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Nationalskalden Runebergs berömmelse 
har här i Finland vilat framför allt på det 
politiska bruk man i hans livstid och se-
nare har gjort av hans diktning. Hans be-
tydelse som diktare är dock inte bunden 
vid ett politiskt perspektiv. Jag tror att 
mycket av det som för Runebergs efter-
värld fick en politisk uttydning, för ho-
nom själv var rätt och slätt en del av hans 
livssyn och världsbild. Dessa innehöll i 
sin tur mycket starka religiösa element. 

Frågan vart människan och nationen 
var på väg, var för Runeberg mer en frå-
ga om världsordningen, en etisk och reli-
giös angelägenhet, än en konkret politisk 
fråga. 

På ett personligt plan erbjöd nationa-
lismen – såsom ett uttryck för solidaritet 
– en psykologisk kompensation för de 
mindervärdeskänslor Runeberg vuxit 
upp med. 

Hans föräldrahem i det driftiga Jakob-
stad hade drabbats av fattigdom och de-
klasserats. Som skolyngling kände han 
sina föräldrars sociala misär som sin 
egen. Familjens armod gjorde att han tid-
tals omhändertogs i andra familjer. Då 
han vid universitetet bland sina studie-
kamrater mötte nationalismens moralis-
ka solidaritetskrav, talade detta starkt till 
honom. Hans patriotiska och nationalis-
tiska engagemang var med stor sannolik-
het delvis ett uttryck för hans personliga 

Människans strävan och 
gudarnas makt

Världsordningen i Runebergs diktning

behov av att finna ett hem i tillvaron, en 
plats i samhället, ett folk att tillhöra, ett 
land att älska. 

I Runebergs karaktär – sådan man kan 
bilda sig en uppfattning om den, bl.a. 
genom hans sätt att uppträda gentemot 
sin omgivning och hans sätt att litterärt 
skildra kärleken – finns drag som kan 
tolkas som tecken på en ständig, vaksam 
försvarsattityd. Ibland är han ängslig 
och osäker, ibland ironisk och dominant. 
Man anar här ett starkt kompensations-
behov, som inte ens hans framgång som 
nationalskald helt och hållet rådde på. En 
framstående finlandssvensk Runeberg-
forskare, en av nationalskaldens biogra-
fer, Ruth Hedvall (1886–1944) har med 
full rätt fäst uppmärksamhet vid ”hem-
löshetsmotivet” hos Runeberg.

Modern världsbild och 
religiös tro

Den dominerande tankeriktningen under 
1800-talets första decennier, den roman-
tiska idealismen, betraktade världen som 
en levande organism. Föreställningen om 
den av inre solidaritet förenade nationen 
inlemmades hos Runeberg i hans religi-
ösa övertygelse om att människan hade 
en plats i en gudomlig världsordning. De 
poetiska effekterna av dessa betraktelse-
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sätt kan för en nutida läsare verka rätt 
överraskande. Som t.ex. när Runeberg i 
en av sina vackraste religiösa dikter, ”Den 
jag söker, o! hvar är han” (tryckt 1847), 
framställer sitt sökande efter gudomen i 
termer som man snarare skulle vänta sig 
finna i en avhandling om den himmelska 
statsförfattningen.

Om jag hunne solens höjder
Till det rike,
Som den stora ljusnationen,
Stjernefolket,
I odödlig glans besitter,
Uppåt, uppåt 
Skulle dock min längtan skåda,
– – –

Det hör till saken att gudomen i diktens 
slutstrof inte väntar på att uppsökas i 
himlarna utan själv söker sig ned till jor-

den för att skänka den längtande dikta-
ren den trygghet människan söker.

När Runeberg började sina studier i Åbo 
1822 tog han intryck av den där odlade 
nationalismen både såsom kulturteori 
och som ideologi. Franska revolutionen 
och Napoleonkrigen, med sina nationella 
uppbådsarméer, hade då spritt nationalis-
men i hela Europa. Redan vid 1700-talets 
mitt hade nationalitetsbegreppet blivit ett 
kulturfilosofiskt och skönlitterärt tema. 
Miroslav Hroch, den tjeckiske utforska-
ren av nationalismen, har understrukit 
att nationalismen i sin första fas är kul-
turell, litterär och folkloristisk, innan den 
går in i sin andra fas, där den politiseras, 
för att sedan i sin tredje fas bli en politisk 
massrörelse. 

Nationalismen kan också ses som ett 
skede i den månghundraåriga kulturella 
moderniseringsprocessen. I stort förde den-
na från en religiös världsbild till en allt 
mer sekulariserad, i vilken människans 
egna ingripanden i villkoren för sitt liv 
fick allt starkare betydelse. Det är beteck-
nande att Cromwells revolution var en 
religiös revolution. Den hade inte ifråga-
satt gudomen – endast den dynastiska 
ordningen, kungen av Guds nåde. Därför 
ersatte den också kungamakten med en 
konfessionell republik, en stat i vilken 
gudomen och folket i princip ansågs ha 
funnit varandra. Den amerikanska revo-
lutionen åberopade naturrätten och den 
franska det mänskliga förnuftet, i sina 
krav på intellektuell frihet och materiellt 
oberoende för nationen. 

Napoleonkrigens blodiga epok bädda-
de för en reaktion mot sekulariseringen. 
Vid Wienkongressen och i Den heliga alli-
ansen återupprättades den gamla dynas-
tiska ordningen. Julirevolutionen år 1830 
och februarirevolutionen år 1848 visade 
emellertid att reaktionens seger inte var 

Filosofen Snellman såg inkonsekvenserna i 
Runebergs växlande syn på världsordningen. 
(Museiverket)
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slutlig. Bland det nationalistiska Europas 
diktare gav dessa politiska orosår överallt 
utslag i förnyad brottning med världsbil-
den. Runeberg hörde till dessa diktare.

Världsordningens grunder
 

Den romantiska idealismen ställde den 
påtagliga, ändliga verkligheten mot idé-
ernas osynliga, oändliga och osvikliga 
verklighet. Samtidigt tänkte man sig att 
idealen strävade efter att realisera sig i 
den timliga verkligheten och alltså be-
fann sig i ständig rörelse och utveckling. 
Såtillvida påminde den romantiska idea-
lismens världsbild om den kristna, att 
denna klöv tillvaron i en jordisk och en 
himmelsk, samtidigt som den himmelske 
guden dock regerade över mänskligheten 
och ingrep i dess öden.

Den idealistiska filosofen kunde för-
ankra sin världsbild i ett transcendent 
förnuft (så som exempelvis hos Hegel) 
men alternativt också i konsten, religio-
nen eller mystiken (så som exempelvis 
hos Schelling). Vilken fakultet var det 
alltså – filosofin, vetenskapen, religionen 
eller konsten – som borde bli den framåt-
strävande människans sanna vägvisare? 

Dessutom förelåg det hemska alterna-
tivet att tillvaron saknade ett mål och att 
ingen vägvisare existerade. I sin märkliga 
dödsdikt ”Till förruttnelsen” hastar ro-
mantikern Stagnelius till den brudsäng 
hon bereder i graven: ”förskjuten av värl-
den, förskjuten av Gud/ Blott dig till för-
hoppning jag äger”. Det radikala tvivlet 
inspirerade också en Byron eller en Alm-
qvist att studera det onda, underjordiska 
och demoniska hos människan. 

Det var mot en sådan kontrastrik bak-
grund av samtida världsordningsvisio-
ner som Runebergs kamp för en person-
lig livssyn avtecknade sig. 

Runeberg, känslan och insikten

Den politiske hegelianen Snellman förli-
tade sig på förnuftet. Diktaren Runeberg 
förlitade sig på intuitionen och instink-
ten. Han var övertygad om en hög och vis 
världsordning, men då han skulle till att 
beskriva denna, väckte hans försök ofta 
fler frågor än de besvarade – något som 
just hans vän och trätobroder Snellman 
också lät förstå i sina recensioner av vän-
nens verk.

Romantikens diktare deklarerade i all-
mänhet sitt avståndstagande från upp-
lysningens förnuftstro och deklarerade 
sig för innerlighetens, känslans och emo-
tionernas rätt. Men dels hade romanti-
kerna bevarat mer än de trodde av den 
föregående epokens förnuftsbetonade 
insikter, dels hade upplysningen tagit be-
tydande steg mot en högre uppskattning 
av sinnenas betydelse för människan, och 
banat väg för den emotionernas rätt som 
den romantiska idealismens förespråkare 
nu talade för. Då estetiken etablerade sig 
som en akademisk vetenskap i mitten av 
1700-talet ställde den upplevelsen i cent-
rum, som ett verkligt kunskapsorgan. 
Upplysningen hade därtill optimistiskt 
sett människan som en fri, både tänkande 
och kännande varelse som förmådde bära 
ansvaret för sitt öde. Romantiken kritise-
rade – kanske delvis av den anledningen 
– 1700-talet för sedeslöshet och frivolitet, 
samtidigt som man alltså – inkonsekvent 
– kritiserade upplysningen för dess torra 
och fantasilösa snusförnuft. 

De revolutionära ropen på frihet som 
höjts under 1700-talet kom inte heller en-
bart från sekulariserat håll. I svensk litte-
ratur- och kulturhistorisk forskning har 
Martin Lamm i sitt monumentala verk 
Upplysningstidens romantik (1918–1920) 
påvisat att missnöjet med den gamla re-
gimens censurmentalitet och monopolise-
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ringen av makten till kronan och kyrkan 
inte bara kom från irreligiösa kretsar. Det 
var inte bara gudlösa encyklopedister och 
sansculotter, utan också pietister med en 
brinnande tro på den bedjandes salighet 
i Jesu sår, som ville kasta det överhetliga 
förmynderiet och den bestående ordning-
en över bord. Inte bara tanken utan också 
känslan gjorde uppror mot auktoriteterna, 
den dynastiska staten och – hos oss – den 
lutherska ortodoxin. Elementet av sekula-
risering i upplysningens strävanden – ency-
klopedisternas ambition att driva anden 
ur maskinen – och romantikens religiositet 
– viljan att blåsa in anden igen – kan därför 
inte generaliseras. Både bland den gamla 
ordningens och den nya ordningens fö-
respråkare fanns såväl sekulariserade ra-
tionalister som poetiska intuitionister och 
mystiker. Runeberg bekände sig till en ra-
dikal nationell kollektivism, men på intui-
tionens och den religiösa trons grunder.

I regel fäster Runeberg inte några större 
förhoppningar vid det mänskliga förnuf-
tets möjligheter att finna vägen till verk-
lig insikt – i Kung Fjalar intar han en rent 
antiintellektualistisk attityd. Det finns 
dock en dikt från ungdomsåren, ”Det äd-
las seger”, publicerad i debutsamlingen 
Dikter, där han genom sitt poetiska form-
val – odet – och diktens allegoriska bild-
språk hänvisar till det nyhumanistiska 
bildningsidealet. I dikten är det detta arv 
från den grekiska antiken som ger dik-
tarens ”bröder” vapen i händerna mot 
blodigt tyranni. Det är uppenbart att just 
hjälteidealet – befruktat av antikens my-
ter, dess naturenliga kultur och nyhuma-
nismen – spelade en stor roll i många av 
Runebergs verk.

Däremot är Runeberg övertygad om att 
det rent förståndsmässigt kalkylerande 
beslutet, klokskapen, måste komma till 
korta. Endast den innerligt upplevda 
intuitionen – som dessutom ofta i hans 

diktning beskrivs som förenad med det 
avgörande, inspirerade ögonblicket – ger 
människan vägledning. Detta hade för-
modligen också ett samband med det 
drag av jämlikhetstro eller ”demokra-
tism” hos Runeberg som Cygnæus varit 
den första att peka på. Var och en har sin 
storhet i livet, var och en kan, allt efter sin 
karaktär och plats i livet, göra sitt bästa. 
Att förverkliga gudomens avsikt kan inte 
vara förbehållet endast de begåvade el-
ler de intellektuella. Detta är ju ett av de 
tydligt framträdande budskapen bl.a. i 
Elgskyttarne och Fänrik Ståls sägner och i 
legenden ”Kyrkan”. I detta avseende på-
minner Runebergs övertygelse om pietis-
mens motsvarande grundsatser. Om han 
var medveten om denna likhet eller inte 
är svårt att avgöra. Men oavsett hur det 
låg till med den saken, är det tydligt att 
hans polemiska angrepp på pietismen 
alltifrån mitten av 1830-talet och framö-
ver hade en helt annan grund.

Det som vållade hans konflikt med 
pietismen var frågan om man verkligen, 
såsom pietisterna ville göra gällande, 
måste ställa frälsningen – med Lars Sten-
bäcks ord ”det enda väsentliga” – fram-
om jordelivet, dess fröjder och plikter. 
Runeberg älskade naturen, livet med allt 
som hörde det till. Det är tydligt att han, 
som var en man med starka drifter, gärna 
ville räkna in både sexualiteten och vål-
det bland Guds verk. Men det är också 
tydligt att han fann det svårt att göra så. 
Dessa i moraliska och religiösa samman-
hang så problematiska livsuppehållande 
fenomen var alltför stötande. 

Gud och politiken

Tidens stora politiska fråga var den, om 
den politiska makten tillhörde nationer-
na själva, och borde förvaltas genom re-
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publikanska och konstitutionella författ-
ningar, eller om makten tvärtom borde 
bevaras hos monarkiska dynastier. Den 
frågan var givetvis inte logiskt beroende 
av huruvida man tänkte sig att makten 
hade en gudomlig natur eller icke, men 
den dynastisk-monarkistiska ideologin 
åberopade gärna sitt gudomliga uppdrag, 
medan oppositionen mot dynastierna i 
kontrast till den framstod som mer eller 
mindre gudlös. Men givetvis kunde op-
positionen också den, såsom den eng-
elska revolutionen hade gjort, anse sig 
kämpa för det gudomligas rätt, som den 
förlade hos folket och nationen.

Runeberg författade aldrig några poli-
tiska manifest. Däremot skrev han många 
dikter som gav det finska folket en plats i 
hans världsvision. Så är det i ”Vårt land” 
och i en rad andra viktiga dikter. De be-
fattar sig med människans och (det na-
tionella) kollektivets förhållande både till 
samhället och till den gudomliga skapel-
sen, dvs. naturen och historien. Hans för-
sök bär inte alltid i samma riktning. Men 
bortser man från bl.a. det mycket pro-
blematiska storverket Kung Fjalar (1844) 
finns det starka skäl att beskriva hans hu-
vudsakliga – om än vacklande – position 
i korthet på följande sätt:

Runeberg trodde på en gudomlig 
världsordning. Han trodde också på en 
god och allsmäktig gud. Om man så vill, 
kan man beteckna dessa ståndpunkter 
som exponenter för konservativa tanke-
gångar. Runeberg tog emellertid också 
intryck av den romantiska idealismen i 
samtida poesi och i allmänna tankemöns-
ter i sin akademiska omgivning. Han kom 
därför att förena sina religiösa grund-
antaganden med sitt engagemang i den 
idealistiskt romantiska nationalismen, 
och gav här kollektivet och solidariteten 
en markerat etisk betydelse. Den som 
handlar av solidaritet gentemot folket 

och nationen handlar rätt och i överens-
stämmelse med den högre vilja som ger 
historien dess riktning. Den vars hand-
lingar inte har en sådan etisk grund, utan 
styrs av ett personligt egoistiskt intresse, 
sviker världsviljans princip.

Nu ger Runeberg ingenstans någon 
konkret politisk definition av vari natio-
nens sanna intresse ligger – utöver det 
nära nog tautologiska budskapet, att na-
tionens och fosterlandets lycka består i 
nationens solidariska samarbete för fos-
terlandets framtid. (Runebergs framgång 
som nationalskald kan troligen delvis 
förklaras av just denna brist på konkre-
tion.) Vädjandet i ”Vårt land” att fortsätta 
fädernas kamp med ”tanke, svärd och 
plog” dikteras av en i själva naturen kon-
kretiserad hög ideell världsordning, inte 
av trohet mot en monark. Så nämns heller 

Lars Stenbäck anklagade Runeberg för okristen 
panteism. Runeberg stöttes av pietismens världs-
fientlighet och ansåg att Stenbäcks frälsningsnöd 
var egoistisk. (Museiverket)



8

inte vare sig mänskliga eller gudomliga 
ledare i Finlands nationalhymn.

Runebergs ambivalens – spontan 
solidaritet eller auktoritet

I det jag kallar Runebergs radikala na-
tionella kollektivism exponeras också en 
central ambivalens som genomtränger 
hans tänkande på nästan alla livets om-
råden. Det gäller relationen mellan lära-
ren och hans elever, officeren och hans 
underlydande, mannen och hans hustru. 
Det gäller också den nationella enighe-

ten som kräver medverkan av alla sam-
hällslager. Det innebär att han lyfter upp 
allmogens inbördes solidariska liv till ett 
mönster för de intellektuella, men också 
att han lovsjunger patriarkalismen, som 
även den i vissa situationer kan uppfatta 
sig själv som spontan solidaritet. Rune-
bergs beundran för ledare är en beund-
ran för ledare som har folkets förtroende; 
nödvändigheten av denna legitimation 
tematiseras med pedagogisk tydlighet i 
”Döbeln vid Jutas” och ”Sandels”. Men i 
ungdomsdikten ”Grafven i Perrho” pri-
sar han å andra sidan auktoriteten ända 
in i det psykologiskt absurda. Troligen är 

Idyllepigrammet nr 25 – mer känt som ”Bonden Pavo” – ingick i Runebergs debutsamling Dikter (1830). 
(Bildmontage Janne Rentola)
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dock den omänskligt stränge fadern där 
en allegori för Finlands hårda natur, icke 
en levande människa. 

Runebergs åsikter om människans fri-
het i skapelsen är mycket varierande, 
men några element i hans spekulationer 
i ämnet, sådana som de framträder i hans 
verk, kan dock utpekas. 

Som redan sagts var Runeberg överty-
gad om existensen av en allsmäktig och 
god gud, som styrde den enskilda män-
niskans öden och höll sin hand över fol-
ket och nationen. För det andra trodde 
Runeberg att hans gud var närvarande 
också i sina verk, i naturen, i historien, ja, 
i den enskildes intuition för plikten. Ge-
nom att följa samvetets röst kunde den 
enskilde finna gudomlig ledning i sina 
handlingar. 

Dessa två grundsatser är enkla och 
vackra. Men de har naturligtvis den 
nackdelen att det blir svårt att förklara 
varför så mycket elände och lidande ändå 
hör till dagordningen – i en så väl inrät-
tad värld borde ju det onda lysa med sin 
frånvaro.

Den romantiska idealismens litterära 
utövare kopierade ofta kristendomens 
längtan bort från den timliga världen 
till den eviga. I sin ungdomsdiktning 
uttryckte sig Runeberg vid flera tillfäl-
len på det sättet. Senare tenderade hans 
diktning att gå mer mot en immanent 
gudsuppfattning. Gud och hans verk 
kan knappast skiljas från varandra. Att 
dyrka naturen är att dyrka Gud. Kanske 
vackrast hävdar Runeberg den åsikten 
i den novellartade artikeln ”Den gamle 
trädgårdsmästarens bref” (1837), där den 
gamle trädgårdsmästaren och hans unga 
dotter Rosa kärleksfullt arbetar i den jor-
diska skapelsens trädgård – till dess pie-
tismen förvänder Rosas tro.

Närheten till nyhumanismens tro på 
människans förmåga att i kontakt med 

naturen och gudomen förverkliga ett har-
moniskt levnadsideal är i denna vision 
uppenbar. Den som vill försvara denna 
uppfattning måste emellertid kunna be-
svara motfrågan i vilken mån människan 
själv över huvud taget äger någon för-
måga att själv skapa en sådan harmoni. 
Är hon inte tvärtom fängslad av naturens 
järnlagar? Är naturens lagar verkligen 
gudomens? 

På denna sistnämnda fråga svarar Ru-
neberg – av verken att döma – än på ett, 
än på ett annat sätt. Den enskilda männi-
skans möjligheter att själv skapa sin fram-
gång och lycka är i regel begränsade. Hon 
strider för det mesta mot övermäktiga 
krafter. Samhällets, krigets och naturens 
våld kan krossa henne. Men trots sådana 
osäkra villkor har människan alltid möj-
ligheten att, med Tegnérs ord, ”det rätta 
dock vilja”. Att hennes beslut och hand-
lingar är rätta och riktiga betyder inte att 
allt går väl. Men den riktiga handlingen 
ger ett slags moralisk storhet, oavsett om 
den visar sig fruktbar eller ödesdiger. Den 
riktiga handlingen är alltid osjälvisk. Den 
rätta handlingen är en plikt. För plikten 
gentemot kollektivet och världsordning-
en bör man, när så krävs, offra sitt liv.

Bonden Pavo gräver dubbelt djupa di-
ken, men av Herren väntar han växten. 
Hans arbete är nödvändigt om han över 
huvud taget vill skörda, men det beror 
på gudomen om hans möda kommer att 
krönas med framgång eller inte. Pavos 
arbete är sannerligen besvärligare än att 
delta i ett lotteri, men principen är den-
samma. Deltar man inte, kan man inte 
heller vinna. Trälar Pavo inte på sitt fros-
tiga hemman, får han aldrig heller se den 
”stå i guld, och vänta skördarn”. Men om 
så sker, beror det helt och hållet på Guds 
vilja, inte på Pavos arbete.

I ”Vårt land” nämns gudomen aldrig, 
även om en panteistisk gudom väl måste 
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förmodas vara givaren av det fosterland 
”vi fått”. Men i gengäld för denna gåva 
fordras att denna förvaltas väl, att man 
liksom förfäderna arbetar för fosterlan-
det med ”tanke, svärd och plog”. Och här 
förefaller det verkligen som om det var 
själva arbetet och kärleken till landet som 
får landet att blomstra, såsom skalden ut-
lovar i den sista strofen. 

Det är intressant att Runeberg gör en 
skarp skillnad mellan individens och kol-
lektivets intressen. Att arbeta enbart för 
sin egen fördel är förkastligt. Att såsom 
pietisternas mörka skara, av idel ångest 
för att förlora den eviga frälsningen, vän-
da ryggen mot skönheten, glädjen – och 
arbetet – i skapelsens trädgård är i ”Den 
gamle trädgårdsmästarens bref” ett ut-
slag av ömklig och föraktlig egoism. Att 
arbeta för kollektivet, grannen, hembyg-
den, byn eller fosterlandet är en självklar 
etisk plikt.

Våldet och sexualiteten

Att ta det naturgivna som Guds gåva, 
såsom Runeberg ville göra i ”Den gamle 
trädgårdsmästarens bref”, har emellertid 
också sina problematiska sidor. Att natu-
ren också kan vara ond går Runeberg i 
denna novell stillatigande förbi. Framför 
allt två fenomen i den mänskliga naturen 
erbjuder den religiöse svårigheter: våldet 
och sexualiteten. Våldets problem har jag 
redan delvis berört och jag skall längre 
fram återkomma till det. Hur sexuali-
teten skall kunna ges acceptabla former 
i samhället och berövas sina samhälls-
upplösande och kaotiska aspekter är ett 
problem som Runeberg flera gånger för-
sökte närma sig i sina verk, i Elgskyttarne 
(1832), i Hanna (1836) och dessförinnan 
i det aldrig slutförda utkastet ”Midsom-
marfesten”. 

Den personliga upplevelsen av kärle-
ken markeras inte särskilt starkt i Elgskyt-
tarne. Det är framför allt äktenskapsin-
stitutionen som här är väsentlig. Genom 
äktenskapskontraktet bevakar kollekti-
vet sedligheten. Men inom familjen skall 
kärleken ge höviskheten. Sker detta inte, 
skall kvinnan genom sin underdåniga 
kärlek få mannen att varsebli sin eventu-
ella egoism och ändra sig, hoppas Rune-
berg optimistiskt. 

I Hanna, däremot, förefaller svaret att 
ligga huvudsakligen i naturens röst, även 
om en formell välsignelse för kärleksför-
bundet också här är nödvändig. Rune-
berg försöker här legitimera den sexuella 
driften genom att integrera den med este-
tiserande motiv som exemplifierar livets 
lag: den döende fiskaren, andhonan som 
skyddar sina ungar, de ungas blickar som 
möter varandra i den av aftonrodnaden 
purprade vattenspegeln.

Här liksom i ”Den gamle trädgårds-
mästarens bref” kan man säga att Rune-
berg kringgår svårigheterna genom att 
presentera verkligheten selektivt. Men 
känslans kraft är ovedersäglig. Hanna 
själv har – ännu obekant med den spon-
tana kärleken – avböjt den äldre, förmög-
ne och aktade befallningsmannens socialt 
och ekonomiskt förmånliga frieri. Men 
inför den unga studenten, hennes brors 
nära vän, fäller naturens egen röst redan 
samma dag det lyckliga utslaget.

Allmakten och prövningen 

Vilken vilja styr då världen? Runeberg tar 
i sin diktning på olika sätt ställning till tre 
kandidater: världsviljan (= gud, gudarna, 
naturen, historien), det enskilda mänsk-
liga kollektivet (= nationen, familjen eller 
någon annan ”naturlig” grupp), den en-
skilda människan (= t.ex. bonden Pavo, 
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den gamle trädgårdsmästaren, kung Fja-
lar, Sven Dufva, von Döbeln). 

Beträffande världsviljan är en sak klar 
och obestridlig för Runeberg. En sådan 
övergripande vilja finns. Runeberg hade 
en personlig kristen tro, och som troende 
människa bad han säkert sina böner till 
kristendomens Gud. Som poet kunde 
han i Kung Fjalar tala om ”gudarna”, men 
detta får man nog tolka som en poetisk 
dräkt. Det är inte den historiska asatron 
Runeberg tänker på, utan på sin egen 
Gud. Denne gud har inte bara läst sin 
Bibel utan också de antika författarna, 
framför allt Sofokles. Viktigt är att Rune-
bergs Gud inte har en ond motpart. Han 
är allsmäktig. Han är god. Men liksom 

den gammaltestamentliga guden är han 
också nitälskande och kontrollerar svart-
sjukt folkens och människornas tro på 
honom. Den som inte tror måste straffas, 
eller i varje fall tvingas till den rätta tron. 
Det sker genom prövningar. 

Man frågar: Vad skall dessa prövningar 
tjäna till? Särskilt ifall människan ändå 
ingenting förmår utan gudens bifall. Kan 
gudar inte reda sig utan rökelse! Svaret 
kan sannolikt härledas ur det förhållan-
det att en ond makt helt och hållet saknas 
i Runebergs världsåskådning. Eftersom 
detta antas vara fallet, och eftersom Gud 
är både god och allsmäktig, tvingas Ru-
neberg – för att alls kunna förklara det 
ondas närvaro i världen – att gripa till de 

Kung Fjalar. Målning av Berndt Godenhjelm. Kungen fattar beslutet att kasta sin späda dotter i havet för 
att värja sig mot gudarnas hot. (SLS; foto Jan Lindroth)  
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bibliska ”prövningarna”. Dock, hos den 
stränge familjefadern och läraren Rune-
berg tillkommer också en pedagogisk 
synpunkt. Bonden Pavo, och andra Guds 
barn, måste för sin förbättring och ka-
raktärsutveckling prövas. Om de stekta 
sparvarna flög dem i munnen, skulle de 
bli själviska sybariter. Problemen i värl-
den uppstår inte på grund av någon ond 
makts ränker utan på grund av mänsklig 
egennytta, lättja och likgiltighet för sin 
nästas väl.

Det är det mänskliga kollektivet som i 
praktiken lär människan sedlighet, leder 
henne bort från egoismen och till det ge-
mensamma bästa. Kollektivet, nationen, 
folket, den enskilda byn behöver alla 
sina medlemmars solidariska medverkan 
i kampen mot en hård natur, för sin ge-
mensamma bärgning och i kampen mot 
yttre fiender. Solidariteten visar sig i de 
bättre ställdas vilja att dela med sig åt de 
behövande. Den visar sig i de unga män-
nens beredskap att ställa upp för att för-
svara sitt land mot yttre fiender. Kollekti-
vet bevakar sexualmoralen, och bevarar 
därmed de enskilda individernas lycka. 
Kollektivet reglerar också bruket av våld 
inom samhället och håller det inom tole-
rabla gränser. Allt detta är ”naturligt” el-
ler rentav naturnödvändigt, och uppfat-
tas av Runeberg som en harmonisk del av 
den gudomliga ordningen. 

Men kollektiven sinsemellan – mest 
anmärkningsvärt nationerna – för ju krig 
mot varandra! Man måste fråga sig varför 
den goda och allsmäktiga världsordning-
en måste hålla sig med sådana egoistiska 
kollektiv som bekämpar varandra. I Kung 
Fjalar gör gudarna ju sitt yttersta för att 
bevara kriget och de lyckas naturligtvis 
också. I det verket ges inget tillfredsstäl-
lande svar på frågan. I andra fall tycks 
svaret, i den mån ett sådant ges, lyda un-
gefär så här: krig är en påtaglig olägen-

het i världsordningen som dock måste 
tolereras eftersom människan förefaller 
oförmögen att göra slut på dem. Ur den 
högstes perspektiv betraktat kan de emel-
lertid vara nödvändiga.

Naturen är god, menar Runeberg, del-
vis därför att den är skön, och förser oss 
med sinnenas njutning och erfarenhet av 
det naturligt goda. Denna sin övertygelse 
gav Runeberg uttryck för i ”Den gamle 
trädgårdsmästarens bref”, som han pub-
licerade som ett inlägg mot pietismens 
världsfrånvändhet. Pietismens djupa oro 
för att människan skulle förspilla sin själs 
salighet genom att älska det jordiska, 
Guds verk, mer än Gud själv, föreföll 
honom som monstruös egoism. När den 
gamle trädgårdsmästarens dotter Rosa 
blir ”väckt” vänder hon sig från det arbe-
te hennes far och hon utfört i trädgården. 
Skönhet kan hon inte längre uppfatta 
som annat än synd. Att avsvära sig det 
jordiska, förklarar trädgårdsmästaren, är 
ett ödesdigert misstag. Att bryta blom-
man och låta den förtvina i ljuset är inte 
skapelsens mening. Berövad kontakten 
med jorden dör blomman. 

