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ällan har jag såsom denna gång öfverraskat mig med att finna 

frånvaron af ett förord som en brist,” skrev Arvid Hultin när han i 

Finsk Tidskrift 1917 recenserade Ruth Hedvalls Finlands svenska lit- 

teratur som utkommit samma år. Han fortsatte: ”Utan tvifvel hade det 

varit vägledande att från auktoritativt håll få veta litet närmare om ar- 

betets tillkomst och plan, om den läsekrets det närmast vänder sig till 

och om hvad förf. haft på hjärtat att säga om vår svenska litteratur.”1 

Finlands svenska litteratur var — därom tycks kritikerna ha varit eni- 

ga — en bok som verkligen behövdes. Hultin konstaterade att den ”fyl- 

ler en lucka i vår litteratur”,2 medan Werner Söderhjelm slog fast att 

den var ”den första sammanhängande och fullständiga översikt av äm- 

net, om man undantager Vasenius’ lilla lärobok”.3 Samtidigt — eller 

just därför — gjordes också ett otal invändningar mot Hedvalls urval 

och uppläggning. När det gäller just Söderhjelm och Hultin — de kan- 

ske mest auktoritativa kritikerna — pekar deras mest övergripande in- 

vändningar intressant nog i diametralt motsatta riktningar. Söderhjelm 

problematiserar frågan huruvida det är möjligt att behandla den fin- 

landssvenska litteraturen som en helhet oberoende av den finska, och 

även om hans svar blir ett försiktigt ja beklagar han att den finska litte- 

raturen ägnats så litet utrymme att Kalevala bara nämns på en rad och 

Kanteletar inte alls.4 Hultin däremot beklagar att författaren inte ägnat 

mer utrymme åt ”svenskhetsträfvandena i vårt land”: ”Det hade inga- 

lunda legat utom programmet att något ingå t.ex. på en C.G. Estland- 

ers och A.O. Freudenthals stora och väckelserika kamp för svenskhe- 

ten och påpeka de litterära återverkningarna af denna kamp. Det hade 
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Ruth Hedvall disputerade år 1915 vid 28 års ålder på en avhandling om 

Runebergs poetiska stil. Två år senare utgav hon Finlands svenska 

litteratur, det första större översiktsverket av den svenska litteraturen i 

Finland. Från 1923 till sin död 1944 verkade hon som äldre lektor i 

svenska vid Svenska flicklyceet i Helsingfors. 
Museiverket 

 
 

ovillkorligen hört till uppgiften att bland dem särskildt uppmärksam- 

ma den stora betydelsen af Svenska Litteratursällskapets stiftelse och 

att framhålla dess i vårt land och i hela norden enastående litterära 

verksamhet. Det hade icke skadat att litet dröja vid skapandet af vår 

inhemska svenska scen, hvars inflytande på befordrandet af en så väl 

behöflig förstärkning af vår dramatiska litteratur helt säkert ej skall 

låta vänta på sig. Och ett ögonkast på den senaste tidens sträfvanden 

att återupprätta den under svenska väldet så ärorika akademin vid Au- 

ras strand hade väl också försvarat sin plats”.5 
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Finlands svenska litteratur utkom alltså 1917. Författaren var Ruth 

Hedvall (född i Vasa 1886, död i Helsingfors 1944) som 1915 hade 

disputerat på en avhandling om Runebergs poetiska stil — för övrigt 

med Werner Söderhjelm som opponent. Boken omfattar sjutton kapi- 

tel: ”Folkpoesin”, ”Medeltidens litteratur”, ”Reformationstidevarvet”, 

”Sjuttonde seklets litteratur efter Åbo Akademis grundläggning”, 

”Stora ofredens tid”, ”Frihetstiden”, ”Porthan och hans lärjungar”, 

”Franzén och Choraeus”, ”Nyromantiken”, ”Runeberg”, ”Runebergs 

samtida”, ”Prosaförfattare”, ”Topelius”, ”Mindre betydande diktare 

under perioden 1840–1860”, ”Wecksell och hans samtida”, ”Realis- 

men”, ”Yngre författare”. Som synes har boken disponerats efter flera 

olika principer: genrer, historiska perioder, stilriktningar och enskilda 

författarskap. Två författare har ägnats egna kapitel, ytterligare fyra 

utgör centralgestalter i sina respektive kapitel. I det följande ämnar jag 

se på vad Ruth Hedvall med Hultins ord kan sägas ha ”haft på hjärtat” 

eller, uttryckt på ett annat sätt, vilken berättelse det är hon valt att be- 

rätta. Min fråga är inspirerad av David Perkins som i Is Literary Histo- 

ry Possible? (1992) har tagit fasta på det narrativa elementet i det litte- 

raturhistoriska arbetet. Hänvisande till Hayden White och Paul Rico- 

eur hävdar han6 att litteraturhistorier byggs upp i tre etapper. Den förs- 

ta etappen är att förteckna alla de litterära verk och andra händelser 

som hör till den tidsperiod man ämnar behandla. Den andra är att välja 

en hjälte eller ett logiskt subjekt vars öden man avser att följa och att 

bestämma sig för en startpunkt och en slutpunkt. 

