiefararen 



”Finland” som låg till grund för Min son på galejan. Också 
tillfällighetspoeterna fick sin beskärda del av utrymmet, men 
nagelfors samtidigt eftersom Öhrwall gärna påvisade plagiat och 
dåliga efterbildningar av andras diktverk. En del reseskildringar 
förekom också, främst från England (Bath och Bristol) och från 
Holland och Frankrike. I dessa behandlades nya rön som resande 
göteborgare inhämtat på olika områden, exempelvis jordbruket. 
 
Spionen var ett barn av tryckfrihetsförordningen och förlorade en del 
av sin karaktär under sitt sista år. Det berodde mindre på att 
tryckfriheten begränsades efter Gustav III:s statsvälvning 1772 än att 
hans svåger, Johan Rosén, startade en ny tidning, Hvad Nytt? Hvad 
Nytt?. Den tog över Spionens nyhetsförmedlande roll. På slutet fyllde 
Öhrwall de åtta sidorna mest med verser och tidningen hade spelat 
ut sin roll, när den 1773 med nummer 37 upphörde som en följd av 
att Öhrwall avlidit, ”fördärfvad av liqueurer”.  
 
Lars-Åke Engblom 
 
* 
 
Utöver Götheborgske Spionens inbundna årgångar i Göteborgs 
universitetsbibliotek bygger artikeln på Gösta Lexts 
doktorsavhandling Bok och samhälle i Göteborg 1720-1809,  
Ingemar Oscarssons kapitel Med tryckfrihet som tradition i Den 
Svenska pressens historia, del 1 och Fredrik Roos artikel om Spionen 
1766-1773 i Götheborgske Spionen nr 8-9 1966. Spionen återuppstod 
1936 som studenttidning och kan som sådan fira 80-årsjubileum i år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