Som känt ledde Runebergs novell till en 
allvarlig polemik med pietisten och dik-
taren Lars Stenbäck. Stenbäck lyckades 
emellertid – och inte utan rätt – framhålla 
att Runeberg gjort saken alltför enkel för 
sig. Kanske var det denna kritik som gjor-
de att Runeberg under de följande åren 
försökte bereda även den hårda verklig-
heten, den heroiska kampen, rum i sin 
vision av Guds goda skapelse. Hans ut-
gångspunkt var då tanken att naturen är 
god även därför att den är en hård och 
omutlig lärare. Den fostrar nämligen – 
liksom kriget – kollektivets medlemmar 
till den inre solidaritet och sedlighet som 
samhället kräver för sin överlevnad.

Kung Fjalar är en variant av den antika 
Prometheusmyten, myten om titanen 
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Prometheus som trotsar Zeus och ger 
människorna elden. På Runebergs tid tol-
kades Prometheusmyten av åtskilliga av 
den estetiska idealismens företrädare inte 
så som myten senare lästs – som en hyll-
ning till upproret mot en förtryckande 
gudom – utan som en bild av den gudom-
liga viljans okränkbarhet. Detta var också 
Runebergs synsätt i hans versepos. 

Den segerrike vikingakungen Fjalar 
svär en dag, mätt på segrar, att inte läng-
re föra krig. I stället vill han skänka sitt 
folk fredens välsignelse. Kriga skall han 
endast för att skydda de svaga mot för-
tryck. Men det visar sig att denna föresats 
strider mot gudarnas djupare visdom. 
Kung Fjalars blotta egenvilja ifrågasät-
ter gudarnas auktoritet, och då spelar 
det ingen roll att hans avsikt i sig är god. 
Själv karakteriserade Runeberg sitt verk 
som ”en sång till gudarne, ett litet epos, 
hvari deras storhet och nåd utgör ämnet”. 
”Nåd” är ett egendomligt ord för det öde 
som drabbar kungen, särskilt som den 
också kostar hans skuldlösa son och dot-
ter deras liv. Men enligt Runebergs egen 

mening skulle detta inte uppfattas som 
”ett blindt, allt krossande öde”. Tvärtom 
visade ”det totala af kompositionen ... en 
mild och vis styrelse af högre makter till 
en menniskas uppfostran och förädling”. 

Trots att man vet att Runeberg här följer 
den etiska tankemodell som samtidens 
klassiska forskning fann i Prometheusmy-
ten, ger Runebergs egen kommentar ett 
skrämmande och omänskligt intryck. 
Uttalandet kontrasterar slående mot den 
livstillvända förkunnelsen i ”Den gamle 
trädgårdsmästarens bref”. Det är med en 
viss lättnad man kan konstatera att Ru-
neberg bara ett par år senare författade 
”Vårt land”, denna hymn om nationens 
närhet och kärlek till sitt fosterland. Där 
bedömer Runeberg – med bibehållande 
av svärdet – människans möjligheter att 
verka för sitt goda i ett helt annat och mer 
hoppfullt ljus än i Kung Fjalar.

Runebergs världsbilder var komplexa 
och hans sätt att förstå livet ambivalenta.

Johan Wrede
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De flesta finländare har en klar uppfatt-
ning om hur Johan Ludvig Runeberg såg 
ut: han såg ut precis som sonen Walters 
bronsstaty i Esplanadparken i Helsing-
fors. Som staty är Runeberg bredbringad 
och flintskallig, klädd i sin arbetsdräkt, 
prästrocken, och med högra handen 
instucken vid knäppningen. Men såg 
Runeberg verkligen ut så? Eller skall sta-
tyn uppfattas som en idealiserande efter-
handskonstruktion, något som de flesta 
statyer från den tiden egentligen är?

I själva verket finns det en vidlyftig 
produktutveckling bakom både samtida 
avbildningar av Runeberg och bilder av 
honom från senare tider. Produktutveck-
lingen handlar om behovet av att ideali-
sera och underbygga den kult som var så 
påtaglig i Runebergsreceptionen förr, och 
rester av denna kult kan skönjas fortfa-
rande. Man talar i dag om hur lätt det är 
att med hjälp av datorer och bildbehand-
lingsprogram manipulera bilder, t.ex. be-
skära bort en oönskad person. Men det är 
i själva verket en konst som behärskades 
till fulländning redan för 140 år sedan.

Man kan säkert säga att Johan Ludvig 
Runeberg var den första finländska celeb-
riteten som serieproducerades i bildform. 
Framförallt litografier och fotografier av 
honom såldes allmänt i bokhandlar. Re-
dan så tidigt som på 1860-talet fanns det 
fotografiska paradalbum i borgerliga hem, 
och albumen innehöll ofta reproduktioner 
av hjältar som Napoleon och Garibaldi, av 

Hur ser en nationalskald ut?
J. L. Runeberg i bilder

europeiska kungligheter, författare, skå-
despelare och konstnärer. Runeberg, som 
redan i början av 1850-talet kallades natio-
nalskald, fanns också ofta med i albumen. 
Såväl oljemålningar som fotografier av 
Runeberg serieproducerades bl.a. som fo-
tografiska reproduktioner och litografier, 
ofta försedda med Runebergs namnteck-
ning i faksimil.

Runeberg som modell

Det finns många bilder bevarade av 
Runeberg, åtminstone ett femtiotal ori-
ginal för vilka han själv satt modell för 
konstnären eller fotografen. Av dessa är 
ca hälften fotografier och åtminstone 16 
resultatet av sittningar för en målare eller 
bildhuggare. Resten är skuggbilder och 
silhuetter eller tillfälliga teckningar. Det 
höga antalet originalbilder vittnar om det 
allmänna behovet av offentliga porträtt, 
och fotografierna behövdes för framställ-
ningen av reproduktioner av olika slag.

Ett enda oljeporträtt lät han måla för 
egen räkning, det allra första, som må-
lades redan 1832, och endast två av fo-
tografierna kan anses vara helt privata. 
Det stora antalet originalfotografier är 
helt exceptionellt i jämförelse med an-
dra samtida kulturpersoner i Finland 
som t.ex. Snellman och Lönnrot. Endast 
Zachris Topelius kan i det avseendet täv-
la med Runeberg, men han var fjorton år 
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yngre och levde så länge att det privata 
fotograferandet i hemmen redan hann 
bli allmänt. En annan jämförelse är också 
intressant: Det finns mer än 300 porträtt, 
original och reproduktioner som förestäl-
ler J.L. Runeberg medan det bara finns 10 
av hans hustru Fredrika.

Runeberg levde under en tid då por-
trättfotografier började konkurrera med 
de målade porträtten. Målningarna var  
en lyxvara ämnad för eliten medan foto-
grafiet redan under 1860-talet blev så bil-
ligt att det kunde bli allmänt och populärt. 
De s.k. visitkortsfotografierna blev folk-
ligt allmängods och tekniken var också 
behändig med tanke på att fotografierna 
kunde kopieras i all oändlighet. De första 
fotografierna kallas dagerrotyper och är 
unika så till vida att de inte gick att ko-
piera. Det första fotografiet i Finland togs 
redan 1842 i Åbo, tre år efter att tekniken 
uppfunnits i Frankrike, och det första fo-
tografiet av Runeberg, på en gruppbild, 
togs 1846 i Borgå.

Det är också märkligt att Runeberg gick 
med på att avbildas så många gånger.  
Han var känd för sitt hetsiga tempera-
ment och beklagade sig ständigt över att 
han måste sitta stilla så länge för porträtt-
målarna. Konstnärerna själva sade att 
Runeberg var en hopplös modell. Han 
vände och vred på sig och därför blev 
resultatet sällan porträttlikt enligt sam-
tida kommentarer. Ofta har Runeberg 
en snusdosa i handen på porträtten och 
det var antagligen tack vare snusets lug-
nande effekt som han över huvud taget 
kunde sitta för konstnären. Det innebar 
en stor lättnad för Runeberg när kameror-
na kom till Finland. Då behövde han sitta 
stilla i bara sex sekunder. Men trots det 
uppger Runebergs första biograf Johan 
Elias Strömborg att ”något fullt tillfreds-
ställande porträtt av Runeberg lyckades 
man ju aldrig erhålla”.

Oljemålning av J. E. Lindh 1832

Det första porträttet av Runeberg målades 
av Johan Erik Lindh 1832. Målningen är 
osignerad och tyvärr finns inte originalet 
längre; porträttet förstördes i en eldsvåda 
i Åbo 1906. Före det hade det lyckligtvis 
fotograferats. Konstnären J. E. Lindh kom 
från Sverige och var under 1830-talet en 
mycket anlitad porträttmålare i Finland.

Denna oljemålning är också den enda 
som kan anses vara privat. När den måla-
des hade Runeberg redan debuterat med 
Dikter, som utkom 1830, och det första av 
hans nationalromantiska epos, Elgskyt-
tarne, utkom 1832. Runeberg var vid den 
här tiden ganska fattig och möjligen beta-
lades porträttet helt eller delvis av hans 
svåger, Fredrik Tengström. Runeberg gav 
porträttet i julklapp till sin hustru julen 
1832 med en julklappsvers där det talas 
om ”hennes vackra man”, som hon skulle 
få i gåva. Fredrika Runeberg tyckte inte 

Oljemålning av J. E. Lindh 1832. (SLS arkiv; foto 
Jan Lindroth)
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om målningen eftersom den inte var por-
trättlik, och Runeberg kommenterade det 
med att säga att gåvan skulle föreställa 
”hennes vackra man”. Porträttet hängde 
aldrig på väggen i det Runebergska hem-
met utan Fredrika Runeberg deponerade 
det hos Runebergs syster Carolina där det 
fick bli.

Johan Knutsons tuschteckning 
”Andjakt i vassen”

En annan svensk konstnär blev mer eller 
mindre Runebergs ”hovmålare”, nämli-
gen den svenske målaren och litografen 
Johan Knutson, som flyttade till Finland 
på 1840-talet. 1844 blev han tecknings-
lärare vid Borgå gymnasium. Han gjorde 
ett flertal teckningar och målningar av 
Runeberg på jakt med sina söner. ”And-
jakt i vassen” är en av de många teck-
ningar som finns bevarade och denna är 

en skiss för flera oljemålningar som Knut-
son målade.

Jaktbilderna kan sägas föreställa den 
privata Runeberg. Han är här klädd i en 
bomullskostym av hemvävt tyg vilken 
han vanligen bar under somrarna på 
Kroksnäs i Borgå skärgård. Till den långa 
sommarblusen bar han vanligen ett bälte 
och innanför bältet hade han en näsduk 
och en snusdosa instuckna. På huvudet 
hade han en mössa eller halmhatt och 
han gick gärna barfota, i synnerhet under 
sina fiskefärder. Sönerna hade också lik-
nande sommarkostymer, som syddes av 
Fredrika Runeberg.

Dagerrotyp från 1846, sannolikt 
av Joseph Desarnod

De första dagerrotypisterna och fotogra-
ferna i Finland var också de i regel utlän-
ningar. De kom från Frankrike, de bal-

Johan Knutsons tuschteckning ”Andjakt i vassen”, möjligen från 1840-talet. (SLS arkiv; foto Jan Lindroth, 
bildbearbetning Janne Rentola)
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tiska länderna, Tyskland eller Ryssland. 
Det berodde förstås på att det dröjde 
innan tekniken lanserades i Finland och 
att landet var en jungfrulig marknad för 
utländska, kringresande dagerrotypister. 
Den fransk-ryska litografen och dagerro-
typisten Joseph Desarnod hörde till un-
dantagen och var länge stationär i Borgå; 
han hustru Rosalie höll en franskspråkig 
flickskola i staden och själv grundade han 
ett stentryckeri.

Desarnods fotografi är det första av 
Runeberg och föreställer från vänster J. L. 
och Fredrika Runeberg tillsammans med 
umgängesvänner i Borgå, Annette Reu-
terskiöld, Tilda och Adolf Sirén och sit-
tande Emma Borgström och hennes dot-
ter Fiken. Det här är det enda fotografiet 
där Runeberg syns stående i helfigur. Han 
ansågs för övrigt vara mycket lång och 
reslig, vilket han var för sin tid, omkring 
180 cm. Från och med denna bild lät han 
i regel avbilda sig klädd i prästrock, trots 
att han de facto fungerade som präst en-
dast en gång vid ett nöddop på Kroksnäs. 
Men som lektor vid Borgå gymnasium 
förutsattes han vara prästvigd, och lekto-
rernas arbetsdräkt var prästkaftanen.

Till dagerrotypernas särdrag hör att 
de alltid är spegelvända och att de ofta 
är suddiga mot kanterna; därför är både 
Runebergs och Adolf Siréns ansikten 
oskarpa. Desarnod anses inte heller ha 
varit en särskilt professionell fotograf, 
vilket säkert inverkade på bildens kvali-
tet. En pikant detalj är också att de avbil-
dade personerna brukade flytta benan till  
andra sidan, ändra knäppningen på rock-
en och flytta ordnarna från vänstra sidan 
till den högra, eftersom man visste att da-
gerrotypen skulle bli spegelvänd. På den-
na bild kan man se att Adolf Sirén ändrat 
sin knäppning men inte Runeberg.

R. W. Ekmans oljemålning 
från 1849

Den finländska konstnären Robert 
Wilhelm Ekman porträtterade Runeberg  
i Åbo 1849. Målningen finns i dag i Fin-
lands nationalmuseum. Ekman var egent-
ligen inte porträttmålare utan är mer känd 
för sina stora, detaljrika folklivsmålning-
ar och gjorde senare flera målningar med 
anknytning till Runebergs verk, bl.a. till 
Elgskyttarne.

Hösten 1849 reste Runeberg till Åbo i 
tjänsteärenden och passade då på att be-
söka gamla vänner. På konstnärens be-
gäran satt han också modell för Ekman. 
Länge ansågs det här porträttet vara för-
svunnet och man spekulerade i om konst-
nären själv hade förstört det i ett anfall av 

Dagerrotyp från 1846, sannolikt av Joseph De-
sarnod. (SLS arkiv; foto Jan Lindroth)
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”mjältsjuka och förtvivlan”, då han bru-
kade skära sönder sina dukar. Så skedde 
dock inte med denna duk. Ekman sålde 
den 1862 till konsul C. M. Malm för 50 
rubel, och kort efter det försvann den för 
att igen dyka upp 1927. Det visade sig att 
Malm troligen hade gett porträttet i gåva 
till den isländske skalden och diplomaten 
Grimur Thomsen, och hans ättlingar sålde 
det 1931 till Finlands nationalmuseum.

J. Reinbergs litografi från 1851 
efter R. W. Ekmans oljemålning

Den egentliga reproduktionsindustrin 
av Runebergporträtt startade, kan man 
säga, fr.o.m. 1850-talet. Johan Jacob Rein-
berg gjorde både svartvita och kolorerade 
litografier efter Ekmans oljemålning och 
dessutom litografier som ströks med olje-
färg och spändes upp på linneduk, för-
villande lika riktiga oljemålningar. Lito-

grafierna fanns till salu i olika prisklasser 
från 1 till 6 rubel.

När litografier av Runeberg trycktes och 
kom ut på marknaden recenserades de i 
tidningspressen. I Helsingfors Tidningar 
skriver Zachris Topelius i november 1851 
att litografin efter Ekmans portätt förstås 
inte är helt porträttlikt, vilket inget annat 
heller varit, enligt Topelius: ”Öfwer läp-
parna spelar ett drag af sarkasm, hwilket 
man ej känner igen och som ger det hela 
ett främmande uttryck.” Trots det tycker 
Topelius att detta porträtt är det bästa 
dittills. I Åbo Underrättelser finns en lång 
notis om litografin: ”Man har hr Ekman 
tack skyldig för den trohet och sanning 
hwarmed han lyckats återge den finske 
nationalskaldens älskliga anletsdrag, 
hwarjemte wi icke kunna tillbakahålla en 
mention honorable för den omsorg och 
noggrannhet lithografen hr Reinberg an-
wändt wid kopieringen.”

R. W. Ekmans oljemålning från 1849. (Museiver-
ket)

J. Reinbergs litografi från 1851 efter R. W. Ekmans 
oljemålning. (SLS arkiv; foto Jan Lindroth)



19

E. Philipsens fotografi från 1858

Emanuel Philipsen var en kringresan-
de dansk fotograf som vistades en kort  
tid i Helsingfors. Uppenbarligen inbjöd 
Philipsen Runeberg att sätta sig framför 
sin kamera. Fotografiet reproducerades 
i stora mängder och en del av kopiorna 
färglades av den senare kända fotografen 
C. A. Hårdh. Runebergs närmaste krets 
ansåg att det här fotografiet, som också 
hänger på väggen i Runebergs hem, var 
det mest porträttlika. Samma negativ an-
vändes för att tillverka förstoringar och 
kopior i Dresden och det betyder att det-
ta fotografi var det första porträttet som 
allmänt distribuerades utanför Finlands 
gränser. Runebergs ögon ansågs dock 
misslyckade och har starkt retuscherats.

E. J. Löfgrens oljemålning 
från 1861

Det mest officiella av de Runebergska 
paradporträtten är det som Erik Johan 
Löfgren målade på beställning av univer-
sitetet i Helsingfors 1861. Runeberg bär 
här alla sina ordnar: Nordstjärneordens 
riddar- och kommendörskors, Dannebro-
gen och S:t Anneorden.

Porträttet är målat under sommaren och 
in på hösten 1861 på Kroksnäs. Löfgren 
vistades länge hos Runebergs, och om det 
berättar Fredrika Runeberg i sina själv-
biografiska anteckningar: ”Om aftnarna 
kastade Löfgren ofta raketter och tände 
allehanda fyrverkeripjäser dem han för-
färdigade, men icke ville det just mycket 
gå framåt med Runebergs porträtt, det 

E. Philipsens fotografi från 1858.  (SLS arkiv; foto 
Jan Lindroth)

E. J. Löfgrens oljemålning från 1861. (Helsingfors 
universitetsmuseum)
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han målade. Stundom då Rbg satt för ho-
nom, kunde ock Runeberg i hast taga på 
sig en alldeles förvänd min och förbrylla 
Löfgren. Det behagliga leendet som lekte 
kring Rbgs läppar och det ingen målare 
lyckats återge såg Löfgren och bemödade 
sig att måla, det ville ej lyckas.” Senare 
skall Löfgren ha fällt följande kommen-
tarer om Runeberg: ”Professorn har en så 
svinaktig mun” och ”Nog kunde jag se om 
han tänkte på räfvar och metkrokar, men 
tänkte han på något annat då blef jag rädd 
för honom och kunde inte måla alls”.

J. C. Lihrs fotografi av Runeberg 
och Topelius den 19 februari 1863

Historien bakom bergsingenjören Johan 
Conrad Lihrs serie med fotografier av 
författarkollegerna Runeberg och Tope-
lius är intressant. Eftersom Runeberg, 

åtminstone vad han själv påstod, ogärna 
lät sig avbildas hade Fredrika Runebergs 
bror bergmästaren Fredrik Tengström lu-
rat sin svåger att tillsammans med Tope-
lius besöka honom på sin arbetsplats vid 
Bergskollegiet i Helsingfors. Tengström 
hade i förväg vidtalat en av sina yngre 
fotograferande tjänstemän, Johan Conrad 
Lihr, att hålla sin kamera redo. De två 
författarna placerades i varsin stol och 
Lihr fotograferade åtminstone fem plåtar. 
Topelius tyckte att fotografierna var de 
bästa som någonsin togs av Runeberg.

Lihr hade planer på att bli fotograf men 
blev i stället myntdirektör i Helsingfors. 
Trots det var han upphovsman till den 
absolut vanligaste och mest stereotypa 
bilden av Runeberg. Men för att få fram 
den har det krävts ett omfattande hand-
arbete. Inget av de fem Lihrska fotogra-
fierna blev riktigt bra, särskilt inte Rune-
berg. En liten serie med de båda förfat-
tarna reproducerades i visitkortsformat 
och i stora förstoringar, men allmännast 
blev bilden först efter kraftig bearbetning. 
Originalnegativ till Lihrs serie finns kvar 
på fyra av fotografierna och från dem 
kan man följa hur bilderna bearbetats. På 
denna bild kan vi se hur Runeberg, i den 
bekanta posen, sitter med högra handen 
instucken under prästrocken och vänstra 
handen lutad mot sitt knä. På original-
negativet avslöjas att Runebergs högra 
överarm i själva verket målats dit med 
tusch, likaså det utsirade ryggstödet.

Av någon anledning, troligen för att 
Topelius ansetts mindre lyckad, har han 
till slut helt och hållet avlägsnats från 
fotografiet. Reprofotograferingar har 
gjorts av andra fotografer, man har tagit 
ut Runeberg ur bilden, ibland svängt ho-
nom åt vänster, skurit av bilden och för-
sett den med rekvisita av olika slag, bl.a. 
draperier och fönster i bakgrunden, och 
ljus och böcker på ditritade bord.

J. C. Lihrs fotografi av Runeberg och Topelius den 
19 februari 1863. (SLS arkiv; reprofoto Jan Lind-
roth)
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Heliogravyr av Albert Edelfelts 
målning i Konstmuseet i Åbo

De kändaste reproduktionerna av Lihrs 
fotografiserie är Albert Edelfelts målning 
och gravyrer från slutet av 1890-talet, 
nästan 20 år efter Runebergs död. Både 
en närbild och en knäfigur är kända och 
särskilt närbilden är bekant från otaliga, 
både praktutgåvor och mer folkliga ut-
gåvor av Fänriks Ståls sägner med Albert 
Edelfelts illustrationer från 1900 ända till 
i dag. Edelfelt lanserade inte bara vår ste-
reotypa uppfattning av hur personerna 
i Fänrik Ståls sägner ser ut utan också av 
Runebergs egen person.

Heliogravyr av Albert Edelfelts målning i Konst-
museet i Åbo. (SLS arkiv; foto Jan Lindroth)

Gruppbild på Kroksnäs trappa, fotograferad av Alfred Ottelin i juni 1863. (SLS arkiv; reprofoto Jan Lind-
roth)
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Gruppbild på Kroksnäs trappa, 
fotograferad av Alfred Ottelin i 
juni 1863

År 1863 var det livligaste året för Rune-
berg med avseende på porträttframställ-
ning. Inte mindre än 12 olika fotografier 
av tre olika fotografer togs under året. 
Det är som om man haft föraningar om 
att Runeberg skulle drabbas av hjärn-
blödning i december.

Fotografiet intill är taget i juni 1863 
av den professionella fotografen Alfred 
Ottelin, som var son till Runebergs mång-
åriga antagonist och kollega, biskop C. G. 
Ottelin. Alfred Ottelin, som hade ateljé i 
Helsingfors, blev mest berömd för sina 
fotografier av Runeberg.

Ottelin var om somrarna verksam i sin 
barndomsstad Borgå och satte där upp 
ett tält som fick tjäna som ateljé. Ett av 
hans mest kända fotografier är just denna 

bild. Längst till vänster sitter Runeberg 
och bredvid honom Fredrika Runeberg, 
hennes syster Carolina Tengström och 
Natalia Castrén. Ytterst till höger Sofie 
Nordström f. Ottelin och bredvid henne 
stående Robert Castrén. Bakom står Sofi 
Kellgren och Johan Wilhem Runeberg 
och på trappan sitter Hanna Tikkanen, 
Fredrik Runeberg och J. J. Tikkanen.

Också Ottelins gruppbild har blivit 
föremål för en mängd beskärningar och 
retuscheringar för att i bearbetad form nå 
den stora marknaden. En av dem förestäl-
ler Runeberg och en fikus som skymtar 
fram bakom. Runeberg har då fått en helt 
ny högersida och ett bord har tillförts på 
hans vänstra sida. Fotografiet gjordes av 
Daniel Nyblins ateljé och fanns till salu i 
visitkorts- och kabinettkortsformat samt i 
mycket stor förstoring.

Oljemålning av Johan Knutson

Runebergs hovmålare Knutson gjorde 
också en egen version av Ottelins foto-
grafi, en oljemålning där alla oväsentliga 
personer, dvs. icke-Runebergar, avlägs-
nats. Kvar finns bara paret Runeberg och 
deras två söner. Den som är uppmärksam 
ser också att de ståtliga och småbladiga 
oleandrarna, som prydde sidorna av trap-
pan på Ottelins fotografi, har bytts ut mot 
palmer, som var lättare att måla.

Fredrik Runebergs fotografier från 
1875

Efter december 1863 fotograferades Rune-
berg bara vid ett tillfälle, nämligen 1875, 
då sonen Fredrik Runeberg tog en serie 
på tolv bilder av fadern. Fredrik Rune-
berg kan säkert anses vara en av Finlands 
första amatörfotografer, eftersom han 

Oljemålning av Johan Knutson. (SLS arkiv; foto 
Jan Lindroth)
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köpte en kamera på sin resa i Europa 1875 
enkom för att fotografera sin familj. Man 
hade redan tidigare samma år planerat 
att Runeberg skulle fotograferas, men 
han hade alltid någon ursäkt varför det 
inte var lämpligt just då. Flera fotografer 
hade konsulterats men det blev aldrig av 
att boka dem. Fredrik Runeberg kunde 
som son till skalden ha ett mer informellt 
och okomplicerat förhållande till sitt foto-
objekt och det syns också i fotografiserien 
som är den känsligaste av alla bilder av 
Runeberg. Tre av de tolv fotografierna 
sålde Fredrik Runeberg till bokhandlare 
G. W. Edlund för reproduktion och för-
säljning.

Särskilt den ovala bilden (se s. 23) har 
varit föremål för en rad reproduktioner, 
bl.a. en som publicerades redan i januari 
1876 i Ny Illustrerad Tidning. Paret Rune-

berg prenumererade på tidningen och 
fick genast se bilden, som är ett träsnitt av 
Carl Larsson. Runeberg var själv mycket 
missnöjd med träsnittet i tidningen; hans 
näsa hade blivit deformerad och han 
hade ett alltför bister min. Också andra 
reproduktioner syntes i offentligheten 
och fanns till salu. Flera av dem kritise-
rades för att Runeberg hade alltför matta 
och uttryckslösa drag och för låg panna 
eller så ansågs de vara direkt motbjudan-
de eftersom ”de skarpa uttryck af tärande 
sjukdom” som kunde ses på bilden upp-
fattades som både ”oskönt och osant”. 
”Redan det som tidningarna meddelat 
om den ädles i det längsta oförsvagade 
själsförmögenheter, nödgar oss att förkla-
ra detta för en otillfredsställande bild av 
vårt lands skald på sjukbädden”, skriver 
kritikerna.

Ett av Fredrik Runebergs fotografier från 1875. 
(SLS arkiv; reprofoto Jan Lindroth)       

Kromolitografi i tidskriften Förr och nu 1878 nr 2. 
(SLS arkiv; foto Jan Lindroth)
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Kromolitografi i tidskriften Förr 
och nu 1878, nr 2

Tidskriften Förr och nu publicerade en 
kromolitografi av Runeberg året efter 
hans död 1877. Från den har alla märken 
av sjukdom och ålderstyngda drag helt 
avlägsnats. Den här bilden distribuerades 
också bland allmänheten efter Runebergs 
död. Behovet av att skapa en permanent 
ikonografi av Runeberg var således sär-
skilt stort. Vid sidan av de stereotypa bil-
derna av Runeberg i prästkappa var den 
här av Runeberg med homeriskt skägg 
mycket vanlig ända in på 1900-talet.

Är det viktigt att veta hur Runeberg egent-
ligen såg ut? Alla målningar är tolkningar 
och de flesta fotografier är det också, de 
har s.g.s. alla retuscherats och förskönats. 
Det intressanta med Runebergsbilderna 
är kanske inte heller hur Runeberg egent-
ligen såg ut, utan hur samtiden och se-
nare generationer, och i allra högsta grad 
han själv, ville att han skulle avbildas: 
lång och reslig, bredbringad, öppen och 
viril, med stor pondus. Glasögonen höjer 
intrycket av bildning och intelligens, pan-

nan är klassiskt hög, o.s.v. Först när man 
läst mer om bildernas tillkomsthistoria 
får man veta hur generad och blyg Rune-
berg egentligen var, att han antagligen 
inte visste var han skulle lägga sina hän-
der; de är ju ofta placerade i klassiska 
poser, något som kanske fotografen eller 
konstnären bett honom göra.

Det är också av vikt att notera att 
Runeberg oftast lät sig avbildas i sin 
arbetsdräkt, prästkappan, trots att han 
inte egentligen alls var verksam som 
präst utan var lektor i en pojkskola. Kläd-
seln har en avsevärd betydelse för hans 
roll som kultperson. Som präst stod han 
automatiskt över allmänheten, han var 
ju inte bara skald och nationalskald utan 
också en förmedlare av andligheten.

Agneta Rahikainen

Litteratur
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Hirn, Sven, Kameran edestä ja takaa, valokuvaus 
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1972
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Var Runeberg journalist? Nej, det kan 
man inte påstå, men mellan 1832 och 1837 
försörjde han sig delvis som tidningsman. 
Runeberg var redaktör, eller Redacteur 
som han själv skulle ha stavat det, för 
Helsingfors Morgonblad som två gånger i 
veckan utkom med ett fyrsidigt nummer. 
Bakom tidningen stod den vitala intel-
lektuella klick av yngre akademiker som 
i finländsk bildningshistoria är känd som 
Lördagssällskapet. Kretsen sammankom 
under 1830-talet och till den hörde bl.a. 
naturvetaren J. J. Nervander, filosofen J. J. 
Tengström, medicinaren Mårten Lindfors, 
teologen A. A. Laurell, J. V. Snellman och 
J. L. Runeberg. Det här informella sällska-
pet tog initiativ till Finska Litteratursäll-
skapet, privatskolan Helsingfors Lyceum 
och Helsingfors Morgonblad.

