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FÖRORD 

Denna studie är ett försök att ge en bild av Fredrika 
Runeberg, av hennes miljö, hennes tankar och intressen, 
hennes författarskap och hennes betydelse för Runeberg. 
Framställningen grundar sig i första hand på hennes egna 
anteckningar och brev, hennes böcker och manuskript. Men 
då hennes liv är så intimt sammanflätat med Runebergs, 
att man svårligen kan tala om henne utan att tala om honom, 
ha givetvis bekanta drag ur runebergslitteraturen följt med 
i ett antal kapitel. 

När vinterkriget bröt ut i november 1939, var största 
delen av bokens material samlat och ett flertal kapitel i 
huvudsak färdiga. Då det sedan gällde för mig att fullborda 
arbetet, voro arkivens och bibliotekens skatter överflyttade 
till säkrare förvaringsrum. I de flesta fall har jag dock — 
om än mången gång på långa omvägar — nått fram till de 
källor jag sökt. Detta tack vare det stora tillmötesgående 
jag överallt har fått röna. 

I djup tacksamhetsskuld står jag till professor Gunnar 
Castren, som under arbetets gång varit mig ett värdefullt 
stöd och generöst givit mig råd och impulser. Professor 
Viljo Tarkiainen är jag förbunden för att han haft godheten 
att granskande genomläsa mitt manuskript. Professor Yrjö 
Hirn tackar jag för ett par inspirerande samtal som jag haft 
glädjen att föra med honom. Ett vördsamt tack önskar 
jag rikta till rektorn, dr Josua Mjöberg, Lund, som genom 



positivt intresse, vilket bl. a. tagit sig uttryck i »Josua 
Mjöbeigs stiftelse» vid Runebergs hem i Borgå, har främjat 
mitt arbete. 

Till Svenska Litteratursällskapets i Finland styrelse ber 
jag att få uttala min erkänsla för förmånen att få min av-
handling intagen i sällskapets skriftserie. 

En angenäm plikt är det för mig att frambära mitt tack 
till alla de personer, vilkas hjälpsamhet jag under arbetets 
gång varit tvungen att ty till. Jag tänker härvid närmast 
då tjänstemännen-  vid Finlands riksarkiv, Finlands national-
museum, Universitetsbiblioteket i Helsingfors, Runebergs-
arkivet i Borgå, Svenska Litteratursällskapets Runebergs-
bibliotek i Helsingfors, Helsingfors stadsbibliotek, Åbo 
akademis bibliotek, Borgå lycei bibliotek och Kungl. biblio-
teket i Stockholm. Ett tack önskar jag rikta även till fri-
herre Tor Carpelan, som beredvilligt ställt sitt genealogiska 
bibliotek till mitt förfogande, och till bokhandlare Eric 
Olsoni, i vars rikhaltiga lager av äldre och nyare tryck jag 
har funnit mycket som under nuvarande förhållanden varit 
oåtkomligt i biblioteken. 

Slutligen är det mig angeläget att betyga min tacksamhet 
gentemot intendenten vid Runebergs hem i Borgå, fröken 
Ida Strömborg, som genom direkt uppfordran och aldrig 
svikande intresse för saken har sin andel i att min bok har 
blivit till. 

Min mor, som vid Fredrika Runebergs bortgång var 
sjutton år, har till mig förmedlat konkreta drag och levande 
intryck av henne. Min make, konstnären Ragnar Ekelund, 
har bistått mig på olika sätt, bl. a. vid korrekturläsningen. 

Illustrationerna äro till övervägande del hämtade från 
Runebergsarkivet i Borgå. I undantagsfall ha bilder med-
tagits, vilka redan finnas publicerade i den nya upplagan 



av J. E. Strömborgs Biografiska anteckningar om Runeberg 
eller i Yrj ö och Marta Hirns kulturhistoriska bildverk 
Runeberg och hans värld. 

I citaten har den ursprungliga stavningen blivit bibe-
hållen. Då det gällt tryckta källor, såsom böcker och tid-
skriftsartiklar, har nystavning i allmänhet genomförts. 

Borgå, Graninge, i augusti 1942. 

Karin Allardt Ekelund. 



I. TIDIGA BARNAÅR 

Jakobstad 18o7-1810 

Den 2 september 1807 föddes i tullförvaltarbostaden i 
Jakobstad en liten flicka som i dopet erhöll namnet Fredrika 
Charlotta. Hennes far, Carl Fredrik Tengström, yngre bror 
till ärkebiskop Jakob Tengström, tillhörde en släkt som har 
satt djupa spår i vår högre odlings historia. Släkten är av 
svensk härstamning, men hade redan i tre led levat i Fin-
land. Den har sitt namn av Tengene socken i Västergötland. 
Rusthållaren på Djupedals rusthåll där tjänade sig upp till 
underofficer i Karl XII:s krig. Hans son Göran sattes i 
skola och var den förste som bar namnet Tengström. Han 
gifte sig med Anna Cederberg, dotter till sockenadjunkten i 
Pedersöre, och kom därigenom till Finland. Göran Tengström 
dog 1742 som kapellan i Solv. Deras son Johan Tengström 
var pedagog och sockenadjunkt i Gamlakarleby och som 
sådan en framstående predikant. I äktenskap med den 
frejdade Anders Chydenius' syster Maria Chydenius hade 
han bl. a. sonen Carl Fredrik, som var far till Fredrika Teng-
ström. En dotter till solvprästen och syster till Johan 
Tengström var Ulrika Runeberg, Johan Ludvig Runebergs 
farmor. Hon var gift med lantmäteridirektören i Vesilax 
Ludvig Anton Runeberg, och deras son sj ökaptenen Lorens 
Ulrik Runeberg var som bekant far till vår store diktare. 
Fredrika Tengströms farfar och J. I,. Runebergs farmor voro 
sålunda syskon, hennes far och Runebergs far kusiner. 
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Fredrika Tengströms mor, Anna Margareta Bergbom, till-
hörde en finländsk släkt som har sitt ursprung i Björneborg. 
Stamfadern Erik Bergbom var född 1688, utnämndes år 
1725 till häradsskrivare i Uleåborgs södra fögderi och bo-
satte sig i Kronoby i Österbotten. Hans älste son, krono-
fogden i Salo härad, landskamrer Elias Bergbom, var morfar 
till Fredrika Tengström. Under 1800-talet hörde släkten 
Bergbom till våra mer framträdande kultursläkter. 

Fredrika Tengström skriver en gång halvt på skämt till 
sin ungdomsväninna Augusta Lundahl, att hon aldrig kan 
låta bli att med »riktig högfärd» tänka på att hon bland sina 
släktingar kunde räkna tre män, »hvilkas minne blifvit så 
hedradt som Porthan, Chydenius och Tengström». »Besynner-
ligt barnsligt», skriver hon, »när man närmare betänker saken, 
är ett sådant högmod, men c'est plus fort que moi». Porthans 
mor och Fredrika Tengströms mormorsmor voro systrar och 
döttrar till professor Gabriel Juslenius, ärkebiskop Tengström 
var som nämnt hennes farbror och Chydenius hennes farmors 
bror. Rika begåvningar hade det sålunda funnits både inom 
möderne- och fädernesläkten. 

