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I år firas Elias Lönnrots 200-årsjubileum.
Upphovsmannen till det finska national-
eposet Kalevala, folkdiktsforskaren, läka-
ren och professorn i finska språket  Elias
Lönnrot (1802–1884) firas synligt på
många sätt och på olika orter runtom i
landet. Svenska litteratursällskapet kom-
mer att för egen del att medverka i firan-
det genom att ge ut ett nytryck av Elias
Lönnrots på svenska avfattade reseberät-
telser, däribland Vandraren, arrangera ett
jubileumsseminarium och i samarbete
med Helsingfors festspel producera en
föreställning av Prinsessan av Cypern, ett
sagospel med motiv ur bl.a. Kalevala. På
riksplanet bär Finska litteratursällskapet
(SKS) det koordinerande arrangörsan-
svaret för Lönnrotjubileet. Jubileums-
årets evenemangskalender finns på web-
badressen www.finlit.fi.

Fil.mag. Jarl Pousar beskriver i en arti-
kel i detta nummer Elias Lönnrots släkt-
bakgrund med stöd av delvis nya genea-
logiska rön. Flera luckor i uppfattningen
om Lönnrots härkomst får här sin belys-
ning.

Om två år instundar ett annat jubileum,
då 200 år förflutit sedan nationalskalden
J.L. Runebergs födelse, vilket också firas
både på riksplanet och i lokala samman-
hang. Planeringen inför 200-årsjubileet

Elias Lönnrot och
J. L. Runeber g

Två jubilerande gestalter i blickfånget

2004 inom sällskapets krets har redan
avancerat långt. Utgående från några bi-
drag i detta nummer – en frågelista och
två upprop – hoppas vi att Källans läsare
får impulser att bidra med synpunkter,
egna erfarenheter och kommentarer och
kanske rentav uppgifter om hittills okän-
da dokument!

De båda jubilarerna Elias Lönnrot och
Johan Ludvig Runeberg inskrevs samti-
digt, tillsammans med J.V. Snellman och
Casimir von Kothen, vid Akademien i
Åbo år 1822. Sällskapets ordförande Håkan
Andersson utgick från denna intressanta
omständighet i sitt hälsningsanförande
vid sällskapets årshögtid 5.2.2002. Före-
draget återges i detta nummer.

”Vandraren” och
jubileumsseminarium

Att Elias Lönnrot skrev på svenska är i
dag måhända bortglömt och relativt obe-
kant. Lönnrots berättelser och uppteck-
ningar från de strapatsrika vandringsre-
sorna i Finland och Karelen under 1800-
talets första hälft gavs ut  i litteratursäll-
skapets skriftserie 1911 (nr 99), men voly-
men är sedan länge slutsåld. Sällskapet
ger hösten 2002 ut Vandraren jämte några
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andra reseberättelser i urval i en sam-
lingsvolym. Utgivningsplanen beskrivs
närmare av fil.lic. Rainer Knapas nedan.

Med anledning av jubileumsåret arrang-
erar litteratursällskapet också ett Lönn-
rotseminarium kallat Hur som helst så har
jag vågat skida upp ett spår för sången* den
14 november 2002 kl. 12–16.30 i sällska-
pets hus vid Riddaregatan 5. Medverkan-
de är fil.mag. Anneli Asplund, professor
Bengt von Bonsdorff, professor Matti
Klinge, professor Lars Huldén och fil.
mag. Birgitta Romppanen. Diskussions-
ledare är professor Håkan Andersson och
professor Fred Karlsson. Seminariet är
öppet för allmänheten.

Prinsessan av Cypern

Under Helsingfors festspel 2002 återupp-
förs Fredrik Pacius och Zachris Topelius
Prinsessan av Cypern för solister, kör och
orkester. Verket, som uppfördes första
gången 1860 vid invigningen av Nya Tea-
tern (sedermera Svenska Teatern), är ett
stycke finländsk musikhistoria. Efter att
det uppfördes ytterligare några gånger i
slutet av 1800-talet och början av 1900-ta-
let föll det i glömska.

Prinsessan av Cypern uppfördes i juni
2001 på sångfesten i Esbo under ledning
av Ulf Söderblom, som också svarar för
den musikaliska ledningen vid Helsing-
fors festspel. Verket innehåller motiv ur
Kalevala med Lemminkäinen och Kyllikki
i huvudrollerna och det är kryddat med
humoristiska inslag förlagda till en me-
delhavsmiljö. Enligt Ulf Söderblom inne-
håller verket ”mycken skön topeliansk
poesi och bisarra idéer, bl.a. en odrägligt
självsäker Lemminkäinen frejdigt turist-
ande i den grekiska arkepelagen”. För
den nyskrivna parallellt löpande versbe-
rättelsen – dvs. en förkortning av hand-
lingen i sagospelet – svarar Lars Huldén.
Två föreställningar ges på Alexanderstea-
tern lördagen den 31 augusti 2002, kl.
16.30 (på svenska) och kl. 19.00 (med be-
rättarens text översatt till finska).

Fredrik Pacius minnesfond inom littera-
tursällskapet stöder produktionen eko-
nomiskt. Fonden är en testamentarisk do-
nation till sällskapet efter dipl.ing. Martin
Pacius (1911–1998) och dess syfte är vid-
makthålla tonsättaren Fredrik Pacius
minne.

M.P.

* Citatet är hämtat ur Lars och Mats Huldéns
översättning av Kalevala (1999), s. 380.
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Svenska litteratursällskapets bidrag till
jubileumsårets böcker blir en nyutgåva
med ett urval av Elias Lönnrots resean-
teckningar mellan åren 1828 och 1842. Ti-
teln Vandraren syftar på Lönnrots första
egentliga reseberättelse, skildringen av
hans sommarvandring i Finland 1828.
Han var då nybliven magister och gav sig
ut på en lång färd från hemsocknen Sam-
matti genom Tavastland och Savolax till
Karelen för att studera landet och folket,
dess språk och diktning. Vandraren är
skriven på svenska och har på original-
språket utgetts en gång tidigare, år 1911
av Jenny af Forselles i Elias Lönnrots svens-
ka skrifter II. Bref, anteckningar och reseskild-
ringar (SSLF, nr 99). Ur samma band här-
stammar den nya samlingsvolymens ur-
val av andra svenskspråkiga reseanteck-
ningar från Karelen, Lappland, Vitahavs-
karelen m.fl. orter, urspungligen tryckta i
Helsingfors Morgonblad och i Snellmans
Saima och Litteraturblad för allmän medbor-
gerlig bildning.

Lönnrot skrev sina resebrev och anteck-
ningar med en god portion humor och
tidstypisk Wanderlust, fyllda med anek-
doter och skarpsynta iakttagelser. Efter
utgivningen av Kalevala 1835 var nyfiken-
heten stor på den verklighet, där Lönnrot
hade upptecknat sina finska runor. Lönn-
rots reseskildringar gav rikligt stoff till
debatten om den finska folkdiktningen
och folkets nationalkaraktär; han införli-

Vandrar en
Reseanteckningar av Elias Lönnrot

vade Karelen och Fjärrkarelen i det finska
nationalmedvetandet. För den läsande
allmänheten hade Runeberg något tidiga-
re utsträckt den nationella litterära geo-
grafin till Saarijärvi och till Kuru, ”det få-
gelrika kapellet” i Elgskyttarne. Lönnrots

Elias Lönnrot hade med sig bl.a. ett resebibliotek
under sina uppteckningsfärder. Denna förteckning
från 1841 är publicerad i Elias Lönnrots svenska
skrifter II (1911).
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resor ledde ända till Vita havets stränder
och Archangelsk.

I den nya Lönnrotutgåvan ingår en in-
troduktion, skriven av Pekka Laaksonen,
arkivchef på SKS (Finska Litteratursäll-
skapet). Lönnrots egna texter utges nu
med moderniserad stavning, försedda

med kortfattade kommentarer och ord-
förklaringar. Illustrationer och kartor
konkretiserar Lönnrots ofta äventyrliga
färder. Boken blir på omkring 250 sidor
och utkommer enligt planerna i oktober.

Rainer Knapas

Aktuellt
Vid sällskapets årsmöte 4.4.2002 återvaldes de styrelsemedlemmar som var i tur att
avgå: Ann-Mari Häggman, Fred Karlsson, Marika Tandefelt och Anna-Maria Åström.
Finansrådsmedlemmen Olof Olsson återvaldes likaså.

Årsmötet kallade till nya hedersmedlemmar professor Stig Strömholm, Stockholm,
och ärkebiskop emeritus John Vikström, Åbo, samt till nya korresponderande med-
lemmar docent Olle Josephson, Stockholm, och professor Ann-Sophie Ohlander,
Örebro.

Styrelsens sammansättning under det pågående verksamhetsåret är: ordförande
professor Håkan Andersson, vice ordförande professor Fred Karlsson, skattmästare
ped.dr h.c. Carl-Olaf Homén, sekreterare professor Ann-Marie Ivars, sekreterarens
ersättare professor Marika Tandefelt samt övriga medlemmar professor Max
Engman, fil.dr Ann-Mari Häggman, professor Karmela Liebkind, professor Henrik
Meinander, professor Bo Pettersson, professor Krister Ståhlberg och professor
Anna-Maria Åström.

Finansrådets medlemmar är: ordförande, skattmästaren Carl-Olaf Homén,
ekon.mag. Jannica Fagerholm, vicehäradshövding Lars Mattsson, förvaltningsrå-
det Olof Olsson och minister Christoffer Taxell.
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För den som önskar upplysningar om
Elias Lönnrots släkt och släktingar har
egentligen endast A. Anttilas välkända
biografi Elias Lönnrot, elämä ja toiminta  (2
delar 1931–35) stått till buds. Där medde-
las både en antavla och ett antal uppgifter
rörande de tre skräddargenerationer
Lönnrot som för denna biograf varit det
naturliga och centrala. Dessa uppgifter –
och även antavlan – är dessvärre både
föråldrade och delvis inte bara missvis-
ande utan direkt felaktiga.

Därför är det med viss besvikelse man
tar del av den genealogiska inledningen
till skildringen av Lönnrots liv och gär-
ning i den nyutkomna sockenhistoriken
över Sammatti. Där upprepas nämligen
Anttilas uppgifter helt okritiskt. Det kan
vara på sin plats att i korthet ge en fram-
ställning av Lönnrots släkt och också be-
röra farmodern Anna Lena Tolpos släkt,
för denna kyrkbyggarfamilj hade många
relationer till familjerna Lönnroth.

Dragonen Erik Losten var Elias Lönn-
rots farfars far och är stamfar för släkter-
na Lönnroth och Sylvander. Han blev gift
med Margareta Gabrielsdotter, en utom-
äktenskaplig dotter till rusthållaren
Gabriel Enroth på Lohilampi rusthåll, en
central gestalt i kapellförsamlingen. För
övrigt var Gabriel Enroths farmor Brita
Stålhane från Irjala i Vichtis. Margareta
var tydligen kär för fadern och det är up-
penbarligen genom henne som Lönnrot i
sin resejournal ”Vandraren” nämner ett
bondhemman i Vichtis, förmodligen
Korppila, som bebott av släktingar. Han

Elias Lönnrots släktingar

avsåg att där uppsöka nattkvarter men
det av honom åberopade släktskapsban-
det godtogs inte.

Erik Losten (1717–1760) och Margareta
Gabrielsdotter (1716–1790) hade många
barn. Av dem blev fyra fullvuxna, söner-
na Matts, Gabriel och Johan samt dottern
Kristina. Sonen Matts (1740–1821) tog
namnet Lönnroth. De yngre bröderna
kallade sig däremot Sylvander. Gabriel
kallas någon enstaka gång glasmästare,
men etablerade sig genom gifte som rust-

Elias Lönnrot. Fotografi efter en xylografi som
gjordes inför Lönnrots 80-årsdag 1882.
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hållare på halva Kottari rusthåll i Kiikala
by i Sammatti. Han blev stamfar för en
livaktig släktgren, som delvis förfinskat
sitt namn till Silvanto. Även brodern
Johan Sylvander bodde först på Kottari för
att i början av 1780-talet flytta bort. Elias
Lönnrot berättar sig senare under sina
vandringar ha träffat honom i Karelen,
där han var smed vid ett bruk. Dottern
Kristina flyttade till Joenpelto i Karstu, en
by som räknats till både Lojo och Karis-
lojo. Erik Lostens barn stod alltså rätt
högt på bondesamhällets rangskala, sö-
nerna var hantverkare och en rusthållare,
och deras kusiner Enqvist och Bergman
var alla i rusthållarklass.

Matts Lönnroth var sockenskräddare,
vilket innebar att han var läs- och skriv-
kunnig. Hans hustru Anna Helena Tolpo
(1747–1831) var av en gammal Åbofamilj
och syster till sockensnickaren i Vichtis,
Mårten Tolpo, som gjorde sig vida känd
som kyrkobyggmästare och som byggde
och reparerade såväl trä- som stenkyrkor
och som sedan tog två av systersönerna
Lönnroth till lärlingar i byggmästarhant-
verket. Två äldre söner blev skräddare
som fadern, Fredrik Johan – Elias Lönn-
rots far – och Gustav Henrik (1773–1849).
De yngre bröderna Erik (1780–1844) och
Elias (1786–1844) blev bägge murmästa-
re, den förra i Lokalaks och den senare i
Nurmijärvi. Den senare hade sonen Erik
Johan Lönnroth, Elias Lönnrots kusin,
vilken var murmästare i Tusby och far till
flera söner.

Matts Lönnroths äldre dotter Anna
Kristina (1768–1849) gifte sig med en av-
lägsen anförvant, löjtnant Johan Erik Stål-
hane (1750–1817). Han tillhörde en av
Finlands mest barnrika familjer, för hans
far fick i två äktenskap inalles 28 barn.
Hans ekonomiska ställning var inte ly-
sande, och hans släktgren blev i likhet
med några bröders inte immatrikulerad

på Finlands riddarhus. Paret hade två
barn, vilka alltså icke desto mindre var
adliga kusiner till Elias Lönnrot.

Matts Lönnroths yngre dotter Helena
(1783–?) gifte sig med en dragon Mikael
Hög på Kovela gård i Nummis, där hen-
nes kusin, fänrik Karl Henrik Tolpo blev
husbonde. Dragonfamiljen flyttade dock
bort och dess senare öden är inte kända
för mig.

Nu kommer vi till Fredrik Johan Lönn-
roth (1765–1851), Elias far och skräddare,
bosatt på Haarjärvi torp, som sedan fått
namnet Paikkari. Torpstugans rätt stora
fönster med åtta rutor vittnar om ett visst
välstånd, som kanske var flyktigt, för fa-
miljen sägs ha levat i armod – för all del
en standardfras när det gäller stormän.
Han var gift med Ulrika Wahlberg (1773–
1859) från Kiikala Junni, ett av de förnäms-
ta rusthållen i dessa trakter. I hennes fall
var det dock grannlåt att hon titulerades
rusthållardotter, för rusthållet hade redan
gått ur familjen när hon gifte sig. Sex barn
i familjen uppnådde vuxen ålder. Sonen
Henrik Johan (1793–1838) blev skräddare
som fadern och hans son Frans Fredrik
(1830–1907) uppfostrades efter faderns
död av Elias Lönnrot, blev kaplan i Risti-
järvi och från honom utgår en släktgren
som numera förfinskat sitt namn till Lou-
nela. Den nästäldsta sonen Adolf Fredrik
(1796–1853) var torpare i Nurmijärvi och
senare i Vichtis. Han är stamfar för en
mycket stor släktgren Lönnroth, som
fortlever i huvudstadstrakten. Därpå föl-
jande bror Gustav Edvard (1799–1836)
var skräddare men dog utan att bilda fa-
milj. Nu kommer Elias (1802–1884), kans-
liråd, professor och släktens stora stjärna.
Han var gift med Maria Piponius (1823–
1868) och de fick fem barn, sonen Elias
(1850) samt döttrarna Maria (1852), Ida
(1855), Elina (1858) och Thekla (1860). Eli-
as Lönnrot kom dock att överlevas endast
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av den ogifta dottern Ida (1855–1915),
vars stillsamma liv vackert beskrivits av
Torsten Steinby i artikeln ”Ida Lönnrot i
Siena” (Historiska och litteraturhistoriska
studier 35, 1960). Elias hade även en yngre
bror Gabriel Mårten (1805–1876), vars
förnamn är hämtade från släkten Tolpo
där Mårten var karaktärsnamn i genera-
tioner; faderns kusin Gabriel Mårten Tol-
po var guldsmed i S:t Petersburg. Gabriel
Mårten Lönnroth skötte en tid Elias gård i
Kajanatrakten, var även verksam på ett
järnbruk där, hamnade sedan som kopp-
are och vaccinatör till Libelits, där hans
småkusin kyrkobyggmästaren Theodor
Johan Tolpo var bosatt, kom att alkoholi-
seras och dog ogift. Yngsta syskon till Eli-
as Lönnrot var systern Johanna (1810–
1869). Hon var gift med en mjölnare i
Ingå, Gustav Adolf Eklund, men sedan
denne dött 1841 hamnade hon på det
sluttande planet och Elias måste några
gånger rädda henne undan ett liv på ga-
tan.

Namnet Tolpo har dykt upp många
gånger. Elias farmors bror var kyrko-
byggmästaren Mårten Tolpo, vars son,
Elias fars kusin, Axel Magnus Tolpo är
bekant för uppförandet av Kerimäki trä-
kyrka, störst i världen, ett arbete som so-
nen Theodor Johan Tolpo slutförde då fa-
dern dog under arbetet. Detta konkreta
jättebygge kan uppfattas som en an-

Theodor Johan Tolpo, kyrkobyggmästare och små-
kusin till Elias Lönnrot, slutförde arbetet med Ke-
rimäki träkyrka sedan hans far, kyrkobyggmästa-
ren Johan Gabriel Tolpo hade dött.

språkslös pendang till Elias storverk. Om
man så vill kan man även i Elias anlets-
drag se en påminnelse om släktskapen
med familjen Tolpo, för de stora klara
ögonen kan på bevarade fotografier påvi-
sas vara ett ärftligt drag inom kyrkobyg-
garfamiljen.

Jarl Pousar
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Fredrika Runeberg och Edith Södergran
är mycket olika som författare och repre-
senterar helt olika epoker och traditioner.
Också topografiskt finns det stora skillna-
der mellan de två kvinnornas verksam-
het. I empirestadsdelen i Borgå byggde
Fredrika Runeberg på 1850-talet upp en
för sin tid modern trädgård, medan Edith
Södergran levde ett halvt sekel senare i en
förfallen och vildvuxen trädgård i Raivo-
la på Karelska näset. Då Fredrika Rune-
berg drev upp och experimenterade med
olika växter i trädgården i Borgå förhöll
sig Edith Södergran betydligt mer meta-
fysiskt till de omgivande träden, buskar-
na och blommorna och hon gjorde väl-
digt lite, om någonting alls, för att för-
ändra eller utveckla sin trädgård. Trots
att de två författarna praktiskt förhåller
sig mycket olika till trädgården som od-
lad natur så intar den en stark position i
deras respektive symbolvärld.

Trädgården i Borgå

Fredrika Runeberg (1807–1879) är givet-
vis mest känd som författarinna och hust-
ru till nationalskalden Johan Ludvig Ru-
neberg. Det är kanske mindre bekant att
hon på många sätt anses vara en före-
gångare när det gäller växtodling i Fin-
land. Hon drev upp och odlade en mängd

Trädgår den i centrum
Fredrika Runebergs och Edith Södergrans

litterära hem

olika växter, många av dem ovanliga i
Finland, och var vida känd främst för
sina olika rosor.

Det är inte känt om hon som ung hade
något speciellt intresse för växter, åtmins-
tone hittar man inga belägg för det i hen-
nes brev eller i referenslitteraturen. År
1831 gifte hon ju sig med Johan Ludvig
Runeberg och efter det ägnade hon natur-
ligt nog mest tid åt husligt arbete och om-
sorg om den växande familjen.

Det var egentligen först 1852, då famil-
jen flyttade till det nuvarande Runebergs
hem, som Fredrika Runeberg hade ens
fysiska förutsättningar att anlägga en
trädgård. Då var hon 45 år gammal. I den
nya gården ingick en ganska stor träd-
gård med en del äldre fruktträd och bus-
kar. När Runebergs köpte gården var den
äldsta sonen i familjen 17 år och den
yngsta 2 år. När också den yngsta av de
sex sönerna vuxit till sig, började Fredri-
ka Runeberg intressera sig för trädgårds-
skötsel och blomsterodling på allvar.