I början av 1830-talet hade Helsingfors 
12 000 invånare och tre tidningar. De för-
sta tidningarna i Finland var snarare tid-
skrifter och utkom i Åbo, med början 1771. 
De skrevs av professorer och docenter vid 
akademin i Åbo, för en likaså akademiskt 
utbildad läsekrets, och de trycktes på 
akademiboktryckaren Frenckells tryckeri. 
Helsingfors hade 1812 blivit huvudstad 
till namnet, men till gagnet först 1819 när 
senaten flyttade från Åbo till Helsingfors. 
Året efter, 1820, började myndigheternas 
språkrör Finlands Allmänna Tidning ut-
komma. 1828, året efter Åbo brand, flyt-
tades universitetet till Helsingfors. Med 

Redaktören Runeberg och 
Helsingfors Morgonblad

universitetet flyttade Frenckells tryckeri, 
som snabbt skaffade tillstånd att ge ut Tid-
ningar ifrån Helsingfors. Den blev emeller-
tid kortlivad och lades ner med utgången 
av 1831 i brist på prenumeranter. Året 
därpå uppstod tidningen under ett nytt 
namn, Helsingfors Morgonblad, och med en 
ny redaktör, J. L. Runeberg.

Tidningsläsarna höll sig med Finlands 
Allmänna Tidning för de officiella nyheter-
nas skull, och för utrikesnyheterna. Cen-
surbestämmelserna tillät nämligen inte 
de andra tidningarna att publicera poli-
tiska utrikesnyheter. Utrikesmaterialet 
sammanställdes av redaktören Alexander 
Blomqvist, med tiden också universitets-
bibliotekarie och professor i lärdoms-
historia. Den mest utpräglade lokaltid-
ningen i huvudstaden var Helsingfors 
Tidningar, som över huvud hade mera in-
rikesnyheter än de två andra tidningarna. 
Den kan beskrivas som handelsmännens 
och det övriga borgerskapets tidning och 
innehöll kursnoteringar på börserna i S:t 
Petersburg och Stockholm, listor med in-
gående och utgående fartyg och taxor för 
torgvaror, kött, bröd och brännvin.

Helsingfors Morgonblad riktade sig i för-
sta hand till bildningsborgerskapet, dvs. 
universitetsvärlden, prästerskapet och 
ämbetsmännen. I tidningen ingick både 
universitetsnyheter och stiftsnyheter 
(mest utnämningar), men däremot inte 
utnämningar inom det militära och inte 
heller ekonomiska nyheter.



26

Det var inte enbart genom innehål-
let Helsingfors Morgonblad signalerade 
att man vände sig till en akademisk lä-
sekrets, utan också genom typografin. 
De andra tidningarna var alla satta med 
frakturstil (”tysk stil”), medan Morgon-
bladet uppträdde i antikva, eller ”latinsk 
stil”. Det är kanske befogat att påminna 
om att frakturstilen var den ”vanliga” 
tryckstilen, som inlärdes via ABC-boken 
och som allmogen mötte i psalmboken 
och folkskrifterna. Långt in på 1800-talet 
markerade däremot antikvan en akade-
misk eller annars exklusiv karaktär.

Morgonbladet utkom måndagar och fre-
dagar, Helsingfors Tidningar onsdagar och 
lördagar. Finlands Allmänna Tidning ut-
kom med sex nummer i veckan, alla da-
gar utom söndag. Den var landets mest 
spridda tidning, vilket 1833 inte betydde 
mera än en upplaga på drygt 900 exemp-
lar. Helsingfors Tidningar trycktes samma 
år i drygt 500 exemplar och Helsingfors 
Morgonblad i något mer än 300. Huvud-
stadstidningarna utkom detta år i 1 783 
exemplar. Det var inte bara upplagorna 
som var försvinnande små på 1830-talet, 
också till formatet är tidningarna mini-
mala. De omfattar i regel fyra sidor och 

satsytan ryms på en A4. Ett helt num-
mer av Morgonbladet hade gott och väl 
fått plats på en sida av Hufvudstadsbladets 
broadsheet-format, och den samlade Hel-
singforspressen under en vecka hade inte 
upptagit mer än tio sådana sidor.

Namnet Helsingfors Morgonblad mar-
kerar helt konkret att tidningen var en 
morgontidning, den utkom nämligen kl. 
9 i motsats till de lokala konkurrenterna 
som var klara för avhämtning först kl. 12. 
(Först vid mitten av 1860-talet började 
man bära ut tidningarna. På 1830-talet fick 
prenumeranterna avhämta dem i stadens 
boklådor, dvs. bokhandlar.) Vad namnet 
annars associerar till är inte alldeles en-
kelt att reda ut. Åren 1829–1831 hade de 
båda Helsingforstidningarna intill för-
växling liknande namn. När boktryck-
arna Frenckell och Wasenius 1828 vände 
sig till senaten med var sin anhållan om 
att få utge en tidning hade båda föreslagit 
namnet Helsingfors Tidning. Det påstås 
att den handläggande tjänstemannen då 
hade ändrat namnet i Frenckells ansökan 
till Tidningar ifrån Helsingfors, och detta 
otympliga namn bar publikationen 1829–
1831. Det var givet att utgivaren Frenck-
ell, i samband med att redaktören A. G. 

Morgonbladets tidningshuvud med den vackra vinjett som användes 1832–1834. Vinjetten är ett emblem 
för tidningens ambitioner och återger lärdomens och vitterhetens symboler: böckerna, jordgloben, fjäderpen-
nan och bläckhornet som visar på de lärda mödorna, och mödans lön – lagerkransen.
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Sjöström ersattes med Runeberg, också 
ville byta namnet till ett som var mindre 
likt det konkurrerande bladets. Att välja 
namnet Helsingfors Morgonblad kan ses 
som ett djärvt beslut. Tio år tidigare hade 
nämligen docenten och publicisten A. I. 
Arwidsson börjat ge ut den lilla vecko-
tidningen Åbo Morgonblad. Med den ville 
han skapa en allmän opinion och fostra 
en nationellt sinnad, upplyst och kritisk 
publik. Hans öppna kritik av ämbets-
männen ledde till att tidningen drogs in, 
Arwidsson gick miste om sin docentur 
och måste lämna landet, medan den all-
männa opinionen teg.

I motsats till Arwidsson höll Runeberg 
en låg redaktionell profil, med undantag 
för litteraturkritiken. Om Åbo Morgonblad 
har sagts att den var en enda följd av le-
dande artiklar. Helsingfors Morgonblad 
hade inga ledare, i stället intogs parad-
platsen på första sidan av dikter, redak-
törens eller andras. De redaktionella med-
delandena var ytterst få. Ibland kunde en 
artikel få en kort redaktionell introduk-
tion eller en förklarande not, men också 
de var sällsynta.

En litterär tidning

Till skillnad från i dag var skönlitterära bi-
drag länge ett ganska vanligt inslag i tid-
ningarna. I Helsingfors Morgonblad ingick 
de som sagt på första sidan. Här lät Ru-
neberg trycka de flesta av de dikter som 
sedan ingick i hans andra diktsamling, 
och han publicerade också flera lyriska 
översättningar i Morgonbladet. Här tryck-
tes också Runebergs lilla komedi ”Friaren 
från landet” (1834) och hans översättning 
av dansken J. L. Heibergs lustspel ”Speg-
len er” (1833). Runeberg debuterade ock-
så som prosaist, med halvdussinet no-
veller som publicerades i följetongform 

i tidningen under hans år som redaktör. 
Novellerna tillkom sannolikt dels för att 
tidningen behövde spaltfyllnad, dels för 
att Runeberg ville försöka sig på prosa 
(de är publicerade i del VII av Runebergs 
Samlade skrifter). Fredrika Runeberg bi-
drog 1833 med novellen ”Den unga nun-
nan”, med motiv från Nådendals kloster 
– ett förarbete till romanen Sigrid Liljeholm 
som utkom nästan 30 år senare. Översatta 
noveller utan större litterärt intresse in-
gick ofta i Morgonbladet, inhemsk prosa 
var på 1830-talet en ännu större bristvara 
än inhemsk vers.

Också andra litteratörer ur Lördagssäll-
skapets krets medverkade: tillfällesdikta-
ren Bengt Olof Lille bidrog med bieder-
meierpoesi, Fredrik Cygnæus med ensta-
ka översättningar av Schiller och Pusjkin 
och med egna dikter. Av Lars Stenbäck 
ingick både dikter och reflexionsprosa i 
kort, nästan aforismliknande form. Den 
belästa och språkkunniga Augusta Lun-
dahl medverkade med en handfull dikter 
under Morgonbladets första år. Skönlitte-
rära inslag fanns i nästan varje nummer, 
av varierande kvalitet – genremässigt 
behövde de inte heller vara anspråksful-
lare än de charader, som en stor del av 
1800-talet utgjorde ett omtyckt sällskaps-
nöje. Både konstruktionen och lösningen 
krävde en viss verbal fantasi, och ett ex-
empel på Runebergs talanger i den här 
vägen ska ges här:

En vattnets vän blott vill mitt första klandra,
Men gifmild kallas den, som vill mitt andra;
Mitt första ger mitt hela mången gång
Åt forskarns tanke och åt skaldens sång.

Också Fredrika Runeberg bidrog med 
charader, som ingick i slutet av den re-
daktionella texten, före kungörelser och 
annonser på sista sidan. Lösningen på de 
här ordgåtorna publicerades i följande 
nummer av tidningen.
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Högt ställda ambitioner

I prenumerationsanmälan för Helsingfors 
Morgonblad presenterades tidningens 
program. Utöver nyheter från universite-
tet och biskopsstiften utlovades ”kortare 
skaldestycken”, recensioner och ”berät-
telser och noveller, dels originaler, dels 
öfversatte, satyrer m. m.” (’satir’ är den 
vanliga ordformen i dag). Man ställde 
också i utsikt artiklar i mångahanda äm-
nen: historiska, biografiska och national-
ekonomiska uppsatser och ”characteristi-
ker af utmärktare författare”. Delvis och 
tidvis lyckades tidningen leva upp till 
programmet, tack vare att kretsen kring 
Lördagssällskapet ställde upp med artik-
lar. Elias Lönnrot delade på 1830-talet sin 
tid mellan arbetet som provinsialläkare i 
Kajana, insamlingsexpeditionerna i Ka-
relen och sammanställandet av Kalevala. 

Trots det hann han förse Morgonbladet 
med många och utförliga resebrev, etno-
grafiska beskrivningar och översättningar. 
Filosofiprofessorn J. J. Tengström medver-
kade med bl.a. en serie artiklar om några 
av Finlands 1600-talsbiskopar, och med 
essän ”Paragrapher ur Finlands Forntid”, 
om nationell kultur och litteratur.

Runeberg själv var i första hand intresse-
rad av litterär polemik och hade varken de 
mångsidiga intressen eller den kringsyn 
som det redaktionella programmet hade 
krävt. (Hans enda merit i tidningsbran-
schen före 1832 var att han i olika tidningar 
hade publicerat några dikter och ett längre 
parti av vad som sedan blev Elgskyttarne.) 
Redan våren 1832 ingick i Morgonbladet 
en insänd artikel med den väl tillspetsade 
rubriken ”Bör en präst spela kort?”. Frå-
gan besvarades nekande, och föranledde 
en polemik som höll på att glida Rune-
berg ur händerna. Artikeln framställde 
pietismens krav på prästerskapets vandel 
och det var av allt att döma första gången 
dessa krav formulerades på svenska, för 
den bildade klassen. Pietismen hade ute-
slutande varit en allmogerörelse, utbredd 
i Savolax och Österbotten, men började 
på 1830-talet vinna anhängare bland stu-
denterna. Också om Runeberg måste ha 
känt till pietismen som fenomen är det 
tydligt att rörelsens argument 1832 var 
helt obekanta för honom.

Boktryckarna Frenckell hette Johan Christoffer och 
var universitetsboktryckare i tre generationer. De 
olika tidningar som uppstod vid Akademin i Åbo 
från 1771 och mer än ett halvsekel framåt trycktes 
hos dem. Traditionen fortsattes i Helsingfors av J. 
C. Frenckell III (bilden), som tryckte och gav ut 
Helsingfors Morgonblad. Av allt att döma gav 
han Runeberg fria händer med tidningen, som 
möjligen gick ihop ekonomiskt men inte blev nå-
gon lysande affär. Tryckt bild efter målning av J.E. 
Lindh. (Målningen i privat ägo; foto Museiverket)
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”Nyheter”

Utöver nyheter från universitetsvärlden 
rankades nyhetsmaterial inte högt i Hel-
singfors Morgonblad. Disputationer kunde 
få en förhandsnotis och tidningen redo-
gjorde för donationer till universitetet 
m.m. I maj 1832 skildrade Runeberg stu-
denternas vårfest, som det året hölls på 
”en rymlig äng” i det ”en qvart mil utom 
Staden belägna Södernäs”, dvs. Sörnäs 
som då låg på ett betryggande avstånd 
från de centrala delarna av staden. Be-
skrivningen av vårfesten blir ett ganska 
roligt och belysande reportage, tyvärr det 
enda i den vägen som Runeberg skrev. I 
övrigt var det lokala inslaget försvinnan-
de litet i tidningen.  

Kejsarparets besök i Helsingfors i juni 
1833 gav anledning till Runebergs enda 
färska nyhetsrapportering. Notisen, med 
den visserligen aktuella och korrekta men 
föga sprittande rubriken ”Helsingfors, 
den 10 Juni.”, kan läsas här invid. Efter-
som kejsarparet anlände redan kl. 7 och 
Morgonbladet utkom två timmar senare 
var det lätt för Runeberg att bevaka den 
kejserliga ankomsten, kanske på torget, 
och sedan gå med notisen till Frenckells 
officin som låg vid dåvarande Vestra ka-
jen (numera Södra kajen). 

 Mindre lycka med nyhetsmaterialet 
hade tidningen haft ett halvår tidigare. 
På julaftonen 1832 upptogs största de-
len av Morgonbladet av ”Madagaskariska 
Sånger” i Runebergs översättning, och 
därutöver ingick en notis med rubriken 
”Wasa den 13 December 1832”. I den be-
rättas om en eldsvåda, där ”fyra maga-
ziner fyllda med salt, mjöl, m. m. upp-
brunno”. Man misstänkte mordbrand 
och hade ertappat ryska soldater med ett 
fat stulen rom, meddelar notisen vidare. 
En så här tydlig antydan om att rysk mi-
litär gjort sig skyldig till grova brott fick 

censuröverstyrelsen att reagera. Notisen 
motverkade ”den enighet och det förtro-
ende, som emellan Landets innebyggare 
och Ryska Militairen bör äga rum”, an-
såg censuröverstyrelsen och statuerade 
exempel – genom att entlediga tidning-
ens censor, Fredrik Granbom, som var 
universitetets lektor i franska. Utgivaren 
Frenckell och redaktören Runeberg slapp 
däremot efterräkningar.   

Runebergs artiklar

Det har redan nämnts att Runeberg flitigt 
lät sina dikter och översättningar ingå 
i Morgonbladet, och de hörde sannolikt 
till tidningens mest uppskattade inslag. 
Däremot hade de samtida läsarna av allt 
att döma inte någon större förståelse för 
redaktörens serie av kritiska artiklar. I 
dem angriper han åren 1832 och 1833 den 
svenska litteraturen, både den s.k. gamla 
skolan och den ”nya skolan”. Med gamla 
skolan avsågs de gustavianska diktarna 
som länge omhuldades av Svenska Aka-

Notisen om kejsarbesöket stod att läsa i Helsing-
fors Morgonblad den 10 juni 1833, samma dag 
som kejsarparet anlände till Helsingfors.
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demien och med den nya skolan åsyfta-
des romantikerna och göterna.

Runebergs prosastil är varken lättill-
gänglig eller medryckande, men får en 
viss flykt när han drabbas av polemisk 
raptus. Då kan han vara koncentrerad 
– och otillständigt förenklande – som när 
han anser att ”då de gamla redigt sade 
mycket obetydligt, sade de unga myck-
et obetydligt tillika oredigt”. Tegnér var 
samtidens mest beundrade och uppburne 
svenske skald, i Sverige och i Finland, och 
att anklaga bl.a. honom för obetydlighet 
och oredighet väckte anstöt också bland 
Runebergs vänner och beundrare.

Anledningen till Runebergs påfallande 
aggressivitet var, får man anta, till en del 
missräkningen över att Svenska Akade-
mien 1831 jämställde hans dikt ”Grafven 
i Perrho” med verk som han ansåg under-
lägsna; Akademiens stora pris delades 
inte ut 1831 och det mindre tillföll C. A. 
Nicander, Runeberg, A. Lindeblad och 
C. A. Hagberg.

Runeberg hade också mera hedervärda 
motiv för sin kritik än personlig besvik-
else: han betonar genomgående kraven 
på enhet, trovärdighet och konsekvens i 
det litterära verket och i all konst, och for-
mulerar därmed sin egen poetik, sin egen 
litteratursyn. Han recenserar i allmänhet 
utgående från sina principiella stånd-
punkter och inte utgående från det verk 
han anmäler. Påfallande ofta skriver han 
om böcker som var och förblev betydelse-
lösa. Det var verk av den tidigt döde Elias 
Wilhelm Ruda, den Finlandsbördige och 
produktive Gustaf Henrik Mellin, som 
skrev historiska romaner, m.fl.

Det var egentligen bara Bellman, Anna 
Maria Lenngren, den unge Franzén och 
Almqvist som fann nåd inför Runebergs 
ögon. Av de böcker Runeberg recense-
rade är det bara Almqvists Törnrosens bok 
som fortfarande är levande litteratur, och 

inför det verket kapitulerade den vanli-
gen så negative recensenten.

Som kritiker var Runeberg egensinnig 
och personlig, i den meningen att han 
konsekvent drev sitt eget projekt, sin 
egen uppgörelse med den svenska litte-
raturen. När han var klar med den avtog 
hans intresse snabbt. I Morgonbladets för-
sta årgång har han fler litteraturkritiska 
bidrag (artiklar, recensioner, parodier) 
än i de fyra följande årgångarna tillsam-
mans.

Parodikern Runeberg

I Morgonbladet angrep Runeberg roman-
tiker och göter med samma vapen som 
de själva på 1810- och 1820-talet hade 
använt mot den gamla skolans represen-
tanter, och efter deras mönster. Han pa-
rodierade dem, till övermått. I hela fem 
nummer av tidningen ingick i mars 1832 
en parodi på litteratören och prästen Carl 
Fredrik Dahlgrens prosastil i en fiktiv re-
cension som sväller – över alla bräddar 
måste man säga – till en absurd och bara 
ställvis komisk parodi på Dahlgrens no-
veller. Parodin, på både vers och prosa, 
upptog hela nummer av tidningen och 
fyller 27 sidor i Samlade skrifter. Eftersom 
Dahlgren inte kan ha varit bekant för 
många av Morgonbladets läsare måste pa-
rodin (ett kort exempel kan läsas nedan) 
ha varit helt obegriplig för största delen 
av läsekretsen. Det är inte utan att man 
förstår, att tidningen som det första året 
hade haft 474 prenumeranter följande år 
inte hade mer än 329.

Klang-klingeli-kling!
Hela laget omkring!
Hin i krogar och hål,
Recensenter och skrål,
I den grönskande vår,
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Hjertat jublande slår.
Hej hoppsan och hejsan, gutår!

Pa pe pi po pu py!
Hvad den tonen är ny!
La le li lo lu lång!
Hvad är detta för sång?
Nö-nö-nöff, nö-nö-nöff!
Är det här à la boeuf?
Oui!!! Oui!!!

Satir och parodi använde redan Dalin i 
Then Swänska Argus på 1730-talet, Kell-
gren i Stockholms Posten 50 år senare och 
nya skolans män som 1820 angrep den 
gustavianske epigonen G. A. Wallmark i 
Markalls sömnlösa nätter. Satiren var alltså 
en vedertagen polemisk genre, som Ru-
neberg planerade att använda i Morgon-
bladet, eftersom han tog upp den i tid-
ningens program. Men om läsarna inte 
är bekanta med de parodierade verken 
fungerar inte stilgreppet. Efter några in-
slag 1832 slutade Runeberg med försöken 
i de satiriska och parodiska genrerna, 
kanske han insåg att hans egen svårighet 
att sluta i tid också låg honom i fatet.

Runeberg var Morgonbladets enda anställ-
da. Arbetet gjordes – säkert ofta – under 
tidspress. Fredrika Runeberg berättar i 
sina ”Anteckningar om Runeberg” att 
en del material för Morgonbladet fanns på 
förhand, ”men ganska mycket, nästan det 
mesta, skrefs undan för sättarn, och stun-
dom medan den manuskript sökande 
tryckarpojken satt sofvande i yttre rum-
met”. Under 1832 visade redaktören stor 
aktivitet, men gitte inte i längden sätta 
ner den tid och det arbete som tidningens 
program hade krävt. En stor del av det 
redaktionella rutinarbetet övergick små-
ningom diskret till Fredrika Runeberg, 
som i sin intellektuella självbiografi ”Min 
pennas saga” uppger att hon ägnade sig 
åt att ”jaga artiklar i utländska tidskrifter 

och böcker, öfversätta dem o.s.v. Det fin-
nes någon årgång af Morgonbladet, som 
jag till större del än Runeberg ombesörjt”. 
Det var inte enbart med översättningar 
och redaktionellt arbete Fredrika Rune-
berg bidrog, i tidningen ingick också av 
hennes osignerade ”småbitar på vers 
och prosa”, som hon själv karaktäriserar 
dem.

Morgonbladet, Runeberg och 
eftervärlden

I äldre finländsk forskning har Helsingfors 
Morgonblad lyfts fram som epokgörande i 
vår presshistoria. Det här är delvis över-
drivet; det är nog så att den enorma bety-
delse man med tiden tillmätte Runeberg 
har smittat av sig också på den tidning 
han redigerade. Elis Lagerblad har t.ex. 
framhållit att Morgonbladet innehöll över-
vägande originalartiklar, i motsats till and-
ra samtida tidningar. Andelen originalar-
tiklar var visserligen betydande i Morgon-
bladet, särskilt under 1832, men efter det 
intensiva första året började tidningen 
innehålla mera av samma slags notisma-
terial och fyllnadsgods som andra sam-
tida blad. Lagerblad har också lyft fram 
Morgonbladets litterära artiklar och påstått 
att tidningen ”med varmt intresse följde 
det litterära lifvets utveckling i hela den 
civiliserade världen”, med huvudvikten 
lagd på Sverige. Litteraturbevakningen 
var definitivt mera sporadisk än citatet 
låter förstå. Kända författarnamn är väl 
representerade i innehållsförteckningar-
na till de olika årgångarna av Morgonbla-
det, men bläddrar man fram till artikeln 
visar det sig påfallande ofta att den hand-
lar om en lösryckt och långsökt episod 
ur författarens liv och inte alls om hans 
– eller hennes – verk. Man kan alltså inte 
bortse från att tidningens insats som kul-
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turförmedlare har värderats i överkant. 
Men man ska inte heller underskatta det 
underhållningsvärde som anekdoterna 
om Byron, Scott m.fl. hade för de samtida 
läsarna. 

Artiklarna som berör Finlands historia, 
mytologi, folklore och geografi ger i sin 
mångordighet ofta ett fragmentariskt och 
svårtillgängligt intryck. För Morgonbladets 
läsare bör de ha varit värdefulla, redan av 
den anledningen att det fanns så litet lit-
teratur om Finland att tillgå. Till den här 
gruppen hör Runebergs egen uppsats 
”Några ord om nejderna, folklynnet och 
lefnadssättet i Saarijärvi Socken”, som 
tillsammans med Elgskyttarne bidrog till 
att forma bilden av Finland för den sam-
tida bildade publiken. De skönlitterära 
inslagen i Helsingfors Morgonblad, Rune-
bergs originaldikter och översättningar 
såväl som andras bidrag, bildade en vik-
tig litterär antologi – särskilt på 1830-ta-
let när inhemsk skönlitteratur i bokform 
var så ytterligt sällsynt och importerade 
böcker var dyra.

Det kan vara svårt att i dag se Rune-
bergs författarskap som levande. Både 
författaren och hans verk har blivit na-
tionella ikoner, monument som existerar 
men sällan talar direkt till oss. Vill vi nå 
bakom monumentet och myten är de 170-
åriga tidningsartiklarna och notiserna ett 
utmärkt hjälpmedel. Här blandas smått 
och stort, trivialt och sublimt: anlända 
resande och ”Molnets broder”, notiser om 
förrymda menagerilejon och Runebergs 
tolkning av Almqvists Ramido Marinesco, 
bidermeieridyll och högstämda natio-
nella strävanden. Morgonbladet hjälper 
oss att gå tillbaks till 1830-talet och för-
söka läsa Runeberg utan de skikt av före-
ställningar om nationalskalden som har 
lagrats kring honom de senaste 150 åren. 
Då kan vi bilda oss en uppfattning om 
hur revolutionerande dikten om bonden 

Pavo var för den samtida publiken, vilket 
djupt intryck Saarijärviuppsatsen gjorde 
på studenterna och hur Runeberg som en 
litteraturkritikens slägg- och pajkastare 
gick ut för att utforma och precisera sin 
egen poetik.

Pia Forssell

De artiklar m.m. av Runeberg som nämns och 
citeras ingår i Samlade skrifter VIII:2, Uppsatser 
och avhandlingar på svenska. Journalistik utg. av 
Pia Forssell, SSLS 433:2, Helsingfors 2003.
Helsingfors Morgonblad kan läsas på Internet-
adressen http://digi.lib.helsinki.fi/index_se. 
html
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Någon gång i början av 1846, senast i 
mars, skrev Runeberg dikten ”Sveaborg” 
(Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg 
XIV, s. 286 f.). Den är lagd i fänrik Ståls 
mun. Planen på en diktsvit om 1808–09-
års krig med fänriken som berättare hade 
alltså fötts, när dikten skrevs.

”Sveaborg” är en indignationsdikt, har 
det med rätta sagts. Det är ingen måtta på 
det förakt som Runeberg genom fänriken 
öser över kommendanten som kapitule-
rade:

Förtig hans ätt, nämn ej hans stam,
Hvälf ej på den hans brott,
Må ingen rodna för hans skam,
Den drabbe honom blott.
Den som förrått sitt land, han har
Ej ätt, ej stam, ej son, ej far.

Förrädaren har inte längre rätt ens till sitt 
namn:

Tag allt hvad mörker finns i graf,
Och allt hvad qval i lif,
Och bilda dig ett namn deraf
Och det åt honom gif.
Det skall dock väcka mindre sorg
än det han bar på Sveaborg.

Runeberg själv tog aldrig in ”Sveaborg” 
i sägnerna, av hänsyn till Cronstedts he-
dervärda söner som han sade. Men han 
förordnade att dikten efter hans död 
skulle tryckas. Infogandet i Fänrik Ståls 
sägner skedde i Sverige 1882, i Finland 
först 1902. Dikten hade då länge varit 

Varför var Runeberg så arg 
på Cronstedt?

spridd i avskrifter och tjuvtryck. (Jfr Sam-
lade skrifter ... XIV, s. 285 f.)

Sveaborgs kapitulation den 3 maj 1808 
var ett svårt slag för Sverige och blev av 
betydelse för krigsutgången, att Finland 
som storfurstendöme underställdes den 
ryske kejsaren. Kommendanten Carl Olof 
Cronstedt (1756–1820) antas ha kommit 
under inflytande från de kretsar som re-
dan under Gustav III:s tid ivrade för att 
Finland skulle frigöra sig från Sverige 
och ställa sig under ryskt beskydd. Men 
den ryska förhandlingskonsten var kan-
ske ännu mer avgörande för beslutet. 
Realläget såg heller inte ljust ut. (Jfr Sam-
lade skrifter ... XIV, s. 287 f. jämte hänvis-
ningar.)

Cronstedt blev efter kriget i första in-
stans dömd till döden, men rättegången 
lades ned efter ryska påtryckningar. Hur 
som helst var han en dömd man. Kapitu-
lationen omtalades länge med förtrytelse. 
Det skrevs dikter om händelsen. P. D. A. 
Atterbom författade en sådan redan 1808, 
som Runeberg kan ha känt till (Ljunggren 
1942). Atterboms dikt heter ”Syn”. Den 
citeras här efter Samlade skrifter, Första 
bandet, Upsala 1837, s. 168–170, som finns 
i Runebergs privata bibliotek . Den första 
av de åtta stroferna lyder:

Djupt i midnattsstunden,
Då hvart qval sig vältar
Tyngst på vakna sinnen,
Såg min själ en syn.
Sorgetåg ur lunden
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Skred, af fordna hjeltar;
Norrskenslika minnen
Glimtade ur skyn.

Sorgetåget går fram till en öppen kista 
där ”Svept, en skönhet låg”. Vem skön-
heten var stod skrivet på hennes panna: 
”Öfverst: ’Sveriges Ära!’/ Nederst: ’Svea-
borg!’”

Sveaborg! Jag ropte;
Blef dess lott att falla?
Vakta Ryssar benen
Re’n af Ehrensvärd? –

Nu sopas de tågande skuggorna bort som 
torra höstlöv, och den drömmande ser i 
de två sista stroferna en syn:

Och i andan fördes
Till en bädd jag sedan,
Der en man, i plågor,

Sig förtviflad vred;
Rundt kring bädden hördes
Helvets-skratten redan,
Och ur ljungeldslågor
Röt en stämma ned:

”Du, bland Sveas söner
Niding utan like!
Aldrig träd ur skjulet,
Nesans gömsla, fram!
Njut den lott dig löner;
Och i Plutos rike,
Ny Ixion, hjulet
Kringvrid – af din skam!”