Fredrika Tengströms far var född den 27 juli 1762 och 
var således något över 45 år vid sin yngsta dotters födelse. 
Efter fredsslutet 1809, sedan ett centralt styrelseverk, Rege-
ringskonseljen, hade inrättats i Åbo, sökte tullförvaltare 
Tengström kamrerartj änsten vid dess finansexpedition och 
utnämndes till den på hösten 1809. Då hans ämbetsverk 
år 1817 på kejserlig befallning flyttades till Helsingfors, 
anhöll han på grund av sjuklighet om avsked från sin be-
fattning och bodde kvar i Åbo till sin död 1824. Här hade 
han av en »krigsänka» fått köpa en egen gård nere vid Aura, 
å vid Klostergatan -- den hade fordom tillhört dominikan-
klostret. Den ålderdomliga byggnaden med sina underjor- 
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diska gångar och hemlighetsfulla källare gav riklig näring 
åt hans yngsta dotters fantasi. Hon har också skildrat den 
i en av sina »teckningar». Carl Fredrik Tengström synes ha 
varit en rätt beläst och boksynt man. Han »ägde en icke 
alldeles obetydlig boksamling innehållande utom en lång rad 
litterära tidskrifter (Journal för Litteratur m. fl.) en nästan 
fullständig samling af d. v. svenske poeters arbeten». Sina 
böcker lät han binda in i vackra band, ty »Jakobstads ende 
ovanligt skicklige bokbindare saknade . . . till den grad 
arbete, att min far för att lemma honom sådant lät förse 
nästan alla sina böcker med band». Om Runebergs far 
yttrade Carl Fredrik Tengström en gång att han satt inne 
med »någon boklig bildning» — ett uttryck som tyder på 
att han själv hade kunskap på området. På den miniatyr 
vi ha av honom blickar han i peruk, spetskrås och ljusblå 
sammetsrock vänligt och välvilligt emot oss, en inställning 
till medmänniskorna som troligen var karakteristisk för 
honom, ty då och då nämner Fredrika i sina anteckningar 
att föräldrarna talade »välvilligt» eller »med vänligt intresse» 
om någon i omgivningen. 

Fredrika Tengströms mor finns tecknad varken i ord eller 
bild, men foga vi samman de spridda drag, som skymta 
fram här och där, möta vi en klok och mycket sparsam 
husfru, fylld av praktisk omtanke om de sina. I övrigt 
förefaller hon att ha haft så mycken allmänbildning som i 
gynnsamt fall stod den tidens »fruntimmer» till buds. I sin 
ungdom hade hon vistats ett år i en pensionsanstalt i Stock- 
holm och senare måste hon genom den miljö hon levde i 
ha utvecklats en hel del. Att hon hade ett visst intresse 
för dikt, åtminstone i den mån det kunde vara till glädje i 
sällskapskretsen, tyder Fredrika Runebergs yttrande på, då 
hon på tal om att det under hennes barndom i Jakobstad 



fanns »endel menniskor som intresserade sig för litteratur, 
åtminstone för versmakeri» berättar, att hon hörde sin mor 
recitera »en mängd, delvis rätt pigga tillfällighetsverser.» 
Vänskapen till Michael Choraeus ger vid handen samma sak. 
Fredrika Runeberg berättar, att skalden som var personlig 
vän till kamrer Tengström och hans fru, inte bara under 
jakobstadstiden, utan fortfarande i hennes föräldrahem i Åbo 
var »mycket högt uppburen och omtalad med ett intresse 
vida högre än det man sednare ansett hans poetiska begåf-
ning berättiga honom till.» För Anna Margareta Tengströms 
goda, kloka blick på sina medmänniskor talar åter att hon, 
såsom Fredrika berättar, en gång »f ägnade sig smått åt att 
hon vid en stygg vers om sqvallrets vandringar från fru till 
fru, namngifna alla, hade blifvit, ehuru äfven namngifven, 
dock undantagen såsom den der icke hade befordrat sqvall-
rets fortkomst». En varm medkänsla för nästan ville man 
också läsa ut ur de ord hon lät undfalla sig till sina döttrar, 
då studenten Ludvig Runeberg första gången gjorde ett 
besök hos dem i Åbo. »Stackars gosse, hvad hans rock är 
losliten». Att Eon var bekajad med sin tids fördomar och 
bekymrade sig över sin yngsta dotters läslust kan man väl 
knappast lasta henne för. Det var bara ett utslag av den 
moderliga omtanken och kärleken, liksom hennes tvekan 
att gå med på de ungas giftermålsplaner, innan hon var 
säker på att magister Runeberg kunde försörja sin hustru. 
Sedan hon 1824 blivit änka var det ju hon som närmast 
hade att ansvara för sin ogifta dotter Fredrikas framtid. 

Fru Tengströms övermåttan stora sparsamhet lyser fram 
bl. a. i Fredrikas skildring av deras livsföring under åbo-
tiden. En statens tjänsteman i egen gård kan svårligen ha, 
haft det så knappt som vissa detaljer i fråga om ljusförbruk-
ning, vanor och seder i övrigt ge vid handen. Det är inte 
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uteslutet att hennes pris på materiellt välstånd skymtar här 
och där i de idyll-epigram, som Runeberg skrev under det 
första halvåret av sin förlovningstid. På styvmoderns råd i 
»Flickan ägde av sin mor ett minne» svarar »den ädla flickan» 
med att kasta sitt guldsmycke i havet: 

»Vad är höghet mot min framtids lycka, 
vad är guld emot ett liv med kärlek, 
vad är spännet mot min ynglings hjärta?» 

Moderns beräkningar gentemot de ungas otåliga heta vilja 
i »Dottern sade till sin gamla moder» förmodar prof. Sverker 
Ek går tillbaka på ett liknande replikskifte mellan mor och 
dotter i verkligheten. Denna »storslaget tvekfria natur» hos 
Fredrika finner Ek som en återglans även i andra av idyll-
epigrammen. 

Anna Margareta Tengström överlevde sin man i 14 år 
och avled vid 66 års ålder i mars 1838 i Helsingfors. 

Som redan nämnts var Fredrika Tengström den yngsta i 
syskonskaran, men blev trots det — såsom vi skola se — 
den sammanhållande länken mellan dem alla. Hennes äldste 
bror Karl var tio år äldre än hon, född 1797. Han blev 
magister och sedermera jurist och advokat och dog redan 
1853 i sina kraftfulla år. Strömborg berättar att han var 
en mycket originell herre, som snörrätt och orubbligt höll 
fast vid vad han ansåg för rätt. Han lät t. ex. inte promovera 
sig vid den första promotionen efter sin examen, emedan han 
ogillade magistereden. Vid en följande promotion, år 1823, 
då bägge hans yngre bröder blevo promoverade och voro 
närvarande vid högtidligheterna, lät han promovera sig, men 
såsom frånvarande, emedan han då slapp att svära eden. 
Som advokat åtog han sig endast sådana mål, där han ansåg 
rättvisan vara på sin klients sida. Om han förlorade målet, 



8 

ersatte han denne rättegångskostnaderna. Mången gång 
kom han att bli tjuvars och förbrytares advokat, då han 
hade trott sig finna att de ofta fingo lida orätt, emedan 
domarna inte togo det så noga med dem. Malicen påstod 
rent av att han favoriserade förbrytare! 