J.L. Runeberg köpte gården av Daniel
Lindh, som var lektor vid Borgå gymnasi-
um. Han hade låtit bygga den för sin egen
räkning 1844–45 men sålde gården då
han blev utnämnd till domprost i Borgå
och därmed fick en egen prästgård. Om-
rådet där gården ligger räknades till det
nya Borgå som planerats av Carl Ludvig
Engel. Husen i den nya empirestadsdelen
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byggdes på Ånäs gårds marker, som hade
brukats av lektorerna vid Borgå gymnasi-
um som privilegium under de senaste
hundra åren. De största äppel- och päron-
träden i den Runebergska trädgården
härstammade från denna tid. Daniel
Lindh hade själv låtit plantera krusbärs-
buskar, syrener och hallonbuskar med
både röda och vita hallon, och dem fort-
satte Fredrika Runeberg att odla. Lindh
hade också låtit gräva en brunn i trädgår-
den.

Till gården hör än i dag ett boningshus
med nio rum, tambur, kök, skafferier och
källare, en stor gårdsplan där trädgården
upptar största delen och i söder en lång
uthuslänga med bagarstuga, hushålls-
och spannmålsbod, stall, fähus, ved- och

vagnslider, drängstuga och utedass. När
Runebergs övertog gården planterade
Fredrika Runeberg ett eget äppelträd i
trädgården för varje son och också tre
plommonträd och jasminbuskar. Största
delen av trädgården på 40 x 45 m, använ-
des till en början för nyttoväxter. Ännu i
dag kan man hitta rabarber och peppar-
rot som härstammar från denna tid.

Rosor och krukväxter

På 1860-talet specialiserade sig Fredrika
Runeberg på rosor, i hennes trädgård
växte flera tiotal olika. Rosenplantor im-
porterade hon bl.a. från Frankrike till-
sammans med väninnorna, professor-

Anna Blomberg är en av flera fotografer som har dokumenterat Runebergs hem. Hon hade en egen fotoateljé
i Borgå mellan 1911 och 1947, och fotograferade på 1920- och 30-talen både exteriörer och interiörer i Rune-
bergs hem. Hemmet sett från  trädgårdens nordvästliga hörn under tidig vår. Foto Anna Blomberg, SLSA
1161.
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skan Mimmi Wallgren och friherrinnan
Mimmi Rotkirch från Stensböle gård. De
delade hennes intresse för såväl träd-
gårdsodling som krukväxter, och vänin-
norna bytte sinsemellan också plantor
och sticklingar. Särskilt av Mimmi Rot-
kirch fick Fredrika Runeberg många
plantor och sticklingar som härstamma-
de från Stensböle gårds orangeri, bl.a. en
nattens drottning som blommade så
praktfullt att grannarna en kväll inbjöds
för att beskåda härligheten. Fredrika Ru-
neberg ville helst driva upp sina växter
från frö eller stickling och många i Fin-
land exotiska och ovanliga växter drev
hon upp från frön som sonen Walter Ru-
neberg skickade från Rom när han vista-

des där på 1860-talet, bl.a. kejsarträdet
Paulownia tomentosa. Vissa växter klarade
inte av vintrarna, inte ens inomhus, men
för Fredrika Runeberg var det i alla fall
roligt att experimentera och försöka sig
på det omöjliga.

Känsliga växter odlade Fredrika Rune-
berg inomhus och till vintern flyttade hon
också in vissa trädgårdsväxter. Det finns
beskrivet att upp till 40 rosor kunde
blomma i full prakt i fönstren i Runebergs
hem. Fram till år 1868 hade hon en sär-
skild blomkammare för de övervintrande
växterna. Det året byggdes nämligen Ru-
nebergs hem om till två lägenheter och
den ena hyrdes ut åt lektor J.E. Strömborg
med familj. Blomkammaren hörde till de

Fredrika och J.L. Runeberg med barn, släktingar och vänner på trappan till Lill-Kroksnäs i juni 1863. På
vardera sidan av trappan står Fredrikas ståtliga oleandrar. Från vänster sittande: J.L. Runeberg, Fredrika
Runeberg, Carolina Tengström, Natalia Castrén, Sofie Nordström och stående bredvid henne Robert
Castrén. Bakom stående, Sofi Kellgren och Johan Wilhelm Runeberg och sittande på trappan, Hanna
Tikkanen, Fredrik Runeberg och J.J. Tikkanen. Foto Alfred Ottelin, SLSA 1160.
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rum som Strömborg hyrde i den södra
delen av gården.

Somrarna fram till 1869 tillbringade
Runebergs på Lill-Kroksnäs i skärgården
ett stycke utanför staden. Vid flyttningen
till och från sommarstället hade Fredrika
Runeberg en särskild blombåt fullastad
med krukväxter. Hon ville nämligen inte
överlämna sina växter i någon annans
vård. Hon planterade ut dahlior, rosor,
pelargoner, fuchsior och balsaminer i
trädgården på Kroksnäs på våren och
grävde upp dem till hösten. Om höstarna
kom det ofta två båtlaster tillbaka till
hemmet i staden. Såväl på Kroksnäs som
senare i stadshemmet hade Fredrika Ru-
neberg stora krukor vid förstukvisten
med endel rumsväxter som flyttades ut
till sommaren. Två stora oleandrar ställ-
des alltid på var sin sida av trappan till
Lill-Kroksnäs och om vintrarna stod de i
salongen i staden.

Sandgångar och rabatter

Trädgården i Runebergs hem fick leva
och frodas utan någon planerad systema-
tik. Men våren 1869, då J.L. och Fredrika
Runeberg inte längre tillbringade vår och
sommar på Kroksnäs, lät hon anlägga
sandgångar och gräsmattor och lät gräva
runda och ovala rabatter i gräset. Hon äg-
nade mycket mer tid åt att utveckla plan-
teringarna då hennes tid inte längre
splittrades mellan hemmet i Borgå och
sommarstället i Kroksnäs. Nyttoväxterna
fick ge plats för blomsterodling. Av Sine-
brychoffs trädgårdsmästare Helm fick
Fredrika Runeberg en mängd vita narcis-
ser då han var sysselsatt med plantering-
ar i Esplanaden i Borgå.

Fredrika Runeberg använde handböck-
er i växtodling som hjälp. I biblioteket i
Runebergs hem finns ännu N.J. Erikssons

Blomsterodling i boningsrum från 1855, L.J.
Laurells Handbok i svenska trädgårds- och
blomsterskötseln från 1841 och Örtebok, En
liten, dock nyttig, 3 upplagan från 1817.

Trädgården – ett hem för själen

På samma sätt som skrivandet fyllde en
terapeutisk funktion för Fredrika Rune-
berg så utgjorde trädgårdsarbetet det
också i allra högsta grad. J.L. Runebergs
sjukdomstid 1863–1877 var tidvis psy-
kiskt mycket tung såväl för honom som
för henne, och bekant är att Runeberg inte
heller annars var en lätt man att leva med.
Fredrika Runebergs möjligheter till social
gemenskap begränsades av hennes tillta-
gande dövhet. Därför blev skrivandet,
både det skönlitterära och det omfattan-
de brevskrivandet, och också trädgårds-
arbetet allt viktigare. Trädgårdsarbete är
ju också ett meditativt och estetiskt arbe-
te. Man kan säkert också hänvisa till Vir-
ginia Woolfs tanke i boken A Room of
One’s own (1929) om ett eget rum för den
skrivande kvinnan, någonting som inte
unnats alla skrivande och intellektuella
kvinnor. Kanske trädgården och kruk-
växterna utgjorde det egna rummet för
Fredrika Runeberg, där i själva verket
många av hennes egna litterära texter i
Teckningar och drömmar (1861) fick sitt ur-
sprung. Där J.L. Runeberg funderade ut
motiv för sina dikter vid abborrfisket
kunde kanske Fredrika Runeberg finna
grogrund för sina texter genom det ofta
terapeutiska arbete växtodlingen var.
Trots att Fredrika Runeberg hörde till de
skrivande kvinnor som de facto hade ett
eget rum med skrivbord största delen av
sitt vuxna liv, utgjorde trädgården på ett
mer metafysiskt plan ett rum för hennes
tankar och skapande arbete.

I flera av skisserna i Teckningar och dröm-
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mar finns växter och särskilt blommor be-
skrivna. Ting och växter får ofta symboli-
sera mänskliga egenskaper eller relationer,
någonting som den samtida H.C. Ander-
sen utvecklade till fulländning i sina sagor.
Fredrika Runeberg valde också ofta sago-
formen för att skapa distans och för att inte
verka personligt bekännande. I sagofor-
men får blommorna ofta symbolisera
kvinnornas undergivna och orättvisa ställ-
ning i förhållande till mannen. Blommor-
na skall blomma praktfullt och dofta gott
för att i nästa stund vissna bort och dö som
de gör i skissen ”Liljekonvaljen”. Kvinnor
utmålas som ”rosor och liljor och blom-
mor utan tal” som i nästa stund kan bli
”blott till stoft på marken som utaf hans
fot får krossas”. Eller så är de rankväxter
som hon kan låta leva i skuggan av ett ståt-
ligt träd och förtvinas, alternativt leva jäm-

likt på solsidan och blomma och frodas.
Rankväxten var ju en mycket vanlig och
tydlig symbol för kvinnans situation på
1800-talet. Den första romanen som utgavs
i Finland skrevs av Wilhelmina Carstens
och hette just Murgrönan (1840). Fredrika
Runeberg tyckte personligen mycket illa
om boken eftersom Carstens Murgröna
skulle finna sig i sin lott att ständigt behö-
va stöttas upp och leva i skuggan av man-
lig resning.

Vården om växterna blev för Fredrika
Runeberg en avkoppling och en annan
värld att sjunka in i då verkligheten blev
alltför svår. I ett brev till väninnan Emilie
Björkstén från 1870 skriver Fredrika Ru-
neberg:

Min gamla flyttfågelnatur fröjdar sig som
kusken åt pisksmällan, då jag vet att folk få

Många växter i den Runebergska trädgården har gått ut och fruktträd har förstörts i stormar, de sista ur-
sprungliga träden dog den kalla vintern 1939–40. Trädgården har inte systematiskt skötts efter att hemmet
blev museum och som museibesökare får man inte flanera omkring i den. Trädgården sådan den såg ut på
1930-talet i full blomsterprakt före den stränga kölden under vinterkriget. Foto Anna Blomberg, SLSA 1161.
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resa. Löjligt nog drömmer jag ännu ofta va-
ken om resor och färder, under det jag dock
i verkligheten tycker mig ha en lång färd
före, då jag nu ärnar mig att så några blom-
frön i drivbänkar på en ännu där tom fläck.
Du undrar kanske att jag säger mig haft
sträckfågelnatur, som dock varit så statio-
när, men ett är håg för något, ett annat om-
ständigheternas makt.

När Fredrika Runeberg lät nedmontera
hela bohaget i Runebergs hem 1878, efter
att Runeberg dött ett år tidigare, packade
hon med sig det allra mest väsentliga då
hon flyttade tillbaka till Kronohagen i
Helsingfors efter 41 år i Borgå. Mitt bland
möbler och personliga saker tronade 42
rosor i burkar och krukor. Det sägs att de
nuvarande krukväxterna i Runebergs
hem härstammar från Fredrika Rune-
bergs egna växter och det är ju i princip
helt möjligt, men några autentiska rosor
finns inte kvar.

Edith Södergrans vilda trädgård

Utgående från Edith Södergrans (1892–
1923) trädgård målas en helt annan värld
upp på 1910-talet. Hennes trädgård var
belägen på Karelska näset och närmare
bestämt i Raivola, det nuvarande Rosjtji-
no, som ligger ca 50 km sydost om Viborg
längs med järnvägen mellan Viborg och
S:t Petersburg. Raivola var då en livlig
finsk-rysk ort med avancerad infrastruk-
tur och t.o.m. gatubelysning. Den Söder-
granska tomten omgavs av ryska över-
klassvillor med praktfull snickarglädje,
av fabriker, butiker och skolor och också
ett kraftverk fanns i närheten. Tomten och
de tillhörande byggnaderna hade Edith
Södergrans morfar, Gabriel Holmroos,
köpt åt sin dotter Helena i början av 1890-
talet. På tomten fanns ännu 1939 åtmins-
tone fem byggnader kvar, en större villa
med tolv rum, en ladugård, ett större ut-

hus, en bastu och ett mindre boningshus,
det s.k. lilla huset. Den stora villan var re-
dan år 1916 i så dåligt skick att Helena
och Edith Södergran permanent flyttade
till det lilla huset som gränsade till den
ortodoxa kyrkan. Den stora villan hyrdes
senare ut till den vita brigadstaben som
använde den som matsal under inbördes-
kriget 1918.

Tomten låg på den sydvästra stranden
av sjön Onkamos strand. Mellan bonings-
huset och stranden sträckte sig en mycket
frodig gårdsplan, en vildvuxen park, som
Edith Södergran föredrog att kalla träd-
gård, med lönnar, rönnar, lärkträd, björ-
kar, almar, alar och granar. Strandslutt-
ningen är än i dag mycket hög och brant,
så att vattenytan förefaller långt under en
när man står på strandkrönet. Edith Sö-
dergran säger i dikten ”Sjuka dagar” att
”På bottnen av min trädgård ligger en
sömnig sjö”. Den bilden kan säkert tolkas
mycket konkret som en beskrivning av
hennes egen strand.

Då jag i mina studier jämfört Edith Sö-
dergrans Raivola-fotografier med andras
bilder och beskrivningar av 1910–1930-
talets Raivola är det som om två skilda
världar möts. I lokalhistoriska böcker be-
skrivs och visualiseras ett för sin tid mo-
dernt och vitalt samhälle med en avance-
rad infrastruktur. Av detta finns inte ett
spår i Edith Södergrans fotografisamling.
Där visualiseras i stället kvinnornas och
katternas brokiga vardagsliv på  Söder-
grans gårdsplan. Av världen utanför
trädgården finns det endast några få
glimtar. Den frodiga naturen på Karelska
näset, som andra fotografer avbildat,
märks sällan på Edith Södergrans bilder.
Bara i enstaka fall avbildas naturen för sin
egen skull, ofta i samband med årstider-
nas växlingar. På de flesta fotografier av
trädgården finns ofta en katt eller en ar-
betande kvinna i centrum.



14

I den här trädgården och i det här land-
skapet tillbringade Edith Södergran störs-
ta delen av sitt liv. Ända sedan späd ålder
tillbringade hon alla sina somrar där och
flyttade permanent från stadshemmet i S:t
Petersburg till Raivola efter avslutad skol-
gång. Där Fredrika Runeberg isolerades
p.g.a. sin dövhet var Edith Södergrans
handikapp lungtuberkulos. Till en början
var den så lindrig att hon efter två längre
vistelser på lungsanatorium i Davos var
mer eller mindre friskförklarad. Men efter
ryska revolutionen förlorade Södergrans
förmögenhet hela sitt värde, och mor och
dotter blev helt utblottade. Under många
år hade de inte råd ens till ordentlig mat
och det bidrog till att Edith Södergrans
hälsa försämrades. Det gjorde också att
trädgården mycket konkret blev hela värl-
den för henne.

Efter Edith Södergrans död skrev Hele-
na Södergran en kort minnesanteckning
på uppmaning av Hagar Olsson. I den
beskrivs Edith Södergrans förhållande till
den vilda trädgården:

Sysslandet i trädgården var hennes glädje.
”Kom befria!” sade hon och vi befriade nå-
gon av ogräs ansatt buske eller växt. Skilt
tyckte hon om gredelina syrener och vita ro-
sor. Lärkträd hörde till hennes älsklingar. Vi
gingo ut på byte efter strandvrak – bräd-
stumpar och annat bråte som vräkts till vår
strand. Torra grenar sågade jag under hen-
nes ledning – hon såg bättre. Hände det att
jag i misstag avsågade en levande gren, fö-
rebrådde hon mig. [...] De torra grenarna
samlade hon till en lång räcka, korsade över
varandra tvärs över gården; senare då vi
flyttade till den lilla byggnaden, samlade
hon bråtet vid den stora björkens rot [...].

Av det här kan man utläsa att Edith Sö-
dergran kanske inte hade ett så pragma-
tiskt förhållande till sin trädgård. Det är
viktigt att komma ihåg att Södergrans
ekonomiskt sett räknades till den välbär-

gade medelklassen och hade tjänstefolk
som sköte hushåll och trädgård i prakti-
ken, också tidvis efter den ekonomiska
nedgången. Men arbete i trädgården var
trots det ändå för mor och dotter Söder-
gran något som uppfattades som ett nöje.
I ett oavsänt brevutkast från Edith Söder-
gran daterat i juni 1908 till en äldre man-
lig bekant i Helsingfors skriver hon:

Käre farbror Uno! Det är nu så härligt på
landet, körsbärs och äppelträden stå i hvit
skrud, fåglarna jubla dagen i ända och de
ryska villaborna äro ej så talrika denna som-
mar. Mamma arbetar outtröttligt i trädgår-
den, vi äro alla solbrända och lägga oss på
kvällen som hederliga arbetare efter sitt ar-
bete, men sofva långt in på morgnarna. Jag
hjälper mamma ute i trädgården och läser
förtjusande franska historier med andäkt
och fromma tankar.

I ett brev från 1914 berättar Edith Söder-
gran för en äldre dambekant i Helsing-
fors att hon just återkommit från lungsa-
natoriet i Nummela och att hon varit sys-
selsatt med arbete i trädgården, drivbän-
ken och rabatterna. Det finns många foto-
grafier där Helena Södergran arbetar
med drivbänken eller räfsar i trädgården,
men varken ur dem eller ur skrivna do-
kument kan man få klarhet i vad som od-
lades i den Södergranska trädgården. Det
verkar också som om trädgården som så-
dan var viktigare för Edith Södergran än
vad som verkligen odlades.

Naturen tar över

Det är mycket troligt att Södergrans träd-
gård aldrig var särkilt ansad eller syste-
matisk. Det finns inte belägg för att  de
skulle ha använt den till att odla större
mängder nyttoväxter, men det finns vis-
serligen inte heller belägg för motsatsen.
Det är sannolikt att ambitionerna med
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den till en början var stora men att den
småningom fick förvildas, och bl.a. driv-
bänken ruttnade gradvis bort. Gränsen
mellan skog, äng och trädgård blev allt
mer glidande. Den otämjda naturen tog
allt mera över. I ett brev från juli 1919
skriver Edith Södergan till Hagar Olsson:

Under tiden jag skriver detta brev, har ett
och annat förändrats i vår trädgård: vårt

Edith Södergran en
vårvinter omkring
1917 i trädgården i
Raivola. I famnen sitter
hunden Martti. Träd-
gården omgärdas av det
stora boningshuset och
ett stort uthus. Foto-
grafiet är troligen taget
av Helena Södergran,
SLSA 566.

staket ligger nere, delar därav äro kastade i
ån och snart slipper man möjligen inte ner
till stranden utan  att femfaldigt riva sina
kläder.

Och i oktober 1921 ramlar också staketet
mellan Södergrans tomt och den an-
gränsande kyrkogården omkull.

Det är trots allt viktigt för Edith Söder-
gran hur trädgården ser ut, särskilt om
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Hagar Olsson skulle komma på visit till
Raivola. Södergran säger att hon skall
klippa hunden och räfsa här och där till
väninnans ankomst. Det är också viktigt
att hon får se blomsterprakten i trädgår-
den. Att tiden går och ingen Hagar Ols-
son kommer, ser man genom blommor-
nas växlingar, först blommar syrenerna
och senare rosorna och Hagar Olsson
missar båda. Södergran försöker locka
sin väninna med trädgården som svep-
skäl: ”Lilla lönnen och blåklockorna och
gården vänta på Hagar, de ha väntat på
henne i många år ”, skriver hon.

Natur och litteratur

När Edith Södergran i december 1918
börjar korrespondera med Hagar Olsson
är båda starkt påverkade av nietzsche-
anska tankar om konstnärens speciella
utvalda position som en fri skapande
ande. Södergran föreslår att alla likasin-
nade skulle samlas för en gemensam ak-
tion. Redan i det andra brevet till Hagar
Olsson från januari 1919 föreslår hon att
författarkollegan i Helsingfors skall kom-
ma till Raivola och inbjuder henne att ta
del av den sagolika Södergranska träd-
gården. Edith Södergran önskar att hem-
met och trädgården skall bli en hemlig
värld för dem som höjer sig över det
världsliga, konstnärerna som skall rädda
världen. I dikten ”Den stora trädgården”
beskriver hon samma tanke:

[...]
Om jag hade en stor trädgård
skulle jag bjuda alla mina syskon dit.
Var och en skulle taga med sig en stor skatt.
Då vi icke hava något hemland kunde vi bli
ett folk.
Vi skola bygga ett galler kring vår trädgård
att intet ljud från världen når oss.
Ur vår tysta trädgård

skola vi giva världen ett nytt liv.
(Framtidens skugga 1920)

Trädgården blir en isolerad och inhägnad
plats skyddad från yttervärlden och i
trädgården skall den nya världen skapas.
Trädgården är också i övrigt en vanlig
metafor i Edith Södergrans diktning. I
trädgården står man och längtar bort,
precis som Fredrika Runeberg gjorde.