Det är hårda ord, fullt i klass med Rune-
bergs; direkt påverkan kan inte uteslu-
tas.

De två slutraderna behöver kanske en 
förklaring. Ixion var enligt myten en tes-
salisk härskare och ”en bild af det råa 
våldet och den otyglade begärelsen”. När 

Albert Edelfelts tuschteckning till dikten ”Sveaborg”.
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svärfadern krävde honom på utlovade 
brudskänker blev han av mågen störtad i 
en grop med glödande kol, vilket upprör-
de gudar och människor. Zeus förlät ho-
nom till slut och inbjöd honom till gudar-
nas samkväm. Där greps han av brottslig 
kärlek till Hera, Zeus gemål. Hon lurade 
honom genom att ställa en molnkopia 
av sig till hans förfogande. Genom ko-
pian blev han far till centaurerna. För sin 
förmätenhet bands han fast vid ett evigt 
kringsvängande hjul.

Efter freden 1809 skrev Atterbom en 
ny dikt som i Samlade skrifter I har titeln 
”Fredsslutet”(s. 201 f.), men ursprung-
ligen ”Fredrikshamn”, liksom i Fredrik 
Bööks utgåva (1937). Här tas ånyo Svea-
borg upp i en av stroferna:

Hvad frihet är och gör, det fordom visste
Numantia och Saragossa än:

Den kunskapen med Sveaborg vi miste;
Var det med Ratan, som den kom igen?

Staden Numantia i Spanien jämnades 
efter segt motstånd med marken av ro-
marna. Saragossa, i norra Spanien, eröv-
rades efter en lång belägring 1808–09 av 
fransmännen. Vid Ratan i Västerbotten 
utkämpades 1809 Sveriges sista miss-
lyckade strid med ryssarna.

Också Tegnér berör katastrofen i dikten 
”Svea”. Det skrevs dikter ännu på 1840-
talet av mindre betydande skalder (Sam-
lade skrifter... XIV, s. 288).

Men när Runebergs skrev dikten ”Svea-
borg” hade Cronstedt varit död över 25 
år. Storfurstendömet fungerade relativt 
väl. De röster som höjdes för en återan-
slutning till Sverige blev allt svagare. Av 
Runeberg är inget yttrande i den rikt-
ningen känt. Varför far han då med sådan 

Carl Olof Cronstedt, kommen-
danten som kapitulerade och i 
dikten ”Sveaborg” möjligen fick 
klä skott för Runebergs själv-
förebråelser. Miniatyr av J. A. 
Gillberg. (Finlands nationalmu-
seum; foto P.O. Welin)
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hejdlös frenesi ut mot den onämnbare? 
Och varför just 1846? Tilläggas bör att 
Runeberg inte heller är varsam i dikterna 
”Konungen” och ”Fältmarskalken”, vilka 
båda enligt Johan Wrede (Samlade skrifter 
... XIV, s. 243, 253 o. hänv.) har tillkom-
mit 1846, men uppenbarligen efter ”Svea-
borg”.

Det finns omständigheter i Runebergs 
liv och produktion under det föregående 
året som kanske är värda att ta i betrak-
tande:

Kung Fjalar utkom i juni 1844. Under 
sensommaren och hösten 1845 var Ru-
neberg flitigt sysselsatt med sin antika 
tragedi Kungarne på Salamis. Tre akter 
blev färdiga. Men så avbröt han plötsligt 
arbetet, av oklara skäl. I stället ägnade 
han sig åt ett projekt som skulle bli en 
komedi, men som aldrig fullbordades. 
Det fick i Efterlämnade skrifter det träf-
fande namnet Belägringen. En fästnings-
kommendant Stålman har förlorat allt 
sitt manskap så när som på en gammal 
trumpetare Larm.

Ryssarna trycker på. Stålman har fem 
döttrar. Dem vill han klä i uniform och 
ställa upp vid skottgluggarna för att fien-
den skall tro att fästningen är bemannad. 
Hustrun anser honom galen som inte ger 
upp. Läsaren är snarast böjd att ge henne 
rätt. Runeberg tänkte sig säkerligen att 
Stålman skulle hålla ut tills undsättning 
hann fram. Men så långt kom han aldrig. 
Det antas allmänt att fragmentet Beläg-
ringen skrevs omkring årsskiftet 1845–46 
(Samlade skrifter ... XIV, s. 286 o. hänv.).

 Runebergsforskarna har naturligt nog 
kopplat samman verken Belägringen och 
”Sveaborg”. Säkert finns det ett samband. 
Runeberg skulle kanske inte ha kommit 
på tanken att skriva om Sveaborgs kapi-
tulation om han inte tidigare hade bear-
betat belägringstemat eller i vidare me-
ning ämnet solidaritet och förräderi. Det 

har också förmenats att de fem döttrarna 
som Stålman var beredd att offra för fos-
terlandet motsvaras av kvinnorna och 
barnen på Sveaborg, som Cronstedt inte 
ville utsätta för krigshandlingar.

Men det finns också stora olikheter. 
Stålmans fästning är utan tvivel belägen 
på fasta land. Den som skulle sända und-
sättning eller komma själv är av allt att 
döma Karl XII. Någon särskild fästning i 
det svenska riket går det helt enkelt inte 
att tänka på. Stålman och hans fästning 
har aldrig existerat i sinnevärden, endast 
i Runebergs fantasi. Framförallt är tonen 
i verken helt olika. Belägringen fyller – om 
än med möda – betingelserna för en kom-
edi. ”Sveaborg” är en anklagelseakt.

Mycket i Runebergs litterära produk-
tion har sin bakgrund i hans människore-
lationer, främst relationerna till kvinnor 
som han förtrollades av. Ruth Hedvall är 
väl bland Runebergsforskarna den som 
mest har betonat den aspekten, medan 
Yrjö Hirn har manat till försiktighet. 
Fredrika menar i sina Anteckningar om 
Runeberg att de unga kvinnorna tog ho-
nom på onödigt stort allvar. De flickor 
som färgade Runebergs liv och diktning 
på 1840-talet var Maria Prytz och Emilie 
Björkstén.

Relationen till Maria Prytz avveckla-
des, enligt vad det antas, på hennes ini-
tiativ 1841. I stället dök samma år Emilie 
Björkstén upp i det Runebergska hem-
met, uppfylld av dyrkan inför skalden. 
Småningom började hans blickar dras 
till henne så att det märktes. Pratet lär ha 
börjat gå i staden 1843. Men först våren 
1846 kapitulerade Runeberg definitivt. 
Ett par år senare hade förhållandet tagit 
en sådan riktning och väckt sådan upp-
märksamhet att det måste skötas per kor-
respondens. När Emilie senare umgicks i 
Runebergs hem var det som bägge ma-
karnas vän. Brasan var till synes nerbrun-
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Emilie Björkstén, föremålet för Runebergs ömma 
känslor vid tiden då han skrev ”Sveaborg”. (Borgå 
Museum; foto Jan Lindroth)

nen. Men glöden under askan fanns länge 
kvar. (Jfr Tideström 1956, s. 475.)

Den förbjudna kärleken är ett huvud-
tema i Kung Fjalar. I Kungarne på Salamis 
är legitimiteten det centrala. Usurpatorn 
Leiokritos ställs emot den laglige tronar-
vingen Eurysakes. Leontes, son till Leio-
kritos, väljer att i striden om kronan stöda 
Eurysakes. Konflikten mellan far och son 
har lett Johan Wrede till den intressanta 
kommentaren att den auktoritäre Rune-
berg fann den aktuell, omgiven som han 
då var av fyra växande söner. (Wrede 
1999, s. 262 f.)

Vad som orsakade avbrottet i arbetet på 
den antika tragedin vet vi inte. Men det är 

inte otänkbart att en växande oro i sinnet 
hos skalden, som förde honom allt när-
mare gränsen för det rätta eller åtmins-
tone passande, bidrog till att göra honom 
mindre upptagen av rättsdramat. I stäl-
let lät han krigaren Stålman utkämpa en 
uppehållande strid i sin imaginära fäst-
ning. De fem döttrarna låter sig översät-
tas till Runebergs söner; den femte föd-
des i början av mars 1846. Med sin famil-
jebakgrund borde han ha kunnat försvara 
sig mot frestelsen.

Ingenting hjälpte. Fästningen Runeberg 
föll och därmed också möjligheten att låta 
Stålman kämpa vidare. Det följde en tid 
präglad av lust och lycka. Men inte en-
bart. Också självförebråelser och självför-
akt kan ha trängt sig på. Skulle det vara 
så underligt om han stjälpte de känslorna 
över kommendanten på en annan fäst-
ning, Carl Olof Cronstedt på Sveaborg?

Lars Huldén
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– Runeberg har följt mig som en nervbana 
genom livet.
– För mig var han en gata och en staty.
– Runeberg gav den lilla människan gestalt.
– I skolan framställdes han som en hjälte men 
jag avskydde honom.
– Mitt första minne av Runeberg är att jag 
hörde grannpojken rabbla en dikt ur Fänrik 
Stål. Jag tyckte det lät förfärligt.
– Det bästa med Runeberg var att det var 
skollov den dagen.
– Det är bra att kunna Runeberg då man löser 
korsord i Hufvudstadsbladet.

Citaten ovan är några lösryckta meningar 
ur det stora material som kom in i sam-
band med Folkkultursarkivets frågelista 
”Runeberg och andra nationella hjältar”. 
De 144 personer som under hösten och 
vintern 2002–2003 svarade på frågelistan 
ger i sina redogörelser sin syn på natio-
nalskalden, på hans liv och diktning, på 
fosterlandet och på hjältebegreppet.

Den trygga landsfadern

Majoriteten av dem som svarade på frå-
gelistan är födda före krigen och har 
således gått i skola under den tid då de 
fosterländska känslorna var starka. Fän-
rik Ståls sägner lästes av så gott som varje 
elev. Barnen lärdes att Runeberg var en 
hjälte som man skulle beundra och hög-
akta. Han var en som stod över oss van-
liga dödliga. ”Lärarinnan beskrev för oss 
barn att alla dikter i Fänrik Ståls Sägner 
är som fina pärlor i ett pärlband och den 

finaste pärlan är Vårt land”, skrev en 
kvinna från Lappträsk. De flesta lärare 
hade uppfostrats i runebergsk anda och 
förde denna tradition vidare till eleverna. 
I eleverna inpräntades att Runberg var 
en stor skald och att man ur hans dikter 
kunde hämta fosterlandskärlek. 

De flesta lärare såg Runeberg som en 
självklar del av undervisningen, men 
också före krigen fanns det lärare som 
förhöll sig skeptiska till innehållet i Fän-
rik Ståls sägner. Dessa var dock i minori-
tet. Runebergskulten hade ju börjat redan 
under skaldens livstid och både föräldrar 
och lärare talade med vördnad om Rune-
berg. 

Många av eleverna hade stiftat bekant-
skap med skalden redan innan de kom 
till skolan. Föräldrarna kunde sin Rune-
berg utantill och barnen hade hört dem 
deklamera långa stycken. Fänrik Stål stod 
på bokhyllan i så gott som varje hem till-
sammans med Bibeln, psalmboken och 
andaktslitteratur. Fänrik Stål var, till skill-
nad från de religiösa skrifterna, ofta en 
praktutgåva, vackert inbunden, med or-
nament och rikligt illustrerad (med illus-
trationer av Albert Edelfelt eller August 
Malmström). Barnen tilläts att försiktigt 
vända bladen i den stora fina boken ”med 
förgyllning i kanterna”. Illustrationerna 
satte fantasin i rörelse. Somliga bilder var 
skrämmande, av andra rördes man till tå-
rar. ”Torpflickan tyckte jag att var kuslig 
men Soldatgossen och Sven Duva tyckte 
jag att hade någonting gemensamt med 
mig”, berättade en kvinna. Det fanns en 
stämning av högtidlighet kring boken. 

Runeberg i folktraditionen



39

Barnen kunde sitta och läsa högt för var-
andra, sjunga, deklamera och försöka rita 
av Edelfelts bilder. En kvinna skriver:

Tänkt vad jag tyckte om att läsa Fänrik Ståls 
Sägner i min barndom. Med boken i blått 
och guld i famnen satt jag hopkrupen i pap-
pas rum. I början tittade jag på bilderna och 
senare när jag hade lärt mig läsa läste jag om 
bl.a. Kulneff, Lotta Svärd, Sandels, och med 
tårar i ögonen om Torpflickan.

Alla gillade dock inte skolans ”pakko-
runeberg”, som en man uttrycker sig. 
Man ifrågasatte kanske inte Runebergs 
ställning som nationalskald, men man 
tyckte inte om honom för att han ansågs 
vara så ädel. Dikterna var dessutom ställ-
vis obegripliga och utantilltvånget därför 
betungande. En kvinna berättar om in-
lärningen av Björneborgarnas marsch i 
småskolan:

Någon geografi hade vi inte läst varför de 
namn som sångläraren radade upp verkade 
som ren hebreiska. I hela ramsan fanns bara 
en sats som verkade vettig: på pålens sand. 
I min brors indianböcker hade jag läst om 
pålmän (s.k. stakesmen) som lockade ame-
rikanska nybyggare på villovägar genom att 
flytta de pålar som utmärkte ökenvägar ge-
nom Ilano Estacado. Som sedan rånade dem 
och lämnade dem att försmäkta i öknen.

Också många andra tänker roat tillbaka 
på utantillpluggandet och barndomens 
stavande genom Sägnerna. Det var en 
skolflicka i Helsingfors som menade att 
Sven Dufvas pappa hade bara en arm för 
”han hade ju en avdankad arm”. 

”Helgonet kom ner på jorden”

I svaren finns många goda beskrivningar 
av den förändrade samhällssynen under 
och efter krigen. Många hänvisar till den 
attitydförändring som skedde då Väinö 

Linnas Okänd soldat utkom (på finska 1954 
och på svenska ett år senare, då också den 
första filmversion i regi av Edvin Laine 
hade premiär). Boken fångade upp de 
känslor många bar på. En kvinna skrev 
så här om förändringen:

Under senare delen av mellankrigsperioden 
(omkr. 1944) hade jag börjat förstå att Rune-
bergs krigsskildringar och mina egna erfa-
renheter låg ganska fjärran från varandra. 
Jag hade haft med från barndomen bilden 
av Runebergs tappra ädla krigare som med 
glädje hade offrat sitt liv för fäderneslandet 
när så krävdes. Nu kolliderade mina egna 
erfarenheter med kriget, bombanfallens 
fasor i Helsingfors och sommaren 1944-
års häftiga offensiv vid fronten som krävt 
så många liv – min egen morbror försvann 
vid Tali – och kanske mest av allt att jag i 
samband med februarianfallen miste min 
far. Nu gick det liksom upp för mig att Ru-
nebergs krig och vårt nog var helt olika fö-
reteelser och att det fanns föga av ädelhet i 
kriget. Krig är något förfärligt. 

Omvärderingen av Runeberg var inte 
bara ett personligt val utan en samhälls-
process. I svaren finns många skildringar 
av den förändrade tidsandan efter kriget. 
Krigandet och de som deltagit i krigen 
betraktades i vissa kretsar med nedlå-
tenhet. Den historia man hittills lärt sig 
ansågs vara vinklad och falsk och borde 
skrivas om. Pacifismen, solidaritetsrörel-
sen, vänsterrörelsen och kvinnorörelsen 
stod alla för ett tänkande där Runebergs 
krigshjältar inte längre var ädla hjältar. 
Runeberg blev med ens krigshetsare, 
kvinnoförtryckare och mansgris. Många 
av dem som lydigt läst Sägnerna som 
barn blev bestörta över texten då de läste 
dem på nytt i vuxen ålder i ett annat sam-
hällsklimat. Man upplevde dem som blo-
diga dikter som förhärligade kriget.
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”En tyst hjältinna”

Det var inte bara Runebergs hållning till 
krig som gjorde att han omvärderades. 
Kännedomen om skaldens eget liv och 
leverne gav honom synnerligen många 
minuspoäng och kontrasterade skarpt 
mot den bild man fått av honom i skolan. 
En kvinna skrev: ”Förr under skoltiden 
berättades om Runeberg hur fin, ädel och 
bildad han var. Man tyckte att han höjdes 
över skyarna. Nu i efterskott har jag den 
uppfattningen om honom att han var en 

mansgris, chauvinist, en riktig skitstövel 
med älskarinnor och allt. Han var ju sju 
gånger värre än folk i allmänhet.” Andra 
skribenter har uttryckt samma känslor 
genom att citera ett ordspråk eller ett 
talesätt: ”Hans gloria har halkat på sned”, 
”Hans egen strålglans har bleknat” eller 
”Även solen har sina fläckar”.

Det fanns visserligen under de första 
årtiondena av 1900-talet en och annan 
lärare som inte gillade Runeberg och 
därför tog fram hans svaga sidor, men 
av svaren att döma var det först ett gott 
stycke in på 1900-talet som allmänheten 
fick större kännedom om Runeberg som 
person. Detta kunde vara en närmast 
chockartad upplevelse: ”Min farmor var 
en stor beundrare av Runeberg ända tills 
Emelie Björksten-breven publicerades. 
’Den där Runeberg, han var nog en riktig 
skit’, sade hon till mig.”

En stor del av skribenterna menar att 
de inte har mycket till övers för perso-
nen Runeberg. Han var ”misslyckad som 
människa”, ”en hustyrann” och ”han för-
lorade så småningom sin patetiska pon-
dus”. Han kunde kanske dikta och skriva 
”men som rektor och familjefar var han 
inte så trevlig” och ”han hade sina bris-
ter som äkta man och far”, är några kom-
mentarer.

I takt med att Johan Ludvig togs ner 
på jorden uppblomstrade mytbildning-
en kring hustrun Fredrika. Och det var 
just Runebergs brister som äkta man och 
familjefar som gjorde att det var lätt att i 
sin tur framställa Fredrika som en över-
människa. Feminismen hade en god gro-
grund i 60- och 70-talets samhällsklimat. 
Om Fredrika hade haft svåra stunder i 
sitt äktenskap och ibland känt sig åsido-
satt av sin man, har hon sannerligen fått 
upprättelse i berättartraditionen.

Det finns knappt en enda negativ kom-
mentar om Fredrika i frågebrevssvaren. 

”Min hustru (t.h.) med gäster vid Runebergs (och 
Fredrikas) grav i Borgå”, löd bildtexten till detta 
foto, insänt av Bengt Lihr. (SLS 2017:2)



41

Man får bl.a. läsa om att hon var den hus-
moderligt vårdande, tyst lidande kvin-
nan, som på grund av sin mans halsstar-
riga och hänsynslösa uppförande alltid 
fick rätta sig efter honom och inte hade 
möjlighet att förverkliga sig själv. Hon 
stod för marktjänsten och fick inte ha en 
egen personlighet: ”Fredrika jämnade 
sannerligen hans väg mot stjärnorna ge-
nom uppoffrande insatser i hemmet.” 
Hon tog hand om alla barnen, skötte trots 
kärv ekonomi hus, hem och trädgård 
mönstergillt. ”Hon måste t.o.m. lära sig 
grekiska för att kunna stöda sina söner, 
trots att Runeberg var lärare i grekiska”. 
Hon var klok, plikttrogen och tog sam-
hälleligt ansvar, men hennes lott var att 
leva i skuggan av sin man, ”att vara bara 
liksom en piga”. ”Jag ser henne som en 
lite sammanbiten kvinna som fick allt i 
hemmet att fungera, inklusive bakande 
av Runebergstårtor av brödsmulor”, 
sammanfattar en kvinna.

Fredrika fick inte tid för sitt författar-
skap trots att hon, enligt många fråge-
brevssvar, var mycket mera begåvad än 
sin man: ”Min svärmor sade att det var 
Fredrika som hjälpte honom genom att 
hon kunde diskutera med honom och 
ge honom råd”; ”Fredrika var en stark 
kvinna, hon pepprade både Runeberg 
och sonen”. Eller som en annan skribent 
uttryckte saken: ”Hon hade så många 
plikter att hon inte hade tid att bli en stor 
författare.” 

Trots att denna kuvade kvinna ”fram-
levde ett tungt liv med Runeberg och 
alla barnen” och ”fick bära hela lasset” 
orkade hon föra fram kvinnans ställning 
och gav ut skrifter om missförhållanden: 
”Hon var en skicklig författare, intelli-
gent och slagfärdig men hon fick skriva 
på nätterna när familjen sov.” Och en an-
nan skribent framhåller: ”De flesta frågar 
sig hur mycket hon skulle ha skapat om 

hon hade haft tid.” Fredrika är enligt svar-
arna den som är värd beundran – denna 
kvinna ”som framlevde sitt arbetsfyllda 
liv i skuggan av maken”.

Det är inte Johan Ludvigs nedlåtenhet 
mot kvinnor i allmänhet och mot Fred-
rika i synnerhet som uppfattas som det 
värsta, utan att han dessutom var otro-
gen. ”I dag skulle man ta ut skilsmässa”, 
utbrister en informant. I berättartraditio-
nen finns det beskrivningar som närmast 
påminner om ögonvittnesskildringar, om 
hur det gick till i den Runebergska famil-
jen: På Kroksnäs, där familjen bodde på 
somrarna ”fanns, och finns ännu, en träd-
plantering – som en stor berså, som det 
sades att Runeberg hade haft fester i om 
sommaren – huset mitt emot ’brännvins-
bodan’, som han bodde i med sin familj. 
Och han själv hade övre våningen för fest 
och älskarinnor och barnen och Fredrika 
fick bo där nere i köld och fukt. Var det nu 
en förebild detta?!”

Fredrika levde, enligt berättartraditio-
nen, helt på Johan Ludvigs villkor och 
fick således också lov att ställa upp som 
värdinna på hans tråkiga tillställningar. 
”Men jag minns att lärarinnan berätta-
de att Fredrika inte tyckte om att gå på 
festsoaréer utan ville stanna hemma och 
skriva.” De pengar som sparades ville 
hon ha för att betala en stickerska som 
kunde sticka strumpor åt familjen. ”Så 
fick hon tid att skriva.”

Redan före krigen fanns det en och 
annan lärare som upplyste eleverna om 
att Runeberg också hade sina svagheter. 
Somliga lärare tog honom dock i försvar 
och menade att man måste ha överseende 
med att en diktarsjäl kan vara lättantänd-
lig. ”Runebergs utomäktenskapliga kär-
lekshistorier hör på något sätt till många 
diktares tillvaro”, menade en skribent. 
En elev minns från sin skoltid att läraren 
sade ”att Runeberg hade ett så stort hjär-
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ta”. Andra var hårdare i sin kritik över 
honom: ”På bjudningar spelade Johan 
Ludvig första fiolen och flörtade med alla 
vackra damer medan Fredrika satt un-
danskymd i ett hörn. ‘Men han fick sitt 
straff’, utropade läraren dramatiskt.”

Straffet som åsyftas var ju slaganfal-
let 1863 och Runebergs långa sjukdom. 
Denna fas av Runebergs liv har en stor 
del av skribenterna rörts av. Man skriver 
om sängen där han låg, om fågelbrädet 
och om skvallerspegeln utanför fönst-
ret. Denna period av familjens liv bevi-
sar slutgiltigt Fredrikas storhet. Då satt 
Fredrika vid Johan Ludvigs säng som en 
god maka. ”Fredrika svek honom inte.” 
Där satt hon och läste högt och tog hand 
om sin sjuke man och satte definitivt ”sin 
egen karriär åt sidan”. En kvinna tar fram 

Fredrikas insats genom att citera det hen-
nes svärmor berättat: ”Den tyngsta tiden 
var väl när han blev sjuk och gammal och 
behövde ständig omvårdnad. Fredrika 
vek inte från Runebergs sida, hon var en 
tyst hjältinna.” En del svarare har indig-
nerat noterat att Fredrikas namn är in-
ristat på baksidan av gravstenen medan 
man har ordnat det så att Runebergs och 
älskarinnan Emelies blickar kan mötas 
där de ligger i sina gravar!

Runeberg är ändå Runeberg

Det var dock inte alla som gjorde denna 
helomvändning gällande Runeberg, vare 
sig beträffande hans fosterlandssyn eller 
hans person. I en del av svaren är man 
mest upprörd över den respektlöshet som 
efterkrigsgenerationen visade de äldre. 
Man menar att de unga bara ville slå sön-
der och förstöra; man upplever att allt de 
äldre gjort nersvärtades och föraktades: 
veteranerna borde glömmas, de styrande 
hade varit krigsgalna och Mannerheim 
var den värsta av dem alla; dessutom var 
Mannerheim svenskspråkig liksom Ru-
neberg!

I denna föränderliga värld blev just 
Runeberg och det han representerade det 
trygga och fasta som man inte ville ge av-
kall på. Samhällsklimatet gjorde tvärtom 
att man envetet höll fast vid barndomens 
värderingar där Gud, hem och fosterland 
var viktiga delar. 

”Min inställning till Runeberg har inte 
förändrats. Han är vår största skald och 
fosterlandet är för mig lika viktigt som 
det alltid har varit”, är fraser som ofta 
återkommer i svaren.

Andra ser mera objektivt på saken och 
tycker att Runeberg är en värdig national-
skald trots att man inte är överens med 
honom vad gäller människosyn eller hjäl-

Runebergs byst har beskådats av generationer 
skolelever i otaliga skolor. Här håller Runeberg ett 
vaksamt öga på rektor Folke Nyberg i Borgå gym-
nasium. (SLS 2017:9)
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tedyrkan. Man har inte heller brytt sig om 
eventuella negativa omdömen om hans 
person utan försöker förstå honom utifrån 
1800-talets samhällsförhållanden. Man 
uppskattar Runeberg för att han har tagit 
fram dygder som tapperhet, trohet, kärlek 
till naturen och respekt inför lagen. I sva-
ren uttrycks ofta åsikten att en Runeberg, 
en nationalskald och starka fosterlands-
känslor behövs mer än någonsin i dagens 
EU-tid och globaliseringssträvanden.

Fredrika är dock inte – i alla fall i detta 
frågebrev – ”objektivt” bedömd. Martyr-
glorian sitter stadigt på hennes huvud. 
Det är ju, trots allt, Johan Ludvig och den 
”draghjälp” hon fick av sin man som hon 
har att tacka för sin berömmelse. Hennes 
egna litterära alster och hennes samhälls-
engagemang skulle knappast ha räckt till 
berömmelse nästan tvåhundra år senare. 

Nyttan av Runeberg

”Läsa Runeberg utantill, till vilken nyt-
ta?” utropade en man från Åland. I ett 
tillbakablickande perspektiv tyckte sä-
kert många att man slösat krafter på onö-
diga ting. Trots det kunde man faktiskt 
ha nytta av och finna bruk för Runeberg i 
många vardagliga situationer. Stig-Björn 
Nyberg redogör i en artikel i Svenskbyg-
den 1990 hur han i sällskapslivet vid upp-
repade tillfällen haft nytta av att kunna 
citera Fänrik Stål utantill och hur detta 
”investerade kapital” alltid gett rik ut-
delning i form av allmän uppskattning 
och beundran. Han blev t.ex. vid en mid-
dagsbjudning helt oförberedd ombedd 
att hälsa gästerna välkomna och löste 
problemet med en vers ur Sandels: 

Box-Hangelby marthaförening i Sibbo vid salutorget i Helsingfors 2002 i väntan på att m/s J.L. Runeberg 
skall avgå. Utfärden inkluderade också besök i Runebergs hem. (SLS 2017:11)
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Jo, att ni sätter er vackert ned
Och får er kuvert i skick;
Och sen ni fått den, så ät i fred,
Och sen ni ätit, så drick,
Och sen ni druckit, så ät än mer,
Där har ni order, jag ber.

Många skriver om hur den första kontak-
ten med Runeberg var de vuxnas utantill-
deklamerande. Man satt i mormors eller 
morfars famn och lyssnade på de rytmis-
ka dikterna. ”Då tänkte man inte på att 
innehållet var blodigt och hemskt.” Sko-
lan gav fördjupade kunskaper. Och Ny-
berg är inte den enda som briljerat med 
Runeberg. I svaren på frågebrevet finns 
otaliga berättelser om hur de högtravan-
de dikterna i rimmad form användes för 
att imponera. Många skriver om hur det 
i släkten eller bekantskapskretsen fanns 
de verkliga ”Runebergsexperterna” som 
deklamerade långa stycken som under-
hållning vid lämpliga tillfällen. 

Ännu vanligare än att ”uppträda” med 
Runeberg var det (och är kanske alltjämt) 
att inflika Runebergcitat i sitt tal. Dessa 
citat fick snarast formen av ordspråk, tän-
kespråk eller lustigheter i vardagssprå-
ket, antingen i sin originalversion eller i 
travesterad form. Det fanns de som rik-
tigt sportade med detta och ständigt fann 
ett lämpligt Runebergcitat eller t.o.m. 
hela verser för att ge tyngd åt sin åsikt. 
Om någon gjorde bort sig sade man: ”Nå-
got tålte han skrattas åt men mera hedras 
ändå” eller ”Paavo, Paavo, olycksfödde 
gubbe”. Om någonting är svårt, besvär-
ligt eller går en emot säger man t.ex.: ”Än 
kommer dag, än är ej allt förbi”, ”Han 
sprack den saten”, ”Ojämnt falla ödets 
lotter”, ”Bättre fly än illa fäkta”, ”Släpp 
ingen djävul över bron” eller ”Den kulan 
visste var den tog”. Eller om man går in 
i ett kafferum där någon sitter och äter 
säger man: ”Hej, det är jag, sitter du och 
äter frukost i allsköns ro.” Eller om någon 

klagar över pekuniära svårigheter kan 
han få till svar: ”Äsch, blanda du in litet 
bark i brödet så går det nog bra.” En man 
från Helsingfors berättar:

Betecknande är att många citat ur Fänrik 
Ståls sägner blev bevingade och användes 
flitigt i allehanda situationer, i helg och 
söcken. Mina tidigaste minnen av detta slag 
hänför sig till tidiga gosseår, då jag tydligen 
hade lätt för att snubbla och falla varvid 
min morfar brukade säga Falla kan den tapp-
re blott med uppmuntran i rösten. Han var 
icke boklärd eller ens skolgången men han 
kunde nog sin ”Fänrik”. Minns att det fanns 
ett stort antal sådana citat, som var använd-
bara i kämpiga sammanhang, t.ex. Får man 
ej ens till natten frid, Föddes äldst bland bröder 
alla, Giv åt Stål en penning även etc. etc. För 
min del använder jag dem ofta ännu idag.