Det var för denne sin äldste bror Fredrika Tengström vid 
sju års ålder begynte lära sig läsa. Också på pedagogikens 
område synes han ha haft sina stränga principer. »Han var 
en regelns man», skriver hon i Min pennas saga, »noggrann, 
bottenärlig, full af egenheter, men god och välvillig emot 
mig, ehuru hans method var jernhård. Under hela det första 
året fick jag utom biblisk historie, för honom läsa endast 
tysk grammatika, och när jag kunde min Stridsberg 'som 
vatten' gaf han mig i händerna en chrestomati och lexikon: 
'öfversätt och resolvera'. . . Hvarje fingervisning skulle han 
ansett som ett hyende under hågen för begvämlighet, men 
visst skulle jag veta att för hvarje ord redogöra in i minsta 
punkt, när jag endtligen vågade mig fram med leran. 

Lifligt står ännu för mitt minne min häpenhet för hur 
jag skulle reda mig i denna underliga fremmande verld af 
ord och grammatikaliska termer och former som jag ej be-
grep; men det måste gå och det gick, ehuru åtminstone de 
första dagarna jag kände mig helt förvirrad och olycklig». 

Samtidigt skulle Fredrika börja med skrivningar, berättar 
Strömborg, och fick utan den ringaste handledning i uppgift 
att efter behag skriva någonting på tyska. Flera timmar 
bråkade hon sin hjärna förgäves med att lösa uppgiften och 
skrev slutligen i sin bedrövelse: »Ich sterbe im Gram». Det 
var hennes första tyska skrivprov. Undervisningen i franska 
gick till ungefär på samma sätt. Här gällde det för henne i 
synnerhet att läsa utantill franska verser, och det var hennes 
stora plåga. Liksom allt det övriga hon nu lärde sig, in- 
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pluggades verserna så fast i minnet, att de sutto där för 
hela livet. Då hon på gamla dagar låg vaken om nätterna, 
brukade hon läsa upp dem i minnet för sig, för att på det 
sättet få fatt i sömnen. 

Hennes andre bror, filosofie doktor och »geschworner» vid 
bergsstyrelsen, Fredrik Tengström, var född den 29 maj 
1799 och således åtta år vid Fredrikas födelse. Strömborg 
kallar honom en originell, godhjärtad och anspråkslös man 
med varmt intresse för varje slag av konst, särskilt måleri, 
som han sysslade med på lediga stunder. Dessutom intresse-
rade han sig livligt för »allt praktiskt», grundade det första 
stentryckeriet i vårt land och var en av de första ivrarna 
för segelsport. Hans båt »Makalös» var på sin tid den mest 
snabbseglande av huvudstadens slupar. Ungkarlen Flyger-
man i Runebergs novell »Den väntande» lär ha många drag 
av honom. Som Flygerman var »bergmästarn» hjälpsam 
och godsint, om än han samtidigt smått brummade över 
sitt myckna besvär. Han var ett slags klockarfar i släkten 
som skulle styra om allt och med sin hjälpsamhet och sitt 
klara praktiska förstånd ständigt vara till hands. Vem var 
det som i all hast i sista minuten skaffade Runeberg knä-
byxor och vita strumpor till promotionen? Vem var postillon 
d'amour mellan Fredrika och Runeberg, då de våren 1820 
voro skilda åt genom Runebergs frossa? Vem hjälpte Fred- 
rika att putsa upp och reparera möblerna före hennes gifter-
mål? Vem hyrde lägenhet åt de nygifta? Vem befriade 
Runeberg från mycket »språng» vid hans tryckningsarbeten 
och vem tog alltid emot kommissioner och uppdrag vare sig 
syster Fredrika i Borgå hade att ställa till kalas eller svåger 
Runeberg behövde stryknin för sitt varg- och rävfänge? 
Och vem var det slutligen som mest trofast kom och hälsade 
på, i Pargas, i Helsingfors, i Veckjärvi, i Borgå och på Kroks- 
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näs? Jo, det var bergmästarn och ingen annan. År 1856 
skriver Runeberg att det för dem alla blivit en sådan vana 
att fira julkvällen tillsamman med honom, »att hela hög-
tidsfröjden knappast skulle vara hall» om han vore borta, 
en annan gång att julfröjden vore »kun maadelig» om han 
ej var med. Bergmästarns hem i Helsingfors stod ända till 
kort före hans död i januari 1871 gästfritt öppet för släkt 
och vänner. Hos honom bodde också »de runebergska var-
garna» under många av sina studieår. »Rum och middag» 
lydde termen. Uppassning, frukost och kvällsmat måste de 
själva sörja för, ty det var nödvändigt för dem att »vänja 
sig vid ett tarfligare lif än det de skulle få smak för vid 
Dina egyptiska köttgrytor, om de jämt och samt finge hänga 
näbbarna öfeer dem», skrev Runeberg till sin svåger. Slut-
ligen Var det morbror bergmästarn som möjliggjorde Valter 
Runebergs utbildning till bildhuggare och tryggade hans 
framtid genom att testamentera honom större delen av sin 
förmögenhet. I Runebergs Efterlämnade skrifter ingå några 
julklappsverser Med en bordduk, som visa hur uppsluppet 
Runeberg kunde skämta med sin käre svåger utan att deras 
varma och vänskapliga förhållande stördes. 

Fredrika Tengströms yngste bror, Gabriel, var född den 
3 mars 1801 och var således sex år äldre än Fredrika. Han 
tog magistergraden 1823 och vistades inte länge vid akade-
mien, men syntes dock stundom med i kamratkretsen ännu 
på 1830-talet vid tillfälliga besök i huvudstaden. Från 1836 
framåt i nära fyra decennier var han borgmästare i Jakobstad. 
Hans verksamhet på det kommunala området kan icke över-
skattas, säger hans hemstads historiograf. Det var en mängd 
nytt som genomfördes i staden under den tid han var borg-
mästare. Han lär dock även ha varit mycket härsklysten 
och jämte sin vän kommerserådet Peter Malm ha behärskat 
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det lilla samhället, i spetsen för vars styrelse han stod. Under 
åren 1863 64, 1872 och 1877-78 vistades han i Helsingfors 
för att representera sin stad vid lantdagarna. Han skildras 
som »en av borgarståndets fyndigaste talare». För sin juri-
diska förmåga och sin lagkunskap åtnjöt han stort anseende 
inte bara i Jakobstad med omnejd, utan i hela landet. Hans 
diskussionsinlägg, som ofta uppta flera trycksidor i proto-
kollen, belysa hans humana livssyn och demokratiska in-
ställning och präglas av klarhet, djupa insikter i en mängd 
vitt skilda frågor och en påfallande stiliserings- och formu-
leringskonst. I de förhållanden Tengström levde kommo 
hans krafter inte till full användning, och det var kanske 
det som gjorde honom ironisk och lättretlig, ehuru han 
i grunden var glad till lynnet och rik på lustiga infall. 