Den tredje är att identifiera sin berättelse med någon arketyp som 

redan är bekant för läsaren: om läsarna inte kan uppfatta litteraturhis- 

torien som en berättelse om seger, nederlag, försoning eller liknande 

kommer de nämligen inte att uppfatta den som betydelsebärande. Per- 

kins fortsätter: “the function of narrative in literary history is explana- 

tion. As a narrative presents a transition in the fortunes of a protago- 

nist, it also accounts for it, conveying not only what happened but 

why. [— — —] Moreover, a litterary history must, as Ricoeur points out, 

defend itself against rival explanations that are also possible.”7 

Det kan vara viktigt att tillägga att äldre litteraturhistoria ganska 

självklart betraktade sin uppgift som narrativ. I essän ”Literary Histo- 

ry as Challenge to Literary Theory” hänvisar Hans Robert Jauss till 

Gervinus’ Geschichte der poetischen Nationalliteratur der Deutschen 

(1832–1845) och visar hur han anknyter till Schillers allmänna teleo- 

logiska princip om mänsklighetens världshistoriska princip och till 

Wilhelm von Humboldts idéer om nationell individualitet. Enligt 
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Jauss menar Gervinus att litteraturhistorikerns strävan bör vara att fin- 

na “the one basic idea that permeates precisely that series of events 

that he took upon himself as his object, that appears in them (and) 

brings them into connection with world events”. En tysk nationallitte- 

raturhistoria skulle då lämpligen få visa hur “the wise direction in 

which the Greeks had led humanity, and toward which the Germans 

(in accordance with their particular characteristics) had always been 

disposed, was taken up again by these (Germans) with free conscious- 

ness”.8 

Den svenske litteraturvetaren Bengt-Göran Martinsson har i sin 

doktorsavhandling Tradition och förnyelse (1989) visat på hur littera- 

tursynen i Sverige förändrats från slutet av 1800-talet till mitten av 

1900-talet. Jan Thavenius har i Den motsägelsefulla bildningen (1995) 

sammanfattat hans resultat.9 Det äldsta av de förhållningssätt Martins- 

son funnit är nationell idealism. Dess utmärkande drag är ”för det 

första uppfattningen att det föreligger ett organiskt samband mellan 

nation, författare, språk och litteratur, för det andra en idealrealistisk 

konstuppfattning och för det tredje en romantisk historieuppfatt- 

ning.”10 Detta förhållningssätt dominerade kring år 1900 och trängdes 

undan av vad Martinsson kallar kulturhistorisk empirism som i sin tur 

karakteriseras av ”för det första avsaknaden av en explicit estetik, för 

det andra synen på litteraturen som ett icke nationalspråkligt bestämt 

fenomen och för det tredje benägenheten att beskriva litteratur som ett 

uttryck för tid och miljö.”11 

Det är mot bakgrunden av Perkins’, Jauss’ och Martinssons resone- 

mang som jag vill ställa min fråga: vad är det för en historia som Ruth 

Hedvall berättar i Finlands svenska litteratur? För det första är det 

historien om en kulturhistorisk utveckling i stort. ”Finlands historia 

under medeltiden är berättelsen om huru den västerländska kulturen så 

småningom får fotfäste hos folket” börjar kapitlet ”Medeltidens litte- 

ratur”.12 Kapitlet ”Sjuttonde seklets litteratur efter Åbo Akademis 

grundläggning” börjar med att beskriva hur Finland genom Per Brahe 

och Åbo Akademi trädde i närmare kulturell förbindelse med Sverige. 