Och att man kunde ha verklig nytta av 
Runeberg vittnar en kvinna om. Händel-
sen ägde rum i Borgå: 

Ett gäng pojkar var på väg till ett byaslags-
mål. Onni Linsén, som sedermera blev 
gårdfarihandlare, stämde upp ”av tvång jag 
följer truppen åt, min håg är ej att slåss” och 
han fick gänget att återvända.

Det finns många berättelser om hur sko-
lans utantillpluggande av Runeberg gav 
denna generation en gemensam referens-
ram. Gemenskap innebär dock alltid ock-
så utanförskap. Då svenskspråkiga t.ex. 
på arbetsplatser skrattande deklamerade 
de rytmiska dikterna enskilt eller tillsam-
mans kunde inte de finskspråkiga ta del 
i munterheten. Också följande anekdot 
pekar på att den gemensamma referens-
ramen behövs för att vitsigheterna skall 
bli begripliga: ”När min bror låg på sjuk-
huset förra året var han trött på alla medi-
ciner som låg på det lilla bordet, och skoj-
ade med sköterskan att hon skulle göra 
som doktorn i von Döbeln.” Sköterskan 
hade dock inte en aning om att patienten 
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syftade på den doktorn som svepte ner 
medicinerna från bordet: ”Han sänkte 
lugnt, helt lugnt, sin arm mot bordet / 
och strök det tomt uti ett enda drag.”

Också dödsannonserna har, speciellt 
under krigsåren, bidragit till att befästa 
runebergska citat i det allmänna medve-
tandet. Dödsannonserna, som ibland fyll-
de hela sidor, lästes noggrant varje dag. 
”Mer än leva, fann jag, var att älska, mer 
än älska var att dö som denne” och ”Nu 
är åsen i min stuga bruten” var, enligt en 
svarare, välbekanta strofer som präglades 
än djupare in i minnet när de förknippa-
des med människors död.

Johan Ludvigs dag 5.2

När Runebergsdagen blev allmän flagg-
dag 1952 hade Runeberg redan hyllats 
och firats i över 100 år. Och då Agda byttes 
mot Johan Ludvig i samband med alma-
nacksrevideringen 1929, hade skolbarnen 
redan i 53 år haft ledigt på Runebergsda-
gen. Det offentliga Runebergfirandet fann 
redan under 1800-talet sina fasta former 
med illumination, sångarhälsning, horn-
orkester, fackeltåg, högtidliga tal, dekla-
mation och kransnedläggning. Detta var 
sedan länge välbekanta element. Under 
1700-talet hörde illumination (också i 
privata hem) ihop med glada händelser, 
t.ex. skolornas avslutning eller regenter-
nas namns- eller födelsedagar. 

”Varje år den 5 februari dukar jag kaffebordet i vårt matrum. Fram plockas det stora Runebergsporträttet. 
Mormors äggskalstunna finkoppar med guldkant och lila blommor. Varsin Runebergstårta på svärmors 
gamla glaskakfat. Tårtorna tas förnämt med en silvertång med förgyllning i ’gripklorna’”, skriver Maire 
Peltonen i Åbo. Också Fänrik Ståls sägner lyfts ner från bokhyllan. Efter högläsningen följer kaffet och 
runebergstårtorna. Nisse läser här högt ur Runeberg 1996. (SLS 2017:2)
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Under ofärdsåren 1899–1905 förbjöds 
fackeltågen och sångarhälsningarna till 
nationalskaldens och nationens ära. Se-
den med ljus i fönstren fortsatte dock 
som en protestaktion mot de rådande 
förhållandena. Denna tradition upphör-
de inte i och med självständigheten. Ljus 
i fönstren började efter 1917 tändas också 
på självständighetsdagen men förekom 
också på Runebergsdagen till långt in 
på 1900-talet. Det var ju en festlig kväll; 
lov från skolan och nationella festlighe-
ter på otaliga ställen. Och av frågebrevs-
svaren att döma lever denna ljussed på 
Runebergsdagen fortsättningsvis i viss 
utsträckning.

Runebergsdagen var lovdag från skol-
arbetet till långt in på 1900-talet, och da-
gen var därför en del av samhällets puls. 
I frågebrevet redogörs för de otaliga Ru-
nebergsfester som ordnades i skolor, på 
ungdomsföreningslokaler, i församlings-
salar, rådhus eller vid minnesmärken. 
Till den fasta repertoaren på inomhus-
festerna hörde ”Bevara Gud vårt foster-
land”, ”Svanen”, ”Källan”, ”Soldatgos-
sen”, ”Vårt land” och tablåer ur Fänrik 
Stål. Fester ordnades överallt i Svenskfin-
land, men i de städer där det fanns min-
nesmärken eller där nationalskalden bott 
och verkat var firandet mera markant. En 
kvinna berättar: ”Runebergsdagen fira-
des alltid med ljus i fönstren i min barn-
domsstad Uleåborg. Där hade han ju gått 
i skola. – Då vi 1936 flyttade till Ekenäs 
och Runeberg inte firades där på det sät-
tet kändes det litet snopet! Men visst var 
det fest i Folkskolans festsal.”

Alla har inte den erfarenheten att Ru-
nebergsfirandet avtar med åren, utan 
somliga har blivit bekanta med och bör-
jat delta i firandet först i vuxen ålder. En 
fru flyttade till Björneborg och lärde sig 
där, på Svenska Klubben, fira Runeberg 
”med pompa och ståt” med körsång och 

festtal och supé då man avnjöt blinier 
och rom. Det hände också att ungdomar 
som kom till Helsingfors för att studera 
först vid vuxen ålder blev medvetna om 
Runebergsdagens ceremonier. Då gällde 
det att ”iförd studentmössa stå och huttra 
vid Runebergsstatyn i Esplanaden, i snö 
och kyla”.

Borgåborna var däremot sedan länge 
införstådda med firandet. En kvinna som 
bodde i Borgå som barn berättar:

Jag glömmer aldrig hur man i tidiga smäll-
kalla morgonstunden begav sig till gatan 
framför Runebergs hem där skaldens port-
rätt var utställt i ett fönster tillsammans 
med en bukett liljekonvaljer. Farbrorn med 
det yviga, grå skägget såg nog lite skräm-
mande ut. Brandkårens hornorkester spela-
de, det var högtidligt att det gick kalla kårar 
längs ryggen på mig.

I Helsingfors var det före krigen Fazers 
café som gällde efter uppvaktningen i 
Esplanadparken. Barnen och de vuxna 
höll till i nedre våningen och ungdomar-
na i ”övre Fasu”. En kvinna berättar:

På Runebergsdagen, som påstods vara årets 
kallaste dag, gick hela familjen till Espen 
och beskådade Runebergsstatyn och stu-
denternas fackeltåg och lyssnade på sången. 
Efteråt traskade vi till ett överfullt Fazers 
café på Glogatan, där vi intog varm kakao, 
vispgrädde och Runebergstårtor, som jag 
inte tyckte var särskilt goda – på den tiden. 
Hemma tändes två ljus i varje fönster.

Också i hemmen har förekommit ett pri-
vat uppmärksammande av dagen, för-
utom illuminationen. Många minns från 
sin barndom att någon av de äldre tog 
fram ”den stora boken Fänrik Ståls Säg-
ner” och läste högt. ”Det var trevligt med 
en avvikelse från vardagen.”

Vid genomgången av svaren framträ-
der klart den uppfattningen att det alltid 
är smällkallt på Runebergsdagen. Att den 
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5 februari är vinterns kallaste dag är en 
uppfattning som jag märkt lever starkt 
inom Svenska litteratursällskapet än i 
dag.

För många går Runebergsdagen i dag 
spårlöst förbi. Somliga har för vana att 
delta i de offentliga festligheter som ord-
nas, men i dag är det nog den allmänna 
flaggningen och runebergstårtorna som 
mest synligt påminner om Runebergs-
dagen. Många äter en runebergstårta just 
på den rätta dagen. Det är utifrån svaren 
inte alls ovanligt att man bakar dem själv. 
Många skriver också om att Runebergs-
tårtorna förr var ”finmansbröd” och att 
vanligt folk hade inte råd att äta sådana 
delikatesser. ”Dessutom fanns de inte i 
vanliga butiker.” 

Alla äter inte Runebergstårtor till skal-
dens ära. Flera skribenter framhåller att 
Runebergstårtorna inte associerar till na-
tionalskalden eller till fosterlandskänslor 
utan att man äter dem uttryckligen till 
Fredrikas minne. Bakning och hushåll 
tog sannerligen inte Johan Ludvig del i.

Ett privat firande förekommer fortsätt-
ningsvis (förutom tårtan till kaffet) kan-
ske halvt på allvar, halvt på skämt. En 
kvinna från Helsingfors skriver: ”Den 5 
feb. tar jag ur bokhyllan Fänrik Stål, slår 
upp på högt och den dikt som då kom-
mer upp brukar jag deklamera för min 
make, som också är en gammal veteran 
och varm Runebergs-vän. En tårta därtill, 
som kallas för hans. Så brukar vi fira hans 
dag.”

Runebergs närvaro i nuet

Medan högtidliga fester och ceremonier 
med nationella förtecken kring natio-
nalpersonligheterna har minskat i antal, 
har evenemangen och iscensättningarna 
av historiska händelser ökat markant de 

senaste åren. Skapandet av historia kring 
bestämda platser bygger dels på en un-
derhållningsfaktor, dels på ett känslomäs-
sigt engagemang hos deltagarna. Käns-
lan av historiens närvaro genom platsen 
leder till en intellektuell förenkling men 
samtidigt också till en upplevelsemässig 
förstärkning. Teoretiska resonemang om 
historiska epoker förlorar i betydelse och 
i stället får rummet en dramatisk funk-
tion. 

Upplevelseturismen bygger på att del-
tagarna har något slag av kunskap om 
det som en gång skett på den bestämda 
plats man befinner sig på. Om man bär 
på en berättartradition om det som skett, 
dvs. har egna minnen som ansluter sig till 
den historia som presenteras, förvandlas 
historiens händelser till hågkomster och 
detta i sin tur innebär att enskilda perso-
ner tar dem till sig och uppfattar dem som 
sina. Historien blir personlig och därmed 
levande. Museernas, monumentens eller 
evenemangens uppgift är då att bidra till 
dialogen mellan minne och historia. Den 
kollektiva tolkningen (som i ännu högre 
grad än historieskrivningen är selektiv) 
ger i sin tur minnena och upplevelserna 
mening och sätter in dem i ett större sam-
manhang. 

Grunden till de känslor den äldre ge-
nerationen tar fram vid besök på plat-
ser med anknytning till Runeberg lades 
naturligtvis redan i skolan och hemmet. 
Man satt i åratal i skolan och beskådade 
hans vita byst eller en tavla förestäl-
lande Runeberg iklädd prästdräkt och 
med sträng uppsyn. En kvinna från Esbo 
skrev i frågebrevssvaret att hon som barn 
uppfattade Runeberg som ”en berömd 
farbror som hade fått en staty, som stod 
med ena armen på bröstet och lagerkrans 
på huvudet”. Kring denna ”skaldfarbror 
som levt för länge sen” och som ”skrivit 
mycket och många vackra dikter” ordna-
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des varje år ceremonier som också barnen 
deltog i.

Skapande av ”Runebergplatser”, dvs. 
framhävandet av historiska rötter och na-
tionella känslor via Runeberg, började re-
dan under skaldens livstid men har kon-
tinuerligt tilltagit. Dessa har i dag blivit en 
del av kulturturismen. Guider för berät-
tartraditionen vidare och är således med 
om att utforma det kollektiva minnet.

”Runebergplatser”, speciellt de som inte 
hör till de stora turistsevärdheterna, kan 
upplevas synnerligen personligt. Flera 
skriver om hur man vandrat längs ”Kär-
leksstigen i Kronoby där Johan Ludvig 
svärmat” och tänkt på hur skalden kunde 
ha känt sig. ”Det var här Runebergs första 
kärlek var, prästdottern Fredrika Juvelius 
på Torgare prästgård i Kronoby.” En man 
från Jakobstad skrev så här:

 

Intill Runebergs stugan leder en liten stig 
ner mot sjön där en brygga finns. Har ofta 
tänkt när jag cyklar förbi att det var här 
som Runeberg skrev en del av sina dikter 
när han satt intill vattnet och mediterade. 
Minns jag rätt så var det sångerna Svanen 
samt Källan. 

Man har känt vördnad i Westmansmors 
stuga i Jakobstad då man blivit medveten 
om vilka primitiva förhållanden Rune-
berg hade under sina första skolår. Man 
har stått och tänkt på Finlands öden vid 
”det vackra monumentet vid Jutas slag-
fält”. Man har ”konkret upplevt Döbeln 
vid Jutas då man stod vid det hus vid 
Jutas där han legat döende”. Man har 
upplevt släkten Munters närvaro i Mun-
ters stuga i Rejpelt. 

”Runebergs källa” är i berättartraditio-
nen placerad på många olika platser, bl.a. 
både i Ruovesi och på Kroksnäs. Och käl-

Gammalt postkort med ”Runebergs gran” i Pargas. (SLS 2017:12).
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lan i Ruovesi är ”en märkvärdig källa där 
vattnet hela tiden bubblar upp till ytan. 
Jag har varit till källan och sett skyarna 
spegla sig i källan”, skrev en kvinna 
från Ekenäs. Man skriver också om allt 
det man känt vid Runebergs jakt- och 
fiskestuga i Jakobstad, Runebergs sten i 
Borgåvattnen, Soldattorpet i Ytterjeppo, 
Lotta Svärds sten i Oravais, Torgare präst-
gård i Kronoby, Runebergs grav i Borgå 
eller vid hans statyer. En kvinna från Par-
gas skriver att berättelserna kring Fred-
rikastugan och Runebergs gran i Pargas 
gjorde att ”vi kände oss som släkt med 
honom”. 

Även alla de gator, restauranger, kaféer 
m.m. runt om i Finland som fått namn 
efter Runeberg själv eller hans diktade 
hjältar uppfattas som en fläkt av honom 
och kan ge minnen och upplevelser. Man 
minns att man åkt med båten J.L. Rune-
berg, ätit på Restaurang Döbeln i Nykar-
leby, gått i Döbelns gränd eller druckit 
kaffe på något av de många kaféer som 
har fått bära Johan Ludvigs eller Fredri-
kas namn.

”Fänrik Ståls Center” i Oravais och den 
upplevelsetursim som byggts upp där 
bygger på känslan av att stå på historisk 
mark; ”Finlands öde avgjordes här” som 
det står i reklamtexten. ”Vid Furirbostäl-
let vid Oravais slagfält kan du på samma 
gång som du bekantar dig med historien 
kring kriget, dricka en kopp kaffe, prov-
smaka hur brödet smakade på 1800-talet, 
äta soldatsoppa eller avnjuta furirmålti-
den”, annonserar man på Centrets webb-
sida. Många av dem som svarat på frå-
gelistan har besökt centret. Man har t.ex. 
berörts av att äta ”varmt slagfältsbröd”, 
vilket fört tankarna till bonden Paavo.

Runebergs hem i Borgå är den mest 
besökta ”Runebergplatsen”. Av fråge-
brevssvaren att döma är skvallerspegeln 
och fågelbrädet det man bäst minns efter 

besöket och det man också hört andra 
berätta om. Runebergs sjukdom och Fred-
rikas hårda öde har engagerat. För övrigt 
är kommentarerna spridda: ”Hans tugg-
buss på nattduksbordet var äcklig. Böss- 
orna på väggen såg roliga ut. Fredrikas 
blommor var bleka och klena och absolut 
inte vackra.”

Inte bara Runeberg

Frågelistan upptog långt fler frågor än 
vad som har kunnat behandlas här. Det är 
intressant att notera att många skribenter 
har skrivit minst lika mycket om Topeli-
us, trots att frågelistan primärt handlade 
om Runeberg. Tillspetsat kan man säga 
att Runeberg lästes av tvång medan det 
var ett privilegium att få läsa Topelius. Av 
svaren framgår med vilken inlevelse och 
vilket engagemang man läst Topelius sa-
gor och berättelser, och vilken ära det var 
att få spela med i hans skådespel i skolan. 
Den kritiska inställning man har till Ru-
neberg både vad gäller hans diktning och 
hans person gäller inte sagofarbrorn och 
hans produktion. Men ändå är det många 
som skattar Runeberg högre. Topelius 
skriver kanske vackert och står alltid på 
de fattigas och svagas sida men han är 
ändå inte som Runeberg. Runeberg står 
rak i ryggen med handen på bröstet med-
an Topelius sitter med barnen i famnen, 
som en skribent uttryckte saken.

I frågebrevssvaren berörs även andra 
författare som svararna upplevt som be-
tydelsefulla. Dessa faller utanför ramen 
för denna artikel. Här har inte heller ana-
lyserats åsikterna om Runebergs övriga 
produktion vid sidan av Fänrik Stål, och 
inte heller psalmerna, som kanske är den 
mest älskade genren i nationalskaldens 
produktion. Här har inte kunnat behand-
las nationalsången och all den övriga 
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musik som uppfattas som fosterländsk, 
inte gränsen mellan svenskt och finskt, 
och inte heller informanternas förhål-
lande till Kalevala. Och speciellt har här 
inte behandlats hjältebegreppet, dvs. frå-
gor kring vilka som är stormän och hjäl-
tar i dagens värld, vilka som är de bästa 
ambassadörerna för Finland, eller frågor 
som rör finlandsbilden, hembygden och 
fosterlandet. Till allt detta hoppas jag 
kunna återkomma i annat sammanhang.

Anne Bergman

Källor och litteratur: 

SLS 2017, ”Runeberg och andra nationella hjäl-
tar”, Folkkultursarkivets specialfrågelista 
nr 52. Utarbetad av Anne Bergman 2002 

Nyberg, Stig-Björn: ”Fänrik Ståls sägner – en 
lönsam investering”, Svenskbygden 4/1990

Lönnqvist, Bo: ”Runebergin päivä”, Juhlakirja. 
Suomalaiset merkkipäivät, Helsinki 1979

Wrede, Johan: ”Johan Ludvig Runeberg – klar 
och gåtfull”, Finlands svenska litteraturhisto-
ria 1, Helsingfors 1999
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Finländarnas nationella symboler var 
föremål för en undersökning som Finska 
Gallup gjorde för Finska Notisbyrån 2002. 
Vad gäller de vuxnas svar samlade Urho 
Kekkonen och marskalk Mannerheim de 
i särklass högsta röstetalen följda av Jean 
Sibelius, Tarja Halonen, Juho Kusti Paasi-
kivi, Paavo Nurmi och Arvo Ylppö. 

Undersökningsresultatet tydde på att 
yngre personer inte är benägna att utse 
personliga hjältar. Hela 48 % av de till-
frågade i åldern under 25 år (mot en tred-
jedel av de äldre åldersgrupperna) upp-
gav nämligen att de inte kunde nämna 
en enda person som de uppfattade som 
en nationell symbol (Hufvudstadsbladet 
7.7.2002). 

En undersökning riktad till svenska 
medborgare över 15 år som gjordes av 
SIFO tidigare samma år visade att hela 50 
% av de personer som deltog var ovilliga 
att utse en förebild eller hjälte. Listan över 
de personer som tillskrevs hjältestatus 
toppades av Astrid Lindgren, följd av 
Olof Palme, drottning Silvia, kung Carl 
XVI Gustaf och statsminister Göran Pers-
son (Helsingin Sanomat 29.5.2002). Tolk-
ningen av den svenska undersökningen 
underströk i motsats till den finländska 
att det främst var unga människor som 
hade hjältar och idoler. 

Hjältar och symboler har också tidiga-
re utgjort tema för forskningen. År 1931 
frågade Ragnar Krook skolungdomar i 

Vem är din hjälte?
Finlandssvenska skolbarn berättar om sina 

förebilder och idoler

Vasa vilka historiska personer de beund-
rade. Sociologen Sari Näre undersökte 
åter 1991 hjälteuppfattningarna bland 
finska skolbarn i åldern 9–16 år. Hon in-
kluderade också personer ur medie- och 
kändisvärlden samt fiktiva personer i sin 
frågelista.

Inför Runebergjubileet år 2004 under-
sökte Svenska litteratursällskapets folk-
kultursarkiv finlandssvenskarnas Rune-
bergbild och syn på nationella hjältar. 
Vårt intresse gällde givetvis också barnen 
och ungdomarna och därför utsändes en-
käten ”Vem är din hjälte?” till högstadier 
och gymnasier i maj 2002. Undersökning-
en innefattade tre frågor: 

1. Vilken historisk person beundrar du 
mest? Varför?

2. Nämn en person som du tycker kan 
kallas en ”hjälte”. Det kan vara en 
känd person, en person ur en bok el-
ler en film, eller någon alldeles ”van-
lig” människa. Berätta också varför du 
tycker att denna person är en hjälte el-
ler en hjältinna!

3. Berätta vad du vet om Johan Ludvig 
Runeberg!

13 skolor sände in sammanlagt 451 svar 
(276 flickor och 175 pojkar). Sex öster-
bottniska, fem nyländska, en åboländsk 
och en åländsk skola deltog i undersök-
ningen. 
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Förfrågan visar att det bland finlands-
svenska ungdomar inte råder någon brist 
på förebilder och idoler. Omkring 90 % av 
alla svarare hade synpunkter både på frå-
gan om en beundrad historisk person och 
frågan om vem som kan kallas hjälte.

Vilken historisk person 
beundrar du?

När de 260 eleverna i Ragnar Krooks un-
dersökning 1931 under en historielektion 
skriftligt besvarade frågan ”Vilken his-
torisk personlighet skattar du högst och 
varför?” såg pojkarnas topplista ut så här: 
1. Gustaf II Adolf, 2. Alexander den store, 
3. Julius Caesar, 4. Napoleon Bonaparte, 
5. Karl XII, 6. Karl den store, 7. George 
Washington, 8. Gustav Vasa, 9. Odysseus, 
10. Döbeln.

De tio populäraste personerna bland 
flickorna var: 1. Jeanne d’Arc, 2. Gustav 
II Adolf, 3. Julius Caesar, 4. Döbeln, 5. 
Odysseus, 6. Karl XII, 7. Napoleon Bona-
parte, 8. Alexander den store, 9. Karl den 
store, 10. Wilhelm von Schwerin. Det kan 
nämnas att Jeanne d’Arc inte nämndes av 
en enda pojke.

I den nu aktuella undersökningen 
nämnde 90 % av pojkarna och 88 % av 
flickorna en historisk person som de be-
undrade. Under de sjuttio år som förflutit 
sedan Krooks undersökning har givetvis 
ett stort antal nya historiska personlig-
heter hunnit träda in på arenan. Listorna 
över personer som nämndes i undersök-
ningen 2002 ser ut så här (talet inom pa-
rentes anger antalet meddelanden):

Flickor
Marskalk Mannerheim (23)
Moder Theresa (21)
Martin Luther King (17)
Astrid Lindgren (14)

Prinsessan Diana (13)
Jeanne d’Arc, Jesus (11)
Adolf Hitler (8)
Winston Churchill (7)
Graham Bell, Johan Ludvig Runeberg (6)
Kleopatra, Urho Kekkonen (5)
Florence Nightingale, William Shake-
speare, Albert Einstein (4)
Zacharias Topelius, Mahatma Gandhi, Leo-
nardo da Vinci, Napoleon Bonaparte (3)
Karl Marx, lord Baden Powell, Sokrates, 
Ludvig XIV, Marilyn Monroe, Elvis Pres-
ley, Julius Caesar, kejsarinnan Sissi, Alex-
ander den store, Martti Ahtisaari, Tarja 
Halonen, Elias Lönnrot, Oskar Schindler, 
Nelson Mandela, Anne Franck, Uno Cyg-
næus, Gustav Vasa (2)

Pojkar
Marskalk Mannerheim (25)
Jesus (11)
Adolf Hitler (8)
Albert Einstein (6)
Julius Caesar (6)
Napoleon Bonaparte (6)
Gustav Vasa (5)
Martin Luther King, Pelé (4)
Mahatma Gandhi, Winston Churchill, 
Johan Ludvig Runeberg, grundaren av 
Hip hop, Mikael Agricola (3)
Che Guevara, Neil Armstrong, Marilyn 
Monroe, J. F. Kennedy, Leonardo da Vinci, 
Columbus, Mika Häkkinen, Elvis Presley, 
morfar/farfar, Nelson Mandela, Urho Kek-
konen, Maradona, Eugen Schauman (2)

På listorna från 1931 och 2002 finner vi 
som synes ett antal gemensamma namn. 
Så beundras Jeanne d’Arc fortfarande av 
flickor, och Julius Caesar, Gustav Vasa och 
Alexander den store har ännu sin plats i 
skolungdomars medvetande. Ragnar 
Krook konstaterade att både flickor och 
pojkar som deltog i hans undersökning 
företrädesvis valde personer med krigs-
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historiska meriter. Han såg detta som en 
konsekvens av tidens historieundervis-
ning. 

Ragnar Krook slog vidare fast att unge-
fär en tredjedel av svaren för både poj-
kar och flickor 1931 förknippades med 
den egna historien, medan två tredjede-
lar hörde ihop med vad han kallar den 
”främmande historian”. En likadan upp-
delning ser vi 2002 då de utländska per-
sonerna i flickornas svar utgjorde 71 % 
och i pojkarnas 81 %. Krook förvånar sig 
över att eleverna 1931 i hög grad ”på be-
kostnad av den egna historian valt sina 
ideal från främmande länder”. I fråga om 
detta skiljde sig hans undersökning näm-
ligen radikalt från samtida enkäter i and-
ra länder där skoleleverna i mycket hög 
grad nämnde personligheter ur sitt eget 
lands historia.

Resultatet från 2002 karakteriseras av 
en stor mångfald. Flickorna har uppgett 

104 olika personer, varvid hela 67 perso-
ner har angivits endast i ett svar, medan 
pojkarna har meddelat 79 olika personer, 
av dessa 52 antecknade endast en gång. 
De individuella meddelandena företrä-
der ett brett register historiska och fiktiva 
personligheter. Om man ser till könsför-
delningen märker man att 34 % av de 
beundrade historiska personer flickorna 
uppgett är kvinnor, mot bara 3 % i poj-
karnas svar. På denna punkt ses endast 
en anspråkslös förändring. År 1931 hade 
nämligen flickorna valt kvinnliga ideal 
till 20 % medan pojkarnas tal var 1,3 %. 

 Det nu insamlade materialet ger stoff 
till en betydligt mer djuplodande analys 
än här finns plats för. Såväl det mentala 
som kulturella klimatet bland dagens fin-
landssvenska ungdomar kunde studeras 
i svaren, som också kunde ges en grund-
lig koppling till skolundervisning och lä-
roboksutbud.

Marskalk Mannerheim är den bland finlandssvenska skolbarn överlägset mest beundrade historiska perso-
nen. (Foto Carola Ekrem)
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Vilka karaktärsdrag beundras?

Hur motiverar de unga sina val av fö-
rebilder? Vad anser unga i dag vara en 
beundransvärd egenskap? Om vi ser på 
storfarvoriten C. G. Mannerheim är vilje-
styrka och stark karaktär de beundrans-
värda karaktärsdragen.

Jag beundrar Mannerheim! Han hade sina 
egna fasta synpunkter. Gav aldrig upp. Viss-
te var man drar gränser. (Pojke f. 1986)

Moder Theresa, som valdes av många 
flickor men nämndes av bara en pojke, 
fyller åter många ungdomars krav på 
målmedveten kamp för det goda.  

Jag beundrar människor som Dalai Lama, 
Gandhi, Moder Theresa. Folk som gör gott 
och inte vinner något alls på det och som 
håller sig fast vid vad de tror på och vågar 
vara envisa. Dessutom beundrar jag alla re-
volutionärer i historien som vågat stiga upp 
och säga sin åsikt, fast ingen trott på dem. 
(Flicka f. 1984)

Också en annan av flickornas favoriter, 
Astrid Lindgren, nämndes av endast en 
pojke.