Du som aldrig gått ut ur ditt trädgårdsland,
har du nånsin i längtan vid gallret stått
och sett hur på drömmande stigar
kvällen förtonat i blått?
Var det icke en försmak av ogråtna tårar
som liksom en eld på din tunga brann,
när över vägar du aldrig gått
en blodröd sol försvann?
(Dikter 1916)

Det är den vilda naturen eller den förvil-
dade trädgården som Edith Södergran
beskriver i sina dikter. Det finns ett hem-
lighetsfullt samband mellan natur och
dikt där gränsen mellan fantasi och verk-
lighet utplånas. Den gamla romantiskt
förvuxna trädgården med de ogenom-
trängliga buskagen, solbadsplatserna och
de höga susande träden blir besjälad med
naturmystik i dikterna. Det är diktarens
makt över naturen.

I Södergrans lyriska trädgård är det
evig höst och och det råder ett statiskt för-
vildat tillstånd där träden intar majestä-
tiska positioner. Få växter nämns vid
namn i dikterna: rosor förekommer vis-
serligen ofta och symboliserar kärleken
eller snarare den olyckliga kärleken och
sexualiteten som i en av hennes mest kän-
da dikter ”Dagen svalnar”: ”Du kastade
din kärleks röda ros i mitt vita sköte”. Rosor-
na kan blomma och frodas som självstän-
diga varelser som betraktar eller följer
kvinnans kärlekslängtan. Rosorna viss-
nar bort till hösten och får därmed stå för
livets förgänglighet.
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Natursynen hos Södergran är djupt för-
ankrad i det romantiska, åtminstone i den
första diktsamlingen där orden trädgård,
träd, blomma, ros ofta förekommer och
har klassiska symboliska betydelser. På
fotografierna dominerar träden, som är
stora och resliga. Hon talar också ofta om
träden i sina brev och i diktningen där de
utgör viktiga element.

Diktsamlingarna Septemberlyran (1918)
och Rosenaltaret (1919) är mer apokalyp-
tiska och präglade av nietzscheansk livs-
extatisk världssyn, där trädgårdens mik-
rokosmos från den första diktsamlingen
från 1916 övergått i ett makrokosmos. Nu
går diktens kvinnor bland sol som i dik-
ten ”Triumf att finnas till” eller promene-
rar till fots genom solsystemen. Trädgår-
den har blivit på tok för liten och begrän-

sad. I den sista postuma diktsamlingen
Landet som icke är har trädgården förvand-
lats till ett drömlandskap med hemliga
brunnar och sömniga sjöar.

Virginia Woolfs tanke om ett eget rum
för den skrivande kvinnan fungerar inte
alls hos Södergran. Hon regerade nämli-
gen tillsammans med sin mamma helt
och hållet över sina domäner, det stora
fallfärdiga huset och den förvildade och
igenvuxna trädgården, utan intrång av
manlig dominans. Efter hennes fars död
1907 förekom strängt taget inga män i
Edith Södergrans privatliv, om man un-
dantar vänskapen med Elmer Diktonius
som till största del försiggick per korre-
spondens.

Trädgården är alltså av central betydel-
se både för Fredrika Runeberg och Edith

Helena Södergran bland vildvuxen rabarber. Den Södergranska trädgården sluttar brant ner mot sjön On-
kamo, som skymtar i bakgrunden, till höger finns ett brunnshus. Foto Edith Södergran, SLSA 566.
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Södergran fastän på olika sätt. Det är kan-
ske inte alltför förenklat att låta dem re-
presentera två motpoler: kultur – natur,
struktur – kaos, mikrokosmos – makro-
kosmos. Det är också intressant att se hur
Fredrika Runeberg gör växtodlingen till
en konst som bereder henne ett stort nöje,
medan trädgården blir en metafysisk vi-
loplats för Edith Södergran. Samtidigt

Källor

Släkten Strömborgs arkiv SLSA 1107
Edith Södergrans samling SLSA 566
Borgåsamlingen, Fredrika Runebergs arkiv

SLSA 1104
Anna Blombergs fotografisamling SLSA 1161
Runebergsbibliotekets bildsamling SLSA 1160
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Svenska litteratursällskapet grundades
1885 till minne av Johan Ludvig Rune-
berg. Runeberg föddes 1804 i Jakobstad
och nationalskaldens 200-årsjubileum
kommer således att firas 2004. Inom litte-
ratursällskapet kommer jubileet att upp-
märksammas både synligt och mångsi-
digt. Också Folkkultursarkivet tar del i fi-
randet. Arkivets andel består av två frå-
gelistor: dels denna lista, som sänds ut till
vårt fasta informantnät, dels en förfrågan
som sänds till skolorna.

I denna frågelista, som fått rubriken
”Runeberg och andra nationella hjältar”,
frågar vi efter vad Runeberg betyder för
dagens människor. Är han en skald som
känns aktuell i dag eller har han fått ge
vika för andra författare? Har man något
minne av att nationalskalden uppmärk-

Runeberg och andra
nationella hjältar

Folkkultursarkivets specialfrågelista nr 52

”Fänrik Ståls Sägner, Sällskapsspel för ung och
gammal.” Dessa spelkort har ursprungligen till-
hört arkivarie Anne Bergmans pappa men de var i
flitigt bruk också under Annes barndom på 1950-
talet. Fänrik Stål-spelet gick ut på att snabbt känna
igen och sammanfoga de verser som var från sam-
ma dikt. ”Svarte Petter” utgjordes av en bild av
Runebergs staty i Esplanadparken i Helsingfors.
Verserna på korten, som innehöll många svårför-
ståeliga ord och som ju är lösryckta ur sitt sam-
manhang, förstod barnen nästan ingenting av. Ef-
ter år av spelande etsades dock de obegripliga vers-
raderna i minnet för resten av livet.

sammats? Finns det i dag personer som
man kunde kalla ”nationella hjältar” eller
”nationella stormän” eller känns hela be-
greppet förlegat och gammalmodigt?

Skriv gärna fritt kring de teman fråge-
listan berör. Alla frågor behöver inte be-
svaras,  de är endast riktgivande. Glöm
inte att uppge namn, ålder, födelseort,
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adress och yrke. Svaren adresseras till
Folkkultursarkivet / Anne Bergman, Rid-
daregatan 5, 00170 Helsingfors. Bland
alla svar som insänts före 1.10.2002 utlot-
tas ett antal böcker.

Undertecknad svarar gärna på frågor,
tel. 09-6187 7459, e-post: anne.bergman@
mail.sls.fi

Runeberg och skolan

Uppmärksammades Runeberg under din
barndom och ungdom? I skolan, hemma?

Kom man ihåg Runebergsdagen?
Var Fänrik Ståls sägner känd för dig?
Vilka verk av Runeberg har du läst eller

på annat sätt stiftat bekantskap med?
Hur uppfattade du Runeberg då du var

barn?

Runeberg i dagens värld

Har din inställning till Runeberg föränd-
rats under livet?

Kommer du i dag ihåg Runebergsda-
gen?

Har du besökt Runebergs hem eller an-
dra platser som förknippas med Rune-
berg?

Har du hört något om Fredrika Rune-
berg?

Har du intresserat dig för andra natio-
nella eller kulturella 1800-talspersonlig-
heter (t.ex. Topelius, Lönnrot, Snellman)?

Finns det andra skalder som har betytt
något för dig?

Nationalskald och nationalsång

Tänker du på att det är Runeberg som har
diktat Vårt land?

Betyder det något för dig att Runeberg
är vår nationalskald?

Vilka känslor väcker vår nationalsång
hos dig?

Finns det någon annan sång, bok, staty
eller liknande som du upplever som en
nationell symbol?

Vilken är din syn på Kalevala?

Vår tids hjältar

Är begreppen ”stormän” eller ”hjältar”
något du tycker att hör till dagens värld?

Vad utmärker en ”nationell hjälte” eller
en ”nationell storman”? Vad eller vem re-
presenterar ”det egna landet” i dag?

Från vilka områden kommer ”hjältar-
na”? Finns det krigshjältar, kulturella
stormän, nationella förgrundsfigurer
inom sporten eller personer man kunde
kalla rikshjältar inom den ekonomiska
sektorn? (Carl Gustaf Mannerheim, Jean
Sibelius, Tove Jansson, Mika Häkkinen,
Jorma Ollila?)

Vilka personer tycker du i dag är natio-
nella symboler, ”nationalpersonlighe-
ter”?

Har begreppet ”fosterlandet” föränd-
rats under ditt liv?

Har du upplevt något slag av spän-
ningsförhållande mellan begreppen ”fin-
landssvensk” och ”nationell”?

Anne Bergman
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Äger Du en Runebergshandskrift? Kän-
ner Du någon som kanske har en? Nu är
tidpunkten extra lämplig att gå igenom
Dina egna, Dina släktingars och vänners
gamla pappersgömmor från 1800-talet.
Johan Ludvig Runebergs 200-årsjubi-
leum firas den 5 februari 2004. Svenska
litteratursällskapet i Finland efterlyser nu
undangömda eller bortglömda manus-
kript, brev och andra autografer med an-
knytning till Johan Ludvig Runeberg,
Fredrika Runeberg, deras respektive för-
fattarskap, familj och liv.

Det kan vara ett enstaka brev av eller till
J.L. Runeberg eller Fredrika Runeberg.
Samtida anteckningar av Runeberg eller
om honom och hans hustru i deras bekant-
skapskrets, samtida ögonvittnesskildring-
ar eller liknande. Sådana papper har man
säkert gärna sparat. Men efter någon gene-
ration känner kanske ingen till materialet.
Man kan aldrig vara säker på  att inte ock-
så mycket viktiga originalmanuskript,
brev, hälsningar eller t.ex. dedikationer av
Runeberg kan ligga bortglömda i  privata
bordslådor, finnas dolda i böcker i bokhyl-
lor eller gömda i gamla dokumentsam-
lingar, som kanske aldrig systematiskt ge-
nomgåtts av någon Runebergexpert. Så
sent som 1977 dök t.ex. ett tidigare helt
okänt originalmanuskript  till dikten
”Sveaborg” upp i Sverige!

I anledning av jubileet  kommer Svenska
litteratursällskapet i Finland och Svenska
Vitterhetssamfundet i Stockholm att full-

Runebergshandskrifter
i lådor och gömmor?

borda utgivningen av Samlade skrifter av
Johan Ludvig Runeberg. Ditt fynd kan hin-
na med. Är det dessutom ett viktigt fynd,
kommer det genast forskningen till nytta.
Om Runeberg  kommer åtskilliga arbeten
att färdigställas till år 2004. Det är ett all-
mänt intresse att denna forskning får till-
gång till ett så fullständigt material som
möjligt.

Dyrbart material skall
förvaras omsorgsfullt

Visserligen kan man räkna med att det
allra mesta som överhuvudtaget finns
kvar redan ligger i olika vetenskapliga
arkiv och samlingar. Där kan den påpass-
lige forskaren på egen hand spåra upp ett
dokument om bara skriftställaren eller
mottagaren är identifierad. Just Historiska
och litteraturhistoriska arkivet vid Svenska
litteratursällskapet i Finland, Riddarega-
tan 5, Helsingfors, är det arkiv där hu-
vuddelen av allt känt Runebergsmaterial
har samlats, och där autentiskt Rune-
bergsmaterial också genast känns igen av
den erfarna personalen.

År 1982 deponerades finska statens be-
römda Borgåsamling hos Svenska littera-
tursällskapets arkiv, för att där bevaras,
vårdas och hållas tillhanda för forskning-
en. Samlingen består av  skaldens arkiva-
lier och Fredrika Runebergs litterära
kvarlåtenskap. Alltsedan 1885 har säll-
skapet också självt insamlat originalma-
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terial om både Fredrika och Johan Ludvig
Runeberg och denna samling utgör i dag
en värdefull komplettering till Borgåsam-
lingen.

Runeberg – en lat brevskrivare

Trots att största delen av Runebergs ma-
nuskript redan finns arkiverade, finns det
anmärkningsvärda glesheter i det insam-
lade materialet av Runebergs hand. Detta
gäller framför allt Runebergs brev. Vi vet
att Runeberg inte var någon flitig brev-
skrivare. I omkring hundra av sina allt
som allt endast ca 300 numera i arkiv be-
varade brev, ursäktar han sig  för att han
inte kommit sig för att skriva. Dessutom
kunde han inte efter slaganfallet utan
svårighet föra pennan själv. Å andra si-

dan måste han ha skrivit långt fler brev
än vi i dag har kvar. Under en tioårspe-
riod medan han ännu var frisk besvärade
han sin svåger, bergmästaren Fredrik
Tengström, med hela 35 brev.

Men antalet bevarade brev av Rune-
bergs hand  är ändå förbluffande litet.
Från tiden mellan 1825 och 1837 återstår i
medeltal bara ett brev per år. Det är väl-
digt litet, även om man beaktar att skal-
dens hustru Fredrika fick sköta en hel del
av sin makens korrespondens. Det är sä-
kert att forskningen inte fått tag på allt.
Många brev har han bevisligen använt
som konceptpapper, andra har gått helt
förlorade. Vad ska man tänka om det, att i
Runebergs brevsamling breven av de
kanske närmaste vännerna Lars Ahlstub-
be och J.J. Nervander finns bara 2, respek-
tive 4 brev? Och av skaldens svar till dem

Prover på J.L. Runebergs handstil: ett
brev från J.L. till Emélie Björkstén den 9
juni 1848 (ovan, SLSA 1106) och un-
derskriften ur ett brev till Wilhelm La-
gus 1859 (SLSA 1106).
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finns bara ett till Nervander. Av Rune-
bergs skrivglada vänner  B.O. Lilles och
J.J. Nordströms brev  finns mer än dub-
belt så  många brev kvar än de brev de
fick av skalden. Elva av den trogne va-
pendragaren Fredrik Cygnaeus brev till
Runeberg har överlevt, men däremot ett
enda brev från Runeberg till honom.

Av Topelius till Runeberg finns ett tiotal
brev till Runeberg kvar, men forskningen
har kvar bara fyra brev från Runeberg till
Topelius. Andra personer som Runeberg
har fått brev av, men till vilka vi inte äger
Runebergs svar överhuvudtaget eller i
varje fall färre svar än man kunde vänta
sig, är bl.a. sådana aktiva kulturpersoner
som  J.O. Berg, Fredrik Berndtson, Henrik
Borgström, C.A. Bygdén, Bernhard Cru-
sell, Fredrik Cygnaeus, Alexandra Edel-
felt, R.W. Ekman, S.E. Elmgren, A.A.
Grafström, Conrad Greve, Jakob Grot,
A.J. Hornborg, Immanuel Ilmoni, Her-
man Kellgren, J.F. Lagerwall, Mårten
Lindfors,  N.H. Pinello, Emil von Qvan-
ten och Theodor Sederholm, för att bara
nämna några exempel.

Fredrika Runebergs handstil i ett brev till B.O. Lille 1874 (SLSA 1106).

Avskrift eller original

Många av Runebergs dikter spreds efter
tidens sed i avskrifter. De är bara sällan
autografer skrivna av skalden själv. Av
sådana länge otryckta dikter som spreds i
avskrifter från person till person – och
därför också ofta innehåller många avvi-
kelser – hör balladerna ”Sveaborg” och
”Fänrikens marknadsminne” ur Fänrik
Ståls sägner till de vanligaste. Även dessa
avskrifter är i regel undertecknade ”Ru-
neberg”. Men undertecknade avskrifter
är inte nödvändigtvis original.

Låt oss veta om Dina fynd ifall handsti-
len påminner om Runebergs. Då kan vi
hjälpa till att avgöra om det rör sig om ett
Runebergsoriginal eller inte. Avskrifter är
vanligen gjorda med stor kalligrafisk om-
sorg och av den anledningen anonyma.
Runebergs handstil växlar betydligt un-
der olika perioder av hans liv och ofta
också med de omständigheter under vil-
ka han skrivit ned dem. Här invid ger vi
några exempel på hans stil.

Johan Wrede
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Inför jubileumsåret slutförs Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg, och flera nya
bokprojekt med anknytning till J.L. och Fredrika Runeberg har inletts. Avsikten med
efterlysningen är att försäkra forskarna tillgång till relevant material. Både brev och
andra handlingar av de båda författarnas hand saknas, bl.a. 14 biljetter som skicka-
des mellan dem under förlovningstiden 1829 då J.L. låg sjuk i frossa. Likaså saknas
Fredrika Runebergs hushållsböcker med matrecept.

Av de sex sönernas hela kvarlåtenskap finns endast Walter Runebergs efterlämna-
de brev och papper bevarade i ett offentligt arkiv (SLS arkiv). Av de övriga fem söner-
na finns enbart ströhandlingar. Alla söner har på många olika sätt haft betydelse i Fin-
lands kulturhistoria och av dem är förstås Walter Runeberg med sina skulpturer och
monument kändast. Men också  Johan Wilhelm och Lorenzo Runebergs verksamhet
inom medicinen är betydande, Ludvig Mikael är känd som kaméskärare, Robert Ru-
neberg konstruerade Finlands första fartyg för vintertrafik och byggde en flygmaskin
tjugo år före bröderna Wright, och den yngsta sonen, Fredrik Runeberg, var bland de
första amatörfotograferna i Finland.

Svenska litteratursällskapet tar emot både donationer och depositioner av hand-
skrifter och annat material. Det är också möjligt att få materialet mikrofilmat och digi-
taliserat och få originalen i retur. Även bildmaterial är av intresse.

Mer information fås av projektsekreterare Agneta Rahikainen, e-postadress
agneta.rahikainen @sls.fi, tel. 09/ 618 77 514, adress Riddaregatan 5, 00170 Helsing-
fors.

Var finns Fredrika Runebergs
kokböcker?

Inför Johan Ludvig Runebergs 200-årsjubileum 2004
efterlyser Svenska litteratursällskapet i Finland

manuskript, brev, bildmaterial m.m.
med anknytning till familjen Runeberg:

Johan Ludvig Runeberg (1804–1877)
Fredrika Runeberg (1807–1878)

och deras sex söner
lektor Ludvig Mikael Runeberg (1835–1902)
med.o.kir.dr Lorenzo Runeberg (1836–1918)

skulptören Walter Runeberg (1838–1920)
professor, med.o.kir.dr Johan Wilhelm Runeberg (1843–1918)

ingenjör Robert Runeberg (1846–1920)
med.lic. Fredrik Runeberg (1850–1884)
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Sedan mars i år arbetar jag som litteratur-
vetenskapliga nämndens forskare. Min
avsikt är att i en doktorsavhandling stu-
dera natur- och människosynen och sam-
spelet mellan dessa i Runebergs verk.
Materialet för avhandlingen är hela Ru-
nebergs författarskap, dock inte i form av
en systematisk genomgång, utan så att
verk som är intressanta i respektive sam-
manhang lyfts fram medan andra får
supplera analyserna. Tidigare har jag pu-
blicerat uppsatser om ”Svartsjukans nät-
ter”, Nadeschda och Kung Fjalar som kan
ses som förstudier till avhandlingen.

Avhandlingen är tematiskt uppbyggd
och  fokuserar på Runebergs sätt att ge-
stalta naturen utom och inom människan.
Runeberg intresserar sig aldrig för natu-
ren i sig, och han när ingen strävan efter
objektiv saklighet i naturskildringen. Mer
eller mindre måste därför alltid förhållan-
det mellan människa och natur beaktas i
analysen. I min avhandling skall det
framför allt ske på två sätt:

– För det första undersöks föreställ-
ningar om naturen som uttrycks av eller
genom de människor Runeberg gestaltar
i sin diktning, vare sig det rör sig om epis-
ka tredjepersonsskildringar (som ”Bon-
den Paavo”), rolldikter (som ”Bondgos-
sen”, Dikter II) eller dikter med ett impli-
cit lyriskt subjekt (t.ex. många Idyll och
epigram-dikter). Dessa föreställningar
växer ofta fram i skildringen av männi-
skan i växelspel med naturen. Runeberg

Naturen och människan hos
Runeberg

rör sig över en vid skala av litterära mo-
deller med tillhörande naturuppfattning-
ar, från herdedikten över den tidigare eta-
blerade inhemska folklivsskildringen till
romantikens rousseauanska upptäckt av
den otyglade naturen. Avsikten är att un-
dersöka vad som uppstår när dessa mo-
deller möts, och hur Runebergs explicita
uttalanden om förhållandet mellan män-
niska och natur harmonierar med det
som uttrycks i hans diktning.

Titelsidan till Runebergs Dikter 1830.
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– För det andra undersöks hur natur-
skildringen på ett metaforiskt plan bidrar
till den tematiska gestaltningen i dikterna.

