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EEter det Svenska Litteratursällskapet år 1899 hade flyttat in i de Vetenskapliga För-
eningarnas nya hus vid Kasärngatan föreslog rektor Ernst Lagus, som redan tidigare hade 
framkastat tanken på grundandet av ett Runeberg-museum, att man nu skulle förverkliga 
denna plan. Enligt programmet skulle museet, eller Svenska Litteratursällskapets Rune-
bergsbibliotek, som institutionen i själva verket fick heta, icke blott samla böcker och 
manuskript — till det skulle även fogas en särskild bildavdelning. Denna avdelning skulle 
främst innehålla porträtt av skalden men även andra bilder, „som kan bidraga till belysandet 
af Johan Ludvig Runebergs person och diktning." Som naturligt var utnämndes förslags-
ställaren, rektor Ernst Lagus, till Runebergsbibliotekets föreståndare och i denna egenskap 
kvarstod han så länge krafterna stodo bi, d.v.s. intill år 1923. 

När Johan Ludvig Runebergs ioo-årsminne firades för jämnt 5o år sedan publicerades 
den 5 februari 1904 i Svenska Litteratursällskapets festskrift en studie av K. K. Meinander 
„Porträtt af Johan Ludvig Runeberg." I denna studie har de då kända porträtten för 
första gången ordnats och beskrivits. Det är tack vare K. K. Meinanders arbete det 
överhuvudtaget varit möjligt för dem som efter honom sysslat med ämnet „Runeberg i 
bild" att finna sin väg bland de många problem detta studium erbjuder. 

Redan To år efter det biblioteket grundlagts hade Ernst Lagus lyckats hopbringa en 
imponerande samling Runeberg-porträtt. Med ledning av K. K. Meinanders artikel hade 
han underkastat dem ett minutiöst examinationsarbete och indelat dem i något över 
Too „typer". Av dessa kunde omkring so betraktas som urtyper, d.v.s. de voro bilder som 
hade kommit till under skaldens livstid och i många fall byggde på ett personligt 
studium av modellen. 

I den förteckning som här publiceras upptas icke blott porträtten i Svenska Littera-
tursällskapets Runebergsbibliotek. Liksom i Meinanders artikel ingår här även porträtt 
som förvaras på andra håll; i Runebergsarkivet i Borgå, i Finlands Nationalmuseum, 
i privatfamiljer, i museer, i bibliotek och i arkiv. Om också Svenska Litteratursällskapets 
samling utgör grundstommen, har utgivaren — för att arbetet skall kunna bli till störst a 
möjliga nytta — strävat till att så vitt möjligt medtaga alla nu kända Runeberg-porträt t 
i olja, akvarell, blyerts och tusch, samt därutöver silhuetter och skulpturer. Reproduk-
tioner i litografi, stålstick och etsning upptas likaså, även huvudtyperna för alla de oräk-
neliga träsnitt som under skaldens senare levnadsår och efter hans död sågo dagen. De 
vackra heliogravyrer som bokhandlaren J. K. Lindstedt utgav till mo-årsminnet 1904 ha 



medtagits, medan däremot alla andra bilder i de rent mekaniska reproduktionsmetoderna 
autotypi, fototypi, ljustryck och djuptryck endast i undantagsfall blivit omnämnda. 
Rena kuriosa såsom karamellpapper, brevpapper, postkort, tändsticks- och cigarrett-
askar samt glas- och porslinsföremål med Runebergs bild ha icke beretts plats i 
förteckningen. 

En grupp som kan synas falla utanför gränserna för de egentliga porträtten är de många 
jakt- och fiskebilder Johan Knutson tecknat och målat. De ge dock i all sin naivitet en 
levande bild av skaldens vardagsliv ute i naturen och ha därför tagits med som en roande 
grupp bland alla de högtidliga porträtten. Likaså ha medaljer som slagits över Runeberg 
fått plats i förteckningen — till och med frånsidan som dock icke upptar någon porträttbild 
av Runeberg — har i ett par fall avbildats. Skulpturerna ha i detta arbete behandlats 
rätt utförligt beroende på att dessa tidigare förbisedda porträtt ha erbjudit de största pro-
blemen. Utgivaren har föreställt sig att den som vill veta något om de många olika men 
dock rätt likartade bysterna endast genom de här återgivna reproduktionerna kan få svar 
på sina frågor. 

Till den rent sakliga förteckningen har fogats kommentarer med uppgifter om por-
trättens tillkomsthistoria tagna dels ur litteraturen, dels ur den samtida tidningspressen. 
Genom dessa kommentarer får man i många fall en uppfattning om med vilka käns-
lor porträtten mottogos och vilka öden de gingo till mötes. Tack vare det forsknings-
arbete doktor Karin Allardt Ekelund utfört i samband med utgivningen av den nya 
kommenterade upplagan av Strömborgs „Biografiska Anteckningar" och supplement-
bandet till samma verk samt utgivandet av Fredrika Runebergs „Anteckningar om 
Runeberg" har det varit möjligt att rätta några tidigare feluppgifter om Runeberg-
porträtten. 

Under arbetets gång har jag varit tvungen att besvära otaliga arkiv, bibliotek, museer 
och privatpersoner med frågor om Runeberg-porträtt. Överallt har jag mötts av den 
mest oreserverade vilja att hjälpa. Min tacksamhet riktar sig till alla dessa institutioner 
och privatpersoner. Doktor Karin Allardt Ekelund och magister Kurt Reuter har stått 
mig bi på många sätt och framförallt har deras uppmuntran och det intresse de visat mitt 
arbete varit mig till stor hjälp. 

Helsingfors i januari 1954. 
M. H. 
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Bilder från 1827-1954 

Sku ggbild, enligt traditionen utförd av Fredrika 
Tengström i Pargas vintern 1827-1828. 

1. Bröstbild; profil till höger, klippt av svart 
glanspapper. Under bilden med J. E. Strömborgs 
skrift : J. L. Runeberg. 1828. Anteckning på bak-
sidan : Skuggporträtt av J. L. Rbg klippt 1828 av 
fru Rbg ds-. frk Tengström. Detta porträtt är en 
gåva av fru Rbg till J. E. Strömborg. Porträttet bör 
kvarbliva i Borgå stads Rbg-museum. Ida Ström-
borg. 17 X 13,2. 

Runebergsarkivet i Borgå. Bild i. 

2-4. D :o, ett ex. klippt av svart glanspapper 17 
X 13,2 samt två exx. klippta av vitt papper, det 
ena 19 X 13,3, med anteckning: 1828, det andra 16,5 
X 12,7 med följande anteckning: J. L. Runeberg 

aftecknadt och utklippt efter ett skuggporträtt gjort 
vintern 1828 af Fru Runeberg då ännu fröken Tengström. 
J. E. S. 

Runebergsarkivet i Borgå. 

D :o, ett ex. i mindre format profil till vänster 
med påskrift: Rättadt af L. M. Rbg. 6 X 4,5. 

Runebergsarkivet' Borgå. 

Bröstbild; profil till vänster, klippt av vitt 
papper, omvänd kopia av skuggbilden i Runebergs-
arkivet i Borgå (nr i). Anteckning av J. E. Ström-
borg mitt över bilden: Skuggporträtt af J. L. Runeberg 
aftecknadt och utklippt efter ett skuggporträtt, gjordt af 
fru Runeberg vintern 1828. 16,5 X  13,3. 

Bild i. Skuggbild 1827-1828. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 1, nr 107. 
„Gåfva mars 1903 af fröken Ida Strömborg." 

Samtliga här uppräknade skuggbilder är antagligen 
kopior efter ett numera försvunnet original. — K. K. 
Meinander har i sin uppsats Porträtt af Johan Ludvig 
Runeberg (1904) talat om: „Silhuettporträtt från 1827", 
sannolikt därför att följande not i Strömborgs Biografiska 
Anteckningar (första uppl. 188o) är så placerad i texten 
att man lätt kan få den uppfattningen att skuggbilden 
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Bild 2. Skuggbild 1828 ? 

ansetts vara klippt hösten 1827: „Vid ett af dessa samkväm 
roade sig de unga med att taga skuggporträtter af hvar-
andra, och sålunda tillkom det skuggporträtt af Runeberg, 
hvilket efter nödig förminskning pryder detta häfte. 
Det blef nämligen tillvarataget och troget bevaradt af 
en bland de närvarande unga damerna, Runebergs 
sedermera blifna ädla maka." Av de ovan citerade 
anteckningarna på själva skuggbilderna har det emellertid 
framgått att Strömborg aldrig anfört något annat årtal 
än 1828. Karin Allardt Ekelund undviker i den nya 
upplagan av Biografiska Anteckningar och likaså i boken 
om Fredrika Runeberg att direkte datera skuggbilden. 
Men i boken om Ludvig Michael Runeberg talar även 
hon uttryckligen om det äldsta skuggporträttet som 
utfördes i Pargas prästgård vintern 1828. 

L i t t. : Strömborg, BA häft II, första upplagan 1880, 
s. 19 samt titelplansch. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, ss. 156 
—157, bild s. 160. 
Strömborg, BA I, ss. 100 (not 42 5. 334), 102 
(bild), XI. 
Hirn, M. och Y., Runeberg och hans värld, 
bild 103. 
Allardt Ekelund, Fredrika Runeberg, ss. 51-52. 
Allardt Ekelund, Ludvig Michael Runeberg, 
5. 39. 

Skuggbild „den 22 september 1828" ? 

Bröstbild; profil till vänster, klippt av vitt 
papper och upplimmad på skrynkligt svart glans-
papper. En med blyerts tecknad högerprofil kan 
urskiljas ungefär mitt på bilden. Nere till höger 
anteckning: den 22 September 1828 Pl. 33 X 25,3. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 2, nr 286. 
Gåva 1 juni 1911 av fröken Lilly Wallenius. 
„Hade i tiden tillhört prostinnan Augusta Lundahl- 
Wallenius." (Uppgift i accessionskatalogen.) 

Den sista siffran i den som det förefaller rätt gamla 
anteckningen är svårläst. Skall anteckningen fattas som 
tillkomstdatum och året tolkas som 1827 skulle skugg-
bilden ha ritats och klippts kort efter det Runeberg efter 
Åbo brand den 4-5 september 1827 flyttat till Pargas. 
Någon tradition om att Fredrika Tengström skulle ha 
klippt denna skuggbild finns inte. Skall året tolkas som 
1828 har bilden förmodligen kommit till i Åbo, där Rune--
berg vistades innan han den 2 oktober tillsammans med 
sin blivande hustru och svärmor företog den långa färden 
till det nya universitetet i huvudstaden. 
Måhända är skuggbilden endast en förvanskad kopia 
av nr 1. 

L i t t.: FU 25 s. XLVIII. 
Minnesskrift 1935 s. 168. 

Bild 2. 

Oljemålning av J. E. Lindh 1832. 

Midjebild; fas till vänster, i brun klädesfrack 
och svart väst samt lindad och knuten vit halsduk. 
Mörkt hår, mörka ögon, skäggbotten på överläppen. 
Högra handen delvis stucken innanför fracken. 
Isabellafärgad bakgrund. (Beskrivningen är K. K. 
Meinanders, som sett originalporträttet och fotogra-
ferat det år 1903). 
Osignerad oljemålning. 63 X 53 (enligt Meinander). 

Förstörd i april år 1906 vid en eldsvåda hos den senaste 
ägaren, ingenjör August Karsten i Åbo. 
Fotografier i Svenska Litteratursällskapet. Typ. 3. Även 
i Finlands Nationalmuseum. 

Om detta porträtt säger Strömborg i BA I, S. 220: 
„Till sitt yttre var Runeberg denna tid — — — än när-
mare det porträtt han till julen 1832 lät sjelf måla åt sin fru 
(af Lind, tror jag; det är möjligt, att F. Tengström hade 
sin hand deri). I medföljande vers sade han sig förära 
fru Runeberg ,hennes vackra man', och då mottaga-
rinnan icke ville godkänna likheten, svarades : ,jag 
har ju sagt, att det är din vackra man.' Lind hade enlig t 
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Bild 3. Oljemålning av J. E. Lindh 1832. 



Bild 4. Skuggbild 1833. 

sin vana ej sparat karmin på kinderna, och blicken såg 
på duken något främmande ut, men hela gestalten var 
verkligen betydligt magrare än vid äldre år." I en not 
s. 351 berättar Strömborg : „Det av Lind målade porträttet 
förvarades av Runebergs syster fröken Carolina Rune-
berg. Då hon sommaren 1834 reste till Jakobstad för 
att begrava sin mor, medförde hon porträttet, för att 
Runebergs anförvanter där skulle bli i tillfälle att se 
det. Fru Runeberg ansåg det vara ett dåligt porträtt och 
lät henne därför behålla det." Dr Karin Allardt Ekelund 
har i den nya upplagan av BA till noten bifogat: „Vid 
Carolina Runebergs död tillföll porträttet genom testa-
mente statsrådinnan Hilda Walmqvist, f. Runeberg. 
Därefter ägdes det av hennes dotter, ingenjörskan Meri 
Karsten i Åbo (d. 1912). Enl. uppgift av hennes son, 
prokuristen V. Karsten, förstördes porträttet sedermera 
vid en eldsvåda." 

Skaldens systrar torde ha ansett porträttet likt. Hans 
umgängesvän, poeten J. G. Leistenius hade (enl. Jac. 
Ahrenberg) under en dispyt om de olika Runebergs-
porträtten förklarat att „riktigt likt är endast Lindhs." 
Ahrenberg sade om detta porträtt: „Då bilden är det 
första Runebergs-porträtt, hvars likhet dock vitsordats 
af flere ojäfviga personer, vore det lyckligt om den en dag 
skulle hamna i Runebergsmuseet." 

I Hufvudstadsbladet den i i april 1906 ingår följande 
notis: „Förstördt Runebergsporträtt. Vid eldsvåda i går 
i Åbo förstördes ett i ingenjören Aug. Karstens ego 
befintligt, av artisten Johan Erik Lindh målat porträtt 
av J. L. Runeberg, av stort kulturhistoriskt värde såsom 
varande det första kända porträtt av skalden. Porträttet 
torde varit brandförsäkrat till 10.000 mk och fråga om 
dess överlåtande antingen till Åbo konstmuseum eller 
Antellska samlingarna skall på senaste tid varit å bane." 

L i t t.: Strömborg, BA I, ss. 207 (bild), 220, 351-352. 
Topelius, Anteckningar från det Helsingfors 
som gått. XIII. Tidningen Finland 1885. i6 
oktober. 
Meinander, Portr. af J. L. Runeberg, s. 157, 
bild s. 16o. 
Ahrenberg, Några Runebergs-porträtt. Finsk 
Tidskrift 1904, SS. 121-122. 
Meinander, Porträtt i Finland, ss. 231, 370. 
Runeberg och hans värld, bild 141. 
Hirn, Y., Runeberg-gestalten ss. 23-24, bild 
s. 64. 

Bild 3. 

Skuggbild „Helsingfors den 19 September 
1833." 

9. Bröstbild; profil till vänster, negativ klippt ur 
ett vitt pappersark som lagts på ett svart glanspappers-
ark så att det svarta papperet framträder som positiv. 
Text: Helsingfors den 19 September 1833. 33,7 X 31; 
det hela 44 X 36. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 4, nr 288. 
Gåva 1 juni 1911 av fröken Lilly Wallenius. Torde 
(i likhet med silhuetten nr 286) ha tillhört Augusta 
Lundahl-Wallenius. 

L i t t.: FU 25 s. XLVIII. 
Minnesskrift 1935, s. 168. 
Runeberg och hans värld, bild 188. 

Bild 4. 

io. Det ur det vita pappersarket utklippta positivet 
förvaras i Hämeen museo i Tammerfors. Text : 
Helsingfors den 19 September och senare tillfogat: 1833. 
Gåva av fröknarna L. och Charlotte Wallenius, Tammer-
fors. 

Teckning av Maria Prytz 
från 1830-talet. I. 

Bröstbild; profil till höger, i hemrock och med 
glasögon. 



40, 

Bild 5. Teckning av Maria Prytz. Bild 6. Teckning av Maria Prytz. 

Fetkritsteckning ; avtryck på gult, trasigt papper av 
en ursprungligen på glas tecknad bild. Helt upp-
limmad på kanariegult papper. 21,5 X 16,8. 

Runebergsarkivet i Borgå. 
Till samlingarna „26/IX år 1911 af J. W. Runeberg." 
Reproduktioner i Svenska Litteratursällskapet. Typs A. 

L i t t.: Söderhjelm, Ur Runebergs brevväxling. FU 25, 
med bild. 
Strömborg, BA I, ss. XI, 251 (retuscherad bild). 
Runeberg och hans värld, bild 144. 
Castren, Maria Prytz, HLS is, s. 61. 

Bild 5. 

Teckning av Maria Prytz 
från 1830-talet. II. 

12. Bröstbild; profil till höger, i hemrock och med 
glasögon. 
Troligen avtryck av samma urbild som föreg. på 
tunt vitt papper. Mycket illafaren, gula spår av 
tidigare, ovarsam upplimning. 20 X 14,4. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 5 B, nr 61o. 
Gåva i december 1916 av fröken Gerda Frietsch i Åbo. 

Lit t.: Minnesskrift 1935, s. 168. 
Castren, Maria Prytz, HLS is, s. 61. 

Teckning av Maria Prytz 
från 1830-talet. III. 

13. Bröstbild; profil till höger, i hemrock och med 
glasögon. 
Avtryck på fläckigt brunt papper av en ursprungligen 
på glas tecknad bild. Detta avtryck skiljer sig i några 
detaljer från bilderna I och II och kan därför knappast 
vara ett avtryck av samma urbild. Obs. t.ex. här 
olikheter i glasögonen, nackens ställning o.s.v. 
16,5 X 13,8. 

Finlands Nationalmuseum. 
Gåva 4.2. 1942 av apotekerskan Hedvig Aschan, född 
af Tengström. Fru Aschan kunde endast berätta att 
hon funnit bilden i ett gammalt familjealbum. 

L i t t.: Hirn, Y., Runeberg-gestalten, s. 331 och 
titelbild. 

Bild 6. 

( II 
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Bild 7. Teckning av C. P. Mazer? 

Blyertsteckning, möjligen av C. P. Maz&, 
1830-talet. 

14. Bröstbild; profil till höger, hemrock, fader- 
mördare, lindad halsduk, glasögon. 
Blyerts på vitt papper, upplimmat på ett ritpapp ers- 
ark. 21 X 17. 

Runebergsarkivet i Borgå. 
Till samlingarna „26/IX år 1911 af J. W. Runeberg". 
Reproduktioner i Svenska Litteratursällskapet. Typ 6. 

L i t t.: Söderhjelm, Ur Runebergs brevväxling. FU 25, 
med bild. 
Strömborg, BA II, ss. VIII, 107 (bild). 
Runeberg och hans värld, bild 146. 

Bild 7. 

Blyertsteckning av C. P. Mazer 1837. 

Bröstbild; profil till vänster, klädesfrack av 
samma snitt som på Lindhs porträtt, nervikt skjort-
krage. 

Blyertsteckning. 13 X 12,2. 

Tillhör 1953 regeringsrådet Erik M. Kellberg i Stockholm. 
Fotografi och kliché i Svenska Litteratursällskapet. Typ 7. 

Enligt uppgift torde bilden vara försedd med en an-
teckning av Almquists dotter : ritat efter naturen år 1835 
af Mazer. Dr Fr. Kellberg har emellertid meddelat Ernst 
Lagus, som år 1908 första gången reproducerade bilden, 
att anteckningen sannolikt beror på ett minnesfel. Den 
i juli 1837 tackar nämligen Almquist i ett brev till Mazer 
i Finland denne för Runebergs porträtt. 

L i t t.: Lagus, Ett nytt Runebergsporträtt. FU 21, ss. 
29-30 (med bild), även s. XXVIII. 
FU 22 S. II. 
Minnesskrift 1910, s. 168. 
Strömborg, BA I, ss. XII, 309 (bild), 368. 
Runeberg och hans värld, bild 145. 
Hirn, Y., Runeberg-gestalten s. 26. 

Bild 8. 

C. P. Mazers oljemålning 1837. 

Midjebild; fas till vänster, i mörkblå rock och 
väst, vit skjorta med schillerkrage. Mörkt hår, 
grå ögon, blek ansiktsfärg, mörk skäggbotten på 
överläppen. 
Osignerad oljemålning. 64 X 52. 

Bild 8. Teckning av C. P. Mazer 1837. 
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„Det österbottniska galleriet" i Ostrobotnias hus i Helsingfors. 
Beställd av Österbottniska avdelningen 1837. 
Utställd på Finska Konstföreningens exposition 1893. 
Reproduktioner i Svenska Litteratursällskapet. Typ 8. 

Enligt uppgift av Jac. Ahrenberg ställde Mazer detta 
porträtt högt. Med anledning av att den av Paul Lind-
blad retuscherade Ottelinska fotografin (se nr 193) var 
utställd på världsexpositionen i Paris 1878 kom den gamle 
Mazer vid detta tillfälle att säga : „om inte den förbannade, 
d-a färgen changerat, så vore hans porträtt av Runeberg 
det bästa som funnits, men se hans mun, den hörde inte 
till hela ansiktet, sinnlig och vek och - - -". Ahren-
berg har inte återgett det sista ordet. Men Mazer skulle 
även ha berättat att: „Runeberg därtill hade mörk 
skäggbotten på övre läppen, som inte alls passade till det 
andra och att skalden var en mycket dålig modell, absolut 
ointresserad för saken, och ägde ett lugn så orubbligt 
att man kunde kalla det flegma." 

Ahrenberg var år 1904, då han skrev sin uppsats om 
„några Runebergs-porträtt" mycket väl medveten om 
att Mazers porträtt tillhörde Österbottniska avdelningen. 
Detta hindrade honom emellertid inte att säga att även 
detta porträtt „ovillkorligen borde förvärvas af Rune-
bergsmuseet" (d.v.s. Svenska Litteratursällskapets arkiv) 
- - - emedan „det är det bästa efter naturen målade 
porträtt af nationalskalden jag känner." 

L i t t.: Strömborg, BA I, ss XI, 220-221 (bild). 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 158, 
bild s. 16o. 
Ahrenberg, Människor som jag känt I, ss. 24-25, 
3o. 
Ahrenberg, Några Runebergs-porträtt, ss. 122 

-I26. 

Topelius, Dagböcker III : I, ss. 79-80, 84. 
Meinander, Porträtt i Finland, ss. 224, 370, 453. 
Runeberg och hans värld, bild 142. 
Hirn, Y., Runeberg-gestalten ss. 24-27, bild 
S. 128. 
Vuorela, Det österbottniska galleriet, ss. 12, 

27-28. 

Bild 9. 

Litografi efter Maz&s porträtt i Finsk 
Nationalkalender 1840. 

17. JOHAN LUDVIG RUNEBERG. Tr. hos 

A. & H. 
Litografi. 17,3 X II. 

Finsk Nationalkalender 1840 (tryckt i Stockholm 

1839). 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 8, nr 69. 
„Köpt 3o.XII från J. K. Lindstedts antikvariska bok- 
handel." 

„Ett föga lyckat stentryck efter Mazers porträtt av 
år 1837" kallar Strömborg denna bild. 

L i t t.: Strömborg, BA II, s. 211. 

Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 158. 

Bild io. 

Litografi efter Mazers oljemålning i Lenströms 
„Anthologi" 1840. 

1. Ling 2. von Beskow 3. Almquist 

4. Vitalis 5. Dahlgren 6. Nicander 
7. Euphrosyne 8. Grafström 9. Runeberg 

Tr. hos Spong & Cardon. 
Litografi, fas till höger 14,8 X 8,4. 
Titelplansch i C. J. Unströms Anthologi, tredje 

delen, tryckt i Örebro 1840. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 8, nr 98. 
„Köpt 3o.XII 1902 från J. K. Lindstedts antikvariska 
bokhandel." 

I ett brev daterat den 31 augusti 1841 ber Lenström 
Runeberg om ursäkt för att han, utan att inhämta skaldens 
tillstånd, i en antologi låtit införa ett porträtt gjort efter 
det som fanns i Finsk Nationalkalender. 

L i t t.: Strömborg, BA II, s. 39o. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 158. 

Litografi efter Maz&s oljemålning, 
utgiven av F. Tengström och 

F. Liewendahl 1841. 

JOHAN LUDVIG RUNEBERG. F. Tengström 
impr. C. Mazer pinx :t. F. Liewendahl. 
Litografi. 18,8 X 13,8; hela bladet 37 X 27,4- 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 8, nr 25 och 177. 
Nr 25 gåva av Arvid Hultin 1901. 
Nr 177 gåva av fröken Jetta Humble, Jakobstad. 

Finlands Nationalmuseum. 

( 13 ) 
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Bild 9. Oljemålning av C. P. Mazer 1837. 
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skrifter både inom och utom landet skola föreställa skalden 
Runeberg." — Mera om denna polemik, se nr 53. 
Obs. att insändaren på grund av minnesfel trott att bilden 
litograferats av Knutson. Detta blev även framhållet i 
polemiken, se nr 53. 

L i t t.: FU 15, s. LXVII. 
Strömborg, BA II, ss. 253, 393. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 158. 
Runeberg och hans värld, bild 143. 
Hirn, Y., Runeberg-gestalten ss. 25, 192 (bild). 
Svenska Porträttarkivets Index s. 700. 

Bild ii. 

Övriga reproduktioner efter Mazås 
oljemålning. 

20. Heliogr. A. B. F. Tilgmann H: fors 1904. 
II X 9,2, hela bladet 22 X 14,4. 
Ur Joukahainen. XII. Album utgifvet af Österbottniska 
afdelningen. Helsingfors 1904. 

Bild io. Litografi 1840. 

I Borgå Tidning den 26 och 3o juni och den 7 j 
1841 annonserades i Öhmans bokhandel ett porträtt av 
Runeberg för 35 kopek utan någon som helst uppgift 
om konstnär m.m. K. K. Meinander har antagit att 
annonsen gällde detta porträtt. 

Efter Runebergs död utspann sig en polemik i tid-
ningspressen angående lämpligheten av att endast ge 
spridning åt skaldens ålderdomsporträtt. En okänd insän-
dare i Helsingfors Dagblad den 28 juli 1878 slutar sin 
lilla artikel med följande ord: „Fråga dem — de äro 
icke mer många — som varit lyckliga nog att se och höra 
Runeberg, då han i stunder af inspiration talade öfver 
ett ämne, och de skola väl obetingadt med mig intyga, 
att intet af alla skaldens porträtter är så tilltalande, så väl 
återger den hänförande talaren och i minnet återkallar 
dessa oförgätliga stunder, som det (1835? 1836?) af Mazer 
målade. Det återgafs sedan tecknadt och litografieradt 
af Hr J. Knutson; men om det mera finns tillgängligt i 
bokhandeln är ins. obekant. Må man ånyo utgifva detta 
porträtt, må man insätta detta om ädelhet och inspiration 
talande i stället för de intetsägande, som nu uti illustrerade Bild. II. Litografi 1841. 
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Bild 12. Litografi 1840-talet. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 8, nr 236. 
„Genom utbyte från Antellska samlingarna våren 1907." 

L i t t.: Meinander, Några hittills obekanta Runebergs-
porträtt, s. 180. 

Johan Ludvig Runeberg / nuorena. / C. Mazerin 
tekemän muotokuwan mukaan. 
Träsnitt signerat I. FALANDER. 8 X 63 hela 
bladet 6,7 X 10,5. 
Kansanvalistus-seuran kalenteri 1904. Helsingfors 1903, 
s. 72. 

Lit t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 158. 

Litografi av Emile Lassalle efter teckning av 
Charles Giraud i Borgå 1839. 

J. L. RUNEBERG, Poke finlandais, Lecteur au 
Gymnase de Borgå, / ne å Jacobstad, le 5 F&rier 1804 /  

(Finlande) / Paris, Arthus-Bertrand Miteur Londres 
Ackermann et C:o 96 Strand / J. L. Runeberg (facs.) / 
VOYAGES EN SCANDINAVIE, EN LAPONIE, 
ETC. DE L' HOMME. / Im. Lemercier, Benard et C:e. 

Midjebild, fas till höger, klädd i öppen rock, 
helknäppt väst, fadermördare, lindad vit halsduk 
och för första gången prästkrage. Glasögon. 
Tonlitografi signerad på själva bilden: Emile 
Lassalle / d' aprås Giraud. 31 X 26,8; hela bladet c :a 
52,5 X 34,5. 
Ingår i det andra planschbandet av Paul Gaimard's 
stora verk Voyage de la Commission scientifique du 
Nord, Paris 1842-55- 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 9, nr 56. 
Inköpt i december 1902 av bokhandlare J. K. Lindstedt. 

Bild 12. 

I Runebergsarkivet i Borgå förvaras ett exem-
plar av denna litografi „före all skrift" men med 
följande blyertsdedikation: å Monsieur J. L. Runeberg 
å Borgå / souvenir de P. Gaimard / Paris, 15 avril 1863. 
Rivet och lappat exemplar i glas och ram. 39 X 32. 
På baksidan anteckning: Rbgs Arkiv. Bildsaml. I 
N:o 6. Efter tavla av Giraud 1839. Tillhör Rbgs hem. 

Det är märkligt att Gaimard först i april 1863 kom 
sig för att skicka ett exemplar av bilden till Runeberg. 
Redan den 29 mars 1845 uppger sig Borgå Tidning ha 
varit i tillfälle att se ett exemplar av den i Paris utförda 
litografin. Tidningen anser att porträttet av Runeberg 
är alldeles misslyckadt vad likheten beträffar „men att det 
i lithografiskt hänseende är sådant som endast Paris kan 
prestera." 

Strömborg beklagar att även detta porträtt, som skulle 
presentera Runeberg för den stora världen, utföll så illa 
och han säger i detta sammanhang : „Något fullt till-
fredsställande porträtt av Runeberg lyckades man ju 
aldrig erhålla." 

I Borgå Tidning för den 20 nov. 1839 läses: 
„Paul Gaimard i Borgå. Chefen för de bekanta Fran-

syska Nordpolsexpeditionerna P. Gaimard tillbragte 
j emte Porträtmålaren Giraud och landskapsmålaren 
Lauvergne i sistledne vecka fyra dagar i Borgå. — — —
Under det den förstnämnde gör bekantskaper och sam-
lingar för särskilda vetenskapliga ändamål, äro målarne 
sysselsatte med porträterande af utmärkta finnar, af 
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allmogen i nationaldrägter, af ställen ryktbara för natur-
skönheter eller i andra hänseenden. Derigenom bereddes 
oss nöjet att bland de talrika målningar, som äro frukter 
af deras korta vistelse i Finland, finna porträtter af 
Hällström, Runeberg, Nordenskjöld m.fl. — — —." 

Girauds original var sannolikt en teckning eller på sin 
höjd en akvarell. Försök att i franska samlingar åter-
finna originalet ha t. v. icke lett till resultat. 

L i t t.: Strömborg, BA II, ss. IX, 191, 340 (med bild). 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, ss. 159, 
168 (med bild). 
Meinander, Porträtt i Finland, ss. 225, 370, 453. 
Runeberg och hans värld, bild 190. 

Reproduktioner efter Giraud-Lassalles 
tonlitografi. 

JOHAN LUDVIG RUNEBERG. 

0. Cardon Lith. Tr. hos Spong. (Denna signatur 

saknas på en del exemplar.) 
Litografi efter den Giraud-Lasselle'ska tonlitografin, 
men i motsatt riktning. 13,8 X 10,7; hela bladet 

15,6 X I2.  
Kalendern Svea 18.50 (tryckt i Stockholm 1849). 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 159. 

JOHAN LUDVIG RUNEBERG. / Lith Inst 

af J. F. Meyer & C:o. 
Litografi efter den Giraud-Lassalle'ska tonlitografin, 
men i motsatt riktning. Streckmaner på kritpapper. 
Signerad på själva bilden J. M. A. 13,5 X 8,7. 

Titelplansch i Runebergs Hanna, tryckt av Philip 

J. Meijer i Stockholm 1850. 

I Universitetsbibliotekets exemplar av denna upplaga 
av Hanna finns antecknat: „Denna upplaga blef kon-
fiskerad såsom varande olagligt eftertryck, och finnes ej 
upptagen i Linnströms boklexikon." 

Fredrika Runeberg skriver om denna sak: „Ehuru i 
allmänhet [mycket] noggrann och ordentlig i hvad som 
angick affärer, kunde dock Rbg stundom låta helt ogene-
radt plundra sig, så snart det kom an på att till förhind-
rande af oskick vidtaga några mått och steg. En herr 
Philip Meijer i Stockholm hade eftertryckt Rbgs Hanna 
i litet format. Antingen Nordström eller Arfvidson, 
mins ej säkert hvilkendera skref härom till Rbg, och 
antastade Meijer för eftertryck. Straxt derefter inträffade  

Rbgs resa till Stockholm och der ställdes saken så att 
Rbg till Meijer betalade 15o R (om i banko minnes jag 
icke säkert) för hvad han uppgaf att upplagan kostat 
honom, och Runeberg skulle deremot erhålla hela 
upplagan. Saken slöts så att sedan han betalat summan åt 
Meijer och [Runeberg] sedan första hettan öfver tilltaget 
gått öfver, Runeberg icke vidare kom sig att efterfråga 
hela affären. Meijer fick således behålla sitt rof och fick 
dertill ett premium af 150 R för tilltaget." 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 159. 
Runeberg, Fredrika, Anteckningar om Rune-
berg. Utg. av Karin Allardt Ekelund, s. 149. 

Joh. Lud. Runeberg / (vid 35 års ålder) / GIRAUD 
PINX & LASSALLE FEC. A. B. F. TILGMANN 
HELIOGR. 1904 / Joh. Lindstedts Förlag. Helsing-
fors. Joh. K. Lindstedtin kustannuksella Helsingissä. 

23,5 X 19,5; hela bladet 44,5 X 34,5- 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 9, nr 133. 
„Köpt december 1904 från Joh. K. Lindstedts antikvariat. 
Pris 4: 50." 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 159. 
Ahrenberg, Heliogravyr-porträtt af Johan Lud-
vig Runeberg, Finsk Tidskrift 1904, s. 276. 

Jacob Grots silhuett 1839. 

Bröstbild; profil till vänster, med glasögon. 
Klippt av vitt papper, uppfäst på ett nytt svart pap- 

persark. 38,4 X 26. 
Anteckning på baksidan på ryska: Runeberg. Taget 
efter naturen av J. K. Grot. Autograf. Finland Kroksnäs 
21/2 juli/aug. 1839. Det är oklart om anteckningen 
skall förstås så att det med ryska bokstäver skrivna 
ordet „Runeberg" är skaldens egenhändiga autograf. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ mo, nr 613. 
Gåva 14 april 1914 av professor Constantin Grot i 
Petersburg. 
Jämför nr 28. 

L i t t.: FU 28, s. IX. 
Strömborg, BA II, ss. 208 (bild), IX. 
Minnesskrift 1935, s. i68. 
Runeberg och hans värld, bild 189. 

Bild 13. 

2 ( I 7 
1 



Bild 13. J. Grots silhuett 1839. 

Silhuett, som tillhört Emilie Björkst&t. 

28. Bröstbild; profil till vänster, med glasögon. 
Klippt av svart glanspapper, på baksidan har Emilie 
Björksten skrivit: „Af / J. L. Runeberg / åt / Emilie 
Björksdn." 8 X 5; hela papperet 11,3 X 7,2. 
Tillhör 195 3 direktör Ragnar af Björkesten, Helsingfors. 

Måhända är det om denna silhuett Emilie Björksten 
den 8 augusti 1846 skriver : „Kunde han icke begripa 
att jag skulle berusas av bilden han gav mig den där 
oförgätliga höstkvällen — — —." 

Silhuetten förefaller att vara en förminskad och något 
förändrad kopia av den Grotska silhuetten i Svenska 
Litteratursällskapets ägo. 
Jämför nr 27. 
L i t t.: Edelfelt, Ur en gammal dagbok, s. 74. 

Runebergs brev till Emilie Björksten. Utgivna 
av Gunnar Castren, s. 19. 

Bild 14. 

Jakt- och fiskebilder av Johan Knutson. 

Denna bildkrönika om Runeberg som frilufts-
människa har i det kronologiska sammanhanget 
införts redan här, emedan man tidigare ansett att  

bilderna stamma från i840-talet och därför i Svenska 
Litteratursällskapet inordnat dem under Typ io. 
Magister Vuokko Kannas, som skrivit en laudaturs-
avhandling om Knutson (handskrift i Universitetets 
konsthistoriska inrättning), anser emellertid — med 
en viss tvekan visserligen — att större delen av 
bilderna utförts först på 1850- och 186o-talen. Något 
bestämt tidfästande är knappast möjligt emedan 
Knutson själv aldrig daterat dessa bilder och ständigt 
kalkerat och kopierat dem. Man vet att Knutson 
på 185o-talet var med om skaldens fiskefärder och 
de första åren på i860-talet jagade han med Runeberg 
på Kroksnäs. Men konstnären, som redan år 1843 
hade tecknat ett porträtt av skalden och år 1848 
hade målat hans porträtt kan väl även tidigare ha 
fått uppleva „den härliga tid, då han trädde mask 
på Runebergs krokar, rodde hans eka och följde 
med på hans jakter." 

Bild 14. Silhuett, som tillhört Emilie Björksten. 
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Bild 15. Tuschteckning av Johan Knutson. 

I den första upplagan av Biografiska Anteckningar 
omtalar Strömborg två oljemålningar från dessa 
jakt- och fiskefärder, Meinander uppräknar år 1904 
sex oljemålningar och teckningar, i september 1953 

har antalet stigit till 25 ; flere kommer säkert ännu 
att dyka upp. 

Andjakt i vassen. 

29. Runeberg, klädd i lång sommarblus med bälte 
om midjan, skärmmössa och glasögon tillsammans 
med två av sina söner i en flatbottnad båt. Runeberg 
står i aktern med bössan i handen, gossarna staka 
fram båten genom vassen. 
Osignerad tuschteckning av Johan Knutson. På 
baksidan spår av kalkering och en gummistämpel 
som slår igenom papperet. 
19,5 X  30,3. 

L i t t.: FU. 14, ss. LIII, LIX; is ss. XIV, XXXI; 16 s. VI. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. i6o, 
bild s. 168. 

Jfr nr 33, 43, 44, 45 och 50. 
Bild 15. 

Sjöfågelsjakt. 

30. Runeberg och två av hans söner i en flatbottnad 
båt ute på öppna sjön. Runeberg står — klädd som 
på föregående bild — i aktern med höjd bössa. 
Gossarna sitta i båten. 
Osignerad tuschteckning av Johan Knutson. Ovan-
för båten en skiss av en båt. På baksidan gummistäm-
pel som slår igenom papperet. 
18,3 X 22,6. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ io b, nr 21 b. 
Inköpt 1902 från artistens sterbhus. 

L i t t.: FU. 14, ss. LIII, LIX; is ss. XIV, XXXI; 16 s. VI. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 16o. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ I° a, nr 21 a. 
Inköpt 1902 från artistens sterbhus. Bild Å.  

( 19 
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Bild i6. Tuschteckning av Johan Knutson. 

Vila. 

31. Runeberg, klädd som på föregående bilder, 
sittande med bössan i famnen. Profil till höger. 
Osignerad blyertsteckning av Johan Knutson. 

21 X 13,3. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ io c, nr 2I c. 
Inköpt 1902 från artistens sterbhus. 

På baksidan av denna teckning har konstnären 
kopierat, eller snarare kalkerat Runebergs huvud, vilket 
alltså utgör en omvänd kopia av huvudet på själva 
teckningen. 

L i t t.: FU. 14, ss. LIII, LIX; i s ss. XIV, XXXI; 16 s. VI. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. i6o. 
Runeberg och hans värld, bild 234, text s. 124. 

Studiehuvud. 

32. Runebergs huvud, profil till vänster, med 
skärmmössa och utan glasögon. 
Osignerad blyertsteckning av Johan Knutson. 
9 X 8 5 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 12, nr 21 d. 
Inköpt 1902 från artistens sterbhus. 

L i t t.: FU. 14 ss. LIII, LIX; is ss. XIV, XXXI; 16 s. VI. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 161, 
bild s. 168. 
Hirn, Y., Runebergs utseende och uppträdande. 
Ord och Bild 1937, bild s. 535. 

Jämför studiehuvudet i Ateneum, nr 38. 

Bild 17. Bild i8. 
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Bild 18. Blyertsteckning av Johan Knutson. 

Bild 17. Blyertsteckning av Johan Knutson. 

Andjakt i vassen. 

Samma motiv som nr 29, men mera utfört. 
Ett berg till höger. 
Oljemålning i rätt mörka färger sign.: J. Knutson. 
21 X 32,5. 
På baksidan anteckning: Joh. K. Lindstedts tafvel- 
samling N:o 263: Runeberg af Knutson. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ io d, nr 294. 
Köpt, antagligen 1909, från Lindstedt, för 3o mk. 
L i t t.: FU 24, s. XXII. 

Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 160. 
Urheilulehti 1904, nr 1, s. 3. 
Minnesskrift 1935, s. 168. 

Vila med jakthund på stranden. 

Runeberg, klädd i skärmmössa, vid sommar-
blus med bälte om midjan, mörka benkläder, vit  

skjorta och vita skjortlinningar, vita strumpor, 
toffelliknande skor och glasögon på näsan, sittande 
på en sten vid stranden med bössan i famnen. Fram-
för honom en liggande hund, till höger en upp-
dragen båt. Profil till höger. 
Oljemålning, signerad: J. Knutson. 
15 x 29. 
På baksidan anteckning: Joh. K. Lindstedts tafvel-
samling N :o 262: Runeberg af Knutson. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ lo e, nr 279. 
Köpt hösten 1909 från Lindstedt. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 161. 
Urheilulehti 1904, nr i, bild s. 2. 
Minnesskrift 1935 s. 168. 

Bild I. 

Runeberg stående med en hund 
i aktern av en båt. 

Runeberg klädd ungefär som på föregående 
bild, står i aktern av en båt med höjd bössa. Bredvid 
honom en hund. 

2I 
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Bild 19. Oljemålning av Johan Knutson. 

Oljemålning i ljusa färger signerad: J. Knutsson (sic!) 
77 X 45,4. 
Denna tavla som väl är en uppförstoring av nr 29, 
är knappast målad och signerad av Knutson själv. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ io f, nr 306. 
„Köpt från Lindstedts antikvariat" c :a 191o. 

Sjöfågelsjakt. 

36. Runeberg, klädd som på föregående bild, 
står i aktern av en flatbottnad båt med höjd bössa. 
Två gossar och två hundar med i båten. Samtligas 
ansikten alldeles förvanskade. 
Osignerad blyerts av Johan Knutson. På baksidan 
spår av vitt kalkerpapper. 
II X 20,7. 

Svenska Litteratursällskapet. 
Inlöst, tillsammans med följande, i mars 1935 för 500 
mark av Knutsons dotterson, konstnären Gunnar Ny-
lander. 

Lit t.: Förh. N. F. 12, S. 109. 

Runeberg och hans söner på jakt 
i närheten av Kroksnäs. 

Runeberg stående, klädd i den vida öppna 
sommarblusen utan bälte om midjan, vida ben-
kläder, toffelliknande skor, skärmmössa, glasögon 
och jaktväska, med bössan stödande mot marken. 
Två pojkar draga upp en båt på land, framför dem 
två hundar. Bakom Runeberg en stolpe med på-
hängd bössa och jaktväska. 
Osignerad, utklippt blyertsteckning av Johan Knut-
son. 12,5 X 18,7. 

Svenska Litteratursällskapet. 
Inlöst, tillsammans med föregående, i mars 1935. 

L i t t.: Förh. N. F. 12, S. 109. 
Jämför nr 41. 

Studiehuvud. 

Runebergs huvud, profil till höger, skärm-
mössa, utan glasögon. 
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Osignerad blyertsteckning av Johan Knutson. 

9,4 X 8,5. 

Konstsamlingarna i Ateneum. A. I. 636/47. 

L i t t.: Runeberg och hans värld, bild 235. 
Jämför nr 32. 

Bild 20. 

Sjöfågelsjakt. 

39. Runeberg, klädd i vid sommarblus med bälte 
om midjan, skärmmössa och glasögon, i aktern 
av en flatbottnad båt, med höjd bössa. En hund 
med i båten. 
Osignerad tuschteckning på gult, genomskinligt 
papper av Johan Knutson. 
32,5 X 48. 

Konstsamlingarna i Ateneuin. A : I. 636/50. 
Jämför nr 3 5. Bild 20. Blyertsteckning av Johan Knutson. 

Bild 21. Tuschteckning av Johan Knutson. 
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Bild 22. Sotteckning av Johan Knutson. 

Sjöfågelsjakt. 

Runeberg, klädd som på föregående bild, 
med två gossar och två hundar i en flatbottnad båt, 
stående i aktern med höjd bössa. 
Ofullbordad tuschteckning av Johan Knutson, på 
baksidan spår av kalkering. 
18,3 X 27,2. 

Konstsamlingarna i Ateneum. A : I 636/51. 
Jämför nr 36. 

Runeberg och hans söner på jakt i närheten 
av Kroksnäs. 