”Frihetstiden” beskriver hur Finland hämtar sig efter Karl XIIs krig, i 

”Porthan och hans lärjungar” hur Åbo med Werner Söderhjelms ord 

blir ”Skandinaviens förnämsta akademiska härd för nya idéer”13 och 

hur grunden för nyromantikens patriotism ”som icke koncentrerade 

sig kring ett politiskt fädernesland utan kring en hembygd, gemensam 

för ett folk vars samhörighetskänsla ej grundade sig blott på politiska 

förhållanden utan på en gemensam kultur, gemensamma minnen, ge- 
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mensamhet i sägen och sång, i seder och levnadsförhållanden.”14 Den- 

na nya patriotism kom sedan att nå sin höjdpunkt i Runeberg. I ”Rea- 

lismen” beskrivs hur de fosterländska stämningarna slagit över i själv- 

belåtenhet som fick en ung falang med Hjalmar Neiglick i spetsen att 

vilja ”kämpa för den nya tidens ideal” och ”störta de murar, som 

stängde utsikten mot Europa”.15 Hela vägen betonas värdet av de kol- 

lektiva strävandena. Som Tavaststjernas olycka framhålls att han ko m 

att stå i viss grad utanför de strävanden, som samlade tidens ungdom 

till gemensamt arbete.”16 Boken slutar i de fromma förhoppningarnas 

tecken. ”De nyvaknade nationella och politiska intressen som livat 

den svenska ungdomen under de senaste åren har icke ännu hunnit få 

representativa uttryck i litteraturen; den våg av värme och entusiasm 

som tycktes genomströmma denna ungdom har knappast ännu starka- 

re låtit förnimma sin livsgivande makt på det litterära området. Men 

det finnes unga krafter, som tyckas innebära framtidslöften, och tiden 

är en förhoppningarnas tid, en vårens tid när det spirar och gror också 

på de hårda tegar där Finlands kultur fått sin karga blomstring.” 

Samtidigt har Hedvall ett konsekvent estetiskt program som åtmins- 

tone implicit blir moraliserande. Vad hon värderar är i första hand 

”äkthet”. Hon tar avstånd ifrån barocken då ”stilen blev konstlad och 

onaturlig”17 och hon ogillar ”den kalla och sirliga sonettformen”.18 I 

Atis och Camilla har Creutz visserligen utnyttjat pastoraldiktens kon- 

ventionella form men har som ”en av den svenska litteraturens mest 

äkta lyriker [— — —] andats liv i den nötta berättelsen.”19 ”I en tid av för- 

konstling och stelhet kom Franzéns dikt som en livande fläkt från den 

fria naturen” heter det vidare.20 ”Hans språk var livets eget språk, fritt 

från det abstrakta och skematiska omskrivningar, som då tyngde ned 

det poetiska språket.” När Franzén gick med på att ändra sin ”Sång 

över Greve Gustav Filip Creutz” i enlighet med Svenska akademiens 

krav gjorde han sig emellertid skyldig till ett syndafall som hade 

långtgående konsekvenser för hans utveckling: ”I och med det att han 

från Sången över Creutz bortrensade de pittoreskt realistiska finländ- 

ska naturtavlorna, sinade den ström av nationell romantik som gått ge- 

nom hans diktning”.21 Nyromantiken betraktar Hedvall överhuvudta- 

get som höjdpunkten i den litterära utvecklingen och hon uppfattar 

också Runeberg som romantiker trots att han i artikeln Blick på Sveri- 

ges nu gällande poetiska litteratur gått hårt ut mot den romantiska 

skolan: ”Det tomma kling-klang med falska anspråk på djupsinne, 

som romantikens många småpoeter alstrade, hade givit honom av- 

smak för hela riktningen, och han märkte icke, huru mycket av ro- 
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mantikens djupaste tankar han själv gjort till sin egendom.”22 Nyro- 

mantiken representerar en sund balans mellan form och innehåll, 

känsla och intellekt och på de avslutande sidorna om den nyaste litte- 

raturen uttrycks en beklagan över dagdrivargenerationen vars värde- 

ringar kontrasteras med Eirik Hornborgs ”sundare livsåskådning”. 

I sin recension i Finsk tidskrift förargade sig Hultin som vi såg över 

att Hedvall inte har något förord som skulle förklara hennes syfte, men 

faktum är att även om hon börjar skenbart abrupt så finns hennes tema 

redan antytt i verkets första mening: ”Av de folkvisor, som uppteck- 

nats i Finlands svenska bygder, stamma säkerligen en stor del från 

Sverige.”23 Några rader längre fram på samma sida heter det: ”även 

om de visor, som icke haft sitt frö inom vårt land, kan det sägas att de 

utgjort en del av det kulturarv vi mottagit från föregående släktled; 

den svenska folkvisan har levat och lever ett liv hos oss och har blivit 

ett spontant stämningsuttryck för det folk som bebor vårt lands 

svenskbygder.” I all den svenska lyrik som ”djupast tränger till vårt 

hjärta” går något av folkvisans melodi igen, hävdar hon, och efter att 

ha exemplifierat med Atterbom, Fröding och Karlfeldt fortsätter hon: 