Avhandlingen har också ett polemiskt
syfte. Naturskildringens roll när det gäll-
de att i Finlands 1800-talslitteratur bygga
upp en föreställning om finskhetens vä-
sen är välkänd (en aktuell diskussion om
detta finns i Pertti Lassilas utmärkta bok
Runoilija ja rumpali som kom ut 2000). Här
hade Runeberg en central roll som pie-
tetsfullt förts vidare. Utgående från mitt
tidigare arbete med Runeberg vågar jag
mig på hypotesen att Runebergsforsk-
ningen i många inflytelserika fall har in-
tagit en överdrivet harmoniserande atti-
tyd i sin analys av Runebergs verk (ett
gott exempel är Kung Fjalar) och betonat
deras enhetlighet, upphöjdhet och didak-
tiska förtjänster. Ändå finns det skäl att
misstänka att de innehåller motsägelser,
olösta problem och t.o.m. destruktiva
drag som öppnar för nya läsningar. Min
ambition är att spåra sådana. I anslutning
till detta förhåller jag mig avvaktande till
filosofisk och religiös kontextualisering
(ur Runebergs samtid) av hans verk. Ris-
ken med en sådan är att den förser läs-
ningen med ett facit som skymmer en del
av dess komplikationer (vilket redan
Snellmans Kung Fjalar-tolkning visar).

Min plan är att avhandlingen skall be-
stå av en inledning och tre avsnitt. I inled-
ningen skall dels naturdiktens roll i finsk
1800-talslitteratur,  dels skapandet av en

Runebergbild i forskningen behandlas.
Det första avsnittet fokuserar på Rune-
bergs natursyn, och  handlar dels om
konflikten mellan naturen som andlig re-
surs och som försörjningskälla, dels om
Runebergs allegorisering av naturen kon-
tra de ofta mycket realistiska läsningar av
hans dikter som gjorts. Hypotesen här är
att det finns en konflikt mellan människa
och natur i dikterna som Runeberg och
hans uttolkare inte känns vid.

Tesen i det andra avsnittet bygger på
mina tidigare uppsatser kompletterade
med nytt primär- och sekundärmaterial:
att det finns en konflikt mellan natur och
social ordning inom människan som Ru-
neberg och hans uttolkare inte känns vid.
Fokus ligger nu på naturen inom männis-
kan, manifesterad i en vild och destruktiv
sexualitet som river ner alla samhälleliga
skrankor och omöjliggör ett gott och för-
nuftsenligt liv. I stället uppstår ett succes-
sivt ökande kaos som i Nadeschdas olyck-
liga kärleksintrig ännu kan redas ut ge-
nom att kejsarinnan Katarina uppträder
som en dea ex machina och ställer allt till
rätta, men som i Kung Fjalar leder till ett
totalt sammanbrott för alla mänskliga
värden. Det tredje avsnittet handlar om
hur Runeberg i produktionen efter Kung
Fjalar, närmast Fänrik Ståls sägner och
Kungarne på Salamis, försöker reda upp
kaoset och återställa ordningen i världen.

Michel Ekman
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”Det var en gång en sagoforskare som ar-
betade i ett stort hus. En kväll när han satt
vid sitt skrivbord upptäckte han att ...”
Om jag nu skulle fortsätta, och även om
jag skulle berätta hur seriösa forsknings-
rön som helst, så skulle ingen tro på ett
ord av vad jag säger. Inledningen ”Det
var en gång ...” signalerar att det som nu
kommer att berättas inte hör till verklig-
hetens värld. Det är en signal att det inte
är en sann berättelse, inte något självupp-
levt, inga barndomsminnen, ingen nyhet,

Det var en gång ...
Berättandet som underhållning

inga rykten, inget skvaller, utan en saga
som det gäller att lyssna till på sagans
egna villkor.

Folksagan är en egen, folklig konst-
form, en muntligt berättad genre. Den
kan inte utan förbehåll jämföras och  lik-
ställas med skriven litteratur utan den
skall bedömas utifrån sina egna förutsätt-
ningar.

Sagan om de två systrarna i rutan på
nästa sida har många av de typiska ele-
menten för en folksaga, t.ex. handlings-

Den äldsta saga som finns i Folkkultursarkivet är en skämtsaga, ”Om den Döwa bonden och den listiga ry-
taren”, en saga som hör till sagotypen ”Goddag – yxskaft”. Intrigen  bygger på missförstånd mellan bonden
och ryttaren på grund av att bonden inte avslöjar att han inte hör vad ryttaren säger. Den finns i Helsinge-
snickaren Borgstens anteckningsbok från ca 1825.
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beslutsamhet, tretalsupprepning och att
det goda besegrar det onda. Men varifrån
fick sagoberättarna idéerna till den här
typens verklighetsfrämmande berättel-
ser? Vi talar i dag om globalisering och
om kulturblandning, men folksagorna
har för länge sedan globaliserats och in-
ternationaliserats. De har varit en inter-
nationell genre redan i tusentals år.

Sagoberättandet är urgammalt och
samma sagor eller sagomotiv har under
årtusenden traderats och spritts över väl-
diga geografiska områden. Den välkända
Askungesagan kan tas som exempel. Den

finns nedtecknad i Kina på 800-talet, den
var känd på Island på 1200-talet, den be-
rättades för en fransk sagosamlare i det
nuvarande Vietnam 1932, den ingår i brö-
derna Grimms sagosamling med tyska
folksagor från 1812, den har berättats i In-
dien, Iran, Indonesien, Frankrike, Skott-
land, och när den nyländska avdelning-
ens stipendiat Gustav Lindström den 15
juli 1879 kom till ”gumman Grönberg” i
Vinikby i Helsinge, berättade hon sagan
om Sköna Klara. Det var Askungesagan.
Men det bör ändå påpekas att sagorna
under sin vandring över tid och rum kraf-

Det var en mor som hade en styvdotter
och en egen dotter och på lördagen gick
de till bastun för att bada. Styvdottern
glömde tofflorna sina i bastun, och om
söndagsmorgonen gick hon efter tofflor-
na igen. Styvmodern skrek åt henne att
hon inte skulle få bli länge.

När flickan kom till bastun så var där
tre änglar som badade. De bad henne
kasta bad.

Då sade hon:
– Jag har en så sträng mor, jag vågar

inte bli här för henne.
Då sade en av dem:
– Oj, kast du bara, hon har ingen makt

med dig mera.
Så sade den andra:
– Och vackrare skall du bli, guld skall

drypa av dig var du än går.
Och den tredje sa:
– Blommor och rosor skall växa i dina

spår.
Och det blev allt som de sade.

De två systrarna
När hon kom hem så frågade modern

hur hon hade blivit så vacker. Då sade
hon:

– Där var tre som badade och jag kas-
tade bad som de bad mig göra, och de
gjorde mig så här vacker.

Andra lördagsmorgonen bad modern
sin egen dotter att lämna tofflorna i bas-
tun. Hon gjorde så. På söndagen gick
hon till bastun för att hämta sina tofflor,
och då var där igen tre som badade. De
bad henne kasta bad men hon gick inte,
hon bara svor i dem. Då sade den ena:

– Fulare skall du bli.
Den andra sade:
– Horn i huvudet skall du få.
Och den tredje tyckte:
– En stor orm skall följa dig vart du än

går.
Och det blev som de sade och så för-

svann de.

Folksaga upptecknad i Sjundeå 1877.
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tigt förändrats och anpassats till nya kul-
turmiljöer. Det är egentligen inte hela fas-
ta sagor som överlevt årtusenden och
spridning från kontinent till kontinent,
utan man kan säga att det är sagomotiven
som förts vidare.

Utmärkande för den folkliga traditio-
nen är att den sprids muntligt, men folk-
sagotraditionen har åtminstone i Europa i
synnerligen hög grad hämtat inspiration
också från tryckt litteratur. Hur stor den
litterära inverkan har varit är svår att
fastställa på grund av att påverkan har
varit ömsesidig. Å ena sidan har muntligt
upptecknade sagor tryckts i böcker och å
andra sidan har berättare hämtat stoff till
sina sagor ur tryckalster.

Det finns omkring 1 500 uppteckningar
av folksagor från Svenskfinland, vilket är
bara en ytterst liten bråkdel av allt som

har berättats. Men att vi vet något om vår
finlandssvenska sagotradition har vi helt
och hållet att tacka de entusiaster som i
slutet av 1800-talet under strapatser och
motgångar begav sig ut på landsbygden,
lyckades få folk att berätta, skrev upp och
skickade in sina resultat till arkiven. Över
90 % av de finlandssvenska sagor vi kän-
ner till är upptecknade från 1860-talet och
fram till ca 1920.

Folksagans kategorier

Folksagorna indelas i undersagor, novell-
sagor, legendsagor, djursagor, skämtsa-
gor och kedjesagor. Sagan från Sjundeå
om de två flickorna som mötte änglarna i
bastun är en undersaga, trots att den är
ganska kort. Vanligtvis är undersagorna

På den tiden då Jesus vandrade här på
jorden, kom han till ett hus, där en kvin-
na höll på att baka bröd. Frälsaren var
hungrig och begärde en brödkaka av
henne. Kvinnan tog då en liten deg-
klump och skulle baka en liten brödka-
ka åt honom, men vartefter hon bakade
så blev brödet större och större och till
slut blev det så stort att hon inte nändes
ge bort det.

Hon tog då en ny degklump för att
baka en mindre kaka, men det gick på
samma sätt. Hon var då så snål att hon
inte ville ge honom den heller, utan tog
en ännu mindre degbit och skulle baka

Kvinnan som blev
förvandlad till en hackspett

en ny kaka. Men ju mer hon bakade,
desto större blev brödet. Hon började då
hacka av det så att det skulle bli mindre.
Då Jesus såg hur missunnsam kvinnan
var slog han ihop händerna och ropade:

– Du ska få hacka i alla dina dagar.
Med detsamma blev kvinnan, som var

klädd i en randig tröja, förvandlad till
en hackspett och flög ut genom fönstret
som stod öppet. Det är därför hackspet-
ten är randig än i dag och så gärna kom-
mer till gårdarna då det är kallt.

Legendsaga upptecknad av Isak Smeds i
Petalax på 1880-talet efter Maria Prost.
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mångepisodiska och således mycket
längre. Utmärkande för undersagorna är
att de fullständigt spränger gränserna för
verkligheten. De är underkastade en an-
nan världsordning än den vi är vana vid.
Undersagorna innehåller alltid överna-
turliga inslag, såsom förvandlingar och
övernaturliga hjälpare.

Novellsagorna liknar till uppbyggnad,
rekvisita och stil undersagorna men det
övernaturliga elementet är inte lika fram-
trädande som i dem, och den miljö de rör
sig i är mera realistisk.

Legendsagorna handlar om bibliska
personer som vandrar på jorden, ofta är
det Petrus eller t.o.m. Frälsaren själv som
knackar på i stugorna. Legendsagorna
skiljer sig från riktiga legender på det sät-
tet att man inte har trott att de är sanna.
Legendsagorna är profana till sin karak-
tär, t.o.m. burleska, men å andra sidan
innehåller de också ofta varnande exem-
pel ur en kristen referensram.

Skämtsagorna är en varierande grupp
sagor, som dock alla har en komisk eller
humoristisk underton. En speciell grupp
av dessa utgörs av s.k. lögnsagor, där
man berättar t.ex. om enorma föremål,
om ett kålhuvud som var så stort att ett
enda blad kunde skydda 500 man undan
regnet, eller om en kittel som skulle bli så
stor, att fastän 150 man arbetade på att
tillverka den så hördes inte hammarsla-
gen mellan dem, eller om den stora pota-
tisen i Pedersöre som till slut blev större
än Pedersöre kyrka.

Huvudpersonerna i djursagorna är djur
på vilka mänskliga egenskaper projiceras.
En del av djursagorna härstammar från
antikens fabelsamlingar. Djursagor är all-
tid relativt korta. Djuren uppträder ofta
som par, räven och björnen eller hunden
och vargen. Den ena är dum, den andra
slug, och det blir tävling mellan dem.

Kedjesagorna liknar ramsor. De bygger

till stor del på rytm och upprepningstek-
nik. Folksagorna var i det äldre samhället
absolut ingen barntradition, utan de var i
allmänhet underhållning för ungdomar
och vuxna. Men kedjesagorna är en sago-
typ som traderats från vuxna till barn,
som t.ex. sagan om gumman som hittade
en peng och köpte en gris men grisen vil-
le inte gå hem. Sagan slutar med att ”då
for katten på råttan och råttan på repet
och repet på slaktarn ...”.

Folksagans episka uppbyggnad

Folksagorna saknar beskrivningar av
personer, miljöer eller natur. Personerna
är namnlösa, ibland heter de Mats eller
Per eller kallas Snövit eller Sköna Klara,
men vanligtvis är det bara en kung, en
soldat, en flicka, en torpare eller en han-
delsman. Personerna är inte individer
med personlighet, de tänker inte, känner
inget utan handlar enligt sagans logik.
Man kan invända att det är vanligt att nå-
gon gråter i sagorna. Men gråten har inte
funktionen av att uttrycka känslor utan
den är bara ett slags signal som leder till
att det kommer en liten gubbe eller gum-
ma som frågar: ”Varför gråter du?” Så
kommer anledningen och huvudperso-
nen får ett hjälpmedel. När känslor före-
kommer är det just för att föra handling-
en vidare. För folksagorna är helt inrikta-
de på handling. De mest överraskande
händelser tas emot som de kommer, utan
frågor och utan förklaringar.

Tretalsupprepningen är en teknik som
har sin bestämda plats i speciella sam-
manhang, t.ex. i magiska formler, i böner
och i sagans värld. I sagorna har den lilla
pojken tre uppdrag att utföra, det är tre
bröder som prövar sin lycka, pojken  mö-
ter tre hemska odjur i skogen, som för
varje gång blir bara  rysligare.
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Folksagans världsbild är skarpt dualis-
tisk. Till den hör extrem ondska och ex-
trem godhet. Undersagans världsbild
kan verka materialistisk. Att blir rik eller
att gifta sig med prinsessan tolkas som en
självklarhet till lycka.

Folksagan har också en karakteristisk
rytm. Sagorna består mest av huvudsat-
ser. Med jämna mellanrum förekommer
formelartade meningar, repliker och dia-
log. Ett annat stildrag är tempusväxling-
en. Sagan börjar ofta i imperfektum men
slår medvetet över i presens då och då i
syfte att ytterligare understryka det snab-
ba och spännande händelseförloppet.

Sagans inledning är också en formel.
Bara en liten del av de finlandsvenska
folksagorna inleds med ”Det var en gång
...” utan de finlandssvenska sagorna bör-
jar med Det var, eller En gång, eller varian-
ter på dessa: ”Det var tre bröder som
skulle gå ut i skogen ...”, ”Det var ett för-

äldrapar som hade en lat flicka ...”, ”Det
hände sig en gång att en kung skulle in-
spektera sin soldater ...” , ”En gång var
det en som skulle fara till ett ställe och fria
...”

Moralbegrepp i sagorna

De här stildragen är mest utpräglade i
undersagor men finns också i viss grad i
novellsagor. I legendsagorna är däremot
omöjlighetssymboler vanliga. I legendsa-
gorna blir det omöjliga möjligt för att visa
Guds allmakt. En vanlig legendsaga i
nordisk och finlandssvensk tradition
handlar om en kvinna som inte ville ha
några barn och därför tog hon på magisk
väg död på alla blivande foster. En präst,
som fick reda på saken, sade då åt henne
att hennes synd var oförlåtlig. ”Om du
blir salig skall det växa liljor och blader

Helene Schjerfbecks illustration till
sagan ”Den underbara björken”, en
folksaga från ryska Karelen, utgiven
i svensk översättning av Rafael
Hertzberg 1880. Sagan är en variant
av Askungesagan. Askungen har fö-
vandlats till en ren av en elak häxa
och häxan har placerat sin egen dot-
ter som gemål till prinsen. En spå-
kvinna, med Askungens barn på ryg-
gen, hjälper till att hitta henne.
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på kammargolvet mitt”, sa prästen. Kvin-
nan ångrade sig och bad till Gud dag och
natt att han skulle förlåta henne. Och ef-
ter att kvinnan dött växte det faktiskt upp
liljor genom prästgårdsgolvet.

Det finns ju klart uttalade moralregler i
sådana berättelser. Men också de mest
fantastiska folksagorna innehåller en en-
kel och handfast moral: Det går väl för
den som är modig, klipsk och god, illa för
den som är feg och ond. I undersagorna
får ju alltid de goda sin lön och de onda
sitt straff.

Djursagornas moral skiljer sig markant
från andra sagor. Moralen i djursagorna
är ofta att ”otack är världens lön”, eller
”man blir fortare rik på bedrägerier än på
ärligt arbete”.  I novellsagorna ingår ock-
så en uppfattning om att det ibland går
bäst för den som inte arbetar så mycket
men som är slugare och påhittigare än
andra. Sådana sagor visar i all klarhet vil-
ka trick man kunde behöva för att klara
sig i den hårda verkligheten.

Verkligheten i folksagorna

Ett stildrag i de muntligt berättade folksa-
gorna är att de fantastiska äventyren på ett
överraskande sätt kan knyta an till verk-
ligheten. I sagan Torparpojkens tjänst, en sa-
golik saga från Liljendal, firas det bröllop
på slutet. Sagan slutar på följande sätt:

Nå, de dansade och de hoppade och de gjor-
de alla möjliga krusifixer. En och annan bör-
jade smaka på och supa och de började roa
sig på det viset också lite. Nå, de började
dricka vin och punsch och öl och brännvin
och alla sorter, som det nu brukar vara på
kalas. Då så fick jag nu lite smaka på också
med dem, och sen allt mer och mer. De bör-
jade nu alla till slut hoppa kråka och blev
liksom tassiga. Så tänkte jag: Nu bryr jag
mig inte om er mera, och så reste jag min
väg.

Att låta verkligheten tränga in i sagans
absurda landskap var ett medvetet stil-
drag som många sagoberättare använde
sig av. Också den fantastiska sagoberätta-
ren Berndt Strömberg använde sig av det
här stildraget. Berndt Strömberg, eller
Blind-Strömberg som han kallades, är en
okänd finlandssvensk storhet som skulle
vara värd en mycket synligare plats i vår
finlandssvenska  kulturhistoria. Ström-
berg föddes 1822 i Trollböle i Ekenäs
landsförsamling. Hans far var torpare
och han levde under fattiga förhållanden.
Berndt insjuknade i koppor vid några
månaders ålder och blev blind för livet.
Efter att hans föräldrar dött levde han
som rotehjon på församlingens fattigun-
derstöd. Rotehjonstillvaron förde honom
till många olika platser men de sista 40
åren bodde han på Fiskartorpet i Leksvall
där han dog 1910, 88 år gammal.

V.E.V. Wessman träffade Strömberg där
1909 och upptecknade 120 sagor efter ho-
nom. Folkloristen Gun Herranen åter-
upptäckte Strömberg, efter att hans sagor
i årtionden hade legat glömda i arkiven,
och hon har ingående studerat hans liv
och hans berättarteknik.

Strömberg var en folksagokonstnär av
första klass och han måste anses vara en
av Nordens främsta kända sagoberättare.
Gun Herranen har också visat hur han i
de fantastiska berättelserna anknyter till
erfarenheter ur sitt eget liv. Om det i sa-
gorna finns någon som inte kan se, väver
han in erfarenheter från egna svårigheter
med sin blindhet. Han berättar verklig-
hetstroget om danser och kalas, om verk-
tyg och arbete, om fattigdom och stånds-
skillnader. Folksagans stil och förlopp bi-
behålls men i detaljer och skeenden utan-
för sagans egentliga handling kan den bli
realistisk och jordnära.
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Vinjetten till ”De båda systrarna”, en folksaga från Karelen, tecknad av Helene Schjerfbeck. Ur Finska folk-
sagor berättade af Rafael Hertzberg, Helsingfors 1880.