Runeberg stående, klädd på samma sätt som 
på nr 37. Två pojkar draga upp en båt på land, 
framför dem två hundar. Bakom Runeberg en 
stolpe med påhängd bössa och jaktväska. I bak-
grunden segelfartyg och några segelbåtar. 

Tuschteckning, signerad: J. Knutson. 15,7 X 29,8. 

Knutsons skissbok i Finlands Nationalmuseum, inv. nr  
34120. 

L i t t.: Runeberg och hans värld, bild 236. 
Jämför nr 37. 

Bild 21. 

Sjöfågelsjakt. 

Runeberg, klädd i den öppna, vida sommar--
blusen, utan bälte om midjan, med två söner och 
två hundar i en flatbottnad båt. Runeberg står i 
aktern och siktar med bössan. Vattnet skummar 
om fören. Ovädersstämning. 
Sotteckning. 12,5 X 17. 

Knutsons skissbok i Finlands Nationalmuseum, inv. nr  34120. 
Jämför nr 36 och 40. 

L i t t.: Runeberg och hans värld, bild 237. 

Bild 22. 
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Bild 23. Oljemålning av Johan Knutson. 

Andjakt. 

43- Runeberg, klädd som på föregående bilder, 
i en flatbottnad båt, med två söner som skjuta ut 
båten ur den täta strandvegetationen. 
Oljeskiss på duk, uppfodrad på kartong, signerad: 
J. Knutson. Färgerna grönt i grönt, duken har kallats 
,,den Corotska". 23 X 34. 
Borgå Museum, inv. nr  129. 

L i t t.: Runeberg och hans värld, bild 239. 

Andjakt. 

44• Runeberg, klädd som på föregående bilder, 
med två söner i en flatbottnad båt. Kompositionen 
liknar mycket nr 29, 33 och 43. 

Oljemålning av Johan Knutson. 
Tillhörde på 192o-talet advokat S. Avellan, Wiborg. Senare 
i konstmarknaden. 

Fotografier i Svenska Litteratursällskapets arkiv nr 595 a.  

och b. 

L it t.: Strömborg BA II, ss. 144 bild, VIII. 

Andjakten. 

45. Runeberg, klädd i den vida sommarblusen 
med bälte om midjan, skärmmössa, glasögon, i en 
flatbottnad båt i vassen. Två söner skjuta ut båten. 
Högst romantiskt landskap som bakgrund, himmeln 
åskdiger, kraftiga färger och belysningseffekter. 
Osignerad oljemålning på duk av Johan Knutson.. 
61 X 86,5. 
Borgå Museum, inv. nr  123. 

Magister Vuokko Kannas anser i sin avhandling att 
Marcus Larson utfört åtminstone större delen av himmeln. 
Det var tydligen om denna tavla Strömborg säger att 
Knutson fått iden till den under ett sensommarbesök på.  
Kroksnäs 186o, att han utförde den först på hösten och att 
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Bild 24. „Tegner på jakt med sina söner." Oljemålning av Johan Knutson. 

den vid Finska Konstföreningens vårexposition rönte föga 
uppskattning. Helsingfors Tidningar skrev 4 maj 1861: 
,,På den ena tavlan (av Knutson) ser man Runeberg på and-
jakt, och det kan visst vara ganska intressant att få se vår 
store skald sköta sina sommarnöjen, men i konstnärligt af-
seende kan denna målning ej tillerkännas stort värde. 
Hvilken färgton, hvilka förfärliga moln på den bjertaste 
högblåa gr und." — Knutson utställde även 1879 en tavla 
,,J. L. Runeberg på andjagt i närheten af Krogsnäs." 
L i t t.: Strömborg, BA IV, s. 72. 

Runeberg och hans värld, bild 238. 
Bild 23. 

Andjakten. 

46. Samma motiv som föregående, med endast 
obetydliga skiljaktigheter. 
Osignerad oljemålning på papper uppklistrat på papp;  
sannolikt av Johan Knutson. På baksidan anteckning,  

troligen av den föregående ägaren: Tegnér på jakt 
med sina söner av Marcus Larsson. 25,5 X 36,5. 
Hälsingborgs Museum. 

Testamenterad av fröken Carola Henchel, som år 1951 
avled 80-årig. Tavlan har hängt i hennes morföräldrars 
hem, det Rosengrenska hemmet i Hälsingborg, åt-
minstone ända sedan 1870-talet. (Uppgift om denna 
tavla har vänligen förmedlats av fru Iride Kindström, 
Hälsingborg.) 

Bild 24. 

Vid Skutudden på Kroksnäs. 

47. Runeberg, klädd som på föregående bilder, 
sittande i aktern av en flatbottnad roddbåt med 
ansiktet mot fören och bössan vilande i famnen. 
I mitten två hundar, i fören två gossar. På stranden 
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Bild 25. Oljemålning av Johan Knutson. 

Bild 26. Kopia av Minette Ottelin. 

magra granar, strandbodar och en brygga. I bak- 
grunden ett par segelfartyg. 
Osignerad oljemålning av Johan Knutson. 33,5 X 43. 
Tillhörde 1941 protokollsekreterare Otto Palmros, Hel-
singfors. 
Enligt ägarens uppgift har tavlan funnits i kammarrådet 
B. G. Palmros ägo sedan mitten av 186o-talet. 
Tillhör 1953 ekonomierådet Sigfrid Lönngeist, Helsingfors. 

L i t t.: Allardt Ekelund, Fredrika Runeberg, ss. i6o 
(bild), 563. 

Bild 25. 

Vid Skutudden på Kroksnäs, kopia i olja av 
Minette Ottelin-Boman. 

48. Kopia av föregående tavla, men endast 
detaljen med Runeberg i aktern av båten. 
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Bild 27. Oljemålning av Johan Knutson. 

Oljemålning, sign. MO11855 (M. 0. = Minette 
Ottelin). 17,3 X IS. 
Tillhör 1953 doktorinnan Heidi Parland, Nickby. Torde 
ha tillhört Emilie Björksten, som skänkte tavlan till 
fröken Betty Elfving. Bild 26. 

49. En replik av föregående tavla 1953 hos fru 
Anna Schauman, Kalmar. 
L i t t.: BA III, ss. 78 (bild), IX. 

Sjöfågelsjakt. 

so. Runeberg, klädd som på föregående bilder, 
stående med bössan i handen i aktern av en flat-
bottnad båt. Tvenne gossar skjuta ut båten ur vassen. 
Osignerad oljemålning av Johan Knutson, i klara 
färger. 22 X 29. 

Tillhör 1953 lektor Maria Runeberg, Helsingfors. 
Bild 27. 

Mete. 

Runeberg, klädd på samma sätt som nr 34, 
sittande på en sten vid stranden med metspö i handen, 
profil till vänster. Till höger roddbåt vid vatten-
brynet, en höjd med granar, i förgrunden vass-
bevuxen låg strand. 
Oljemålning, signerad: J. Knutson. 52 X 33. 
Tillhörde 193o häradshövding Karl Olofson, Helsingfors. 
Tavlan har år 1953 inte kunnat uppspåras. 

L i t t.: Runeberg och hans värld, bild 240. 

Mete. 

Som föregående. Oljemålning på trä, signe- 
rad J. Knutson. 54 X 33. 
Tillhör 1953 kapten Kurt Gadd, Helsingfors. 
L i t t.: Färgreproduktion på kritpapper utförd av 

Tilgmanns stentryckeri i Vårbrodd 1922. 
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Johan Knutsons teckning 1843. 

53. Midjebild; fas till höger, i arbetsblus och ner-
vikt skjortkrage, glasögon. Till höger ett bord med 
bläckhorn, gåspenna och papper. 
Blyertsteckning med obetydligt vit täckfärg i glas- 
ögonbågarna. 
28 X 19. 
I glas och bred guldram. 

Runebergs hem i Borgå. Nr 63. 

Strömborg berättar att Knutson, då han år 1844 
sökte ritlärartjänsten vid Borgå gymnasium, till ansök-
ningen bifogade detta porträtt, som ansågs lyckat och 
som bidrog till att Knutson fick tjänsten och stannade 
i Finland. 

Hur man 35 år senare bedömde detta porträtt fram-
går av en notis i Borgå-Bladet den 7 augusti 1878: „En 
insändare i H. D. n :0 202 [denna insändare i Helsingfors 
Dagblad refereras i samband med beskrivningen av 
litografin efter Mazers porträtt, se nr 19] har angående 
porträtt af Runeberg sökt framhålla att ,intet af skaldens 
porträtter är så tilltalande', som det af Mazer (1835? 
1836?) målade, och att detsamma borde ånyo utgifwas. 
Om med detta porträtt menas den litografi, som, gjord 
hos Liewendahl, framställer Runeberg i sin ungdom, 
då han ännu ej bar glasögon och uppträdde med stora 
nedvikta skjortkragar utan halsduk, så skulle wi ej wilja 
rösta för att 'ånyo utgifwa detta porträtt', såsom ins. 
föreslår, alldenstund — så wackert det eljes må wara —
det framställer skaldens drag från en tid, då han ännu ej 
gjort sig synnerligen namnkunnig och från hwilken 
period högst få nu lefwande torde erinra sig honom. 
Det finns deremot ett annat porträtt, som återger hans 
drag i blomman af hans ålder, ehuru det kanske mindre 
talar om ädelhet och inspiration, utan mera framhåller 
skalden i sitt hvardagslif, där han, klädd uti blus, sitter 
wid bordet hållande snusdosan i handen. Det är just 
detta porträtt, och icke det af Mazer målade, som tecknats 
och litografierats af J. Knutson, samt omkring 1843 blef 
tillgängligt i handeln. Original teckningen, lewerat 
i tusch, befinner sig uti professorskan Runebergs ego och 
blef på sin tid ansedd som det bäst lyckade af den oförgät-
lige skalden. Det är Runeberg drag för drag sådan han 
uppträdde uti hwardagslifwet, ehuru man af den icke 
rätt wäl lyckade litografin icke kan få samma intryck som 
af original teckningen. Om detta porträtt skulle ånyo 
litografieras, skulle det säkert blifwa en kärkommen gåfwa 
för alla fosterlandswänner och beundrare af Runebergs 
skaldmö." 

Författaren, som synes vara så väl förtrogen med sitt 
ämne har endast misstagit sig på en punkt, Runeberg 
har absolut inte någon snusdosa i handen på denna bild. 

L i t t.: Strömborg, BA II, ss. IX, 299 (bild) 334-
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, ss. 159 
—16o, i68 (bild). 
Ahrenberg, Några Runebergsporträtt, s. 126. 
Runeberg och hans värld, bild 191. 

Bild 28. 

Litografi efter Knutsons teckning 1843- 

54- JOH : LUDV : RUNEBERG. / Teck. och Lith. 
af J. Knutson 1843. I F. Tengström Impr. 
Litografi i tontryck. 31,3 X 24,5. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ II, nr 54. Finlands 
Nationalmuseum. 

Helsingfors Tidningar skriver 13 dec. 1843: „Wi 
hafwa nöjet anmäla twenne nyligen utkomna lithografiska 
arbeten HM. Kejsarens portrait, lithogr. af  Liewendahl 
(F. Tengströms stentryckeri) och ett portrait af Runeberg, 
lithogr. af  Knutson (samma officin). Utförde i s.k. ton-
tryck. — — — Runebergs portrait är fint och ledigt 
utfördt, i vissa partier äfwen troget; men blicken har 
ännu ingen pensel eller ritstift kunnat återgifwa. Skalden 
sitter i sin sommarblus och sina glasögon med armarna 
korslagda öfwer ett bord, på hwilket man ser skrifdon 
och ett manuskript (Kung Fjalar?)." 

Helsingfors Morgonblad skriver den 18 december 
1843: „I dessa dagar har i bokhandeln utkommit — — —
och ett misslyckadt d :o af Runeberg, lithogr. af Knutson." 

Borgå Tidning skriver i sin tur den 3o december 1843 
„Ett porträt af Runeberg, ritadt och lithografieradt af 
Hr Knutson, har nyligen utkommit. Originalteckningen, 
som vi haft tillfälle att se, är ej allenast rätt träffande i 
afseende å likheten, utan visar äfven i öfrigt en konstnärs-
mässighet, som förtjenar allt loford. På en Lithografi, 
som utgått, i vårt land, får man naturligtvis ej göra samma 
anspråk som på en, hvilken en Parisisk officin producerat, 
och det är derföre icke oväntadt, att det porträt, som 
finnes i Bokhandeln, skall stå efter originalteckningen. 
Icke dess mindre kunne vi tryggt påstå ej allenast, att 
nämnde lithografierade porträt i likhet flerfaldt öfver-
träffar de porträter, som tilförene finnas af Runeberg, 
utan att det äfven, i afseende å konstens fordringar i 
allmänhet, kan ställas i bredd med, om ej framför de 
bästa af detta slag, som ur en finsk lithografi utgått. 
Icke dess mindre har Morgonbladet rätt och slätt för-
klarat det för misslyckadt. Denna stora orättvisa före-
faller så mycket mer oväntad, som man af en tidning, 
hvilken blifvit grundlagd af Runeberg, har det anspråk, 
att den skall uppmuntra konsten, ej nedtrycka den. Men 
vår tid är rekommendationernas — och Morgonbladet 
vill ej stå efter tiden. Det fann nyligen nödigt att med 
mycken animositet beifra ett misslyckadt skämt mot en 
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Bild 28. Teckning av Johan Knutson 1843. 
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Mitt på det litograferade omslaget en omvänd och 
förvanskad kopia av det Knutsonska porträttet 
med en avig signatur: Gurke 1845. —  Enligt en 
notis i Åbo Underrättelser 14 oktober 1851 skulle 
denna bild vara litograferad „hos Liewendahls". 
Se närmare nr 68. — Fragmentariskt och lappat 
nothäfte, 4 sidor. 
38 X 31. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ II, nr 168. 
Okänd proveniens. 
Exemplar även i Universitetsbiblioteket och i Sibelius- 
museet i Åbo. 

„Porträttmålaren" W. Gurke är tidigare känd genom 
ett par annonser år 1844, genom en litografi, två akva-
reller och två miniatyrer. Han mottog porträttbeställ-
ningar „såwäl i miniatyr som i lithographie." 

Henry Bolle erbjöd genom annons i Helsingfors 
Tidningar den 4 oktober 1843 undervisning i „sång och 
pianofortespelning." Den 3o oktober 1844 annonserar 
han i samma tidning ett „Sång-Institut" som han hade 
för avsikt att grunda i Helsingfors. I februari 1846 finns 
han i Uleåborg. Helsingfors Tidningar säger om mannen 
att han „nyligen stått i en rekommenderande förbindelse 

Bild 29. Litograti 1843. 

aktad och aktningsvärd utländing, hvars undervisnings-
skicklighet i bokhålleri understöddes af några hundrade 
tryckta rekommendationer. Hr Knutson har ingen annan 
förespråkare än sina ovanliga anlag och sin redan för-
värfvade skicklighet, — och derföre skall han, utan ran-
sakning inför konstens domstol, dömas förlustig den 
aktning och hyllning, som väl ingen, för framgången af 
sitt yrke, behöfver i högre grad än en konstnär !" 

Enligt en notis i Åbo Underrättelser 14 oktober 1851 
(se närmare nr 68) skulle detta porträtt ha utkommit på 
Widerholms förlag. 

L i t t.: Strömborg, BA II, 5. 334. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, ss. 
I59-16o. 

Bild 29. 

W. Gurkes litografi efter Knutsons teckning. 

55. MORGONEN/ DIKT I af I J. L. RUNEBERG 1 
SATT I MUSIK / för / SÅNG OCH PIANO / och 
den vördade Skalden aktningsfullt tillegnad / af / 
Henry Boni.. / HELSINGFORS / Pris 40 kopek 
Silfver. Bild 30. Litografi 1845. 
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med hr Ghys." Då Ghys hörde till de från Petersburg 
anlända konstnärerna av franskt eller belgiskt ursprung 
som konserterade i Helsingfors kan man kanske anta att 
hr Bolle var en landsman till honom. 

Den 17 december 1845 anmäler Helsingfors Tidningar 
„Morgonen" och säger att: „Skaldens (misslyckade) 
porträtt finnes på titelbladet." 

En blyertsanteckning av Ernst Lagus på omslaget: 
„Antagligen har (Gurke?) gjort originalet och Knut-
son överfört det på sten" beror sannolikt på ett miss-
förstånd. 

L i t t.: FU. 16, s. XXXVIII. 
Ahrenberg, J. L. Runeberg i den bildande 
konsten, s. 138. 

Bild 3o. 

Dagerrotypi 1846. 

56. Gruppbild tagen ute på gatan mot bakgrunden 
av några Borgå-hus. Runeberg står mest till vänster 
klädd i veckad, helknäppt prästrock, mörka ben-
kläder, lindad vit halsduk, glasögon. De övriga 
äro från vänster Fredrika Runeberg, Annette 
Reuterskjöld, Tilda och Adolf Siren samt Emma 
Borgström och hennes dotter Fiken. 
Dagerrotypi, sannolikt tagen av Joseph Desarnod, 
hösten 1846. Enligt uppgift av Strömborg togs 
bilden för att sändas till fru Borgströms yngre dotter 
Mina, som samma år gifte sig med kapellanen 
Gregorius Aminoff i Pielisjärvi. 
6,8 X 9,5. 

Originalet har tillhört Mina Borgströms och G. Aminoffs 
dotter Alma Augusta, gift med Karl Mortimer Stenius och 
därefter deras son, vicehäradshövding Martti Kivenoja. 1953 
hos den sistnämndes änka, fru Anna Kivenoja i Helsingfors. 
Fotografier i Svenska Litteratursällskapet. Typ 13, Rune-
bergs hem i Borgå och Finlands Nationalmuseum. 

Denna första fotografi som togs av Runeberg kan 
inte anses lyckad, men man får dock av den en uppfatt-
ning om skaldens längd och kroppshydda. Strömborg 
skriver om denna bild: „Även hans yttre gestalt, bevarad 
i en dagerrotypgrupp detta år på hösten, vittnar om kraft 
och välmåga." Och Fredrika skrev samma år till Augusta 
Lundahl-Wallenius om sin oro för Runebergs jaktfärder 
då: „— — hans kolossala figur och 4o år är ej desamma 
som då han som ung var rörlig och i längd och bredd 
hade tycke av halmstråhästen i Kalevala." 

Att det var Runebergs mening att två år senare åter 
låta Desarnod taga en bild bevisas av följande utdrag ur 
skaldens brev till Emilie Björksten. Den 20 dec. 1848 
skriver han: „Få se om jag kan få till julafton åt Dig det 
som var fråga om. Vi råkas ju då." Den 24 december, 
själva julaftonen, återkommer han till saken: „Den 
fattiga dagerrotypen har jag icke ens kunnat få färdig, 
ehuru jag flere gånger besökt D—d i detta afseende. 
I vår skola vi växla porträtter, det får icke hjelpa. Jag 
måste åtminstone få äga Ditt." Och den 25 maj 1849 
skriver skalden ytterligare: „Ett särdeles missöde med 
Desarnods bortresa har vållat att jag icke, efter min 
afsigt, nu kan bjuda Dig ett porträtt af mig. Kanske 
hade det varit Dig kärt att äga ett sådant. Han är nu 
hemkommen och i dag eller morgon skall jag sitta för 
honom, men då är det för sent. — — — I morgon kl 
II Lm. sitta vi, jag och alla de mina hos honom, och han 
reser sen bort om en vecka." — Någon dagerrotypi av 
Runeberg och hans familj är icke känd. 

L i t t.: Strömborg, BA, III, ss. IX, 27-28 (bild), 384-
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 161. 
Runeberg och hans värld, bild 209. 
Hirn, M., „Tusenkonstlaren" Desarnod och 
hans hustru i Borgå 1842-1852. Finsk Tidskrift 
1936. 
Runebergs brev till Emilie Björksten. Utgivna 
av Gunnar Castren, HLS 16 ss. 86, 89, no 
-III. 

Bild 31. 

Salmsons litografi 1846. 

57. Joh. Ludv. Runeberg. (Facsimile av namn-
teckningen.) A. J. Salmson Lith. / Tr hos Salmson & 
Ström. 
Knästycke, en face. Runeberg sitter på en stol med 
vänstra armen över ryggstödet. Prästrock, glasögon. 
Litografi efter okänt original. 
24,4 X 15,3. 

Nordstjernan. Witterhetsstycken och poemer af Afzelius, 
Franzlin, Runeberg och Sturzen-Becker femte deras 
porträtter och facsimilier. Stockholm 1846. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 14, nr 78. Finlands 
Nationalmuseum. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 164. 
Runeberg och hans värld, bild 229. 

Bild 32. 
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Bild 31. Dagerrotypi 1846. 
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Bild 32. Litografi 1846. 

Knutsons oljemålning 1848. 

58. Knäfigur; fas till vänster, sittande vid ett bord 
med ett grönt kläde. Högra armen och handen som 
håller i en snusdosa av näver, vilar mot bordet. 
Vänstra handen ligger på vänstra benet som är 
kastat över det högra. Den svarta prästrocken är —
ovanligt nog — helt uppknäppt, under den en svart 
väst, vit skjorta, lindad vit halsduk och låga fader-
mördare. Glasögon och första gången Nordstjerne-
orden, som Runeberg erhållit hösten 1844. I bak-
grunden kolonn och brunt draperi, mest t.v. utsikt 
över Borgå domkyrka och klockstapel. 
Osignerad oljemålning av Johan Knutson. På bak-
sidan av ramen läses: köpt den 20 Martii 185o af 
Gytnnasii Ungdomen i Borgå. 
90 X 64. 

Borgå Lyceum. 
Reproduktioner i Svenska Litteratursällskapet. Typ 16. 

Den i i april 1849 (datum bekräftar att porträttet, 
såsom det framhålles i den nya upplagan av Biografiska 
Anteckningar, målats 1848 och icke 18so som tidigare 
uppgetts på grund av att man missförstått anteckningen 
på ramens baksida, som gäller inköpet av porträttet) 
skriver Emil von Qvanten till Runeberg : „Farbrors 
porträtt af Knutson tycker jag ej är likt. Tycket, själen — 
sjelfva det Runebergiska, det fins ej der. Dessutom tycker 
Natta Tengström att Farbror ser förfaseligen mager ut 
i den der kylsiga syrtouten. Öfver alla Knutsons taflor 
tycker jag hvilar liksom ett drag af tomhet och rigtig 
låghet, som gör att de alltid komma att förfela det intryck 
de egentligen borde åstadkomma." 

L i t t.: Hultin, Borgå gymnasii historia II, s. 178. 
Strömborg, BA II, ss. 334, 417. 
Strömborg, BA III, ss. 94, 419. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 162. 
Ahrenberg, Några Runeberg s-porträtt, s. 126. 
Meinander, Porträtt i Finland, ss. 228, 370, 453. 
Runeberg och hans värld, bild 227. 

Bild 33. 

Knutsons gouache för litografin 1850. 

59. Joh. Ludv. Runeberg. (Egenhändig namn- 
teckning?) J. Knutson Pinxit. 
Gouache, på papper stämplat BRISTOL BOARD. 
38 X 30,5. 

Runebergsarkivet i Borgå. 

Denna originalmålning har felaktigt katalogiserats 
och även publicerats såsom Hahns litografi, vilket måste 
vara ett misstag. Antagligen har Knutson själv — såsom 
signaturen gör troligt — utfört denna gouache för att 
sändas till litografering i Tyskland. Den bevisar att det 
är han och icke C. Hahn som svarar för skiljaktigheterna. 
Bakgrunden på oljemålningen är helt borta, Runebergs 
lindade halsduk har ändrats till en prästkrage, den enkla 
snusdosan är elegantare o.s.v. Man kan även tänka sig 
att Knutson av någon anledning kopierat litografin —
men detta förefaller mindre troligt. 

L i t t.: Strömborg BA III, ss. 96, IX (bild). 
Bild 34- 

C. Hahns litografi efter Knutson. 

6o. Joh. Ludv. Runeberg. (Facsimile av namn-
teckningen.) J. Knutson. pinx / C. Hahn lith. / Druck 
u. Lithogr. v. Adler & Dietze in Dresden. 
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Bild 33. Oljemålning av Johan Knutson 1848. 



Bild 34. Gouache av Johan Knutson. 



Bild 35. Litografi 1850. 

Litografi med ton. Exemplar utan ton finnas även. 
49,5 X 33,5; hela bladet 55 X 37,8. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 16, nr 55. Finlands 
Nationalmuseum. 

Topelius säger i Helsingfors Tidningar den 21 decem-
ber 185o om porträttet som då nyss utkommit: „Hr 
Runeberg måste vara swår att träffa, ty intet af hans 
många porträtter är rätt likt. Det likaste af alla är tör-
hända detta sednaste, men äfwen det ej riktigt. Der felas 
det 'tusan d—la', som Sergel uttryckte sig. Skalden är 
aftecknad i nära hel figur sittande vid ett litet bord; 
wenstra armen lider af ett störande fel i teckningen. 
Lithografin är fin; priset i rubel silfwer." 

Åbo Tidning finner den 24 december 185o porträttet 
vara „det mest lyckade om ock en eller annan anmärk-
ning af mindre vikt däremot kan göras." 

Finlands Allmänna Tidning den 5 januari 1851 an-
märker att „själva ansiktets uttryck är förfelat." 

Jac. Ahrenbergs omdöme lyder: „Anspråkslös och 
enkel, som konstnären själf, är bilden." På ingen annan, 
varken tidigare eller senare utförd bild, ser emellertid 
Runeberg så elegant ut som på denna. 
L i t t.: Strömborg, BA III, ss. 94, 419. 

Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, ss. 162, 
168 (bild). 

Ahrenberg, Jac., Några Runebergs-porträtt, 
S. 126. 
Runeberg och hans värld, bild 228. 
Svenska Porträttarkivets Index, s. 700. 

Bild 35. 

Övriga litografier efter Knutsons porträtt. 

6i. Joh. Ludv. Runeberg. (Facsimile av namn-

teckningen.) Tryckt hos Spong. 
Osignerad litografi, midjebild. 17,6 X 13,5, hela 
bladet 26,5 X 20. 

[Sturzen-Becker, 0. P.] Skandinaviskt Porträtt-Galleri. 
Stockholm 1848-1849. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 162. 
Svenska Porträttarkivets Index, s. 700. 

Samma litografi som föregående „men före 
all skrift". 
Kungl. Biblioteket. Stockholm. 

BERNH v BESKOW . J. L. RUNEBERG 
CHRISTINE NILSSON F. HEDBERG. 

Lit. & tr. hos Abr. Lundquist & C:o. 
15,6 X 11,5. 
Plansch IV kallad „Miniaturgalleri af samtida". 
NORDEN. NATIONAL-KALENDER FÖR ÅR 
1866. Stockholm 1865, s. 12. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 16, nr 273. 

Stålstick efter Knutsons oljemålning. 

Joh. Ludv. Runeberg. 
1840 1870 

Till vänster en omvänd bild av den Knutsonska 
litografin som här med orätt dateras 1840, till höger 
den Lihrska fotografin som likaså med orätt dateras 
187o. Bilderna i ovala ramar omgivna av blad med 
namn på Runebergs arbeten. Nedtill en bild „Rune-

bergs hem i Borgå." 
Stålstick; hör till artikeln „Runeberg och hans hem. 
Teckning af Fr. Berndtson." 15,4 X 10,8. 
SVEA. FOLK-KALENDER FÖR 1875. Stockholm 

1874. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 16, nr 66. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, ss. 162 
—163. 
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Svartkritsteckning av E. Hader efter den 
Knutson-Hahnska litografin. 

En svartkritsteckning antagligen utförd i Tysk-
land i slutet av 187o-talet har utgjort förlaga för 
fotografier både i kabinetts- och visitkortsformat 
utgivna av Sophus William i Berlin i en serie kallad 
Gallerie beriihmter Meister. Fotografierna utgavs 
också av en firma som kallar sig E. Linde & C :o 
Sophus Williams Nachf. Kunstverlag Berlin samt 
av olika fotografiska firmor både i Tyskland och i 
Sverige. 
Var originalet till denna teckning finnes är okänt. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 16, nr 41, 33. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 162. 

R. W. Ekmans oljemålning 1849. 

Bröstbild; fas till höger. Svart prästrock, lindad 
vit halsduk, fadermördare och prästkrage. Nord-
stjärneorden, glasögon. Dukens fyra hörn ha av-
sneddats med målade fält i träimitation, bakgrunden 
i olika toner brunt. 
Oljemålning signerad: Portrait de / J. L. Runeberg 
1849 / par R. V. Ekman. 
90 X 75. 

Finlands Nationalmuseum. Inv. nr 31013. 

Den 7 september 1849 skriver Runeberg från Åbo 
till Fredrika att han skall „gå till Ekman för att målas. —
Han har bedt mig sitta för honom." Detta av Strömborg 
anförda brevcitat är den enda uppgift man har om por-
trättets tillkomst. 

År 1904 då Meinander gjorde upp sin förteckning var 
„konstverkets senare öden obekanta." Samma år säger 
Ahrenberg i sin tidigare citerade artikel: „Ekmans origi-
nal är förkommet (månne förstört af konstnären själf? 
I anfall af mjältsjuka och förtviflan skar han stundom 
sönder sina dukar.)" Bertel Hintze uppger i sin bok 
om Ekman 1926 att originalet, enligt Ekmans anteck-
ningar år 1862 såldes till konsul C. M. Malm för 5o rubel 
och att det sedan dess varit försvunnet. 

Emellertid dök porträttet upp år 1927. Riksantikva-
rien, professor Matthias Thordarson i Reykjavik, som 
förmedlade inköpet till Finlands Nationalmuseum har 
gett följande uppgifter: „Den isländske skalden och 
politikern, dr Grimur Thomsen hade erhållit porträttet 
som gåva. Detta skedde troligen under åren 186o-1867  

i Köpenhamn, då dr Thomsen var departementssekrete-
rare vid utrikesministeriets handels- och konsulatdeparte-
ment. Sedan dr Thomsen avgått från statstjänsten flyttade 
har år 1867 till Island, där han bosatte sig på den gamla 
kungsgården Bessastadir, hans barndomshem i närheten 
av Reykjavik. År 1927 tillhörde porträttet dr Thomsens 
systerdotters sonson, Grimur Isleifsson som år 1931 sålde 
porträttet till Finlands Nationalmuseum. 

L i t t.: Strömborg, BA III, ss. 86, 234,  413. 
Strömborg, BA IV, titelbild och s. XIII. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 163. 
Ahrenberg, Några Runebergs-porträtt, s. 121. 
Hintze, Robert Wilhelm Ekman, ss. 117-118, 
232, 261. 
Förh. N.F. 7 s. 54, 61. 
Runeberg och hans värld, bild 230. 

Bild 36. 

R. W. Ekmans replik av oljemålningen 1849 
eller en kopia av okänd konstnär. 

Bröstbild; fas till höger. Replik eller kopia av 
R. W. Ekmans oljemålning 1849. Enkel ram utan 
ornament men med avsneddade hörn av bronserat 
trä. (Jämför originalporträttets målade hörn). 
Osignerad oljemålning. 
90 X 75. 

Tillhör 1953 doktorinnan Greta Thesleff; Helsingfors. 

Minister Rolf Thesleff köpte tavlan i mitten av 
1930-talet i Köpenhamn. Säljaren, redaktör Kringelbach 
meddelade följande notiser om tavlan: „Fra min afl. 
Faster Fru Anna Hall, gift med sekretaer ved den Hjelm-
stjerne-Rosencroneske Stiftelse Oluf Hall (död 191o, 
sön af Konseilpraesident C. C. Hall) har jeg faaet i sin 
Tid den Oplysning at Billedet var skaenket hendes 
Svigerfader ved en festlig Lejlighed af en Kreds af 
Venner og Beundrere. Naar det netop var et Portraet 
af Runeberg, der skaenkedes Konseilpraesidenten, skyldes 
det, at den paagaeldende Kreds kendte hans store Kaerlig-
hed og Interesse for Faendrik Staal Sägner og dets Digter 
Runeberg." 

Härtill kan fogas att C. C. Hall, som fått tavlan som 
gåva fyllde 5o år 1862, var kultusminister 1854-1857, 
statsminister 1857-1858, utrikesminister i 858—i 863, 
senare åter kultusminister 187o—I874. Han dog 
år 1888. 

Bild 37. 
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Bild 36. Oljemålning av R. W. Ekman 1849- 



Bild 37. 
Oljemålning efter Ekmans tavla. 

I Finska Fornminnesföreningens Porträttenkät fin-
nes en uppgift om att professorskan Wendla 
Elfving i Åbo skulle ha ägt ett litet (20 x 18) 
Runebergsporträtt av Ekman. Detta porträtt har 
år 1953 inte kunnat uppspåras och det synes tvi-
velaktigt om ett sådant existerat. 

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

68. Joh. Ludv. Runeberg (Facsimile av namnteck-
ningen endast på exemplaren i kromolitografi). 
R. W. Ekman pinx. / Lith. i Åbo. / J. Reinberg Lith. 
Litografi med ton; även exemplar i kromolitografi. 
Även med oljefärg kolorerade exemplar, se nedan 
Åbo Underrättelser 14. lo. 185i. 29,5 x 25,3; hela 
bladet 46,5 X 35,5. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 15, nr 297 och i färg 
nr 28. Nr 297 år 1910 köpt från Lindstedts. Nr 28 
„Inköpt 17 april 1902 af fröken Charl. af Tengström." 
Finlands Nationalmuseum. 

Litografin utkom pO å Frenckells förlag i Åbo i slutet av O år 
1851. Obs. att prästkragen och Nordstjärneorden på 
Ekmans porträtt lämnats bort. 

I Helsingfors Tidningar den is november T RTskriver 
Z. Topelius: „Runebergs porträtt, lithografieradt i Åbo 
efter en målning af Ekman, har nu liiikonimit. Första 
intrycket synes endast bekräfta dell genom skaldens sju 
föregående porträtter rotfästade tron, att Runeberg är 
lika otraffclig som oöfvertiltrelig. Of pr läpparna spelar 
ett drag af sarkasm, hwilket man ej känner igen och som 
ger det hela ett främmande uttryck. Likwäl måste med-
ges att detta drag efter hand blir bekantare; man erinrar 
sig ha sett det, fast icke i hwardagslag. De båda artisterna, 
skalden och målaren, måste under målningen ha wäxlat 
med hvarandra en skämtsam blick. Hr. Ekman är säkert 
den ende i wårt land som kunnat träffa Runeberg. 
Detta porträtt, som äfwen i lithografiering öfwerträffar 
alla de föregående, är dock det enda uttrycksfulla, det 
enda som röjer en skymt af genie." 

Borgå Tidning den 29 november 1851 finner att lito-
grafin varken till finhet eller likhet överträffar det i 
Dresden år 185o litograferade porträttet. — Åbo Tid-
ning skriver den 24 december 185o: „Runebergs nya 
porträtt har anländt till bokhandeln i Åbo, och är bland 
alla hittills utkomna porträtter af den älsklige skalden 
det mest lyckade, om ock en eller annan anmärkning 
af mindre wigt deremot kan göras. Priset är 
rubel s :r." 

En notis i Åbo Underrättelser redan den 14 oktober 
1851 förtjänar måhända att — trots sin längd — bli 
citerad i sin helhet för de många sakliga upplysningarnas 
skull: „Ett porträtt af Runeberg har åter blifwit synligt i 
bokhandeln. Porträttet är lithografieradt å härwarande 
stentryckeri efter ett af hr Ekman oljemåladt porträtt af 
Fänrik Ståls skald. De i svart utförda porträtterna säljas 
till i rub.; lithokromierade exemplar till 2 rub. s :r 
stycket. Desutom finnas att tillgå lithografierade, men 
sedermera med oljefärger målade porträtter af samma 
skald, spända öfwer med linnewäf öfwerdragna ramar; 
det hela har den fullkomligaste likhet med en wanlig 
oljemålning. Priset för dessa är 4 rub. s :r exemplaret. —
Enligt hwad wi ha oss bekant, hafwa icke mindre än sju 
olika porträtter af Runeberg härförinnan utkommit, 
nemligen: i) ett från Tengströmska stentryckeriet i 
Helsingfors, efter Macere (?); en kopia af samma porträtt, 
intagen i „Finsk Nationalkalender för 184o", Stockholm; 

ett på Widerholms förlag från Liewendahls sten-
tryckeri, efter Knutson, der skalden är klädd i blus; 

ett i swenska kalendern „Nordstjeman"; 5) ett 
ytterligare i en swensk Julkalender „Svea"; 6) ett dito på 
titelvignetten till ett musikhäfte „Morgonen" af Bok, 
lithogr. hos Liewendahls; samt 7) Knutsons ii:o 2, lith, 
i Dresden. Alla dessa äro, såsom kändt är, mer eller mindre 
misslyckade, och tro wi oss icke träda sanningen för 
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Bild 38. Litografi 1851. 

nära då wi yttra, att de icke tåla någon jemförelse med 
det nyss utkomna. Skalden är aftagen klädd i en enkel 
prestkaftan, utan krage eller widare utmärkelsetecken. 
Man är 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 anwändt wid kopieringen. 
Arbetet skall till det bästa rekommendera den unga 
officin, derifrån det utgått." 

I Åbo Underrättelser den 17 oktober 1851 ingår 
följande: „Rättelse. De af oss i föregående numret 
omnämnda, i oljefärg kolorerade porträtterne af Rune-
berg säljas till sex rub. s :r exemplaret, icke fyra såsom 
orätt uppgafs." 

Det förefaller som om borgåborna skulle ha tagit 
illa upp att Topelius prisade det av Åbokonstnären Ekman 
utförda porträttet. Se härom Borgå Tidnings försvar av 
Knutsons porträtt i polemiken, citerad bland uttalandena 
om litografin 1851, nr 71. 

L i t t.: Tikkanen, Finska Konstföreningen 1846-1896, 
s. 46. (Med orätt påstås här att litografin utkom 
hösten 1850.) 
Strömborg, BA III, ss. 116-117. 
Meinander, Porträtt af j. L. Runeberg, ss. 163, 
168 (bild). 
Hintze, Robert Wilhelm Ekman, ss. 117-118. 

Runeberg och hans värld, bild 231. 
Svenska Porträttarkivets Index, s. 700. 

Bild 38. 

Karl Emanuel Janssons 'oljemålning efter 
Reinbergs litografi efter Ekmans oljemålning. 

69. Bröstbild; fas till höger. Prästrock, lindad vit 
halsduk och glasögon. Prästkragen och Nord-
stjärneorden saknas, vilket visar att målningen icke 
är utförd efter Ekmans originalporträtt utan efter 
Reinbergs litografi. 
Oljemålning; på baksidan anteckning: kop. K. E. 
Jansson. Enligt doktor Hintze utförd av Karl 
Emanuel Jansson 1862 eller 1863. „Brunaktig 
karnation mot brun fond." 
26,5 X 23. 

Tillhör 1953 Hilla och Torsten Ahlström, Perno gård, Reso. 

Om denna naivt utförda målning från något av 
Janssons första studieår säger doktor Hintze att den dock 
visade att Janssons framsteg varit betydande. Doktor 
Hintze, som då han skrev sin Jansson-bok icke varit i 
tillfälle att se Ekmans då ännu försvunna Runeberg- 

Bild 39. Oljemålning av K. E. Jansson. 
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porträtt ger följande omdöme: „Teckningen har vunnit 
i skärpa, och den varma, gråbruna tonen, som säkert 
troget återger originalet, är överraskande mjuk." 

L i t t.: Porträttenkäten I ss. 236, 796 (handskrift i 
Nationalmuseums arkiv). 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 163. 
Hintze, Karl Emanuel Jansson, ss. 36, 9o. 
Hintze, Robert Wilhelm Ekman, ss. 156, 261. 

Bild 39. 

Skuggbild 1850. 

Profil till vänster, vitt pappersnegativ klippt 
ur ett skolboksomslag. Uppe i vänstra hörnet 
anteckning: J. L. Runebergs profil, / tagen 
Borgå 185 0. 

37 X 33. 

Runebergsarkivet i Borgå. 
År 195o funnen bland Valter Runebergs efterlämnade 
pap per. 

L i t t.: Allardt Ekelund, Ludvig Michael Runeberg, 
SS. 39-4o (bild), 56. 

Bild 40. 

Litografier efter dagerrotypi tagen i Stock- 
holm den 3 juli 1851. 

Joh. Ludv.  . Runeberg. (Facsimile av namnteck- 
ningen.) 
Th. Öhberg lith. Tr. hos Salmson 1851. 
Bröstbild; fas till vänster. Prästrock med prästkrage, 
Nordstjärneorden och glasögon. 
Litografi efter försvunnen dagerrotypi. 16,2 X 
io,4; hela bladet 19,7 X 13,9. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 17, nr 79. Finlands 
Nationalmuseum. 

I sina anteckningar under vistelsen i Stockholm 1851 
har Runeberg för den 3 juli noterat: „Torsdag f.m. 
dagerrotyp." Strömborg säger härom: „Den (dagerro-
typen) torde dock icke utfallit väl, om man får sluta av 
de litografiska avbildningar av den, som i slutet av året 
kommo i handeln. Någon dagerrotyp för Runebergs 
egen räkning torde icke blivit tagen, då någon sådan icke  

funnits i Runebergs hem eller varit bekant för hans 
anhöriga." 

Efter det litografin efter den försvunna dagerrotypin 
kommit i handeln skrev Topelius i Helsingfors Tid-
ningar den 26 november 185I : „Ett nytt porträtt af Prof. 
Runeberg, det nionde i ordningen, har med sednaste 
lägenheten öfwerkommit från Stockholm, der det aftogs 
i somras. Litografin är vacker och fin, men likheten —
åt fjälls. Snart har man ett helt galleri af falska poeter. 
När wi om det jemförelsewis bäst lyckade Åboporträttet 
yttrade, att det som lithografi öfwerträffade alla sina 
föregångare, bör det undantag nämnas, att det i Dresden 
lithografierade Knutsonska porträttet, som stentryck 
betraktadt, står icke så litet framom det i Åbo 
gjorda." 

Tre dagar senare, den 29 november 1851 kommer 
Borgå Tidning med följande notis: „Porträtter af Rune-
berg. Både det af H:fors Tidn:r så högt prisade ,Abo-
porträttet' (efter hr Ekmans oljemålning) och det med 
sednaste lägenhet från Stockholm anlända (efter daguerreo-
typ) finnes i bokhandeln härstädes. Att ingendera af dessa, 
hwarken till finhet eller likhet, öfwerträffar det i Dresden 
lithografierade Knutsonska porträttet torde man sannings-
enligt kunna påstå, och H.T. tyckas nästan sjelfwa med-
gifwa det i deras sednaste nummer." 

L i t t.: Strömborg, BA III, ss. IX, 117 (bild), 122, 128. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 164 
(bild). 
Runeberg och hans värld, bild 259. 
Svenska Porträttarkivets Index, s. 700. 

Bild 41. 

Bild 40. Skuggbild 185o. 

( 42 ) 



-era  r ,,.›.;.v 

Bild 41. Litografi 1842. 

Joh. Ludv. Runeberg. (Facsimile av namnteck- 
ningen) MEYER & KÖSTER. GÖTBG. 
Litografi signerad A. Köster lith. 
13 X II. 
Ur någon kalender. 

Kungliga Biblioteket, Stockholm. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 164. 

Bild 42. 

Stålstick efter dagerrotypi tagen i Stockholm 
3 juli 1851. 

Joh. Ludv. Runeberg. (Facsimile av namnteck-
ningen.) / Weger & Singer se. L.pzg. Verlag von 
Carl B Lorck in Leipzig. 
Stålstick. 16 X 9,8. 
Titelplansch i Die Sagen des Fänrich Stahl. Ein 
Romanzen-Cyclus. Von Johann Ludwig Runeberg. 
Deutsch von Hans Wachenhusen. Leipzig: Verlag  

von Carl B. Lorck 1852 (Hör till Johann Ludwig 
Runeberg's Gesammelte Dichtungen. Deutsch von 
Hans Wachenhusen. Erster Band.) 

Stålsticket är utfört med betydligt större omsorg än 
litografierna. Runeberg har försetts med väl tillrättalagda 
lockar och prästrocken sitter bättre på kroppen. Men 
Nordstjärnan är knappast mer igenkännlig. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 164. 

Bild 43- 

Joh. Ludv. Runeberg. (Facsimile av namnteck- 
ningen) / Stick u. Druck v. Weger, Leipzig. I Verlag 
von Albert Fritsch. 
Samma stålstick som föregående. 
16,5 X 10,5. 

Ingår i Album Nordgermanischer Dichtung, utgivet av 
Edmund Lobedanz. Leipzig 1869, s. 205. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, 5. 164. 

MarrtE 41,45 ,f0 eirre. 

Bild 42. Litografi. 
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Bild 43. Stålstick 1852. 

Oljemålning av J. A. Wetterbergh 
i Stockholm 1851. 

75. Midjebild; fas till höger, i prästrock, prästkrage, 
Nordstjärneorden och glasögon. 
Oljemålning på papper, signerad Jul: Alex: Wetter-
bergh 1851. 

74X ss. 

Svenska Statens porträttsamling på Gripsholm. Folkhög-
skolan. 