För övrigt skildras »bror Gabbus» som en säregen och 
originell personlighet, också han. Enligt traditionen var han 
mycket begiven på slagsmål och gick ofta ut till tullen för 
att vänta på bönderna som voro lätta att reta, då de kommo 
berusade till staden. För reta dem, det ville han. Följ den 
var att han ibland blev anfallen på öppen gata. Oböjlig 
och hård och irritabel till lynnet var han inte särdeles 
omtyckt av dem som kommit i konflikt med rättvisan. 
Vilken skarp och klar intelligens han var och hur överlägset 
han förstod att driva en sak han omfattade visar bl. a. en 
inlaga till guvernören i Vasa rörande platsen för den nya 
kyrkogården i Jakobstad, vilken Alma Söderhjelm avtrycker 
i sitt arbete om staden. 

Sist i den tengströmska syskonskaran följer Fredrikas 
stora syster Johanna Carolina, som var något mer än tre 
år äldre, född den 5 maj 1804. Hon såg, åtminstone konven-
tionellt sett, bättre ut än Fredrika, var slagfärdig och glad 
och passade bättre än hon in i sällskapslivets former. »Fick 
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Fredrika något som hon ansåg vara nätt och vackert gaf 
hon det till sin äldre syster, emedan hon inte ansåg det 
passa för sig, men väl för sin vackra och behagliga syster 
som hon beundrade och höll kär,» skriver Strömborg i en av 
sina anteckningsböcker. Mellan systrarna rådde en varm 
vänskap livet ut, och breven från Fredrika till syster Carolina 
äro en av de bästa källorna för kännedomen om henne och 
livet i hennes hem. Den systerliga vänskapen rubbades 
icke, om än de i väsentliga frågor voro av olika åsikt. Caro-
lina hade inte mycken förståelse för sin systers författarskap 
och avrådde henne mången gång från att skriva. Efter den 
första framgången med »Simrith>> och »En dröm» varnade 
hon henne att vidare låta trycka något. »Jag hade ju nu visat 
hvad jag kunde skrifva, och borde nu ej vidare befatta mig 
dermed.» I denna för Fredrika livsviktiga fråga hade hon 
inget stöd av sin stora syster, ehuru hon kunde ha det i myc-
ket annat. — Carolina Tengström gifte sig som helt ung med 
sin mors kusin Fredrik Bergbom, hon var nitton år yngre än 
han. Bergbom var primus vid doktorspromotionen 1810 och 
blev professor i teoretisk filosofi vid Åbo akademi 1823. I sin 
tidigaste ungdom, medan han var informator hos Tengströms 
uppe i Jakobstad, ansågs han för »en icke så oäfven förfat-
tare», berättar Fredrika i sina anteckningar, och senare 
grundade och redigerade han med professor Linsen tidskriften 
Mnemosyne, det främsta språkröret för tidens fosterländska 
strävanden. Redan vid 26 års ålder blev Carolina Bergbom 
änka, men gifte snart om sig med sin kusin J. J. Tengström, 
»Filosofen», också han professor i teoretisk filosofi. Han 
hade tidigare varit gift med en annan kusin, en dotter till 
ärkebiskopen, och hade med henne fyra barn: den i förtid 
bortgångne utomordentligt rikt begåvade Robert Tengström 
samt döttrarna Sofi, Natalia och Helene. Förhållandet 
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mellan Carolina Tengström och döttrarna i mannens första 
gifte var sällsynt vackert och innerligt, så man aldrig kunnat 
ana att de inte voro förenade med det ömmaste blodsband. 
Det tengströmska hemmet var i tre decennier ett centrum 
för det intellektuella livet i Helsingfors. Allt som hände 
vid universitetet följde man här med ett aldrig sinande 
intresse och lika ivrigt dryftade man övriga spörsmål som 
lågo i tiden. Efter J. J. Tengströms död 1858 uppbars tradi-
tionerna i hemmet av »de tre professorskorna»: Fredrika 
Runebergs syster Carolina och hennes styvdöttrar, den blom-
lika Sofi Kellgren och den mörkögda livfulla Natalia Castren 
som till sitt väsen har förliknats vid en svala i flykten, båda 
änkor efter ett lyckligt men kort äktenskap, den ena med 
professorn i orientaliska språk, Herman Kellgren, den andra 
med den frejdade språkforskaren Mattias Alexander Castren. 
Den tredje dottern, Helene, gift med magister P. Tikkanen, 
hade dött redan 1857. Natalias lilla gosse Robert var solen 
och medelpunkten i deras liv. 

I det tengströmska hemmet i Kronohagen togo Rune-
bergs vanligen in under sina helsingforsresor och här hade 
gossarna logi under studieåren de terminer de inte bodde 
hos bergmästarn. 

Men låt oss återvända till Fredrika Tengström och hennes 
barndom! Då hennes far blev befordrad till finanskamrer 
och familjen flyttade till Åbo, var hon endast »på tredje 
året gammal» och kunde således inte bevara många minnen 
och intryck från sin födelsestad, där den ligger vid kusten av 
det österbottniska slättlandet innanför en skärgård av gröns-
kande holmar. Kanske dock den öppna slätten och fläktarna 
från hav och främmande länder som svepte kring den lilla 
sjö- och stapelstaden gåvo henne några tidiga barndoms-
intryck som bidrogo att göra hennes livssyn vid och att 
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ge hennes sinne mod och kraft att icke ge vika för mot-
gångar. 

Jakobstad var anlagt år 1653 av Jakob de la Gardies 
änka Ebba Brahe, men hade blivit i grund förstört under 
Stora ofreden. Sedan staden blivit återuppbyggd och 1793 
förvärvat stapelrätt, blomstrade den upp på nytt. Handel 
och sjöfart voro de viktigaste näringskällorna. Det var liv 
och rörelse på skeppsvarven om vintern, dofter av tjära 
och tågvirke fyllde luften om våren och på gatorna rörde 
sig skeppare och sjöfolk. På redden ute vid Alholmen lågo 
de stora segelfartygen för ankar — namnen Iris och Capella 
finnas inristade på sjökapten Lorens Ulrik Runebergs sextant. 

Runebergs novell Den väntande få vi en föreställning om 
vilken stor händelse det var i stadens liv, då något av skeppen 
väntades tillbaka från en långresa. 

Tiden för familjen Tengströms flyttning till Jakobstad 
har icke med säkerhet kunnat fastställas, men från år 1800, 
då taxeringslängder finnas bevarade, är tullförvaltaren C. Fr. 
Tengström införd i längden som boende i tullgården tomt 45 
i 4:de kvarteret. Framför gården fanns en liten trädgård 
med spjälstaket. I den gården föddes Fredrika Tengström. 
Byggnaden finnes ännu kvar, men är tillbyggd med ett 
rum i längdriktningen och trädgården är slopad. År 1808 
flyttade familjen Tengström till tomten nr 68 tillhörig han-
delsman Gabriel Aspegren. Denna tomt är belägen i hörnet 
av Storgatan och torget och återfinnes liksom tomt 45 på 
kommissionslantmätaren Anders Forssens år 1783 uppgjorda 
»grundritning». 