Saga och dikt i en salig blandning

Anton Falk hör till de rätt fåtaliga, äkta folk-
sagoberättare i Svenskfinland vars sagor
har inspelats på band. Anton Falk föddes i
Västerby i Pyttis 1898. På hans repertoar
står både långa novellsagor och kortare
skämtsagor, som till innehåll och form be-
varat folksagans stil och gestaltning. Anton
Falk har i en del av sina sagor gjort det ab-
surda spänningsförhållandet mellan det sa-
golika och det realistiska till ett av berättel-
sens viktigaste stilistiska medel. Det hade
han inte hittat på själv utan han hade hört
sina skaskor, som han säger, av den stora
pyttissagoberättaren Henrik Viala, eller
Viala Heik, som tydligen hade den här typ-
ens berättelser som sin specialitet. Anton

Falk hade knappast träffat Viala, utan han
har lärt sig sagorna via andra. Berättelserna
skildrar skenbart självupplevda äventyr.
Ingen kan tro på att Viala Heik på en gästgi-
vargård i Fredrikshamn blev underrättad
av två livstidfångar, på väg att skickas till
Sibirien, om att deras säck med guldpengar
fanns gömd i ett visthus i Vörå. Det tog
Anton tre kvart att berätta om resan till
Vörå,  hur Brunte travade på till Kausala,
Konttila, Hollola, Päjänne, Kurikkala, Sei-
näjoki, Riitilä, Korsholm, Vasa och många
andra orter och om alla han träffade och
lyckades lura, och hur han efter många
äventyr faktiskt hittade säcken med guld-
pengar i Vörå, och i sin specialgjorda kärra
med dubbla bottnar, där han kunde göm-
ma guldpengarna, kom tillbaka till Pyttis.
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Berättaren och hans publik

Upptecknaren Gustaf Åberg, utskickad av
Nyländska avdelningen, träffade Henrik
Viala flera gånger åren 1877–79. Viala
meddelade Åberg både dialektord och sa-
gor. Gustaf Åberg hade tydligen inte helt
lätt att umgås med folk. Han var också
sjuk och dog bara 34 år gammal. Henrik
Viala blev i alla fall trött på utfrågning-
arna. Han tyckte säkert att det var tråkigt
att berätta sagor bara för en surmulen man
som satt och skrev och inte för ett engage-
rat auditorium. Så Viala Heik började be-
gära betalt. Åberg skriver att han nödga-
des betala en ordentlig dagspenning åt
Viala samt ”dessutom till middag och
kväll för droppar och hufvudbot, som han
aldrig underlät att begära”.

Henrik Viala var medveten om sin be-
rättarförmåga, och han var uppskattad i
det samhälle han levde i. Berättelserna

och sagorna kom i alla fall inte utan läm-
por. Gun Herranen har visat att inte hel-
ler den blinda Berndt Strömberg berätta-
de sina sagor i tid och otid. Han var med-
veten om sin förmåga, och att ingen i
hans omgivning kunde mäta sig med ho-
nom. Han berättade aldrig oombedd,
men ungdomarna samlades hos honom
på kvällarna och bad honom berätta och
de betalade 5 eller 10 penni för varje saga.
Strömberg var också med vid dansstu-
gorna i Leksvall där man dansade till två-
radigt dragspel. I pauserna mellan dans-
andet samlades ungdomarna kring den
blinda gubben och bad honom berätta.

Blind-Strömberg kunde också sjunga.
Under marknader sågs han stå i ett gat-
hörn vid Ekenäs torg och berätta sagor
och sjunga visor för förbipasserande, i
hopp om att få en slant.

För sagoberättaren var naturligtvis
uppskattningen från omgivningen viktig.
Det är ett faktum att många av de stora
sagoberättarna stod lågt på den sociala
rangskalan. De som hade förutsättningar
att bli berättare, kunde hävda sig på detta
sätt. Men berättandet och sjungandet
kunde också bli en liten inkomstkälla för
den fattiga.

Anton Falk fick frågan varifrån han fått
alla sin sagor. Anton svarade:

Bara man hittar roten så hittar man allt det
andra sen också. Man fogar tillsammans.
Man kan ju forma sen därifrån till en skasko.
Så har de nog gjort förr också. Bara man hit-
tar motivet så hittar man nog sen allt annat
också. Bara man får grunden, så nog kom-
mer allt det andra sen bakett.

Här säger Anton Falk någonting av det
mest grundläggande för sagoberättandet
och för all folkdiktning genom tiderna,
dvs. om man hittar grunden och roten
och motivet så kommer det andra också,
förutsatt att man är en berättare och hem-

Helene Schjerfbecks vinjettillustration till den
karelska folksagan ”Just ingenting”, utgiven av
Rafael Hertzberg 1880.
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mastadd i folkdiktningens värld. En sa-
goberättare lär sig inte som en skådespe-
lare en roll utantill, utan sagoberättarnas
sagor är ständigt stadda i förändring, be-
roende på publik och tillfälle.

Sagoberättarna var dramatiskt och
språkligt begåvade underhållare som
hade satt energi, tid och stort arbete på att
lära sig sin konstart. Så visst hade både
Viala Heik och Blind-Strömberg rätt att
begära betalt. Att underhållarna borde få
ersättning tyckte också artisterna i den
gamla karelska folkkulturen. Jag skall
sluta med en dikt ur Kanteletar, där sånga-
ren klart och tydligt säger vad han menar.

Gärna vill för er jag sjunga,
utan lön jag dock ej sjunger,
utan guld ej munnen nöter,
tungan utan pengar piskar.
Sångarns gom blir trött av sången,
diktarns strupe torr och törstig
av att utan pengar sjunga
utan guld beständigt gala.
Mycket är det ej jag fordrar,
knapp är nog den lön jag kräver,
för att öppna mun ett öre,
dalern för att vända tungan,
en kopek för hela ordet,
hälften blott för halva ordet.

Anne Bergman

Artikeln bygger på ett föredrag hållet 6.5.2002
i SLS föreläsningsserie Berättande bilder – talan-
de texter. Dikten ur Kanteletar är översatt av
Joel Rundt (1937).
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Professor Anna-Maria Åström, professor
Bo Lönnqvist och fil.mag. Yrsa Lindqvist
har belönats med Statens informations-
pris för boken Gränsfolkets barn. Finlands-
svensk marginalitet och självhävdelse i kul-
turanalytiskt perspektiv. Undervisningsmi-
nister Maija Rask överräckte priset vid en
ceremoni i Statens festvåning den 23 april
2002.

I prismotiveringen står det bl.a. att ver-
ket förmedlar en mångsidig bild av den
finlandssvenska befolkningen och att
verket är en omfattande analys av fin-
landssvenskheten.

Statens informationspris till
Gränsfolkets barn

De tre pristagarna den 23 april 2002, Anna-Maria Åström, Yrsa Lindqvist och Bo Lönnqvist. Foto Mikael
Nybacka.

”Boken lyckas slå hål på många stereo-
typier utan att för den skull tappa sitt in-
siktsfulla grepp, som stöder och stärker
den finlandssvenska identiteten. Den
fängslande analysen visar hur det sym-
boliska kapitalet i den finlandssvenska
kulturen förnyas. Boken lyckas yppa den
finlandssvenska kulturens seglivade struk-
turer. Samtidigt är den en utmaning för
studier i den finlandssvenska mentalite-
ten”, sägs det vidare.

Gränsfolkets barn utkom på Svenska lit-
teratursällskapets förlag hösten 2001.
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Jouni Kuurne

Mathilda Rotkirch

Konstnärinna och resenär

Mathilda Rotkirch (1813–1842) har kallats
”Finlands första konstnärinna i modern
mening”. Hon utbildade sig till konstnär i
Stockholm, eftersom konstutbildning in-
te stod att få i Finland i början av 1800-
talet, i synnerhet inte för kvinnor. Som ut-
bildad konstnär var hon således en före-
gångare, även om måleriet för henne
mera var ett nöje än en profession.

Åren 1840–1841 gjorde Mathilda Rot-
kirch en resa till Tyskland, Schweiz, norra
Italien och Frankrike. Den dagbok hon för-
de under resan har bevarats och publice-
ras nu för första gången. I resejournalen
skriver hon om musei- och operabesök,
sevärdheter och naturupplevelser som var
typiska för den tidiga ”tourismen”.

Jouni Kuurnes studie över Mathilda
Rotkirchs liv, hennes konstnärsgärning

Nya böcker
och eftermäle i konsthistorien är den för-
sta på årtionden. Hennes produktion kom
att omfatta ett sextiontal verk, de flesta
porträtt av släktingar och vänner. I boken
ingår också en kommenterad förteckning
över alla hennes kända verk. De flesta ver-
ken är också avbildade.

En utställning med porträtt målade av
Mathilda Rotkirch visas på Borgå muse-
um, Gamla kaplansgården, t.o.m. 28.7.
2002. Utställningen flyttar senare till Åbo
konstmuseum. Borgå museum och Åbo
konstmuseum ger tillsammans ut boken
på finska.

Hft., ill. i färg och svartvitt, 208 s.
Bokhandelspris ca 36 €
ISBN 951-583-077-X

Samlade skrifter av
Johan Ludvig Runeberg XVI

Kommentar till Skönlitterär prosa

Krister Nordberg

Inför 200-årsjubileet av nationalskaldens
födelse 2004 slutförs utgivningen av Sam-
lade skrifter av J.L. Runeberg. Denna vår har
den sextonde delen i serien utkommit:
Krister Nordbergs kommentarer till Skön-
litterär prosa. Textvolymen (del VII) ut-
gavs av Carl-Eric Thors år 1977.

Hft., 294 s.
Bokhandelspris ca 32 €
ISBN 951-583-075-3

Även textvolymen finns att tillgå och kan
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beställas från SLS. Skönlitterär prosa, utg.
Carl-Eric Thors (1977).

Bokhandelspris ca 14 €
ISBN 951-9017-32-1

Kurt Zilliacus

Forska i namn

Att ta till vara och studera de svenska ort-
namnen i Finland har från början varit
centrala uppgifter för Svenska litteratur-
sällskapet och dess arkiv. Sällskapets f.d.
namnarkivarie Kurt Zilliacus har här
samlat texter som han åren 1966–96 har
skrivit i ämnet – historik, planer, instruk-
tioner och olika slags rapporter och artik-
lar om forskning, namnvård och namn-
politik. I boken ingår också Kurt Zilliacus
aldrig i bokform utgivna Onomastik från
1975, en systematisk namnteori som har
öppnat nya vägar för forskningen.

Huvudsyftet med boken är att ge in-
tresserade verktyg att läsa namnsamling-
arna och själva namnen på rätt sätt och ta
del av alla de upplysningar som namnen
ger om bygdernas liv och historia.

Hft., ill. i färg och svartvitt, 290 s.
Bokhandelspris ca 34 €.
ISBN 951-583-076-1

Strövtåg i ordskogen

Lars Huldén om liv och verk

Red. Inga-Britt Wik

Lars Huldén debuterade 1958 som lyriker
med diktsamlingen Dräpa näcken. Sedan
dess har han gett ut ett stort antal dikt-
och prosaböcker, skrivit och översatt dra-
matik, skrivit sångtexter och oratorier
och översatt poesi, senast Kalevala till-
sammans med sin son Mats Huldén.

I samtal med Inga-Britt Wik berättar
han här om sina skönlitterära verk, om
deras tillkomst, om inspirationskällor
och om sitt förhållande till språket och
dialekten, till musiken och sången. Han
berättar också om sin uppväxt i Monå i
Munsala, om sin familj och om hur det
har varit att kombinera akademiskt arbe-
te med ett skönlitterärt författarskap.

Intervjuerna är gjorda 1992 och 2000
inom ramen för projektet Finlandssvens-
ka författarintervjuer. Inga-Britt Wik har
redigerat intervjumaterialet, som återger
författarens röst och ger en detaljrik och
mångsidig bild honom och hans verk.

Hft., ill., 376 s. Utk. i aug.
Bokhandelspris ca 40 €.
ISBN 951-583-072-9
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Barbro Wiik

Studier i de österbottniska dia-
lekternas fonologi och morfologi

De österbottniska dialekterna är förhål-
landevis välbevarade och uppvisar en
omfattande variation sinsemellan. I den-
na avhandling beskrivs de moderna dia-
lekternas ljud- och formsystem. Samman-
lagt handlar det om trettio österbottniska
sockendialekter.

I dagens föränderliga Österbotten sker
en viss dialektutjämning, samtidigt som
dialekterna också närmar sig standard-
språket. Men dialektens domän har också
utvidgats: Det går an att tala dialekt ock-
så utanför den privata sfären och hemor-
ten.

Undersökningen bygger dels på fältun-
dersökningar, dels på strukturella be-
skrivningar utförda av deltagarna i pro-
jektet Språk och skola i Österbotten, dels på
tidigare undersökningar av österbottnis-
ka dialekter.

Boken är det åttionde bandet i serien
Studier i nordisk filologi, utgivare Ann-Ma-
rie Ivars.

Hft., 374 s. A-medlemmar kan be-
ställa boken gratis.
Bokhandelspris ca 32 €.
ISNB 951-583-078-8

Historiska och litteratur-
historiska studier 77

Red. Pia Forssell och John Strömberg

Flera av bidragen i årets volym av Histo-
riska och litteraturhistoriska studier an-
knyter till 1700-talet. Estetiken i Finland
på Porthans tid behandlas av professor
Hannu K. Riikonen. Ekonomiska ortsbe-
skrivningar från andra hälften av seklet
undersöker doktoranden Mattias Legnér
i artikeln ”Geografin i nyttans och foster-
landets tjänst”. Docent Vesa Oittinen pre-
senterar Åbofilosofen G.I. Hartmans
Kunskapslära och akademiker Georg
Henrik von Wright berättar hur samme
Hartmans försvunna manuskript spåra-
des i ryska arkiv. Professor Sven Hirn
presenterar den originelle skriftställaren,
uppfinnaren och elfenbenssnidaren Jacob
Johan von Bilang. Docent Margareta
Björkman har ägnat sig åt läshistoria i sin
forskning och i artikeln ”Läsning för nyt-
ta och nöje” redogör hon för hur läsvano-
rna spred sig socialt och hur läsvanorna
och bokmarknaden förändrades under
1700-talet. – I upplevelseturismen utgör
historien en attraktion och doktoranden i
etnologi Kajsa Wikman undersöker hur
staden Lovisa utnyttjar arvet från 1700-
talet i ”Kulturarv och historiskt återupp-
livande i en småstad av idag”.

Den romanteoretiska diskussionen i Fin-
land på 1850-talet belyser fil.lic. Kristina
Malmio genom en analys av A.G. Ingelius
gotiska roman Det gråa slottet. – Konsthis-
torikern och -kritikern Erik Kruskopf be-
rättar med hjälp av generösa brevcitat om
den livslånga vänskapen mellan Albert
Edelfelt och den danske konstnären och
museichefen Pietro Krohn. Det förra sekel-
skiftets konstnärskretsar tangerar också
Yale-professorn George C. Schoolfield i sin
analys av Rainer Maria Rilkes dikt ”Ode

österbottniska dialekternas

SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND

STUDIER I 
NORDISK 
FILOLOGI

fonologi och morfologi

Barbro Wiik

Studier i de

UTGIVNA GENOM
ANN-MARIE  IVARS
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an Bellman”. Den rumänske skulptören
Constantin Brancusi och diktaren Gunnar
Ekelöf sammanför konsthistorikern Erik
Stenmark i sin artikel ”Ekelöf, Brancusi
och de återkommande bilderna”.

I volymen publiceras också ärkebiskop
emeritus John Vikströms årsfestföredrag
”Att säga det outsägliga”, som behandlar
drag i det moderna religösa språket.

Hft., ill., ca 300 s. Distribueras till
alla medlemmar.
Bokhandelspris ca 26 €
ISBN 951-583-079-6

Elias Lönnrot

Vandraren och andra
reseberättelser

Vandraren var Elias Lönnrots första egent-
liga reseberättelse, som han skrev under
en sommarvandring genom Tavastland
och Savolax till Karelen 1828.

Lönnrot skrev Vandraren och de övriga
reseanteckningarna i volymen på svens-
ka, men de har inte getts ut på original-
språk sedan början av 1900-talet.

I den nya Lönnrotutgåvan ingår en in-
troduktion skriven av Pekka Laaksonen,
arkivchef på SKS (Finska Litteratursäll-
skapet). Lönnrots egna texter utges nu
med moderniserad stavning, försedda
med kortfattade kommentarer och ord-
förklaringar. Se även s. 3.

Inb., ill., ca 250 s. Utk. i okt.
Bokhandelspris ca 38 €
ISBN 951-583-081-8

Carola Ekrem

Lev lycklig, glöm ej mig!

Minnesböckernas historia

Minnesböckerna med sina verser och
glansbilder är ett stycke kulturhistoria
som berättar om flickors föreställnings-

Nytryck

Ur höstens utgivning

Marika Rosenström

Fartyget, himlen och havet

Verklighetsuppfattningen bland
sjömän i långfart under segel-
sjöfartens sista era

Boken om de sista Kap Hornarnas liv på
fartygen finns nu i ett efterfrågat nytryck.
Marika Rosenström tecknar en etnolo-
gisk-folkloristisk helhetsbild av livet om-
bord på de sista segelfartygen i långfart.
Männen i riggen och vid rodret i ”The
Grain Rrace” mellan Australien och Eu-
ropa träder här fram i helfigur. Bilden
omfattar såväl de materiella som de men-
tala dimensionerna av sjömanskulturen.

Texten kompletteras med ett rikt illustra-
tionsmaterial. Boken utkom första gång-
en 1996 och ingår i serien Meddelanden
från Folkkultursarkivet.

Hft., ill., 159 s.
Bokhandelspris ca 26 €
ISBN 951-583-021-4



41

värld. Under hela 1900-talet var seden
med minneböcker mycket populär bland
finlandssvenska flickor, men den här-
stammar från en äldre tradition bland
pojkar, de s.k. stamböckerna. Utgående
från de över 200 minnesböcker från 1800–
1900-talen som finns bevarade i litteratur-
sällskapets arkiv presenterar Carola Ek-
rem den rika tradition som minnesböck-
erna bär.

Inb., ill. i färg, ca 240 s. Utk. i okt.
Bokhandelspris ca 40 €
ISBN 951-583-080-X

När kom svenskarna till Finland?

Red. Ann-Marie Ivars och
Lena Huldén

Hur länge har det funnits en svensksprå-
kig befolkning i Finland och varifrån här-
stammar den? Ända sedan 1800-talet har
en lång rad discipliner ägnat sig åt dessa
frågor. Diskussionen har ofta varit ideo-
logiskt styrd, tidvis också laddad. I denna
bok framträder forskare från olika disci-
pliner – arkeologi, historia, språkveten-
skap, genetik, botanik – och presenterar
de resultat forskningen till dags dato
kommit till inom respektive område. Ar-
tiklarna i boken bygger på en föreläs-
ningsserie som litteratursällskapet ord-
nade hösten 2001.

Hft., ill., ca 220 s. Utk. i nov.
Bokhandelspris ca 34 €
ISBN 951-583-082-6

Mikko Huhtamies

Knektar och bönder

Knektersättare vid utskrivningarna i
Nedre Satakunda under 30-åriga kriget

I stormaktstidens Sverige var bondebe-
folkningen ryggraden i såväl ekonomin
som krigsmakten. I denna avhandling vi-
sar Mikko Huhtamies vilka ekonomiska
och sociala konsekvenser ”militärsta-
tens” eller ”maktstatens” soldatutskriv-
ningar och skattepålagor hade för bonde-
samhället, som skulle tillgodose både
lantbrukets och arméns behov av manlig
arbetskraft. För att klara av detta började
de besuttna bönderna använda sig av lej-
da ersättare i stället för de utskrivna från
den egna gården. De avlönade obesuttna,
ofta ogifta karlar, som rekryterades som
fotfolk till armén.

Huhtamies ger en mångsidig bild av
den betydelse utskrivningarna hade för
lokalsamhället.

Hft., ca 300 s. utk. i dec.
Bokhandelspris ca 32 €
ISBN 951-583-083-4

Sven Hirn

Den gastronomiska hästen

Gamla nordiska artistaffischer

Cirkustrupper och enskilda kringresande
artister har sedan 1700-talet gjort offent-
lig reklam för sina framträdande. Af-
fischerna med träsnitt spreds i tusental,
men endast en bråkdel av dem har beva-
rats i allmänna och privata samlingar.
Sven Hirn presenterar här ett urval affi-
scher, de äldsta från mitten av 1700-talet,
och skriver utifrån dem om trupperna
och artisterna. Boken ger en bred över-
blick av cirkusartade nöjen på våra nord-
liga breddgrader.

Inb., ill., ca 200 s. Utk. i dec.
Bokhandelspris ca 36 €
ISBN 951-583-084-2

N.E.-H.
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PRIS

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris

Hallbergska priset om 12 000 euro utdela-
des den 16 maj. Pristagare är fil.dr Holger
Lillqvist, Helsingfors, som erhöll priset
för doktorsavhandlingen Avgrund och pa-
radis. Studier i den estetiska idealismens litte-
rära tradition med särskild hänsyn till Edith
Södergran (Helsingfors universitet 2001).
Pristagarens anförande vid prisutdelning-
en återges här på annan plats i detta num-
mer (s. 45).

Pristmotiveringen lyder:

Priset tillföll fil.dr Holger Lillqvist för
hans doktorsavhandling, en idéhistoriskt
skarpsynt, teoretiskt och textanalytiskt
vittfamnande avhandling utgående från
Edith Södergrans verk och dess tillägnan-
de hos andra finlandssvenska och riks-
svenska författare. Lillqvist undersöker
förändringarna i den estetiska idealismen
från Kant till Hans Ruin och i denna tra-
dition förankrar han Edith Södergrans
diktning och arvet efter den.