”Vår största lyriker, Topelius, hade mottagit synbarligen mycket dju- 

pa intryck av den folkvisa, som sjunges i vår svenska skärgård, av 

dessa, som han säger ‘halvt glada, halvt sorgsna visor, som uppstå likt 

vattenliljor vid havets strand och diktas av vågen och ensamheten, 

utan att någon kan säga huru och när.”24 Om Franzén heter det sedan 

att han var den första att införa den svenska folkvisan, dess ”innerlig- 

het och naivitet, dess blida, germanska vemod” i svensk konstlyrik.25 

Exemplen torde räcka för att ge ett intryck av Hedvalls projekt. I 

långt högre grad än Hultin tycks ha observerat är hon ute efter att kny- 

ta det finlandssvenska till det svenska, det germanska. Flera av hennes 

kapitel — ”Frihetstiden”, ”Nyromantiken” och ”Realismen” — är upp- 

byggda så att hon börjar med en presentation av tidens litteratur ute i 

Europa för att sedan komma in på litteraturen i Sverige och till slut 

knyta den finlandssvenska litteraturen till den svenska — eller det ger- 

manska. Om nyromantiken heter det att den ”betecknar det germanska 

elementets insats i det europeiska kulturlivet. Den kom som en reak- 

tion mot den fransk-romanska förståndsklarheten, mot den abstrakta 

rationalism, som skapat pseudoklassicitetens estetiska principer; den 

lät germansk känsloinnerlighet, germansk religiositet, germanskt 

drömliv gestalta diktens karaktär.”26 Man noterar att Johan Vilhelm 

Snellman enbart presenteras som skönlitterär författare och det som 

medlem av samma Stockholmskotteri som Emelie Flygare-Carlén och 
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Fredrika Bremer.27 När hon i avsnittet om Topelius påminner om hans 

intresse för den svenska folkvisan är det uttryckligen för att skapa en 

motvikt till hans intresse för den finska runometern.28 På motsvarande 

vis konstaterar hon att han visserligen i Sylvias sånger gett en vacker 

bild av det finländska insjölandskapet men tillägger: ”han älskade 

dock havet och skärgårdslandskapet än mera. Det gav hans fantasi 

vingar”.29 En av Topelius viktigaste roller blir den österbottniske hem- 

bygdspoetens: ”Det finnes knappt i vår litteratur mera tjusande och le- 

vande hembygdspoesi än de kapitel i ‘Fältskärns berättelser’ som ut- 

spelas i Österbotten.”30 I kapitlet ”Wecksell och hans samtida” be- 

handlar hon Wecksells dikt ”Svenskan och finskan” som hon karakte- 

riserar som ”en av de mest svenska dikter som skrivits i vårt land” 

men omedelbart innan heter det: ”Den tid var förbi, då alla utan in- 

vändning böjde sig för Snellmans doktriner och då svenskhetens sak 

försvarades blott i konservatismens namn. Man fann, att det existerade 

också en svensk allmoge i detta land, och därmed dokumenterades det 

svenska språkets existensberättigande hos oss, Axel Olof Freudenthal 

(student 1854) och några av hans meningsfränder inom Nyländska na- 

tionen förde svenskhetens baner i striden med en trosvisshet och en 

ljust stridslysten entusiasm, som stödde sig på medvetandet att 

svenskhetens sak i Finland var historiskt och nationellt berättigad.”31 

Hedvall noterar att det hos Anders Theodor Lindh — författare till de 

nyländska studenternas honnörsmarsch — finns ”en trotsigt käck 

svensk klang”32 och lyfter också fram Arvid Mörne: ”Arvid Mörnes 

diktning speglar en allvarsfylld utvecklingskamp, som för en stor del 

av den svenska ungdomen haft förebildlig betydelse.”33 

Utan tvivel representerar Ruth Hedvalls bok i första hand vad 

Bengt-Göran Martinsson kallar nationell idealism, men det är en fin- 

landssvensk nationell idealism och märk väl: en bygdesvensk nationell 

idealism. Mot bakgrund av det uttalat bygdesvenska ter det sig som ett 

medvetet ideologiskt val att hon behandlar bygdesvenskhetens fader 

A O Freudenthal men inte kultursvenskhetens fader C G Estlander. 