Under sin vistelse i Jakobstad hade Tengströms stads-
ägor och höllo kor, som brukligt var vid denna tid bland 
stadens borgerskap. I taxeringslängden finnas såväl åker-
skatt som mulbetesavgift påförda tullförvaltare Tengström. 
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Tre av de tengströmska barnen finnas i doplängden an-
tecknade som födda i Jakobstad: Gabriel, Johanna Carolina 
och Fredrika Charlotta. Förteckningen på faddrarna är 
av intresse, då den visar oss vilka familjer som hörde till 
det tengströmska umgänget. Vid Gabriels dop d. 5 mars 
1801 antecknas följande faddrar: handelsman Johan Roos 
och fru Anna Christina Malm, handelsman Nils Malm och 
fru Anna Greta Asp, handelsbokh. Mattson Malm och jungfru 
Maria Amalia Bergbohm. Vid Carolinas döpelseakt d. 6 
maj 1803 som också den, enligt tidens sed, försiggick strax 
efter barnets födelse, nämnas som faddrar: Rådman Idman 
och fru Anna Caisa Lindskog, Rådman Esaias Engman och 
fru Elisabeth Lundmark, Capitain N. N. Rönnerberg [Sic!] 
och Demoiselle Anna Maij a Malm. Här ger oss förteckningen 
den intressanta upplysningen att unge kapten Runeberg, 
då han i maj 1803 stod som ungkarlsfadder med sin blivande 
fru vid Carolina Tengströms dop, ännu var så obekant på 
orten, att prästen, som införde hans namn i dopboken, kände 
varken hans förnamn eller hans rätta tillnamn. Artigheten 
familjen Tengström hade visat genom sin inbjudan kvitte-
rade familjen Runeberg, då sonen Victor döptes d. 24 sept. 
1809. Bland faddrarna finnas då uppräknade tullförvaltaren 
C. Fr. Tengström och dess fru. Vid Fredrika Tengströms 
dopkalas d. 3 september 1807, dagen efter hennes ankomst 
till världen, antecknas faddrarna: Apotekaren Daniel Fred. 
Blom och fru Ingeniörskan Ulrica Runeberg [farmor till 
Johan Ludvig Runebergj , Ingeniören Carl Kurten och dess 
fru, Postförvaltaren Gustaf Grönberg och Demoiselle Brita 
Caisa Chydenius. 

Under åren 1808 09 var det stilla ute på redden och 
kriget satte sin prägel på staden. I samband med Runebergs 
barndomsupplevelser leva traditioner kvar både om Döbeln 
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och Kulneff i Jakobstad. Men våren efter kriget glänste 
ånyo långfarares vita segel i hemsunden. Tengströms bodde 
då vid det stora stråket ner till hamnen och mellan staket-
spjälorna kunde den lilla. brunlockiga Fredrika se sjöfolket 
röra sig på väg till och från skeppen. De första barndoms-
intrycken lämna alltid outplånliga spår i sinnet, och vi få 
kanske gå tillbaka till spjälstaketet i Jakobstad för att finna 
roten till den romantiska längtan till fjärran länder och 
himmelsstreck som präglar en stor del av Fredrika Rune-
bergs diktning. 

Någon gång tog också fru Tengström barnen med på 
besök till grannarna. I de enkla små hemmen fanns det så 
mycket för barnen att se och tjusas av: snäckor, koraller, 
kupiga glänsande mosaiktavlor. En bland sjökaptensfamil-
jerna, där man gärna hälsade på, var den runebergska. 
Lorens Runeberg var vacker och ståtlig, en skicklig sjöman 
med grundliga kunskaper. Hans hustru var en smärt och 
högväxt kvinna med gott förstånd. Hon var hjärtegod och 
glad, älskade dikt och sång och hade stor förmåga att sprida 
glädje. Då Tengströms flyttade från Jakobstad, funnos tre 
barn i det runebergska hemmet: Johan Ludvig, Carolina 
och Victor. 

Det är självfallet att Fredrika Runeberg inte »genom 
erfarenhet» kunde minnas livet i barndomslandet Jakobstad, 
men hennes föräldrar talade ofta senare därom, så hon tyckte 
sig ha »ett slags begrepp om lefnadssättet der». Handel 
och skeppsbyggeri förblev° inte allt uppslukande intressen 
som upptogo människornas hela uppmärksamhet, åtminstone 
inte i alla kretsar. Redan vid sekelskiftet voro köpmän 
och sjökaptener med boklig bildning icke sällsynta — en 
sådan var ju bland andra Lorens Runeberg. Den som vid 
denna tid verkat »lifvande och väckande» på det litterära 
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intresset i staden, var enl. anteckningarnas författarinna 
skalden Michael Choraeus, som vistades där som informator. 

Visserligen sjöng han om jakobstadsflickorna att de »likna 
tusenskönor, vackra blommor, bleka blad, resten såsom 
hönor . . . kacklar en, så kackla två, kackla allihopa, skrattar 
en, så skratta två, skratta allihopa». Men fastän hans verser 
för det mesta voro bitande och satiriska och hans uppträ-
dande förargelseväckande och övermodigt, så var han dock 
»med all sin förarglighet» en så ovanlig företeelse, intresse-
rade och satte så liv i staden att hans »allversamma qväden» 
sedan togos emot med kärlek och välvilja, ja med högsta 
beundran. För den lilla staden var och förblev han »en 
stjerna af första storleken, ja en verklig lifgifvande sol», 
och ännu långt efter det han lämnat Jakobstad, vid den tid 
då Runeberg begynte göra sina första försök, var han »ortens 
beundran, en slags myth kunde man nästan säga» med 
skimmer både kring sitt namn och kring sin dikt. Som 
belägg för att så var fallet återger fru Runeberg en episod 
som Runeberg hade upplevat och själv omtalat för henne. 
Han var redan en »lång rektorist», då man vid något tillfälle 
läste upp verser som han hade författat. »En ung dame, 
gouvernant och mera beläst än vid denna tid bland frun-
timmer var vanligt trodde sig högeligen smickra Runeberg 
då hon sade att han väl med tiden skulle bli en Choraeus. 
Sjelf sade han sig härvid hafva tänkt ' Ja, du ja! Var det ett 
så högt mål du tyckte dig ställa för mig'.» Men Fredrika 
tillägger: »Troligt är väl dock att det endast var inom en 
mindre krets af stadsbor som ett visst litterärt intresse så-
lunda fanns, men man började dock allt mer att sända sina 
söner till Universitetet.» För övrigt levdes i den lilla staden 
»ett nästan idylliskt, oskyldigt samlif>> med »många skämt-
samma upptåg», tillfällighetsverser o. dyl. 
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Ett enda klart och tydligt minne förde Fredrika Teng-
ström med sig från Jakobstad, och det är märkligt nog med 
tanke på hennes ålder. Hon omtalar i sina anteckningar 
att hon mindes Westmans mor från ett tillfälle, då hon med 
sina äldre syskon fått följa med till hennes skola. »Ännu 
har jag henne lifligt för mina ögon, sittande vid rummets 
enda fönster med glasögon på näsan och pekpinnen i handen 
samt alla barnen radade kring det aflånga rummet.» Kanske 
satt där bland Westmans mors småttingar en liten gosse 
med klara blå ögon och brunt lockigt hår, tre och ett halvt 
år äldre än Fredrika Tengström, hennes syssling eller »små-
kusin» som vi säga i Finland — Johan Ludvig Runeberg. 
Men därom vet traditionen ingenting berätta. 