Om Astrid Lindgren kan kallas historisk så 
väljer jag henne. Uppmärksammade hur 
viktig hon faktiskt var då hennes begrav-
ning visades på TV. Hon såg dem som var 
mindre i samhället, älskade människor och 
det är inte många som inte vuxit upp med 
Astrid Lindgren. Hon var också så livlig och 
glad hela sitt liv. (Flicka f. 1986)

Att vara modig, tro på sig själv och gå sin 
egen väg är också centrala teman i moti-
veringarna. Det kan tyckas överraskande 
att Hitler har samlat rätt många röster. 
Det är emellertid inte Hitlers gärningar 
som väcker beundran, utan hans starka 
personlighet: 

Jag beundrar Hitler i negativ bemärkelse. 
Han måste ha varit en ganska stark person 
när han fick en stor del av befolkningen i 
Tyskland att vända sig emot judarna. (Flicka 
f. 1984)

Samtidigt uttrycker många ungdomar sin 
beundran för styrkan hos dem som stop-
pade nazismens framfart: 

Jag beundrar Winston Churchill, eftersom 
jag anser att han gjorde väldigt bra saker 
under II världskriget. Det att han vågade 
stå upp för vad han trodde, att han vågade 
stå emot Hitler. (Flicka f. 1986)

I motiveringarna för både historiska och 
fiktiva personligheter återkommer samma 
teman, trosvisshet och målmedvetenhet:

Che Guevara. Han kämpa digert mot det 
ojämlika samhället. Han visa att som en en-
sam individ kan man åstadkomma något så 
stort att det alltid kommer att minnas! Han 
vågade stå upp och erkänna att han var en 
kommunist. (Pojke f. 1986)

Lucia för hon stod för vad hon trodde på. 
(Flicka f. 1987)

Sven Dufva. Rankka äijä. (Pojke f. 1987)

Förmågan att gå sin egen väg ses som en 
beundransvärd egenskap som mycket 
olika personligheter visat prov på: 

Jag beundrar Diana Princess of Wales. För 
att hon orkade hålla igång fast hon hade 
många problem och inget privatliv. Hon var 
verkligen en stark kvinna! Skulle också vilja 
ha den kraften och personligheten. (Flicka 
f. 1984)

Martin Luther beundrar jag. Han orkade 
stå emot den katolska kyrkans påtryck. 
Han klarade av att kritisera kyrkan och fick 
också andra att inse att kyrkan inte var vad 
den borde vara. (Flicka f. 1985)
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Leonardo da Vinci, för hans ovanliga geni, 
ovanliga metoder, radikala åsikter och 
mångsidiga talang. Att han vid en sådan tid 
stod upp för det han trodde på och vågade 
prova nya saker och uttrycka sina åsikter 
fastän de kanske inte alltid var politiskt kor-
rekta och ”rumsrena”. (Flicka f. 1984)

Seghet och uthållighet är också beund-
ransvärda drag. Både individuella och 
kollektiva prestationer värderas: 

Jag beundrar hela Finlands folk under and-
ra världskriget. Segt folk. (Flicka f. 1986)

Saku Koivu är en stark människa som kla-
rade av sin cancer och fortsatte sitt hockey-
spel nästan direkt efter det att han blev frisk. 
(Flicka f. 1986)

Vem kan kallas en hjälte?

”Heroes are ordinary men who do extraor-
dinary things at extraordinary times”. Nå-
gon hjälte kan jag just nu inte komma på 
tyvärr. (Pojke f. 1985)

Den andra delen av enkäten ställde frå-
gan om vem som kan kallas en hjälte. Här 
koncentrerades inte intresset på en histo-
risk person utan på egenskaper man för-
knippar med hjältemod. Det kunde alltså 
också vara fråga om helt ”vanliga” eller 
fiktiva personer.

Pojkarna angav till 34 % en fiktiv per-
son som hjälte, mot 22 % av flickorna. Sari 
Näre som undersökt hjältar bland finska 
barn konstaterar att pojkarna i högre grad 
tenderar att ha fiktiva hjältar än flickorna. 
Flickorna tycks även i högre grad bygga 
upp en personlig relation till sin hjälte. 
Också i den finska undersökningen upp-
visade pojkarna ett vidare spektrum av 
ideal än flickorna. Gossarnas maskulini-
serade bild av hjälteidealet syns i att bara 
4 % av pojkarnas hjältar är kvinnor, mot 
38 % av flickornas. Beundrade kvinnliga 
hjältar är alltså något vanligare än beund-
rade kvinnliga historiska personer. 

Sammanlagt 93 % av pojkarna och 91 % 
av flickorna hade synpunkter på vem som 
kan kallas hjälte. Många svarare tyckte att 
det var svårt att komma på någon person 
som motsvarade beskrivningen. Redan 
själva definitionen av epitetet kunde ses 
som problematisk. 

Hjältar är ett flummigt begrepp, om man ser 
på en person från ett håll verkar den vara 
en s.k. hjälte, men från ett annat kan den 
kallas ex. folkmördare, tyrann, o.s.v. Därför 
kan jag inte komma på någon som absolut 

Sven Dufva ingår i det persongalleri som dagens 
ungdomar både beundrar och uppfattar som en 
hjälte. Albert Edelfelts illustration till dikten 
”Sven Dufva” i Fänrik Ståls sägner.
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förtjänar att kallas hjälte, men nog massor 
som brukar kallas hjälte. Man kan ju ta till 
en kliché och säga att varenda en av oss är 
en hjälte. (Flicka f. 1984)

Det är svårt att nämna en hjälte. Jag tycker 
att alla frivilliga som jobbar i fattiga länder 
borde utnämnas till hjältar. Också alla som 
gör något för djur borde få kallas hjältar. Det 
finns så många (både människor och djur) 
som lider, men få personer gör något åt sa-
ken. (Flicka f. 1984)

Hjälteskap kan vara situationsbundet 
och temporärt, medan det även kan anta 
mytiska dimensioner som trotsar tid och 
rum. Vi rör oss på ett verkligt komplext 
område och därför är det inte underligt 
att förslagen är både många och varieran-
de. Flickorna uppgav 114 olika hjältar av 
vilka de som samlade mest röster var: 

Mamma, pappa (32)
Moder Theresa (28)
Astrid Lindgren (16)
Någon som räddar liv, gör gott (11)
Robin Hood (8)
God vän / morfar / farfar (6)
Krigsveteraner, Nelson Mandela, Sven 
Dufva (5)

Föräldrarnas och far- och morföräldrar-
nas ställning i sammanhanget är anmärk-
ningsvärd. Många föräldrar skulle säkert 
med förvåning läsa de vackra motive-
ringarna till varför mamma eller pappa 
ses som en hjälte eller hjältinna. 

Min mamma är min hjältinna. Hon har gått 
igenom så mycket hemskt, hemsk barndom, 
dåliga giftermål m.m. Men ändå orkar hon 
med barnen och djuren. Hon är jätteklok 
och hjälper alla hon kan. Hon borde få det 
största hjältinna-priset i världen, för det 
är hon värd. Fast hon har redan det bästa 
priset och belöningen: Barnen. Hon är min 
hjältinna. (Flicka f. 1987)

Den äldre generationens hjältemod kopp-
las ofta ihop med det hårda liv de levt. 
Ungdomarna beundrar också de genera-
tioner som utsattes för Finlands krig. 

Min mormor har överlevt flera krig, tuber-
kulos, och att hennes man dog i tidig ålder 
så hon fick ta hand om barnen. Hon fick 
kämpa i fattigdom. Som barn blev hon ti-
digt övergiven av sina föräldrar, hennes far 
emigrerade till Australien och hennes mor 
dog. Mommos syster och hon blev åtskilda 
och fick leva på skilda håll. Jag tycker mom-
mo är en hjältinna eftersom hon klarat av så 
mycket elände och ändå orkar vara så glad 
och positiv. (Flicka f. 1985)

Fastän de pojkar som svarade var betyd-
ligt färre än flickorna angav de hela 120 
olika hjältar. Listan är således mycket 
brokig och få namn har samlat många 
svar:

Marskalk Mannerheim, MacGyver (7)
Robin Hood, Saku Koivu (5)
Spindelmannen, Herkules (4)
Mamma, Indiana Jones, Sven Dufva, 
Jesus, Mika Häkkinen, Zorro, någon som 
hjälper andra, Stålmannen, Röde Orm 
(3)

På pojkarnas lista ser vi flera fiktiva hjäl-
tar ur filmens värld. Här toppar dock 
Mannerheim åter listan. Många ishockey-
spelare och andra idrottsmän nämns ock-
så. Både flickor och pojkar anser att per-
soner som osjälviskt offrat sig för andra 
kan kallas hjältar. Men också anonyma 
vardagshjältar bör nämnas i samman-
hanget. Hjältarna kan grupperas på olika 
sätt: 

Historiska och nulevande personer: Nelson 
Mandela, Martin Luther King, prinsessan 
Diana, president Halonen, Eugen Schau-
man, heliga Birgitta, Raoul Wallenberg 
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Filmhjältar: Indiana Jones, Stålmannen, 
James Bond, Harry Potter
Idrottsmän: Saku Koivu, Jere Karalahti, 
Juha Lind, Markus Grönholm
Personer och figurer ur böcker: Sven Dufva, 
Jonatan Lejonhjärta, Frodo, Sam och Gand-
alf i Sagan om Ringen, Bamse, Pippi Lång-
strump

Motiveringarna är ofta mycket person-
liga: 

Madonna! Började från noll och levde på 
popcorn en lång tid! Sedan blev hon en 
superkänd sångerska! Av egen förtjänst! 
(Flicka f. 1986)

Antero Rokka ur Okänd soldat av Väinö 
Linna är min personliga hjälte. Han var 
inte bara modig i kriget utan vågade också 
opponera sig mot överheten (= ”herrarna”). 
Om jag hamnar i en svår situation brukar 
jag fundera över vad Rokka skulle ha gjort. 
(Flicka f. 1983)

Sari Näre konstaterar att skolbarn uppfat-
tar altruism och sociala dygder som mod, 
självuppoffring, hjälpsamhet, vänlighet, 
ärlighet och pålitlighet som egenskaper 
hos en hjälte. Försedd med dessa egen-
skaper kan en hjälte vara hjälpare eller 
räddare eller utföra stordåd i skolbarnets 
vardag, i medievärlden eller i den fiktiva 
fantasivärlden. De finlandssvenska flick-
orna ser dessa egenskaper hos sina egna 
föräldrar, äldre släktingar och vänner 
samt hos stora välgörare och författare. 
Pojkarna finner i högre grad sina hjältar 
bland filmkaraktärer och idrottsmän. 
Idealen är dock klara för nästan alla sva-
rare och förebilderna för det egna livet 
var ofta lätta att identifiera.  

Runeberg – dikthöjdare och 
tårtätare

Den sista frågan i formuläret lydde ”Be-
rätta vad du vet om Johan Ludvig Rune-
berg”. 

”Att han är död”, raljerade flera elever. 
Men så död är nationalskalden inte att 
inte en hel del kunskap om honom lever 
i de finlandssvenska skolorna. Endast 20 
elever, dvs. 4 % av de svarande, uppgav 
att de ingenting alls vet om denne mär-
kesman. Mycket av det eleverna anteck-
nat avspeglar givetvis skolundervisning-
en, men många har också lyckats skapat 
små personliga porträtt av nationalskal-
den. Som väntat är eleverna i Borgå och 
Jakobstad speciellt väl insatta i skaldens 
liv.

Att Runeberg inte direkt kan ses som 
en betydelselös och död författare ur fin-
landssvenska skolbarns synvinkel vittnar 
det faktum om att nio elever nämnde ho-
nom redan i samband med enkätens för-
sta fråga ”Vilken historisk person beund-
rar du mest?”. Motiveringarna till beund-
ran berör oftast nationalsången och den 
goda Runebergstårtan, men en flicka har 
uttryckt sig mera specifikt:

Johan Ludvig Runeberg skrev en mycket 
beundrandsvärd bok, Fänrik Ståls sägner 
och han hade känsla för den ädla skrivkons-
ten. (Flicka f. 1985)

Också några av Runebergs hjältar har 
funnit sin väg till de beundrades lista, 
Wilhelm von Schwerin bland flickorna 
och Sven Dufva bland pojkarna. Sven 
Dufva nämndes ju också av flera elever 
som en person värd att kallas hjälte.

Om man gör upp en liten statistik över 
vad eleverna nämnde om Runeberg blir 
resultatet följande (övriga kommentarer 
samlade endast strödda bidrag):
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Högstadiet
– Vårt land 42 %
– diktare 37 %
– Runebergstårtan 33 %
– anknytningen till Borgå 31 %
– Fänrik Ståls sägner 20 %
– Hustrun Fredrika 16 %
– Runebergsdagen den 5 februari 13 %
– nationalskald 12 %
– sjuk de sista åren av sitt liv 10 %
 
Gymnasiet
– Vårt land 63 %
– diktare 37 %
– Runebergstårtan 27 %
– Fänrik Ståls sägner 23 %
– Hustrun Fredrika 20 %
– anknytningen till Borgå 20 %
– nationalskald 17 %
– Runebergsdagen den 5 februari  11 %
– sjuk de sista åren av sitt liv  8 %
 
Eleverna känner till i stort sett samma sa-
ker i både högstadiet och gymnasiet, även 
om kunskapen beträffande vissa detal-
jer är något större bland gymnasisterna. 
Några svar är långa och livfulla och inne-
håller vissa humoristiska detaljer. I likhet 
med många äldre personer påstår också 
ett antal ungdomar att Runeberg skrivit 
Fältskärns berättelser. Fänrik Ståls sägner 
har också, som i svaret nedan, döpts om 
mera radikalt. Fru Fredrika har i flera svar 
döpts om till Henrika eller Henrietta. En 
flicka uppgav t.o.m. att Runeberg var gift 
med Fredrika Bremer.

 
Johan Ludwig Runeberg har skrivit många 
dikter, böcker och melodier. Han kompone-
rade bland annat sången ”Vårt land”, Han 
skrev många böcker t.ex. Falkenswärds säg-
ner och Vitsippan. Han var gift med Hen-
rika Runeberg som också skrev dikter. Hans 
sista år blev legandes i sängen. 200 m från 
Lyceiparkens skola finns hans f.d. hus, det 
är ett museum nuförtiden. Många skolor, 

finlandssvenskar och turister besöker huset. 
Johan Ludvig Runeberg ligger begravad på 
Borgås begravningsplats. Henrika är också 
död såklart. Hon ligger bredvid honom. 
Alltså hans grav. He-he. (Pojke f. 1986)

J. L. Runeberg är Finlands nationalskald. 
Han har skrivit dikten Vårt land, som 
tonsatts och blivit Finlands nationalsång. 
Runebergsdagen firas den 5.2 och man 
äter Runebergstårtor till minne av honom. 
Runeberg skrev mycket om kärlek och han 
hade själv mycket kärleksproblem. Rune-
berg hade stor fosterlandskänsla och det 
märktes i hans dikter. Sven Dufva, en per-
son som Runeberg skrev om, var en vanlig 
”lite korkad” man som slogs mot fiender. 
Det var första gången en ”vanlig” blev hyl-
lad för hjältedåd i krig, tidigare hyllades 
bara högt uppsatta militära ledare. Rune-
bergs fru Fredrika skrev också mycket, men 
det var inte vanligt att kvinnor skrev, så hon 
skrev under Runebergs namn. Runeberg 
blev som äldre helt förlamad och hans hus 
i Borgå fungerar som museum. Nadeschda 
är ett diktverk av Runeberg som är lite spe-
ciellt. Runeberg var inne i en ryssvänlig pe-
riod just då. (Flicka f. 1984)

Fokuseringen på ”Vårt land” och egen-
skapen av diktare och nationalskald är 
självskrivna punkter på listan. ”Dikt-
höjdare”, kallas han av en pojke. Rune-
bergstårtan nämns oftare i de skolor där 
ingen direkt anknytning till Runebergs 
liv kan fästas till närmiljön, främst i södra 
Finland (med undantag av Borgå) och på 
Åland. Ofta antas Fredrika vara den som 
har skapat bakverket, men Runebergs 
mamma föreslås också och t.o.m. skalden 
själv. ”Han gjorde goda bakelser”, sam-
manfattar en gosse sin uppfatttning om 
nationalskalden. 

En allmän uppfattning är också att 
Runeberg själv var storkonsument av 
bakverket, ja hans egenskap av läckergom 
jämställs t.o.m. med hans författarskap.
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Han skrev dikter, han gilla tårtor. Drack 
punsch på morgonen. (Pojke f. 1987)

I ett svar underställs rentav författar-
skapet Runebergs begivenhet på livets 
goda: 

Han åt tårtor och drack punsch och så skrev 
han lite. (Pojke f. 1986)

Fru Fredrika nämns av många också som 
författarinna i egen kraft. Intressant är att 
flera svar rent av inleds med notisen: ”Var 
gift med Fredrika.” Fredrika Runeberg 
beskrivs som en kreativ person som vid 
sidan av sitt konditorskap skrev ett stort 
antal texter, ibland i sin makes namn. 

Borgåeleverna är mera detaljerade i 
sina kommentarer, som säkert närts av 
livfulla guidningar i Runebergshemmet. 
Fredrikas trogna närvaro vid skaldens 

sjukbädd noteras ofta och flera elever 
nämner sonen Walter och hans skulptu-
rer. Några elever känner också till Ru-
nebergs romantiska förbindelser utanför 
äktenskapet.

De flesta svarare som nämnt Runebergs 
födelseort (100 elever av 120) kan placera 
in den rätt (Jakobstad). Andra förslag till 
födelseort är Borgå och Nykarleby, det 
sistnämnda ett led i tendensen att för- 
växla Runeberg med Zacharias Topelius. 
En annan storman som har fått låna bio-
grafiska drag åt Runeberg är Elias Lönn-
rot. Samvaron i Lördagssällskapet är be-
kant för många och kan t.ex. beskrivas så 
här:

Runebergs kompisar var Snellman, Lönnrot 
och Topelius. De funderade tillsammans. 
(Pojke f. 1987 )

Johan Ludvig Runebergs minne hålls levande i skolorna, bland annat genom att man arrangerar fester till 
hans ära. (SLS 1718)
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Några elever beskriver också national-
skalden som barn med t.ex. följande ord: 
”han var vild som barn”, ”han var känd 
för sitt häftiga humör i skolan”. Formule-
ringen ”Runeberg hade ett häftigt tempe-
rament och en stark rättskänsla” är syn-
barligen ett eko från någon lärobokstext. 

Eleverna i Vasa nämner ofta att Rune-
bergs far var sjökapten och många kan 
berätta att hans barndom färgades av fa-
derns sjukdom. I Jakobstad känner man 
till Runebergs skolgång i Westmansmors 
stuga medan hans verksamhet som lärare 
är känd i Borgå. Sjukdomstiden i slutet 
av hans liv är välbekant för elever i hela 
Svenskfinland och då nämner många 
historien om hur den sängliggande Ru-
neberg via en spegel kunde glädja sig åt 
fåglarna utanför fönsterrutan.

Vid sidan av Fänrik Ståls sägner nämns 
flera av Runebergs diktverk: Älgskyt-
tarna, Hanna, Nadeschda. De österbott-
niska eleverna nämner ofta att Runeberg 
var psalmdiktare. Också hans rykte som 
kärlekslyriker är befäst hos dagens ung-
dom: 

Kärleken var viktig för Runeberg och han 
skrev ofta om den i sina dikter. Han mena-
de att den var platonisk, predestinerad och 
ödesbestämd. I hans tidigare verk slutade 
det ofta lyckligt medan det förekom stora 
problem i de senare verken (som handlade 
om kärlek). (Flicka f. 1984)

Johan Ludvig Runeberg har ännu i bör-
jan av 2000-talet förmåga att påverka 
hjältebilden hos ungdomar som under-
visas i nationalskaldens livshistoria. Han 
nämns rent av spontant som en förebild, 
och hans hustru Fredrika har fått en jäm-
bördig plats vid hans sida.

När Ragnar Krook undersökte skol-
barns hjältar för sjuttio år sedan oroade 
han sig för att skolundervisningen till 
den grad fokuserade på militärhistorien 
att de kulturhistoriska personligheterna 
helt kom i skymundan. Han underströk 
vikten av att i skolan berätta stormäns 
och -kvinnors livshistorier. Att Rune-
bergs levnadshistoria berättas i dagens 
skolor vittnar de rika svaren på vår en-
kät om. Många skolelever har berörts av 
hans mångskiftande livsöde och av hans 
temperamentsfulla karaktär.

Även Runebergs hjältar fungerar som 
ideal för dagens ungdomar, speciellt de 
hjältar som i ungdomlig iver tveklöst 
skred till aktion. Sven Dufva, som trots 
sina personliga begränsningar kunde ut-
föra ett hjältedåd, är en tröst och förebild 
för många unga. Också här ser vi ett ut-
tryck för den ungdomliga beundran för 
alla de karaktärsdrag som gör en person 
till en hjälte och en beundransvärd per-
son: målmedvetenhet, godhet och enve-
tenhet.

Carola Ekrem

Källor och litteratur

SLS 2014, ”Vem är din hjälte?”, Folkkultursar-
kivets specialfrågelista nr 53. Carola Ekrem 
2002 

Krook, Ragnar, ”En enkät med skolungdom 
i Vasa angående beundrade historiska per-
sonligheter”, Arkiv för Svenska Österbotten, 
Band II Häfte 2–3, Vasa 1934

Näre, Sari, Tyttöjen ja poikien sankarikäsityksiä, 
Kansalaiskasvatuksen keskus. Tutkimuksia 
ja selvityksiä 1/1992, Helsinki 1992
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Den första dikt av Runeberg som över-
sattes till finska, nr 18 ur ”Idyll och epi-
gram” i debutsamlingen Dikter (”Till en 
källa talte gossen vredgad”), publicera-
des i Oulun Wiikko-Sanomat i Uleåborg i 
november 1830, bara ett halvt år efter att 
boken hade kommit ut. Den hade över-
satts av A. E. Ingman, sedermera känd 
bl.a. för att ha utvecklat hexametern på 
finska (Ossian Grotenfelt, ”Om Rune-
bergs arbeten i finsk öfversättning”, Johan 
Ludvig Runebergs hundraårsminne. Fest-
skrift den 5 februari 1904, SSLS 62, 1904).

Runeberg var efter Franzén den första 
betydande diktaren i Finland på länge. 
Därför var det naturligt att man snabbt 
ville översätta dikter av honom också till 
finska, i synnerhet som det egentligen 
inte fanns någon ny finsk konstpoesi.

Den finska folkdiktningen 
som modell

På finska hade man endast sporadiskt 
utvecklat de versmått som användes 
inom de stora europeiska språken. Nå-
got etablerat skriftspråk fanns inte heller, 
bara en mängd dialekter. De tidiga Rune-
bergöversättarna tydde sig därför till de 
versmått och uttrycksformer som ingick 
i den gamla finska folkdiktningen, såsom 
allitteration och parallellism. Valet kunde 
försvaras med att Runebergs idyllepi-
gram var inspirerade av den orimmade 
femfotade trokén i serbiska folksånger. 

Runeberg – ett problem för 
fennomanerna

Idyllepigrammen var berättande, folkligt 
enkla och därför lätta att anpassa till den 
finska folkdiktningens uttryck.

Den finska folkdiktningen hade upp-
stått genom sången och var avsedd att 
sjungas, vilket August Ahlqvist påpekade. 
Den var en produkt av en förlitterär kul-
tur och hade överförts som muntlig tradi-
tion. Runeberg själv var uppvuxen med 
en modern litterär kultur. Han hade till-
gång till ett fullt utvecklat litterärt språk 
som på många sätt avvek från finskan. 
Översättarna hade nog med problem att 
tampas med.

I Finska Litteratursällskapets årsbok 
Suomi för 1845 (1846) gav Elias Lönnrot 
ut ett urval kallat ”Kokeita suomalaisessa 
laulannossa” (Försök i finsk sång), som 
till största delen var översättningar av 
Runebergs dikter. I inledningen till urva-
let diskuterar Lönnrot metriken i finskan, 
bl.a. den viktiga frågan om huruvida den 
skall bygga på stavelselängden (”qvan-
titet”) som i folkdiktningen eller på  
accenten enligt mönster i svensk och an-
nan främmande sång.

I likhet med andra tidiga Runeberg-
översättare talar Lönnrot för att man skall 
ha den finska folkdiktningen som förebild 
och som grund även för annan finsk sång. 
Han rekommenderar att man avstår från 
det i finskan problematiska slutrimmet 
och nämner de finska psalmerna som var-
nande exempel. Slutrimmen i dem hade 
i många fall lett till såväl språkligt som 
dogmatiskt omöjliga formuleringar.
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Lönnrot understyker att allitterationen 
är naturlig i den finska dikten, visserligen 
med förbehållet att den måste tillämpas 
så att den inte det minsta får försvåra den 
naturliga meningsbyggnaden. Han påpe-
kar att de verser med cesur som är så van-
liga i folkdiktningen också lämpar sig för 
konstpoesin. Det är tack vare dem som 
folkdiktningen inte framstår som enfor-
mig fyrfotad troké utan får kraft och liv.

Finska översättningar för 
de svenskspråkiga finskhets-
vännerna

Översättningarna var en väsentlig del av 
hela den finskspråkiga litteraturens ut-

veckling, eftersom det fanns få som vid 
den här tiden skrev originallitteratur på 
finska.

Elias Lönnrots Runebergöversättningar 
gav anledning till en artikel som dryftade 
både praktiska och teoretiska aspekter 
på översättning i allmänhet och översätt-
ning till finska i synnerhet – den första i 
sitt slag. Det var J. V. Snellman som lade 
fram sina synpunkter i den omfattande 
artikeln ”Öfversättningar till Finskan i 
bunden stil”, som han publicerade i litte-
raturbilagan Kallavesi i sin tidskrift Saima 
nr 14, 1846.

Snellman kräver att både språket och 
innehållet i ”den börjande Finska litte-
raturen underkastas en noggrann kri-
tik” samtidigt som han understryker att 
översatt litteratur har stor kulturell bety-
delse. ”Att skrifva blott för språkforskare 
och grammatici, vore detsamma, som att 
lemna derhän hvarje förhoppning om en 
Finsk litteratur. Skall deremot en sådan 
kunna uppstå, så kan det ske endast deri-
genom, att den större allmänheten i Fin-
ska skrifter söker sin litterära bildning. 
Det är derföre vi upprepadt yrkat på 
vigten af öfversättningar från utlandets 
sköna litteratur, såsom den för en större 
allmänhet bäst egnade.”

Snellman anser att man borde över-
sätta tysk och dansk litteratur till finska, 
liksom fransk, italiensk och engelsk, och 
han nämner Tasso, Oehlenschläger, Schil-
ler, Beranger, Hugo, Shakespeare och 
Byron som exempel. Principen bör vara: 
”ju färre läsare, man kan förutsätta, att 
originalet finner, desto mera gagnelig 
måste en öfversättning blifva, och desto 
flera läsare måste den ega”.

Snellmans formulering ”en större all-
mänhet” avser inte den finskspråkiga 
allmogen, som vid den här tidpunkten 
ännu inte var någon läsande allmänhet. 
Det var den svenskspråkiga bildade klas-

August Ahlqvist, en av dem som ansåg att det inte 
var värt att översätta Runeberg till finska. I stället 
skulle man lägga ner översättarmöda på att ge den 
bildade, svenskspråkiga klassen tillgång till sådan 
världslitteratur på finska som inte fanns översatt 
till svenska. Silhuett av B. Reinhold. (SLS; foto Jan 
Lindroth)
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sen Snellman tänkte på, den som skulle 
förfinskas och lära sig finska. Ett steg på 
vägen var att på finska erbjuda sådan 
värdefull och lockande läsning som inte 
fanns att tillgå på svenska. Att översätta 
svenskspråkig litteratur till finska fanns 
det däremot anledning till endast då ”det 
ifrågavarande arbetet kan lämpa sig till 
läsning för folket. Ty det säger sig sjelf, att 
landets bildade invånare läsa ett Svenskt 
arbete hellre i original än i öfversätt-
ning.”

Beträffande översättningarna av Rune-
bergs verk till finska skriver Snellman: 

Det är en berömvärd pietet, som ledt de fles-
ta öfversättare att till Finskan söka öfverföra 
Runebergs sånger. Frågar man dock hvilka 
fördelar för Finska litteraturen på dess när-
varande ståndpunkt dessa öfversättningar 
kunna medföra, så blir svaret åtminstone 
osäkert. Ingen Svenskt bildad tager om dem 
kännedom, om icke af nyfikenhet och af ett 
förut väckt deltagande för Finska språkets 
odling. Almogen åter kan anslås af få bland 
Runebergs dikter, emedan hela dessas tank-
gång dock alltför mycket afviker från folk-
bildningen. [- - -] Och det värrsta härvid, 
såsom vid all läsning för folket, är den lätt 
förklarliga omständighet, att almogen icke 
förstår ett grammatikaliskt regelrätt skrift-
språk.

Runeberg företräder ett högre utveck-
lingsstadium av litterär kultur än den 
finskspråkiga allmogen, som därför inte 
har förutsättningar att tillägna sig hans 
verk. Snellman förmodar också att folket, 
som endast är vant vid dialekter, inte kan 
läsa skriftspråk. Påståendet är överras-
kande. Allmogen läste ju Bibeln och an-
daktslitteratur på finska, likaså sjöng den 
psalmer och läste åtminstone Katekesen 
och almanackan på finska. Man kan där-
för anta att den finska allmogen var van 
att läsa olika slag av skriven finska.

Eller översättningar för den finsk-
språkiga allmogen?

Av diametralt motsatt åsikt i fråga om 
Runeberg och den finskspråkiga allmo-
gen hade Fredrik Cygnæus varit redan 
1837 i uppsatsen ”Om ’Elgskyttarne’ och 
’Hanna’”; artikeln var den första grund-
liga presentationen av Runebergs verk i 
Finland.