ÖVRIGA PRIS

Vid sällskapets årshögtid 5.2.2002 utdela-
des 99 000 euro i litterära pris. Sällskapets
stora pris, Tollanderska priset om 13 000
euro, tillföll författaren Jörn Donner.

Pris, stipendier och
forskningsbidrag

Övriga pristagare var teol.dr Peter Ny-
näs 12 000 euro, författaren Kristina
Björklund 12 000 euro, författaren Bodil
Lindfors 11 000 euro, musikpedagogen
Lena von Bonsdorff 6 000 euro, pol.dr
Susanna Fellman 6 000 euro, författaren
Marianne Backlén 5 000 euro, författaren
Peter Sandström 5 000 euro, fil.dr Pia Toi-
vonen 5 000 euro, författaren Eva-Stina
Byggmästar 4 000 euro, skyddsbiologen
Leif Lindgren 4 000 euro, författaren
Henrika Ringbom 4 000 euro, fil.dr Ann-
Catrin Östman 4 000 euro, fil.dr Carl
Frängsmyr 4 000 euro och fil.dr Merit Lai-
ne 4 000 euro.

STIPENDIER OCH
FORSKNINGSBIDRAG

Under vintern och våren 2001–2002 har
sällskapet beviljat följande stipendier och
forskningsbidrag.

Nämnden för historieforskning

Nämndens forskarstipendier har tillfallit
fil.lic. Henrik Asplund 1 800 euro, fil.lic.
Jessica Parland-von Essen 3 000 euro,
fil.mag. Peter Stadius 3 000 euro, fil.mag.
Johanna Wassholm 3 000 euro, fil.mag.
Magnus Westerlund 3 000 euro och fil.
mag. Charlotta Wolff 3 000 euro.
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Litteraturvetenskapliga nämnden

Nämndens forskarstipendier har tillfallit
fil.mag. Jan Hellgren 3 650 euro, forsk-
ningsassistent Kati Launis 3 000 euro,
doktorand Sonja Miladinovic 3 650 euro,
fil.mag. Rita Paqvalén 3 650 euro och
fil.mag. Kerstin Romberg 3 650 euro. Ett
resestipendium om 500 euro tilldelades
fil.mag. Thomas Gartz.

Språkvetenskapliga nämnden

Nämnden har tilldelat fil.mag. Birgitta
Könönen ett forskarstipendium om 2 000
euro samt resestipendier till fil.mag. Har-
ry Lönnroth 250 euro och fil.mag. Leila
Mattfolk 436 euro.

Traditionsvetenskapliga
nämnden

Nämndens forskarstipendier har tillfallit
fil.mag. Yrsa Lindqvist 2 000 euro, fil.lic.
Ole Rud Nielsen 900 euro, fil.lic. Solveig
Sjögren-Pietarinen 4 000 euro, fil.mag.
Monica Ståhls-Hindsberg 2 250 euro och
fil.mag. Lisen Sundqvist 4 350 euro.

Ingrid, Margit och Henrik Höijers
donationsfond

Svenska språket: fil.mag. Charlotta af
Hällström 2 500 euro, Institutionen för
nordiska språk vid Helsingfors universi-
tet, seminariebidrag 500 euro, fil.mag. Li-
selott Nordman 13 000 euro, fil.mag. Pek-
ka Saaristo 13 000 euro, fil.mag. Sirpa
Sipola 13 000 euro, Institutionen för språk-
och översättningsvetenskap vid Tammer-
fors universitet, konferensbidrag 1 000
euro, fil.mag. Marianne Tikka 10 700 euro

och fil.lic. Barbro Wiik 1 215 euro.
Historia: Biblioteks- och kulturnämn-

den i Sund, tryckningsbidrag 1 500 euro,
fil.mag. Kim Björklund 7 500 euro,
fil.mag. Christina Granroth 5 000 euro,
fil.dr Tom Gullberg 7 500 euro, fil.mag.
Kristina Linnovaara 13 000 euro, fil.lic.
Kenneth Lönnqvist 3 500 euro, fil.mag.
Carina Nynäs 10 000 euro, fil.dr Kaj
Sandberg 5 000 euro, Fonden Stensböle
Minnen 23 000 euro, fil.mag. Johanna
Wassholm 7 000 euro och Charlotta Wolff
6 000 euro.

Teologi och kyrkohistoria: teol.mag.
Carola Envall 13 000 euro, teol.mag. Kim
Groop 2 858 euro, teol.mag. Leena Hokka
6 500 euro och teol.mag. Björn Nalle Öh-
man 5 000 euro.

Miljövård och teknologi: dipl.ing.
Thomas Carlsson 9 300 euro, Föreningen
vatten- och luftvård för Östra Nyland och
Borgå å 20 000 euro, agronom Paul Rie-
singer 15 000 euro, ViaWind Ab 15 000
euro och Vindkraftföreningen r.f. 6 700
euro.

Bröderna Lars och Ernst Krogius
forskningsfond

Vid sällskapets årsmöte 4.4.2002 kungjor-
des årets stipendier: ekon.stud. Stefan
Lee 6 000 euro, ekon.mag. Sari Metso
2 400 euro, pol.lic. Christopher Palmberg
2 600 euro, ekon.mag. Daniel Pasternack
3 600 euro och ekon.mag. Johan Sandnäs
2 400 euro.

Hjördis och Arvid
Standertskjölds minnesfond

Vid sällskapets årshögtid 5.2.2002 kung-
jordes årets stipendier: docent Agneta
Ahlqvist 6 000 euro, fil.mag. Heidi Grön-
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strand 3 000 euro och författaren Lolan
Björkman 3 000 euro.

Fonden för Strömma gård

Ur fonden har utdelats ett understöd om
3 300 euro till Konstklubben i Dragsfjärd.

Professor Carl-Eric Thors
stipendiefond

Ur fonden har utdelats resestipendier till
Institutionen för nordiska språk vid Hel-
singfors universiet, för en studieresa till

Sverige 1 000 euro och fil.mag. Leila
Mattfolk 500 euro.

Carl-Johan von Troils minnesfond

Ur fonden har utdelats resestipendier till
med.kand. Anton Fogelholm 850 euro,
med.kand. Annika Holmström 500 euro,
med.stud. Emma Kajander 500 euro,
med.kand. Ron Liebkind 1 200 euro,
med.kand. Katarina Näs 800 euro,
med.kand. Agnes Stenius 1 000 euro,
med.stud. Johan Söderström 420 euro och
med.kand. Lena Thorn 900 euro.

Svenska litteratursällskapets författargård i Vörå har fått ny beboare. Författaren Ta-
tiana Sundgren, som bott i huset i tio år, har flyttat ut till sommaren och ny invånare är
Magnus Lindholm. Magnus ”Mao” Lindholm är en välbekant kulturprofil i Svenskfin-
land. Böcker han utgett är MannaMinne, en historik över Wasa sångargille och Från
Skandal till Musikal, Wasa Teater 1919–1994 samt  historiker över Vasa centralsjuk-
hus och Vasa hälsovårdsläroanstalt. Han har också redigerat två allsångsböcker
och varit redaktör för flera tidskrifter, bl.a. för I Rågens rike, Vörå årsbok 1981–84,
Resonans 1986–93 och Medborgarbladet 1993–94.

Magnus Lindholm var kultursekreterare i Vörå 1981–83. Åren 1995–98 verkade
han som ombudsman för Svenska kulturfonden. Han har också verkat som tf. gene-
ralsekreterare vid Österbottens konstkommission.

Författargården Abrams, som Svenska litteratursällskapet erhållit som en testa-
mentarisk donation av handlanden Matilda Westin, invigdes 1992. Tatiana Sund-
gren, som var gårdens första invånare, förblir boende i Vörå.

MP

Ny invånare i Abramsgården
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Det har gått 85 år sedan Edith Södergrans
debut 1916, och den här perioden bjuder
på en ovanligt rik och spännande recep-
tionshistoria. Inte minst fängslande är att
i det här materialet följa den formliga
dragkamp kring bilden av Södergran
som alltsedan 20-talet har pågått, utifrån
litteraturpolitiska och andra intressen.

Generationer av vanliga lyrikläsare,
kritiker, poetkolleger och forskare har bil-
dat sig sin egen uppfattning om författar-
skapets egenart och kärnproblematik.
Vissa perspektiv på diktningen har kom-
mit att starkt dominera och med tiden fått
det självklaras prägel. Andra, enligt min
mening viktiga tolkningsperspektiv har –
med undantag för några få ansatser –
trängts undan från den offentliga diskus-
sionen, inklusive den akademiska.

Stickordsmässigt kan några av de vikti-
gaste perspektiven på Södergran under
1900-talet sammanfattas med orden bio-
grafism, modernism och feminism. De un-
danträngda tolkningsperspektiven åter
har att göra med Södergrans traditions-
tillhörighet: hennes samband med en lit-
terär och estetisk tradition som går tillba-
ka ända till 1700-talet, och som stickords-
mässigt kan antydas med termerna este-
tisk idealism, romantik och symbolism.
Det är den här traditionen som står i fo-

Bilden av Söder gran*

kus i min avhandling Avgrund och paradis.
Jag skall kort kommentera några av de

här stickorden, och närmare bestämt för-
hållandet mellan det dominanta och det
undanträngda i Södergranbilden. För det
första: biografismen och Södergran. Den
biografiska kontexten introducerades av
Hagar Olsson redan på 20-talet men fick
sin slutgiltiga dominans genom Gunnar
Tideströms monografi från 1949. Den här
kontexten gav läsarna en förståelseram
för förgänglighetstematiken och inte
minst för Södergrans extatiska, hybrisar-
tade poesi under åren 1918–20; den kun-

* Pristagaren fil.dr Holger Lillqvists anföran-
de vid utdelningen av Statsrådet Mauritz
Hallbergs pris 16.5.2002. Lillqvists belönade
avhandling Avgrund och paradis utgavs på
Svenska litteratursällskapets förlag 2001.

Holger Lillqvist.
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de man nu läsa som ett slags manisk litte-
rär kompensation för författarens sjuk-
dom och även annars trängda livsom-
ständigheter.

Men vad man därigenom även i akade-
miska sammanhang i stort sett kom att
blunda för är det faktum att till sin före-
ställningsvärld (om än inte till sitt form-
språk) likartad poesi skrivits av en
mängd andra poeter i den romantisk-
symbolistiska traditionen; vidare att den
Södergranska extasdiktningens idébak-
grund finns i en platonsk och kantiansk
idealism som inspirerat många andra po-
eter i samma tradition, helt oberoende av
deras personliga livsomständigheter; och
slutligen att tids- och förgänglighetspro-
blematiken, som förvisso är avgörande
hos Södergran, inte behöver hennes bio-
grafi som kontext, för den här tematiken
är överhuvud avgörande hos poeter som
kämpat med modernitetens problem –
alltifrån högromantiker som Wordsworth
över postromantiker som Baudelaire
fram till 1900-talets lyriker. Det snäva bio-
grafiska perspektivet har skymt sikten
för de traditionssammanhang som Söder-
gran ingår i och som är viktiga för en
adekvat förståelse av hennes diktning
och dess betydelse.

Sedan till stickord nummer två och frå-
gan om modernismen och Södergran. Till
de ständigt upprepade litteraturhistoris-
ka självklarheterna hör att Södergran är
den viktigaste vägbanaren för den skara
av finlandssvenska lyriska modernister
som debuterade på 20-talet, och överlag
för den nordiska modernismen. Att så är
fallet skall inte förnekas. Men i min av-
handling har jag pekat på att den här
hävdvunna bilden samtidigt innehåller
grova förenklingar, och att den har fått
grava följder för förståelsen av Söder-
grans egenart.

20-talsmodernisterna bidrog själva ak-

tivt till den här Södergranbildens snabba
genombrott, bl.a. genom rekryteringen
av Södergran som medarbetare i tidskrif-
ten Ultra 1922. Ultraisterna ville natur-
ligtvis framhäva sin litterära modernitet
och de gick därför mycket ogärna in på
frågor om sin egen traditionstillhörighet,
och samma mörkläggning kom Söder-
gran till del när de i en mängd artiklar i
olika sammanhang presenterade och dis-
kuterade hennes författarskap.

Ännu viktigare är att 20-talsmoder-
nisterna tenderade att undertrycka de
fundamentala skillnaderna mellan dem
själva och föregångaren Södergran, som
ju tillhör 1910-talets på många sätt annor-
lunda historiska, estetiska och litterära
landskap. Och här kommer vi till kärn-
problematiken i min avhandling. Jag har
velat lyfta fram den radikalt idealistiska
egenarten hos Södergran och den klyfta
som därigenom finns mellan hennes för-
fattarskap och den mellankrigstida litte-
raturen. Fokuseringen på den här littera-
turhistoriska utvecklingen har gett av-
handlingen dess breda uppläggning; nå-
gon Södergranmonografi är det ju inte
fråga om.

Vad går Södergrans idealism då ut på?
Utifrån de idéhistoriska perspektiv jag
använder mig av har jag velat visa hur
Södergrans lyriska produktion från första
början bygger på ett skarpt dualistiskt,
rentav antagonistiskt förhållande mellan
jag och värld, mellan vilja och verklighet,
mellan översinnlighet och kroppslighet.
Mellan de här två polerna finns hos Sö-
dergran en avgrund som hon inte förmår
överbrygga men nog åsidosätta – med
hjälp av radikalt idealistiska strategier.
De går ut på att det estetiskt aktiva jaget
överspelar den sinnliga erfarenheten så
att en harmonisk fusion av jag och värld
kan uppstå. Det här är möjligt endast ge-
nom att ett nytt, jämfört med vardagsja-
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get starkt stiliserat jag skrivs fram i lyri-
ken. Den imaginära föreningen av jag och
värld innebär för den radikala idealisten
vägen till en paradisisk lyckokänsla. En
sådan idealist gör alltså en dygd av sitt
bestående främlingskap inför det sinnliga
– ja, främlingskapet är ingenting mindre
än själva grundförutsättningen för det
konstnärliga skapandet.

Hos de mellankrigstida poeterna finner
man däremot en alltmer utåtriktad, verk-
lighetsorienterad strävan som praktiskt
taget saknas i Södergrans produktion.
Idealismen söker sig nya former – och
ofta i en intensiv, kritisk dialog med före-
gångaren Södergran, som alltså nog är en
viktig referenspunkt men sällan ett direkt
föredöme för de senare modernisterna.
På ett undantag när: under mellankrig-
sperioden blir Södergrans allra sista, reg-
ressivt naturnära dikter från 1922 oerhört
uppskattade bland flera av författarkolle-
gerna – de har betytt mycket för bl.a. R.R.
Eklund och Gunnar Ekelöf.

Till slut några ord om det tredje av de
stickord som jag inledningsvis tog upp:
feminismen, som under de senaste två–
tre årtiondena alltmer gjort sig gällande i
Södergrantolkningen. Södergran har bli-
vit läst som en specifikt kvinnlig poet,
och hon har placerats i en specifikt kvinn-
lig litterär tradition. Inte minst har hen-
nes debutsamling – med kända dikter
som ”Dagen svalnar ...” och ”Vierge mo-
derne” – tolkats som ett direkt språkrör
för den emancipatoriska debatt kring
”den nya kvinnan” som var i svang vid
sekelskiftet 1800/1900. Jag ser det här
tolkningsperspektivet som starkt reduk-
tionistiskt – ännu mera reduktionistiskt
än den ensidiga fixeringen vid moderni-

sten Södergran – och jag menar att det här
perspektivet inte har övertygande stöd i
vare sig debutbokens eller hela författar-
skapets bärande föreställningsvärld.

Södergran anknyter nog till sin samtids
kulturradikala debatt, men hon använder
den för egna ändamål inom ramen för sitt
strängt idealistiska poetiska projekt. I sin
debutsamling utnyttjar Södergran suve-
ränt alla de möjligheter som i synnerhet
motivet med den erotiska besvikelsen ger
henne för en symbolisk gestaltning av
jagets syndafallsliknande avfall från
längtans föremål, det tidlöst ideala, jäm-
fört med vilket den sinnliga verkligheten
ju alltid tragiskt måste komma till korta.

Som jag i mitt arbete velat visa är Sö-
dergrans dikter i det här hänseendet en
förbluffande nära parallell till högroman-
tikern och platonisten Stagnelius erotiska
diktning hundra år tidigare. Stagnelius
betecknade rentav den sinnliga kärleken
som ”[den] symbol bland de tusende”
som bättre än någon annan lämpar sig för
poetisk gestaltning av människans för-
hållande till den sinnliga regionen över-
huvud – dvs. för gestaltning av den sinn-
liga verklighetens flyktighet och bedräg-
lighet jämfört med det ideala. Edith Sö-
dergran hade en liknande syn på den ero-
tiska sfärens väldiga symboliska potenti-
al. Kärntematiken i hennes s.k. erotiska
diktning har därför knappast någonting
att skaffa med en socialt syftande femi-
nism, utan bör enligt min uppfattning i
första hand läsas inom ramen för en radi-
kal idealism där poetjaget vänt ryggen åt
den sociala världen och dess problem.

Holger Lillqvist
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På hösten 1822 inskrevs en speciell kvar-
tett studenter vid Akademien i Åbo, stu-
denter som skulle få ett avgörande infly-
tande över den framväxande finska na-
tionens kulturella och statliga utveckling.
Johan Vilhelm Snellman och Casimir von
Kothen, den senare 1869 utnämnd till
vicekansler för universitetet och till chef
för den nyinrättade skolöverstyrelsen,
lämnar jag här åsido. Den tredje, Johan
Ludvig Runeberg är självklart närvaran-
de där Sällskapet är, grundat som det är
till hans minne. Den fjärde, Elias Lönnrot,
född 1802, kräver i år berättigad upp-
märksamhet.

Då jag i dag hälsar er välkomna till
Svenska litteratursällskapets i Finland
117:e årshögtid är det därför icke bara vår
uppburne skyddspatron Runeberg vi har
i tankarna utan även hans gode vän Elias
Lönnrot. Hos Lönnrot möter vi det finska
folkeposets återupptäckare och geniale
sammanställare, hos Runeberg den utko-
rade natinonalskalden. Det kan te sig
som ett märkligt sammanträffande, skri-
ver Johan Wrede i Finlands svenska litte-
raturhistoria, ”att dessa två typer av na-
tionalromantikens litterära gestaltnings-
principer, folkets genuina epik och natio-
nalskaldens episka konstpoesi, just i Fin-
land skulle företrädas av två på var sitt

Kring forskandets själ och
betydelse

Hälsningstal vid Svenska litteratursällskapets i
Finland årshögtid den 5 februari 2002

sätt så karaktäristiska utövare som Lönn-
rot och Runeberg”. Som förklaring anför
Wrede att båda kunde stödja sig på en re-
dan existerande europeisk tradition och
att  båda medvetet valde sina litterära ut-
tryckssätt i enlighet med den samtida lit-
terära kulturens förväntningar. Därtill in-
verkade finskans och svenskans olika so-
ciala förankring vid denna tid på den lit-
terära gestaltningen. Den finska dikten
talade med allmogens röst, den svenska
utifrån akademiska stilideal. Men bägge,
konkluderar Wrede, ”talade för nationen
och folket, bägge svarade på kulturellt
och politiskt definierade sociala beställ-
ningar”.

Då man 1902 firade Lönnrots 100-årsju-
bileum beslöt Litteratursällskapet ge ut
två volymer av Lönnrots svenska skrifter.
På ett liknande sätt kommer Sällskapet
att uppmärksamma den 200-åriga jubila-
ren, och därtill anordna ett seminarium
vid vilket speciell uppmärksamhet kom-
mer att ägnas relationen mellan det fin-
ska och det svenska hos Lönnrot.

”Lönnrot, det är karl, det – och en så
kloker karl”, löd Runebergs omdöme
ännu på sjukbädden 1874, om den gode
vännen från studie- och mannaåren. Det
omdömet må också vara Svenska littera-
tursällskapets.
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Riktar Lönnrot-jubileet vår uppmärk-
samhet huvudsakligen mot det förflutna,
står årets festföredragshållare ärkebiskop
emeritus John Vikström i sällsynt hög
grad i det aktuella och kanske samtidigt
tidlösa, pulserande livets mitt. Han har
under en lång följd av år, öppen och
orädd, från en upphöjd men samtidigt ut-
satt position, fört den värdiga männi-
skans talan, buren av en hållning där tro
och tanke, vardagligt och  sakralt bring-
ats till ett fruktbart och begripligt andligt-
intellektuellt källflöde. Då ärkebiskop
John Vikström talat, har nationen lyssnat.
Våldets, brutalitetens och ondskans kraf-
ter i vår tid har emellertid icke låtit sig
emeriteras, vilket väl icke heller var att
vänta. Vi har kanske icke lyssnat nog. Det
uppriktiga, människovärnande samtalet
måste föras vidare, som utgångspunkt
för ökad klarsyn och mognad, som im-
puls till orädd handling för nästans väl.
Jag får med djup respekt hälsa John Vik-

ström välkommen som årshögtidens fest-
föredragshållare.*

Svenska litteratursällskapet kan se tillba-
ka på ett aktivt och händelserikt år. På
alla områden har ett framgångsrikt arbe-
te presterats. Låt mig denna gång speci-
ellt betona Sällskapets publikations- och
förlagsverksamhet, som har visat stark
aktivitet med 15 utgivna publikationer
som årets skörd. Engagemanget i bok-
mässorna i Göteborg och Helsingfors har
gett goda resultat och nyttiga erfarenhe-
ter inför kommande uppdrag. Delägar-
skapet i bokförlaget Atlantis har fått en
gynnsam start och Sällskapets styrelse
kunde vid förlagets 25-årsjubilem för
några veckor sedan iaktta och erfara den

En kvartett som hade stort inflytande över den framväxande finska nationens utveckling: J.V. Snellman,
Elias Lönnrot, J.L. Runeberg och Casimir von Kothen. Alla fyra skrevs in vid Akademien i Åbo hösten 1822.
(Bilder fr.v. foto Charles Riis, SLSA 1160; foto Anna Blomberg av teckning av J. Knutson, SLSA 1160; olje-
målning av C.P. Mazèr 1837; foto Museiverket. Bildkollage Janne Rentola.)