Skänkt år 1899 till Svenska statens konstsamlingar av 
jägmästare C. M. Sjögreen. Hans farbror, bergmästaren 
C. E. Sjögreen hade antagligen erhållit porträttet som 
gåva av J. A. Wetterberghs bror, „Onkel Adam". 

Under sin Stockholmsvistelse 1851 har Runeberg 
lördagen den 5 juli antecknat: „f.m. satt för målar 
Wetterberg", och onsdagen den 9: „f.m. satt för 
Wetterberg." 

Strömborg berättar att porträttet: „enligt svenska 
tidningar våren 1852 blev exponerat i Konstnärsgillet 
i Stockholm". 

I Ny Illustrerad Tidning n :o si och 52 1899 ingår 
en avbildning av porträttet i autotypi och en längre 
upplysande text. 

En uppgift i Svenska Porträttarkivets „Index" att 
Porträttet skulle stamma från år 185o, måste bero på ett 
misstag. 

Li t t.: Strömborg, BA, III, SS. X, 122, 128-129, 131 

(bild) 424- 

Nya Pressen 9. 12. 1899. (Osvald Siren). 
Ny Illustrerad Tidning 1899, 23 december. 
(Osvald Siren). 
Ord och Bild 190o, p. 42 (med bild). 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 165. 
Svenska Porträttarkivets Index, s. 700. 

Replik av J. A. Wetterberghs 
porträtt 1851. 

76. Osignerad oljemålning på papp; på baksidan 
anteckning : J. L. Runeberg / HOLMIAE / J. A. 
Wetterbergh pinx / 1851. 
20,5 X 14,5. 

Svenska Litteratursällskapet. 

Gåva år 1931 av stadsbibliotekarien i Norrköping, dr 
Hjalmar Lundgren. 

Magister Ragnar Dahlberg har ansett att denna 
„replik" möjligen är den ursprungliga studien för por-
trättet och att det var denna bild som enligt Konstnärs-
gillets protokoll den Jo. 2. 1852 bortlottades för 6o Rd 
Rgs. Dessförinnan hade tavlan — tillsammans med 
„tvenne vackra statyetta: af Tegner och Runeberg, 
arbetade af Sjöstrand — — —" i början av år 1852 blivit 
förevisad på Konstnärsgillet i Stockholm. Se härom 
notis i Aftonbladet den 18 februari 1852, utförligare 
behandlad under nr 82. 

L i t t.: BA III, ss. X, 129 (bild), 424- 

Förh. N.F., 8, ss. 44-45, 8,1-- 
Minnesskrift 1935, S. 168. 
Runeberg och hans värld, bild 257. 
Dahlberg, En Runebergsstatyett — — — HLS 
13, SS. 103-104. 

Svenska Porträttarkivets Index, s. 700. 

Bild 44. 
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Bild 44. Oljemålning av J. A. Wetterbergh. 

Kopia (?) av J. A. Wetterberghs porträtt 1851. 

Osignerad oljemålning på duk, kopia eller 

replik av J. A. Wetterberghs porträtt? 25 X 17. 

Satakunnan museo i Björneborg. Inv. nr 2089. 
Gåva av magister G. W. Grönfeldts arvingar år 1895. 

Runeberg vid Franzéns grav, blyertsteckning 
av okänd. 

Helfigur, profil till vänster, i prästrock, glas-
ögon, stående inför Franzens grav i Hernösand. 
Bakom graven samma trästaket som på följande bild; 
till höger två avlövade träd, i förgrunden höga 
buskar som dölja skaldens ben. 
Blyertsteckning på papper. 3o X 26,5. 

Tillhör 1953 fil.mag. Marta Hirn. 

Teckningen, som stammar från den Hebbeska familjen, 
skänktes år 1936 av Wendela Hebbes dotterson, professor 
Valdemar Vedel till professor Yrjö Hirn. 

L i t t.: Runeberg och hans värld, bild 256, text ss. 129 
—132. Bild 45. 

Runeberg vid Franzéns grav, litografi efter 
teckning av C. Th. Staaff. 

79. RUNEBERG VID FRANZÉNS GRAF. 

C. Th. Staaff del. Tr. hos Salmson. 
Litografi med ton. 
15,5 X  10,5. 
Norden, Skandinavisk nationalkalender för år 1852 

(tryckt i Stockholm i 85 i ). 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 19, nr 372. 

Runeberg, iförd prästkappa med krage, glasögon 
och mantel kastad över knäna, sitter på sockeln till Fran-
zens gravvård. I bakgrunden samma trästaket som på 
föregående bild, buskar, ett par träd, en klockstapel och 
den uppgående solen. 

L i t t.: Strömborg, BA III, ss. X, 139 (bild) 427. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, ss. 
165-166. 
Runeberg och hans värld, bild 255, text ss. 
129-132. 

Bild 46. 

Bild 45. Teckning av okänd. 
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Bild 46. Litografi 1852. 

Litografi av okänd från början 
av 1850-talet. 

80. JOHAN LUDVIG RUNEBERG. 
Midjebild; fas till höger, sittande på en stol över 
vars ryggstöd vänstra armen slagits. Prästrock, 
lindad halsduk, fadermördare och glasögon. 
Litografi; även färglagda exemplar finnas. 17X i 1,8 ; 
hela bladet 24 X 16,5. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 20, nr 81. Finlands 
Nationalmuseum. 

Illustrerad Tidning 1855, nr 23. Planschblad insatt 
före första textsidan. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 166. 
Runeberg och hans värld, bild 232. 

Bild 47. 

Johan Ludvig Runeberg 
Litografi, samma som föregående, men i motsatt 
riktning. 
15,9 X  13. 
Illustrerad Tidning 1855, nr 23. Första textsidan. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 20, nr 217. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 166. 

Terrakottastatyett 1852 ( ?). 

Helfigur; vänd mot höger. Helknäppt präst-
rock, lindad halsduk, slängkappa över högra axeln 
och vänstra armen. Skalden stöder sig mot en lyra, 
som står på en lagerkrans. 
Osignerad terrakottastatyett, enligt magister Ragnar 
Dahlbergs förmodan utförd av Carl Eneas Sjöstrand 
i Stockholm 1852. Höjd 30 cm. 

Svenska Litteratursällskapet. 
Inköpt februari 1936 av revisionskommissarien i Kungl. 
Marinförvaltningen E. Lindbergh, Stockholm. 

Bild 47. Litografi i850-talet. 
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Säljaren uppger i ett brev den 8 december 1935 att 
hans tro att bysten är densamma som den 17 februari 
1852 utställdes på Konstnärsgillet i Stockholm, och som 
uppgavs vara utförd av „Sjöstrand", bekräftas av att en 
signatur i blyerts „Sjöstrand", som antagligen skulle ha 
blivit skriven av bystens forne ägare, riksantikvarien 
0. Montelius, finnes på bystens baksida. Någon sådan 
signatur kan inte numera upptäckas. 

Aftonbladet uppger den 18 februari 1852 att vid 
Konstnärsgillets sammankomst kvällen förut „exposi-
tionen för aftonen företedde tvenne vackra statyetter af 
Tegner och Runeberg, arbetade af Sjöstrand den förra 
efter Qvarnström, den sednare af egen komposition." 

Inför Strömborg hade Carl Eneas Sjöstrand förnekat 
att han var bystens upphovsman. 

L i t t.: Strömborg, BA III, s. 158. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 167. 
Förh. N.F. 12, S. 85. 
Förh. N.F. 13, s. 86. 
Dahlberg, En Runebergsstatyett af 1852 och 
dess upphovsman. HLS 13, ss 99 följ. (med bild). 
Tolvanen, Carl Eneas Sjöstrand, ss. 23-24, 189. 

Bild 48. 

August Leonhard Rönnbloms byst, skulpterad 
i Borgå 1853 (?). 

83. Bröstbild utan fot; kal hjässa, håret framåt och 
uppåtkammat vid tinningarna, bar hals och bringa 
på vilken bysten står. Även ryggen helt sluten; 

ihålig, lätt. 
Osignerad gipsbyst. Höjd 48 cm. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 21, nr 112. 
Gåva 14 maj 1903 av Finska Konstföreningen, som 1895 
erhållit bysten av Th. Waenerberg. (Enligt Finska Konst-
föreningens katalog skedde överlåtelsen redan den 21 april 
1903.) 

Gipsbysten i Svenska Litteratursällskapet saknar num-
mer. I Finska Konstföreningens katalog bär Rönnbloms 
byst nr 169 och kallas här endast „byst i gips af Rönn-
blom." I Litteratursällskapets katalog bär den byst, som 
K. K. Meinander tydligen trott var den Rönnblomska 
och som är den enda osignerade bysten, nr 112 - men måt-
ten uppges både här och hos Meinander vara resp. 62 och 
67 cm. En ytterligare förbryllande omständighet är 
att i bildverket Svenska konungar och stormän, utgivet 
av Jacobson och Roosval 1935 Sjöstrands byst från år 
1857 publiceras såsom varande den Rönnblomska (i 
Lunds universitet) och att även utgivarna av Runeberg 
och hans värld år 1937, på grund av bilden i det tidigare 

Bild 48. Statyett 1852. 

just citerade verket, publicerat samma Sjöstrandska byst 
med uppgift att den vore utförd av Rönnblom. Full 
visshet om hur den Rönnblomska bysten såg ut torde 
numera vara svår att få. Om bysten i Svenska Litteratur-
sällskapet verkligen är den Rönnblomska är den det enda 
exemplar som veterligen bevarats. Rönnbloms byst är 
den första skulptur som i Finland utförts av 
Runeberg. 

I Borgå Tidning för den 17 augusti 1853 ingår 
följande notis undertecknad „X" : „Bref till Tant 
Annette, Borgå den is augusti. En ung artist, hr Rönn-
blom, svensk till börden, har härstädes under innevarande 
sommar förehaft ett intressant arbete, en byst af Runeberg 
i 'Lebensgrösse' af gips. Karakteren tyckes vara god och 
likheten träffande. Aftryck emotses efter halfannan 
månad. Hr. R. ämnar anmäla bröstbilden till subskription, 
hvartill vi för vår del önska honom lycka." Så gott som 
samma notis ingår i Helsingfors Tidningar den 24 augusti 
1853. 

Den 29 oktober 1853 ingår i Borgå Tidning — och 
endast i detta nummer — följande annons: „I Öhmanska 
Bok-, Musik- & konsthandeln i Borgå emottages sub-
skription å Byst af J. L. Runeberg. Pris 5 Rub. Silfver." 
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Bild 49. A. L. Rönnbloms byst 1853 ? 

Den io september 1853 skrev Z. Topelius i Helsing-
fors Tidningar: „Hr Rönnblom, hvilken, såsom vi 
förut nämnt, under sommaren modellerat en byst af 
Runeberg uti gips, har nu anländt till Helsingfors och 
anmäles aftryck utaf densamma i Öhmanska bokhandeln 
till subskription för 5 rub. s :r stycket. I nästa vecka 
hoppas hr R. kunna utställa ett exemplar av sitt arbete 
uti nämnda bokhandel. Wi hafva varit i tillfälle att se 
bysten och hafva funnit den, sedd ifrån sidan och i profil, 
ega mycken likhet med originalet. Betraktad en face 
synes den oss däremot mindre lik, men dock fullt jäm-
förlig med de lithographierade porträtter som finnas af 
Runeberg. Uttrycket är ädelt och allwarligt." 

Den 7 maj 1855 skrev emellertid Z. Topelius i Helsing-
fors Tidningar om Johan Knutsons miniatyrbyst att den 
i likhet överträffade både sin föregångare och de flesta 
porträtter af Runeberg, Ekmans undantaget — — —" 
och om Valter Runebergs byst, som då var under arbete, 
skrev Fredrika Runeberg den 14 juli 1858: „Att det blir 
bättre än Rönnbloms borde ej behöfva betviflas." 

Rönnblom var en rikssvensk artist som kallades 
ciselör eller gelbgjutare. 

L i t t.: Strömborg, BA III, ss. 234, 453, 466. 
Tikkanen, Finska Konstföreningen 1846-1896, 
s. 84. 
FU 17 s. XXXVII. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 166. 
Jacobson-Roosval, Svenska konungar och stor-
män i bild, s. 109. (Sjöstrands byst som med orätt 
angetts som Rönnbloms.) 
Runeberg och hans värld, bild 282. (Sjöstrands 
byst som med orätt angetts som Rönnbloms.) 
Dahlberg, En Runebergsstatyett — HLS 
13, s. 99. 
Runeberg, Fredrika, Anteckningar om Rune- 
berg, s. 189. 
Tolvanen, Carl Eneas Sjöstrand, s. 24. 

Bild 49- 

J. Wenigers pastell 1853. 

84. Midjebild, fas till höger. Prästrock, lindad vit 
halsduk, glasögon. 
Pastell, sign. (två gånger): J. Weniger 1853. 
25 X 30. 

Tillhör 195 3 fru Elsa Bergroth, Sandö gård, Kimito. 

Tillhörde 1904 bröderna E. J. och G. Liewendal i Hel-
singfors. 

Efter det doktor K. K. Meinanders uppsats om Rune-
bergsporträtten i Svenska Litteratursällskapets festskrift 
1904 kommit ut fäste doktor Albert Nordman sällskapets 
uppmärksamhet på Wenigers porträtt som inte var 
omtalat i denna uppsats. Han sade om det att konstnären 
„äfven ett par gånger varit i tillfälle att se Runeberg" 
och att bilden hade utförts på beställning av litografen 
F. Liewendal och nu (1904) tillhörde dennes söner. Med 
anledning av doktor Nordmans anmälan erhöll Meinander 
i uppdrag att „taga kännedom om ifrågavarande porträtt 
och därom meddela några upplysningar såsom kom-
plettering till hans redogörelse för Runebergsporträtten. 
Åt rektor Ernst Lagus uppdrogs att om möjligt söka 
förvärfva porträttet till Sällskapets Runebergsbib-
liotek. " 

Meinander säger om porträttet i sitt tillägg i Förhand-
lingar och Uppsatser endast : „Afsigten att utgifva det 
i litografi blef ej förverkligad". Huruvida Weniger 
hörde till de utländska konstnärer, som arbetade i den 
Liewendalska firmans tjänst är icke känt men förefaller 
sannolikt. Däremot vet man numera att konstnären 
porträtterat andra personer i Borgå och i Borgå-trakten. 
Därför kan möjligen Runebergs porträtt vara utfört 
efter levande modell. 
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Bild 5o. Pastell av J. Weniger 1853. 

L i t t.: Meinander, Några hittills obekanta Runebergs-
porträtt. 
FU 18, s. XCVII, 178 (bild). 
Strömborg, BA III, ss. X, 175 (bild) 435. 
Hirn, M., N., Kunelakis och J. Weniger. Två 
utländska porträttmålare i Finland. Finskt 
Museum 1936, ss. 67-68 (bild). 
Runeberg och hans värld, bild 258. 

Bild 5o. 

Johan Knutsons miniatyrbyst 1855. 

85. Bröstbild på rund fot. Skalden är avbildad i 
mantel och öppen skjorta, med bar hals. 
Gipsbyst, signerad på baksidan J. Knutson / 1855. 

Höjd is cm. 
Runebergs hem i Borgå. 

Bysten är en gåva till Hemmet — i februari 1911 — av 
fröken M. Linsen i Borgå. Hennes morfar, prosten 
C. F. Borenius, hade erhållit den av J. Knutson, antagligen 
redan före 186o. 
Meinander säger 1904: „Ett (unikt?) exemplar af den 
i kallipasta utförda afgjutningen eges af Arkitekten  

J. Ahrenberg i Helsingfors." Uppgiften torde ha berott 
på ett misstag. 
Enligt Ernst Lagus katalog över fotografierna av bysten 
i Svenska Litteratursällskapet (Typ 24) skulle „litografi-
egaren Gustaf Liewendahl ha egt ett exemplar, som han i 
mars 1912(?) lovade åt Ernst Lagus vid personligt besök 
hos honom att 'senare' skänka till Runebergsbiblioteket." 
Denna avsikt måtte icke ha blivit förverkligad. 

Den 12 maj ingår i Helsingfors Tidningar följande 
annons: „Till salu hos Wasenius & Komp. — — — Hos 
Wasenius & Komp. och Frenckell & Son säljas a i rub.: 
Statyett af J. L. Runeberg modellerad af J. Knutson." 
Samma dag skrev Z. Topelius i samma tidning : „Minia-
tyr-byst af Runeberg, modellerad i wax af hr Knutson 
och gjuten i gips af italienaren Pera på hr Liewendals 
förlag, har dessa dagar blifwit utställd till salu i bok-
lådorna för i rubel silfwer. Bysten är widpass sex tum 
hög och kan, i wår tanke anses lyckad. Den röjer samma 
uppfattning som ett af hr K. för några år sedan måladt 
porträtt; en wiss bisterhet ökas af den stränghet som 
skulpturen får derigenom att blicken saknas. Profilen 
är ganska träffad; i enface påminner bysten om Goethes. 

Bild 51. Byst av J. Knutson 1855. 
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I likhet öfwerträffar bysten både sin föregångare (Lind-
holm) [sannolikt misskrivning för Rönnblom, såsom 
redan Strömborg påpekat] och de flesta porträtter af 
Runeberg, Ekmans undantaget, och kan med rätta helsas 
wälkommen. Wäl hade warit, om priset kunnat wara 
lägre; det är dyrheten som skämmer bort så månget godt 
företag här i landet. Orsaken lärer denna gång wara att 
gipsgjutaren 'huggit till'." 

En notis i Suometar den 18 maj 1855 omtalar även 
det nya konstverket och omdömet lyder: „— — — ja 
näkyy olewan jotestanskin onnistunut, niin paljon kuin 
kipsi woi kuwata eläwätä ihmistä." 

L i t t.: Strömborg, BA III, ss. X, 233-234 (bild). 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 167. 
Vägledning för Runebergs hem i Borgå. io :de 
uppl. 1952, ss. 33-34- 
Runeberg och hans värld, bild 284. 

Bild 51. 

C. E. Sjöstrands byst 1857. I. 

86. Gipsbyst på låg, rund fot; naket bröst med 
nertill skarpt fyrkantiga hörn, kal hjässa med en 
krans av yvigt, lockigt hår på sidorna. På framsidan 
fyrkantig, avlång namnplatta utan namn. 
Signerad baktill: Sjöstrand / fecit / Borgå 1857 / den 
8 juni. Höjd 57 cm. 

Exemplar i Universitetsbiblioteket, Ateneum, Borgå 
lyceum, Österbottniska studentavdelningen, Runebergs 
hem i Borgå, Universitetet i Lund, Uppsala universitets 
konstsamlingar, Konstföreningen i Åbo m.fl. 
Utställd på Finska Konstföreningens exposition 1858 
och fick av Z. T. i Helsingfors Tidningar omdömet: 
„lyckat och ett arbete utfört med synnerlig omsorg" 
samt på utställningen „Helsingfors universitets porträtt-
samling" i Helsingfors Konsthall 1931. 
Reproducerad i litografi 1858 i Illustrerad Tidning, 
nr 32. 

Våren 1857 beställde Universitetet på initiativ av 
„universitetsfakulteternas yngre medlemmar" av Carl 
Eneas Sjöstrand byster av Runeberg, Lönnrot, Porthan 
och Calonius. Beställningen gjordes för att Sjöstrand 
skulle beredas möjlighet att stanna i Finland. Om till-
komsten av denna byst och Sjöstrands närmast följande 
verk skriver Strömborg med anledning av Runebergs 
nervositet och så ovanligt upptagna tid våren 1857: 
„Till råga på bråket infann sig hos honom bildhuggaren 
Carl Sjöstrand i mitten av maj, just den för honom brå-
daste tiden, för att modellera hans byst, ett arbete som 
räckte långt in i juni." — Detta år flyttade Runebergs ut 
till Kroksnäs först efter den 18 juni. 

Runeberg själv skriver till professor Lille den 24 maj 
1857 om alla sina besvärligheter: „'Finska sällskapet' 
[tydligen just universitetsfakulteternas yngre medlemmar] 
plågar mig mest, det vill säga de som af godhet satt ut den 
eljest älskelige Sjöstrand att hålla mig fången på ett bord 
de bästa timmar jag kunde ega lediga af hvarje för-
middag." — Och till svågern, bergmästar Tengström 
hade han skrivit redan den 18 maj: „Min postdagliga 
korrespondens med Lille och skötandet af korrektur-
arken i förening med det dagliga sittandet för Sjöstrand 
och gymnasii göromålen som mot slutet af terminen 
alltid ökas, allt detta har hållit mig nog varm dessa tider 
och gifvit mig få stunder öfriga till skötande af mina 
nödvändiga promenader och af dem beroende helsa." —
Här bör kanske tilläggas att Sjöstrand inte heller nöjde sig 
med litet: utöver bysten, för vars skull han kommit till 
Borgå, gjorde han en skiss i terrakotta för en sittande 
statyett och utkast till en stående Runeberg. Se nr 92, 
93, 94 i det följande. Redan den 6 mars 1857 omtalar 
Åbo Underrättelser beställningen. Sjöstrand höll då på 
med Lönnrot. 

S. G. Elmgren berättar i sin dagbok den 28 mars 
1857: „Skulptören Bergstrand [skall vara Sjöstrand] har 
blivit populär bland studenterna, och har äfven gjort 
åtskilliga goda arbeten. Högst eget är emellertid för-
slaget från filologiska fakulteten att beställa byster af 
Lönnrot, Runeberg, Calonius och Snellman (som 
dock bestämt nekade därtill), för att gifva Sjöstrand 
arbete." 

I Helsingfors Tidningar den 4 juli 1857 ingick följande 
notis: „Runebergs byst, skulpterad af hr Sjöstrand och 
gjuten i gips, blir inom få dagar tillgänglig för subskri-
benter till io rub. s :r. Subskriptionslista finnes å Frenckell-
ska bokhandeln. Wi kunna tillägga att bysten är utmärkt 
wäl lyckad." Samma notis ingick den 9 juli i Suomen 
Julkisia Sanomia. 

Den 17 juli 1857 läses i tidningen Wiborg följande: 
„Skulptören Sjöstrand, som i veckan passerade vår ort på 
en resa till Savolaks har i Alfthanska bokhandeln till 
påseende inlemnat ett i gips gjutet bröstporträtt af 
professor Runeberg. Hr Sjöstrands konstnärskap är 
tillräckligt väl vitsordat, hvarföre vi endast vilja nämna 
om detta porträtt af prof. Runeberg, att det synes oss 
förvånande väl lyckadt. Detta porträtt äfvensom dylika 
af Porthan, Calonius och Lönnrot kunna genom reqvisi-
tion i nämnde bokhandel erhållas inom medio af nästk. 
Augusti, då hr Sjöstrand lemnar Finland för att fortsätta 
sina studier i Miinchen. Konstvännerne här skola väl ej 
underlåta att begagna sig af detta tillfälle, som ej torde så 
snart återkomma, att få så dyrbara fosterländska prydnader 
i sina rum; isynnerhet borde dessa ej saknas i något 
läroverk." 

I tidningen Wiborg ingår den 4:de augusti 1857 
följande annons: „Bystporträtter i naturlig storlek af 
Porthan, Calonius, Runeberg och Lönnrot skulpterade och 
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Bild 52. Byst av C. E. Sjöstrand 1857. I. 



Bild 53. Byst av Sjöstrand 1857. II a. 

gjutne i gips af herr Sjöstrand, kunna intill medio af 
nästkomne Augusti månad reqvireras genom Alfthanska 
bokhandeln, hvarest till påseende finnes Runebergs bröst-
bild. Priset å hvarje byst är io rub s :r och bronseradt 
13 rub s :r, utom embulluge och frakt. Reqvisitioner 
från landsorterna emottagas äfven å nämnde bok-
handel." 

Fredrika Runeberg var inte särskilt nöjd med Sjö-
strands byst — åtminstone inte år 1858. Se brevutdrag, 
citerat i samband med nr 95. 

L i t t.: Strömborg, BA III, ss. 272-273, 466. 
Tikkanen, Finska Konstföreningen 1846-1896, 
ss. 83-84. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, ss. 168 
—169. 
Nordmann, Walter Runeberg, s. 20. 
Hintze, Helsingfors Universitets porträttsamling, 
ss. 8o-81. 
Hultin, Borgå gymnasium, s. 178. 
Jacobson-Roosval, Svenska konungar och stor-
män i bild, s. 109, där bysten med orätt angetts 
vara utförd av Rönnblom. 

Runeberg och hans värld, bild 282, som med 
orätt angetts vara utförd av Rönnblom, samt 
bild 283. 
S. G. Elmgrenin muistiinpanot, s. 248. 
Svenska Porträttarkivets Index, s. 700. 
Tolvanen, Carl Eneas Sjöstrand, ss. 45-46, 49, 
56, 189-19o. 

Bild 52. 
(Exemplaret i Lunds universitet). 

C. E. Sjöstrands byst 1857. II a. 

Gipsbyst på rund fot; naket bröst med nertill 
skarpt fyrkantiga hörn. Kal hjässa med en krans av 
yvigt, lockigt hår på sidorna. På framsidan fyrkantig, 
avlång namnplatta utan namn. Samma byst som 
föregående, med undantag för höjden och signaturen. 
Signerad baktill : SJÖSTRAND / BORGÅ 1857/ xx. 
Höjd 68 cm. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 25 B, nr 654. 
Erhållen 1916 av dr Harald Lindberg. Från professor 
S. 0. Lindbergs dödsbo. 
Enligt kataloguppgift „gjuten i endast 7 exemplar." 

Bild 53. 

Sjöstrands byst 1857, utförd 1868 på Gustafsberg. 
II b. 

Byst i parian, på rund fot; naket bröst med 
nertill fyrkantiga hörn, namnplatta med ordet 
RUNEBERG. Själva huvudet fäst med en järnskruv 
vid den runda foten. 
Signerad baktill: SIÖSTRAND i FECIT I BORGÅ 
1857 / 8 JUNI. På högra sidan Gustafsbergs fabriks-
märke. Höjd 52 cm. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 25 a, nr 284. 
Kataloguppgift: „En Runebergsbyst i porslin, gjord 
1868 å Gustafsberg nära Stockholm, efter C. Sjöstrands 
byst av 1857. På rund piedestal. 52 cm hög. Köpt april 
1910 för 5o kronor. Unik!" 
Finlands Nationalmuseum förvärvade hösten 1953 ett 
exemplar som utbjöds på Bukowskis auktion. Inv. 
nr 53109. 

Helsingfors Tidningar den 21 december och Hufvud-
stadsbladet den 22 december 1868 meddela: „Runebergs 
byst i naturlig storlek har nyligen wid Gustafsberg i 
Swerige blifwit gjord i parienporslin." 
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Bild 54. Byst av Sjöstrand utförd 
i parian i868. II b. 

I Aktiebolaget H. Bukowskis Konsthandels auktions-
katalog n:o 351, 1953, för vårauktionen 15, 16 och 17 
april omnämnes s. 91: „N :o 880. Johan Ludvig Rune-
berg. Byst i parian. Sign. Siöstrand fecit Borgå 1857 
8 Juni. Reproduktion utförd å Gustavsberg. I9oo-talets 
början." 

Med anledning av denna notis och i synnerhet med 
anledning av den sista uppgiften tillskrevs Bukowskis 
konsthandel. Man hänvisade då till fabriken och via denna 
erhölls kontakt med fil.lic., intendent Bo Lagercrantz vid 
Nordiska Museet. Han meddelar att uppgiften att bysten 
skulle vara ett arbete från I9oo-talets början sannolikt 
beror på ett misstag. Doktor Lagercrantz fortsätter : 
„Runebergs byst utförd i parian förekommer första 
gången i Gustavsbergs 'Förteckning å nya porslinsartik-
lar' som gavs ut 1868. Det anges där att den är modelle-
rad av Sjöstiand och sällskapet är förnämligt. I övrigt 
förekommer blott byster av Kristus, kungen, drottningen, 
prins Oscar och prinsessan Sofia, vilket onekligen säger 
något om Runebergs ställning i dåtidens Sverige. — — —
Redan i 1882 års priskurant från Gustafsberg saknas  

Runeberg. Han hade då efterträtts av Carl von Linne 
och Erik Gustaf Geijer." 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 173. 
Aktiebolaget H. Bukowskis Konsthandels auk-
tionskatalog nr 351, 1953, s. 91. 

Bild 54-55. 

C. E. Sjöstrands byst 1857. III. 

89. Gipsbyst på rund fot; naket bröst med nertill 
rundade hörn, namnplatta på vilken: RUNEBERG. 

Signerad baktill: C. SJÖSTRAND FEC. 1857 I 
BORGÅ efter naturen. / Lagligt skydd mot avgjutning. 

Höjd 67 cm. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 25 a, nr 12. 

,,Inköpt 1902 för 25 mk." 

Bild 55. Byst av Sjöstrand utförd 
i parian i868. II b. 
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Bild 56. Byst av C. E. Sjöstrand. III. 

Medan Sjöstrand åren 1859-1861 var i Rom hade 
en gipsgjutare i Stockholm på eget bevåg kopierat 
Runebergsbysten från 1857 för försäljning. Så snart 
Sjöstrand erhöll vetskap om detta, sände han meddelande 
härom till tidningarna och lät samtidigt veta att han själv 
bjöd ut gipsavgjutningar av denna byst. Sveriges all-
männa konstförening köpte ett exemplar av bysten, som 
ställdes ut och på vanligt sätt lottades bort. 

Emedan signaturen på detta exemplar förefaller att 
vara stiliserad efter det konstnären varit utsatt för plagiat 
och emedan den i Illustrerad Tidning n :o 32 1858 åter-
givna bysten (nr 86 i denna förteckning) icke är identisk 
med denna, synes det troligt att här ifrågavarande gips-
avgjutning kommit till efter det konstnären återvänt från 
Italien 1861. 

L i t t.: FU 14, s. LXX; is s. XIV; 16 s. VI. 
Post och Inrikestidningar 26.3, 31.3 och 22.12. 
1862. 
Tolvanen, Carl Eneas Sjöstrand, s. 99. 

Bild 56. 

C. E. Sjöstrands byst 1857. IV. 

Gipsbyst på rund fot; naket bröst med nertill 
rundade hörn, namnplatta på vilken: RUNEBERG. 
Signerad baktill: C. SJÖSTRAND 1857. Höjd 
67 cm. 

Finlands Nationalmuseum, inv. nr  4388 : 22. 

C. E. Sjöstrands byst 1857. V. 

I Helsingfors Tidningar den 25 september 1858 
ingår en längre notis om Sjöstrand som slutar med 
följande upplysning: 
„Sin redan härstädes modellerade byst af Runeberg 
har hr S. uti Miinchen omarbetat i mindre skala 
samt låtit i bronzerad zink gjuta ett antal exemplar, 
beräknade på afsättning i Finland. Ett prof-exemplar 
finnes till påseende uti Frenckellska bokhandeln." 
Något exemplar av denna byst har inte införlivats 
med Litteratursällskapets eller Finlands National-
museums samlingar. 

Sjöstrands sittande terrakottastatyett daterad 
17 juni 1857. 

Helfigur, sittande i länstol. Prästrock, lindad 
halsduk, kal hjässa med knollrigt hår på sidorna. 
Skrivpapper i vänstra handen. 
Terrakottastatyett, skadad. Skiss. Näsan avslagen, 
likaså fötterna. 
På baksidan inristat i leran: Borgå / den 17 juni 185 7 I 
efter naturen / af / Siöstrand. 
På vänstra sidan likaså inristat: 8 hufvudlängden, 10 
ansigtslängden. 
Därunder skrivet med bläck: till vännen / K. A. 
Weckström I från / konstnären. 
Höjd 3o cm. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 26, nr 246. 
„Gåfva okt. 1907 af hofrådinnan Leontine Weckström." 

Denna statyett har av Meinander blivit orätt beskriven. 
Meinander har tydligen (och efter honom utgivarna av 
Runeberg och hans värld, bild 285 och doktor Tolvanen, 
Carl Eneas Sjöstrand, ss. 166-167) trott att statyetten, 
som då doktor Meinander gjorde sin utredning tillhörde 
hovrådet K. A. Weckström, var s.g.s. identisk med den 
statyett Sjöstrand år 1877 högg i marmor på beställning 
av restauratören Carl Kämp i Helsingfors (se nr 253 i 
denna förteckning). 
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Bild 57-58. Skiss av Sjöstrand 1857. 

En statyett av Sjöstrand föreställande Runeberg som 
hade inköpts av Sveriges allmänna Konstförening 1861, 
var utställd på Kungliga Akademin för de fria Konsternas 
utställning i Stockholm 1863 (nr 165). Den hade då genom 
lottning 22. 12. 1862 tillfallit „herr doktor Könsberg". 
Hos dr Könsbergs ättlingar i Sverige är statyetten okänd 
år 1953. Ingenting hindrar emellertid att statyetten från 
1852 kan ha ställts ut på nytt 1863 (se nr 82). Snarast gäller 
notisen dock statyetten nr Io8. 

L i t t.: Tikkanen, Finska Konstföreningen, 1846-1896, 
S. 13o. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 168. 
FU 21, s. LVI. 
Hultmark, K. Akademin för de fria Konsternas 
utställningar 1794-1887, s. 258. 
Tolvanen, Carl Eneas Sjöstrand, ss. 101, 166 
—167. 
Sjöstrands egenhändiga förteckning. 
Finska Fornminnesföreningens Porträttenkät. 

Jämför nr 108, 253. 
Bild 57-58. 

Runebergs „figur", blyerts av C. E. Sjöstrand 
juni 1857. 

93. Runebergs figur / efter naturen / af C. Sjöstrand I 
i juni 1857. / Borgå. 
Runeberg stående i helfigur, klädd i prästrock, 
tecknad framifrån. Händerna på ryggen? Mått-- 
uppgifter. 
28,4 X 15,5. 

Konstsamlingarna i Ateneum. A. III 2281/699. 

L i t t.: Tolvanen, C. E. Sjöstrand, s. 49• 

Bild 59. 
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Bild 59. Teckning av Sjöstrand 1857. Bild 60. Teckning av Sjöstrand 1857. 

Runebergs „figur", blyerts av C. E. Sjöstrand 
juni 1857. 

Runebergs figur / efter naturen / af C. Sjöstrand / 
Juni 1857. / Borgå. 
Runeberg stående i helfigur, klädd i prästrock, 
tecknad bakifrån. 
26,8 X 16,5. 

Konstsamlingarna i Ateneum. A. III 2281/698. 

L i t t.: Tolvanen, C. E. Sjöstrand, s. 49. 

Bild. 60. 

Valter Runebergs byst våren 1858. 

Bröstbild fas till höger, bar hals och bart bröst, 
kal hjässa, håret framkammat vid tinningarna. 
Osignerad gipsbyst på rund fot. Namnplatta utan 
namn. Höjd 32 cm. 

Runebergs hem i Borgå. 
Fotografier i Svenska Litteratursällskapet. Typ 27. 

Denna byst har tidigare daterats till år 1857. Att den 
i själva verket måste vara utförd först 1858 framgår av 
följande, redan tidigare citerade brev från Fredrika Rune-
berg, skrivet den 14 juli 1858 till en av sönerna: „Walter 
började i söndags modellera Runeberg. Raskt har det gått 
framåt, han är bara utkommen att ej ha fått Rbg att sitta, 
endast 1 1/2 timme har han ännu sutit. Men nog ser det bra 
lofvande ut. Det är redan bra nog likt, ser nobelt och tän-
kande ut och icke en sån borgar fysionomi som förra 
modellerare gett honom, dertill hvad ej minst är bra, 
är det mera vackert. Lyckas han få det som färdigt 
att bli hvad det nu lofvar så nog borde det kunna 
bli bättre än Sjöstrands (vare detta sagt i förtroende) 
att det blir bättre än Rönnbloms borde ej behöfva be-
tviflas, huvudet är stort ungefär som tre sammanlaggda 
knytnäfvar. Från det han började med sin lerklump hade 
han det på par tre timmar så långt att man började 
skönja likhet." 
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Bild 6i. Byst av Valter Runeberg 1858. 

Bysten utställdes på Finska Konstföreningens vår-
exposition 186o. Helsingfors Tidningar skrev välvilligt 
men mindre exakt om bysten att den „på ett glädjande 
sätt vittnar om en ung landsmans framsteg under studier 
för Köpenhamns berömde mästare i skulptur." Såsom 
konstnären också själv framhållit (Meinander) var 
denna byst utförd innan han första gången reste till 
Köpenhamn. 

Märkvärdigt nog omnämnes denna byst inte alls i 
Petrus Nordmanns biografi över Valter Runeberg. 

L i t t.: Strömborg, BA III, ss. 465-466. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 169. 

Bild 61-62. 

E. Philipsens fotografi november 1858. 

96. Knäfigur, en face. Runeberg sitter vid ett 
litet bord mot vilket han stöder vänstra armen. 
Prästrock, lindad vit halsduk; glasögon och vig-
selring. 
Färglagd fotografi (icke färglagda exemplar existera  

Bild 62. Byst av Valter Runeberg 1858. 

även). 17 X 13,5; med sammetsram, passepartout 
O.S.V. 26,5 X 22. 

Runebergs hem i Borgå. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 28, nr 655• 

På detta ex. en gammal anteckning: 5 Rb 50 k 18 
815 59 E. F. Ahrenberg. 
„Gåva 27 mars 1914 av herr Victor Ahrenberg, Viborg." 

Strömborg berättar om tillkomsten av denna fotografi: 
„I början av november [1858], medan ångbåtarna ännu 
voro i gång, gjorde Runeberg jämte fru en resa till 
Helsingfors. Under hans vistelse där begagnade foto-
grafen E. Philipsen från Köpenhamn, som då uppehöll 
sig i Helsingfors, tillfället att få taga ett fotografiporträtt 
av Runeberg i kabinettformat, av vilket han på särskild 
beställning tillhandahöll allmänheten kopior." Ström-
borg tillägger att detta porträtt „av Runebergs anhöriga 
hölls för det bäst lyckade fotografiporträtt av honom. 
Ögonen, som icke fallit väl ut vid fotograferingen, äro 
på porträttet utförda genom retuschering, varför senare 
gjorda försök att fotografiskt kopiera det av Philipsen 
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tagna porträttet icke kunnat lämna gynnsamt resultat." 
I sin redogörelse för år 1860 berättar Strömborg : „På 
våren utkom en ny fotografisk reproduktion av Philipsens 
porträtt av Runeberg. Reproduktionen var gjord i 
Dresden och tagen i tre olika storlekar." I „Från När 
och Fjerran, Litteraturblad för Finlands qvinnor", maj 
1860 omtalas även att „Runebergs Portrait i foto-
grafi förfärdigat i Dresden, hör vidare till dagens 
nyheter." 

Z. Topelius säger i Helsingfors Tidningar den 20 
november 1858 om detta porträtt : „Hr Philipsen har 
haft äran taga ett porträtt af professor Runeberg i foto-
grafi och har på särskild beställning, tagit kopior deraf. 
Ehuru blicken icke är igenkännelig, bör billigt medgifvas, 
att detta porträtt är det bäst träffade af alla de många man 
härtills sett af den ryktbare skalden." 

Den 2 mars 1859 skriver Z. Topelius i Helsingfors 
Tidningar : „Wi hade i höstas tillfälle att se ett mycket 
lyckadt porträtt af professor Runeberg, taget här i foto-
grafi af hr Philipsen och retoucheradt i färg af en ung 
landsman, hr C. A. Hårdh." Av denna notis synes det 
alltså framgå att det är C. A. Hårdh som står för kolore-
ringen på de färglagda exemplaren. 

L i t t.: Strömborg, BA III, ss. 347-348 (bild) IV, ss. 26, 
55. 

Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, ss. 169 
—170, 176 (bild). 
Runeberg och hans värld, bild 275. 

Bild 63. 

Litografi efter Philipsens 
fotografi 1858. 

97. Joh. Ludv. Runeberg (facsimile av namnteck- 
ningen). 
Tryckt hos F. Liewendal. Lithogr. af  C. A. Hårdh, 
efter photogr. af  E. PhilipsM. 
Runeberg sitter i en rikt utsirad länstol med vänstra 
armen på ett bord med duk, bläckhorn och fjäder-
penna. Prästrock, lindad vit halsduk, glasögon och 
vigselring. 
Litografi tryckt på tunt kinapapper, limmat på ett 
tjockare papper. 
36 X 27,2. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 28, nr 82. Finlands 
Nationalmuseum. 

fotografi (se nr 96), gav ut denna litografi. Z. Topelius 
skriver om den i Helsingfors Tidningar den 2 mars : 
„— — — Hr Hårdh har sedermera lithografierat samma 
porträtt, hwilket dessa dagar blir synligt i bokhandeln. 
Det är ett wackert porträtt med utmärkt omsorg utarbe-
tadt, och det första bland Ep eller 12 föregångare, som 
ger en tillfredsställande och rätt lyckad bild af professor 
Runeberg. Hr Hårdh har dermed gifwit sina landsmän en 
kär påminnelse om dessa drag, hwilka man redan miss-
tröstat om att kunna fängsla på duk eller papper i deras 
sanning för eftervärlden." 

August Schauman skriver i Papperslyktan den 7 mars: 
„Bokhandeln, som i vinter ej just bortskämt oss med stora 
nyheter, har nu på en gång öfverraskat med några stycken 
småsaker. Af allmännaste intresse är Runebergs porträtt, 
efter hr Philipsens fotografi lithografierat af hr Hårdh. 
Porträttet är ganska fint och nätt, och säkert det likaste 
af alla de många tryckta porträtterna af skalden; men 
Runeberg är det ändå icke, sådan han är och sådant man 
vill ha hans porträtt." 

L i t t. : Strömborg, BA III, s. 357. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 170. 
Runeberg och hans värld, bild 276. 

Bild 64. 

Träsnitt efter Philipsens 
fotografi 1858. 

98. Ett rätt klumpigt träsnitt efter Philipsens foto-
grafi ingick på i86o- och 187o-talen (och även senare) 
i publikationer sådana som: 
Illustreret Tidende i Kobenhavn ii dec. 1859. 
Nordiske Digtere i vort Aarhundrede. En skandina-
visk Anthologi. Utgiven av P. Hansen i Köpenhamn 
1870. 
Maiden ja Merien takaa is febr. 1865. 
Folkvännen 12 april i 865. 
[Wialen, A. 0.] Penni-kirjasto Suomen kansalle 
länsisuomalaisten toimittama V. Helsingissä 1867. 
Svenska Familj-Journalen 1869. 
Svalan 19 juni 1875 . 
Suomen Kuvalehti is maj 1877 (nekrolog). 
Detta träsnitt torde även ha utkommit som särskilt 
planschblad. 

Det var i mars 1859 C. A. Hårdh, som ju redan ett 
L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 170. 

år tidigare varit sysselsatt med att färglägga Philipsens Bild 65. 
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Bild 63. Fotografi av E. Philipsen 1858. 



Bild 64. Litografi 1859. 



Bild 65. Träsnitt. 

Oljemålning av Augusta af Brungir efter 
Philipsens fotografi. 

99- 
Osignerad oljemålning. 77 X 63. 

Tillhör 1953 doktor Bruno Mellberg, Helsingfors. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 17o. 

Fotografi av okänd fotograf c :a 1860. 

wo. Bröstbild en face; prästrock, prästkrage, glas-
ögon, Nordstjärneorden på bröstet, under präst-
kragen skymtar St. Anneorden som bärs i ett band 
kring halsen. Det knollriga håret på vänstra sidan 

starkt retuscherat. 
Fotografi fäst på undre sidan av en rund brevpress 
av glas. Diam. 6 cm. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 29, nr 283. 
Köpt sommaren 1909 från Lindstedts antikvariat. Lind-
stedt torde med orätt ha uppgett att brevpressen här- 

stammade från Leo Mechelin. Varifrån denna full-
komligt unika fotografi har kommit och av vem och 
när den tagits är okänt. Runeberg hade erhållit St. 
Anneorden 1855; fotografin kan alltså inte vara tagen 
före detta år. 
Fotografin publiceras här för första gången i en nyfoto-
grafering utförd af fotografen C. Grönberg. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, ss. 17o 
—171. 

Bild 66. 

Fotografi tagen c :a 1860 i Alfred Ottelins 
atelier Kasärngatan 9 i Helsingfors. 

Knäfigur, sittande rakt en face i en mahogny-
länstol. Högra armen stöder sig mot ett bord med 
mönstrad bordduk; i handen en snusdosa. Prästrock 
(vänd av Fredrika eller omvänd kopia?), lindad vit 
halsduk, glasögon. Fotografi signerad på baksidan: 
ATELIER Photographie och Panotypi. Helsingfors 
Kaserngatan N:o 9. Visitkortsformat. 

Runebergs hem i Borgå. Nr lo. 

Enligt uppgift det enda exemplar som finnes. Foto-
grafin har antagligen tagits c :a 186o av Alfred Ottelin, 
som vid denna tid hyrde gården Kasärngatan 9. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, ss. 174 
—175. 
Runeberg och hans värld, bild 279. 

Bild 67. 

Fotografi av okänd från början 
av 186o-talet. 

Knäfigur; fas till höger, sittande i stoppad län-
stol, prästrock, lindad vit halsduk, glasögon. Båda 
händerna på armstöden. 
Visitkortsfotografi, oupplimmad. 

Runebergs hem i Borgå. 