Cygnæus beklagade att Elgskyttarne inte 
hade uppnått den popularitet som verket 
skulle ha varit värt. På vissa undantag när 
hade den bildade allmänheten inte förstått 
eposets betydelse. Och än värre var att all-
mogen inte var förunnad att läsa det:

Jag tänker härvid fastmera på populariteten 
af finnar, som ty värr! icke förstår det språk, 
som utgör, om jag så får uttrycka mig, endast 
noterna till dessa sånger, vehiklet, hvari de 
äro klädda, men hvilket bättre än mången 
skulle fatta det inre språket, tonen, som ur 
dem klingar emot oss. Det är nämligen min 
fasta öfvertygelse, att herr Runebergs rätta 
publik vore Finlands finska allmoge. Detta 
bör tagas, såsom det menas, som ett stort be-
röm; och hädelse vore det, om någon skulle 
draga den slutsatsen af detta yttrande, att 
jag håller före, det ’Elgskyttarne’, hvarpå jag 
hufvudsakligast nu har afseende, endast eg-
nar sig till läsning för obildade eller kanske 
till och med pöbel [- - -] eller att de icke skul-
le lyfta sig opp i jembredd med äfven den 
högsta bildnings estetiska känsla. Jag tror 
tvärtom, att blott den, men icke half- eller 
missbildningen äger detta själens öra, som 
rätt kan fatta klangen af sådana rena ljud, 
af hvilka det här träffas. Men detta sinne för 
poesi finnes dock ovillkorligen medfödt, 
från fäderne sedan urminnes tider ärfdt hos 
det finska folket i lika hög grad, som det 
saknas hos afkomlingarne af de svenskar, 
som fordomdags anlagt nybyggen i de bör-
digaste trakter af vårt fädernesland.

Cygnæus anser i enlighet med Herders 
och romantikens uppfattning att Rune-
berg tolkar den finska diktens själ, folk-
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själen, det ”inre språk” som ljuder fram-
för allt i folkdiktningen. Därför var den 
finskspråkiga allmogen Elgskyttarnes san-
na publik. I slutet av sin uppsats drar han 
paralleller mellan Lönnrots Kalevala och 
Runebergs Elgskyttarne och jämför dem 
med Herculaneum och Pompeji. I dem 
skall folksjälen leva kvar för evigt också 
sedan folket förgått.

Cygnæus och Snellmans olika synsätt 
avslöjar skillnaderna i deras litteratur- 
och kultursyn, skillnader som kom sig av 
motsatsförhållandet mellan romantiken 
och hegelianismen.

Översättarna stötte på stora problem när 
de skulle översätta Runebergs hexameter 
i Elgskyttarne. Finska Litteratursällskapet 
utlyste redan 1836 en tävling för att få till 
stånd en översättning av dikten. Många 
försökte sig på att översätta den, men 
misslyckades. Först Arvid Genetz över-
sättning, som utkom 1884, var accepta-
bel. Men på 1880-talet hade det redan 
utkommit en hel del originallitteratur på 
finska, också sådan som intresserade den 
breda allmänheten. Hexametern verkade 
vid det laget antikverad och svårläst, och 
översättningen av Elgskyttarne blev ald-
rig någon populär lektyr.

Målet: en förfinskad Runeberg

De tankar som Snellman förde fram i sin 
artikel om översättning i allmänhet och 
översättning av Runeberg i synnerhet 
levde länge kvar hos den äldre generatio-
nen fennomaner.

När Julius Krohn och andra yngre fen-
nomaner i slutet av 1850-talet började ge 
ut den litterära kalendern Mansikoita ja 
mustikoita var det däremot en självklar 
utmaning för dem att försöka översätta 
Runeberg.

I januari 1860 kritiserade August Ahl-
qvist i tidningen Suometar det häfte av 
Mansikoita ja mustikoita som hade utkom-
mit föregående år. Avsikten med kalen-
dern var att presentera såväl original-
litteratur som översättningar på finska. 
Kalenderns titel alluderar på ordspråket 
”Oma maa mansikka, muu maa mustik-
ka”, den finska motsvarigheten till ”Borta 
bra men hemma bäst” som i direkt över-
sättning lyder ”Eget land – smultron, 
främmande land – blåbär”.

Ahlqvist upprepade den ståndpunkt 
som Snellman hade framhållit fjorton år 
tidigare, nämligen att man i första hand 
skulle översätta centrala verk ur världslit-
teraturen till finska, och i synnerhet såda-
na som inte fanns att tillgå på svenska.

Ahlqvist kunde därför inte förstå varför 
de unga publicerade översättningar av 

Julius Krohn hörde till den unga fennomangenera-
tion som i slutet av 1850-talet antog utmaningen 
att översätta Runeberg till finska, i syfte att göra 
honom till en finsk författare. (SLS; reprofoto Jan 
Lindroth)
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Runebergs dikter i sin kalender. Den var 
ju riktad till bildade läsare, således till en 
publik som hade svenska som modersmål 
men som ville öva upp sina kunskaper i 
finska. För denna publik skulle även de 
mest lysande översättningar av Runeberg 
framstå som sämre än originalen.

År 1859 beslutade Finska Litteratur-
sällskapet att ge V. Kilpinen-priset* till K. 
Kiljander för hans översättning av Rune-
bergs Nadeschda, som visserligen inte var 
till alla delar tillfredsställande. Sällska-
pets prisnämnd uttryckte en förhoppning 
att ”man med tiden skall få alla verk av 
denna vårt lands mest betydande skald 
översatta till finska och därmed omvand-
la honom från den svenska diktare, vilket 
han nu är, även till en finsk” (Suometar 48, 
1959).

Fennomanerna stötte emellertid på 
både praktiska och principiella problem 
när de skulle ge det finskspråkiga folket 
tillgång till Runebergs verk och göra dem 
till en del av den finska litteraturen.

Runeberg var allmänt erkänd som sam-
tidens främsta finländska författare, men 
de ledande finskhetsmännen ansåg inte 
att det var ändamålsenligt att översätta 

hans verk till finska. Hans dikter var inte 
lämpliga som läsning för allmogen, och 
den bildade allmänheten behövde inga 
översättningar. Fennomanernas önskan 
att förfinska Runeberg verkade omöjlig 
att uppfylla.

Fänrik Stål blir Vänrikki Stool

Julius Krohn blev hösten 1860 förtjust 
i den nyutkomna andra delen av Fänrik 
Ståls sägner och skrev på julaftonen till 
sin vän Karl (Kaarlo) Slöör: ”Du anar 
inte vad jag har blivit förtjust när jag läst 

* Doktor Volmar Schildt (Kilpinen) var en iv-
rig främjare av det finska språket. Han fram-
förde bl.a. tanken att de dubbla vokalerna 
i finskan skulle ersättas med tecknet ˆ, att ä 
skulle skrivas æ och ö på motsvarande sätt œ. 
Exempelvis ordet päättäköön (”må besluta”) 
skulle skrivas pâettaekôen (se t.ex. ”Sananen 
kielen ulkomuodosta ja venytys-merkistä”, 
Suomi, Tidskrift i fosterländska ämnen 1856, s. 
81–84, Helsingfors 1857).

Kilpinen hade till Finska Litteratursällska-
pet donerat ett pris, som skulle delas ut för ett 
finskspråkigt verk, antingen en översättning 
eller ett originalverk. Sällskapets forskar-
nämnd hade fyra kandidater för priset, 109 
rubel silver, och beslutade ge det åt K. Kiljan-
der för hans översättning av Nadeschda, trots 
dess brister. 

Första samlingen av Fänrik Ståls sägner kom ut 
i finsk översättning på Julius Krohns förlag 1867. 
Hela Vänrikki Stoolin tarinat utkom 1877 i den 
s.k. Cajanderska översättningen, som har kommit 
att uppgå i den finska litteraturen som om den vore 
ett originalverk. (Foto Jan Lindroth) 
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denna världens bästa julklapp. [- - -] Man 
borde börja översätta dem till finska; jag 
har ofta förundrat mig över att ingen 
finskspråkig bok eller tidning har knystat 
ett ord om Runeberg, så han måste vara 
helt okänd för de purfinska.”

Följdriktigt samlade Krohn en grupp för 
att översätta verket några år senare. För-
utom han själv deltog B. F. Godenhjelm, 
Antti Törneroos (Tuokko), Aleksanteri 
Rahkonen och Kaarlo Slöör i arbetet, tid-
vis även andra.

En fullständig översättning av den för-
sta delen av Fänrik Ståls sägner utkom 1867 
med Julius Krohn som förläggare. Tio år 
senare utkom en fullständig översättning 
av Fänrik Ståls sägner I–II, då utgiven av 
folkupplysningssällskapet Kansanvalis-
tusseura. I denna översättning var Paavo 
Cajanders andel betydande, och förblev 
det också i många senare utgåvor.

För decennier framåt blev verket en 
framgång som saknar motstycke i finsk-
språkig diktning.

När den s.k. Cajanderska översätt-
ningen blev färdig hade den finsksprå-
kiga litteraturen uppnått en mognad som 
medgav att översättningen var accepta-
bel med avseende på såväl språket som 
metriken och rimmen.

Cajanders översättning sammanföll 
och förknippades med de nationellt och 
politiskt viktiga skedena i slutet av 1800-
talet, sekelskiftet och början av 1900-talet. 
I den fann man valspråk och uttryck som 
snart omvandlades till bevingade ord. 
Tiden och de historiska skeendena ka-
noniserade översättningen till den grad 
att Otto Manninens i många avseenden 
bättre översättning (1909) aldrig på allvar 
kunde hota dess ställning.

I översättningen av ”Vårt land”, den 

viktigaste dikten i Fänrik Ståls sägner, 
och uttryckligen i översättningen av de 
strofer som blev Finlands nationalsång, 
stroferna 1 och 11, ser man hur tidigt 
nationalsången blev etablerad även på 
finska. Översättningen har nämligen till 
dags dato, på en bokstav när (pohjainen 
– pohjoinen), bibehållits i den form som 
Julius Krohn utgav redan 1867. 

I den ovannämnda artikeln om över-
sättning skrev Snellman:

Ty språket är ju icke ett sådant dödt mate-
rial, att det skulle bibehålla sig oförändradt, 
under det nationens bildning förändras. 
Tvärtom måste tvenne öfversättningar från 
samma original, verkställda på olika tider 
äfven anta en olika form. Ja man måste gå 
ännu längre och påstå, att hvarje läsare och 
således äfven öfversättaren vid en högre 
framskriden bildning uppfattar en dikt helt 
annorlunda, än på en jemförelsevis lägre 
kulturel ståndpunkt.

Snellmans i sig riktiga iakttagelse visade 
sig överraskande nog felaktig i fråga om 
just det verk som i generationer kom att 
framstå som ett av de nationellt viktigaste 
finskspråkiga litterära konstverken, över-
sättningen av Fänrik Ståls sägner.

Det verkar som om en översättning un-
der vissa litteraturhistoriska omständig-
heter kan förlora sin karaktär av översätt-
ning och förvandlas till något av original-
litteratur. Då är den inte längre hotad av 
översättningarnas vanliga öde att föråld-
ras. Fänrik Ståls sägner – Vänrikki Stoolin 
tarinat – har som det enda av Runebergs 
många verk blivit ”finsk” litteratur på det 
sätt som fennomanerna avsåg. Det upp-
fyllde deras önskemål.

Pertti Lassila
Översättning Nina Edgren-Henrichson 
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Runeberg och Sibelius – ett tema för allra 
minst en doktorsavhandling! Det känns 
fåfängt att behandla ämnet kursoriskt och 
uppräkningsartat: det är endast möjligt 
att ge några strödda iakttagelser i anslut-
ning till ett källmaterial där ännu ingen 
nått botten, och som ständigt uppvisar 
hittills oupptäckta nyanser. 

Erik Tawaststjerna ger i sin Sibelius-
biografi en allmän ram. Även andra skri-
benter har kommit med viktiga bidrag 
rörande Sibelius Runebergtonsättningar. 
Grundläggande uppgifter ges av Alf-
hild Forslin 1958 i volymen Runeberg i 
musiken (SLS 367). Beträffande Sibelius 
bygger Forslin på en stor kännedom om 
nottrycken, men även på besök i Ainola, 
i vars bibliotek jag har sett ett exemplar 
av boken dedikerat till Aino Sibelius. 
Där finns också ett brev instucket från 
en bortglömd svensk komponist som 
bl.a. skriver: ”Runebergs dikter tillhör ju 
Finlands store komponist och bör skonas 
för klåfingriga svenska medelmåttors at-
tacker.” Senare gav Alfhild Forslin ytterli-
gare upplysningar, även vissa biografiska 
fakta, i uppsatsen ”Konstnärsgemenskap 
hos Sibelius och Runeberg” (Finsk Tid-
skrift 1965 nr 9).

Liedkomponisten Seppo Nummi be-
handlar i koncentrerad form den musi-
kaliska stilen i Sibelius Runebergsånger, 
särskilt deras eventuella relation till 
Wagners tonspråk, i artikeln ”Sibelius 
ja Runeberg” (Uusi Suomi 8.12.1968). En 
väl underbyggd beskrivning av Sibelius 
sånger, inte bara de som har texter av 

Runeberg och Sibelius

Runeberg, ges av Robert Keane i doktors-
avhandlingen The Complete Solo-Songs of 
Jean Sibelius (London 1993). Och Gustav 
Djupsjöbacka, Sibelius-Akademins lektor 
i liedmusik, ger ur den utövande musi-
kerns synpunkt träffande kommentarer 
i boken Istumme ilokivelle (Helsingfors 
2000).

Sibelius språkliga tudelning

Att Runeberg i hög grad hörde till Sibe-
lius referensram är alltså välkänt. Även 
om man betraktar ämnet rent statistiskt 
får man belägg på närheten: ungefär en 
tredjedel av hans cirka nittio solosånger 
skrevs till Runebergtexter, medan andra 
poeter kvantitativt inte kommer ens nära. 
Tre diktare är representerade med var sitt 
tiotal texter: K. A. Tavaststjerna, Rydberg 
och Josephson. Därtill komponerade Si-
belius ett mindre antal sånger till dikter 
av Wecksell, Procopé, Gripenberg, Fran-
zén och andra. Solosångerna på finska är 
endast fem. Hans bidrag till den finsk-
språkiga repertoaren gäller andra genrer, 
framför allt manskörssången.

För oss i Finland är denna språkliga 
tudelning lätt att förstå. Utomlands är 
frågan inte så klar. Otto Andersson, som 
länge hade planer på att skriva en Sibeli-
usbiografi men som slutligen avstod från 
projektet (endast de inledande kapitlen 
existerar i manuskript), besökte Sibelius 
åtskilliga gånger både i slutet av 1930-ta-
let och åren omkring 1950 för att få direk-
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ta upplysningar, och gjorde därvid vissa 
anteckningar (Sibeliusmuseum, Åbo). 

I ett av samtalen med Andersson tog Si-
belius upp sin ofta missförstådda språkli-
ga identitet, detta med anledning av att en 
biografi nyligen (1949) hade publicerats 
av holländaren Hans Schouwman, som 
betonar Sibelius förment totala beroen-
de av finsk mytologi. Visserligen nämns 
att flertalet av solosångerna skrevs till 
svenska texter, men utan att de rätta sam-
manhangen beskrivs. ”Sibelius tog fram 
och visade den nyutkomna boken två 
sidor framåt”, antecknade Andersson. 
Därpå blev det tal om Runeberg och den 
svenska litterära miljön. ”Det här förstå 
de inte alls”, sade Sibelius, ”utan tro att 
allt i min musik har att göra med Kale-
vala. De förstå inte [...] att hela vår kultur 
är västerländsk och att de västerländska 
inflytandena helt och hållet dominerar 
ännu i slutet på 1890-talet.”

De första kontakterna med 
Runeberg

Att Jean Sibelius – redan tidigt kallad 
Janne – stod Runeberg mycket nära kan 
belysas med välkända biografiska fakta. 
Jannes far Christian Gustaf gick i skola 
i Borgå, där en av hans lärare var Rune-
berg själv. Janne tillbragte många somrar 
i sin barndom och ungdom i Lovisa, där 
han bodde hos sin faster Evelina som var 
en stor beundrare av Runeberg. I Lovisa 
musicerade man ofta hos grosshand-
laren Adolf Mathias Israel Sucksdorff 
(1812–1888), vars mor var syster till Jan-
nes farmor Katarina Fredrika Åkerberg; 
Sucksdorff uppges ha varit en personlig 
vän till Runeberg. 

Färdvägen från Tavastehus, där Janne 
gick i skola, till sommarparadiset Lovisa 
gick över Borgå. Som sex- eller sjuåring 

lär Janne tillsammans med sin mor ha 
besökt den slagrörde Runeberg, men han 
erinrade sig senare ingenting annat än 
fågelbrädet i fönstret. I ett av samtalen 
med Andersson berörde Sibelius särskilt 
färden 1877, då han var elva år. Man kom 
till Borgå några dagar efter Runebergs be-
gravning och kransarna låg ännu på kul-
len. Andersson antecknade: ”Jag hade det 
intrycket när J. S. berättade härom, att be-
söket vid graven hade gjort ett outplån-
ligt intryck på gossen som om han känt 
sig vid detta tillfälle ha förvärvat något 
av nationalskaldens egen själ.”

Dagboksanteckningar om 
Runeberg

 
I den något fragmentariska dagbok Si-
belius förde från 1909 påträffar man 
ordvändningar som lånats av Runeberg. 
Versraden ”Utan liv och utan under” upp-
träder som sådan eller varierad ett tiotal 
gånger, vidare möter man orden ”Allena 
var jag” och ”hvad jag är säll”. Aarre Me-
rikantos kompositionskonsert i maj 1915 
kommenteras med ”Hvad hinner han ej 
om hans tid blir lång – – – !”. Att dottern 
Kaj (Katarina Ilves) under en utfärd de-
klamerade ”Löjtnant Zidén” omnämns. 
Ytterligare skall nämnas, att Sibelius då 
han sista gången översände ett nottryck 
med dedikation till vännen Axel Carpe-
lan i Åbo – det gällde orkesterpartituret 
till Jägarmarschen – skriver: ”Axel Carpe-
lan, från hans tacksamme Jean Sibelius. 
’Än kommer dag än är ej allt förbi’ / 19 
24/XII 18.” Sibelius visste att Carpelans 
dagar var räknade, han dog den 24 mars 
1919.

Runebergsdagen noteras ett par gånger 
i dagboken, t.ex. då Sibelius, uppenbart 
förargad men ändå försiktigt, omnämner 
”Klemettis ståndpunkt i Runebergfrå-
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gan”, dock utan att närmare gå in på vad 
saken gällde. Heikki Klemetti var diri-
gent för studentkören Ylioppilaskunnan 
Laulajat, som 1910 beslöt avstå från den 
traditionella uppvaktningen vid Rune-
bergstatyn, för att i fortsättningen upp-
vakta Snellman. Runeberg sades i en ano-
nym tidningsartikel, som med säkerhet 
kan tillskrivas Klemetti, vara främmande 
för det finska folket i dess helhet. 

Ännu i de rätt sparsamma dagboks-
anteckningarna från 1920-talet dyker 
Runeberg upp en gång, detta med anled-
ning av Sibelius svårigheter att leverera 
ett beställningsverk på utsatt tid. I regel 
uruppförde Sibelius själv sina verk för 
orkester, och kunde därpå redigera dem 
innan de gick i tryck. Men med Tapiola 
op. 112 förhöll det sig annorlunda. Ver-
ket skulle tryckas i definitiv form redan 
före uruppförandet i New York den 26 
december 1926 under Walter Damrosch, 
en situation som ledde till osedvanligt 
många återtagna sidor, ändringar, rättel-
ser och kompletteringar innan förlaget i 
Leipzig i sista stund fick ett imprimatur. 
Sibelius antecknade: ”Tapiola – ja – hade 
Runeberg varit tvungen leverera ’Kung 
Fjalar’ inom mars månad, hade det väl 
blifvit nå’t annat.” Sibelius ängslan var 
obefogad: Tapiola är ett mästerverk.

Sibelius första Runeberg-
tonsättningar

Vilka Runebergtexter har Sibelius då ton-
satt? Den generella kommentaren är att 
dessa tonsättningar till sin musikaliska 
stil representerar ett ”skandinaviskt” 
spår i produktionen, som – bortsett från 
ett ”finskt” infall i Drömmen – står fjärran 
från Sibelius finsknationella stil i några 
verk fr.o.m. Kullervo (1892).

Det är vanskligt att försöka utpeka när 

Sibelius för första gången valde en text 
av Runeberg. Som känt förstörde Sibelius 
själv många skisser och ungdomskompo-
sitioner. Mycket bevarades ändå i hans 
hem och ingår i den manuskriptsamling 
som 1982 donerades till Helsingfors uni-
versitet. Efter en lång forskarinsats utgav 
Kari Kilpeläinen 1991 katalogen The Jean 
Sibelius Musical Manuscripts at Helsinki 
University Library. A Complete Catalogue. 
/ Die Musikhandschriften von Jean Sibelius 
in der Universitätsbibliothek Helsinki. Ein 
vollständiges Verzeichnis, där detta mate-
rial, jämte bibliotekets tidigare förvärv av 
Sibeliusmanuskript, detaljerat beskrivs. 
Kilpeläinen blev under detta arbete väl 
förtrogen med Sibelius handstil, val av 
pennor och bläck, notpapperskvaliteter 
o.s.v. Kännedomen om kronologin tog 
härmed ett avgörande steg framåt. (Ka-

Jean Sibelius komponerade ett trettiotal solosånger 
till texter av J. L. Runeberg. (Foto Daniel Nyblin 
1899; Museiverket)
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talogen borde numera kompletteras, sär-
skilt efter det att biblioteket förvärvade 
många viktiga Sibeliusmanuskript som 
befunnit sig i Danmark.)

Möjligen tonsatte Sibelius redan under 
skolåren i Tavastehus någon Runeberg-
text. Men vi saknar belägg, och Runeberg 
nämns överhuvudtaget inte i de brev 
som skrevs till farbrodern Pehr Sibelius 
i Åbo. Dessa, huvudsakligen från 1880-
talet, har publicerats av Glenda Goss 
(The Hämeenlinna Letters, Schildts 1997) 
föredömligt på origialspråket, men även 
i engelsk översättning. Kanske kan fram-
tida forskning uppdaga huruvida några 
av de ord man möter i Sibelius första öv-
ningsuppgifter i kontrapunkt för Martin 
Wegelius vid Helsingfors Musikinstitut 
läsåret 1886–87 tangerar t.ex. Runebergs 
psalmdiktning. Avslutade kompositioner 
gäller det i ingen händelse.

Men senast i januari 1888 tillkom Sere-
nad (”Ren släckt är lampan...”) för en röst 
och piano som är Sibelius första tryckta 
komposition. Det är inte långsökt att 
förmoda att Helsingfors musikinstituts 
legendariska direktor, Sibelius lärare i 
komposition Martin Wegelius, spelade 
någon roll vid sångens tillkomst. Han för-
beredde nämligen vid denna tidpunkt en 
ny upplaga av Det sjungande Finland, del 
2, där Serenad nu infördes.

Från 1888 härstammar även tre sånger 
för blandad kör: Höstkvällen (”Hur blekt 
är allt ...”), Blomman (”När sig våren åter 
föder ...”) och Tanken (”Tanke, se hur få-
geln svingar ...”). Dessa påträffades först 
då familjearkivet blev tillgängligt, och de 
fick klingande form först på 1990-talet. 
Ingenting tyder på att någon skulle ha 
sjungit dem när de var nya. Dock skulle 
de ha varit högst användbara inom den 
tvåspråkiga körrörelse som byggdes upp 
av folkupplysningssällskapet Kansan-
valistusseura. En språklig uppdelning 

av körrörelsen följde, och den första fin-
landssvenska sångfesten, med Martin 
Wegelius som den centrala gestalten, 
hölls 1891 i Ekenäs. Vågade Sibelius inte 
visa notbladen för sin auktoritative lä-
rare?

Från ca 1888 härstammar även en skiss 
till körsången Ynglingen (”Vind, som mig 
smeker ...”), kanske tänkt med ackom-
panjemang av stråkorkester. Till samma 
period hör också tonsättningen av Sonens 
brud (”Vi kysser du fader min fästmö 
här?”) för damkör och piano, sannolikt 
komponerad under studieåret i Berlin. 
Ett antagande är att sången tillkom efter 
det att Wegelius hade bett om en tonsätt-
ning för Helsingfors musikinstitut, vars 
högre tonträffningsklass vid denna tid-
punkt saknade manligt inslag. Klassen 
utgjorde i praktiken institutets kör, just 
då alltså en damkör. Sången uppfördes 
emellertid inte vid någon av institutets 
musikaftnar, inte heller har körstämmor 
påträffats i musikinstitutets (nuvarande 
Sibelius-Akademins) arkiv.

I varje fall var Martin Wegelius över-
tygad om Sibelius begåvning, och i mars 
1890 skrevs i ett av Helsingfors musikin-
stitut utfärdat intyg bl.a.: ”Vi äro över-
tygade om att Herr Sibelius, som sedan 
hösten 1889 studerar i utlandet, genom 
fortsatt arbete och genom de mångsidigt 
bildande intrycken av ett rikt musik- och 
konstliv snart skall vinna en konstnärlig 
mogenhet, som motsvarar hans rika be-
gåvning, och en dag intaga en framstå-
ende plats i vårt lands musikliv.” Några 
månader senare fullbordade Sibelius so-
losången Likhet (”Hur många vågor bo på 
fjärden ...”) som emellertid låg bortglömd 
ända till 1990, då den sjöngs i radio.
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Skisser och fullbordade verk

I skisserna från åren 1890–1892 påträffar 
man fragment ur Runebergs dikter, Ofta 
i min barndoms dagar ... (ur ”Flicka, kär-
leken är väldig”), Ensliga sken (ur ”Den 
hemkommande”) och Löjet var utan hem 
... (ur ”Löjet”). Bland skisserna finns ock-
så Var är han? Så frågar den stolte Osvald 
... (ur ”Ballad av Shukowski”), Flickan 
gick en vintermorgon ... (ur ”Flickans års-
tider”), en text som Sibelius långt senare 
närmade sig på ett alldeles annat sätt i 
Arioso op. 3, Under strandens granar lekte 
gossen ... (avviker helt och hållet från op. 
13 nr 1), Ständigt ser du blott på mig ... (ur 
”Råden av Uhland”) och Fattig kallar man 
din moder ... (ur ”Är så arm du, som man 
säger?”). Ingen av dessa skisser utarbeta-
des vidare.

Viktigare är naturligtvis de sju sånger 
med piano som fullbordades och som 
gavs ut av Otava 1892 och som slutligen, 
efter olika transaktioner, 1905 förvär-
vades av det tyska förlaget Breitkopf & 
Härtel, varvid de fick opustalet 13 (dess-
förinnan hade den vad opustalen beträf-
far ombytlige Sibelius haft andra opustal 
på förslag). Dessa sånger, här i tillkomst-
ordning, är följande: Hjärtats morgon 
(hösten 1890, Wien), Drömmen (januari 
1890, Wien), Våren flyktar hastigt (våren 
1891, Wien), Jägargossen (augusti 1891, i 
Pojo hos Martin Wegelius; Nylands Na-
tion tryckte den i ett album redan 1891), 
Under strandens granar (sommaren 1892, 
Monola), Kyssens hopp (sommaren 1892, 
Monola) och Till Frigga (sommaren 1892, 
Monola). Till samma grupp hör dess-
utom, både tids- och stilmässigt, Se’n har 
jag ej frågat mera (sannolikt 1891/92) som 
1905 fick opustalet 17 nr 1.

Från samma period härstammar även 
några skisser och fragment för sång och 
piano, nämligen Den första kyssen, en text 

som Sibelius återvände till 1900, då han 
fullbordade den sång som bär opustalet 
37 nr 1 och som inte bygger på denna 
skiss, Flickan gick en vintermorgon (”Flick-
ans årstider”, senare i annan form som 
Arioso op. 3) samt Vem har nu gett vett åt 
vinden ... (”Tala, tala tycktes alla”). Indi-
rekt anknyter även Andantino och menu-
ett för hornorkester till Runeberg: verket 
uruppfördes på Runebergsfesten 1891 av 
brandkårskapellet i Lovisa.

För den Runebergsfest som 1893 an-
ordnades av Helsingfors musikinstitut 
komponerade Sibelius en Melodram ur 
Svartsjukans nätter för recitation, sång 
utan ord, violin, cello och piano. Två av 
melodramens melodier slog omedelbart 
an och omformades till pianostycken: nr 
5 och 6 i samlingen Sex impromptus som 
senare fick opustalet 5. År 1894 arrange-
rades dessa två stycken till ett Impromptu 
för stråkorkester, som snart i avskrifter 
spreds bland landets orkestrar, en tryckt 
utgåva följde så sent som 1986. Avskrif-
ternas mångfald har medfört förvirring 
i flera verkförteckningar, som nu upp-
tar ett gåtfullt Andante lirico komponerat 
1924. I själva verket är det fråga om just 
detta Impromptu av år 1894.

Året 1893 bjuder på ytterligare en Rune-
berganknytning. För Viborgska nationens 
lotteri den 13 november skrev Sibelius 
tablåmusik som illustrerar Karelens his-
toria, från en scen i ett karelskt hem 1293 
(här satt självaste Larin Paraske på sce-
nen) till Gamla Finlands återförening med 
resten av Finland (1811). Delar av denna 
musik är välkända: Kareliauvertyren op. 10 
och Kareliasviten op. 11. Mindre känd är 
den avslutande satsen, som Sibelius låter 
utmynna i ett av de grannaste orkesterar-
rangemang av Vårt land som överhuvud-
taget existerar. Antingen detta var Sibe-
lius avsikt eller inte, så stämde publiken 
på Societetshuset 1893 in med sång. 
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År 1898 vann Sibelius första priset i en 
kompositionstävling utlyst av Sällskapet 
M. M. Under signaturen ”Homo” hade 
han insänt en tonsättning för manskör 
och orkester av Sandels, hans längsta 
komposition till en Runebergtext. Juryns 
medlemmar var Richard Faltin, Martin 
Wegelius, Adolf Leander och M. M:s di-
rigent Gösta (Kösse) Sohlström. Av dessa 
var åtminstone de två första väl förtrogna 
med Sibelius handstil, men detta var nog 
inte den avgörande faktorn då Sibelius 
tilldelades första priset: hans komposi-
tion är överlägsen de andra bidragen, 

dock utan att nå upp till kategorin mäster-
verk. ”Generalens ironiskt överlägsna re-
pliker och adjutantens uppbrusande häf-
tighet låter överraskande tama i Sibelius 
tonsättning. Först vid scenförändringen 
från frukosten i Sandels högkvarter till 
krigsskådeplatsen får den musikaliska 
skildringen ett skarpare sting”, skriver 
Erik Tawaststjerna.