* Ärkebiskop emeritus John Vikströms årsfest-
tal publiceras i sällskapets årsbok Historiska
och litteraturhistoriska studier 77.
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inspirerande miljö som förlagets författa-
re, gynnare och bakgrundskrafter utgör,
icke bara för förlagsverksamheten utan
även för Litteratursällskapet som helhet.
Till samma sektor hör även satsningen på
att utveckla vårt vetande och våra färdig-
heter på ederingens och editionsfilolo-
gins område, i nära samverkan med övrig
nordisk expertis.

Sällskapets expanderande verksamhet,
med ett avsevärt kulturpolitiskt mandat
att förvalta och utveckla, kräver en konti-
nuerlig översyn och ett klarläggande av
organisatoriska principer och praktiska
rutiner. Konstruktivt har dessa frågor in-
trängande utretts under året och bringats
till en fruktbar lösning, öppen givetvis för
framtida översyn och reglering.

 Men i dag gör den trägna och alltmer
imponerande medarbetarskaran, de an-
ställda och de förtroendevalda, halt vid
den för oss välkomna oas som heter Ru-
nebergsdag och Sällskapets årshögtid.
Med stor uppskattning för utförda ar-
betsinsatser hälsar jag er alla väkomna till
årshögtiden.

Sedan 1990-talets mitt har Litteratursäll-
skapet kunnat satsa alltmer resurser på
forskningsverksamhet i anslutning till
Sällskapets centrala syften. Tillsammans
med andra finansiärer har Sällskapet ini-
tierat och slutfört litteraturhistorieprojek-
tet. Aktivt medverkar Sällskapet i och ad-
ministrerar det Finlands Akademi-för-
ankrade projektet ”Svenskt i Finland –
finskt i Sverige” och nu senast har Säll-
skapet engagerat sig i historieprojektet
”Svenskt i Finland – en lång historia”, in-
itierat av Svenska kulturfondens Fram-
tidsprojekt.

Därtill har Litteratursällskapet inom
sina fem vetenskapliga nämnder aktuali-
serat och igångsatt två forskningsprojekt;
det samhällsvetenskapliga ”Finlands-

svenskarna och deras institutioner” och
det tvärvetenskapliga ”Stadens ansikten
– urbanitet och svenskhet i Finland 1880–
2000”, i vilket historiker, etnologer och lit-
teraturvetare medverkar. Tillsammans
kommer de två projekten att engagera
åtta forskare. Därtill håller ännu ett
språkvetenskapligt forskningsprojekt på
att ta form. Våra gemenskaper, våra platser
och våra språk kommer därmed utifrån
aktuell teoribildning och bred empiri att
belysas och begrundas.

2000-talets första decennium kommer
således att berikas med nytt och spännan-
de vetande kring i bred mening det
svenska i Finland, med den svenska litte-
raturhistoriens två band som sekelöver-
skridande initialverk. Sammantaget er-
bjuder dessa forskningsprojekt ett vik-
tigt, kanske nödvändigt komplement
både resursmässigt och forskningsmiljö-
mässigt till universitetsinstitutionernas
ofta av kortsiktig nytta och missriktad ef-
fektivitetssyn präglade verklighet, dikte-
rad av statsmaktens finanseringssystem.

Framforskandet av ny angelägen kun-
skap och skapandet av utökade möjlighe-
ter för unga forskare att bygga upp sin
vetenskapliga kompetens och därmed bli
viktiga aktörer då centrala tjänster i fram-
tiden skall besättas, är två centrala syften
med de initierade forskningsprojekten.
Men har vi därmed uttömt kunskapsut-
vecklandets och forskningens möjlighe-
ter och ansvar? Låt mig avslutningsvis an-
lägga några synpunkter på denna fråga,
sporrad av tidens oroande tecken, av Säll-
skapets allt viktigare position som forsk-
ningspolitisk aktör och väl något också av
min egen forskningsinriktning på fost-
rans- och bildningshistoriska frågor.

Det har aldrig forskats så mycket som i
vår tid. Men samtidigt måste man fråga
sig hur denna forskning bidrar till ut-
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vecklandet av vår kultur och vårt samhäl-
le, bidrar till att ge svar på de svåra frågor
som möter i vår tids händelser av brutali-
tet och våld, i små som i stora samman-
hang. För att långsiktigt kunna hävda en
kultur som bygger på tilltro till kunska-
pens och vetandets betydelse i en värld
med stark konkurrens från lättvindigare
och kanske mer lockande verklighetsge-
staltningar, måste – det är min tes – de
professionella kunskaparna, spejarna,
forskarna och våra lärare i universitet och
skola, tydligt träda fram och visa på fors-
kandets, kunskapstillägnandets tjuskraft
och betydelse. Levande, berörande kun-
skap förmedlas bäst av levande forskare
och lärare, må det sedan vara i talets eller
skriftens form. Våra blivande lärare mås-
te i sina studier få uppleva kunskapan-
dets äventyr och ambition, kanske när-
mast i samband med pro gradu-arbetet,
för att i sin tur kunna förmedla något av
samma hållning i sina skolor, inför sina
elever.

”Ge Stav en chans”, utropar Kristin Ol-
soni nyligen i en läsvärd artikel i Ny Tid,
om Harry Martinsons lärare i barnaåren.
Poängen med Stav, skriver hon, ”är att
han förmår förmedla kunskapen med en
sådan kärlek både till denna och till bar-
nen, att den blir närvarande liv i stället
för död teori”. Något av detta skall också
känneteckna universitetet.

Här kanske den mest långsiktiga faran i
universitetens uppdrivna studietakt lig-
ger. Att kunskapandets vedermödor och
glädje aldrig i någon djupare mening hin-
ner erfaras, att det icke ges tid att irra och
söka och därefter mer erfaren och berikad
gå vidare. Vi kan då få något som mera
liknar en anemisk rundgång i kunskaps-
systemet än ett akademiskt ambitiöst och
kreativt kunskapsäventyr. Något av det
som kortfattat brukar beskrivas som Mut
zur Erziegung och Mut zur Bildung, vill jag

här efterlysa, vilket samtidigt innebär att
det seriösa kunskapssökandet ständigt är
granne till och aktualiserar de stora vär-
defrågorna, ofta just ungdomens ange-
lägna bekymmer.

En inre upplevelse av något betydelse-
fullt i det man som kunskapare gör, leder
naturligt till en strävan att vilja förmedla
detta, att föra det vidare, att låta andra
smittas av din kamp och glädje. I en fö-
delsedagsintervju senaste år utbrast hu-
manisten Altti Kuusamo: ”Tutkimus om
minulle työtä, luennoiminen intohimo.”
Att tydligt träda fram, visa på kunskaps-
samhällets krav på arbete och möda, men
samtidigt på den behållning och den fasc-
ination som ligger latent i denna process
och som erbjuds andra att dela, är en cen-
tral dimension i forskarens och lärarens
uppdrag. Om någon tycker sig ana ett
drag av forskaren som folkbildare i det
jag för fram, är det ingen dålig förmodan,
men givetvis utformad såsom forskar-
samfundet och verkligheten i dag ser ut.
Men, mindre behov av kunnig, seriös,
perspektivgivande inspiration och upp-
lysning har vi icke i dag än för hundra år
sedan, då folkbildningen var på allas läp-
par.

Att levandegöra något av forskandets
själ och därtill låta sig drivas av ett kom-
munikativt imperativ, vill jag se som två
viktiga ingredienser i gestaltandet av
forskningsgemenskaper och i synen på
forskandets och forskarens ansvar.

Jag skall återvända till Elias Lönnrot och
låta den sista strofen i Kalevala, i Lars
Huldéns kongeniala översättning, avslu-
ta mina hälsningsord. Då Lönnrot talar
om att våga, skall hans djärva anmaning
här ges en vidare syftning än enbart som
en kamp för sången, en syftning som gäl-
ler allt upptäckande, allt spejande, allt
forskande, och därmed givetvis också
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den forskning som Litteratursällskapet
nu med allt större ambition vill se växa
fram:

Hur som helst så har jag vågat
   skida upp ett spår för sången:
öppnat spåret, satt ut märken,
   – knäckta toppar, brutna kvistar,

visat på en väg att följa,
   stakat ut en stig för andra,
sångare med större gåvor
   skapare av större sånger
i det uppväxande släktet,
   morgondagens folk i Finland

Håkan Andersson

Finlandssvenskarna ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv
Föreläsningsserie hösten 2002

i Svenska litteratursällskapets hus, Riddaregatan 5
Helsingfors

Måndagen den 7 oktober kl. 18.00
Om finlandssvensk identitet

 Hur ser vi på oss och de andra?
 Den finlandssvenska identiteten; förändringar under de senaste åren

Måndagen den 14 oktober kl. 18.00
Den lokala förankringen

 En kritisk blick på det sociala kapitalet
 Finlandssvensken som kommuninvånare

Måndagen den 21 oktober kl. 18.00
Finlandssvenskarna i samhället

 Samma på svenska?! beteenden och attityder bland finlandssvenskarna
 Finlandssvensken och det politiska beteendet

Måndagen den 28 oktober kl. 18.00
Språkets betydelse för ungdomar

 Utbildningskanalernas inverkan på språklig identitet
och språkbruk

 Språkbruket mellan ungdomar: samtal, chatt och textmeddelanden

Måndagen den 4 november kl. 18.00
Finlandssvenskarna i det framtida Finland

 Finlandssvenskarna i ett internationellt perspektiv
 Demografin igår, i dag, i morgon

Rätt till programförändringar förbehålles
www.sls.fi
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Carl Reinhold Sahlberg föddes i Eura 1779
och studerade i Åbo. Han blev docent i
naturalhistoria 1804 med avhandlingen
De progressu cognitionis plantarum cryptoga-
micarum I. 1819 utnämndes han till ordina-
rie professor i naturalhistoria. Efter flytt-
ningen av universitetet till Helsingfors be-
mödade sig Sahlberg särskilt om att ut-
veckla de naturhistoriska samlingarna.
Största delen av de vetenskapliga sam-
lingarna hade nämligen förstörts vid Åbo
brand 1827. Samtidigt planerade han Bo-
taniska trädgården i Helsingfors och hade
också andra administrativa uppdrag.

Som lärare entusiasmerade Sahlberg
sina studenter för entomologi och speciellt
hans exkursioner bidrog till att studenter-
na gärna samlade insekter. Sahlbergs vik-
tigaste arbete Insecta Fennica behandlade
Finlands skalbaggsfauna och utkom 1817–

Carl Reinhold Sahlber g och
Insecta Fennica

En lärdomshistorisk utställning om In-
secta Fennica, entomologen C.R. Sahl-
bergs skalbaggsfauna över Finland
från 1817–1839, visas i sällskapets hus.
I samband med att utställningen öpp-
nades 10.4.2002 ordnade Svenska litte-
ratursällskapets arkiv tillsammans
med Entomologiska föreningen i Hel-
singfors ett seminarium om C.R. Sahl-
berg och Insecta Fennica, som var hans
viktigaste verk. Utställningen är öp-
pen fram till 15.9.2002.

1839 som en serie disputationer. I verket
ingår också beskrivningar av flera för ve-
tenskapen nya arter. Entomologin var en
vetenskap som snabbt utvecklades i bör-
jan av 1800-talet. På grund av sin stora ar-
betsbörda hade Sahlberg dock svårt att
hinna följa med den nyutkomna forsk-
ningen och började därför att framstå som
mekanisk och gammalmodig.

C.R. Sahlberg tog initiativ till det veten-
skapliga samfundet Societas pro Fauna et
Flora Fennica, som grundades 1821, och
han var föreningens första ordförande,
fram till 1841. Han deltog också i grundan-
det av Finska Läkaresällskapet och Finska

Carl Reinhold Sahlberg (1779–1860). Porträttet
tillhör Helsingfors universitet.
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Vetenskaps-Societeten. 1841 flyttade han
till sin gård i Yläne och ägnade sig åt od-
ling och förädling av äpplen. I sin träd-
gård hade han över 1 200 äppelträd. Sahl-
berg dog i oktober 1860 på gården i Yläne.
Han hade kontakt med sin tids viktigaste
utländska entomologer och räknas också
till en av Finlands genom tiderna mest be-
tydelsefulla zoologer.

Intresset för olika vetenskaper har skif-
tat genom tiderna och i början av 1800-ta-
let var entomologin en mycket populär
vetenskap. Inom botaniken hade Carl
von Linné haft enorm internationell ge-
nomslagskraft med sin Systema Naturae,
och fastän det i Sverige efter hans död fö-
rekom vissa motreaktioner som förlöjli-
gade taxonomi och systematik var fortfa-
rande den av honom skapade forsknings-
traditionen stark. Naturalhistoria och
kunskap i artkännedom var därför också
viktiga för den moderna och allmänbil-
dade studenten under C.R. Sahlbergs tid.

Dissertatio entomologica Insecta
Fennica enumerans

I Insecta Fennica beskrev C.R. Sahlberg
den finska skalbaggsfaunan på latin.
Hans förebild var den svenske entomolo-
gen Leonard Gyllenhaals arbete Insecta
Svecica som samtidigt höll på att utges.
Precis som Sahlberg var också Gyllenhaal
coleopterolog och i Insecta Svecica be-
handlas därför enbart skalbaggar. I vissa
fall kopierade Sahlberg direkt Gyllen-
haals text. Fastän Sahlberg använde Gyl-
lenhaals beskrivningar som förebild, så
använde han den danske entomologen
Johan Christian Fabricius’ klassifikation.

Medan Akademien ännu fanns i Åbo
publicerades nitton avhandlingar och ef-
ter flyttningen till Helsingfors fortsatte ar-
betet. Den första delen utkom 1817 och res-

pondent var Carolus Johannes Boij, som
senare blev jurist och hovrättsråd. Den sis-
ta delen (av 52) utkom 1839. Sammanlagt
omfattar verket 816 sidor. Tyvärr hann
Sahlberg aldrig slutföra genomgången av
hela skalbaggsfaunan utan Insecta Fennica
slutar mitt i behandlingen av familjen Cer-
ambycidae eller långhorningar.

Insecta Fennica blev Sahlbergs huvudar-
bete och speciellt under perioden i Hel-
singfors blev utgivningstakten hektisk.
Sahlbergs arbetsbörda var betydande och
fastän skalbaggarna var hans specialitet
hann han inte följa med den nya litteratu-
ren. För bestämningarna av insektprover-
na fick han i allt högre grad vända sig till
utländska och inhemska entomologer.
Carl Mannerheim karakteriserade vän-

Så kallade dykarskalbaggar ingick i det avsnitt av
Insecta Fennica som 1824 försvarades av J.J. Lin-
dequist. De största inhemska arterna av dykarskal-
baggarna kan bli över 3 cm långa. Totalt finns det
över 3 500 skalbaggsarter i Finland.



55

nen i ett brev 1841 och fastslog att Sahl-
berg var mera en samlare än en veten-
skapligt utbildad entomolog. Omdömet
var inte helt rättvist. Sahlberg var framför-
allt universitetspedagog och tack vare
honom fortsatte och utvecklades den en-
tomologiska traditionen i Finland.

För att bli magister skulle varje student
offentligt försvara en pro gradu-avhand-
ling. Avhandlingen skrevs ofta av en pro-
fessor, som också var praeses vid disputa-
tionen. En annan student var opponent
och målet var att studenterna skulle få
visa sin förmåga att föra en vetenskaplig
diskussion på latin. Genom att Insecta
Fennica utkom som en serie disputationer
behövde Sahlberg inte betala trycknings-
kostnaderna, eftersom respondenten be-
kostade tryckningen. Förutom detta skul-
le respondenten också betala middagen
efter disputationen.

Studenterna kunde vända sig till vilken
professor som helst i fakulteten för att dis-
putera. Det innebar att respondenterna
inte behövde ha speciellt djupa kunskaper
i ämnet för den avhandling som de försva-
rade. Sahlberg var en flitig och omtyckt
professor och såg också som sin plikt att
skriva avhandlingar för studenterna, som
därför gärna vände sig till honom.

Ibland fick Sahlberg bråttom med
skrivarbetet när många studenter samti-
digt vände sig till honom för att få bli
hans respondenter. Kritiska röster ansåg
att det ”kommer allt sämre magistrar från
Åbo” och att naturvetenskaperna där
hade blivit ett mekaniskt hantverk. Men
Sahlberg kunde inspirera många av stu-
denterna, och Insecta Fennica blev ett
grundläggande verk för den finländska
entomologin. Under Åbotiden skrev han
också ytterligare en serie på fem avhand-
lingar om skalbaggar, Periculum entomo-
graphicum, Species Insectorum nondum des-
criptas proponens. Om den skrev han i ett

brev till entomologen, vännen och den ti-
digare eleven, greve Carl Mannerheim att
han nu med det verket hade hjälpt fem
duktiga unga män upp på parnassen.

Insecta Fennica-respondenter

Totalt disputerade 52 studenter för Sahl-
berg med olika delar av Insecta Fennica.
Fastän några av dem var relativt okunni-
ga om ämnet hade Sahlberg lyckats in-
tressera förvånansvärt många för ento-
mologi och samlandet av insekter. Många
av studenterna var aktiva i Societas pro
Fauna et Flora Fennica. Till dem hörde
bl.a. Fredrik Blank, som senare ansvarade
för föreningens insektsamlingar, och den
blivande professorn i zoologi, Alexander
von Nordmann.

Studenterna uppskattade Sahlberg och
bl.a. Johan Philip Palmén har berättat om
sin disputation med en avhandling ur In-
secta Fennica. Opponenterna kom hem till
honom på morgonen och de åt frukost
tillsammans. Efter att ha druckit lite vin
gick man till Sahlberg och förflyttade sig
sedan till ett auditorium där disputatio-
nen började. När den tog slut kl. 13.00 åt
hela sällskapet middag tillsammans hos
mamsell Wahllund.

Av de nitton personer som disputerade
under Åbotiden blev sex läkare, sex präs-
ter, en lärare i kadettskolan, en kamrer
vid universitetet, en hovrättsråd, en
godsägare, en lektor och skald, en profes-
sor i teologi och en professor i zoologi. Av
de personer som disputerade i Helsing-
fors blev sexton läkare (varav en profes-
sor i medicin) och sju präster. Präster och
läkare hörde till de få akademiska yrken
som var mera allmänt representerade i
landsorten. Genom att Sahlberg också
hade inspirerat till insamling kunde han
via de forna studenterna bygga upp ett



56

nätverk av amatörentomologer i olika de-
lar av Finland.

Många av de disputerande studenterna
skulle sedan bli betydelsefulla inom olika
samhällsområden. J.L. Runeberg tillhör-
de de sista som disputerade i Åbo och
han lade fram sin avhandling 23.6.1827.
Johan Philip Palmén disputerade 9.2.1831
och blev senare professor i juridik och se-
nator. Den finska folkskolans fader, Uno
Cygnaeus, disputerade för Sahlberg
16.6.1832 och den blivande professorn i
historia,  Zacharias Topelius, disputerade
16.5.1838.

Den finländska entomologin i
början av 1800-talet

De två viktigaste entomologerna i Fin-

land i början av 1800-talet var C.J. Sahl-
berg och greve Carl Mannerheim. Genom
deras verksamhet fick Finland en interna-
tionell vetenskaplig tradition som höll en
hög nivå samtidigt som den lockade till
sig yngre forskare. Trots att Sahlberg kri-
tiserades som entomolog skapade han
genom sin pedagogiska verksamhet för-
utsättningar för en fortlevande klassisk
entomologisk tradition i Finland. Societas
pro fauna et flora Fennica, som Sahlberg
tagit initiativ till, blev ett viktigt sam-
lingsforum för zoologerna där de nya ve-
tenskapliga rönen diskuterades. Att un-
dersöka det egna landets fauna fick en
fosterländsk aspekt som underströks av
den gryende nationalismen. Till den tra-
dition som Sahlberg skapade hörde dis-
kussioner, gemensamma exkursioner och
social gemenskap. Samtidigt finansierade

Titelsidan av den Insecta Fennica-avhandling
som J.L. Runeberg disputerade med för C.R. Sahl-
berg i Åbo 1827.