Till samlingarna „26/4. 1911 af J. W. Runeberg." 
Fotografin är en trasig råkopia i Fredrika Runebergs 
„lilla plånbok med Eskilstuna-låset." 

Denna fotografi, som tydligen Fredrika Runeberg 
satte högt, har publicerats i supplementbandet till Ström-
borgs Biografiska Anteckningar, med uppgift att den 
vore tagen av fotog rafen Lihr. Men på ingen av de i det 
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Bild 66. Fotografi av okänd fotograf c :a 186o. 



följande (nris 142-145) behandlade bilderna av Ru-
neberg och Topelius, som J. C. Lihr tog den 19 febru-
ari 1863, sitter Runeberg i en länstol. Rent fotogra-
fitekniskt företer bilden dock likheter med de Lihrska. 
På en i plånboken inneliggande lapp har Ida Strömborg 
skrivit : „Ottelin? Lihr?" 

L i t t.: Strömborg, BA IV, ss. 145 (bild), XIV. 

Bild 68 (Förstoring.) 

Valter Runebergs gipsmedaljong 1860. 

Bröstbild; profil till höger, bar hals och en 
mantel över axeln. Kal hjässa, håret framkammat 
vid tinningen. 
Gipsmedaljong med upphöjd kant, signerad på 
framsidan: VR 18 16111 6o. 
Diam. 3o cm. 
Runebergs hem i Borgå . 

Avbildningar i Svenska Litteratursällskapet. Typ 3o. 
Enligt Strömborg arbetade Valter på denna medaljong 

redan sommaren 186o. 

L i t t.: Strömborg, BA IV, s. 26. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 171. 
Nordmann, Walter Runeberg, s. 235. 

Bild 69. 

Valter Runebergs byst 186o. 

Bröstbild; veckad sommarblus, nervikt skjort-
krage sammanhållen med knutna band. Kal hjässa, 
håret framkammat vid tinningarna. Osignerad 
gipsbyst på rund fot. Höjd 64 cm. 
Runebergs hem i Borgå. 
Valter Runebergs skulptursamling i Gamla Gymnasiehuset 
i Borgå. 
Denna synnerligen vanliga byst finns även i Svenska 
Litteratursällskapet. Typ 32, nr 128. 
Detta bronserade exemplar står på en fyrkantig fot och 
är baktill signerat : VR. 
„Köpt december 1904 från Finska Industri-Magasinet 
för 5o mark." 
Annonseras i Finska Industri-Magasinets „Jultidning" 
nr 4, 1895 och nr 5, 1896. Priset var då 3o mark och det 
uppges att Runebergs byst „förfärdigas af herr Lenn-
gren." 1898 är priset 25 mark. 

Att denna byst, som tidigare kallats „Valter Runebergs 
byst 1861", i själva verket utförts under sommaren 186o 

Bild 67. Fotografi av A. Ottelin början av 
i860-talet. 

framgår icke blott av Strömborgs ord: „Under somma-
ren [I86o] vistades Walter Runeberg hemma på Kroksnäs 
och arbetade då på en porträttmedaljong och en porträtt-
byst av sin far. Bysten — bröstbild av Runeberg iklädd 
sin vanliga sommarblus — är den numera så allmänt 
spridda." Dateringen bekräftas av ett par brevutdrag. 
Fredrika Runeberg skriver den 9 juli 186o till sin syster : 
„Walter modellerar Rbg." Den 21 juli berättar hon åter 
om Valter att „ — — — med allt som här varit och 
många slag av förströelser har han ej kommit att vara så 
flitig med Rbgs byst som han bordt. Så var han missnöjd 
med något på den och företog en vidlyftigare ändring 
häromdan som åter uppsköt för flere dar förfärdigandet. 
Så skall den ännu gjutas i gips." 

Redan Strömborg framhåller emellertid att denna byst 
blev bekant för allmänheten först hösten 1861, då den 
utställdes i Wasenius bokhandel i Helsingfors. Den 14 
september 1861 berättar Helsingfors Tidningar att 
„konstens wänner ha i dessa tider haft tillfälle att fägna 
sig öfwer några wittnesbörd om twenne unga finska 
artisters raska framsteg på sin bana. Ett af dessa är en byst 
af Runeberg, modellerad af skaldens son, hr Walter 
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Bild 68. Fotografi av okänd, början av 186o-talet. 



Runeberg, som för närwarande uppehåller sig i Helsing-
fors — — —." Suomen Julkisia Sanomia upprepar notisen 
den 17 oktober och tillägger för sin del: „Sjöstrandin 
tekemä Runebergin rintakuwa ei ole lähelläkään niin 
onnistunut, niin ihan Runebergin näköinen." Och 
redan den 3o september hade Papperslyktan skrivit: 
„Såsom kändt har ännu ingen lyckats att återgifva Rune-
bergs ande i den förstenade formen. Det förefaller likväl 
som om denna sednaste byst öfverträffade dem man 
förut ägt." 

I Helsingfors Dagblad den io oktober 1862 ingår 
följande notis: „I Wasenius & Komp. bokhandel emot-
tagas beställningar på gipsbyster af Joh. Ludv. Runeberg 
och Werner Holmberg, modellerade af hr Broström. 
Priset 5 rub. silfver." 

Den 13 oktober 1862 återkommer tidningen till 
saken: „I fredagens nummer meddelade vi efter ett till-
kännagifvande af hrr Wasenius et komp. att gipsbyster af 
J. L. Runeberg och Werner Holmberg modelleras af hr 
Broström efter hr Walter Runebergs marmorbyster. 
Det rätta är, att modelleringen är utförd af den unge 
konstnären sjelf och att hr Broström endast tager aftryck 
af dem." 

L i t t.: Tikkanen, Finska Konstföreningen 1846-1896, Bild 69. Medaljong av Valter Runeberg. 

S. II 5 
Strömborg, BA IV, ss. 26, 41, 54, 80. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, ss. 171, 
184 (bild). 
Nordmann, Walter Runeberg, ss. 38, 230. 

Bild 70 (Exemplaret i Runebergs hem i Borgå). 

Strömborg, BA IV, S. 127. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 172. 
Nordmann, Walter Runeberg, ss. 40, 230. 
Runeberg och hans värld, bild 287. 

Replik i marmor 
av Valter Runebergs byst 1860. 

105. Marmorbyst på rund fot, replik av föregående. 
63 cm hög. 
Strömborg berättar att Valter Runeberg högg såväl 
Werner Holmbergs som sin fars byst i marmor. 
Enligt Tikkanen utfördes arbetet 1862 i Köpenhamn. 
På Konstföreningens vårexposition 1863 ställde han 
ut dem båda och erhöll då dess högre pris på 20 
dukater „såsom ett bevis på aktning och erkän-
nande." 
Studenthuset i Helsingfors. 
Meinander och Nordmann uppge att marmorbysterna i 
Konstföreningen och på Malmgård även vore repliker 
av föregående byst, men olikheterna äro så stora att man 
knappast kan kalla dem repliker. Jämför nr 107. 

L i t t.: Tikkanen, Finska Konstföreningen 1846-1896, 
SS. 124, 126, 129. 

B. Reinholds silhuett efter Valter Runebergs 
byst 1860. 

Io6. Bröstbild; profil till vänster, klippt av svart 
glanspapper. Även ett exemplar profil till höger. 
8 X 6. 
K. A. Weckströms album i Finlands Nationalmuseum. 

Profilen till vänster publicerad i tonlitografi i „Sil-
huetter klippta af B. Reinhold i8 25.3 73. N :o 2". 
Albumet utgjorde en vinst vid det stora konstlotte-
riet 25.3 1873 som försiggick samtidigt i landets alla 
städer till förmån för artisternas och litteratörernas 
pensionsfond. Text: facsimile av namnteckningen 
Joh. Ludv. Runeberg. 

Strömborg berättar att han vid ett besök inne hos den 
sjuke Runeberg den 15 februari 1873 „— framförde 
Konstnärsgillets anhållan om, att han måtte låta Knutson 
rita en silhuett af sig, hvilken komme att ingå uti ett 
album innehållande silhuetter af landets samtliga konst-
närer och ämnadt att utgöra en vinst vid det blifvande 
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Bild 70. Byst av Valter Runeberg. 

konstlotteriet. För tillfället gaf han dock ej sitt bifall 
dertill, emedan han sade sig vara så skral, att han ej skulle 
orka sitta, men lofte att möjligen framdeles tillåta det om 
han blefve raskare." 

Detta tillfälle kom tydligen inte, eftersom man lät 
nöja sig med en silhuett, som porträttmålaren B. Reinhold 
klippte efter Valter Runebergs byst. 

L i t t.: FU 27, s. XVII. 
Strömborg, BA IV, ss. 261-262. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 172. 

Bild 71. 

Marmorbyst av Valter Runeberg, förändrad 
replik av bysten 1860. 

Bröstbild, naket bröst, halvrunda hörn. 
Osignerad marmorbyst på rund fot. Höjd 62 cm. 

Konstsamlingarna i Ateneum. Nr B. 158. 
Dr H. F. Antells samlingar. 
Grevliga ätten Creutz. Malmgård; som par till marmorbyst 
av Z. Topelius. 

Helsingfors Dagblad omtalar den 7 februari 1873 
följande : „Konstlotteriet. Bland andra dyrbara vinster 
som blifvit utlofvade till utlottningen, förtjenar särskildt 
att nämnas att skulptören Walter Runeberg lofvat till 
densamma mejsla sin faders, Johan Ludvig Runebergs 
bröstbild i marmor. Huruvida densamma dock hinner 
blifva färdig till sjelfva utlottningsdagen, torde ännu vara 
ovisst. Den lyckliga vinnaren skall dock lätt trösta sig 
öfver någon tids väntan ty man väntar ju icke för länge 
då man väntar på någonting godt." 

Åbo Underrättelser omtalar den 8 maj 1873 att bild-
huggaren Walter Runeberg då i Frenckellska bokhandeln 
ställde ut två byster huggna i marmor. Den ena föreställde 
Runeberg och den var vinst vid konstlotteriet. Tidningens 
omdöme lyder : „Konstnären har i dessa bilder icke blott 
lyckats frambringa en porträttlikhet, som lemnar intet 
öfrigt att önska utan äfwen i sina skapelser ingjutit själ 
och ande, något som endast den verklige konstnären 
förmår." 

Den I° augusti 1874 ingår i Åbo Underrättelser 
följande notis : „Twenne byster, den ena af Runeberg, 
den andra Z. Topelius, beställda af grefwe Creutz och i 
marmor utförda af W. Runeberg, ha nyligen anländt 
hit från Rom öfwer Liibeck." 

Huruvida alla dessa tidningsnotiser gälla denna eller 
föregående byst är omöjligt att avgöra. 
Jämför nr Ios. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 172. 
Nordmann, Walter Runeberg, s. 230. 

Bild 72-73. 

C. E. Sjöstrands sittande terrakottastatyett 1861. 

Helfigur, sittande i en länstol. Fyrkantig plint. 
Prästrock och lindad halsduk. I högra handen skriv- 
block, i den vänstra har funnits en penna. Rocken 
uppvikt över det vänstra knäet. 
„Runeberg statuette sittande terra cotta 1/ 2  nat. 
storl. inköpt af Sthms konstf." säger Sjöstrand om 
denna i sin egenhändiga förteckning. 
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Terrakottastatyett, signerad: Sjöstrand 1861, på 
framsidan av plinten: RUNEBERG. Höjd 33 cm. 
Det är sannolikt ett exemplar av denna statyett som 
år 1861 inköptes av Sveriges allmänna Konstförening 
och som utställdes på Akademin för de fria Konster-
nas utställning 1863 (nr 165). Dessförinnan hade 
statyettell 22.12 1862 utlottats och tillfallit „herr 
doktor Könsberg". Därefter har den försvunnit. 
Jämför nr 92 och 253. 

Konstföreningen i Åbo, inv. nr  964. 
Inköpt 1944 i konsthandeln, Åbo. Torde tidigare ha 
tillhört fröken Agnes Estlander (död 1944) i Åbo. Fröken 
Estlander var dotter till Juhani Virolainen som 1827 
antog namnet Estlander. 
Enligt uppgift torde åtminstone en avgjutning, reproduk-
tion i terrakotta, existera. 

L i t t.: Post och Inrikes Tidningar 31 mars, 22 dec. 
1862 och 27 maj 1863. 
Tikkanen, Finska Konstföreningen 1846-1896, 
s. 13o. 

Bild 71. B. Reinholds silhuett. 

Bild 72-73. Marmorbyst av Valter Runeberg. 
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Bild 74. Sjöstrands statyett 1861. 

Hultmark, K. Akademin för de fria Konsternas 
utställningar 1794-1887, s. 258. 
Tolvanen, Carl Eneas Sjöstrand, ss. 101, 196. 

Bild 74. 

M. K. Broströms byst 186i. 

1o9. Strömborg berättar att M. K. Broström år 
186i gjorde en miniatyrbyst av Runeberg. Den gick 
i handeln för det billiga priset av 5o kopek. Sam-
tidigt utställde samme man en byst i lika stort format 
av Garibaldi. Helsingfors Tidningar säger den 4 maj 

1861: „Hr Broström har i dessa dagar utställt till 
salu ett par små tvillingbyster, af Garibaldi och af 
Runeberg. Sammanställningen förefaller kanske 
en och annan något besynnerlig, men den har blifwit 
gjord äfwen förut. Båda bysterna äro modellerade 
endast efter porträtter och hedra skulptören på det 
högsta. 'Runeberg liknar ändå inte alldeles riktigt 
men Garibaldi är lifslefwande', sade ett entusiastiskt 
ungt fruntimmer här om dagen." 

Amalia Lindegrens planerade 
porträtt 1861. 

Fredrika Runeberg berättar i „Anteckningar om 
Runeberg" följande: „Äfven Amalia Lindegren 
önskade måla Runeberg. Första gången derom 
gjordes förslag var Runeberg ej fullt återställd till 
krafter efter den svåra rheumatiska sjukdom han 
under hösten och vintern förut lidit af; och då han 
redan lofvat Löfgren att sitta för honom, ansåg han 
sig icke kunna uthärda med sådant honom alltid 
mycket besvärande bestyr. Något år sednare var alt 
aftaladt om hennes hitkomst för att måla Rbg, då 
kommo krigsrykten, rykten t.o.m. om fredsbrott 
mellan Sverge och Ryssland, och fruktande svårig-
heter i sådant fall, gaf fröken Lindegren återbud. 
Ledsamt att sålunda blef om intet en bild som väl 
troligen skulle blifvit ett verkligt godt porträtt af de 
af ingen med full sanning återgifna dragen af Rune-
berg i sin hälsas dagar." 

L i t t.: Fredrika Runeberg, Anteckningar om Runeberg, 
s. 137. 

Marcus Larsons oljemålning 1861. 

Ho. Knästycke, fas till höger, sittande i brunmålad 
länstol med rött överdrag. Prästrock och prästkrage. 
Nordstjärneordens riddar- och kommendörskors, 
Dannebrogen och St Anneorden. Glasögon, brunt 
hår. Högra handen griper om stolens armstöd. I 
vänstra handen en snusdosa. Brun bakgrund. 
Oljemålning, signerad: Marcus Larson Borgå 1861 
pinxit. 154 X 109. 

Tillhör .19531fil.mag. Anton Elvings sterbhus, Kulju gård, 
Suoniemi. Magister Elving hade under revolutionsåren 
1917-18 köpt porträttet i Petersburg med tanke på att 

Huru denna byst, som tydligen utförts av läraren i 
modellering vid Tekniska realskolan, ornamentsnida-
ren M. K. Broström såg ut är svårt att veta, ty intet 
exemplar är känt. 

L i t t.: Strömborg, BA IV, ss. 54-55. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 171. 
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rädda det och erbjuda det till någon offentlig samling i 
Finland. 

Då Larson i slutet av 1861 reste från Finland till 
Petersburg tog han, enligt Strömborg, porträttet med sig. 
Enligt A. Gauffin skänkte Larson det till balettmästaren 
C. Johansson i Petersburg. Sedermera utlämnades det 
till försäljning i Lindstedts antikvariska bokhandel i 
Helsingfors, där det befann sig 1904 och där K. K. Mei-
nander har fotograferat det. Enligt uppgift i den första 
upplagan av Gauffins bok skulle porträttet är 1906 ha 
befunnit sig i fru Aina Ericsons konsthandel i Helsingfors. 
År 1934 utbjöd mag. Elving porträttet i Strindbergs 
konsthandel i Helsingfors, där det dock icke fann köpare. 
En längre notis om porträttet (med bild), författad av 
Signe Tandefelt, ingick i Hufvudstadsbladet 14 mars 
1934. En uppgift om att det skulle existera tre eller 
t.o.m. fyra repliker af Larsons Runebergsporträtt har 
inte kunnat bekräftas, men skulle kanske kunna för-
klara tavlans gåtfulla uppdykande än i Petersburg, än 
i Helsingfors. 

Om Larsons besök hos Runebergs vintern 1860-61, 
som skulle vara ett par dagar, skriver Strömborg : „Ett 
par dar före jul hade ju Larson anlänt. Det blev 5 månader 
— — —. Ehuru Larson egentligen var landskapsmålare 
numera, återgick han denna vår till en annan sida av 
sin konst och utförde ett par porträtt, det ena av 
Runeberg och det andra av hans fru. Det senare 
ansågs mycket misslyckat och fru Runeberg förstörde 
det inom kort. Porträttet av Runeberg ansågs däre-
mot ganska bra." 

Fredrika Runeberg berättar i ett brev till Emilie 
Björksten, daterat Borgå den 4 maj [1861] „Larson har 
även porträtterat Rbg, ganska likt säger man, ändå är jag 
ej fullt belåten. Även min fysionomi har han före-
vigat på duken. Somliga tycka att det var likt, andra 
påstå det vara likare fru Möllersvärd eller fru Blom 
än mig." 

I sina „Anteckningar om Runeberg" omtalar Fredrika 
följande — ofta citerade — samtal mellan konstnären och 
henne : „Då Marcus Larson porträtterade Runeberg, 
frågade jag om han varsnat det Runeberg bestode sig 
många olika ansigten, minst ett dussin hvarann olika, 
tillade jag. 'Säg hundrafemtio, så kan det något förslå', 
svarade Larson. Säkert är att om ock ej just så många, 
så nog voro de dock en hel hop, och en målare, som under 
månadtal dagligen såg Runeberg, måste naturligtvis 
komma att observera att så var." 

Meinander säger att tavlan till sin komposition är en 
trogen kopia av Löfgrens porträtt. Av Strömborgs 
ovan citerade ord och av Fredrika Runebergs den 4 maj 
daterade brev (som båda blivit kända först efter det 
Meinander publicerade sin uppsats), synes det emellertid 
otvetydigt framgå att Larsons porträtt kom till redan 
under våren 1861 i Borgå, medan Löfgren målade sitt  

på Kroksnäs först under sommaren 1861. Redan den 20 

april 1861 — berättar Strömborg — öppnade Larson i 
Societetshuset i Borgå en utställning av de tavlor han 
målat i Borgå. Främst i raden högt uppe i salen hängde 
Runebergs porträtt „wid hwilket målaren — enligt 
Borgå-Bladet den 27 april 1861 — just dessa dagar lagt 
sista handen." Löfgrens porträtt blev bekant för allmän-
heten på en utställning i Helsingfors först i oktober 1861. 
I Borgå-Bladet den 4 maj 1861 ingår en lång kritik av 
Larsons utställning. Här säges: „Dessutom har expositio-
nen att bjuda på Runebergs porträtt, det bästa som ännu 
blifwit målat." 

Även Jac. Ahrenberg har trott att det var Larson som 
kopierade Löfgren. Han säger nämligen i sin uppsats om 
Runebergsporträtten 1904: „Marcus Larsons är i visst 
afseende en kopia efter E. J. Löfgren, men vida sämre än 
detta och kan således — ägande endast kuriositetsintresse 
— förbigås." 

Helsingfors Tidningar skriver den 13 april 1861: 
„Man har annars att inom kort åter wänta en särskild 
exposition af Marcus Larson, som under wintern wistats 
hos wår store skald i Borgå, der hans snabba pensel 
frambragt ett betydligt antal nya taflor. Tillochmed 
har hr Larson brutit sig in på ett för honom nästan 
nytt fält; han har nemligen målat Runebergs por-
trätt." 

A. Gauffin uppger att Larson och Löfgren målade 
Runeberg „samtidigt". Hans omdöme om tavlan lyder : 
„Löfgrens bild är rent tekniskt Larssons överlägsen, 
medan denna åter psykologiskt väcker mera intresse. 

— — Teckningen är säker men färgen hård. En uppgift, 
som jag har sett någonstädes, att det skulle vara det 
likaste porträtt af skalden som finnes, har av professor 
Valter Runeberg på min förfrågan på det bestämdaste 
förnekats. Med all sin brutala kraftfullhet visade det 
till fullo, att de rika möjligheter som Larsson en gång 
lagt i dagen som porträttmålare aldrig skulle nå 
mognad." 

L i t t.: Tikkanen, Finska Konstföreningen 1846-1896, 
s. 108. 
Strömborg, BA IV, ss. 67, 72, 384. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 180. 
Ahrenberg, Några Runebergs-porträtt, s. 121. 

Herrgårdar i Finland III, s. 14 (porträttet syns 
på interiörbilden.) 
Gauffin, Simon Marcus Larsson, 1908, ss. 58-
59, 78; förteckn. s. 11. 
Intima interiörer, s. 196. 
Fredrika Runeberg, Anteckningar om Rune-
berg, s. 158. 
Gauffin, Marcus Larsson (ny uppl. 1943), s. 192, 
Runeberg och hans värld, bild 273, text S. 140. 

Bild 75. 
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Bild 75. Oljemålning av Marcus Larson 1861. 



Bild 76. Marcus Larsons replik 1862. 

E. J. Löfgrens oljemålning 1861, se nr 112. 

Marcus Larsons replik 1862. 

III. Oljemålning signerad: Marcus. Larson. / 1862. 

154 X 109. 

Nylands nation, Helsingfors. 

På baksidan följande anteckning: Nyländska Afdelningen 
/ 18 2011 o 83 / af / Alfred BjörkstM / afdelningens f.d. 
kassör. 

Strömborg berättar i Biografiska Anteckningar i sam-
band med det av Larson utförda Runebergsporträttet: 
„Hans forna elever beställde även en kopia av det för 
gymnasiets räkning. Larson betingade sig 30o rub. sils. 
för kopian, men innan han utförde den reste han till 
Petersburg och tog även originalet med sig dit." I en 
not fortsätter Strömborg: „En kopia, som bar årtalet 
1862, var efter Larsons död utställd i Waseniuska bok-
handeln i Helsingfors. Då den icke fann köpare, blev den 
bortlottad och tillföll handlanden Liljeqvist i Lovisa.  

Vid hans konkursauktion inköptes den av vicekonsul 
Alfred Björksten för 500 mk. Konsul Björksten skänkte 
porträttet år 1883 till Nyländska avdelningen, i vars ägo 
det nu är. Kopian är mycket sämre än originalet och 
måste anses som ett ytterst skralt porträtt av Runeberg. 
Det är förmodligen denna kopia Larson skulle göra för 
gymnasiets räkning och lovat sända från Petersburg, men 
som aldrig hördes av." 

Helsingfors Tidningar innehåller den 26 september 
1864 följande notis : „På Wasenii boklåda exponeras 
för närvarande ett porträtt af Runeberg, måladt af Marcus 
Larson under dennes vistelse på skaldens sommarbonings-
ort, Kroksnäs. Taflan erbjuder den synnerliga märk-
wärdighet att wara det enda porträtt, som utgått från. 
Larsons pensel. Det synes också lätt, att den store land-
skapsmålaren här rört sig på ett för honom fremmande 
område; något som dock, i anseende till taflans nyss-
nämnda historiska intresse icke borde hindra den att 
finna köpare. Den är nemligen till salu för 15o rub. 
silfver." 

Notisen måste på tvenne punkter vara oriktig. Intet 
av Larsons porträtt — varken det som är daterat 1861, 
eller detta som är daterat 1862 — kan ha målats på 
Kroksnäs. Och Larsons Runebergsporträtt var ingalunda 
„det enda porträtt som utgått från Larsons pensel." 

I Runebergsarkivet i Borgå förvaras en portfölj 
innehållande „Handlingar rörande anskaffandet af J. L. 
R—s porträtt till Borgå Gymnasium." Papperen stamma 
från J. E. Strömborg och ha överlämnats av Ida Ström-
borg. Bland dem förvaras ett så lydande upprop : 

„Då Hofmålaren Marcus Larson under sin vistelse här-
städes målat ett större porträtt af professor J. L. Runeberg, 
hvilket allmänt erkännes ega en särdeles träffande likhet, 
men som icke kommer att inom Finland qvarstadna, så 
har hos åtskilliga af Runebergs fordne elever, under viss-
het att finna allmänt deltagande hos hans ännu lefvande 
lärjungar, den önskan väckts att med begagnande af det 
nu erbjudna gynnsamma tillfället, genom samme målare 
låta utföra ett nytt porträtt af den vördade läraren, för att, 
såsom ett framtida minne af hans lärareverksamhet, vid 
Borgå gymnasium förvaras. Priset är bestämt till 300 
rubel Silfver, och har hofmålaren Larson öfverlämnat 
åt en jury att afdöma, huruvida han i kopian fullkomligen 
lyckats återgifva originalporträttet, då han i motsatt fall 
är villig att afstå det sednare. — Under hopp om ett 
allmänt deltagande för saken har en subskription å 5 mark 
ansetts vara tillräcklig till sammanbringande af den 
erforderliga summan. 

Undertecknade hafva åtagit sig att de insamlade 
medlen emottaga och för deras användande redovisa. 

Borgå den 28 Maj 1861. 

J. W. Pesonius. F. J. Petersen. F. Serlachius, J. E. Ström-
borg. E. F. Maconi." 



Man kan inte låta bli att fråga sig varför Larson tog 
det 1861 målade originalporträttet med sig till Petersburg 
i stället för att avstå från det för de 30o rubel som utlova-
des för repliken. Och ansågs repliken år 1864, då den var 
till salu i Wasenius bokhandel så dålig, att Borgå gymna-
sium inte ville ha den ens för de i so rubel som den då 
betingade sig? Tack vare en fråga av „En Runebergs 
f. d. elev i Borgå gymnasium" i Borgå-Bladet den 3 
september 1864 får man emellertid genom J. E. Ström-
borgs svar i samma tidning den 24 september veta att 
bestyrelsen för anskaffandet av ett Runebergsporträtt till 
gymnasiet, efter Larsons död „med wår ende fram-
stående porträttmålare Löfgren — — — redan sistledne 
Juli månad träffat det aftal, att han genast efter åter-
komsten till Finland [från Paris], hwilken torde in-
träffa ännu denna höst, skulle emot den med hof-
målaren Larson öfwerenskomna summan utföra en 
kopia af det af honom målade å universitetet i Hel-
singfors befintliga porträtt af Runeberg, hwilket all-
mänt erkännes wara det bästa porträtt man af honom 
äger — — —." 

En notis i Helsingfors Dagblad den 27 september 
1864 omtalar även porträttet i Wasenius bokhandel och 
refererar i korthet notiserna i Borgå-Bladet. Även här 
heter det : „Vid en jemförelse mellan detta porträtt [det 
Larsonska] och det Löfgrenska blir det sistnämnde 
obestridligen segervinnaren." Helsingfors Dagblad på-
står — i motsats till Strömborg — att det utställda 
porträttet var originalet från 1861. Tidningen slutar 
med att säga: „Måhända hade Larson i lifstiden för 
afsigt att aflåta just detta porträtt åt de f.d. eleverna vid. 
Borgå gymnasium, ehuru tillstötande vidriga omständig-
heter hindrat honom derifrån." 

Om Larsons porträtt uttalade sig ännu så sent som 
1927 professor Ernst Nordström i Finsk Tidskrift. Han 
säger: „Larsson hade dristigheten att måla Runebergs 
porträtt och fick Runeberg att hänga sina ordnar på sig, 
vilket Runeberg annars icke gjorde. Porträttet, fastän 
dåligt, är imponerande och ger ett ganska gott begrepp 
om Runebergs ståtliga figur och utseende. En repris av 
porträttet finns i Nylands nationshus såsom gåva av konsul 
A. J. Björksten i Lovisa." 

L i t t.: Strömborg, BA IV, 5. 384- 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, ss. 176 
(bild), i 8o-18i. 
Gauffin, Simon Marcus Larsson, 1908, ss. 58-59, 
78; förteckn. s. 12. 

Nordström, Runeberg i sitt hem. Finsk Tidskrift 
1927. 
Runeberg och hans värld, text s. 14o. 

Bild 76. 

E. J. Löfgrens oljemålning 186i. 

112. Knäfigur; fas till höger, sittande i en brun- 
målad länstol med rött överdrag. Prästrock, präst- 
krage och vita manschetter. Nordstjärneordens 
riddar- och kommendörskors, Dannebrogen och 
St Anneorden. Glasögon, gråskiftande hår. Högra 
handen griper om stolens armstöd. Brun fond. 
Oljemålning, signerad: E. J. Löfgren Pinx: 1861. 
142 x no. 
Helsingfors Universitet. 
I rektors Redogörelse för Kejs. Alexanders-Universitetets 
i Finland förvaltning och verksamhet — — — från den 4 
september 186o till samma dag 1863, tryckt 1863, s. 3o 
meddelas att: „konsistorium, [år 1861] enligt Vice kans-
lers begifvande — — — med 30o rub. s:r fiscus rectoris 
bestridt kostnaden för ett af herr E. J. Löfgren utfördt 
porträtt af professoren Johan Ludvig Runeberg." 
Utställt på Finska Konstföreningens exposition 1862 och 
på dess minnesutställning över E. J. Löfgren 1885; på 
Porträttutställningen 1893 samt på utställningen „Helsing-
fors universitets porträttsamling" i Helsingfors Konsthall 
1931. 

I slutet av juli 1861 kom Löfgren till Kroksnäs för att 
måla Runebergs porträtt. Han höll flitigt på med det 
ända till inpå september, men enligt Strömborg lade han 
först på hösten i Helsingfors sista hand vid det. Att 
arbetet inte alltid var så lätt framgår av Fredrika Rune-
bergs skildring : „Om aftnarna kastade Löfgren ofta 
raketter och tände allehanda fyrverkeripjäser dem han 
förfärdigade, men icke ville det just mycket gå framåt 
med Runebergs porträtt, det han målade. Stundom då 
Rbg satt för honom, 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. — 'Nog måste det komma 
fram', menade Löfgren på sitt eget halfbarnsliga sätt, 
men icke ville det dock komma." Det är om Löfgren 
Dietrichson berättar att konstnären i sin förtvivlan skulle 
ha fällt det bekanta yttrandet: „Professorn har en så 
svinaktig mun." 

Strömborg anser också att porträttlikheten inte var 
den bästa, men Helsingfors Tidningar skrev den 12 okto-
ber 1861: „Knappt är den Holmbergska expositionen 
slutad, förrän man åter har att framwisa någonting, som 
gör den största heder åt den finska målarkonsten. Det är 
Löfgrens porträtt af Runeberg, nu hithemtadt och på 
några attiraljer när fullfärdigt. Hr Löfgren är den förste 
som werkligen målat Runeberg, — det är ett stort beröm 
nog, när man tänker på alla de många porträtter man sett, 
och dock är det det minsta man om den tavlan kan säga." 
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Bild 77. Oljemålning av E. J. Löfgren 1861. 



Den 14 oktober 1861 skriver Papperslyktan : „Der-
till kommer Löfgrens i dessa dagar fullbordade herrliga 
porträtt af Runeberg — — —" och Helsingfors Tid-
ningar återkommer den 26 oktober ännu en gång till 
expositionen och talar då om „hr Löfgrens ypperliga 
porträtt af Runeberg." Ahrenberg anser att Löfgren 
trots sin svaga teknik dock „med den konstnärliga intui-
tion han i hög grad ägde, i förening med J. L. Runebergs 
oändliga tålamod, kom fram till ett porträtt, som af 
samtiden accepterades, snart sagt för full valuta." Ahren-
berg anför även följande yttrande av konstnären : „Nog 
kunde jag se om han tänkte på räfvar och metkrokar eller 
något annat, men tänkte han på något annat då blef jag 
rädd för honom och kunde inte måla alls." Ahrenberg 
fortsätter : „Runeberg måtte vid denna tid ha tänkt 
mycket på räfvar och metkrokar, ty, frånsedt en viss 
pondus, tillkommen med ansträngning och möda, är 
det stora porträttet ett mediokert arbete, som väl återger 
de yttre dragen, men bakom dem intet af det pregnant 
och starkt lefvande själslifvet." 

På tavlan, som målades några månader efter Marcus 
Larsons porträtt har Löfgren placerat sin modell i samma 
ställning och i samma dräkt som på det Larsonska por-
trättet. Då tavlan målades påstås Löfgren ha frågat : 
„Skall prisen med?" vartill Runeberg svarat : „Javisst 
skall prisen med." Mellan vänstra handens tumme och 
pekfinger tycker man sig iakttaga en liten portion snus-
tobak. På Larsons porträtt åter förefaller handen att sluta 
sig kring en snusdosa. 

L i t t.: Tikkanen, Finska Konstföreningen 1846-1896, 
SS. 116, 121. 
Strömborg, BA IV, ss. 80-81, Ios. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, ss. 179, 
176 (bild). 
Meinander, Några hittills obekanta Runebergs-
porträtt, ss. 178-179. 
Dietrichson, Svundne Tider II, 1899, s. 321. 
Ahrenberg, Några Runebergs-porträtt, ss. 121, 
127-128 (bild). 
Hintze, Helsingfors universitets porträttsamling, 
SS. 78-79, (bild). 
Runeberg och hans värld, bild 274, text s. 140. 
Fredrika Runeberg, Anteckningar om Runeberg 
SS. 135-137. 

Bild 77. 

Arvid Liljelunds kopia efter Löfgrens porträtt. 

113. Bröstbild; fas till höger. Kopia, endast huvu-
det av Löfgrens målning. 
Oljemålning, signerad: Arvid Liljelund. Efter E. J. 
Löfgren. 6o X 48. 

Runebergs stuga utanför Jakobstad. Förvaras om vintern i 
Jakobstads bibliotek. 
Gåva av kommerserådet Axel Schauman 1888. 

Den 18 februari 1888 ingår i Wasabladet följande notis : 
„Minnesgåfwa. Artisten Arwid Liljelund, som för när-
warande wistas på orten i och för porträttmålning, har 
af handlanden Axel Schauman fått emottaga beställning 
å ett porträtt af Joh. Ludv. Runeberg, hwilket hr S. har 
för afsigt att förära Jakobstads kommun, för att dermed 
pryda „Runebergs stuga", denna erinran om och minne 
af Jakobstads ädlaste son, hwilket med synnerlig pietet 
af sagda kommun städse omhuldats." 

Redan den 18 augusti 1888 kan Wasabladet berätta 
följande : „Runebergs stuga. Från Jakobstad skrifwes till 
oss : Wid en enkel kollation uppsattes den 13 aug. på 
qwällen i Runebergs stuga det porträtt af skalden som. 
artisten Liljelund utfört på uppdrag af handl. Axel Schau-
man i Wasa. Taflan i och för sig ett fulländadt konstwerk, 
är utförd efter ett mindre wanligt porträtt af skalden, 
hwarföre dragen i första ögonblicken förefalla fremmande ; 
porträttlikheten kan dock bäst afgöras af den som kommit 
i beröring med skalden under hans helsas dagar. — Por-
trättet, infattadt i en präktig ram, kommer att i all framtid 
utgöra stugans dyrbaraste prydnad och wäna händer 
skola, liksom i går, pryda detsamma med frisk grönska 
såsom innerlig tacksamhetsgärd." 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 180. 

Reproduktioner efter E. J. Löfgrens 
oljemålning i861. 

En retuscherad fotografi i ovalt utsnitt efter 
Löfgrens porträtt, signerad av fotografen P. C. 
Liebert, Helsingfors, ingick i första häftet av „Por-
trätter till Fänrik Ståls Sägner", som bokhandels-
firman Frenckell et son (G. W. Edlund) i Helsingfors 
utsände år 1862. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 34, nr 65. 
Inköpt 3o. 12. 1902 från Lindstedts antikvariska bok- 
handel. 
L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 179. 

Joh. Lud. Runeberg (Falsk namnteckning!) 
E. J. LÖFGREN PINXIT A.B. F. TILGMANN 
HELIOGR. 1904. I Joh. K. Lindstedts Förlag i Helsing-
fors. 
Heliogravyr. 28,5 X 21 inom plåtranden; 44,5 X 34,5- 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 34, nr 132. 
„Köpt december 1904 från Joh. K. Lindstedts antikvariat. 
Pris 4: 50."  

Finlands Nationalmuseum. 
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L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 179. 
Ahrenberg, Heliogravyr-porträtt af Johan Lud-
vig Runeberg, Finsk Tidskrift 1904, s. 276. 

E. J. Löfgrens replik 1862. 

Oljemålning signerad: E. J. Löfgren pinx 1862. 
'71 X 57 ; förgylld rektangulär ram med inre oval 
bildöppning. 
Vasa Svenska Lyceum. 
Strömborg berättar att då Löfgren hösten 1861 fått sitt 
av Universitetet beställda porträtt färdigt „målade han 
i början av följande år en replik av samma porträtt för 
Vasa högre elementarskola." 

Wasabladet meddelar den 13 september 1862: „Wi 
äro anmodade tillkännagifwa, att det till högre elementar-
skolan ankomna porträtt af professor Runeberg, måladt 
af Löfgren, exponeras i högre elementarskolans lokal i dag 
och morgon på eftermiddagen kl 3-6. Frivilliga bidrag 
till porträttkassan emottagas gerna." 
L i t t. : Tikkanen, Finska Konstföreningen, 1846-1896, 

s. 124. 
Strömborg, BA IV, s. 81. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 179. 
Krook, Vasa Svenska lyceum, s. 243. 

E. J. Löfgrens replik 1867. 

Oljemålning signerad: E. J. Löfgren pinx 1867. 
142 x no. 

Borgå Lyceum. 

I Runebergsarkivet i Borgå och i Svenska Litteratur-
sällskapets arkiv förvaras handskrivna exemplar av en 
insamlingslista vars ingress har följande lydelse : „Ar 
1861 begyntes bland J. L. Runebergs f.d. elever en insam-
ling av medel till anskaffande af ett porträtt af den vör-
dade läraren för att såsom ett framtida minne af hans 
lärareverksamhet vid gymnasium i Borgå förvaras. 
Enligt aftal skulle porträttet målas af Markus Larson, 
som den tiden vistades i Borgå, för 30o rubel Silfver. 
Som emellertid Larson lemnade orten och landet utan 
att fullgöra det honom gifna uppdraget, af bröts nämnde 
insamling, och de dittills uppburna medlen insattes i 
Borgå sparbank för att förräntas, till dess man blefve i 
tillfälle att för ändamålet anlita någon annan utmärkt 
målare. Ett sådant tillfälle erbjuder nu vår frejdade lands-
man, målaren E. J. Löfgren, som lofvat att på de med hof-
målare Larson aftalda vilkoren lemna en kopia af det af 
honom år 1862 målade utmärkta porträtt af Runeberg, 
som nu förvaras på universitetet i Helsingfors. Insam-
lingen skall derföre nu fortsättas bland de af Runebergs 
f.d. elever, som ännu ej varit i tillfälle att lemna det  

bidrag af 5 mark, som vid insamlingens början ansågs 
vara tillräckligt för den erforderliga summans samman-
bringande. För medlens förvaltning och användning 
ansvara fortfarande undertecknade. Borgå den 7 novem-
ber 1866. Adolf Boman. F. J. Petersen. C. F. Serlachius. 
J. E. Strömborg." 

Den sistnämnde undertecknaren var säkert den som 
både författat och skrivit ut uppropen och som bar den 
största arbetsbördan vid insamlingen. I ett cirkulärbrev 
till insamlare på landsorten ges ytterligare följande notiser : 
„Upplysningsvis har jag äran nämna att Löfgren redan 
håller på att måla porträttet och att man har all anledning 
att hoppas att det skall blifva det bästa porträtt af Rbg 
som finnes och som numera kan fås. I början af instun-
dande dec. torde det blifva färdigt och till den tiden 
hoppas bestyrelsen få emottaga de influtna medlen." 

I Biografiska Anteckningar berättar Strömborg 
emellertid att Löfgren först i mitten av juni 1867 kommit 
till Borgå för att till gymnasiet överräcka den kopia som 
beställts av „hängifne och tacksamma lärjungar" till 
Runeberg. 

Borgå-bladet skriver den 22 juni 1867: „Wår solenni-
tetssal, som redan förut haft några wärdefulla taflor, 
har nyss erhållit twenne nya och stora prydnader, ett 
porträtt och en byst af Runeberg. Det förra, en oljetafla 
i stort format, är måladt af artisten Löfgren och föreställer 
skalden sittande, klädd i prestrock och bröstet dekoreradt 
med flere wackra ordnar, på hwilka sednare artisten, 
eget nog, anwändt mycken petitess. Taflan är utförd 
med den skicklighet, för hwilken Löfgrens pensel är så 
wälkänd i porträttmåleri, och wi tweka ej att anse den för 
den bästa af alla de många hittills målade, med samma 
innehåll. Dock måste wi äfwen upprepa, hwad som ofta 
förut redan anmärkts, att Runebergs porträtt hör till de 
swårast träffade, då den äkta, karakteristiska likheten 
med originalet afses. Äfwen här obserweras ett drag, 
troligtwis det för starkt markerade wecket mellan ögonen, 
som ger åt ansig tet en wiss lidande och på samma gång 
sträng min, den ingen torde kunna erinra sig från werklig-
heten. Också ett annat owanligt drag, en något högtidlig 
min, påminnande litet om audienssalen, tro wi oss kunna 
upptäcka såsom icke rätt öfwerensstämmande med det 
ansigtsuttryck, som wi jemte alla andra Runebergs elewer 
want oss att bära i kärt och troget minne." 

Finlands Allmänna Tidning ansåg kopian vara „af 
lika stort värde som det efter naturen målade originalet 
och äger törhända framför detta förtjänsten af en varmare 
kolorit och ett djupt själsuttryck." 

L i t t.: Tikkanen, Finska Konstföreningen 1846-1896, 
s. 16 
Strömborg, BA IV, ss. 199, 391. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, ss. 179 
—180. 
Hultin, Borgå gymnasii historia II, s. 178. 
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Bild 78. D. F. Hirns fotografi 
1862 eller 1863. 

Fotografi tagen av D. F. Hirn i Helsingfors 
våren 1862 eller 1863. 

118. Knästycke; fas till vänster, sittande i stoppad, 
låg länstol med vänstra armen lutad mot ett mörkt 
sybord med utskärningar. Prästrock; de fem översta 
knapparna knäppta, de tre nedersta öppna. Under 
rocken skymtar en väst med dubbla knapprader. 
Lindad vit halsduk, glasögon och vigselring. Mellan 
den högra handens tumme och pekfinger en pris snus 
Visitkortsfotografi med tryckt signatur på framsidan 
t.h.: Fotogr. F. HIRN. H :fors. 

Borgå museum m. fl. 

I Maria Degerts album i Runebergsarkivet i Borgå finns 
ett exemplar av denna fotografi med anteckning på bak-
sidan: D. F. Hirn maj 1862. 
I Runebergs hem i Borgå finns ett exemplar (n :o 43) 
med anteckning : Af D. F. Hirn 1862 i maj. 
I Svenska Litteratursällskapet finns ett exemplar med 
tryckt signatur: F. Hirn, Åbo (beroende på att F. Hirn  

senare flyttade till Åbo) och ett annat exemplar med 
anteckning: Taget mars 1863 å Boulevardsg. 1 af D. F. 
Hirn enligt egen uppgift år 1909. 
I Svenska Litteratursällskapets arkiv finns en antecknings-
lapp på vilken Ernst Lagus skrivit: „En fotografi 
togs 1862 av en dövstum fotograf Hirn (enl. Lihr). Jag 
skrev 1907 till Julle Hirn om saken, men erhöll intet svar. 
Telefonerade 6.11 1910, då Julle lovade göra vad han 
kunde." Publicisten Julle Hirns försumlighet — eller 
kanske är det trots allt han som förmedlat uppgiften 
på själva bilden från fadern-fotografen fastän Lagus 
daterat sina anteckningar orätt — kan i någon mån ersättas 
av vad hans syster, professorskan Julia Hirn — v. Bonsdorff 
vid en intervju på 193o-talet berättat. Hon bekräftade 
att hennes far, före 1863, innan han gifte sig, hade foto-
grafiatelj e i hörnet av Bulevarden och Mannerheimvägen. 
Bland den rekvisita han vid fotograferingarna brukade 
använda hade han just det svarta sybord med en fot och 
utskurna blommor, som Runeberg sitter vid. (Sybordet 
är fortfarande bevarat och äges 1953 av fotografen Hirns 
dotterdotter fru Greta Donner.) Julia v. Bonsdorff var 
också väl medveten om att hennes far tagit ett av de mest 
kända Runebergsporträtten. 

Det står alltså utom varje tvivel att bilden tagits av 
dö vstuniskolläraren och fotografen David Fredrik (Fritz) 
Hirn (1834-1910), som själv var dövstum och som den 
27 september 1863 gifte sig med den likaså dövstumma 
Maria Lovisa Klingenberg, sedermera under namnet 
Maria Hirn en av våra mest anlitade fotografer. 