Tre av Sibelius mest kända solosånger 
tillkom åren kring sekelskiftet: Men min 
fågel märks dock icke (1899), som uruppför-
des av Ida Ekman som länge intog plat-
sen som den ledande Sibeliussångerskan, 

Fragment till en ton-
sättning till Runeberg-
texten ”Flickan gick 
en vintermorgon” från 
början av 1890-talet. 
Sibelius återkom senare 
till samma text i Ario-
so, op. 3. (Helsingfors 
universitetsbibiliotek, 
Sibelius handskrifts-
samling)
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Den första kyssen (1900), som uruppfördes 
av Adée Leander-Flodin, och Flickan kom 
ifrån sin älsklings möte (1901), som för för-
sta gången sjöngs av Ida Ekman vid en 
privat soaré i Berlin. Ungefär samtidig 
med dessa sånger är en skiss till Mitt liv, 
som ändå inte utarbetades närmare.

Den festföreställning som anordnades i 
Helsingfors den 4 november 1899 under 
Pressens dagar avslutades som känt med 
tablåer som illustrerade Finlands historia. 
Sibelius komponerade inledande musik 
till dessa. I den avslutande tablån, ”Fin-
land uppvaknar”, uppträdde Runeberg 
och hans sånggudinna, Snellman som 
talade till studenterna och Lönnrot 
upptecknande runomelodier; dessutom 
visades ett lokomotiv som symbol för 
framstegen i mitten av 1800-talet. Sibe-
lius förspel till denna tablå blev snart, i 
lätt reviderad form, en nationell symbol: 
den symfoniska dikten Finlandia. 

 Denna period bjuder på ytterligare en 
Runeberganknytning. Då Filharmoniska 
orkestern under ledning av Robert Ka-
janus påbörjat sin resa till världsutställ-
ningen i Paris 1900 – turnéns huvudnum-
mer var Sibelius första symfoni – uppstod 
ett behov av ett patriotiskt extranummer. 
På ångbåten Wellamo på väg från Hel-
singfors till Stockholm arrangerades i all 
hast Björneborgarnas marsch som sedan 
framfördes i Stockholm och på några an-
dra orter. Redan dessförinnan hade Sibe-
lius arrangerat marschen, nämligen för 
Konstnärsgillets programafton i decem-
ber 1892, då Edelfelts tavla Björneborgar-
nas marsch avtäcktes. Detta arrangemang 
sägs ha fötts och dött med stunden, in-
genting har bevarats. Även versionen 
1900 glömdes snart bort, men vissa drag 
kan spåras i det arrangemang som Kaja-
nus gjorde några år senare, och som allt-
jämt hör till repertoaren.

Kompositioner för bemärkta män

År 1905 fick Sibelius plötsligt i uppgift att 
komponera ett stycke till Albert Edelfelts 
begravning. Texten valdes självfallet ur 
Fänrik Ståls sägner: Edelfelts illustrationer 
var kända för var och en. Sibelius valde 
sista strofen ur ”Molnets broder”. Vår 
körrepertoar berikades nu med en hymn 
som, i motsats till månget annat tillfäl-
lighetsverk, lever än i dag: Ej med klagan 
skall ditt minne firas. För de sångare ur 
Symfonikören och M. M. som uppbåda-
des framställdes enligt Sibelius autograf 
ett faksimiltryck, som blev så vällyckat 
att mången än i dag har förletts att tro att 
det gäller självaste originalmanuskriptet!

 Indirekt tangeras Runeberg i den kan-
tat till ord av Paavo Cajander varmed 

Sångerskan Ida Morduch-Ekmans Sibeliustolk-
ningar var legendariska. Bland de sånger som 
Sibelius tonsatte för henne finns också sånger till 
text av Runeberg. (Museiverket)
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universitetet 1906 firade Johan Vilhelm 
Snellmans 100-årsdag: Vapautettu kuning-
atar op. 48. I allegorisk form skildras hur 
den fångna drottningen, det finska språ-
ket, befrias av en ung hjälte, nämligen 
Snellman. Även några andra av dem som 
i mitten av 1800-talet skapade vår nya 
nationella identitet passerar revy. Textra-
den ”runoruhtinas innostuneena koskevi 
kanneltaan” anses anspela på Runeberg.

Synnerligen intressant är att man bland 
Sibelius skisser från 1906–07 påträffar 
ett par notblad med textfragment ur 
Hanna. Utan att man kan få något grepp 
om den eventuellt planerade musiken 
– här återfinns bara ett par takter i not-
skrift – får man det intrycket att Sibelius 
kanske hade ett större verk i tankarna. 

Melodram? Kantat? Scenmusik? Dess-
värre förde Sibelius ingen dagbok vid 
denna tidpunkt, hans omtalade men hit-
tills opublicerade ”Memoranda” började 
skrivas först i februari 1909. Däremot 
fullbordade Sibelius 1907 en tonsättning 
av solosången Hundra vägar som genast 
infördes i sångsamlingen Det sjungande 
Finland, del 4. Sången uruppfördes i no-
vember 1908 av Ida Ekman. Ett märkligt 
undantag i Sibelius publikationshisto-
ria är att Gesellschaft der Musikfreunde 
zu Berlin införde den i sitt Neujahrsblatt 
1908. Sommaren 1910 tillkom sångerna 
op. 61; en av dessa har text av Runeberg, 
nämligen Fåfäng önskan, som tidigare 
hade tonsatts av bl.a. Karl Collan.

Trots det i kronologiskt avseende vil-

Skiss med textfragment ur Rune-
bergs Hanna från 1906–07. (Hel-
singfors universitetsbibliotek, Si-
belius handskriftsamling)
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R. E. Westerlund var förläggare för några av Sibelius verk. Här titelsidan från 1920 till Fogelfängaren, 
som ingår i opus 90 och är en av de sånger med text av Runeberg som Sibelius komponerade för Ida Ekman. 
(SLS Runebergsbibliotek)
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seledande opustalet 3 komponerades 
Arioso för sång och stråkorkester 1911. 
Det publicerades snart som klaverutdrag 
av Helsingforsförlaget Apostol, och först 
långt senare i originalform. Erik Tawast-
stjerna har påpekat att det låga opustalet, 
jämte ett fingerat tidigt kompositionsår, 
gavs för att kringgå det exklusivavtal som 
Sibelius hade slutit med förlaget Breit-
kopf & Härtel i Leipzig. Sibelius hade  
visserligen redan på 1890-talet, i musika-
lisk mening dock på ett helt avvikande 
sätt, dragits till denna text (Flickans års-
tider).

I mars 1913 fullbordade Sibelius den 
första versionen av den symfoniska dik-
ten Barden, som uppfördes men drogs in. 
I augusti samma år följde en ny version 
som rätt snart trycktes. Tawaststjerna me-
nar att verket har ett samband med Rune-
bergs dikt ”Barden”; dessutom påpekar 
han att pianostycket Till trånaden (1913) 
anspelar på dikten med samma titel. ”Till 
Trånaden” följer omedelbart efter ”Bar-
den” i Runebergs andra diktsamling från 
1833. Pianostycket komponerades för 
publicisternas jultidning Lucifer. 

År 1915, då Sibelius kompletterade sitt 
op. 81 som omfattar fyra manskörssånger 
för M. M. och en sång för Akademen, pla-
nerades även ett verk med orkesterack-
ompanjemang, beställt av M. M. Först 
valdes texter av Rydberg (”Unga helle-
ner”, ”Backoståget”), men kompositionen 
avslutades inte. För att tillmötesgå M. M., 
som planerade en Sibeliuskonsert med 
anledning av komponistens 50-årsdag, 
reviderades nu Sandels. Ingreppen i par-
tituret 1898 var ändå inte stora. Från 1915 
härstammar också Sibelius enda kända 
duett med piano: Tanken, som skrevs för 
en familjefest i anledning av Eero och Sai-
mi Järnefelts silverbröllop. Den uppför-
des av Ruth Sibelius (Snellman) och Lena 
Järnefelt med Aino Sibelius vid pianot.

Sånger komponerade för 
Ida Ekman

I juni 1917 fullbordade Sibelius sina sex 
sånger op. 88. Hans dotter Eva Paloheimo 
har förmedlat en kommentar av kompo-
nisten: ”blomstersångerna op. 88 skrevos 
för Ida Ekman till hennes sista konserter, 
då hennes stämma redan var slut. I hän-
seende härtill äro sångerna icke fordran-
de, men läto säkert Idas innerliga, kloka 
och själfulla föredrag framstå i full kraft 
och verkan. [...] De var avsedda att ut-
trycka min tacksamhet och beundran, ett 
avsked till hennes sång, som ett blomster-
fång.” Tre av dessa sånger har Runeberg-
texter: Sippan, Törnet och Blommans öde. 
För Ida Ekman, vars Sibeliustolkningar 
var legendariska, skrev Sibelius slutligen 
1917/18 sitt op. 90 med texter endast av 
Runeberg: Norden, Hennes budskap, Mor-
gonen, Fogelfängaren, Sommarnatten och 
Vem styrde hit din väg?

Veterligen tonsatte Sibelius en Rune-
bergtext för sista gången 1922, nämligen 
Likhet för manskör, en text som ju dess-
förinnan kommit till bruk för sång och 
piano år 1890. Ett antagande är att Sibe-
lius därmed uppfyllde ett löfte till proku-
risten Werner Karsten i Åbo. Han hade 
1919 hade sammanställt och inövat den 
blandade kör som medverkade i Sibelius 
Jordens sång op. 93 (Hemmer), Åbo Aka-
demis invigningskantat, som uppfördes 
två gånger under komponistens ledning. 
Karsten ledde Åbokören Musices Aman-
tes, som uruppförde Likhet vid sin konsert 
den 13 mars 1926. Man kan ana Sibelius 
Runebergbeundran då han föreskrev att 
Likhet aldrig skulle få tryckas annat än på 
originalspråket.

Fabian Dahlström
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I Svenska litteratursällskapets samlingar 
ingår det s.k. Runebergsbiblioteket, vars 
historia går tillbaka till 1891, då den tyske 
skriftställaren, doktor Wolrad Eigenbrodt 
donerade en större mängd tyska översätt-
ningar av J. L. Runebergs arbeten till säll-
skapet. Tanken var att de skulle vara en 
grundplåt för ett Runebergmuseum. 

Att samla egentliga museiföremål som 
hänför sig till J. L. Runeberg var inte möj-
ligt för sällskapet, men på initiativ av 
rektor Ernst Lagus inrättade sällskapet 
år 1900 ett Runebergsbibliotek, som även 
omfattar musikalier, fotografier, grafik, 
målningar och byster. Under årens lopp 
har biblioteket utökats med verk av 
Runeberg på olika språk och i olika edi-
tioner och upplagor, med antologier med 
hans texter och med årgångar av Helsing-
fors Morgonblad och Borgå tidning från de 
år  Runeberg medverkade.

Runebergsbiblioteket omfattar också 
litteratur om Runeberg, bl.a. vetenskap-
liga arbeten om författaren. Därtill inne-
håller samlingen urklipp ur tidningar 
och tidskrifter, till största delen inhemska 
från perioden 1831–1970. Runebergsbib-
lioteket innehåller också verk av andra 
medlemmar av familjen Runeberg, av 
vilka diktarens hustru Fredrika Runeberg 
är den mest betydande. 

Runebergsbiblioteket förvaras i Svens-
ka litteratursällskapets hus vid Ridda-

regatan i Helsingfors. Böckerna i Rune-
bergsbiblioteket finns katalogiserade i en 
databas som är tillgänglig  på litteratur-
sällskapets webbsida, www.sls.fi. Fors-
kare och andra intresserade kan beställa 
böcker ur Runebergsbiblioteket som läse-
salslån hos bibliotekspersonalen. 

I Svenska litteratursällskapets histo-
riska och litteraturhistoriska arkiv (HLA) 

Runebergmaterial 
i Svenska litteratursällskapets 

samlingar

Runeberg i tysk översättning: Hanna. Der Weih-
nachtsabend. Zwei Dichtungen. Leipzig 1925. 
(SLS Runebergsbibliotek)
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förvaras också merparten av allt känt 
handskriftsmaterial med anknytning till 
familjen Runeberg. Den s.k. Borgåsam-
lingen (SLSA 1104), som tillhör finska 
staten, deponerades 1981 i Svenska lit-
teratursällskapets arkiv för att där förva-
ras och hållas tillgänglig för forskningen. 

Samlingen består av J. L. Runebergs efter-
lämnade brev och handlingar samt Fred-
rika Runebergs brev och litterära kvar-
låtenskap. Materialet kompletteras av 
den s.k. SLS-samlingen (SLSA 1106), dvs. 
originalmaterial om J. L. och Fredrika 
Runeberg som sällskapet samlat in sedan 
1885. Arkivalierna är tillgängliga främst 
på mikrokort. Runebergs produktion är 
utgiven i sin helhet med vetenskapliga 
kommentarer i serien Samlade skrifter av 
Johan Ludvig Runeberg, som färdigställs år 
2005.   

Till Runeberghelheten i HLA hör även 
sonen Walter Runebergs och hans familjs 
(SLSA 1105) samt familjen Strömborgs 
(SLSA 1107) efterlämnade brev och hand-
lingar. Johan Elias Strömborg flyttade in 
i Runebergs hem i Borgå med sin familj 
1868 och förde därefter dagliga anteck-
ningar om Runebergs liv, vilka senare 
publicerades under titeln Biografiska an-
teckningar om Johan Ludvig Runeberg. Öv-
riga handlingar rörande Runebergs hem 
förvaras i Borgå museum. 

En viktig källa för Runebergforskning-
en är också familjen Runebergs privata 
bibliotek som förvaras i Runebergs hem i 
Borgå. Biblioteket har nyligen katalogise-
rats i en databas som finns tillgänglig på 
litteratursällskapet. 

Svenska litteratursällskapets arkiv och 
bibliotek är öppna vardagar kl. 9–16 (Rid-
daregatan 5, 00170 Helsingfors, tfn (09) 61 
87 77). Intresserade ombeds kontakta per-
sonalen i förväg. 

Petra Hakala och Anna Perälä

J.L. Runebergs koncept till dikten ”Björneborgar-
nas marsch” på ett brevkuvert ankomststämplat 
8.3.1860. (SLS arkiv)
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Ett villkor för all seriös forskning är till-
förlitliga textutgåvor. I samband med 
Runebergs 200-årsjubileum slutförs ar-
betet med den textkritiska utgåvan av 
hans samlade skrifter. Den innehåller 
alla Runebergs skönlitterära verk – också 
prosaberättelserna och tillfällesdikterna, 
psalmerna, hans bevarade brev, hans kri-
tiska artiklar och annat han skrev under 
redaktörstiden i Helsingfors på 1830-ta-
let, och hans skrifter på latin. Samlade 
skrifter av Johan Ludvig Runeberg består 
av tio textdelar och tio kommentardelar 
och är det mest omfattande av Svenska 
litteratursällskapets förlagsprojekt. Ut-
givningen sker i samarbete med Svenska 
Vitterhetssamfundet.     

Bokmarknaden i Sverige och Finland 
tycktes i slutet av 1800-talet och vid för-
ra sekelskiftet kunna svälja hur många 
Runebergutgåvor som helst. Enskilda 
verk trycktes i skolupplagor eller gavs 
ut i påkostade illustrerade utgåvor och 
författarens samlade verk utkom i både 
Sverige och Finland i flera olika bok-
handelsutgåvor från 1850-talet framåt. 
Runeberg hade blivit känd för en större 
publik i Sverige genom ett tjuvtryck 1838 
av hans dittills utgivna verk. Senare lyck-
ades han stoppa pirattryck i större skala 
och kunde under sin livstid i det stora 
hela påverka omfattningen av utgåvor-
na. Runeberg förhindrade t.ex. nytryck 
av några kritiska artiklar från början av 
1830-talet, av sent påkommen hänsyn till 

Runeberg 200 år – 
Samlade skrifter 75 

de svenska författare som han gick sär-
skilt illa åt i artiklarna. 

Inför sekeljubileet 1904 intensifierades 
Runebergforskningen och behovet av en 
tillförlitlig utgåva av författarens verk 
blev uppenbart. Åren 1899–1902 utkom 
den s.k. normalupplagan i åtta delar, 
redigerad av C. G. Estlander som hade 
ägnat Runebergs författarskap flera in-
gående studier. Normalupplagan är inte 
heltäckande och fyller inte heller stränga 
textkritiska krav, så redan när Werner 
Söderhjelm recenserade den efterlyste 
han en fullständig textkritisk utgåva. Sö-
derhjelm skrev den första stora biogra-
fin om Runeberg och han var den förste 
som studerade Runebergs manuskript 
på editionsfilologiska grunder, dvs. han 
undersökte verkets väg från utkastet till 
den färdiga dikten. Werner Söderhjelm 
tog 1917 initiativ till en textkritisk utgåva, 
och hade varit självskriven som huvud-
redaktör för den, ifall planerna då hade 
förverkligats. När projektet 1929 tog ny 
fart var han bruten av sjukdom, och det 
var hans efterträdare i professuren, Gun-
nar Castrén, som handhade planeringen.  

Utgivningssällskapen Svenska Vitter-
hetssamfundet och Svenska litteratur-
sällskapet fattade det framsynta beslutet 
att textetableringen skulle ske på basis 
av förstautgåvorna. Detta är numera en 
vedertagen princip för moderna textkri-
tiska utgåvor, men i början av 1930-talet 
var det vanligt att man utgick från den 
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sista utgåva som författaren själv hade 
ombesörjt, principen om Ausgabe letzter 
Hand. Man utnyttjade också fördomsfritt 
teknikens möjligheter och lät fotografera 
manuskripten, för att underlätta arbetet 
för utgivarna (de flesta textvolymerna 
har utarbetats i Sverige). Här stötte man 
dock på oväntade problem. Under plane-
ringsskedet korresponderade utgåvans 
huvudredaktörer Gunnar Castrén och 
Martin Lamm, som var professor i litte-
raturhistoria vid dåvarande Stockholms 
högskola. En stor del av Lamms brev 
upptas av de svårigheter som ”vårdarin-
nan” av Runebergs hem, Ida Strömborg, 
skapade genom att länge motsätta sig fo-
tograferingen av handskrifterna. Dessa 
fanns då i Runebergs hem i Borgå där de 
förvarades hopvikta, bl.a. i ett glasskrin, 
på samma sätt som under Runebergs livs-
tid. Lamms brev andas irritation över för-
seningen med fotograferingen och frus-

tration över den skandalösa förvaringen 
av manuskripten. Sentida forskare delar 
frustrationen: skriften har ställvis bleknat 
nästintill oläslighet och ibland utplånats i 
vikningarna. 

När Werner Söderhjelm 1899 efterlyste  
en fullständig, textkritisk utgåva av Ru-
nebergs verk formulerade han följande 
direktiv: ”Det som finnes förborgat i 
handskrifterna skall göras tillgängligt, 
varianter ur dessa skola vidfogas alla dik-
ter, noggranna inledningar till varje sär-
skild diktsamling eller större dikt skola 
föregå dem.” Kommentardelarna inne-
fattar, utöver själva textkommentaren, 
redogörelser för receptionen av verken, 
manuskriptbeskrivningar och de manu-
skriptvarianter Söderhjelm önskade. 
Utgåvan av Runebergs samlade skrifter 
följer Söderhjelms direktiv och noterar 
dessutom tryckvarianter, dvs. skillnader 

Runebergredaktionens arbetsexemplar av Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg, ordnade så att res-
pektive textdel och kommentardel står invid varandra. (Foto Janne Rentola)
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i förhållande till originaltrycken och Sam-
lade skrifter, i ett par senare 1800-talsutgå-
vor.  

Om en författare inför en senare utgåva 
bearbetar sina dikter eller romaner kan 
dessa bearbetningar studeras i variant-
förteckningarna. Nu var Runeberg, som 
han också själv påpekade, inte den som 
ansåg sig ha anledning att ändra i sina 
verk. Däremot har hans utgivare varit 
snara att korrigera hans stavning och 
interpunktion – och ibland har de skött 
korrekturläsningen slarvigt, vilket har 
lett till större eller mindre fel av olika 
slag. Alla dessa skillnader i förhållande 
till originaltrycket redovisas i variant-
förteckningarna. Dessa ägnar sig inte för 
sträckläsning, men däremot belyser de 
enskilda textställen och de är hälsosam-
ma påminnelser om att ett litterärt verk 
eller ett historiskt dokument av vad slag 
det vara må inte är statiskt utan tvärtom 
sårbart och föränderligt, därför att läs-
ningen och tolkningen påverkas – oftast 
utan att läsaren ens är medveten om det – 
av tidsbundna konventioner för stavning 
och interpunktion, typografi och bokens 
utformning i övrigt.  

Två textvolymer och ett kommentarhäfte 
till Runebergs dikter utkom på 1930-ta-
let, sedan låg arbetet nere under kriget. 
Gunnar Tideström gav ut de episka dik-
terna 1949–50 och därefter pågick utgiv-

ningen i jämn takt under decennierna, 
med undantag för 1990-talet. Detta sam-
manhänger med att personresurserna 
i synnerhet inom den finlandssvenska 
editionsfilologin är en bristvara. En an-
nan orsak är att forskningens intensiva 
intresse för Runeberg avtog från 1970-ta-
let framåt. Nu finns det däremot tydliga 
tecken på att Runebergs författarskap på 
nytt engagerar, också andra forskare än 
editionsfilologerna. Och det sjuttiofem-
åriga arbetet med Runebergs samlade 
skrifter kan under jubileumsåret slutföras 
enligt de ursprungliga planerna, medan 
ett supplementband med kommentar be-
räknas utkomma 2005. 

Pia Forssell

             

Källor och litteratur 

Korrespondensen mellan Martin Lamm och 
Gunnar Castrén, Svenska Vitterhetssam-
fundets arkiv, Stockholm, och Svenska lit-
teratursällskapets Historiska och litteratur-
historiska arkiv, Helsingfors

Pia Forssell, ”Hundrafemtio år med Rune-
bergs samlade skrifter”, Källan 1998, nr 3 

Pia Forssell, ”Om konsten att skapa en na-
tionalskald. J. L. Runeberg och utgåvorna”, 
Text och tradition. Om textedering och kanon-
bildning, Nordiskt Nätverk för Editionsfilo-
loger, Skrifter 4, red. Lars Burman och Bar-
bro Ståhle Sjönell, Stockholm 2002 – samt i 
artiklarna anförd litteratur
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Samlade skrifter av Johan Ludvig Rune-
berg utges i samarbete mellan Svenska 
litteratursällskapet i Finland och Svenska 
Vitterhetssamfundet. Samfundet ederar 
sedan 1910 svenska klassiker i, som det 
står i stadgarna, ”vetenskapligt tillfreds-
ställande upplagor”. 

Utgivningsprojektet nämns första gång-
en i Vitterhetssamfundets protokoll den 8 
november 1929, då sekreteraren, Nobel-
bibliotekets chef Carl Grönblad, rappor-
terade för styrelseledamöterna Fredrik 
Böök, Erik Axel Karlfeldt, Martin Lamm 
och Verner Söderberg om förberedande 
förhandlingar med litteratursällskapet. 
Gunnar Castrén hade den 11 april över-
sänt två alternativa planer för hur verken 
skulle fördelas på seriens olika delar. Han 
räknade med nio textdelar, men var osä-
ker om Blåa boken eller Dikter skulle in-
leda och var otryckta skrifter skulle pla-
ceras. Först 1933 utkom den första delen 
av Samlade skrifter, som innehöll Dikter 
I–III utgivna av Sven Rinman, under re-
daktion av Gunnar Castrén och Martin 
Lamm.

Det kan vara värt att påpeka att Rune-
berg då var den modernaste diktare Vit-
terhetssamfundet tog sig an. Av de hittills 
utgivna femton författarna hade huvud-
delen varit verksamma under 1600- och 
1700-talen, t.ex. Stiernhielm, Lucidor, 
Leopold, Kellgren, Lidner och Lenngren. 
Samlade skrifter av Stagnelius och Erik 
Sjöberg (Vitalis) utgjorde de enda undan-

Samlade skrifter och Svenska 
Vitterhetssamfundet

tagen. Det säger något om den klassiker-
status Runeberg hade uppnått i Sverige 
under 1920-talet.

Antalet delar i Runebergutgåvan är nu-
mera beräknade till tjugo, fördelade på 
tio text- och tio kommentardelar. Supple-
mentbandet Varia med kommentar skall 
utgöra del XIX och XX. Delarna ges ut 
häftesvis och för närvarande återstår att 
ge ut fem häften av totalt 39. År 2002 ut-
kom Krister Nordbergs kommentar till 
Runebergs skönlitterära prosa. Kommen-
taren till den episka dikten Nadeschda, av 
Michel Ekman, utgavs 2003 och samma 
år kom textvolymen Uppsatser och avhand-
lingar på svenska. Journalistik, med Rune-
bergs artiklar och recensioner. Under själ-
va jubileumsåret utkommer Kjell-Arne 
Brändströms kommentar till Kung Fjalar, 
Lars Huldéns kommentar till Runebergs 
dramatik och kommentaren till journa-
listikvolymen, av Pia Forssell. Uppsam-
lingsvolymen Varia och kommentarerna 
till den utges 2005. Sammanlagt har ett 
drygt tjugotal utgivare från Sverige och 
Finland varit engagerade för att redigera 
och kommentera texterna.     

Olika huvudredaktörer har avlöst var-
andra under årens lopp, och det kommer 
nu an på Lars Huldén och undertecknad 
att se till att så många delar som möjligt 
fullbordas under jubileumsåret.

Barbro Ståhle Sjönell
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1804 Johan Ludvig Runeberg föddes i Jakobstad den 5 februari
1810 Gick i småbarnsskola hos sjömansänkan Anna Helena Westman i Jakobstad
1812 Inskrevs i trivialskola i Uleåborg
1815 Inskrevs i Vasa trivialskola
1822 Avlade studentexamen
 Inledde studier vid universitetet i Åbo
1823 Informator i Lundo hos professor Anders Johan Lagus
 Informator i Saarijärvi växelvis hos kapten Erik Gustaf af Enehjelm och krono-
 fogde Daniel Philip Danielson
1825 Informator i Ruovesi hos familjen af Enehjelm
1826 Informator i Åbo hos ärkebiskop Jacob Tengström
1827 Promoverades till filosofie magister
 Informator i Pargas hos Jacob Tengström
1828 Universitetet flyttade till Helsingfors och Runeberg följde med 
 Förlovade sig med Fredrika Tengström
 Lärare för privatelever fram till 1837
1830 Docent i romersk litteratur och konsistorieamanuens 
 Debutsamlingen Dikter och översättningen av Serviska folksånger utkom
 Lördagssällskapet bildades och samlades bl.a. hos Runebergs
1831 Gifte sig med Fredrika Tengström 
 Lärare vid Helsingfors lyceum fram till 1837
 Belönades med Svenska Akademiens lilla guldmedalj för dikten 
 ”Grafven i Perrho”
1832 Redaktör för Helsingfors Morgonblad fram till 1837
 Publicerade uppsatsen ”Några ord om nejderna, folklynnet och lefnadssättet i  
 Saarijärvi socken”
 Den episka dikten Elgskyttarne utkom
 Dottern Anna Carolina föddes
1833 Adjunkt vid universitetet
 Dottern Anna Carolina dog
 Det andra häftet av Dikter utkom
1834 Lustspelet Friaren från landet utkom
1835 Sonen Ludvig Mikael föddes
1836 Den episka dikten Hanna utkom
 Sonen Lorenzo föddes

Johan Ludvig Runeberg 
1804–1877
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1837 Lektor i latin och vältalighet vid Borgå Gymnasium, rektor under flera 
 perioder mellan 1838 och 1850
1838 Reste till östra Finland och inspekterade skolorna i Villmanstrand, Nyslott, 
 Sordavala och Kexholm
 Redaktör för Borgå Tidning under sommaren
 Hyrde sommarstället Lill-Kroksnäs utanför Borgå fram till 1868
 Sonen Walter föddes
1839 Belönades med Svenska Akademiens stora guldmedalj
1841 De episka dikterna Nadeschda och Julqvällen utkom
1842 Lektor i grekiska vid Borgå gymnasium
1843 Tredje häftet av Dikter utkom
 Sonen Johan Wilhelm (Hannes) föddes
1844 Den episka dikten Kung Fjalar utkom
 Erhöll professorstitel
1846 Lustspelet Friaren från landet utkom
 Sonen Jakob Robert föddes
1848 Första delen av Fänrik Ståls sägner utkom och ”Vårt land” lanserades som 
 Finlands nationalsång
 Sonen Edvard Moritz föddes
1850 Sonen Fredrik föddes
1851 Runeberg företog sin första och enda utlandsresa till Sverige
 Sonen Edvard Moritz dog
1852 Runebergs flyttade in i det nuvarande Runebergs hem i Borgå
1853 Bearbetade och skrev nya psalmer för den svenska psalmboken i Finland 
1857 Det nya psalmboksförslaget utkom
 Runeberg beviljades avsked från lektoratet vid Borgå gymnasium.
1860 Andra delen av Fänrik Ståls sägner utkom
1862 Komedin Kan ej utkom
1863 Tragedin Kungarne på Salamis utkom
 Runeberg fick en svår hjärnblödning och blev förlamad på högra sidan
1868 Runebergs hem byggdes om till två lägenheter och hans blivande biograf, 
 lektor J.E. Strömborg med familj flyttade in som grannar 
1877 Runeberg avled den 6 maj och begrovs den 12 maj i Borgå