C.R. Sahlberg var inte enbart entomolog utan pla-
nerade bl.a. också Botaniska trädgården i Helsing-
fors. Foto Janne Rentola.
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Societas vetenskapliga expeditioner och
skapade också en egen insektsamling.

Både C.J. Sahlberg och Mannerheim
specialiserade sig på skalbaggar och tra-
ditionen efter dem fortlever fortfarande.

Äldre titlar ur Svenska litteratursällskapets utgivning kan beställas med blanketten på
tidningens bakpärm. Utgivningen sedan 2000 finns presenterad på SLS webbplats,
www.sls.fi, under Nya böcker. En sökbar förteckning över samtliga titlar i sällskapets
skriftserie finns också på webbplatsen under Databaser, Skrifter 1886–2002 (av för-
teckningen framgår vilka titlar som fortfarande finns att tillgå). Litteratursällskapets
skriftkatalog och en katalog över de senaste årens utgivning kan också beställas, tfn
09-61 87 77.
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Från Källans läsare:

Vart jag än kommer har hon varit där före mig
Om Greta Langenskjöld

Jag gick i Svenska privata läroverket för
flickor – Laurellska skolan – i Kronoha-
gen i Helsingfors. Skolan kallades Lavan.
Det var inget vackert namn. Det var hel-
ler ingen ”fin” skola. Det  jag lärde mig
var att läsa, skriva och räkna. Ingenting
annat har stannat i mitt minne.

Trivdes jag? Var det en viktig tid för
mig? Jag kan inte svara. När jag tänker på
min skoltid blir jag förvirrad och kluven,
kastas tillbaka till barndomens och ung-
domens ”make-believe”, där det går en så
tydlig skiljelinje mellan det yttre och det
inre att man nästan bokstavligen är sågad
itu. Utåt sett var det idel glädje och fram-
gång, lärarna tyckte om mig, mina klass-
kamrater var  trevliga, vi gjorde roliga sa-
ker tillsammans. Innanför skalet var det
kaos, frågor, misstro, sorg, ensamhet.

För några år sedan ombads jag skriva
en text för förlaget Tammis antologi Elä-
mäni opettaja (2001). Jag tackade först nej,
eftersom jag inte kunde komma ihåg nå-
gon lärare som betytt något. Sedan börja-
de ett namn dyka upp, synbilder av en
gammal kvinna med grått hår, ett skolhus
som doftade damm och svett. Jag tvinga-
des långt tillbaka i min barndom för att
hämta upp minnena av Greta Langen-
skjöld, rektor i Laurellska skolan.

*
Huset var viktigt. Skolhuset vid Riddare-
gatan. När mina barn var små pekade jag
alltid på det när vi gick  förbi på väg till
mormor på Norra kajen. ”Där har mam-

Den diktare som framom andra brukar för-
knippas med Svenska litteratursällskapet
är nationalskalden J. L. Runeberg. Men det
finns en författare som med större rätt kan
kallas huspoet på Riddaregatan 5, sällska-
pets hus. Det är lyrikern Greta Langens-
kjöld som mellan 1925 och 1959 var rektor
för Svenska privata läroverket för flickor
och jämsides med arbetet som pedagog gav
ut åtta diktsamlingar. Under hennes rekto-
rat ersattes träfastigheten, ursprungligen
en traditionell stadsgård med flera lägen-
heter som anefter övertogs av skolan, med
det nuvarande sandstenshuset ritat av
Karl Hård af Segerstad.

Tillsammans med Viola Renvall repre-
senterar Greta Langenskjöld den kristna
lyriken i finlandssvensk 1900-talslittera-
tur. Hon var länge aktiv inom den kristna
fredsrörelsen, och även om hennes dikt av
Thomas Warburton har karaktäriseras som
”budskap för de invigda” poängterar han
att dikterna från inbördeskrig och världs-
krig innehåller ”en djup humanitetskänsla
och mänsklig värme, oförbehållsamma och
enkla uttryck för ett av politiska omdömen
oförvillat medlidande”.

I likhet med Greta Langenskjöld är Birgitta
Boucht författare och fredsaktivist. Hon
ger här ett personligt porträtt av Greta
Langenskjöld, hennes rektor under hela
skoltiden.

P.F.
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ma gått i skola. Den enda skola jag gått i.
På den tiden kunde man gå i  samma sko-
la från första klassen tills man blev stu-
dent.”

Barnen skrattade, och började sedan
själva ropa ”där är mammas skola” när vi
gick förbi.

Alltså måste det ändå ha varit viktigt
för mig? Den korta skolvägen, den mörka
skolgården, de nedslitna klassrummen,
den imponerande gipsängeln, den spän-
nande men opraktiska scenen där vi spe-
lade Topelius, Pär Lagerkvist och Anton
Tjechov, det skräckinjagande lärarrum-
met?

Nu tillhör huset Svenska litteratursäll-
skapet. Det är nyrenoverat, omgjort,
smakfullt inrett, trappor har försvunnit,
nya rum har kommit till. Kapprummet är
borta. Våra klassrum är borta. Den hems-
ka gymnastiksalen har förvandlats till
auditorium och bibliotek. Vem kommer
nu ihåg oss klumpiga flickstackare som
svettades och led när vi klättrade upp för
de snodda repen som slet sönder hand-
flatorna?

Ändå är det samma hus. Det hus jag
traskade till som sjuåring 1947 var im-
pregnerat av litteratur, tvärkulturella mö-
ten, Fredrika Runeberg i glas och ram på
väggen.  Jag förstod det inte då. Men idag
kan jag med mitt förnuft begripa att den
skola jag gick i var en i många avseenden
unik pedagogisk inrättning.

*
Rektor Greta Langenskjöld. Hon var fem-
tioåtta år gammal och jag var sju år när vi
träffades första gången. Hon kunde lika
gärna ha varit hundra år. Hon hade grått
hår uppsatt i en värdig krans på huvudet,
alltid med några lösa slingor som flydde
ur kammarnas och spännenas grepp. Hon
gick klädd i en blå rock och sökte ständigt
efter sina glasögon i en stor handväska.
När jag blev student 1958 var hon fortfa-

rande hundra år, eller nästan sjuttio. Fanns
det överhuvudtaget en chans för oss två
att mötas och förstå varandra?

Knappast för mig. Jag hade stor respekt
för henne, kanske var jag helt enkelt rädd
för den atmosfär av andlighet som om-
gav henne. Jag är inte säker på att vi alls
kom bra överens. En av mina klasskamra-
ter var hennes systers fosterdotter och vi
understödde spontant vår jämnårigas
trots mot tanterna Greta, Agnes och Olga
Langenskjölds stränga disciplin i hem-
met på Fabriksgatan.

Vem hon egentligen var hade jag ingen
aning om. Hon gav mig en känsla av
svindel. Jag ville bemöta henne på ett an-
nat sätt än min barnslighet och ungdom
tillät. Jag ville beundra henne, bli upp-
märksammad av henne, men min misstro
var starkare. Lärare, auktoriteter, skulle
man vara kritisk mot. Speciellt om de var
gamla. Speciellt om de var religiösa. Spe-
ciellt om de var ogifta och oglamorösa.

Greta Langenskjöld (1889–1975). (SLSA 989)
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Naturligtvis kände hon misstron. Men
hon förlät den. Hon gav mig sitt stöd och
sin uppmuntran. Hon var den första som
såg mig och som också såg min kluven-
het. En dag blev jag inkallad till hennes
kansli. Hon hade något litet ärende, och
ett stort. Hon såg på mig och sade:  Du
skall vara aktsam, Birgitta, du bränner
ditt ljus i båda ändar.

*
Vem var hon, denna kvinna som jag små-
ningom lärt mig att betrakta som mycket
viktig i mitt liv?

Hon föddes 1889 i S:t Petersburg. Hen-
nes far var Nikolaj Langenskjöld, officer i
rysk tjänst, hennes mor hette Vera Malov
och var dotter till konstnären Alexej Ma-
lov. Greta, eller egentligen Margareta, blev
student i Viborg 1906 och fil.kand. 1911.
Hon arbetade som lärare i historia och
svenska i Borgå och Helsingfors och blev
1925 föreståndarinna för Svenska Privata
Läroverket för flickor. Då efterträdde hon
Victoria Laurell som varit föreståndarinna
i 35 år, själv ledde hon sedan skolan i 34 år.

Hon var också författare. Elva diktsam-
lingar och några prosaverk utgav hon un-
der sitt långa liv. Hon ägnade sig åt freds-
arbete, var aktiv i kristna studentkretsar
och bland kväkarna. ”De ryska flykting-
arnas välfärd låg henne varmt om hjär-
tat”, stod det ytterligare i Hufvudstadsbla-
dets nekrolog, när hon avlidit den 11 sep-
tember 1975. Hon var då 86 år.

Karl-Erik Forssell citerar i sin nekrolog i
Kyrkpressen biskop Elis Gulin som en
gång sagt om Greta Langenskjöld till stu-
denterna i SSKF: ”Vet ni att ni har en pro-
fet ibland er?”

*
När jag började skriva om Greta Langen-
skjöld visste jag inte att hon var en profet.
Jag visste bara att hon intresserade mig,
att jag hade ont samvete för att jag glömt
henne.

Jag började med att fråga andra vad de
kom ihåg och tyckte.

– En otroligt stark personlighet. Jag är
tacksam över att ha fått gå i en skola där
hennes andlighet rådde.

– Hon var en fin dam. En verkligt fin
dam.

– Hon var sträng, alldeles för sträng för
min smak. Dessutom var hon orättvis.
Hon hade sina älsklingselever, och så vi
andra. Vi bråkade ganska mycket med
henne. Vi tyckte hon var antik.

– Hennes undervisning i historia var
nog både si och så. Hon levde mest i and-
ra världar. Om krig behövde vi aldrig
läsa. Men vi lärde oss sjunga Marseljäsen.

– Hon var besjälad och idealistisk.
– Hon tog kontakt med mig och upp-

muntrade mig när jag skrivit min första
bok.

– Vet du att hon vann första pris i ”ele-
gant cigarrettrökning” i Petersburg när
hon var ung?

Det visste jag inte. Det hade jag inte
hört. Kanske skulle jag ha haft lättare att
förhålla mig till henne om jag förstått att
också hon var ung en gång, en vacker
flicka i S:t Petersburg som rökte cigarret-
ter i elfenbensmunstycke. Första pris i ci-
garrettrökning! Varför visste jag inte det
när jag var barn!

*
Profeter kan vara svåra att ha att göra
med om man inte vill följa dem. Greta
Langenskjöld trugade inte sin religiositet
på någon, men den var det klarast lysan-
de draget i hennes personlighet, det som
format henne och gav hennes liv mening.
Hon hade ett alldeles eget förhållande till
Jesus, och hon gladde sig nog om också
hennes elever var intresserade av religiö-
sa spörsmål.

Men mig skrämde hon bort på grund
av ett obetydligt intermezzo, kanske ett
missförstånd, i varje fall en världslig sak.
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Eleverna fick hålla morgonbön i vår sko-
la, och också jag skulle göra det en dag.
Jag kom väl förberedd till skolan, i god
tid. Men jag var iklädd långbyxor, som
jag för det mesta var. Det accepterade inte
rektorn. Ingen morgonbön hålls i byxor i
denna skola, förklarade hon.

Jag grubblade länge över varför det var
så opassande med långbyxor? Jag kunde
inte tro att Gud eller Jesus skulle ha haft
invändningar. Var det då rätt av Greta
Langenskjöld att kommendera hem mig
för att byta till kjol?

*
Nu har jag läst alla hennes böcker. De är
inte lätta att få tag i. Och när jag hittat
dem har de ofta varit ouppsprättade.
Som författare är hon bortglömd, och

därför vinnlägger jag mig om att faktiskt
läsa allt jag kan. Jag tror att det är varje
författares dröm att någon människa har
läst allt man skrivit, velat ta till sig helheten.

Nu försöker jag få grepp om hela bågen
från ungdomlig svärmiskhet till ålder-
domens tilltagande pessimism och ned-
stämdhet.

 Mycket tidigt klassificeras hon som re-
ligiös författare, med all rätt. Men samti-
digt råkar hon ut för det som all kategori-
sering innebär: hon marginaliseras, ses
över axeln av den litterära världen, hen-
nes samhällskritik tas inte på allvar. Hon
är ingen språklig nyskapare och visst kan
man tycka att en del av hennes dikter är
banalt formulerade, men icke desto mind-
re är det viktiga frågor hon berör. Hon

Lärarkollegiet i Svenska privata läroverket för flickor 1932: fr.v. sittande Anders Edgren, Lydia Strandberg,
Ella Wegelius, rektor Greta Langenskjöld, John Schlüter, Irja Grotenfelt, Onni Ronimus, Svea Ohlström,
Militza Söderblom, stående Esther Ahlqvist, Helena Häyrynen, Irene Lindholm, Carin Elfvengren, Signe
Appelberg, Sigrid Rehnström, Ingeborg Granqvist, Signe Hanemann och Hélène Jansson. (SLSA 989)
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hade en stor läsekrets bland kristna i Nor-
den, men det höjde knappast hennes sta-
tus här hemma. Med undantag av Olof
Enckell, som ofta gav henne goda recensi-
oner, tycks hon inte ha vunnit särskilt stor
uppskattning hos den sekulariserade pub-
liken.

Ändå skriver hon vid sidan av de rent
religiösa dikterna, bönerna och psalmer-
na, också mycket vacker naturlyrik, sam-
hällsengagerade texter och en vänskap-
slyrik som inte är så vanligt förekomman-
de hos oss.

Hon var framför allt lyriker, men jag
uppskattar mest hennes prosa; en biogra-
fi över Paul Nicolay, och några essäsam-
lingar eller tänkeböcker från tiden strax
efter första världskriget, där hon formu-
lerar sin syn på den kristna människans
ansvar. Hon kunde vara skarp och sträng,
och hon var inte rädd för att kasta sig in i
offentliga diskussioner. När tidningarnas
nyhetssidor och insändarspalter sväm-
made över av fördömande och upprörda
rapporter om ”fredsängeln”, den 23-åriga
tyska Barbara som oombedd ville läsa
upp en fredshälsning på sju språk vid in-
vigningen av de olympiska spelen i Hel-
singfors 1952, då skriver Greta Langen-
skjöld i Hufvudstadsbladet under rubriken
”Ett sällsamt tävlingslopp”:

Det farliga, olämpliga, förvirrade, som hon
hade att säga var att Gud är kärleken, att
kärleken är starkare än hatet, att själva
smärtan kan, där den inte alstrar hat, verka
förlösande, att folken bör möta varandra
med förståelse och inte med misstro.
/.../ Detta störande budskap var vad den
kristna kyrkan i alla tider kallat evangeli-
um. /.../ Kanske var det det viktigaste un-
der hela Olympiaden och det hade varit en
utmärkt inledning till ärkebiskopens gri-
pande bön.

Vad är en förebild? Är det någon vi kän-
ner och tagit starkt intryck av? Är det ett

föredöme, ett exempel som vi vill följa?
Är det en person som vi skulle vilja likna?

Länge vidhöll jag att som Greta Lang-
enskjöld ville jag åtminstone inte bli. Jag
ville vara äventyrligare, världsligare och
vackrare. Jag lämnade skolan och henne
bakom mig med ett triumferande leende.
Nu skulle jag ut och erövra världen! Inga
varnande blickar eller strama tyglar kun-
de längre hejda mig.

Det tog sin tid, men småningom börja-
de jag upptäcka något som förvånade
mig mycket: Vart jag än kom hade hon
varit där före mig.

Mitt starka engagemang i kvinnorörel-
sen, visst hade det startat i flickskolan där
det var så självklart att flickor både kun-
de och vågade lika mycket som pojkar.
Greta Langenskjöld var säkert inte femi-
nist, men nog satsade hon alla sina kraf-
ter på att göra flickor synliga, tydliga,
modiga och stolta. Det var dem hon hyl-
lade i en kantat till skolans 90-årsjubi-
leum: ”Flickor med tindrande ögon och
hängande burrigt hår./ Flickor som le
och prata och som ingen rätt förstår./
Flickor i glada svåra stormiga backfish-
år.”

När jag engagerade mig i fredsarbetet
inom Finlands Fredsförbund och Kvin-
nor för fred och redigerade tidskriften
Fredsposten – visst hade hon varit där ock-
så, skrivit hyllningsdikter till jubileer, ar-
betat praktiskt och intellektuellt för
världsfreden. Mina klasskamrater med
bättre minne påminde mig om att hon
ofta talade om Mahatma Gandhi i våra
morgonsamlingar. Undra på att jag om-
fattade hans antivåldsprinciper på ett så
självklart sätt när jag studerade dem som
vuxen. Men den ursprungliga källan till
min kunskap hade jag glömt, liksom att
vi ofta sjöng hennes egen fredspsalm uni-
sont: ”Fader, förena länge skilda händer./
Sänd fridens Ande över folk och länder./



63

Du, som från hat ditt helga öga vänder,/
Lär oss att älska.”

I ett skede av mitt liv läste jag med stort
intresse Emilia Fogelklou, Elin Wägner
och de andra starka kvinnorna bland de
svenska kväkarna. Naturligtvis var Greta
Langenskjöld kväkare, även om jag glömt
bort det. Och kväkarna förstår sig på tyst-
nad, samma tystnad som jag själv sökt
genom zenbuddhistisk meditation och
tysta retreater.

I den finlandssvenska litteraturhistori-
en är Agnes Langenskjöld, Gretas ett och
ett halvt år äldre syster, ett kritikernamn
som dyker upp titt och tätt. Vad litteratu-
ren betydde för systrarna har Greta Lang-
enskjöld berättat om i ”Hemmet i gräns-
landet” (ur Barndomshemmet i våra min-
nen), där hon säger att litteraturen spela-
de en dominerande, nästan oproportio-
nerlig roll i deras liv:

Vi läste om vartannat fransk, svensk och
rysk litteratur och engelska böcker i rysk
översättning och skrev gammaldags tysk
skönskrivning för mamma. /.../ En tid blev
vår läspassion sådan, att föräldrarna fann
sig föranlåtna att påbjuda absolut litterär
fasta under veckans lopp för läxläsningens
och den nödvändiga motionens skull.

Skulle jag inte känna igen mig i denna
passion, som jag ägnat åtskilliga texter
och böcker åt att beskriva! Passionen att
läsa, tvånget att ge sig fantasin i våld.

Så är det. Det är som om hon dragit mig
i ett snöre genom livet. Det är ingenting
jag eftersträvat eller varit medveten om.
Det är inte heller så att jag känner mig
som en marionett i hennes händer. Snara-
re är det ett igenkännande, förnyade mö-
ten och en påminnelse om att vårt under-
medvetna bär på präglingar som vårt
medvetna jag för länge sedan glömt bort.

Nionde klassen i Svenska privata läroverket för flickor 1957–58. Artikelförfattaren Birgitta Boucht (Pihl-
ström) andra raden längst till vänster. (SLSA 989)
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*
Ju mera jag läst av och om henne desto
tydligare har hon blivit. Ju mera jag talat
med andra om henne desto mera kom-
mer jag själv ihåg.

En natt drömde jag – äntligen! – om
henne. Hon var yngre än då jag kände
henne, en medelålders kvinna med ett
strålande leende. Samma blå rock, sam-
ma frisyr som i Laurellska skolan. Hon
lutade sig över min axel och läste det jag
höll på att skriva. Hon sade ingenting.

Jag kände starkt hennes närvaro. Vi var
nästan jämnåriga. Faktum är att jag var
äldre än hon i drömmen. Jag kände hen-
nes andedräkt i nacken och jag insåg att
jag just räddats från att begå ett stort
misstag. Jag var på väg att skriva att hon
var död och nu stod hon här och andades
på mig.

”Vilken tur att jag fick veta att hon le-
ver”, tänkte jag i drömmen.

Birgitta Boucht

Böcker av Greta Langenskjöld:

Lyrik
Dikter, 1912
Dikter, Andra Samlingen, 1915
Dagrar, 1917
Dikter i urval, 1921
Samklang, 1922
Fjällstigar, 1925
Sträckta händer, 1928
Ensamma steg, 1932
Tysta röster, 1937
Genom mörkret, 1942
Men Gud -, 1963
Ansikte mot ansikte, 1968

Prosa
Levande tro, 1918
Paul Nicolay, en levnadsteckning, 1921
Det omöjliga, 1926
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