Dateringen av Runebergsfotografin är osäker. De 
flesta anteckningar gå ut på att bilden togs i maj 1862, 
men så vitt man vet besökte Runeberg icke då Helsing-
fors. Hirns egen uppgift att bilden är tagen i mars 1863 
är sannolikare, ty i slutet av februari 1863 voro Runebergs 
en vecka i Helsingfors. Möjligheten att Hirn tagit sin 
bild i Borgå måste väl avvisas på grund av sybordet, 
som hörde till utrustningen i ateljen vid Bulevarden. 

Denna fotografi, som man, då Meinander år 1904 gav 
ut sin förteckning, trodde var tagen av A. Ottelin, och 
som Meinander kallar „A. Ottelins knästycke 1861", 
blev redan under Runebergs livstid otaliga gånger repro-
ducerad. Bilden spriddes också av andra, samtida 
fotografer. Nationalmuseum äger t.ex. ett gammalt 
visitkortsfotografi med P. C. Lieberts stämpel. I många 
fall har fotografin undergått väsentliga omarbetningar. 
Bilden svängdes åt motsatt håll, den enkla prästrocken 
förseddes med blanka galoner; bakgrunden, stolen och 
sybordet retuscherades bort; minen, hållningen och hela 
gestalten förändrades nästan till oigenkännlighet. En 
mycket spridd visitkortsfotografi, just med de blanka 
galonerna och knapparna, är försedd med följande text: 
„P. H. Beijers Bokhandel, Helsingfors. Verlagsanstalt 
Bruckmann, Miinchen. D4os4 Registered, en annan i 
kabinettkortsformat ingår som nr lo i serien Sveriges 
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store män. Den är utgiven av R. Blaedel & Co, Stock-
holm. — Några av de mest kända reproduktionerna 
skola uppräknas i det följande. 

L i t t. : Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, ss. 176 
—178, samt titelplansch, se nr 122. 

Meinander, Några hittills okända Runebergs-
porträtt, S. 179. 
Runeberg och hans värld, bild 280. 

Bild 78-79- 

Arvid Liljelunds oljemålning 188o efter 
D. F. Hirns fotografi. 

Oljemålning; fritt kopierad efter D. F. Hirns 
fotografi. Huvudet vändt ännu mera åt vänster; 
veckad prästrock. 
Oljemålning, signerad: Arvid Liljelund 1880. 

75 X 55. 
Tillhör Jakobstads stad och är enligt påskrift 27 februari 
1882 upphängd i Rådhuset. 
Reproduktioner i Svenska Litteratursällskapet. Typ 66. 

L i t t.: Finska Fornminnesföreningens porträttenkät. 
I s. 646. (Handskrift i Finlands Nationalmuseum.) 
Meinand er, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 177. 

Litografier efter D. F. Hirns fotografi. 

Joh. Ludv. Runeberg (facsimile av namnteck-
ningen) / I. W. Tegner & Kittendorff-s lith. Inst. 
Litografi; fas till vänster, tryckt på tunt kinapapper 
och upplimmad på kartong. 16,8 x ii; det hela 
40 X  28,3. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 42 B. a, nr 83. 
Denna i Köpenhamn utgivna litografi torde ha utkommit 
år 1869. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 177. 

Joh. Ludv. Runeberg (facsimile av nanmteck-
ningen). / Lith. efter Photographi I I. W. Tegner & 
Kittendorff lith. Inst. 
17,7 X 10,5. 
Johan Ludvig Runebergs Samlade Skrifter. Första bandet. 

Stockholm 1870. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 177. 

Bild 79. Fotografi efter D. F. Hirn. 

En heliogravyr efter den Tegnerska litografin 
ingick år 1904 såsom titelplansch i Svenska Littera-
tursällskapets festskrift till Johan Ludvig Runebergs 
ioo-årsminne och utgjorde en av illustrationerna till 
K. K. Meinanders uppsats „Porträtt af Johan Ludvig 
Runeberg." Bilden är försedd med facsimile av 
namnteckningen och signerad A. B. F. Tilgmann 
Heliogr. 1904. 

Joh. Ludv. Runeberg (facsimile av namn-
teckningen) / L W. Tegner & Kittendorff-s lith. Inst. 
Litografi; fas till vänster. 18,2 X 12. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 42 B. a, nr 53. 
Titelplansch i Johan Ludvig Runebergs Samlade Skrifter. 
Första bandet. Stockholm 1873. 

Joh. Ludv. Runeberg. (Facsimile av namnteck-
ningen). Lith. Anst. v. J. G. Bach, Leipzig. 
Litografi. 16,8 X II. 



Titelplansch i Ausgewählte Gedichte von Johan Ludvig 
Runeberg. Deutsch von Dr. Max Vogel. Leipzig 1878. 

Omvänd och mycket förvanskad bröstbild i 
oval tillsammans med i i andra nordiska författare. 
Tonlitografi. 21,5 X 14. 
Plansch i Wladin'iir Zotow's ryskspråkiga världshistoria, 
IV delen, Petersburg, Moskva 1882. 

Bild 80. 

Efter en tecknad bild har vykort i olika varianter 
utgetts såsom ljustryck. På teckningen har präst-
rocken försetts med blanka galoner och knappar. 
Postkort efter originalfotografin existera även. 

Träsnitt efter D. F. Hirns fotografi. 

JOHAN LUDVIG RUNEBERG 
Träsnitt; fas till höger, sign.: E. Skill. del. et  Sc. 
16X 14,5. 
Ny Illustrerad Tidning 1871. N:o 2, 14 januari. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 177. 

J. L. RUNEBERG. 
Illustrationsprove af „Johan Ludvig Runebergs Samlade 
S krifter" . 
Träsnitt; detsamma som föregående men utan 
signatur. 12,5 X 9,2. 
Prospekt till Hemvännen 1877. 
På omslaget till tidskriften Hjemmet 29 maj 1886, nr 22. 
Titelplansch 18 x 11,2 i Johan Ludvig Runebergs Samlade 
Skrifter. Svenska Folkets upplaga. Första bandet. Stock-
holm 1876. 
Titelplansch 18,2 x 11,7 i Johan Ludvig Runebergs 
Samlade Skrifter. Första bandet. Helsingfors, 1882. 
D :o rund, diam. 4,7 face till vänster, inpressad i guld 
på klotpärmarna till båda banden. 

Titelplansch, 17,7 X 11,2 i Johan Ludvig 
Runebergs Samlade Skrifter. Första bandet. Stockholm 
1886 och 1893. 

JOHAN LUDVIG RUNEBERG 
Träsnitt, samma som ovanstående, men rakt avskuret 
nertill. 14,5 X 12,3. 
Hemvännen 1875, febr. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 177. 

J. L. Runeberg. 
Träsnitt, samma som ovanstående, ytterligare av- 
skuret nertill och på sidorna. 12,2 X 11,5. 
Ur någon tidskrift. 

Finlands Nationalmuseum. 

JOHAN LUDVIG RUNEBERG 
Träsnitt, samma som föregående, men signerat : 
J. R. sc. 9 X 8,6. 

Finlands Nationalmuseum. 

RUNEBERG N:o 26. 
Träsnitt, samma som föregående, men signaturen 
borta. 
Fotografi i Finlands Nationalmuseum. 

Johan Ludvig Runeberg (1802 (sic!) —1877). 
Träsnitt signerat: H. P. HANSEN. 8,5 X 6,6. 

I Ahnfelts Verldslitteraturens historia II, p. 688. 

Träsnitt, grovt arbete. 

Nykterhets Basunen 1878, 2 januari. 

JOHAN LUDVIG RUNEBERG 
Träsnitt sign.: F. R Sc. 7 X 6. 

Solsken i hemmet. Utgifven af Sanningens härolds tryckeri-
bolag Battle Creek, Michigan 1885, s. 67. 

Träsnitt, grovt arbete (rocken skuggad i stela, 
parallella, sneda ränder; bilden avskuren på sidorna.) 

Illustrerat Svenskt Folkbibliotek 1886, p. 324. 

Johan Ludvig Runeberg (ibland J. L. Runeberg). 
Träsnitt i oval ram, omgivet av girlander. 7 X 6. 
Ingår i olika antologier. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 178. 

Träsnitt; fas till vänster, nertill halvrunt 
avskuret. 4 X 4,5- 
På pappomslaget av Fänrik Ståls sägner, Stockholm 1891, 
Kung Fjalar, Stockholm 1895, Kungarne på Salamis, 
Stockholm 1891, Nadeschda, Stockholm 1892, Älg-
skyttarne, Stockholm 1894, m. fl. 
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Bild 80. Litografi efter Hirns fotografi. 



Bild 81. Lihrs fotografi nr i 1863. 

Vittra författare. — Carl Wilhelm Böttiger. 
Carl Wilh. Aug. Strandberg. Elias Sehlstedt. Johan 
Ludvig Runeberg. Johan Nybom. Carl Anders Kullberg. 
Carl Snoilsky. 
Träsnitt; författarnas porträtt inom omramning av 
slingrande rankor m.m. — Runeberg, fas till 
vänster, i mitten. 
32 X 22. 

Svenska Familjejcurnalen 1873 häft 2. (Band 12, S. 53.) 

Reproduktioner efter Hirns fotografi. 

J. L. Runeberg. 
Fas till höger. Osignerad etsning. io X 8,3 inom 
plåtrand; 21,9 X 15,5. 
Titelplansch i King Fialar A POEME IN FIVE 
SONGS. Translated by Eirikr Magnusson, M.A. 
London 1912. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 177. 

Bröstbild. 21 x 20,5. 
Vävd på tyg, sign. Vasa. [?] 
Ingeniörskan Tyyni Lindroos, Borgå, m.fl. 

Bild 82. Lihrs fotografi nr 2. 

J. C. Lihrs fotografier den 19 februari 
1863. 

Om tillkomsten av dessa fotografier har Topelius, 
på uppmaning av Strömborg, i ett brev till den sist-
nämnde daterat Björkudden den 3o augusti 1883 
gett följande skildring: „Den 19 Febr. 1863 f.m. 
besökte mig Runeberg, jemte Bergmästarn, i Hel-
singfors. Han var glad och skämtsam. Vid bort-
gåendet föreslog Bergmästaren [Fredrik Teng-
ström], att vi skulle se hans embetsrum [Bergskolle-
gium] i dåvarande Hartwallska gården vid Fabians-
gatan. Rbg samtyckte och vi följdes åt. 

Men Bergmästaren var en skalk, som begagnade 
detta tillfälle till en surprise. Han hade på förhand 
vidtalat en av sina yngre tjänstemän vid namn Lihr, 
som var dilettant i fotografi, att der hafva sin apparat 
i ordning. Knappt hade vi inträdt innan vi placerades 
i en soffa, och få minuter derefter fanns den bästa 
fotografi af Rbg, som någonsin blifvit tagen, —
troligen derför bäst emedan han icke fick tid att 
känna sig generad, såsom han alltid kände sig på en 
presenterbricka. 
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Bild 84. Lihrs fotografi nr 3 b. Bild 83. Lihrs fotografi nr 3 a. 

Att bifiguren bredvid honom var det mera, synes 
af fotografin. Bergmästaren förenade med denna 
surprice den goda afsikten att gifva Lihr, som då hade 
planer att blifva fotograf till yrket, en glänsande 
början. 

Efter väl lyckadt puts inbjöd Bergmästaren oss 
jemte ett par af Rbgs närmare vänner till en glad 
middag hemma hos sig — — 

Valfrid Vasenius ger en litet annan framställning 
av tillgången. Han skriver i sin stora Topeliusbio-
grafi om Runebergs besök hos Topelius: „När sedan 
kaffet är drucket, gå de båda skalderna till en fotograf: 
Runeberg hade föreslagit att de skulle porträtteras 
tillsammans ; 'tänk en sådan ära för Zachen', skriver 
frun. 

Paul Nyberg anför i „Från Kuddnäs till Björk-
udden" ett brev som Topelius skrev till sin moder 
den 9 mars 1863: „Jag var åter och lät, på begäran, 
fotografera mig vid Runebergs sida. Icke ha vi 
ännu sett något avtryck — — 

Meinanders uppgift — som förefaller att stamma 
från Lihr själv — att det först togs två olika bil-
der i mindre format och några dagar senare två  

likadana större bekräftas delvis av uppgiften i To-
pelius brev till sin mor. Tydligen är bilden på 
pinnstolarna — negativet ej bevarat — en andra 
sittning. Härför talar även de omständigheterna att 
Runeberg knäppt sin nästöversta rockknapp och att 
Topelius försett sig med en pipa! Topelius uppgift 
„vi placerades i en soffa" stämmer lika litet överens 
med verkligheten som Meinanders „sittande på ömse 
sidor om ett bord." 

L i t t.: Strömborg, BA. IV, s. 144-145, 390. (Den 
här publicerade bilden hör inte till den Lihrska 
serien.) 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg ss. 181 
—182. 
Meinander Porträtt af Zacharias Topelius, s. 198. 
Vasenius, Zacharias Topelius, IV, s. 23o. 
Nyberg, Från Kuddnäs till Björkudden, s. 138. 

J. C. Lihrs fotografier den 19 februari 1863. 
Nr i. 

142. Runeberg och Topelius sittande på var sin 
stol med stoppad sits. Runeberg i helknäppt präst- 
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rock (den andra knappen uppifrån oknäppt) samt 
lindad vit halsduk. Glasögon. Högra handen stucken 
innanför rocken, den vänstra stödd mot vänstra 
benet. Stolsitsen syns endast obetydligt. Topelius 
sitter med armarna i kors över bröstet. 
Illa skadat originalnegativ på glas. 8,5 X 10,5. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 44, nr 408 b. 
Gåva 22 april 1913 av J. C. Lihrs arvingar. 
I Litteratursällskapets arkiv dessutom kopia utan retusch 
nr 209 a-b. Gåva dec. 1907 av myntdirektör J. C. Lihr. 
Runebergsarkivet i Borgå, fotografierna nr 28, 29, 30; 31 
(endast Runeberg). Kallas här i :sta fotograferingen. 
Denna fotografi har utgjort förebild för otaliga reproduk-
tioner, framförallt Albert Edelfelts porträtt. Se nris 
150-161 i det följande. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 181, d. 
Nervander, Blad ur Finlands kulturhistoria, 
titelbild. 
Vasenius, Zacharias Topelius, band IV, titelbild. 
Runeberg och hans värld, bild 281. 

I de tre sist anförda böckerna skiljer sig reproduktionen 
från den ursprungliga bilden. De båda herrarnas, isynner-
het Topelius benställning är en annan. Huruvida detta 
beror på en retuschering av den just på detta ställe skadade 
plåten eller på att man här hade att göra med ytterligare 
ett icke längre bevarat negativ är svårt att avgöra. 

Bild 81. 

J. C. Lihrs fotografier den 19 februari 1863. 
Nr 2. 

143. Runeberg och Topelius sittande på var sin 
stol med stoppad sits. Bakom Runeberg syns stolens 
i trä utsnidade ryggstöd. Detta ryggstöd har åstad-
kommits efteråt genom skrapning och målning med 
svart tusch direkte på den fotografiska hinnan. 
(Observera. Om en man av normal längd sitter på 
en stol av den typ som här avbildas syns ryggstödet 
inte ovanför axlarna.) För övrigt samma bild som 
föregående, men genom att det nedre partiet är bättre 
bevarat på detta negativ syns stolen och stolsbenet 
mest till höger. 
Skrapat och något skadat originalnegativ på glas. 
8,5 X 10,5. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 44, nr 408 a. 
Gåva 22 april 1913 av J. C. Lihrs arvingar. 

I Litteratursällskapets arkiv dessutom kopia utan retusch, 
nr 207. Gåva december 1907 av myntdirektör J. C. 
Lihr. Skråmorna återfinnas även på denna kopia. 

L i t t. : Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 181, c. 

Bild 82. 

J. C. Lihrs fotografi den 19 februari 1863. 
Nr 3. 

144. Denna bild är tagen på ett längre avstånd —
man ser till och med mattan under stolarna. Herrarna 
ha flyttat på sig och Runeberg har nu blicken 
riktad mera åt höger. Handen på det vänstra benet 
annorlunda, stolen och stolbenet synligt till vänster. 
Även på detta negativ förefaller stolens ryggstöd 
att efteråt ha lagts till bakom Runebergs rygg. 
Topelius har flyttat på sig så att man ser mera 
av hans stol till vänster. Den vänstra handen har han 
nu stuckit innanför rockuppslaget. Mycket skadat 
originalnegativ på glas. Skråmor just invid Topelius 
ansikte, det vänstra hörnet av negativet avslaget. 
8,5 x 10,5. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 47, nr 408 c. 
Gåva 22 april 1913 av J. C. Lihrs arvingar. 
I Litteratursällskapets arkiv dessutom kopia utan retusch, 
nr 208, gåva december 1907 av myntdirektör J. C. Lihr. 
Därutöver gammal visitkortsfotografi utan det tillagda 
ryggstödet. (Bild 83.) 
Runebergsarkivet i Borgå, nr 32, 32 a, 33. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 181 b. 

Bild 83-84. 

J. C. Lihrs fotografi februari 1863. 
Nr 4. 

145. Runeberg och Topelius sitta nu på pinnstolar, 
måhända i en annan omgivning. Runeberg har 
slagit vänstra armen kring pinnstolens ryggstöd och 
håller händerna knäppta, med tummarna mot varann. 
Han är klädd som på föregående bilder men har 
knäppt den nästöversta rockknappen. Topelius 
sitter med armarna korsade och har en pipa i den 
högra handen. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 48, nr 367. 
Kopia utan retusch, utförd i april 1913 av Atelier Nyblin, 
efter originalfotografi i Borgå. 
12 X 7,5. 
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Bild 85. Lihrs fotografi nr 4. 



Orginal fotografin i Runebergs hem i Borgå. 
I Runebergs-arkivet i Borgå dessutom kopiorna nr 35, 
36, 37, 38. 
Kallas här Gr 4 2dra fotograferingen. 

Lit t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 181, a. 
Meinander, Porträtt av Zacharias Topelius, ss. 
198, bild s. 200. 

Bild 85. 

Fotografier efter J. C. Lihrs fotografier 
1863. 

De Lihrska fotografierna ha utgjort förebild för tal-
rika nyfotograferingar. Man har uttagit Runeberg 
ur bilden, svängt honom åt vänster, skurit av bilden, 
och försett den med tillägg av många slag. De 
vanligaste av dessa fotografiska reproduktioner 
uppräknas här : 
Retuscherad visitkortsfotografi signerad: C. A. 
Hårdh, H: fors 31 Societetshuset 31. Sv. L. S. Typ. 
47. B. a., nr 233, 593. 
Även i kabinettkortsformat: CABINET POR-
TRAIT C. A. HARDH HELSINGFORS. Sv. L.S. 
Typ. 47. B. a., nr. 589. 
Fritz Hjertzell. Helsingfors, Norra Esplanadgatan 27. 
Sv. L. S. Typ 47, B. a. nr 378. 
Fotografi av Daniel Nyblin som tillagt en interiör 
med fönster eller tavla och ett bord med en ljusstake. 
I mycket stort format i Runebergs hem i Borgå. 
J. L. Runeberg 
5. 2. 1804 6. 5. 1877. 
Daniel Nyblin. Helsingfors 1904. 
Kabinettkortsfotografi med stolkarmen och en del 
av fönstret. 

Finlands Nationalmuseum. 

Kopior utförda efter J. C. Lihrs fotografier 
1863. 

146. Bröstbild. 
Oljemålning av Augusta af Brungir. 
77 X 66. 

Tillhörde 1904 geheimerådet Th. Cederholm, Helsing-
fors. Har år 1953 inte kunnat uppspåras. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 182. 

Bild 86. Oljemålning av B. Reinhold 1877. 

Knästycke. 
Oljemålning signerad: B. Reinhold / 1877. 
Utförd dels efter Philipsens fotografi 1858, dels 
efter Lihrs fotografier 1863 (ansiktet). 125 X 95. 
Målad för Tavastehus Normallyceum och upphängd 
i skolans festsal vid en minnesfest 6 maj 1878. 
Tavastehus Normallyceum, numera i Hämeenlinnan Lyseo. 

L i t t.: Åbo Underrättelser lo mars 1878. 
Hämäläinen 9 maj 1878. 
Hufvudstadsbladet 7 och 12 maj 1878. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 187. 
Hirn, Runebergskulten, 5. 301 . 

Bild 86. 

Bröstbild. 
Svartkritsteckning av F. Ahlstedt. 65 X 52. 

1904  i J. K. Lindstedts konsthandel i Helsingfors. 
Har år 1953 icke kunnat uppspåras. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 182. 
Meinanders uppgift att teckningen skulle finnas 
i Cygnxi galleri stämmer inte. 
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149. J. L. Runeberg * 18 512 04 t 18 6/5 77. 
Bröstbild, omgiven av vyer av stugan i Jakobstad, 
Kroksnäs, Borgåhemmet, graven, insjölandskap, 
liljekonvaljer, rågax m.m. Tuschteckning, signe-
rad 0. Svenberg. 20 X 13. 
Finlands Nationalmuseum. 

Edelfelts porträtt av J. L. Runeberg 
efter J. C. Lihrs fotografier 1863. 

Den 24 oktober 1875 antecknar Strömborg : „Hem-
kommen från Åbo besökte jag Rbg i dag och fann 
honom skäligen rask. Han beklagade sig dock öfver 
att han öfverhufvud varit skral under min bortavaro. 
Detta erfor jag redan i Helsingfors af unga Edelfelt, 
som varit hitrest för att måla Rbgs porträtt, men varit 
tvungen att afstå från försöket emedan Rbg var så 
skral, att han ej förmådde sitta för honom. Något 
hopp att numera få Rbgs porträtt i olja torde derför 
ej förefinnas. Åtminstone tycktes Edelfelt hafva 
slagit tanken derpå ur hågen." 
I Bertel Hintzes bok om Edelfelt omtalas följande: 
„När Nyländska avdelningen våren 1878 beslöt 
insamla medel för ett porträtt av Runeberg, avsett 
att skänkas till Studenthuset och genom C. G. 
Estlander omedelbart beställde detta porträtt av 
Edelfelt, svarade denne i ett brev till Estlander, 
daterat Paris 23 mars 1878, att han vid sitt sista besök 
hos Runeberg i oktober 1875 „försökte så mycket 
som möjligt inpregla de kära dragen i mitt minne" 
— därmed bevisande, att han icke fått tillfälle att 
göra direkta studier av Runeberg. I samma brev 
meddelar Edelfelt att han har för avsikt att måla 
skissen till porträttet i Paris; som grundval för 
målningen hade han redan gjort en studie av skaldens 
son Lorenzo och skulle ytterligare utföra en annan 
av Walter Runeberg." — — — Doktor Hintze 
fortsätter : „Också projektet av år 1878 förföll, dels 
på grund av Edelfelts motvilja att måla döda personer 
efter fotografi, dels emedan den planerade insamlin-
gen ej gav önskat resultat. — Edelfelts teckningar i 
Ateneum — — — hänföra sig dels till detta aldrig 
utförda arbete, dels till det långt senare porträtt han 
gjort som titelbild till Fänrik Ståls sägner." 

L i t t.: Strömborg, BA IV, s. 318. 
Hintze, Albert Edelfelt I, ss. 8o, 242. 

Oljemålning av Albert Edelfelt 1893 efter 
J. C. Lihrs fotografier 1863. 

Sittande knäfigur; fas till höger, i helknäppt 
prästrock och lindad vit halsduk. Högra handen in-
stucken i rocken, den vänstra vilar i famnen. Varm, 
gulbrun ansiktsfärg, gråviolett fond. 
Oljemålning, signerad: A. Edelfelt 1893. 
58 X 433- 
Målad på Haiko i september 1893 efter fotografi av 
J. C. Lihr 1863. 
Utförd för Finland i XIX:de seklet. 

Konstmuseet i Åbo. 
Skänkt 1897 av kommerserådet Fredrik Rettig. 
Utställd vid Konstföreningens i Åbo utställningar 1897 
och 1904. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 183. 
Meinander, Några hittills obekanta Runebergs-
porträtt, s. 179. 
Hintze, Albert Edelfelt III, s. 139, nr 672. 
Åbo Tidning 4. 4. 1897. 
Borgå-Bladet. 25. II. 1930. 

Reproduktioner. 

JOH. LUDV. RUNEBERG. 
EFTER EN TAFLA AF A. EDELFELT. 
Heliogr. F. Tilgmann, Helsingfors. 28,5 X 21,5 inom 
plåtrand. 

Finland i XIX:de seklet, den svenska upplagan, s. 268. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 76, nr 49 (med finsk-
språkig text), 388, 91 („före all skrift"). Exemplar „före 
all skrift" i Finlands Nationalmuseum. 

Joh. Ludv. Runeberg. 
Heliogr. Akt. Bol. F. Tilgmann, H:fors. 14 X II, 
inom plåtrand. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 76, nr 95. 
Även titelplansch i Samlade Arbeten. I, Helsingfors 1899. 

Johan Ludvig Runeberg (facsimile av namn- 
teckningen). 
HELIOGR. AKT. BOL. F. TILGMANN. 
Tryckt på ljusgult siden. 10,7 X 8 inom plåtrand. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 76, nr 136. 
„Köpt från Lindstedts antikvariat. Pris 4: 5o." 
Finlands Nationalmuseum. 
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Bild 87. Teckning av Edelfelt. 

Albert Edelfelts teckning efter J. C. Lihrs 
fotografier 1863. 

Bröstbild en face. 
Kritteckning, antagligen utförd på ett fotografiskt 
underlag för den illustrerade upplagan av Fänrik 
Ståls sägner 190o. 30 X 24. 

Antellska samlingarna i Helsingfors; förvaras i Konstsam-
lingarna i Ateneum tillsammans med de övriga illustratio-
nerna till Fänrik Ståls sägner 1900. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 183. 

Bild 87. 

Reproduktion. 

Joh. Ludv. Runeberg (facsimile av namnteck-
ningen). 
Autotypi med ton, tryckt innanför en plåtrand, 
signerad AB F T. 25 X 18,5. 

Fänrik Ståls sägner, med teckningar av Albert Edelfelt, 
1900. I otaliga upplagor på olika språk ända till 1940-
talet. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 82, nr 232.  

Bröstbild; fas till vänster, efter Lihrs fotografi. 
Osignerad, starkt utplånad kolteckning. 67, >< 47. 
Konstsamlingarna i Ateneum. Nr A. III 2028. 

157. J. L. Runeberg. 
Nästan helfigur, sittande; fas till vänster. Öppen 
vardagsrock, glasögon. 
Blyerts, tydligen utförd efter Lihrs och Ottelins 
fotografier. 9 X 7,5. 
Konstsamlingarna i Ateneum. Edelfelts skissbok A. II 
1517 : 46. 
L i t t.: Hintze, Albert Edelfelt I, s. 242. 

Akvarellerad tuschteckning av Albert Edelfelt 
1904 efter J. C. Lihrs fotografier 1863. 

Replik av oljemålningen från 1893 nr 149. 
Akvarellerad tuschteckning, grå fond. Signerad: 
A. Edelfelt / 1904. 22,5 X 16,7. 
Utförd för reproducering i färg. Jämför nr Iv. 
Svenska Litteratursällskapet. 
Inlöst 1932. 
K. K. Meinander uppger år 1904 att denna original- 
akvarell då tillhörde direktör Yrjö Weilin, Helsingfors. 
Har den senare kommit i Svenska Litteratursällska-
pets ägo? 

L i t t. : Hintze, Albert Edelfelt III, s. 207, nr 1043. 
Meinander, Några hittills obekanta Runebergs- 
porträtt, s. 18i. 
Förh. N.F. 8, s. 4, 84. 
Minnesskrift 1935, s. 169. 

Bild 88. 

Reproduktioner efter Albert Edelfelts tusch-
teckning 1904. 

Tuschteckningen 1904 med sin signatur: 
A. Edelfelt / 190 4. 
Färgtryck i 8 färger med text: KUSTANTAJA 
YRJÖ WEILIN, HELSINKI / O.-Y. WEILIN & 
GÖÖS A.-B. / JÄLKIPAINOS KIELLETÅÄN. -
EFTERTRYCK FÖRBJUDES. 
22,5 X 17; hela bladet 51,8 X 40. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 89, nr 146. 
„Köpt februari 1905." 
Finlands Nationalmuseum. 
Utgavs av Yrjö Weilin, februari 1905, Pris 5o, med 
pappram 3 fmk. 
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L i t t.: Meinander, Några hittills obekanta Runebergs-
porträtt, s. 181. 
Helsingin Kaiku 4. 2. 1905. Notis med bild och 
annons. 

160. Joh. Ludv. Runeberg (tryckt facsimile). 
Postkort efter tuschteckningen 1904, signerad A. 
Edelfelt / 1904. På sidorna text: JÄLKIPAINOS 
KIELLETÄÄN / KUSTANTAJA YRJÖ WEILIN, 
HELSINKI. Under bilden: Heliogr. A. B. F. Tilg-
mann 1904. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 148, nr 134. 
„Köpt 1904 från Joh. K. Lindstedts antikvariat." 

Etsning av Albert Edelfelt efter J. C. Lihrs 
fotografier 1863. 

An Bröstbild; fas till vänster. Helknäppt präst-
rock, glasögon. Neutral fond. Utförd efter olje-
målningen i Åbo Konstmuseum. Etsning och torrnål. 
23,9 X 17,7. 
Tillhörde 1942 kapten Georg Procop6 sterbhus. 
Signerat exemplar. 
Även andra exemplar existera. 

L i t t.: Hintze, Albert Edelfelt III, s. 245, nr 75. 

Litografier utförda efter J. C. Lihrs fotografier 
1863. 

162. Joh. Ludv. Runeberg (facsimile av namnteck- 
ningen). 
Litografi efter F. Ahlstedts svartkritsteckning (nr 148). 
22 X 15,5. 
Illustrationer till Fänrik Ståls sägner. G. V. Edlund, 
Helsingfors 1885. (Även finsk upplaga.) 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 47. B. a, nr 92. 

Litografi i litet mindre format på omslaget 
till samma arbete. 18 X II. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 47. B a, nr 52. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 182. 

JOH. LUDV. RUNEBERG. 
J. E. KORTMAN 1895 
KANSANVALISTUS-SEURAN KUVALEHTIÄ 
VII. HELSINGISSÄ, F. TILGMANN 1895. 

Bild 88. Akvarellerad tuschteckning av Edelfelt. 

Runebergs porträtt i mitten, som ytterligare är 
signerat J. E. K -95, är omgivet av fornnordiska 
ornament och slingor som i sin tur även omrama 
fyra bilder : N:o 15 Stolt, Kroksnäs, Hirvenhiihtäjät 
och Porvoo. Nedtill två texttavlor med uppgifter om 
Runeberg. 
Kliche-boktryck i grågrön färg. 4,3,5 X 31,3. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 45. B, nr 603. 
Finlands Nationalmuseum, sign. 3/5 -40. 

J. L. Runeberg. 
Litografi. 22,2 X 10. 

Minnesrunor öfver några vår odlings män, ristade af F. B. 
m.f 1. Helsingfors 1886. (Även på finska.) 

Joh. Ludv. Runeberg (facsimile av namnteck- 
ningen). 
Litografi. 6 X 6,3. 

Finlands Nationalmuseum. 
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JOH. LUDV. RUNEBERG / OCH / Fänrik 
Ståls sägner. 
Bröstbild, rund. Nedanför bilder av Sven Dufva, 
Löjtnant Ziden och Fänrik Stål. 
Färglitografi. 17 X 10,5. 
J. 0. I. Rancken och L. Dietrichson, Johan Ludvig Rune-
berg och Fänrik Ståls sägner. Stockholm 1864. Omslags-
bild. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 47. B b, nr 46. 

Bröstbild inom oval ram. 
Färglitografi i blått, gult och grönt. 
6,6 X 4,5. 
Ur ett reklamplakat från Finska Industri-Magasinet. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 47. B a, nr lo'. 

J. L. Runeberg, född 1804, död 1877. 
Litografi på gult papper, otydligt signerad F. A. 
Hansen. 9 X 7,5. 
Skönskrivningsrnetod i fem kurser, utarbetad af M. Bähr. 
Tionde upplagan 1906. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 47 B, a, nr 379, finsk 
uppl. nr  380. 

Stålstick efter J. C. Lihrs fotografier 1863. 

Joh. Ludv. Runeberg (facsimile av namnteck-
ningen). 
Helsingfors, F. Tilgmann, Pditeur. 
Stålstick, finns tryckt på olika slags papper. 22,3 
X Is,s, inom plåtrand; hela bladet 35 X 27. 
På denna bild har Runeberg placerats i en stol i sen-
empire, ett draperi till vänster och ett bord med 
böcker har tillagts till höger. Om detta stålstick 
sade Jac. Ahrenberg i Finsk Tidskrift 1904 s. 276, 
att det „torde få anses motsvara den hos oss i äldre 
tider allmännast spridda uppfattningen af skaldens 
utseende." 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 47 B a, nr 14. 
Finlands Nationalmuseum. „Köpt våren 1878." 

Lit t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 182. 

Joh. Ludv. Runeberg. 
Helsingfors, K. E. Holm, .tditeur. 
Stålstick som föregående, på gult kinesiskt papper. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 47 Ba, nr 89. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 182. 

Joh. Ludv. Runeberg (facsimile av namnteck-
ningen). 
TRYCKT HOS AKTIEBOLAGET F. TILGMANN, 
HELSINGFORS. 
JOH. K. LINDSTEDTS, HELSINGFORS, EGEN- 
DOM OCH FÖRLAG (även på finska). 
Heliogravyr efter föregående stålstick. 
22,3 X 15,5 
inom plåtrand, hela bladet 44 X 34,3. 
Utkom som planschblad 1904. Pris 4 mk 5o p. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 47. Ba, nr 131, 377, 89, 
104. 
Finlands Nationalmuseum, signum 6/8 1904. 
L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 182. 

Ahrenberg, Heliogravyr-porträtt af Johan Lud-
vig Runeberg. Finsk Tidskrift 1904, s. 276. 

Joh. Ludv. Runeberg (facsimile av namnteck-
ningen). 
Stålstick. 23 X 15. 
Titelplansch i den finskspråkiga upplagan av W. Söder-
hjelms Johan Ludvig Runeberg, hans lif och diktning, 1904. 

Johan Ludv. Runeberg (facsimile av namn-
teckningen). 
* 5 Febr. 1804 t 6 Maj 1877. 
Stick u. Druck v. Th Weger, Leipzig. 
Stålstick, knästycke utan bakgrund. 23 X 15. 
Titelplansch till nationalupplagan av Samlade Arbeten 1903 
även i Fänrik Ståls sägner 1906. 

Stålstick, till höger om Typ 16 nr 66 — se nr 64. 

Träsnitt efter J. C. Lihrs fotografier 1863. 

Johan Ludwig Runeberg. 
Träsnitt, signerat Evald HANSEN. 
8 X 6,5. 

I Kansanvalistusseuran kalenteri 1904, s. 75 m.fl. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 47. Ba. a. nr 269. 

Samma träsnitt som föregående. 
5 X 4- 
På pappomslaget till de Beijer-Edlundska skolupplagorna 
av Elgskyttarne, Helsingfors 1900, Fänrik Ståls sägner, 
Helsingfors 1893, 1895, 1898, 1899, 1900, Julkvällen, 
Helsingfors 1898, Nadeschda, Stockholm, 1896, m. fl. 
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Samma träsnitt som föregående. 
Ur Finlands sång. Helsingfors 1890. 

J. L. Runeberg. 
Träsnitt i visitkortsformat, signerat H:fors X. a. 
10,5 X 6,5. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 47, Ba. a, nr 648. 
Finlands Nationalmuseum. 

Johan Ludvig Runeberg. 
Träsnitt. 4,6 X 4,6. 

Melander, Lärobok i Finlands historia, pag. 78. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 47. Ba, nr 75. 

Träsnitt, knästycke, nedtill ovalt avskuret, 
med hela stolkarmen synlig bakom ryggen, senare 
alltmer förvanskat. 7 X 6. 
Fänrik Ståls sägner. Separat ur Nationalupplagan. Helsing-
fors 1903, 1906. På pappomslaget till skolupplagorna av 
Fänrik Ståls sägner Helsingfors 1914, 1925, Graven i Perho, 
Helsingfors 1909, Hanna, Helsingfors 1903, 1927, 1935, 
1942, Julkvällen, separat ur Nationalupplagan, Helsingfors 
1903, 1908, 1914; skolupplagor Helsingfors 1921, 1927, 
1938; Kung Fjalar, Helsingfors 1906, 1927, 1940 ; Kungarne 
på Salamis, Helsingfors 1903, 1915, 1921; Nadeschda, 
Helsingfors 1921; Smärre berättelser, Helsingfors 1903, 
1913; Smärre episka dikter, Separat ur Nationalupplagan, 
Helsingfors 1903, Älgskyttarne, Helsingfors 1903, 1909, 
1921, 1927, 1932, 1938, m. fl.. 

Kolteckning av Ludvig Michael Runeberg 
från början av 1860-talet. 

Bröstbild; fas till vänster, prästrock med tre 
knappar, varav den mittersta oknäppt, lindad vit 
halsduk, glasögon. 
„Stomperad" kolteckning på grovt, grått papper. 
Obetydligt vit krita. 55 X 45 inom ovalen, som är 
infälld i en fyrkantig ram. 
Utförd av Runebergs äldste son, lektor Ludvig 
Michael Runeberg i Kuopio, enligt traditionen i 
början av 186o-talet för att döva sin längtan hem till 
Nyland. 
Det förefaller nog som om någon av de Lihrska 
fotografierna (jfr den oknäppta knappen) eller 
Ottelins fotografi varit L. M. Runeberg tillgänglig 
då han ritade bilden. I så fall skulle den ha kommit 
till först efter 1863. 

Runebergs hem i Borgå. 
Gåva av doktorinnan Karin Öhman. 

L i t t. : Allardt Ekelund, Ludvig Michael Runeberg, 
s. 3o, bild s. 13, bildförteckning n :o 5. 

Gruppbild på Kroksnäs trappa, fotograferad 
av Alfred Ottelin i juni 1863. 

Mest till vänster sitter Runeberg klädd i 
skärmmössa, svart prästrock, ljusare benkläder, lindad, 
vit halsduk, glasögon. Bredvid honom sitter Fred-
rika Runeberg, bredvid henne änkeprofessorskan 
Carolina Tengström och till höger om henne änke-
professorskan Natalia Castren. Ytterst till höger 
doktorinnan Sofie Nordström, född Ottelin och 
bredvid henne, stående, Robert Castren. Bakom, 
likaså stående, änkeprofessorskan Sofi Kellgren och.  
Johan Vilhelm Runeberg; nere på trappan sittande 
Hanna Tikkanen, Fredrik Runeberg och J. J. 
Tikkanen. 
Fotografi tagen i juni 1863 av ingenjörlöjtnanten, 
fotografen Alfred Ottelin. 
15,7 X 12. 
Runebergs hem i Borgå. 

Om denna s.k. „trappscen" skriver Fredrika Runeberg 
den 27 juni 1863 till sonen Lorenzo. Hon börjar med att 
berätta om midsommaren på Kroksnäs och om fotografen 
Ottelins besök „några dagar därförinnan." Efter att ha 
berättat att Ottelin och hans syster fru Nordström anlänt, 
han med sin fotografiapparat, talar hon först om de bilder 
Ottelin tog av Runeberg och av henne själv. Sedan fort-
sätter hon: „Så tog han en vy af boningshuset från 
öfra trädgården och slutligen en 'trappscen', d.v.s. alla 
som här funnos placerade sig på vår trappa och så togs den 
af. Det såg nätt och bra ut, få nu se hur det blir som 
färdigt. Tengströms alla, småbarnen med, äro der. Rik-
tigt skada att icke ni alla voro hemma och Hanna och 
Lina till, det hade varit roligt att ha er så. Bergmästaren 
kom också hit medan Ottelins voro här, men minnes jag 
rätt så var trappscenen då redan tagen så att han ej kom 
med. Den 20 :de kom han och reste den 25." 

Tack vare detta brev har man i supplementbandet till 
Biografiska Anteckningar kunnat konstatera att denna 
och följande bilder äro tagna 1863 och icke 1861 såsom 
tidigare uppgivits. 

L i t t.: Strömborg, BA IV, ss. 155-157 (bild). 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 175. 
Runeberg och hans värld, bild 288. 

Bild 89. 
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Bild 89. Fotografi tagen av Alfred Ottelin juni 1863. 

Fotografier utförda efter Alfred Ottelins 
Kroksnäsgrupp 1863. 

Runeberg med maka och sonen Fredrik. 
Detalj av den stora Kroksnäsgruppen. 
Visitkortsfotografi i ovalt utsnitt med tryckt sig-
natur: 
Alfred Ottelin Fotogr. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 37 c, nr 23. 
Finlands Nationalmuseum. 

Endast Runeberg med fikusen. 
Detalj av den stora Kroksnäsgruppen. 
Fotografiförstoring, sign.: Daniel Nyblin 190o. 
56 X 39. 

Runebergs hem i Borgå. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 37 d, nr i i, 64.0. 
Av denna detalj finns även postkort i fotografi. 

Oljemålningar utförda efter Alfred Ottelins 
Kroksnäsgrupp 1863. 

Runeberg med maka och sönerna Hannes 
och Fredrik. 
Detalj av den stora Kroksnäsgruppen. 
Oljemålning i ljusa färger signerad: J. Knutson. 
39 X 34. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 37 b, nr 7. 
Inköpt från Johan Knutsons sterbhus. 
L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 175. 

Bild 90. 
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186. Runeberg med maka och sönerna Hannes 
och Fredrik. Dessutom hela Kroksnäs gård med 
Parstugan på mitten, landskap i bakgrunden; i för-
grunden gärdsgården med de två grindarna. 
Oljemålning av Johan Knutson. 
Ursprungligen beställd som fond för en tablå. 
3 meter X 4 meter 15 cm. 

Privata Svenska Flickskolan i Borgå, numera Strömborgska 
läroverket, bönsalen. 

L i t t.: Privata Svenska Fruntimmersskolan — Privata 
Svenska Flickskolan i Borgå 1863-1919-1938. 
Borgå 1938. Bild s. 20. 

Bild 91. 

Bild 90-91. Oljemålningar av Johan Knutson. 
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Bild 92. Alfred Ottelins fotografi nr i juni 1863. 



Teckningar utförda efter Alfred Ottelins 
Kroksnäsgrupp 1863. 

187. Runeberg med maka och sönerna Hannes 
och Fredrik. 
Bläckteckning på rutat, gult, genomskinligt papper 

av J. Knutson. 
12,5 x 16. 

Konstsamlingarna i Ateneum. A. 1/636. 

188. JOHAN LUDVIG RUNEBERG 

1863 
Tuschteckning, signerad: Ernst Nordström 1927. 

Med tillägnan: Till Ida Strömborg från Borgåbarnet 

Ernst Nordström. 
50 X 39. 

Runebergsarkivet i Borgå m.fl. 

L i t t.: Förh. N.F. 4, s. 3. 
Nordström, Ett Runebergsporträtt. HLS 3, 
1927, SS. 271-273 (med bild). 
Allas Krönika 1927, nr 18, bild. 
Suomen Kuvalehti 1927, nr 18, bild. 
Nordström, Runeberg i sitt hem, Finsk Tidskrift 
1927, SS. 274-280. 

Alfred Ottelins fotografi I tagen på 
Kroksnäs juni 1863. 

Huvud; fas till vänster; av rocken upptar 
negativet nätt och jämnt den översta knappen. 
Prästrock, lindad vit halsduk, glasögon. 
Glasnegativ, den fotografiska hinnan starkt skadad. 
Mycket retuscherat på båda sidorna. 

18 X IS. 

Runebergsarkivet i Borgå. 
„Serien I. Konvolut II, N :o 
Kopior på papper N:o 12 och 13. 
Stark förminskning på papper N :o 14." 
Själva negativet inhöljt i ett papper på vilket läses: 
„N :o I i. En fotografiplåt af J. L. Runeberg tagen i o—I I 
juni 1861? 1863? å Kroksnäs af Alfr. Ottelin." 
Kopior i kuvertet: „N :o ii (plåt) n :o 12-13 aftryck, 
nr 14 d:o förminskning. Fotografiplåt jämte aftryck 
i förstoring och förminskning af Alfr. Ottelin tagna 
å Kroksnäs i juni 1863". (Den sista siffran raderad, 
har tidigare varit 1861). 
Dessutom på baksidan av kopiorna: „Af Alfr. Ottelin 
på K:näs io—ii juni 1861." 

Negativet är emellertid taget efter en annan bild. Man 
ser t.o.m. stiftet med vilket bilden är fastsatt. Negativet 
är icke blott retuscherat utan dessutom behandlat på alla 
upptänkliga sätt. Intet av avdragen är en kontaktkopia; 
två äro förstoringar, ett en förminskning, av vilken endast 
huvudet utklippts. 
Efter denna bild frimärke i Finlands Röda Kors' serie 
1948, 12 mk. Ritat av Signe Hammarsten-Jansson. 