Både Werner Söderhjelm och Arvid Hultin förundrade sig över att 

Estlander utelämnats: Söderhjelm saknade honom mera i förbifarten, 

först och främst i hans egenskap av kritiker,34 men Hultin var verkli- 

gen indignerad: ”Sällsamt synes det emellertid att icke en enda af C G 

Estlanders talrika litterära skrifter blifvit af förf. begagnade, icke ens 

de som röra Runeberg, hvilka ju tillsammans bilda en diger volym, 

nyligen utgifven af Svenska Litteratursällskapet. Bland dem ingå bl.a. 

de berömda undersökningarna om Runebergs religiösa och estetiska 
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världsåskådning och den vägledande framställningen af hela Rune- 

bergs skaldskap, som i vissa delar ännu är oöfverträffad. Man har 

svårt att tänka sig att förf. skulle försummat att taga kännedom om så 

anmärkningsvärda källor, men å andra sidan förråder kapitlet om Ru- 

neberg knappast något spår af deras begagnande.”35 

Hedvalls försummelse blir naturligtvis desto mera anmärkningsvärd 

som hon själv var Runebergsforskare. Kan man tänka sig att hennes 

utelämnande av Estlander inte bara är ett ideologiskt val utan också ett 

polemiskt, att flickan från Vasa som aldrig blev mottagen i Svenska 

Litteratursällskapets inre krets36 medvetet ville förminska det kultur- 

svenska etablissemangets betydelse i vårt land? 

 

 

NOTER 
 

1 Arvid Hultin, ”Finlands svenska litteratur”, Finsk Tidskrift 1917, s. 454–466. 

Citat s. 455. 
2 Ibid. 
3 Werner Söderhjelm, ”Finlands svenska litteratur”, Nya Argus 9–11, 1918, s. 

59–62 . Citat s. 59. 
4 Ibid., s. 60. 
5 Hultin, a.a., s. 465. 
6 David Perkins, Is Literary History Possible? (Baltimore 1992). Referat s. 42 

ff 
7 Ibid., s. 45. 
8 Hans Robert Jauss, Toward an Aesthetic of Reception, Translation from the 

German by Timothy Bahti, Introduction by Paul de Man (The Harvester Press, 

Brighton 1982). Citat s. 6. 
9 Jan Thavenius, Den motsägelsefulla bildningen (Stockholm 1995), s. 107 ff. 
10, 11 Martinsson citerad genom Thavenius, a.a., s. 107. 
12 Ruth Hedvall, Finlands svenska litteratur, Skrifter utgifna af Åbo Akademi- 

kommitté (Holger Schildts förlag, Borgå 1917). Citat s. 23. 
13 Ibid., s. 94. 
14 Ibid., s. 133 f. 
15 Ibid., s. 257. 
16 Ibid., s. 272. 
17 Ibid., s. 41. 
18 Ibid., s. 46. 
19 Ibid., s. 89. 
20 Ibid., s. 113. 
21 Ibid., s. 112. 
22 Ibid., s. 154. 
23 Ibid., s. 5. 
24 Ibid., s. 20. 
25 Ibid., s. 114. 
26 Ibid., s. 121 f. 
27 Ibid., s. 192 ff. 

  



 Vilken historia berättar Ruth Hedvall? 183 

 
28 Ibid., s. 217. 
29 Ibid., s. 218. 
30 Ibid., s. 219. 
31 Ibid., s. 235. 
32 Ibid., s. 233. 
33 Ibid., s. 281. 
34 Söderhjelm, a.a., s. 60. 
35 Hultin, a.a., s. 456. Hultin låter förstå att denna försummelse omedelbart 

straffade sig: ”måhända är det just försummandet af de Estlanderska källorna som 

verkat, att kapitlet om Runeberg, som bort vara själfva centralpunkten, knappast 

höjer sig öfver omgifningen”. (a.a., s. 456). 
36 Det är uppenbart att det ur Svenska Litteratursällskapets synvinkel inte var 

givet att just Ruth Hedvall skulle skriva den finlandssvenska litteraturhistorien. 

Hultin skriver (a.a., s. 455) om hur i Svenska Litteratursällskapets styrelse förslag 

väckts om ”att sällskapet borde taga initiativet till åstadkommandet af ett verk öf- 

ver den svenska litteraturen i landet, men har utförandet strandat på svårigheten att 

finna en villig och fullt kompetent auktor. Det är nu en gång så, att våra fackmän i 

branschen redan af sina föreläsningskurser drifvits mera till studier af litteraturen i 

de tongifvande kulturländerna”. Citatet visar att man i första hand hade tänkt sig 

att den presumtive litteraturhistorikern skulle tillhöra det akademiska etablisse- 

manget. 