II. UPPVÄXT OCH UNGDOM 

Åbo 1810-1827 

Det var en händelse som fick djupt ingripande betydelse 
också för hans yngsta dotters framtid, då tullförvaltare 
Tengström flyttade från den lilla österbottniska sjö- och 
stapelstaden till landets gamla huvudstad och kulturcentrum 
Åbo. Visserligen låg det högre kulturella livet nere under 
århundradets två första decennier, efter Porthans död 1804, 
kriget 1808-09 och Franzéns överflyttning till Sverige. 
Åbo var inte längre »Skandinaviens förnämsta akademiska 
härd för nya ideer» som under Porthans tid. Men den and-
liga livaktighet som fanns kvar var i stort sett koncentrerad 
till de kretsar i akademistaden som familjen Tengström 
ganska självfallet kom att höra till. En av de ledande kultur-
personligheterna där var Fredrika Tengströms farbror, 
porthanlärjungen, Finlands sedermera så bekante ärke-
biskop Jakob Tengström. 

I sin ungdom hade Tengström vunnit erkännande som 
poet och vergiliusöversättare och gjort sig bemärkt även i 
Stockholms vittra kretsar. Johan Henrik Kellgren och 
Franzen hörde till hans närmaste vänkrets. Romantiska 
inslag, närmast föranledda av intryck från Ossian, spåras 
i hans ungdomsdiktning. År 1780 hade han väckt stort 
uppseende genom sitt jakande svar på Vitterhetsakademiens 
tendentiöst framställda prisfråga: »Om intet folkslag hit-
tills gjort, är det väl troligt att någon nation hädanefter gör 
några lyckliga framsteg i vitterhetsövningar utan att känna 
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de gamla grekers och romares originalskrifter». I överens-
stämmelse med 1VIontesquieus läror betonade Tengström med 
stor värme, att man hade fattat orienten orätt. För att 
bedöma ett land måste man känna landets historia, dess 
vanor, vetenskap och levnadssätt. Vidare vände han sig 
mot den rådande förkonstlingen i poesien och lovprisade de 
bibliska författarna, den arabiska, persiska och kinesiska 
dikten samt Ossian. Den skriften lämnade knappast hans 
läshungriga brordotter oberörd, om än författaren som äldre 
förnekade att han hade förfäktat åsikterna på allvar. 

Av avancemangshänsyn övergick Tengström till teolo-
giska fakulteten och utnämndes 1790 till professor i teologi 
vid Åbo akademi. De teologiska studierna hindrade honom 
likväl inte att fullfölja sina litterära intressen och snart 
blev han en av de mest framträdande personligheterna inom 
det kulturella Åbo. Medan Porthan var huvudredaktör för 
Åbo tidningar, var Tengström en av hans främsta med-
arbetare. Senare blev han bladets huvudredaktör och då 
tidningen sedermera redigerades av Franzen och andra yngre 
skriftställare lämnade Tengström både uppsatser och poetiska 
bidrag till den. 

År 1803 utnämndes Tengström till biskop i Åbo stift, 
och blev därigenom också prokansler för akademien. År 
1817 då Åbo stift fick värdighet av ärkestift blev Tengström 
Finlands förste ärkebiskop. Hans tvenne äldre söner voro 
lärare vid akademien, den ene från 1813, den andre från 
1816, och två av hans döttrar voro gifta med professorer. 
I hans gästfria hem samlades vad Åbo hade mest fram-
stående inom vetenskap och diktning, och här följde man 
med alla för landet betydelsefulla händelser. Det var ett 
rikt och förfinat liv här levdes, genomsyrat av andan från 
Porthans och tredje Gustavs dagar. 
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Sin största fosterländska betydelse har Tengström däri, 
att han förde traditionerna från sin store mästare och hans 
tid över till den unga krets som omgav honom och som 
skänkte oss så många av våra stora kulturpersonligheter 
under senaste sekel. I denna kulturellt stimulerande atmosvär 
mottog också den unga Fredrika Tengström livsavgörande 
intryck. Hon var djupt förankrad i svensk bildning och i 
det gustavianska tidevarvets kulturtradition. »Obeskrivligt 
akademiskt sinnad» kallar hon sig i Min pennas saga, då hon 
berättar om hur hon för första gången vid 13 års ålder under 
sin vistelse hos kusinerna Bergbom på 011insaari konfronte-
rades med andra åsikter i striden mellan nya och gamla 
skolan i den svenska vitterheten än de rent gustavianska, 
som hon mött i sitt hem och i ärkebiskopsgården. Men 
samtidigt hade hon djupa rottrådar i den porthanska tiden 
med dess fosterländska hänförelse och starka idealism. I 
den bottnar hennes varma intresse för Finlands historia, för 
finnarnas urgamla diktning och för det finska språket. 

Under hennes senare tonår fingo de romantiska ström-
ningar, som åren före och efter 1820 dominerade de intellek-
tuella strävandena i Åbo, allt större inflytande över henne, 
dels genom litteraturen, dels genom åbopressen, som var 
ett hängivet språkrör för dem. Den romantiska andan med 
dess förståelse för det nationella och ursprungliga underströk 
de porthanska intressena och gav henne därutöver impulser 
som satte djupa spår i hennes personlighet och därmed i 
hennes författarskap. I enlighet med den porthanska ideo- 
logien talar hon vid denna tid och långt senare likt Teng- 
ström, Arwidsson o. a. — om sina båda »modersmål» (jfr s. 
437 o. 441). Motivvalet i hennes romaner, gestalter i dem 
sådana som Vappo, Annikki, Johan Bruce, ungdomspoemet 
Auras klagan, teckningarna Suomikvinnan på Saimaudden och 
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Manalajungfrun äro direkta avläggare av den nationella 
åboromantiken. Uppväxt- och ungdomsåren i Åbo voro 
av den allra största betydelse för hennes framtida utveck-
ling. De gåvo henne livsinställningen, den intellektuella 
och fosterländska bakgrunden, som gjorde att hon senare 
så fullödigt fyllde sin plats i föregångsmännens krets. 

Då tullförvaltare Tengström i början av år 1810 anlände 
till Åbo för att överta sin befattning vid Regeringskonseljen, 
hade han lyckan att få köpa en präktig gård i det forna 
Klosterkvarteret nere vid Aura, så hans familj, då den i 
början av sommaren kom till staden, genast fick flytta in 
i eget hus. Av ett magistratssyneinstrument från år 1799, 
som bevaras i Åbo Magistratsarkiv, få vi veta att gården 
utgjorde »Nr 36 i Klösterkvarteret» och var »Etthundrade 
Femtjo och en ottondedels svenska alnar» i omkrets. Bygg-
naden var »Ett i äldre tider der upsatt Stenhus, mot Lilla 
Klöstergatan» och en »til åen löpande gränd», »26 1/2  al:r 
lång mot lilla Klöstergatan, och 22 al: åt gränden, bredden 
10 1/4  al:r, högden 5 y, al:r», hade »hvälfda källare, och ett 
Magazin äfven med hvalf och försedt med järn dör och 
luckor» . . . samt var »Täkt med tårf och näfvertak.» Om 
rummen, vilkas läge vi kunna studera på planritningen s. 
32-33 av Fredrika Runebergs hand, erfara vi, att salen 
är »11 al. 22 tum lång, 9 1/4  al. bred, 4 1/4  al. hög, har gålf 
af Såg bräder, mellantak af Spontade dito, väfde Tapeter, 
fot panel, och Lister, en fyrfyllnings dör . . . 2:ne Fönster 
af glas i Kitt, 7 qvarter 4 tum i qvadrat, behörige beslag 
samt dubbla fönster» och »En Porcellaine Kakelugn, inrättadt 
med rör, dör och dubbla Spield». Den mot gårdsplanen 
öppna gången eller »Passaden» var »21 1/4  al: lång, med Port 
gången 7 1/2  & 4 y4  al. bred, inredt med planer och Trapp- 
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steg ned på gården, af tegel, en vindstrappa, med Contor 
af Spontade bräder hvardera försedde med dörrar på gångj: 
skrank med stålppar och brädpaneling för Pasad . . .». 
Fönstren i rummen äro »af glas i Kitt» och kvadratiska, 