L i t t.: Möjligen avses detta porträtt i Meinander, 
Porträtt af J. L. Runeberg, s. 175. 

Jämför nr 297. 
Bild 92. 

Alfred Ottelins fotografi II tagen på 
Kroksnäs juni 1863. 

Bröstbild; fas till vänster, sittande på en enkel 
trästol över vars ryggstöd högra armen slagits. 
Prästrock med blanka eller svarta knappar, lindad 
vit halsduk, glasögon. 
Negativ, starkt retuscherat, isynnerhet ansiktet. 

18 X 17. 

Runebergsarkivet i Borgå. 

Serien I. Konvolut II. N :o i8. 
Råkopior på papper N :o 19-20. 
Kopia även i Svenska Litteratursällskapet. Typ 39, i oval 
utskärning. 
Även i visitkortsfotografi, signerad Alfred Ottelin Fotogr. 
t.ex. i Runebergs hem nr 22. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 176 
(bild). 
Meinander, Några hittills obekanta Runebergs- 
porträtt S. 179. 
Runeberg och hans värld, bild 278 (efter kopian 
i Sv. L. S.) 
Hirn, Y., Runeberg-gestalten, ss. 30, 256 
(bild). 

Bild 93. 

Träsnitt efter Ottelins fotografi II tagen 
på Kroksnäs juni 1863. 

Träsnitt. 

Svenska Medborgaren 1874- 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 176. 
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Bild 93. Alfred Ottelins fotografi nr 2 juni 1863. 



Alfred Ottelins midjebild, tagen på Kroksnäs 
juni 1863? 

192. Midjebild; fas till vänster, sittande med högra 
armen på en stolkarm av trä (icke samma stol som 
på föregående bild, se nr 19o). Vanlig rock, vit 
skjorta med nervikt krage, glasögon. Högra handen 
håller stramt i en av rockknapparna. 
Negativ med starka retuscheringar på båda sidorna. 

17 X 14. 

Runebergsarkivet i Borgå. 
„Serien I. Konvolut II N:o is. 
Råkopior på papper N:o 16, 17 och 24." 
Även i visitkortsformat, signerad: „Alfred Ottelin Fotogr." 
Denna även i Svenska Litteratursällskapet. Typ 41, nr 
321, 365. 
Negativen och bilderna i Borgå insatta i ett konvolut 
med påskrift: „2 :ne fotografiplåtar jämte avtryck tagna 
å Kroksnäs ro-11 juni 1863 (tidigare stått 1861) af Alfr. 
Ottelin. 
N:o is (plåt) aftryck nr 16 o. 17. 
N:o 18 (plåt) aftryck nr 19 0. 20. 

Beträffande denna, den sista av de Ottelinska foto-
grafierna, kan man måhända fråga sig huruvida även den 
verkligen är tagen sommaren 1863. I varje fall har 
Runeberg här en helt annan dräkt än på de föregående. 
På en del av visitkortsfotografierna håller han dessutom 
i vänstra handen den av veteranerna år 1854 skänkta sil-
versnusdosan (jämför följande). I ett brev till Augusta 
Wallenius i slutet av juli 1862 berättar Fredrika Runeberg 
att fotografen Ottelin samma dag skulle komma till dem 
för att ånyo fotografera både Runeberg och henne. Under 
vintern hade han redan försökt det, men misslyckats. —
„Runeberg har väl sina trettio gånger blifvit afkonter-
fejad men alltid blifvit befängd", säger hon i detta 
sammanhang. Strömborg säger att man inte vet om 
fotograferingen 1862 försiggick och med vilket resultat. 

Att Ottelin sommaren 1863 tog åtminstone två bilder 
av Runeberg — en större och en mindre — framgår 
emellertid otvetydigt av bevarade brev. 

Den 24 augusti 1863 skriver Sophie Nordström 
(Ottelin) till Emilie Björksten: „Av Runebergs har jag 
ej hört, sedan jag i våras tillbragte två de allra trevligaste 
dagar på Kroksnäs. Vi voro där Alfred och jag, han för 
att taga Runebergs fotografi, jag för att se på. Porträtten 
äro i mitt tycke lyckade, det stora isynnerhet, men du 
får väl själv se." 

Den 27 juni 1863 berättar Fredrika i samma brev 
i vilket hon talar om „trappscenen" om bilderna av 
Runeberg.: „Runeberg tog han i större och mindre 
format, det större ungefär som Philipsens. — — — Ännu 
ha vi ej sett dem färdiga, men lära få ut prof i morgon. 

Nog sågo de temmeligen lofvande ut, men man vet så 
litet i den der första af bilden. — — — Endast 6 sekunder 
behöfver man sitta, det går flinkt nu för tiden." 

Den 29 juni 1863 berättar J. E. Strömborg om de 
Ottelinska fotografierna i ett brev till sin bror, Julius 
Strömborg, som var lasarettsläkare i Wiborg: „Ottelin 
har efter sin utrikesfärd gjort här utmärkt lyckade Por-
trätter, bland dem flere af Runeberg, hvilka alla äro 
mycket bra. Han sände dem i dag till Krogsnäs för att 
Runeberg sjelf skulle få bestämma hvilken upplaga han 
skall sända i handeln. Dessa Ottelinska äro ojemförligt 
de bästa porträtter af Rbg som finnas och återgifva gubben 
sådan han för närvarande är med sin karakteristiska vän-
liga och glada min. Gubben hade neml. hunnit intaga 
sitt toddyglas förrän han satt för Ottelin. — Ett af dessa 
porträtter har ganska stort format, något större än den 
största fotografi af honom, man hittills sett i handeln. 

Fru Rbg, som i dag var i staden, ansåg det vara bäst 
lyckadt." 

L i t t.: Strömborg, BA IV, ss. 126-127, 155-10. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 176. 
Meinander, Några hittills obekanta Runebergs-
porträtt, s. 179. 
Hirn, Y., Runeberg-gestalten, s. 3o. 
Intima interiörer (utgivna av R. Brorson 1938) 
s. 52. 

Bild 94. 

Reproduktioner efter Alfred Ottelins 
midjebild juni 1863?. 

Ottelins midjebild, med tillägg av vänstra 
handen, som håller i den av veteranerna år 1854 
skänkta snusdosan, samt behandlad med påmålade 
glansdagrar av artisten och ritläraren Paul Lindblad, 
utställdes år 1878 på världsexpositionen i Paris. 
(Jfr nr 16.) 
24 X 17,7- 
Privatägo i Helsingfors. 
En fotografi av denna „retuscherade" bild med påskrift: 
„Af L. M. Runeberg ansedt ss. godt porträtt." 
Runebergsarkivet i Borgå, nr 26. 
L i t t.: Runeberg och hans värld, bild 277. 

Bild 95- 

Joh. Ludv. Runeberg. G. L. Söderström Borgå. 
Daniel Nyblin fotograf. 
Den av Lindblad „retuscherade" fotografin tryckt 
i brun ton inom ram med punkter, lyror och 
kransar. 

43 X 37. 
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Bild 94. Alfred Ottelins s.k. midjebild 1863? 



Finlands Nationalmuseum. 
Den av Lindblad „retuscherade" fotografin existerar 
även i kabinettkortsformat och i visitkortsformat 
signerade: D. Nyblin. Helsingfors. 

Det är tydligen de tre sistnämnda bilderna som omtalas 
i Helsingfors Dagblad den 6 maj 1885. De hade getts ut 
av G. L. Söderström i Borgå „till dagens högtidlighet" 
d.v.s. avtäckningen av Runebergsstoden i Esplanaden i 
Helsingfors. Tidningen säger att den ursprungliga foto-
grafin „tagen i slutet af 185o-talet af hr Ottelin i Borgå 
af skalden, som då befann sig i sin mannaålders kraft, 
är ett af de bästa och förträffligaste porträtt af honom, 
som hittills finnes tillgängligt." 

Joh. Ludv. Runeberg (facsimile av namnteck- 
ningen) * 5 Febr. 1804 t 6 Maj 1877. 
Ljustryck. 51 X 40 (finns i olika storlekar). 
Utgivet av Lagerspetzska bokhandeln i Wiborg. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 40. N :ris 203-205. 

Fotografi uppklistrad på tyg, sign.: „Hallbergs 
förstoringsatelier C. G. Hallberg, Norrköping. 
53,5 X 43. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 40. Nr 344. 

Johan Ludvig Runeberg. 
Träsnitt, sign. H. P. HANSEN sc. 25 X 16,5. 
Planschblad? 
Finlands Nationalmuseum. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 176. 

Litografi i brun ton efter en kritteckning 
signerad A. F. På omslaget till Johan Ludvig Rune-
bergin teokset I och II. Porvoossa 1884. G. L. 
Söderström. 21 X 12. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 40. Nr 43. 
L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 176. 

Autotypi (efter teckning), på titelbladet till 
Hirvenhiihtäjät, suom. A. Genetz. Borgå 1897. 
L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 176. 

BILDER UTGIFNA AF SVENSKA FOLK-
SKOLANS VÄNNER IL JOHAN LUDVIG 
RUNEBERG. Porträttet omgivet av 7 vyer. 
RUNEBERG (under porträttet). 

Bild 95. Alfred Ottelins höftbild. 

Eftertryck förbjudes. G. Arvidssons Lit. H:fors. 
Litografi i brunt, sign. I B— g. 36,2 X 51,8. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 40, nr 22 a. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 176. 

Blyerts på grått papper, sig. A. Nm (fröken 
Agnes Nordström). 57 X 27,2. 

Runebergsarkivet i Borgå. 
Gåva av lektorskan Anna Hermanson och fröken Emme 
Strömborg, har tillhört professor G. J. Strömborg i 
Wiborg. 

C. E. Sjöstrands medaljong 1863. 

Profil till höger, bar hals. Kal hjässa, håret 
framåt och uppåtkammat ovanför örat. 
Omskrift till vänster, JOHAN. LUDVIG.; till höger 
RUNEBERG. 
Gipsmedaljong, signerad i halsavskärningen: C: 
SJÖSTRAND / 1863. Diameter 49 cm. 
Inre sidan urgröpt. 
Svenska Litteratursällskapet. 
Det var tydligen ett exemplar av denna gipsmedaljong 
som utställdes på Finska Konstföreningens utställning 
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Bild 96. C. E. Sjöstrands medaljong 1863. 



1864, och som då tillhörde forstmästare Schröder i Sorda-
vala. Upptagen i Svenska Litteratursällskapet som typ 52. 

Bild 96. 

Enl. K. K. Meinander skulle även ett exemplar 
i marmor, 40 cm i diameter utan upphöjd kant, sign. 
C. SJÖSTRAND -  och „modellerad 1863" -
år 1904 ha tillhört bokhandlare K. E. Holm, Helsing-
fors. Torde nu tillhöra bokhandlare Holms barn-
barn. Även Strömborg nämner en medaljong i 
marmor av C. E. Sjöstrand från år 1863. 

Enligt en anteckning av Lagus skulle Holms marmor-
medaljong ha varit försedd med en anteckningslapp: 
Yinsten no 4 vid mitt konstlotteri Dec. 1877. C. Sjö-
strand blef färdig Dec. 1877." Lagus säger ytterligare-. 
„Denna medaljong hade Holm köpt i Frenckellska bok-
handeln i Åbo (?) eller på en auktion efter trävaru-
handlaren Schantz." 
1948 erbjöds Svenska Litteratursällskapet en medaljong i 
marmor „av Sjöstrand år 1877". 

L i t t.: Förh. N.F. 14, s. 46, is, s. 80. 
Förh. N.F. 25, s. 2. 
Strömborg, BA IV, ss. 157-158. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 168. 

Reproduktioner efter Sjöstrands medaljong 
1863. 

Profil till vänster. Relieftryck på pärmarna 
till de sex delarna av Samlade Skrifter, Stockholm 1870. 

Relieftryck på omslaget till „Runebergin 
muisto" , tidskriften Valvojas festnummer 1904. 
Diameter 5,8 cm. 
Stansen är graverad i Leipzig efter ritning hos 
Aktiebolaget F. Tilgmann. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 49. Nr 162. 

Relieftryck på ljus plåt. 
Relieftryck på mörk plåt. 
Relieftryck på brunt läder. 
Relieftryck på gulbrunt läder. 
Relieftryck på papper. 
Text. J. L. Runeberg. Fänrik Ståls sägner. Helsingfors, 
G. V. Edlund. 
io X 6,2 cm. 

Tryckta hos F. Tilgmann efter stålstans, gjord i 
Berlin. Efter „ide till pärmar av faktor Eriksson".  
Miniatyrupplaga av Fänrik Ståls sägner, 1906. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 49. N:ris 240-243- 

Albert Edelfelts teckning efter C. Sjöstrands 
medaljong 1863. 

Profil till höger, tydligen utförd efter 
C. Sjöstrands medaljong 1863. 
Blyertsteckning signerad AE för den illustrerade 
upplagan av Fänrik Ståls sägner 190 

34 X 25. 

Antellska samlingarna i Helsingfors; förvaras i Konst-
samlingarna i Ateneum tillsammans med de övriga illustra-
tionerna till Fänrik Ståls sägner 1900. Jämför nr 154. 

Profil till höger; tydligen utförd efter 
C. Sjöstrands medaljong 1863. 
Blyertsteckning, med följande text : „Teckning af 
Albert Edelfelt / Gåfva till Borgå Museum / af 
Fröknarna A. & B. Edelfelt / genom Louis Sparre." 
26,5 X 17; i glas och ram. 
Borgå Museum. 

Bild 97. Medaljong i gjutjärn. 

0. 

( 99 ) 



J. L. Runeberg. 
Tvåfärgad heliogravyr, signerad AE., utförd efter 
nr 202. 

29 X 21. 

Fänrik Ståls sägner, med teckningar av Albert Edelfelt, 
190o. Titelbild. 
Senare i autotypi i otaliga upplagor på olika språk ända 
till 1940-talet. Dessutom inpressad i olika läder- och 
klotpärmar. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 81. 

Medaljong i svart gjutjärn utförd på Fiskars 
bruk efter C. Sjöstrands medaljong. 

Profil till vänster; tydligen svängd och för-
vanskad kopia av Sjöstrands gipsmedaljong 1863 
(nr 202). 
Medaljong i svart gjutjärn, profilen upphöjd på 
framsidan och urgröpt på baksidan. Diam. 35,5 cm. 
Utförd på Fiskars bruk på i880-talet efter en gips-
modell. Tillverkades av arbetare på bruket som 
firabelarbete och såldes mest i trakten. Ingår icke 
i någon priskurant för Fiskars produkter. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 54, nr 393. 
„Gåva augusti 1913 av Fiskars aktiebolag." 
I Fiskars Hembygdsförenings Museum 2 exx. Även i skolorna 
i Fiskars. 
Satakunnan Museo, Björneborg. 

L i t t.: Strömborg, BA IV, s. 158. 
Lördagskvällen 1899, nr 5 (autotypi). 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 184. 
Runeberg och hans värld, bild 29o. 

Bild 98. 

Sjöstrands lilla gipsmedaljong 1867. 

212. JOHAN LUDVIG / RUNEBERG. 
Bröstbild, profil till höger. 
Stearinerad gipsmedaljong signerad: SJÖSTRAND 
1867. 
Kopia efter gipsmedaljongen 1863. 
Diameter 13,5 cm. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 54, nr 588. 
Gåva mars 1914 av herr Viktor Ahrenberg, Wiborg. 
Exemplar även i Finlands Nationalmuseum, inv. nr  36076 : i 
(med bakgrunden målad ljusblå och oläslig signatur) samt 
inv. nr  49-103 : 2. 
Serien omfattar även gipsmedaljonger av Cygnaeus, 
Lönnrot, Topelius, Calonius, Pacius och Franzen. 
I Sjöstrands egen förteckning ingår inte Calonius. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 168. 
Minnesskrift 1935, s. 168. 

Valter Runebergs kolossalbyst 1867. 

L i t t.: FU 27, s. XXVI, L. 213. Bröstbild; naken bringa med runda hörn, 
Minnesskrift 1935, s. 168. rund fot. 

Bild 97. Gipsbyst signerad: V. Rbg Borgå 18 30I3 67. 
meter 24 cm hög. 

„En förmiddagslur i gröngräset." 
Teckning av C. A. Hårdh 1863. 

211. Runeberg 1863 / af C. Hårdh / en förmiddagslur I 
i gröngräset. Runeberg ligger på rygg i gräset med 
uppdragna ben och händerna i kors på magen. Han 
är klädd i en kort rock, långa benkläder, bredbrättig 
filthatt och glasögon. Bredvid honom ser man 
otydligt en annan herre i skärmmössa liggande på 
mage. 
Blyertsteckning med ovanstående påskrift jämte 
anteckningen: Tillhör K. A. Weckström. 

Finlands Nationalmuseum; hör till den Weckströmska 
samlingen. 

Inköpt år 1867 till Helsingfors universitet. 
Överlämnad till Universitetsbiblioteket och uppställd i 
dess södra sal 1867. 
Senare flyttad till utlåningssalen och därifrån till Universi-
tetet. År 1944 befann sig bysten i trasigt skick på Uni-
versitetets vind och förstördes totalt vid flygangreppet 
26-27 februari 1944. 
Utställd på Finska Konstföreningens exposition 1867. 
Prydde den 6 maj 1878 Solennitetssalen vid Universitetets 
minnesfest. Salen var dekorerad enligt anvisningar av 
Constantin Kiseleff och bysten syns på en liten oljemålning 
av C. E. Orling. Enl. Hufvudstadsbladet 7 maj 1878 
„reste sig på parnassen på en hög piedestal Runebergs 
med frisk lager kransade byst i kolossal storlek, omgifwen 
af en rik samling wexter, en ungskog af grönt, öfwer 
hwilken skaldens ädla, manliga drag kraftigt höjde sig." 
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Bild 98. Teckning av C. A. Hårdh 1863. 

I sin biografi över Valter Runeberg berättar Petrus 
Nordmann att skulptören såsom mellanarbete under sin 
vistelse i Finland år 1867 utförde en kolossalbyst av J. L. 
Runeberg. „Denna inköptes till universitetet och place-
rades i bibliotekets vackra utlåningssal i godt sällskap 
med herrar Shakespeare, Beethoven och Franzen." 

I Borgå-Bladet ingår den 16 mars 1867 följande: 
„Konstnotis. Skulptören Walter Runeberg, som för 
närwarande wistas här i föräldrahemmet, är som bäst 
sysselsatt med modelleringen i lera af sin celebre faders 
bröstbild i kolossal storlek, ämnad efter det den blifwit 
gjuten i gips, att utställas på innewarande konstexposition 
i Helsingfors. (Samma notis ingår i Helsingfors Dagblad 
den 19 mars.) 

Den 20 maj 1867 kan Helsingfors Dagblad (och Huf-
vudstadsbladet den 21 maj) berätta : „Runebergs byst i 
kolossal storlek af hr Walter Runeberg, är af universitetet 
inköpt för att pryda allmänna bibliotheket." 

År 1904 skänkte Valter Runeberg den byst — i präst-
dräkt (se nr 299) som prytt solennitetssalen vid ioo-års-
festen, till Universitetet. Märkvärdigt nog beslöt Kon-
sistorium att även denna byst skulle uppställas i allmänna  

biblioteket. Måhända var bysten från 1867 då redan 
skadad. I Hintzes bok om Helsingfors Universitets 
porträttsamling ha dessa två byster sammanblandats. 

L i t t.: Tikkanen, Finska Konstföreningen 1846-1896, 
ss. 156, 161. 
Strömborg, BA IV, s. 199. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 172. 
Redogörelse för Kejserliga Alexanders-Univer-
sitetets i Finland förvaltning och verksamhet 
1866-1869 afgifven af universitetets rektor 
(1869), s. 24. 
Nordmann, Walter Runeberg, ss. 67, 230. 
Hintze, Helsingfors Universitets porträttsamling, 
s. 81. 
Hirn, Y., Runebergskulten, ss. 299-300. 
Runeberg och hans värld, bild 3 5o. 
Hirn, M., Orling—Erlin—Erling, Garm nr 
II, 1945• 

Bild 99. 
(Detalj av C. E. Orlings oljemålning.) 
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Bild 99. Valter Runebergs kolossalbyst 1867. 
Detalj av oljemålning. 

Replik av Valter Runebergs 
kolossalbyst 1867. 

214. Replik i brunmålad gips av den byst som fanns 
i Helsingfors Universitet. 
1 meter 24 cm hög. 

Borgå Lyceum. 
Enligt Hultins historik över Borgå gymnasium förärad 
av Borgå stads damer. 

Borgå-Bladet omtalar i notisen den 22 juni 1867 som 
tidigare citerats (se nr 117) att : „På samma vägg, der 
nyss beskrifna tafla fått sin plats, finnes på andra sidan 
om katedern uppställd Runebergs byst i kolossal storlek. 
Den är modellerad i gips af Walter Runeberg och utgör 
ett af samma modell taget motstycke till den i Uniwersi-
tetets bibliothek uppställda. Af alla hittills gjorda byster, 
som af bilda J. L. Runeberg, torde denna wara den bäst 
lyckade." 

L i t t.: Strömborg, BA IV, s. 199• 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 172. 
Hultin, Borgå gymnasii historia II, s. 178. 

Bysten har på grund av ombyggnadsarbeten i Borgå 
lyceum tyvärr inte kunnat undersökas och fotograferas. 

E. J. Löfgrens oljemålning 1867, se nr 117. 

Olaf Olafsen Glosimodts elfenbensmedaljong 
1868. 

215. I Hufvudstadsbladet ingår den 2 december 
1868 följande notis : „Norske bildhuggaren Glosi-
modt, som de senare åren uppehållit sig i Köpenhamn 
och där bland annat arbetat i Bissens atelier, har 
nyligen utfört flere portraitmedailloner i elfenben 
eller buxbom af nordiska skalder, såsom af Björn-
stjerne Björnson, A. Munch, J. L. Heiberg och J. L. 
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Runeberg. Dessa arbeten skola utlottas i Januari 
wid den danska föreningen „Fremtidens" årliga 
bortlottning af medlemmarnes konstwerk." 
Enl. Reitzels Katalog över utställningarna på Char-
lottenborg utställde Glosimodt år 1868 en porträtt-

medaljong i elfenben av J. L. Runeberg. Konst-
historikern Merete Bodelsen i Köpenhamn har på-
pekat att medaljongen kan vara utförd efter det 
exemplar av Valter Runebergs byst av fadern från 
1860, som finns i Aalborgs museum och som 
Glosimodt väl har känt. Tyvärr har man inte några 
möjligheter att numera spåra upp denna medaljong. 
— Valter Runeberg blev redan under sitt första 
år vid Bissens atelier i Köpenhamn kamrat med 
Glosimodt. 
L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 172. 

Nordmann, Walter Runeberg, s. 29. 
Weilbachs Kunstnerleksikon. 

C. Sjöstrands Gustavsbergsbyst 1868, se nr 88. 

C. Sjöstrands herrn i gips 1873? 

„Herm i stearinerad gips." 
„Otydlig signatur på baksidan, där ock någon 
egare inristat: J. L. Runeberg 1873." (Uppgifterna 
tagna ur katalogen.) 
Höjd 12,5 cm. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 57, nr 33o. 
Gåva d. 23 oktober 1910 av arkitekten Jac. Ahrenberg. 

K. K. Meinander upptar i sin förteckning 
följande, måhända samma som föregående. Bysterna 
har inte kunnat påträffas 1953. 
„Gipsbyst. Bröstbild, i slät prästrock med lindad 
halsduk. Herrn. 12,5 cm. hög." 
Tillhörde 1904 hovrådet K. A. Weckström. 
L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 169. 

B. Reinholds silhuett 1873, se nr io6. 

V. Runebergs marmorbyst 1873, se nr 107. 

C. Sjöstrands byst signerad 1874. 

Bröstbild, naken bringa med runda hörn. 
Gipsbyst, signerad baktill: SJÖSTRAND 74. 
Höjd 38,5 cm. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 58, nr 598. 
Gåva den 14 maj 1914 av dr R. Hausen. 
1904 exemplar även hos senator Th. Sederholm. 
Denna byst är en förminskad och något förändrad kopia 
av Sjöstrands byst 1857 : IV (jämför nr 9o). 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 168. 
Minnesskrift 1935, s. 168. 

Danielssons byst 1874. 

Enligt Ernst Lagus skulle en byst av Rune-
berg i trä signerad Danielsson 1874 ha funnits till 
salu i antikvitetshandeln Skillnadsgatan 5. 

Fredrik Runebergs fotografier 
juli-augusti 1875. 

Om tillkomsten av dessa fotografier berättar 
Strömborg redan den 14 mars 1875: „I dag väckte 
jag med Runeberg fråga om att få ett porträtt af 
honom och tillkännagaf för honom Knutsons önskan 
att få afrita honom. Runeberg var ej synnerligen 
emot förslaget, men mente dock, att det vore bättre 
om han, ifall han skall porträtteras, kunde fotografe-
ras. — Fru Runeberg var mycket intresserad af saken 
och föredrog äfven fotografering. Till en början 
skulle fotograf Selling rådfrågas, huruvida fotografe-
ringen kan försiggå i Runebergs hem eller ej. — 
Hvad Runebergs fotografering beträffar, ansåg 
Selling den väl kunna försiggå i Runebergs 
rum, men tillrådde emellertid att uppskjuta den 
till Maj månad. Detta förslag vann Runebergs 
bifall. 

Den 22 Maj 1875. Som ångbåten Runeberg 
från och med morgondagen skulle börja med sina 
regelbundna turer mellan Borgå och Helsingfors och 
det således blefve beqvämt för den beställda foto-
grafen — vid namn Hårdh — som åtagit sig att foto-
grafera Runeberg, att komma hit, var jag på efter-
middagen hos Runeberg för att fråga honom om jag 
finge underrätta Hårdh, att han nu kunde komma. 
Runeberg sade sig för tillfället vara så skral att han 
nu ej kunde tänka på någon fotografering, och han 
såg äfven något mattare ut än då jag senast 
besökte honom. Han hade nemligen de senaste 
dagarna varit mera skral. — Dock torde det bli 
svårt att få af honom tillåtelse att kalla hit foto- 
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grafen, emedan han alltid kommer att känna sig 
helt beklämd vid blotta tanken på att han skall 
komma. 

Den 31 Juli sammanträffade jag äfven hos 
Runebergs med Fredrik och hans unga brud, fröken 
Charlotte Törngren, hvilka anlände till Borgå den 
26-te Juli, sedan de några dagar tidigare blifvit 
förlofvade. Dem träffade jag i Borgå ännu den 5-te 
Augusti, då ifrigt sysselsatta med att förfärdiga 
fotografier af föräldrarna och andra. Fredrik hade 
nemligen hemtat med sig från utlandet en fotografisk 
apparat blott för att bli i tillfälle att få en fotografi 
af fadren nu på hans gamla dagar. Fredrik hade tagit 
tre särskilda plåtar af Runeberg, af hvilka isynnerhet 
en var ganska lyckad. Den hade dock ett par fläckar 
och Fredrik skulle därför följande dag den' 6-te 
Augusti försöka taga en ny plåt af såväl Runeberg 
som hans fru. Dessa hade äfven lyckats ganska bra, 
isynnerhet var Runeberg nöjd med fru Runebergs 
porträtt. — Plåten med Runebergs bild försåldes 
af Fredrik åt bokhandlar Edlund, som skulle i Stock-
holm låta någon dervarande fotograf förfärdiga 
aftryck af densamma för att till julen sättas i handeln. 
Runeberg, som då var ganska rask, var mycket 
intresserad af Fredriks fotografering. 

Den 27 Januari 1876. Första nummern af Ny 
Illustrerad Tidning, som i går med posten anlände, 
innehöll Runebergs porträtt tecknadt efter den af 
Fredrik i somras tagna fotografin, och frågade jag 
Runebergs tanke derom. Han anmärkte i anledning 
häraf, att man gjordt hans näsa buktig på midten 
och nedplattad nedtill och mente för öfrigt, att man 
ej lyckas att få något godt porträtt af honom. Enligt 
mitt tycke är det buttra och bistra tycket, som hvilar 
öfver hela porträttet för Runeberg främmande. 
I synnerhet är den buttra mun, alls icke lik hans fina 
och vackra mun, som för honom är så karakteristisk. 
Måhända har den örnnäsa, man gifvit honom fram-
kallat det bistra tycket." 

Till dessa citat ur Strömborg kan det omdöme 
Fredrika Runeberg avgett i sina „Anteckningar 
om Runeberg" fogas: „Det fotografi porträtt 
hvilket af vår yngste son Fredrik togs under något 
af de sista åren af Runebergs lif, är visserligen ganska 
likt, sådan han vid denna tid syntes i allvar-
samma stunder och tystnad, men ser ock derföre  

något skarpt ut. Sjelf var han dock intresserad af 
att låta Fredrik fotografiera sig, men det behag-
liga leende tycket, som dock [ofta] stundom ännu 
syntes kring hans mun, [försvann] fanns dock 
icke de stunder han satt, kanske litet tröttad af 
bestyret." 

Ungefär på samma sätt uttalar sig fru Runeberg 
i ett brev till Augusta Wallenius. Hon talar om att 
en sittning för en främmande fotograf ej kunnat 
komma i fråga och att „alla porträtt av honom 
blifvit misslyckade. — — Med sitt vackra hvita 
skägg ser han dock äfven på porträttet ut just som 
en gammal bard egnar och anstår." 

Samtidens sätt att bedöma denna fotografi utläses 
kanske bäst ur en lång notis i Morgonbladet den 21 
Juli I 877 : 

„Den naturliga och så allmänt spridda önskan att 
af vår nationalskald ega ett godt porträtt äfven från 
hans senare dagar, har föranledt fotografer såväl 
härstädes som i Sverige att reproducera den lilla 
fotografi i visitkortsformat, som en af skaldens 
söner för några år sedan tagit af sin fader. Den 
Hårdhska ateliern och en svensk fotograf samt nu 
senast hr Riis hafva sålunda börjat sprida upplagor i 
olika format af den aflidnes porträtt. I Waseniuska 
bokhandeln har en ovanligt stor fotografi (bröstbild) 
samt fotografier i kabinettsformat varit utställda alla 
från den Hårdhska ateliern, men man måste mot dem 
anmärka, att den energi och kraft, som artisten 
genom en ny retouchering sökt återgifva den redan 
retoucherade original fotografins temmeligen matta 
och uttryckslösa drag, ingalunda förefaller naturlig 
eller vacker. Likaså göra ansigtets proportioner ej 
fördelaktigt intryck, ity att pannan tyckes vara för 
låg. Den svenska fotografin synes oss äfven ganska 
motbjudande genom det skarpa uttryck af tärande 
sjukdom, som hvilar öfver det hela, varande både 
oskönt och osannt. Redan det som tidningarna 
meddelat om den ädles i det längsta oförsvagade 
själsförmögenheter, nödgar oss att förklara detta för 
en otillfredsställande bild af vårt lands skald på 
sjukbädden. De porträtt hvilka utgått från herr Riis 
atelier, äro deremot i högre grad ett resultat af 
konstnärlig samverkan med fotografi konsten. Med 
ledning af ett porträtt, utan den ursprungliga retou-
cheringen och således möjligast likt den aflidne, har 
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Bild wo. Fredrik Runebergs fotografi nr i juli—augusti 1875. 



neml. den hos oss så väl bekanta målaren B. Reinhold 
med mycken omsorg och artistisk takt gjort en 
teckning, hvars fotografiska afbilder så väl i visit-
korts som i kabinett format göra intryck af att vara 
omedelbara fotografier af skalden sjelf. Hr Reinhold 
har icke fattat sin uppgift för realistiskt; det af sjuk-
domen något slappa draget kring munnen har för-
mildrats och hufvudet är fritt uppburet, hvarigenom 
det hela gifves en helt annan totalbild än isynnerhet 
det svenska porträttet med dess hopsjunkna hållning 
och hvassa, kantiga drag. Men just derför gifver det 
Reinhold-Riiska porträttet också enligt vår tanke, 
en sådan bild, på en gång trogen och med varsam 
hand idealiserad, som vi älska att hafva af ,vårt 
lands' skald, från en tid då han ännu på sjukbädden 
behöll sin klara blick och sitt hugstora ädla sinne, lika 
väl som i helsans och medgångens yppersta dagar." 

Till avslutning må Verner von Heidenstams ut-
talande i Svenska Dagbladet den 5 februari 1904 
citeras: „Åtminstone vi svenskar känna oss mest 
förtrogna med porträtten från hans senare år, där 
det skäggiga och homeriska hufvudet drag för drag 
samlar en bild af den vördnadsbjudande åldring, 
som i högtidlig aftonstillhet betraktar oss ur den 
underbara dikten ,Den gamle'. Jag vet knappt, 
om vi ens önska, att glasögonen med de simpla silfver-
bågarna skulle vara borta, eller om han ännu klarare 
lefver i vår föreställning som han låg under de sista 
nätterna och med fingrarna på urtaflan följde 
timmarnas gång." 
L i t t. Strömborg, BA IV, ss. 301, 306-307, 324-325, 

395-396. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, ss. 184 
—188. 
Meinander, Några hittills obekanta Runebergs- 
porträtt, s. 180. 
Förh. N.F. 1, ss. 4o, 91. 
Castren, De sista Runebergsporträtten, ss. 1-6 
(med alla de Io fotografierna återgivna i bild.) 
Minnesskrift 1935, s. 169. 
Runeberg, Fredrika, Anteckningar om Rune- 
berg, s. 137. 
Runeberg och hans värld, bild 342. 

Fredrik Runebergs fotografier 
juli—augusti 1875. I. 

220. Runeberg sittande i en helstoppad länstol, 
klädd i nattrock med vänstra armen på länstolens  

stöd, den högra innanför rocken. Blicken riktad 
mot höger. Halvlångt vitt skägg, glasögon. 
Fotografi på papper, tagen juli—augusti 1875 av 
Runebergs yngste son Fredrik. 
II X 8. 

Svenska Litteratursällskapet. 
Gåva våren 1924 av doktorinnan Charlotte Runeberg 
jämte 9 följande glasnegativ (nris 242-250). Bilderna 
äro samtliga tagna av hennes man Fredrik Runeberg och 
de enda fotografier som tagits av Runeberg efter slag-
anfallet 1863. 
Negativet till denna bild nr i sålde Fredrik Runeberg 
redan 1875 till bokhandlare Edlund (se ovan). Sedan dess 
har det varit försvunnet. 
En gammal kopia i Runebergs hem i Borgå och i Fin-
lands Nationalmuseum. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, ss. 184 
—188. 
Castren, De sista Runebergsporträtten, 5. 4, 
bild i. 
Runeberg och hans värld, bild 342 

Bild wo. 

Reproduktioner efter Fredrik Runebergs 
fotografi nr 1 1875. 

A. Reproduktioner i fotografi. 

Mer eller mindre retuscherade fotografier — ofta 
omsvängda till fas till vänster — finnas bl. a. utgivna 
av följande fotografer både i kabinettkortsformat 
och i visitkortsformat. 
C. A. Hårdh, Societetshuset 31, Helsingfors. Enl. 
K. K. Meinander var detta porträtt i naturlig storlek 
utställt på Parisutställningen 1878. I Helsingfors 
Dagblad den 3o juni 1877 ingår följande notis: 
„Runebergs porträtt, i fotografi af Hårds atelier 
finnes utstäldt i Waseniuska bokhandeln, och kan 
derstädes erhållas i flere olika storlekar från visitkorts-
format till naturlig storlek." jfr nr 193, (t.ex. 
Runebergs hem i Borgå nr. 47). 
Charles Riis, Glogatan 3, Helsingfors. Enligt Mor-
gonbladet äro de Riiska efter teckning av B. Rein-
hold. Reinholds originalteckning för dessa foto-
grafier är icke känd. 
Ebba Böcker, Åbo. 
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Bild ioi. Litografi efter Fredrik Runebergs fotografi. 



Bild 102. Litografi 1878. 

Photographie Wesenberg & C :o, S. Petersburg. 
Ett exemplar med denna signatur i Finlands National-
museum är enligt anteckning „köpt i nov. 1879." 
Aunes Fotografiatelier, Åbo. 
Osignerade fotografier. 

B. Reproduktioner i litografi och stålstick. 

221. Joh. Ludv. Runeberg. (Facsimile av namnteck-
ningen). Teckn. af Rud. Widing. Central-Tryckeriet, 
Stockholm. 
Bröstbild, fas till höger; till det friska och hurtiga 
utseendet på denna bild bidrar ytterligare att natt-
rocken här ersatts av den helknäppta prästrocken. 
Tonlitografi. 
52,6 X 43,4; hela bladet 63,5 X  52,4. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 62, nr 276. 
Köpt 1908 från Björck & Börjesson i Stockholm. 
Finlands Nationalmuseum. 
Efter denna litografi finns fotografier sign. W. Ran 
Warberg. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 186. 

Bild ron 

222. Joh. Ludv. Runeberg. (Facsimile av namnteck- 
ningen). 
Fas till vänster. 
Kromolitografi. 29 X 23. 

Förr och nu 1878 nr 2 (medföljde som premie). 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 62, nr 95. 
Inköpt 3o. 12. 1902 från J. K. Lindstedts antikvariska 
bokhandel. 
Även i „Nyaste Porträttgalleri" (utan utgivningsår). 
Finlands Nationalmuseum. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 186. 

Bild 102. 

Johan Ludvig Runeberg. L. Normans Bok- 
tryckeri Aktiebolag. Stockholm. 
Fas till vänster. 
Tonlitografi. 
25 X 19,4. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 62, nr 139. 
Köpt januari 1905 från Lindstedts antikvariat. 

JOHAN LUDVIG RUNEBERG 
Stich u. Druck v. J. Wolf. Leipzig. 
Fas till höger. 
Stålstick efter nr 221. 
24 X 16. 
Finlands Nationalmuseum. 

Lit t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 186. 
Hirn, Y., Runebergs utseende och uppträdande, 
Ord och Bild 1937 (med bild), s. 541. 

C. Reproduktioner i träsnitt. 

Johan Ludvig Runeberg. 
Träsnitt i oval ram bildad av en kvist. 
10,5 X 8. 
Finlands Nationalmuseum. 

Johan Ludvig Runeberg. (Facsimile av namn-
teckningen.) 
Träsnitt i oval medaljong över vilken tvenne kvin-
nogestalter, Svea och Aura, hålla en lyra. 
Träsnitt signerat: W. MEYER XA. 
Is X lo. 

ch. 
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NORNAN. SVENSK KALENDER FÖR 1878. Stock- 
holm 1877. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 62, nr mo. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 186. 

Johan Ludvig Runeberg. 
Porträtt för Svenska Tidningar af 0. Dahlbäck. 

Träsnitt signerat: 0. Dahlbäck, kopia av Widings 

litografi. 28 X 25. 
Bilaga till Svenska Tidningar 1883, nr 48 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 62, nr 274. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 186. 

JOHAN LUDVIG RUNEBERG. 
Träsnitt efter det Wolf'ska stålsticket. Oval, om- 
ramad av lagerkvistar och namntavla inom fyrkant 
av meanderbård. 2 I ,5 X is. 
Ur ett arbete om Sveriges store män. 
Finlands Nationalmuseum. 

Lit t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 186. 

Reproduktioner efter B. Reinholds tavla efter 
Fredrik Runebergs fotografier 1875. 

Bröstbild i oval omramad av lagerkrans, 
svenska och ryska fanorna mm samt bilder av 
Borgå, Helsingfors, Torpflickan och Sven Dufva. 

Träsnitt signerat C. L. (= Carl Larsson). 

25 X 23. 
Ny Illustrerad Tidning 1876, i januari nr i. 
Suomen Kuvalehti 1877, is juni, nr mo. 
Kansan Ystävä 1882, 18 mars, nr ii m. fl.. 

Morgonbladet, som den 14 januari 1876 berömmer 
detta porträtt, nämner att originalfotografin då mång-
faldigades i Stockholm för en finsk firmas (Rus) räkning. 

Ny Illustrerad Tidning säger sig ha skyndat att „pryda 
vår nya årgångs första blad med bilden av den gamle 
sångardrotten, med det sida skägget, den fasta blicken och 
den höga, klara pannan som vitnar om utkämpade smär-
tor och segerrik kraft - - -." 

Bild 103. Träsnitt. 

Johan Ludvig Runeberg. 
Träsnitt signerat: ANT. OLSEN sc. 

14,5 X 11,5 (även i formatet 7 X 6). 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 62, nr 93. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 187. 

J. L. Runeberg. - 1804-1877). 
Träsnitt, tryckt på rött papper, signerat C. L. 

Sandberg. 
6,5 X 5,2. 
Kalendern Svea 1878, Stockholm 1877. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 187. 

J. L. RUNEBERG. 
Träsnitt, 15 X 14- 

Minerva, Illustreradt Familj Journal, Köpenhamn. 

Bild 103. 

230. RUNEBERG N:o 31. 
Zinketsning? enligt det Larssonska träsnittet, dock 
endast ovalen med lagerkransen. is x To. 

Finlands Nationalmuseum. 

234. Föregående träsnitt i rund omramning mitt i 
rikt slingerverk. 
Träsnitt signerat: DIG. W. MEYER XA. 

På omslaget till Johan Ludvig Runebergs Skrifter. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, 5. 187. Svenska Folkets upplaga. F. & G. Beijer. Stockholm 1876. 
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Bild 104. Fredrik Runebergs fotografi nr 2. 

241. Enligt uppgift skall en bild ingå i Ogonjok 
1881, nr 12, men denna tidskrift saknas i vårt 
bibliotek. 

Osignerat träsnitt 4 X 5 på omslaget av 
skolupplagor av Elgskyttarne, Stockholm i885, 
Fänrik Ståls sägner, Stockholm 1879, 1883, Kung 
Fjalar, Helsingfors 1882, 1890, m. fl.. 

JOH. LUDV. RUNEBERG. 
Lithogr. Anst. von A. Gatternicht in Stuttgart. 
Liten oval detalj på den av G. L. Söderströms förlag 
i Borgå år 1877 utgivna färglitografin av Runebergs 
grav efter en oljemålning av Johan Knutson. 
6 X 4. 

Svenska Litteratursällskapet nr 59. 
Gåva 15 januari 1902 av v. konsul G. L. Söderström i 
Borgå. 
Finlands Nationalmuseum. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 187. 
Runeberg och hans värld, bild 347. 

Jean Louis Runeberg. 
Träsnitt, signerat C. L. Sandberg. Jämför nr 232. 
5,5 X  5. 
Vignett ovanför inledningen till LA VEILLE DE NOEL 
POPME DE J. L. RUNEBERG. TRADUIT DU 
SUtDOIS PAR J. J. GUINCHARD ANCIEN ASSES-
SEUR de ColQge. Stockholm 1877. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 187. 
L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 187. 

Der schwedische Dichter Johann Ludvig Runeberg. 
Träsnitt, fritt komponerat efter de föregående. 
15 X 12,7. 
Ur en tysk illustrerad tidning. 

Finlands Nationalmuseum. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 187. 

Träsnitt, signerat på ryska I. Matjoschin efter 
P. F. Borel. 
17 x 13. 

Vsemirnaja Illjostratsija 23 juli 1877, nr 447, s. 68. 

Lit t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 187. 

Träsnitt, signerat på ryska M. Raschevskij. 
25 X 18. 

Fredrik Runebergs fotografier juli-augusti 
1875 nr 2. 

242. Runeberg sittande i samma länstol som på 
bild nr i, men betydligt mera hopsjunken. Den matta 
blicken riktad neråt. Båda händerna synliga, till 
det sjuka intrycket bidrar den långa, tärda vänstra 
handen. Nattrockens schalkrage öppen. Glasögon. 
Glasnegativ. 
ii X 8. 
Svenska Litteratursällskapet 
Proveniens som nr 220. 
En gammal kopia i Runebergs hem i Borgå (nr 48) och 
i Finlands Nationalmuseum. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 185. 
Castren, De sista Runebergsporträtten, s. 5, 
bild 2. 

Niva 1885, nr 25 s. 6oi. Bild 104. 



Bild 105. Fredrik Runebergs fotografi nr 3. 

Fredrik Runebergs fotografier juli—augusti 
1875 nr 3. 

243. Runeberg sittande i en helstoppad länstol 
iförd en vid rock av tunt tyg. Blicken riktad åt 
vänster. Högra armen innanför rocken, den vänstra 
på stolens armstöd. Glasögon. 
Glasnegativ. 
ii X 8. 
Svenska Litteratursällskapet. 
Proveniens som föregående. 
Denna bild var okänd då Meinander 1904 gjorde upp sin 
förteckning. 

L i t t.: Castren, De sista Runebergsporträtten, s. 5, 
bild 3 

Bild 105. 

Bild i06. Fredrik Runebergs fotografi nr 4. 

Svenska Litteratursällskapet. 
Proveniens som föregående. 
Denna bild var okänd då Meinander 1904 gjorde upp sin 
förteckning. 

L i t t.: Castren, De sista Runebergsporträtten, s. 5, 
bild 4. 

 

Bild 106. 

Fredrik Runebergs fotografier juli—augusti 
1875 nr 5. 

245. Runeberg sittande som på föregående bild. 
Vänstra handen något högre upplyft. 
Glasnegativ, mycket skadat. 
ii X 8. 

Fredrik Runebergs fotografier juli—augusti Proveniens som föregående. 
Svenska Litteratursällskapet. 

1875 nr 4- Denna bild var okänd då Meinander 1904 gjorde upp sin 

244. Runeberg sittande som på föregående bild, förteckning. 
men tagen mera en face. L i t t.: Castren, De sista Runebergsporträtten, s. 5, 

Glasnegativ. bild 5. 

ii X 8. Bild 107. 



Bild 107. Fredrik Runebergs fotografi nr 5. 

Fredrik Runebergs fotografier juli—augusti 
1875 nr 6. 

Runeberg sittande som på föregående bild. 
Hela vänstra handen synlig. 
Glasnegativ. i i X 8. 

Svenska Litteratursällskapet. 
Proveniens som föregående. 
Denna bild var okänd då Meinander 1904 gjorde upp sin 
förteckning. 

L i t t.: Castren, De sista Runebergsporträtten, s. 5, 
bild 6. 

Bild io8. 

Fredrik Runebergs fotografier juli—augusti 
1875 nr 7. 

Runeberg klädd som på föregående bild, 
men med hatt på huvudet, den hatt som hänger i 
tamburen i hemmet i Borgå. Stående eller sittande 
upprätt. Glasögon. 
Glasnegativ. i i X 8. 

Svenska Litteratursällskapet. 
Proveniens som föregående. 

Bild io8. Fredrik Runebergs fotografi nr 6. 

Gammal kopia i Runebergs hem i Borgå och i Finlands 
Nationalmuseum. 
Visitkortsfotografi, osign. men enl. blyertsanteckn. „fr. 
Hårdhs atelier i H:fors" i Runebergs hem i Borgå, nr 46. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 184. 
Castren, De sista Runebergsporträtten, s. 5, 
bild 7. 

Bild 109. 

Fredrik Runebergs fotografier juli—augusti 
1875 nr 8. 

Runeberg sittande vid sitt öppna fönster, 
klädd som på föregående bild. Endast huvudet 
med det vita skägget och skuldrorna synliga. Så 
gott som hela fönstret med gardiner, rullgardin och 
fågelbrädet har kommit med på bilden. 
Glasnegativ. i i X 8. 

Svenska Litteratursällskapet. 
Proveniens som föregående. 
Denna bild var okänd då Meinander 1904 gjorde upp sin 
förteckning. 

L i t t.: Castren, De sista Runebergsporträtten, s. 5, 
bild 8. 

Bild Ho. 
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Bild 109. Fredrik Runebergs fotografi nr 7. 

Fredrik Runebergs fotografier juli—augusti 
1875 nr 9. 

Runeberg, klädd som på föregående bild, 
stående vid det öppna fönstret. Högra handen 
innanför rocken. Hela fönstret synligt. 
Glasnegativ. 
i i X 8. 

Svenska Litteratursällskapet. 
Proveniens som föregående. 
Gammal kopia i Runebergs hem i Borgå, nr 49 och i 
Finlands Nationalmuseum. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 184. 
Castren, De sista Runebergsporträtten, s. 5, 
bild 9. 
Runeberg och hans värld, bild 319. 

Bild iii. 

Fredrik Runebergs fotografier juli—augusti 
1875 nr Io. 

Runeberg, klädd som på föregående bild och 
i samma ställning. Bilden tagen på närmare håll så 

Bild iio. Fredrik Runebergs fotografi nr 8. 

att Runeberg är större och bara den nedre delen av 
fönstret kommit med. 
Glasnegativ. 
II X 8. 

Svenska Litteratursällskapet. 
Proveniens som föregående. 
Denna bild var okänd då Meinander 1904 gjorde upp sin 
förteckning. 

L i t t.: Castren, De sista Runebergsporträtten, s. 5, 
bild io. 

Bild 112. 

Oljemålningar av B. Reinhold efter Fredrik 
Runebergs fotografier 1875. 

Bröstbild; fas till höger, i grå nattrock. 
Oljemålning i oval ram, sign. B. Reinhold 1877. 

67 X 55. 
Gåva av Runebergs söner till J. E. Strömborg „vår 
sjunde broder". 

Tillhör 1953 Runebergsarkivet i Borgå. 
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Bild iii. Fredrik Runebergs fotografi nr 9. 

252. Bröstbild; i fyrkantig ram med oval bild- 
öppning. 
Oljemålning signerad: B. Reinhold 1877. 62 X 50. 

Tillhör 1954 friherrinnan Hanna Palme-von Bom, Ånga 
gård, Nyköping. 

G. Sjöstrands sittande marmorstatyett 1877. 

253• Helfigur, sittande i länstol. Fyrkantig plint. 
Prästrock och lindad halsduk. I högra handen 
skrivblock, i den vänstra har funnits en penna. 
Rocken uppvikt över det vänstra knäet, mantel 
kastad över stolens ryggstöd. 
Marmorstatyett, signerad på plinten: C. Sjöstrand. 
Höjd 87 cm. 
Nylands Nation i Helsingfors, som även äger ett exemplar 
i gips. 
Gåva av restauratören Carl Kämp, som år 1877 beställde 
statyetten av Sjöstrand. 
Utställd på Finska Konstföreningens exposition 1880. 

Märket „—e" [ J. J. Tikkanen] bedömde Sjöstrands 
statyett i Finsk Tidskrift 1880, s. 473 på följande sätt: 
„— — Främst bland det nya framträder hr Sjöstrands 
sittande marmorstaty af Runeberg, i half naturlig storlek. 
Ehuru vi tro oss till fullo värdera hr Sjöstrands stora, ban-
brytande betydelse för Finlands konst, kunde vi dock ej 

Bild 112. Fredrik Runebergs fotografi nr lo. 

undgå att inför detta arbete känna oss otillfredsställda. Hr 
Sjöstrand har alltid varit de stora intentionernas man, en 
konstnär som är värd vår fulla aktning, men der ligger 
dock något för abstrakt i hans konst, han har sällan förstått 
att ingjuta den erforderliga värmen i de starkt styliserande 
formerna. Uti i fråga varande staty saknas äfven till-
börlig rytm i linierna, tillbörlig kraft i karaktäristik och 
modellering, tillbörlig fyllighet i formerna, förnäm-
ligast i bröstet. Nej, hellre stannade vi framför konst-
närens porträttbyst af artisten Löfgren, der hr Sjöstrand 
gått längre i medveten individualisering af sina före-
gående porträtt." 

Är 1887 hade Sjöstrand tydligen ännu till salu gips-
avgjutningar av denna statyett, ty i ett „Julklappskåseri" 
i Helsingfors Dagblad den 21 december omtalas Sjöstrands 
utställning i „subassementsvåningen af Polyteknikum" 
och bland där utställda nyheter „Runebergs staty i sittande 
ställning, den samma som finnes i marmor i Nyländska 
studentafdelningens lokal". 

K. K. Meinander har i sin förteckning 1904 beskrivit 
den ursprungliga skissen från 1857 som om den vore så 
gott som identisk med marmorstatyetten från 1877. 
(Jämför nr 92.) Detta har lett till att man trott att även 
Svenska Litteratursällskapet skulle äga ett exemplar av 
1877 års statyett — vilket icke är fallet. 
L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 169. 

Nordström, Minnen från Runebergs hem 
(Julscouten 193o), ss. 8-9. 
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Bild 113. C. Sjöstrands marmorstatyett 1877. 



Runeberg och hans värld, bild 285, med fel- 
aktig uppgift om ägaren. 
Tolvanen, C. E. Sjöstrand, ss. 166-167. 

Jämför nr 92 och Io8. 
Bild 113. 

Reproduktioner efter C. Sjöstrands sittande 
statyett 1877. 

Kabinettkortsfotografi signerad: Photographie 
Uco Semplicimi Florence Album. 
Denna fotografi visar att statyetten huggits i mar-
mor under Sjöstrands vistelse i Italien 1877-1878. 

L i t t.: Runeberg och hans värld, bild 285. 

Statyetten är avbildad i guldtryck på pärmen 
till Eliel Wests biografi över Runeberg, 1902, samt 
i autotypi på ett bokhandelsprospekt för och på 
omslaget till nämnda arbete. 

Marmormedaljong av Sjöstrand 1877, 
se nr 203. 

Hugo Ekvalls medalj 1878. 

Ätsidan: JOHAN LUDVIG RUNEBERG. 
Huvud, profil till vänster med långt skägg. 
Nedanför signatur: Hugo Ekvall. 
Frånsidan: SÖRJD OCH SAKNAD AF NORDENS 
FOLK. 
Inom en lagerkrans: FÖDD / 1804 / DÖD / 1877 
på fyra rader. 

Diam. 4,5- 
Graverad och präglad av Ernst Hugo Ekvall i 
Stockholm 1878. 

Exemplar i britanniametall i Svenska Litteratursällskapet. 
Typ 65, nr 327. 
Gåva den 20 december 1910 av statsrådet Mauritz Hall- 
berg. 
Exemplar i brons i Finlands Nationalmuseum. 

I boken Carl Snoilsky och hans vänner avtryckes 
följande brev från Snoilsky till Magnus Lagerberg daterat 
Stockholm den 23 juli 1878: „Jag hade i dag brev från 
Selling [mynthandlare i Göteborg], vari framställdes 
begäran, från gravören Ekvall, att jag ville hjälpa honom 
att hitta på sinnebild eller inskrift att användas å en medalj  

över Runeberg, som Ekvall ämnar utföra. Jag hade före-
ställt mig, att en sådan medalj å frånsidan (åtsidan här som 
vanligt, bilden och namnet) skulle kunna hava : En lager-
krans, omlindad med ett band, varpå lästes namnen å 
Runebergs sex stora skaldeverk : Konungarna på Salamis 
— Nadeshda — Hanna — Fänrik Stål — Elgskyttarne —
Kung Fjalar; samt innanför kransen : En lyra och ett 
svärd, korslagda samt omlindade av blommor. Kring 
ytterkanten av medaljen skulle löpa en omskrift, hälst 
på vers, vilken med avseende på sinnebilderna skulle 
kunna lyda t.ex. så här : 

Hellenisk skönhet, nordiskt hjärtelag 
Förmälas underbart i skaldens sång. 
En blomstervärld han ger för fredens dag, 
Men smider svärd för kampens stund en gång. 

Detta är välförståendes ej något moget övertänkt 
projekt utan ett ögonblicks improviserat förslag — jag 
har ej tid att fundera på sådana saker, vilka för resten 
tillhöra Hildebrands gebit och icke mitt. Om du tycker 
att någon del av min ide är utförbar, så rådslå med Ryd-
berg, ifall han tycker att versen är passande. — Sedan 
kan du jämte hälsning från mig delgiva Selling resultatet. 
Jag fäster endast det villkor dervid, att Ekvall ej får 
citera mig såsom upphovsman: Jag vill ej insmyga något 
ax från min täppa i Runebergs lagerkrans." 

I ett brev den 25 juli 1878 säger Snoilsky : „Att 
mitt förslag till inskrift på runebergska medaljen var för 
långrandigt, misstänkte jag strax. Hälsa Selling, att jag 
om en eller annan vecka skall sända ett nytt, mera kon-
cist projekt." 

Helsingfors Dagblad 24 september 1878 innehåller 
följande notis : „I 'Jönköpings Tidning' meddelas : 
Gravören Hugo Ekvall har nyligen fullbordat en medalj 
öfver J. L. Runeberg. På ena sidan bär medaljen den store 
skaldens bild, på den andra hans födelse och dödsår (1804 
—1877) inom lagerkrans och inskriften Sörjd och saknad 
af Nordens folk. Medaljen, som kommer att präglas i 
silfver, brons och britanniametall, blir om en månad till-
gänglig i bok- och konsthandeln." Den 27 november 
1878 säger tidningen att den medalj „af en hr Hugo 
Ekwall i Jönköping" som tidningen tidigare omtalat 
„är nu preglad och försäljes i bokhandeln i Sverige." 
Tidningen fortsätter : „Wi ha warit i tillfälle att se ett 
exemplar af denna medalj, hvilken åtminstone i af-
seende å porträttets likhet är fullkomligt misslyckad." 
Tidningen anmäler ytterligare medaljen den 29 novem-
ber och säger: „— — — Det finns icke ringaste likhet 
med Runeberg i medaljens bild." Medaljen nämnes 
även av Vasabladet den 28 september 1878 och av Huf-
vudstadsbladet den 27 december 1878. 

Ovanstående brevutdrag ur Snoilskys korrespondens 
visar att medaljen måste vara präglad först 1878 och icke 
1877, såsom i allmänhet uppges. 
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Bild 114-115. Hugo Ekvalls medalj 1878. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, ss. 190 
—191. 
Iversen, J. B., Medali v. Gest' russkich gosudarst-
vennych dejatelej i Castnych lic. (Medaljer till 
deras ära, som verkat för ryska staten och civila 
personer), II, St. Petersburg 1883 ss. 164—
,65, avbildad i stålstick Tafel. LV. 
Carl Snoilsky och hans vänner I, Stockholm 
1917, SS. 217-218. 
Boström, Suomen muistorahat, I, ss. 105-106. 
Hirn, Y., Runebergskulten, s. 353. 
Svenska Porträttarkivets Index, s. 700. 

Bild 114-115. 

Arvid Liljelunds oljemålning 188o 
se nr 119. 

A. Tavaststjernas medaljong 1883. 

257 Bröstbild; profil till höger, i blus med nervikt 
krage och knuten rosett. Tydligen utförd efter Valter 
Runebergs byst 1860. Gipsmedaljong med upphöjd 
kant, signerad i avskärningen under bluskragen : 
A. Tavaststjerna 
Diam. 45,6. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 67, nr 328. 
Köpt 1908 (?). 
Finska Konstföreningens utställning 1883. 

I Finska Industri-Magasinets Jul-Tidning nr 5, 1896 
läses: „Äfven i år kunna vi presentera några medal-
jonger, visserligen icke nyss skulpterade men nya i det 
afseendet att de nu framträda i ny form. Man har knap-
past förut vetat att vi ägt så förträffliga porträttmedaljon-
ger, som vi äga af våra stora män, och hvilka modellerats 
af skulptören A. Tavaststjerna. Denna konstnär, som 
numera innehar statstjänst, har på ett helt decennium icke 
låtit höra af sig. Det är därför så mycket intressantare 
att ånyo stifta hans bekantskap i porträttmedaljongerna 
af Snellman, Lönnrot, Runeberg och Topelius. Sedan vi 
af konstnären tillhandlat oss uteslutande rättighet till 
reproduktion af dessa konstvärk, hafva vi i vårt gips-
gjuteri, som förestås af en i yrket skicklig landsman, 
låtit gjuta ett större antal af dessa reliefmedaljongbilder 
och tillhandahålla vi dem i såväl hvit gips som i bisquit 
färg. Medaljongerna äro stora, mätande Snellman och. 
Lönnrot 5o cm och Runeberg och Topelius 46 cm i dia-
meter, samt mycket väl gjorda. För att hvar och en må 
vara i tillfälle att med dessa lika vackra som fosterländska 
medaljongbilder pryda sina hem hafva vi ställt priset 
mycket lågt, till 12 mark." I Jul-Tidningen nr 7, 1898 
har serien vuxit, den omfattar nu även Pacius' porträtt. 
1902-03 har priset sänkts till io mk st. 

L i t t.: Finska Industri-Magasinets Jul-Tidning N :o 5 
1896, nr 7 1898, nr II 1902 OCh nr 12 1903, 

1896 och 1202, avbildning i träsnitt. 
Meinander, porträtt af J. L. Runeberg, s. 173. 
Minnesskrift 1935, s. i68. 

Bild 116. 
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Bild 116. A. Tavaststjernas medaljong 1883. 

Valter Runebergs staty i Borgå 1885. 

Helfigur i prästrock med lindad halsduk. 
Bronsstaty av Valter Runeberg, avtäckt den 3o maj 
1885. 
Naturlig storlek; „den ursprungliga originalstatyn". 

Esplanaden i Borgå. 
Reproduktioner i Svenska Litteratursällskapet. Typ 68. 
Denna och Helsingfors-statyns historia kan studeras 
bl.a. i följande arbeten. 

L it t.: Strömborg, BA II, s. 95 och not s. 361. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, ss. 188 
—190. 
Ahrenberg, J. L. Runeberg i den bildande kons-
ten, ss. 151-152. 
Nordmann, Walter Runeberg, ss. Ioo-114. 
Nordström, Runeberg i sitt hem. Finsk Tidskrift 
1927, ss. 275-276. 
Hirn, Y., Runebergskulten, ss. 351-353. 

Johan Knutsons oljemålning av Runebergs 
staty i Borgå. 

Runebergsstatyn i Borgå i månsken. 
Oljemålning på papp, signerad: J. Knutson. 
32,5 X 25. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 68, nr 9. 
„Inköpt från J. Knutsons sterbhus!' 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 189. 
Runeberg och hans värld, bild 355. 

Valter Runebergs staty i Helsingfors 1885. 

Helfigur i prästrock med lindad halsduk. 
Bronsstaty av Valter Runeberg, avtäckt den 6 maj 
i 885 . Övernaturlig storlek. 

Runebergsesplanaden i Helsingfors. 
Reproduktioner i Svenska Litteratursällskapet. Typ 69, 
69 A och 69 B. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, ss. 188 
—19o, samt all under föregående nr anförd 
litteratur. 
Runeberg och hans värld, bild 352 och 355. 

26i. Skiss i gips. Höjd 95 cm. 
Finska Konstföreningens samlingar B 117. 
Även i Valter Runebergs skulptursamling i Gamla gymnasie-
huset i Borgå. 
Redan på Finska Konstföreningens utställning 1882 
utställdes en „esquiss till J. L. Runeberg-monumen-
tet i H:fors". 

Skiss i gips, med vänstra handen på ryggen. 
Höjd 53,5; utan sockel 50,7. 

Åbo Akademis Bibliotek, Åbo. 
Gåva till biblioteket av friherrinnan Signe von Hellens. 
Har tillhört hovrättspresidenten L. Th. von Hellens som 
i egenskap av medlem av statykommitten skall ha fått 
statyetten som ett minne av Valter Runeberg själv. 

Bild 117. 

Statyetter i marmor, brons och gips efter 
Valter Runebergs staty 1885. 

Förminskad kopia efter stoden i Borgå och 
Helsingfors. 
Marmorstatyett, skalden stöder sig mot ett lågt 
postament. Höjd 45 cm. 

Tillhörde 1904 bokhandlare F. G. Beijer i Stockholm, som 
även torde ha beställt statyetten. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 189, 
bild s. 236. 
Nordmann, Walter Runeberg, s. 236. 
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Fotografi i kabinettformat av statyetten i 
marmor i serien „Nordiska konstnärers arbeten". 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 70, nr 34. 
„Inköpt 3o december 1902 från bokhandlaren Joh. K. 

Lindstedt." 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 190. 

Förminskad kopia av stoden i Borgå och 
Helsingfors. 
Bronsstatyett. Höjd 45 cm. 
Utställd på Den fria utställningen 1898 i Ateneum. 
Helsidesplansch i katalogen. 
L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 189. 

Förminskad kopia av stoden i Borgå och 
Helsingfors. 
Gipsstatyett. Höjd 5o cm. 

Tillhör 1953 Bonniers galleri på Manilla, Djurgården, 
Stockholm. 

L i t t.: Svenska Porträttarkivets Index, s. 700. 

W. Andstens statyett efter Valter Runebergs 
staty 1885. 

267. Förminskad kopia av stoden i Borgå och i 
Helsingfors. 
Statyett, jämte konsol, i ljusgul terrakotta, på 
baksidan av den fyrkantiga ståplattan stämpeln: 
Wilh. Andsten 1 Helsingfors. 
Statyettens höjd 5o cm, konsolens 32 cm. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 70, nr 3. 
„Gåfva af intendenten Th. Waenerberg 22. 3. 1900." 

Förminskad kopia av stoden i Borgå och i 
Helsingfors, men med stämpeln: W: ANDSTEN 1 
H FORS. 

Runebergsarkivet i Borgå. 

Enligt Svenska Litteratursällskapets katalog : „utförd på 
Wilh. Andstens kakelfabrik under skulptörens ledning". 
Finska Konstföreningens Utställning 1887. Nr 117. Pris 
20 fmk. 

Nya Pressen den 7 oktober 1887 omtalar följande : 
„Runebergsstatyn i miniatyr. Från hr Wilh. Andstens 
fabrik har utgått en statyett i terracotta, som är väl 

Bild 117. &Aiss av Valter Runeberg. 

förtjänt av uppmärksamhet. Modellen därtill är gjord 
af skulptören Walter Runeberg i närmaste öfwerens-
stämmelse med kolossalstatyn i esplanaden och g jutningen 
är utförd på hr Andstens fabrik på ett sätt, som i hög grad 
hedrar fabriken. Massan har en behaglig varm, ljusgul 
färgton och arbetet är utfördt med den noggrannhet och 
omsorg, som anstår ett konstvärk. Då priset är ställt så 
lågt som 20 mk och en del af inkomsten dessutom tillfaller 
välgörande ändamål (Antipoffska skolan) kan man antaga 
att det icke skall komma att saknas afnämare till denna 
värkligen vackra rumdekoration. 

Ett exemplar af statyetten kommer att exponeras på 
konstföreningens årsutställning." 

Den 8 oktober 1887 fortsätter tidningen: „Runebergs-
statyn i terracotta. Till notisen i gårdagens blad böra vi 
tillägga att modellen blifvit gratis ställd till Andstenska 
fabrikens förfogande af skulptören hr Runeberg, endast 
med vilkor att en viss procent af försäljningspriset för 
hvarje exemplar bör tillfalla skolorna i Antipoffska 
huset." 
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Bild 118. Ludvig Michael Runebergs kame 1886. 

Helsingfors Dagblad avslutar sitt julklappskåseri den 
21 december 1885 på följande sätt: „I antikvariska 
bokhandeln är man i tillfälle att se — — — åtskilliga 
skulpturverk, deribland Walter Runebergs vackra 
Runebergsstatyett i terra cotta fresta äfven här 
köparen — — —." 

Lit t.: FU. 14, s. LV. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 189. 
Nordmann, Walter Runeberg, s. 236. 

Reproduktioner efter Valter Runebergs staty 
1885. 

269. JOHAN LUDVIG RUNEBERG. Stod af 
VALTER RUNEBERG. 
Träsnitt av stoden efter fotografi i ateliern, signerat: 
C. WEIDENHAYN. 38,5 X 26. 

Ny Illustrerad Tidning 1882 n :o 4. 
Kansan Ystävä 1882 n:o 15. 
Har även ingått i ett par danska tidningar med varierande 
text och i Land och Stad n :o 6. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 19o. 

Johan Ludvig Runeberg. Staty af Valter Runeberg. 
Träsnitt signerat W. Meyer X. A. 12,8 X 11,5. 
SVEA. Folk-kalender för 1882. Stockholm 1881. 
Ingår även i Scherrs Geschichte der Weltlitteratur, 9 Aufl., 
II, s. 366. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 69 A, nr 99. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 19o. 

Guldtryck på Beijers upplaga av Samlade 
Skrifter I—II 1886. 

Guldtryck på pärmarna till Runebergs Samlade 
Skrifter, Helsingfors 1890 samt på Beijers lilla upp-
laga av Fänrik Ståls sägner 1897. 

Ludvig Michael Runebergs kanik 1886 i in-
ramning av guldsmed A. W. Felixzon i Lovisa 

år 1887. 

Bröstbild; profil till vänster, i blus med nervikt 
krage. Snäckskalskame, vit bild på brunröd botten. 
Inramningen är ett vackert handarbete av guld-
smeden Anders William Felixzon i Lovisa år 1887. 
Guldsmedsstämplar A. W. F. * 18 K F 4 L 
4 X 3,5. 
Runebergsarkivet i Borgå. 
Tillhörde år 1904 lektorskan Hanna Runeberg, därefter 
fröken Vasthi Runeberg samt efter hennes död fröken 
Ida Strömborg i Borgå. 
Om detta porträtt säger Karin Allardt Ekelund att det av 
kännare har ansetts för ett av de bästa Runebergsporträtt 
vi har. 

L i t t.: Meinander, Några hittills obekanta Runebergs-
porträtt, ss. 178 (bild), 179. 
Allardt Ekelund, Ludvig Michael Runeberg, 
ss. 9 (bild), 39, 54• 

Bild 118. 

Gipsavgjutningar av Ludvig Michael Runebergs 
kamé 1886. 

Bröstbild; profil till vänster, i blus med ner-
vikt krage. 
Gipsavgjutning. 3,3 X 4. 
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Svenska Litteratursällskapet. Typ 71, nr 329. 
Gåva den 7 mars 1913 av lektorskan Hanna Runeberg. 
Duplett till nr 592. 

L i t t.: FU 27, s. III. 

Bröstbild; profil till vänster, i blus med ner- 
vikt krage. 
Gipsavgjutning i hylsa av förgylld mässing med 
glaslock. 

3,3 X 4. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 71, nr 592. 
Gåva mars 1914 av f.d. guldsmed F. V. Lindroos. 
Duplett till nr 329. 

Modeller till Ludvig Michael 
Runebergs kam6 

Bröstbild; profil till vänster, i blus med ner- 
vikt krage. 
Gipsmedaljong, enligt påskrift: „af Lektor Mikko 
Runeberg 18 2/6 86 — — —". 

4 X 3,5. 

Finlands Nationalmuseum, inv. nr  51023. 
Tillhört lagmanskan Adele Emilia Lovisa Brunou och 
intill 1951 hennes dotter, fröken Sigrid Brunou, Helsing-
fors. 

Fröken Sigrid Brunou har berättat följande: „På en 
ångbåtsresa mellan Kuopio och Leppävirta 2. 6. 1886 satt 
Mikko Runeberg och arbetade på denna relief. Sigrid 
Brunous mor, Adele Emilia Lovisa Brunou, född Kulvik 
19/8 1844, visade så stort intresse för hans arbete att 
Mikko Runeberg, då resan var slut, skänkte reliefen till 
henne." 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 173 
Meinander, Några hittills obekanta Runebergs-
porträtt, s. 179. 
Allardt Ekelund, Ludvig Michael Runeberg, 
s. 39. 

Bild 119. 

Bröstbild i oval medaljong som nertill kantas 
av två korslagda lagerkvistar. 
Modell i gips på träunderlag. 

5,6  X 4,3. 

Lovisa museum, inv. nr  1356. 
Bland guldsmed Felixzons guldsmedsattiraljer. 

Bild 119. Gipsmedaljong av 
Ludvig Michael Runeberg 1886. 

Bröstbild; profil till vänster, i blus med ner- 
vikt krage. 
Gipsmedaljong. 

4 X 3,5. 
Tillhör fru May Schönberg, Helsingfors. 

L i t t.: Allardt Ekelund, Ludvig Michael Runeberg, 
s. 53. 

Valter Runebergs gipsbyst 1888. 

Bröstbild; prästrock med fyra knappar, varav 
endast den översta knäppt, lindad halsduk. 
Gipsbyst på fyrkantig fot med inskrift på fram-
sidan av foten: J. L. RUNEBERG. Signatur 
på foten till vänster: W. Runeberg 1888. Höjd 70. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 72, nr 4. 
Gåva av skulptören den 22. 3. 1900. 
Exemplar även i Valter Runebergs skulptursamling i 
Gamla gymnasiehuset i Borgå. 
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Bild 120. Valter Runebergs 
bronsbyst 1888. 

Enligt Meinander skulle denna byst vara „en kopia efter 
monumentet i Borgå." 

L i t t.: FU 14, s. LVI. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 189. 

Valter Runebergs bronsbyst 1888. 

280. Bronsavgjutning av samma modell som 
föregående. 
På framsidan av den fyrkantiga foten: J. L. RUNE-
BERG. Signatur på foten till vänster: W. Runeberg 
1888. Höjd 70. 
Österbottens Historiska Museum, accessionsnummer 8256. 
Förvärvad 1934. Härstammar från konsul Eugen Wolff. 

Wiborgs Museum. Exemplaret tillhörde tidigare bok-
handlaren Walter Hoving i Wiborg, som hade erhållit 
bysten som en hedersgåva av Runebergs söner till 
tack för distributionen i Finland av Efterlämnade 
Skrifter I—II. Bysten ärvdes av fru Magda Hedman, 
f. Hoving och deponerades år 1918 av henne i Wiborgs 
museum. 

Svenska Flicklyceet, Helsingfors. Bysten har tillhört presi-
dentskan Constance Montgomery och efter hennes död 
donerats till skolan. 
Ett exemplar av bysten ägdes av ingenjör Robert 
Runeberg men kvarblev i Petersburg vid revolutio-
nen 1917. 

L i t t. : Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 189. 
Helenelund, Porträtt av Johan Ludvig Runeberg 
1888 i tidningen Hembygden februari 1953 samt 
utgivet som särtryck av Österbottens Historiska 
Museum 1953. 

Bild 120. 

Arvid Liljelunds oljemålning 1888, 
se nr 113. 

Weurlanders gipsbyst. 

Bröstbild; prästrock med sex knappar, lindad 
halsduk. 
Gipsbyst på smal, hög piedestal. Text på piedestalen: 
RUNEBERG. Höjd 38. 
Enligt uppgift i inventariekatalogen: „af Weurlan-
der, Tavastehus." 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 74, nr 129. 
Köpt december 1904 från Finska Industri-Magasinet. 
Pris so mark. 

C. Sjöstrands byst 1891. 

Bröstbild; veckad prästrock med tre knappar. 
Rund fot. Namnplatta med text: RUNEBERG. 
Gipsbyst, signerad på baksidan: Carl Sjöstrand / 
Lagligt skydd / emot / eftergjutning. Höjd 70. 
En byst av Sjöstrand utställd på Finska Konst-
föreningens utställning 1907 (nr 758). Måhända var 
det just denna? Sjöstrand nämner i sin egenhändiga 
förteckning: „Runeberg-byst ommodellerad med 
dräkt 1891." 
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Svenska Litteratursällskapet. Typ 75, nr 158. 
Gåva 18 januari 1906 av fru Aina Wilhelms. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 169. 

Albert Edelfelts oljemålning 1893 
se nr 150. 

Ville Vallgrens marmorbyst 1896. 

Bröstbild; öppen, vanlig rock med dubbla 
knapprader. 
Marmorbyst, signerad på baksidan : V. Vallgren. 
Höjd 58 cm. 
Stadshuset i Borgå. 
Skänkt 1896 av konsul G. L. Söderström. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 173. 

Ludvig Michael Runebergs 
gipsmedaljong 1896. 

Profil till vänster; prästrock med tre knappar, 
lindad halsduk. Knollrigt hår. 
Gipsmedaljong med upphöjd kant, som enligt 
Meinander „skars år 1896". 
Diameter Io cm. 
Tillhör fru Dolores Runeberg, Helsingfors. 
1904 hos lektorskan Hanna Runeberg, Helsingfors. 

Svenska Litteratursällskapet finnes tvenne avgjutningar 
„efter originalnegativet hos lektorskan Hanna Runeberg, 
utförda i Walter Runebergs atelj e 1913. Gåva mars 1913 
av Walter Runeberg." Typ 78, nr 331 och 336. 

L i t t.: FU 27, s. III. 
Meinander, Några hittills obekanta Runebergs- 
porträtt, s. 179 (bild). 
Minnesskrift s. 168. 

Förslag till Fänrik Stål-medalj 1898. I. 

Denna medalj skulle ursprungligen präglas av 
Svenska Litteratursällskapet till den jo-de årsdagen 
av Fänrik Ståls sägners utkommande den 12 decem-
ber 1898. Genom kejserligt påbud lämnades emeller-
tid Litteratursällskapets ansökning om tillstånd att 
få prägla medaljen „utan afseende". Medaljen 
utgavs i stället till Runebergs mo-årsdag av „Med-
borgare och Medborgarinnor." Jämför nr 301.  

285-287. Tre stycken originalakvareller av Albert 
Edelfelt. Atsidan och frånsidan. 
49 X 31, 50 X 23, 31 X 29. 

Svenska Litteratursällskapet. 

Vid Sällskapets sammanträde den 15 december 1898 
utsågs till medlemmar i en kommission som „skulle om-
besörja verkställigheten att låta prägla en medalj" stats-
rådet C. G. Estlander, handlanden Mauritz Hallberg samt 
artisterna Albert Edelfelt och Torsten Waenerberg. 
Vid bestyrelsens sammanträde den 16 februari 1899 
erbjöd sig artisten Edelfelt att uppgöra och till nästa 
sammanträde inlämna en skiss till medaljens frånsida 
enligt de riktlinjer som mötet omfattat. Medaljens åtsida 
skulle prydas av „skaldens porträtt vid medelålder", 
medan frånsidan skulle upptaga en bild „föreställande 
Runebergs sångmö, räckande en lagerkrans åt en sårad 
finsk krigare." Den 14 februari 1899 inlämnade „artisten 
Edelfelt tvänne något olika förslag jämte sex mindre 
skisser till frånsidans bild." Det är dessa skisser som 
bevarats i Litteratursällskapets arkiv och som här reprodu-
ceras. Medaljens modellerande överlämnades till skal-
dens son. 

L i t t.: FU 12, ss. LXIV-LXV; 13 ss. XI, XXIX 
-XXX, XXXV; 14 s. V. 

Bild 121-123. 

Förslag till Fänrik Stål-medalj 1898. II. 

Frånsidan: FÄNRIK STÅLS SÄGNER, 
enligt förslaget 16. 2. 1899. 
1848-1898. 
Originalmodell i grått vax, signerad: V. R-bg 
1896. [2] 
Diam. 27 cm; med ram av röd sammet 38 X 39. 
Under glas. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 79, nr 251. 
„Gåva av Valter Runeberg 1908." 
Även gipsmedaljong efter denna i Svenska Litteratur- 
sällskapet. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 191. 
FU 22, S. LXVI; 23, SS. I-II. 
Minnesskrift 1935, s. 168. 

Atsidan: Profil till höger utan inskrifter. 
Originalmodell av rödbrun vax på en matt glasskiva. 
Profilen 13 X II ; det hela i glas och ram 28 X 25,7. 

Svenska Litteratursällskapet. 
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Bild 121. Förslag av Albert Edelfelt till Fänrik Stål-medalj 1898. 

Bild 122. Förslag av Albert Edelfelt till Fänrik Stål-medalj 1898. 



Bild 123. Förslag av Albert Edelfelt 
till Fänrik Stål-medalj 1898. 

Gåva av Akademiska Bokhandeln genom direktör 
Gösta Branders, som torde ha förvärvat bilden av konsul 
Victor Hoving som i sin tur köpt den av Valter Runeberg. 

L i t t.: Förh. N.F. 6, ss. 36, 91. 
Bild 124. 

Bild 124. Vaxmodell av Valter Runeberg. 

Profil till höger utan inskrift eller signatur. 
Gipsmedaljong, gjuten efter vaxmodellen, nr 287. 
Diam. 19 cm. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 79, nr 5. 
Gåva av Valter Runeberg. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, ss. 173 
—174, bild s. 184. 

JOH. LUDV. RUNEBERG. 
Profil till höger. Osignerad gipsmedaljong. Diam. 
18 cm. 
Svenska Litteratursällskapet. 

Bild 125. 

Gipsform till ovanstående. Diam. 20,4 cm. 

Tillhör 1953 professorskan Emmi Runeberg, Helsingfors. 

Profil till höger. 
Gipsmedaljong, signerad: W R.b.g. med inskrift 
ristad i gipsen: „Till Leo Mechelin vänskapsfullt af 
W. Runeberg." 
Diam. 17,5 cm; infälld i brungrön sammetspasse- 
partout och i träram med förgyllda partier. 

37 X 34. 

Svenska Litteratursällskapet. 

Profil till höger samt två varianter av från-
sidan. 

Gipsmedaljer med text : 
„Till M. Hallberg vänskapsfullt af W. R-bg. 
Valteg Runebergs skulptursamling i Gamla gymnasiehuset 
i Borgå." 
I den Strömborgska salen i Runebergs hem i Borgå hänger 
i glas och ram gipsavgjutningar av de båda sidorna av 
Fänrik Stålmedaljen. Signatur WR.b.g. 1899. På bak-
sidan följande inskrift : „Till Ida Strömborg. Gåfva af 
W. Runeberg i mars 1899. Utkast till den medalj som 
Sv. Litt.sällskapet önskade pregla till firandet af 50-års-
minnet af Fänrik Ståls utkommande och till Rbgs minne, 
men hvartill tillåtelse icke gafs af regeringen och således 
blef outförd. Modellen utförd 1898. Medaljen utfördes 
och preglades sedan 1903 och utgafs till Rbgs ioo-årsdag 
5/1 i 04." 
Diam. 17,5 cm. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 191. 
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Bild 125. Gipsmedaljong av Valter Runeberg. 

A. J. Tavaststjernas gipsbyst 1898. 

294. Bröstbild; prästrock med två knappar varav 
den nedre oknäppt, lindad halsduk. Fyrkantig fot 
med texten: J. L. RUNEBERG. 
Gipsbyst, signerad på baksidan: A. J. Tavaststjerna / 
1898. Höjd 43 cm. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 8o, nr 13o. 
Köpt i december 1904 från Finska Industri-Magasinet 
för 12 mk. 
En variant av denna byst (med tre knappar varav de två 
nedersta oknäppta och namnet RUNEBERG placerat 
lägre ner på foten tillhör 1953 ingenjörskan Tyyni Lindroos 
i Borgå. Ingenjörskan Lindroos har år 1913 köpt bysten 
på en auktion i Borgå. 

I Finska Industri-Magasinets Jultidning nr 7 den 12 
dec. 1898 annonseras Valter Runebergs bröstbild av 
J. L. Runeberg och så fortsätter reklamförfattaren: „Herr 
A. J. Tavaststjernas mindre [måste väl vara i förhållande 
till Valter Runebergs byst] bröstfigurer af J. L. Runeberg 
och Z. Topelius äro en värdefull och mycket nyttig till-
ökning i vår skulptursamling. Dessa byster, hvilka äro 
40 cm höga, skola säkert, så här före jul, blifva en lämplig 
present, speciellt som prydnader i damernas boudoirer. 
De skola utgöra den nödiga kompletteringen till där 
förut befintliga, om ock om igen lästa National-praktverk  

af våra förnämsta skalder. Nu så här vintertid, då rosorna 
måste hämtas ända från Nizza, antaga vi att våra ärade 
damer, som äro lika praktiska som de äro poetiska, icke 
skola hafva något emot, att istället för de snart vissnande 
rosorna, erhålla en varaktigare erinran om vänskap och 
högaktning i form af en deras rum prydande byst, 
som tillika är själfva rosornas konung. Priset är endast 
is mk."åg 

Tavaststjernas byst annonseras även i de följande årens 
Jultidning ända till år 1903. 

L i t t.: Meinander, Några hittills obekanta Runebergs- 
porträtt, s. 179. 

Bild 126. 

Albert Tallroths gipsmedaljong. 

295. Bröstbild; profil till vänster, i blus med ner- 
vikt krage. 
Rund gipsmedaljong med upphöjd kant, signerad: 
Alb. Tallroth Wasa. 
Diam. 53,5 cm. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 83, nr 388. 

Bild 126. Byst av A. J. Tavaststjerna 1898. 
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„Gåva mars 1913 av Valter Runeberg.” Enligt FU 27, 
s. IV gåva av prostinnan Cecilia Tallroth. 

L i t t.: Meinander, Några hittills obekanta Runebergs- 
porträtt, s. 179. 
Minnesskrift 1935, s. 168. 

Albert Tallroths gipsmedaljong 1898. 

Bröstbild; profil till vänster, i blus med ner- 
vikt krage. 
Rund gipsmedaljong, signerad A. Tallroth 98. 
Diam. 38,5 cm. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 83, nr 387. 
„Gåva mars 1913 av Valter Runeberg." Enligt FU 27, 
s. IV gåva av prostinnan Cecilia Tallroth. 
Enligt kataloguppgift „utförd 1898 av dövstumme skulp-
tören Alb. Tallroth". 
Även ett onumrerat exemplar i Svenska Litteratursäll-
skapets ägo. 
Ernst Lagus talar i en anteckning om: „två exemplar i 
mellersta formatet* vilket ju tyder på att ännu en storlek 
skulle existera. 

L i t t.: Minnesskrift 1935, s. 168. 

Albert Edelfelts teckning 1900, 
se nr 154. 

Ludvig Michael Runebergs blyertsteckning 
1901. 

Bröstbild; fas till vänster, prästrock, lindad 
vit halsduk, glasögon. 
Blyertsteckning på ovalt klippt papper, tydligen 
utförd efter Alfred Ottelins fotografi 1863. Konst-
nären torde själv ha beklagat att näsan blev för kort. 

14,4 X 13,3. 
Tillhör 1953 professorskan Estrid Furuhjelm, Helsingfors. 
(Tillhörde 1904 lektorskan Hanna Runeberg, Helsingfors.) 
Reproduktioner i Svenska Litteratursällskapet. Typ 84. 

L i t t.: FU 27, s. III. 
Meinander, Några hittills obekanta Runebergs- 
porträtt, s. 179. 
Allardt Ekelund, Ludvig Michael Runeberg, 
s. is (bild), bildförteckning s. 54, nr 6. 

Jämför nr 189. 

Bild 127. 

Bild 127. L. M. Runebergs teckning 1901. 

Wetterhoff-Asps gipsbyst 1902. 

Bröstbild i prästrock och med lindad halsduk. 
Lagerkrans på huvudet. 
Gipsbyst, signerad på baksidan S. W. Asp. 1902. 
På framsdian inskription: Pater patrice. Gjuten i 
gips för Finska Industri-Magasinet. 
1953 har intet exemplar kunnat uppspåras. 
Reproduktion i Svenska Litteratursällskapet. Typ 85. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 174. 
Suomen Kuvalehti den 4 februari 1922, bild. 

Valter Runebergs kolossalbyst 1903. 

Bröstbild; fas till vänster, i prästdräkt. 
Gipsbyst på fyrkantig fot, signerad på baksidan: 
V. R.b.g. / Helsingfors. / Okt. 1903. Höjd c :a imso cm. 

Helsingfors universitet. 

( 127 ) 



• •••••• 

Bild 128. Valter Runebergs kolossalbyst 1903. 

Tidigare i Universitetsbibliotekets utlåningssal, på 1920-
talet i förhallen i Universitetets laboratoriebyggnad, 
1953 i trappuppgången i den gamla universitetsbyggna-
den, mitt emot kolossalbysten föreställande Frans Mikael 
Franzen. Bysten erhöll sin nuvarande placering vid 
ombyggnaden efter bombardemanget 1944. 

I rektors redogörelse för Kejserliga Alexanders-
Universitetet i Finland under läsåren 1902-1905, s. 175 
omtalas följande: „Vid universitetets fest den 5 februari 
1904 pryddes solennitetssalen af en af bildhuggaren 
Walter Runeberg utförd kolossalbyst af J. L. Runeberg. 
Vid konsistorii näst därpå följande sammanträde den 20 
februari anmäldes, att herr W. Runeberg önskat 
förära denna byst till universitetet. Konsistorium beslöt 
att med tacksamhet emottaga gåfvan och bestämdes, att 
densamma skulle uppställas i allmänna biblioteket." 
Den 21 februari nämnes donationen i Hufvudstadsbladet. 

I skriften DET FINSKA UNIVERSITETETS FEST 
TILL JOHAN LUDVIG RUNEBERGS MINNE DEN 
5 FEBRUARI 1904 (Helsingfors 1904) läses: „Universi-
tetets solennitetssal hade till högtidligheten särskilt 
dekorerats enligt anvisning af professor G. Nyström. 
Ofvanom katedern, som var omgifven af grönskande 
växter, hade på en hög piedestal placerats en af bild-
huggaren Walter Runeberg modellerad kolossal byst af 
skalden — — —." Jämför dekoreringen 1878, nr 213. 

Enligt Meinander skulle detta vara gipsmodellen till 
den bronsbyst som senare uppställdes i stadsparken i 
Jakobstad. 

L i t t.: Meinander, Några hittills obekanta Runebergs- 
porträtt, s. 180. 
Hintze, Helsingfors universitets porträttsamling, 
s. 8 I . Jämför nr 213. 

Jämför nr 300. 
Bild 128. 

Valter Runebergs byst i Jakobstad 1904. 

Bröstbild i prästdräkt på hög piedestal av 
sten (efter ritning av professor G. Nyström), upprest 
i stadsparken i Jakobstad 1904. 
Bronsbyst i dubbelt naturlig storlek gjuten i Köpen-
hamn. 
Stadsparken i Jakobstad. 
Avbildningar i Svenska Litteratursällskapet. Typ 87. 

L i t t.: Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 190. 
Meinander, Några hittills obekanta Runebergs-
porträtt, s. 180. 
Nordmann, Walter Runeberg, s. 226. 

Samma modell som nr 299. 

Albert Edelfelts tuschteckning 1904 se nr 158. 