vanligen »7 I/2  qvarter i qvadrat». Endast i köket och »maga-
zinet>> är fönstret infattat i bly, köksfönstret »1 34 al. 

hög, 2 al. bred». I varje rum står »en Grön Kakelugn med 
rör, dör och dubbla Spield». Vidare antecknas på gården 
»Ett Skiäs Lider», »En dyngstad, med insatt apartm. af  

bräder», »Ett stall, med Contor . . . inredt med 2ne Spiltor, 
hööhäck . . . samt thes tilbehör, ett Fähus i denna Såmmar 
uppsatt af Timmer . . . med hööskull», »En Bagarstugu» som 
har »En spis, med bakugn, hörnståndare och Spield, så ock 
en inmuradt Koppar Kettel af 40 Kannors drägt» m. m. 

»Mina föräldrars hus var ett av dem, som före branden . . . 
funnos byggda på och av de gamla klosterruinerna», berättar 
Fredrika Runeberg i den lilla teckningen »En dröm», »käll-
rar med götiska valv, andra liknande celler å ömse sidor 
om en gång, en igenmurad dörr till en källare, allt sådant i 
förening med de otaliga spöklika ljud och syner tjänstefolket 
beständigt sade sig hört och sett, satte min fantasi i rörelse. 
Vad hade jag icke velat ge för att få en tydning av vad jag 
såg kvar sedan forntiden eller av huru man här fordom levat 
och vilka märkvärdiga händelser här tilldragit sig.» »En in-
stängd, djuptliggande, källarlik och stenlagd gårdsplan 
några alnar i qvadrat», kallar hon den i Min pennas saga. 
Den omgavs på alla sidor av stenhus och magasin mest 
utan fönster, så att solstrålarna aldrig hittade in på den, utom 
när de kommo som återsken från handkammarfönstret, så 
den lockade inte till lekar i det fria. Men enligt tidens åsikter 
skulle också den lilla Fredrika så mycket som möjligt aktas 
för beröring med frisk luft, för hon var ett sjukligt och 
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klent barn. Dockor och leksaker hade hon inte och inte 
heller någon lekkamrat. Alla syskonen voro betydligt äldre 
och sysselsatta med skolgång och läxor. Därför kom hon i 
hög grad att vara hänvisad till sig själv. Men hon brann 
av begär att kunna läsa »roliga böcker», skriver hon och 
sysselsatte sig därför mycket med att »åtminstone betrakta 
bokstäfverna och att af än en, än en annan, fråga namn på 
någon bokstaf, och att under det jag sprang ikring i rummen 
utan bok stafva tillsammans ord och meningar, och så 
befanns, när man ernade börja lära mig läsa i bok, att jag 
redan innehade konsten. Jag torde väl då varit nära fem år 
gammal.» Nu kunde hon på egen hand läsa de små fabler, 
»Sedolärande berättelser» och »Kårta Tänkespråk för Barn» 
som fyller ärkebiskop Tengströms lilla abc-bok »Läse-Öfning 
för Mina Barn». Något senare slukade hon »Tidsfördrif för 
mina barn», som farbror ärkebiskopen sammanställt för att 
roa sina småttingar och för »at tillika hos dem lifva och 
stadga någon känsla för det som godt och dygdigt är» och 
där han med riktig intuition för barnens smak med förkärlek 
använde dialogformen i sina små moraliserande berättelser 
och dikter. Snart hörde »Lisette en envis flicka var», »Henrik 
härom dagen, i den gröna hagen» m. fl. verser till hennes 
intima kunskapsförråd. 

Sedan de allra första åren i Åbo har Fredrika Tengström 
minnen från livet i den tengströmska kretsen, ty det hände 
ofta att hon fick följa med sin mor och sin stora syster på 
bjudningar och danstillställningar i biskopsgården: »Flere 
herrar roade sig med att dansa med den lilla fyraåriga slabber-
taskan i röda klädningen och krusiga peruken, och med 
mina små fötter trippade jag af hjertans grund i den stora 
salen. Detta var min brillanta tid.» Men då greve A. Armfelt, 
då en ung student, knäböjande tog emot sin lilla dam vid 
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återkomsten från figuren, eller då man skrattade åt att 
hon som allvar antog en dansuppbjudning av den vanföre 
gamle professor Wallenius, började hon fundera på att man 
gjorde narr av henne och upphörde att dansa. »Sednare 
som fullvuxen blef jag aldrig särdeles road af dans, och aldrig 
brillante som vid 4-5 år.» Nu fick hon också vid en namns-
dagsfirning hos sin farbror vid supen läsa upp dagen till ära 
skrivna verser, som lågo på en spegelplatå mitt på bordet. 
»Att detta var någon slags uppvisning föll mig icke in. Ver-
serna skulle uppläsas och när ett barn fanns tillhands, så 
besvärades naturligtvis därmed ingen fullvuxen, detta före-
föll mig högst naturligt.» 

För att lära sig sy och för att få sysselsättning sattes 
Fredrika i en abc-skola för små barn. Katekesen hade hon 
förut lärt sig utantill. Tvenne år å rad fick hon läsa för 
prästen vid läsförhöret i kyrkan och var stolt över sin »granna 
lässedel», men högst missnöjd över att hon blivit alltför 
litet förhörd, ty dagen förut hade hon rabblat upp hela 
katekesen från pärm till pärm för sin mamma och då stapplat 
bara på två ord. Också att skriva hade hon egentligen lärt 
sig själv efter en förskrift, som hennes far hade gjort henne. 
»Att jag fick ringa eller ingen undervisning i dessa förkun-
skaper kom sig troligen däraf att jag torde ansetts vara 
alltför ung för att ännu börja med någon läsning.» Sin 
förmåga att läsa väl fick hon tidig användning för, ty hon 
brukade få läsa högt för sin mor och syster Carolina, då de 
sutto vid sin sömnad. 