Valter Runebergs jubileumsmedalj 1904- 

Atsidan: Profil till höger, under den text 
på tre rader: JOHAN. LUDVIG / RUNEBERG / 
1804-1904. Till vänster om profilbilden en lyra 
och två lagerkvistar, till höger ett flammande altare 
med text: PATRIA. Till höger nedanför profil-
bilden: W. RUNEBERG och vid medaljens yttre 
kant: EL. 
Frånsidan: En kvinna stående med högra armen 
kring en furas stam räcker med den vänstra en lyra 
till en annan knäböjande kvinna. I bakgrunden 
Finlands vapen inhugget i en klippa, ett insjöland-
skap med en simmande svan, solstrålar. Ovanför 
texten: FINLAND • STOD • FÖR • HANS • SJÄL • 
DET • KULNA • HANS • TORFTIGA • GÖMDA 

HELIGA • FÄDERNESLAND. Vid nedre kanten : 
MEDBORGARE OCH MEDBORGARINNOR 
på två rader inom en tavla omgiven av blomster 
m.m. 
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Bild 129-13o. Valter Runebergs jubileumsmedalj 1904. 

Enligt Meinander är medaljongen med skaldens 
porträtt på åtsidan samt frånsidan modellerade av 
Valter Runeberg, medan anordningen omkring 
medaljongen modellerats av skulptören Erik Lind- 

berg. 
Diam. 6,1 cm. 
Präglad i Stockholm i Kungl. Myntkabinettet till 

den s februari 1904. 5 exemplar i silver och 300 

i brons. 
Exemplar i silver: 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 88, nr 117. 
Gåva maj 1904 „af de medborgare och medborgarinnor 
som låtit prägla medaljen". 
Finlands Nationalmuseum. 
Exemplar i brons: 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 88, nr 118. 
Gåva maj 1904 „af de medborgare och medborgarinnor 
som låtit prägla medaljen". 
Finlands Nationalmuseum, 2 ex. 
Två metallstampar för Valter Runebergs medalj till 
ioo-årsfesten 1904. 
Diam. I° cm. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 88, nr 25o. 
„Gåva av handlanden Mauritz Hallberg." 

L i t t.: FU. 14, s. LXIII; 16, ss. XII, XXV, XXXII, 
LIV, LIX; 17, s. I. 
Meinander, Porträtt af J. L. Runeberg, s. 191. 
FU 22, S. LXII; 23, SS. 1-II, XX. 

Helsingfors-Posten 22. 2. och 24. 2. 1904. 
Meinander, Några hittills obekanta Runebergs- 
porträtt, ss. I8o--18i. 
Minnesskrift 1910, ss. 54-55. 
Boström, Suomen muistorahat I, s. Ios bild 
34: 5. 
Svenska Porträttarkivets Index s. 700. 

Jämför nr 285-293. 

Bild 129-13o. 

Werner von Essens komposition 1904. 

302. Profilbild till höger; svart silhuett omgiven 
av lagerkrans i ett insjölandskap med tallar etc. 

Text: 18 512 04-19 512 04. 
Fototypi signerad W. v. E. och A. B. F. T. (Aktie- 

bolaget F. Tilgmann). 

3,3 X 2,5. 
Från omslaget till broschyren „Till Joh. Ludv. 
Runebergs minne" utgiven i flere upplagor 1904. 
(Även på finska.) 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 9o, nr 185. 
„Köpt 1906." 
Enligt uppgift i Svenska Litteratursällskapets katalog är 
det samma komposition som utnyttjats såsom vignett för 
Sällskapets tacksägelseblankett. 
Var originalteckningen finnes är okänt. 

9 
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Bild 131. Etsning av E. Åberg. 

„Runebergs apoteos", kopparetsning av 
E. Åberg 1903. 

303. En ung kvinna lagerkransar Runebergs byst 
som står på en hög piedestal. På bysten är Runeberg 
försedd med glasögon. 
Kopparetsning av den rikssvenske gravören E. 
Åberg. Bilden saknar tryckt text och signatur men 
med blyerts har antecknats: „J. L. Runeberg 1804 
—1904. E. Åberg inv. & Sc. 1903" 17,8 X 12,2 
inom plåtrand; hela bladet 30 X 19,6. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 9i, nr 138. 
„Köpt december 1904 från Joh. K. Lindstedts antikvariat. 
Pris is mk." 
Finlands Nationalmuseum. Detta ex. sign. 1904. 
Enligt K. K. Meinander skulle endast dessa två avdrag 
existera. 

„Den store skaldens apoteos" av F. Åberg. 

„Den store skaldens apoteos." 
Runebergs byst, med glasögon, på en piedestal, nere 
till vänster en kvinna med en lagerkrans i handen, 
till höger en äldre, sorgklädd kvinna. 
Fototypi signerad: E. Å—g. 12,5 X 11,1. 

Ur „Dagen" för den 6 februari 1904. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 95 c, nr 594. 
„Från Lindstedts antikvariat 1911." 

A. Gebhards tuschlavering 1904. 

Johan Ludvig Runeberg. 
Bröstbild; tydligen utförd efter Lihrs fotografi. 
Tuschlavering, sign: Gebhard. 
Var originalteckningen finns är obekant. Ingick 
omgiven av liljekonvaljer i Helsingfors-Posten den 
5 februari 1904. 
Tidningsurklipp efter denna tuschlavering i Svenska 
Litteratursällskapet. Typ 92, nr 346. 

C. Jahns medaljong 1905. 

Bröstbild; profil till höger, utförd efter Valter 
Runebergs förslag till medalj 1898, nr 291. 
Medaljong i rött vax på griffelskiva, under kalott 
av glas. Signerad: C. Jahn sc. 1905. 7,5 X 6; det 
hela 11,5 X 11,5. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 93, nr 347. 
„Inlöst år 1912 för 5o mark." 
Hör till en serie reliefporträtt omfattande åtminstone 
Runeberg, Topelius, Lönnrot och Snellman. Exemplar 
av dem alla i Cygnaei galleri. Även dessa inlösta 1912 
för 5o mk st. 
Efter denna medaljong har ett par postkort i vitt relief-
tryck utgivits av Helsingfors Centraltryckeri och Bok-
binderiaktiebolag. 

L i t t.: FU 25, s. CXXXIII; 26, s. XLIII. 
Hirn, Y, Cygnaei galleri. Vägledning, s. 66. 
Minnesskrift 1935, s. i68. 

Träsnitt efter svartkritsteckning av Eduard 
Hansen. 

307. Joh. Ludv. Runeberg (facsimile av namnteck-
Bild 131. ningen). 
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Bild 132. Oljemålning av B. A. Godenhjelm. 

Bröstbild ; fas till vänster, delvis uppknäppt prästrock, 
lindad halsduk, glasögon. 
Träsnitt, signerat: I. Falander efter kritteckning af 
Eduard Hansen. 20 X 14,5; hela bladet 28 X 25. 

Ur den Malmströmska (mindre) illustrerade praktupp- 
lagan av Fänrik Ståls sägner 1886. I den första upplagan 
1883 intet porträtt. 
Även i en upplaga utgiven i Chicago 1891. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 94, nr 94- 
Köpt 3o. 12. 1902 från Lindstedts antikvariska bokhandel. 

308. Joh. Ludv. Runeberg (facsimile av namnteck- 
ningen). 
Samma träsnitt som föregående men signerat endast 
I. Falander. 
29,8 X 22,5. 

Ur 1893-års upplaga av Fänrik Ståls sägner med teckningar 
av Malmström. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 94, nr 270. 
„Köpt december 1908 från Lindstedt."  

Ljustryck, signerat Eduard Hansen. 
20X 15. 
Titelplansch i Samlade Skrifter, band I, Stockholm 1903. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 94, nr 80. 
„Inköpt 3o. 12. 1902 från J. K. Lindstedts antikvariska 
bokhandel." 
Förebilden till alla dessa porträtt okänd, föga likhet med 
Runeberg. 

B. A. Godenhjelms oljemålning. 

Bröstbild; fas till höger, öppen prästrock, 
lindad vit halsduk och vitt skjortbröst, fadermördare, 
glasögon. 
Ofullbordad och osignerad oljemålning av Berndt 
Abraham Godenhjelm. 
74 X 6o. 
Restaurerad och uppspänd på blindram 1953. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 96, nr 414. 
„Gåva sept. 1913 från lektor Godenhjelms dödsbo genom 
fröken Aune Krohn." 

L i t t.: FU 27, s. XXVI. 
Minnesskrift 1935, S.  169. 

Bild 132. 

B. A. Godenhjelms blyertsteckning nr i. 

Midjebild; fas till höger, öppen prästrock, 
lindad halsduk, skjortbröst, fadermördare men ej 
glasögon. 
Osignerad blyertsteckning, måhända skiss till före-
gående. 35,3 X 22,1. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 97, nr 411. 
Gåva september 1913 av Finska Konstföreningen. 

L i t t.: Minnesskrift 1935, s. 169. 

B. A. Godenhjelms blyertsteckning nr 2. 

Midjebild; fas till höger, övre delen av huvu-
det bortriven. Öppen vardagsrock, knuten kravatt. 
Osignerad blyertsteckning. På baksidan Kung 
Fjalarmotiv. 
49 X 46. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 98, nr 412. 
Gåva september 1913 av Finska Konstföreningen. 

L i t t. : Minnesskrift 1935, s. 169. 
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Bild 133. Byst av okänd konstnär. 

B. A. Godenhjelms blyertsteckning nr 3. 

Sittande helfigur, nästan hel fas i öppen var- 
dagsrock, väst och knuten kravatt. 
Osignerad blyertsteckning. 
59 X 44. 
Svenska Litteratursällskapet. Typ 99, nr 413. 
Gåva sept. 1913 av Finska Konstföreningen. 
L i t t.: Minnesskrift 1935, s. 169. 

Gipsmedaljong av H. Laur&I 1900. 

J. L. RUNEBERG. 
Gipsmedaljong, profil åt höger. Osignerad. Dia- 
meter 19,5 cm. 
Svenska Litteratursällskapet. 

J. L. RUNEBERG. 
Gipsmedaljong, profil åt vänster, signerad H. Laurin 
1900. 

Jakobstads Museum. 
Exemplar även i flere privatfamiljer. 

Liten terrakottabyst av okänd konstnär. 

Bröstbild; prästrock med fyra knappar, lindad 
halsduk. 
Terrakottabyst på fyrkantig fot med text: J. L. 
Runeberg. Höjd 13 cm, foten 3,8 X 4,2. 

Tillhörde 194o f d. folkskollärarinnan Ida Äkerberg i Kris-
tinestad. 
Det enda ägarinnan kunde upplysa om var att bysten 
härstammade från „en auktion." 

Bild 133. 

Bild 134. Byst av okänd konstnär. 
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Byst av okänd, möjligen dansk konstnär. 

Bröstbild; prästrock med tre stora knappar, 

prästkrage. 
Gipsbyst, gulbrun, på rund fot med namnet : RUNE- 

BERG. Höjd 65. 

Gleerupska Universitetsbokhandeln i Lund. 
Om bysten har inga andra uppgifter kunnat erhållas än att 
den tillsammans med fyra andra (Tegner, Thomander, 
Linne och Oehlenschläger) på 187o- eller i början av 
i88o-talet inköpts i Köpenhamn. Dessa byster plus en 
föreställande S. Nilsson modellerad av Nilssons dotter 
Ida ha stått och stå på bokhyllorna i den Gleerupska bok-
handelns svenska avdelning i Lund. 

Bild 134• 

Miniatyrbyst av Sjöstrand. 

Bröstbild utan fot, naket bröst. 
Brunmålad gipsbyst med namnet RUNEBERG på 

framsidan och signaturen SJÖSTRAND på högra 

sidan. Höjd 19 cm. 

Svenska Litteratursällskapet. 
Gåva av statsarkivarien R. Hausen. 

L i t t.: FU 28, s. XXXII. 
Minnesskrift 1935, s. 168. 

Bild 135. Karikatyr av C. von Otterstedt. 

v. Otterstedts karikatyr. 

319. „Aborre å la Runeberg!" 
Runeberg, profil till vänster ; i helfigur, lagerkran- 
sad och med lyra på armen ätande en abborre. 
Ovanför abborren i stort format. 
Tuschteckning, enligt uppgift av „den tyske målaren 
C. von Otterstedt". 

34 X 21,5. 

Svenska Litteratursällskapet. Typ 101. 
„Av friherre F. Hisinger på Billnäs genom överste Fraser 
18. 3. 1915." 
På en anteckningslapp i Svenska Litteratursällskapets arkiv 
har M. G. Schybergson 16. 3. 1915 meddelat: „Fri-
herre Hisinger sammanträffade med den tyske målaren 
v. Otterstedt i Frankfurt, där v. Otterstedt utställde tavlor 
vid en konstexposition (Priifung) oktober 1879. — Det 
blef fråga om Runeberg, som v. Otterstedt kände som 
skald, om hans fiskefärder m.m. och v. Otterstedt teck-
nade därvid bilden med aborren." 

Teckningen har alltså intet dokumentariskt värde, men 
publiceras här såsom den enda kända karikatyren av 
Runeberg. 

L i t t.: FU 29, s. VI. 
Minnesskrift 1935, s. 169. 

Bild 135. 

Gerda Qvists medalj 1954- 

320. Ätsidan: JOH. LUDV. RUNEBERG / 1804 / 
1877. Signatur QVIST. 
Profil till höger. 5,6 diam. 
Frånsidan: Symbolisk framställning av diktning 
och fosterländsk gärning. 

Präglas i brons och i silver av Numismatiska föreningen 
i Finland till i 5o-årsdagen 5 februari 1954. Präglingen 
utförd av AB. Finska Guldsmeder, Åbo. 

Bild 136. (Gipsmodellen.) 
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Bild 136. Medalj av Gerda Qvist 1954- 



Litteraturförteckning 

Förkortningar i litteraturhänvisningarna i texten: 

BA = Biografiska Anteckningar (Strömborg). 
FU = Förhandlingar och Uppsatser (Svenska Litteratursällskapet i Finland). 
Förh. N.F. = Förhandlingar. Ny Följd (Svenska Litteratursällskapet i Finland). 
HLS = Historiska och Litteraturhistoriska Studier (Svenska Litteratursällskapet i Finland). 
SLS = Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland. 
Runeberg och hans värld = Hirn, Marta och Yrjö. Ett bildurval. 
Sjöstrands egenhändiga förteckning = Handskrift i Finska Konstföreningens arkiv i 

Ateneum. 
Finska Fornminnesföreningens Porträttenkät = Handskrift i Finlands Nationalmuseum. 

A h r e n b er g, J a c., Heliogravyrporträtt af Johan 
Ludvig Runeberg. Finsk Tidskrift 1904. Tom 
LVI, S. 276. 

-„- J. L. Runeberg i den bildande konsten. Johan 
Ludvig Runebergs hundraårsminne. Festskrift 
den 5 februari 1904. Helsingfors 1904, ss. 135 
-153. SLS LXII. 

-„- 
 Människor som jag känt. I. Helsingfors 1904. 

-„- 
 Några Runebergs-porträtt. Finsk Tidskrift 1904. 

Tom LVI, ss. 120-128. 
Allar dt Ekelund, Karin, Fredrika Runeberg. 

En biografisk och litteraturhistorisk studie. 
Helsingfors 1942. SLS CCXCI. 

-„- Ludvig Michael Runeberg. En kameskärare 
under förra seklet. Helsingfors 1950. Frenckellska 
Tryckeri Aktiebolagets publikationsserie, 3. 

B o s t r ö m, H. J., Suomen muistorahat. I. Henkilö-
mitalit ja -plaketit. Helsingfors 1932. 

B r or so n, R., Intima interiörer. Hundra brev från 
Fredrika och J. L. Runeberg och andra vänner 
till Emilie Björksten. Helsingfors 1938. 

Bukowskis Konsthandels auktionskatalog nr 351, 1953. 
Stockholm 1953. 

C a s t r e n, G u n n a r, De sista Runebergsporträtten. 
HLS 2. Helsingfors 1926, SS. 1-9. SLS 
CLXXXVI. 

-„- Maria Prytz. HLS 15. Helsingfors 1939, ss. 47 
-86. SLS CCLXXV. 

-„- Runebergs brev till Emilie Björksten. HLS 16. 
Helsingfors 1940, ss. 1-127. SLS CCLXXXI. 

D a h 1 b er g, Ragna r, En Runebergs-statyett av 
1852 och dess upphovsman. HLS 13. Helsingfors 
1937, ss. 99-104. SLS CCLX. 

Diet richs o n, Lorent z, Svundne Tider. I-II. 
Christiania 1896-1899. 

E delfel t, Berta, Ur en gammal dagbok. En episod 
i J. L. Runebergs liv. Helsingfors 1922. 

(E 1 m g r e n, S. G.), S. G. Elmgrenin muistiinpanot. 
Julkaissut Aarno Maliniemi. Helsingfors 1939. 
Suomen historian lähteitä II. Julkaissut Suomen 
Historiallinen Seura. (Dagboken är publicerad 
på svenska.) 

Finska Industri-Magasinets Jul-Tidning 1896, nr 5 ; 1898, 
nr 7; 1902, nr II och 1903, nr 12. 

Finska (Det) Universitetets fest till Johan Ludvig Rune-
bergs minne den 5 februari 1904. Helsingfors 
1904. 

G a u ffi n, A x e 1, Simon Marcus Larsson. 1825-1864. 
Ett svenskt konstnärsöde. Lund 1908. Sveriges 
allmänna konstförenings publikation XV. 

-„- Marcus Larsson. Ett svenskt geni. Stockholm 
1943. 

H e l e n e l u n d, T e a, Porträtt av Johan Ludvig Rune-
berg 1888. Hembygden februari 1953. Dessutom 
utgivet som särtryck av Österbottens Historiska 
Museum 1953.     

Herrgårdar i Finland. III. Helsingfors 1929. 
H i n t z e, B er te 1, Karl E nanwl Jansson. En åländsk 

målare. Helsingfors 1926. 
-„- Robert Wilhelm Ekman. En konsthistorisk 

studie. Helsingfors 1926. 
Helsingfors Universitets porträttsamling. Hel-
singfors 1927. 

-„- Albert Edelfelt. I-II. Helsingfors 1942. 
H i r n, M a r t a, N. Kunelakis och J. Weniger. Två ut- 

ländska porträttmålare i Finland. Finskt Museum 
1936, ss. 60-72. 
Tusenkonstlaren Desarnod och hans hustru i 
Borgå 1842-1852. Finsk Tidskrift 1936. Tom 
CXX, SS. 110-122. 

-„- Orling-Erlin-Erling. Garm, nr II, 1945,  ss. 6-7. 
H i r n, Marta och Y r j ö, Runeberg och hans värld. 

Ett bildurval av Marta Hirn. Med text av Yrjö 
Hirn. Helsingfors 1937. 
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H i r n, Y r j ö, Cygnaei Galleri. Vägledning för be-
sökare. Helsingfors 1924- 
Runebergs utseende och uppträdande. Ord och 
Bild 1937, ss. 529-544- 
Runebergskulten. Helsingfors 1935. SLS 
CCXLVIII. 
Runeberg-gestalten. Strödda studier. Helsing-
fors 1942. 

H u 1 t i n, Ar vi d, Borgå gymnasii historia. II. 1840 
-1872. Helsingfors 1923. SLS CLXIX. 

H u 1 t m a r k, E m i 1, Kungl. Akademiens för de fria 
Konsternas utställningar 1794-1887. Stockholm 
1935. 

Iver se n, J. B., Medali v. c est'russkich gasudarstven-
nych dejatelej i Castnych lic. (Medaljer till deras 
ära, som verkat för ryska staten och civila perso-
ner. I-II.) St. Petersburg 1877-1883. 

Jacobso n, G. och Ro osva 1, A., Svenska konungar 
och stormän i bild. Text av G. Jacobson. Red. 
och bildurval av A. Roosval. Stockholm 1935. 

K r o o k, Ragna r, Vasa Svenska Lyceum 1874-1949-
Vasa 1949. Arkiv för svenska Österbotten VIII. 

La g u s, Erns t, Ett nytt Runebergsporträtt. FU. 
21. 1907. Helsingfors 1908, SS. 29-3o. SLS 
LXXXI. 

Meinande r, K. K., Porträtt af Johan Ludvig Rune--
berg. Johan Ludvig Runebergs Hundraårsminne. 
Festskrift den 5 februari 1904. Helsingfors 1904, 
SS. 154-191. SLS LXII. 
Några hittills obekanta Runebergsporträtt. FU 
18. Helsingfors 1905, ss. 177-181. SLS LXVIII. 
Porträtt af Zacharias Topelius. Zacharias Tope-
lius hundraårsminne den 14 februari 1918. Hel-
singfors 1918, SS. 192-215. SLS CXXXVII. 

-,,- Porträtt i Finland före 184o-talet. I-II. Helsing-
fors 1931. 

Minnesskrift 1910. Den 5 februari 1910. Svenska Littera- 
tursällskapet i Finland 1885-1910. SLS XC. 

Minnesskrift 1935. Den 5 februari 1935. Svenska Littera- 
tursällskapet i Finland 1885-1935. SLS CCL. 

Ner vande r, E m i 1, Blad ur Finlands kulturhistoria. 
Helsingfors 190o. 

Nor dm an n, P e t r u s, Walter Runeberg. 1838 
-1918. Bidrag till en konstnärsbiografi. Hel-
singfors 1918. 

Nor d s t r ö m, Erns t, Ett Runebergsporträtt. HLS 
3. Helsingfors 1917, SS. 272-273. SLS CXCI. 
Runeberg i sitt hem. Några barndomsminnen 
till femtio-årsdagen av skaldens död. Finsk 
Tidskrift 1927. Tom CII, SS. 274-280. 
Minnen från Runebergs hem. Julscouten 1930. 

N y b er g, P a u 1, Från Kuddnäs till Björkudden. 
En bildkrönika om Zachris Topelius. Helsingfors 
1938. 

Privata Svenska Fruntimmersskolan - Privata Svenska 
Flickskolan i Borgå 1863-1919-1938. Borgå 
1938. 

Redogörelse för Kejserliga Alexanders-Universitetets 
Finland förvaltning och verksamhet 1866 

-1869 afgifven af universitetets rektor. (1869.) 
Redogörelse för Kejserliga Alexanders-Universitetet i 

Finland under läsåren 1902-1905. Afgifven af 
universitetets rektor. (1905.) 

Runeb er g, Fredrik a, Anteckningar om Rune-
berg - Min pennas saga. Utgivna av Karin 
Allardt Ekelund. Helsingfors 1946. SLS CCCX. 

(S noilsk y, C.), Carl Snoilsky och hans vänner. I. 
Stockholm 1917. 

S t r ö m b or g, J. E., Biografiska Anteckningar om 
Johan Ludvig Runeberg. Häfte II. 1880. (Första 
upplagan.) 

-„- Biografiska Anteckningar om Johan Ludvig 
Runeberg I. I-III. 1804-1837. Ny upplaga 
utgiven av Karin Allardt. Helsingfors 1928. 
SLS CCII. - II. IV. Förra delen 1837-1845-
Ny upplaga utgiven av Karin Allardt. Helsing-
fors 1929. SLS CCIX. - HL IV. Senare delen 
1845-1860. Ny upplaga utgiven av Karin 
Allardt. Helsingfors 1931. SLS CCXXV. IV. 
Supplementband 1860-1877. Med ledning av 
J. E. Strömborgs efterlämnade dagboksanteck-
ningar utarbetat av Karin Allardt. Helsingfors 
1927. SLS CXCII. 

Svenska Porträttarkivets Index 1500-1850. II. Stock-
holm 1939. 

Söderhjelm, Werner, Ur Runebergs brev-
växling. Meddelanden om arkivets i Borgå nya 
förvärv. FU 25. Helsingfors 1912, SS. 137-179. 
SLS CV. 

(T i k k a n e n, J. J.), Finska Konstföreningen 1846-1896. 
Helsingfors 1896. 

Tolvane n, J o u k o, Carl Eneas Sjöstrand. Suomen 
uudemman kuvanveistotaiteen uranuurtaja. 
Borgå 1952. 

Topelius, Zacharias, Dagböcker III:i. 1837-
1838. Utgivna av Paul Nyberg. Helsingfors 1921. 

V a s e n i u s, Valfri d, Zacharias Topelius. Hans lif 
och skaldegärning. IV. Helsingfors 1924- 

Vuor el a, T o i v o, „Det österbottniska galleriet". 
Vasa 1952. 

Vägledning för Runebergs hem i Borgå. I° :de upp-
lagan 1952. 
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Följande institutioner ha stått till tjänst 
med bilder och upplysningar 

Finlands Nationalmuseum, Helsingfors. 
Finska Konstföreningen, Helsingfors. 
Helsingfors Stads Museum. 
Helsingfors Universitet. 
Konstsamlingarna i Ateneum, Helsingfors. 
Nylands Nation, Helsingfors. 
Svenska Flicklyceet, Helsingfors. 
Universitetsbiblioteket, Helsingfors. 
Universitetsbiblioteket, Helsingfors. Slaviska avdelnin- 

gen. 
Genealogiska Samfundet i Finland. 
Österbottniska Galleriet, Helsingfors. 
Borgå Lyceum. 
Borgå Museum. 
Runebergsarkivet i Borgå. 
Runebergs Hem i Borgå. 
Strömborgska Läroverket, Borgå. 
Valter Runebergs Skulptursamlingar i Gamla Gymnasie- 

huset i Borgå. 
Konstföreningen i Åbo. 
Sibeliusmuseet i Åbo. 

Åbo Akademis Bibliotek. 
Åbo Akademis Bildsamlingar. 
Åbo Konstmuseum. 
Åbo Stads Historiska Museum. 
Fiskars Hembygdsförenings Museum, Fiskars. 
Hämeen Museo, Tammerfors. 
Hämeenlinnan Lyseo, Tavastehus. 
Satakunnan Museo, Björneborg. 
Österbottens Historiska Museum, Vasa. 
Bonniers Förlag, Stockholm. 
Kungliga Biblioteket, Kart- och planschavdelningen, 

Stockholm. 
Kungliga Myntkabinettet. Statens Historiska Museum, 

Stockholm. 
Nordiska Museet, Stockholm. 
Svenska Porträttarkivet, Stockholm. 
Sveriges Allmänna Konstförening, Stockholm. 
A.B. Gleerupska Universitetsbokhandeln, Lund. 
Hälsingborgs Museum, Hälsingborg. 
Weilbachs Kunstnerleksikons arkiv, Köpenhamn. 
Bibliotheque Nordique, Paris. 

Fotografer anlitade vid utgivandet 
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91, 96-97, 99, 113, 118, 126, 128. 
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Konstnärer och fotografer 
(Siffrorna hänvisa till sidorna.) 

Ahlstedt,AugustFredrik, 1839-1904målare. 
84, 87. 

Andsten, Gabriel Wilhelm, 1819-1894, 
sedan 1842 innehavare av en kakel- och fajansfabrik 
i Helsingfors. — 119-120. 

Aunes fotografiatelier, Åbo. — Io8. 
B o r e 1, P. F., rysk konstnär. — 
Broström, Maximus Konstantin, 1832 

—1864, ornamentsnidare, lärare i modellering vid 
Tekniska Realskolan i Helsingfors, grundlade 1861 
en gipsgjutarverkstad i Helsingfors. — 65, 68. 

Brun er, Augusta Helena Wilhelmina af, 
1822-1920, målarinna. — 6i, 84. 

B ö c k e r, E b b a, fotograf i Åbo. — 106. 
C a r d o n, Carl Oscar, 1812-1899, litograf i 

Stockholm. — 17. 
D a h 1 b ä c k, 0., träsnidare. — 109. 
Danielsson, skulptör, 103. 
D e s a r no d, Jo sep h, 1812-1850, fransk-rysk dager-

rotypist, litograf, bosatt i Borgå 1842-1849. — 32, 
33. 

Edelfelt, Albert Gustaf Aristides, 1854 
—1905, målare, 82, 85, 86-87, 99-100, 123, 124.. 

Ekman, Robert Wilhelm,I808-1873,målare. 
38, 39-41, 42, 48, 50. 

Ek w all, Ernst Hugo, f. 1854, d. i Amerika, dödsår 
okänt, medaljgravör i Göteborg. — 116-117. 

E r i k s s o n, faktor vid Tilgmanns tryckeri i Helsingfors. 
99. 

Esse n, Emil Werner v o n, 1875-1947, arkitekt. 
129. 

Falander, Ida Amanda Maria, 1842-1927, 
svensk xylograf. — 16, 131. 

Felixzon, Anders Wilhelm, 1820-1906, 
guldsmed i Lovisa. — 120-121. 

Gebhar d, Albert, 1869-1937, målare. 130. 
Gir au d, C h a r l e s, 1819-1892, fransk målare. —16, 

7. 
Glosimodt, Olaf Olafsen, 1821-1901, norsk- 

dansk skulptör, 102-103. 
Godenhjelm,Berndt Abraham,1799-1881, 

målare. — 131, 132. 
G r o t, J a c o b, 1812-1893, professor i Rysslands 

historia och statistik samt ryska språket och litteraturen 
vid Helsingfors Universitet. Bosatt i Finland 1840 

1853. — 17, 18. 

G u r k e, W., konstnär, bosatt i Helsingfors på 1840- 
talet. — 31, 32. 

Hade r, E., tysk konstnär. — 38. 
H a h n, Georg Christian, f. 1820, tysk litograf 

verksam i Frankfurt och Dresden, 34, 35- 
Hanse n, E d u a r d, f. 1850, tecknare och litograf i 

Köpenhamn. — 130-131. 
Hanse n, Eval d, 1840-1920, dansk xylograf verk-

sam i Sverige. — 88-89. 
Hansen, F. A. — 88. 
Hansen, Hans Peter, 1829-1899, dansk xylo-

graf. — 78, 97. 
Hansen, R. — 103. 
Hirn, David Fredrik (Fritz), 1834-1910, 

fotograf i Helsingfors på i 86o-talet, dövstumskol-
lärare. — 76-77, 78, 79, 80. 

Hjertzell, Fritz August Verner, innehade 
fotografiatelje i Helsingfors 1882-1900. — 84. 

Hård h, Carl A d o 1 f, 1835-1875, målare, tecknare 
och fotograf i Helsingfors. — 58, 84, 100, Im, 103 
—104, io6. 

Jahn, Carl Ernst Alber t, i844-1912, ursprung-
ligen tysk gravör och skulptör, flyttade till Finland 
1874. — 130. 

Jansson, Karl Emanuel, 1846-1874, målare. 
41, 42. 

K n u t s o n, J o h a n, 1816-1899, ursprungligen svensk 
målare och litograf, flyttade till Finland 1840. — 15, 
18, 19-32, 34, 35-37, 38, 40-42, 49, 50, 65, 90, 
91, 93, 103, no, 118. 

Kortman, Johan Elis, 1858-1923, målare.-87. 
K ös t e r, A., litograf i Göteborg. — 43. 
Larson, Simon Marcus, 1825-1864, svensk 

målare, vistades i Finland 1860-1861. — 25-26, 
68-69, 70-71, 72, 74-75. 

Larsson, Carl Olof, 1853-1919, svensk målare. 
109. 

L a s s a l e, t mil e, 1813-1871, fransk målare och 
litograf. — 16, 17. 

L a u r e n, H., antagligen amatörskulptör. — 132. 
Lenngr e n, Carl, 1842-1903, skulptör. — 63. 
Liebert, Peter Christopher, 1818-1866, 

dansk xylograf och fotograf, verksam i Borgå och i 
Helsingfors. — 74, 76. 

Liewendal, Frans Oskar, 1818-1890, svensk 
litograf, verksam i Helsingfors sedan 1835. —13, 29, 48. 
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L i h r, Johan Conrad, 1832-1913, myntdirektör 
i Helsingfors. - 61, 63, 80-8r, 82, 83-84, 85, 
86-87, 88-89. 

Liljelund, Emanuel Arvid, 1844-1899, må- 
lare. - 74, 77. 

Lindb Johan Erik, f. 1873, svensk medalj- 
konstnär. - 129. 

Lindb la d, P a u 1, f. 1828, lärare i teckning i Svenska 
Reallyceum i Åbo. - 13, 95-96, 97. 

Lindegren, Amalia Eufrosyne,I8I4-1891, 
svensk målarinna. - 68. 

Lind h, Johan E r i k, 1793-1865, Finlands mest 
produktive porträttmålare under i800-talet. - 8, 9, lo. 

L öfgren, Erik Johan, 1825-1884,målare.- 69, 
71-72, 73, 74-75, 102. 

Matjoschin, I. - 
M a z e r, Carl P e t t e r, 1807-1884, svensk teck- 

nare och målare, uppehöll sig under åren 1836-1838 
i Finland. - 12-13, 14-15, i6, 29, 40. 

Meyer, Johan Friedrich, 1806-1893, litograf 
i Stockholm. - 17, 43. 

Meyer, Wilhelm Fredrik, 1844-1944, svensk 
xylograf. - 108-109, 120. 

Nordström, Agnes, 1857-1941, fröken. - 97. 
Nordström Ernst Samuel, 1850-1933, pro- 

fessor. - 72, 93. 
N y b 1 i n, D anie 1, 1856-1923, fotograf inflyttad 

från Norge. Hade atelje i Helsingfors från år 1887. 
- 82, 84, 90, 97. 

Olsen, Anton. - Io9. 
O r 1 i n g, C. Edvar d, dekorationsmålare i Helsing- 

fors. - ull, 102. 
O t t e 1 i n, Alfr e d, 1830-1866, ingenjörlöjtnant 

och fotograf. - 13, 61, 63, 76, 84, 86, 89, 90-92, 
93, 94, 95, 96-97, 127. 

Ottelin, Minette (Selma Vilhelmina), 
1835-1906, gift Boman. - 27, 28. 

Otterstedt, Alexander Carl Friedrich 
v o n, 1848-1909, tysk målare. - 133. 

P e r a, P a s q u a 1 e, italiensk gipsgjutare. I Helsingfors 
på 185o-talet. - 49-50. 

Philip se n, E., kringresande dansk fotograf. - 57-58, 
59-60, 84, 95. 

Pr y t z, Mari a, 1816-1849, skicklig amatörtecknare. 
- 10, II 

Qvarnström, Carl Gustaf,I8I0-I867,svensk 
skulptör. - 47. 

Q v i s t, Gerd a, f. 1883, medaljkonstnär, skulptris. 
- 133-134. 

Raschevskij, M., - 
Reinberg, Johan Jacob, 1823-1896, målare 

och litograf, inflyttade 185o från Ösel till Åbo. - 40, 
41  

Reinhold, B ernhar d, 1824-1892, tysk porträtt- 
målare, bodde 1869-1874 i Helsingfors och besökte 

senare ofta Finland. - 65-66, 67, 84, 103, io6, 
113-114. 

R i i s, Charles Konrad, f. 1837, dansk fotograf, 
innehade sedan 1882 atelje i Helsingfors. - 104, 
io6, 109. 

Runeberg, Fredrik Karl, 1850-1884, läkare, 
amatörfotograf. - 103-114. 

Runeberg, Ludvig Michael, 1835-1902, 
lektor, kameskärare, målare. - 7, 89, 95, 120-121, 
123, 127. 

Runeberg, Valter Magnus, I838-192o, skulp-
tör. - 48, 56, 57, 63, 65-67, 68, 75, wo-I01, 117 
-127, 128-.129. 

Rönnblom, August Leonhard, 1823-1858, 
svensk artist, ciselör eller gelbgjutare. - 47, 48, 50, 56. 

Salmso n, Axel Jacob, 1807-1876, litograf i 
Stockholm. - 32, 34, 42, 45, 46. 

Sandberg, C.L.-109-I10. 
Selling, Bernhard Viktor Theodor, f. 

1834, magister i matematik, fotograf. - 103. 
e m p l i c i m i, U c o, fotograf i Florens. - 116. 

Sjöstrand, Carl Eneas, 1828-1906, svensk 
skulptör, bosatt i Finland 1856-1904. - 44, 46, 479 
48,49-56,65,67,68,97,98-99, 100, 103, 114-116,  
122-123, 133. 

Skil 1, E d w a r d, från England till Sverige inkallad 
xylograf. - 78. 

Staaff, Carl Theodor, 1816-188o, svensk 
målare. - 45, 46. 

Svenberg, 0. - 85. 
Tallrot h, A l b er t, skulptör, Vasa. - 126-127. 
Tavaststjerna, Jakob Johan August, 

1852-1906, telegraftjänsteman, skulptör. - 117, 126. 
Tengström, Fredrik, 1799-1871, bergmästare, 

innehavare av Finlands första litografiska anstalt i 
Helsingfors. - 8, 13, 15, 29, 31. 

Tengström-Runeberg, Fredrika, 1807 
-1879. - 7. 

Vallgren, Carl Wilhelm (Ville), 1855-
1940, skulptör. - 123. 

W e g e r, T h., tysk gravör. - 88. 
W e i d e n h a y n, Carolin a, svensk xylograf. - 120. 
W e n i g e r, J., tysk målare öch antagligen även fotograf, 

1851-1853 i Finland. - 48. 
Wetterbergh, Julius Alexis, 1816-1872, 

svensk målare. - 44, 45. 
Wetterhof f-A s p, 1870-1946, skulptör. - 127. 
W e u r 1 a n d e r, skulptör i Tavastehus. - 122. 
Widin g, R u d o 1 f, litograf i Stockholm. 

108-109. 
W o 1 f, J., tysk gravör. - 108-09. 
Åberg, Oskar Filip Emil, 1864-1940, svensk 

tecknare och etsare. - 130. 
Öberg, Ludvig Theodor, 182o-186o, svensk 

litograf. - 42. 
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Donatorer, ägare och tidigare ägare 
(Siffrorna hänvisa till sidorna.) 

Ahlström, Hilla och Torsten. - 41. 
Ahrenberg, E. F. - 57. 
Ahrenberg, Jac. - 49, 103. 
Ahrenberg, Victor. - 57, 100. 
Aminoff, Mina. - se Borgström. 
Aminoff-Stenius, Alma Augusta. - 32. 
Almquist, C. J. L. - 12. 
Antell, H. F. - 66. 
Aschan, Hedvig. - se af Tengström, Hedvig. 
Avellan, S. - 25. 
Beijer, F. G. - 118. 
Bergroth, Elsa. - 48. 
Björkesten, Ragnar af. - 18. 
Björksten, Alfred. - 71-72. 
Boman-Schauman, Anna. - 28. 
Bonniers familjearkiv. - 119. 
Borgström, Mina. - 32. 
Bom, Hanna von. - se Palme, Hanna. 
Branders, Gösta. - 125. 
Brunou, Adele Emilia Lovisa. - 121. 
Brunou, Sigrid. - 121. 
Cederholm, Th. - 84. 
Creutz, grevliga ätten. - 66. 
Degerth, Maria. - 76. 
Edelfelt, Annie och Berta. - 99. 
Edlund, - 106. 
Elfving, Wendla, född Sucksdorff. - 40. 
Elving, Anton. - 68. 
Estlander, Agnes. - 67. 
Fraser, Georg. - 133. 
Fiskars Aktiebolag. - 100. 
Frietsch, Gerda. - 
Furuhjelm, Estrid. - 127. 
Gadd, Kurt. - 28. 
Grot, Constantin. - 17. 
Grönfeldt, G. W. - 45 
Hallberg, Mauritz. - 116, 129. 
Hall, C. C. - 38. 
Hausen, R. - 103, 133. 
Hebbe, Wendela. - 45 
Hedman, Magda. - 122. 
Hellens, L. Th. von. - 118. 
Hellens, Signe von. - 118. 
Henchel, Carola. - 26. 
Hermanson, Anna. - 97. 
Hirn, Marta. - 45- 

Hirn, Yrjö. - 45- 
Hisinger, F. - 133. 
Holm, K. E. - 99. 
Hoving, Magda. - se Hedman. 
Hoving, Walter. - 122. 
Hoving, Victor. - 125. 
Hultin, Arvid. - 13. 
Humble, Jetta. - 13. 
Isleifsson, Grimur. - 38. 
Johansson, C. - 69. 
Karsten, August. - 8. 
Karsten, Med. - 8. 
Kellberg, Erik M. - 12. 
Kellberg, Fr. - 12. 
Kivenoja, Anna. - 32. 
Kivenoja (f.d. Stenius), Martti. 32. 
Kringelbach, redaktör. - 38. 
Krohn, Aune. - 131. 
Kulvik, Adele. - se Brunou. 
Kämp, Carl. - 114. 
Könsberg, doktor. - 55, 67. 
Liewendal, Gustaf. - 48, 49- 
Liewendal, E. J. - 48. 
Lihr, J. C. - 80-89. 
Liljeqvist. - 71. 
Lindberg, Harald. - 52. 
Lindberg, S. 0. - 52. 
Lindbergh, E. - 46. 
Lindroos, F. V. - 121. 
Lindroos, Tyyni. - 8o, 126. 
Lindstedt, J. K. - 13, 16, 17, 21, 22, 40, 61, 74, 84-85, 

87, 1o8, 119, 130. 
Lundahl, Augusta. - 8, io. 
Lundgren, Hjalmar. - 44- 
Lönnqvist, Sigfrid. - 27. 
Malm, C. M. - 38. 
Mechelin, Leo. - 55, 125. 
Mellberg, Bruno. - 61. 
Montelius, 0. - 47. 
Montgomery, Constance. - 122. 
Nylander, Gunnar. - 22. 
Olofsson, Karl. - 28. 
Palme-von Bom, Hanna. -  114. 
Palmros, Otto. - 27. 
Parland, Heidi. - se Runeberg, Heidi. 
Procope, Georg. - 87. 
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Rettig, Fredrik. — 85. 
Runeberg, Carolina. — 8. 
Runeberg, Charlotte. — 106-113. 
Runeberg, Dolores. — 123. 
Runeberg, Emmi. 125. 
Runeberg, Estrid. — se Furuhjelm, Estrid. 
Runeberg, Fredrika. — 8, 29. 
Runeberg, Hanna, f. Öhman. — 120, 121, 

Runeberg, Heidi. — 28. 
Runeberg, Hilda. — io. 
Runeberg, Maria. — 28. 
Runeberg, J. W. — 11-12, 61. 

Runeberg, Robert. — 122. 

Runeberg, Valter. — 42, Em, 121, 123, 

Runeberg, Vasthi. — 120-121. 

Schantz. — 99. 
Schauman, Anna. — 28. 
Schauman, Axel. — 74. 
Schönberg, May. — 121. 

Sjögreen, C. E. — 44- 
Sjögreen, C. M. — 44- 
Stenius, Alma. — se Aminoff. 
Strömborg, Emme. — 97. 
Strömborg, G. J. — 97. 
Strömborg, Ida. — 7, 120, 125. 

Strömborg, J. E. — 7, 113-114. 
Söderström, G. L. — 110, 123. 

Tallroth, Cecilia. — 127. 
Tengström, Fredrika. — se Runeberg, Fredrika. 
af Tengström, Charlotte. — 40. 
af Tengström, Hedvig. — I1. 
Thesleff, Rolf. — 38. 

123, I27. Thesleff, Greta. — 38. 
Thomsen, Grimur. — 38. 
Törngren, Charlotte. — se Runeberg, Charlotte. 
Waenerberg, Th. — 47, 119. 
Wallenius, Augusta. — se Lundahl, Augusta. 
Wallenius, Charlotte. — lo. 

125, 127. Wallenius, Lilly. — 8, 10. 
Walmqvist, Hilda. — se Runeberg, Hilda. 
Walmqvist, Meri. — se Karsten, Meri. 
Weckström, K. A. — 54, 65, 100, 103. 
Weckström, Leontine. — 54- 
Vedel, Valdemar. — 45. 
Weilin, Yrjö. — 87. 
Wetterbergh, K. A. (Onkel Adam). — 44- 
Wilhelms, Aina. — 123. 
Wolff, Eugen. — 122. 

Åkerberg, Ida. — 132. 
Öhman, Karin. — 89. 
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Efter det den här publicerade förteckningen över Runeberg-
porträtten tryckts, erhöll utgivaren kännedom om den akvarell 
som fått sin plats framför titelbladet. Uppgiften om att Runeberg 
förekommer på bilden bygger endast på en familjetradition och 
kan naturligtvis därför aldrig godtas med full visshet. Skälen 
varför den dock publiceras, såsom den måhända äldsta bild av 
Runeberg vi äga, är följande: 

Runeberg vistades under sin studenttid åren 1823-1825 såsom 
hemlärare hos kronofogden Daniel Filip Danielson på Kalmari 
gård i Saarijärvi. Samtidigt arbetade antagligen lantmäteriauskul-
tanten och vicekommissionslantmätaren Claes Wilhelm Gylden 
i dessa trakter. Det är sannolikt att han redan på Runebergs tid 
förekom på Kalmari gård, ty år 183o gifte han sig med krono-
fogden Danielsons dotter Amalia Sofia och efter hennes död 1844 
följande år med hennes syster Emma Annette Danielson. 

Enligt familjetraditionen skulle de unga damerna på bilden vara 
just flickorna Danielson. Det vore frestande att tro att konstnären 
— enligt en på den tiden mycket vanlig sed — i mannen med glaset 
i handen avbildat sig själv. Men därom förmäler traditionen 
intet. Claes Wilhelm Gylden blev med tiden överdirektör för 
Lantmäteristyrelsen, „skogshushållningens grundare i Finland", 
verkligt statsråd m.m. Mest känd är han kanske dock som utgivare 
av det stora verket „Plankartor öfver Finlands städer", 1837-1842. 

Den vackra akvarellen (32 x 47) har i januari 1954 överlämnats 
som gåva till Finlands Nationalmuseum av Claes Wilhelm Gyldens 
sondotter fröken Eva Gylden. 
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