Från dessa år äro väl de minnen, som gå igen i »Lilla 
isgumman», där Ina sitter instängd och har sin fröjd av att 
genom fönsterrutan se ut på de många arbetande män-
niskorna och på fartygen på floden och på stadens alla herrar 
och damer som tyckte om att vandra under de grönskande 
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träden. Upplevd verkar lilla Inas glädje, då hon en dag 
varsnar att ett par stenar av stenläggningen ute på går-
den ha sjunkit ner några tum och att där samlat sig litet 
jord. »Trädgård, trädgård», ropar Ina triumferande, »och 
från alla springor och hörn mellan stenarna på gården skra-
pade hon nu med stickor all mull, som hon kunde få lös 
och bar den till trädgården. Och slutligen stod den färdig 
med tre sängar, nästan en halv aln långa och ett halvt kvarter 
breda och i varje säng nedsattes tre ärter». Nu glömde Ina 
att stå vid fönstret och se på floden och på de gamla träden 
på andra stranden, hon vattnade sin trädgård och pysslade 
om den. »Och tiden gick, och se, fyra ärter grodde och 
stego opp över mullen med ljusgröna toppar. Var guld-
sökarn, som finner en demant, så lycklig som Ina, då hon 
såg sina ärtplantor?» Men en dag lågo alla ärterna upp-
ryckta . . . Inas sorg var djup och bitter. 

Så kom vintern och floden såg ut »just som en lång, 
lång lärftsväv som stora syster klippte till handdukar och 
Ina skulle fålla». Och Ina fållade och fållade i sin barna-
ensamhet, då hennes far en dag ropade till henne: »Kom 
hit, så skall du få se en liten isgumma.» Ina sprang till 
fönstret och härefter hade hon både »sällskap och trädgård» 
av isblommorna på rutan. Hon glömde sin sorg. »Hon 
tyckte att gummans trädgård var hennes egen, och den 
växlade alla dagar med olika blommor och växter, och 
ibland när vädret var milt, smälte hela trädgården bort, 
men kom åter följande morgon ännu rikare och präktigare 
än förut. Stundom var den som en vildmark i djupet av 
en skog med sammantrasslade stammar och grenar, stundom 
var det sträckor av kullar kransade med småskog, stundom 
grupper av palmer och tropiska växter». — Det bleka, 
sjukliga barnet bakom den igenklistrade fönsterrutan, sy- 
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nålen som ilar fram över fållen, de stora vackra ögonen som 
redan ett grand svårmodigt och tungt blicka omkring sig, 
men portarna till fantasiens världar öppna — den bilden är 
karakteristisk för Fredrika Tengströnis barndom. 

Vid sju års ålder fick Fredrika börja läsa för store bror 
Karl. Hur det gick till ha vi sett i föregående kapitel. Också 
under fristunderna voro böckerna hennes käraste tillflykt. 
»Något annat barn fanns icke inom kretsen af närmare an-
höriga och vänner, och ungdomen inom slägten fann sig 
derför road af att prata och retas med mig. Många bittra 
tårar gret jag sen i tysthet öfver att jag låtit reta mig att 
bli förtretad och så tog jag åter helst min tillflykt till de 
kära böckerna.» Hon läste allt som föll henne i händerna 
från Kajsa Warg och almanackan och företalen i grammati-
korna till de historiska verken och skönlitteraturen på hennes 
fars bokhylla, »alla mer och mindre öfver mitt begrepp». 
Då hon var tolv år voro Krummachers parabler för henne 
»det skönaste och mest poetiska hon läst», jämte Schillers 
diktning, som hon beundrade minst lika högt, det enda av 
den tyska litteraturen hon kände till. Den svenska poesien 
var hon däremot välbevandrad uti, d. v. s. »den regelrätta 
akademiska». Mycket tidigt begynte hon också skriva ner 
sina funderingar. »Den luft som omgaf mig borde kunna 
antagas hafva varit fylld med litterära ämnen. Min farbrors 
förtjänster åt detta håll äro kända och i hans hus umgicks 
hvad Åbo ägde af framstående män inom vetenskapens och 
litteraturens område.» Verser producerades vid alla möjliga 
tillfällen inom familjen, både julklappsverser och namnsdags-
verser o. dyl. Det första Fredrika Runeberg erinrar sig ha 
skrivit, är några nyårsverser, som hon rimmade ihop högst 
missnöjd över att Åbo tidningar det året inte bestod några. 
Dikten började: 
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Det nya året ren lyft på sin hatt 
och sagt åt det gamla godnatt, godnatt . . . 

Senare, »kanske vid omkring tio år», skrev Fredrika Teng-
ström en liten satirisk berättelse »antagligen efter Leopold» 
om dygderna och lasterna. Jupiter sände till människorna 
en vagnslast med dygder och laster, envar med vidfäst 
namnsedel. Lasterna överväldigade snart dygderna vilka 
voro alltför fromma för att söka försvara sig, och så fäste 
lasterna på sig dygdernas namnlappar och tvungo dem att 
bära sina namn. Då de hunnit jorden, skyndade männen 
att tillägna sig de egenskaper, som buro vackrare namn och 
när det slutligen tilläts även kvinnorna att komma för att 
få sin del, funnos endast de egenskaper kvar som nu buro 
lasternas namn. Därför, slutar den lilla sanningssägerskan 
sin berättelse, bära än i dag männens laster namn av dygder, 
medan kvinnornas dygder ofta benämnas fel. 

Vid den här tiden ansågos i allmänhet bokliga kunskaper 
som sträckte sig utöver katekesen inte bara onödiga, utan 
rent av fördärvliga för flickor. Många sände visserligen sina 
döttrar på ett eller ett par år till Stockholm i pension för 
att lära sig skick och sällskapston, sy schattersöm och späcka 
sitt tal med franska glosor, och i mindre bemedlade hem 
togo de unga döttrarna mången gång tjänst i förnäma familjer 
och fingo på så sätt vidga den snäva synkretsen. Några få 
i Åbo, bland dem Fredrikas föräldrar och hennes farbror, 
läto dock läsning ingå som en viktig del i döttrarnas upp-
fostran. Visserligen framhöll man för dem nödvändigheten 
att skaffa sig kunskaper för att de i nödfall skulle kunna 
försörja sig som guvernanter, men man lämnade inte heller 
nyttan av vetande ur sikte, även om det inte fick använd-
ning som brödförvärv. Fredrikas mor bekymrade sig dock 
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ofta över att hennes yngsta dotter alltför litet sysslade med 
sömnad, men fadern förklarade helt kort att hon måste få 
stilla sin läshunger. Senare skulle hon nog lära sig konsten 
att sy. Därvid blev det. Och hans förmodan kom inte på 
skam. Fredrika Runeberg skriver att hon tror sig utan 
skryt våga påstå, att hon redan vid 16-17 år och framgent 
presterade lika mycket och lika gott arbete i syväg som de 
av hennes jämnåriga, vilkas hela verksamhet ända från 
barnåren hade riktats endast på handarbetet. 

På sensommaren 1820 fick Fredrika för att övervinna en 
envis frossa som härjade i åbotrakten följa med sina föräldrar 
på en resa till sin födelsebygd Österbotten och i hopp att hon 
där skulle bli starkare och friskare lämnades hon kvar hos sia 
morbror kronofogden Gabriel Bergbom och hans familj på 
egendomen 011insaari nära Brahestad. Första dagen på 
011insaari fyllde hon tretton år. Den tid hon stannade där 
blev ur mer än en synpunkt givande. »Det friska rörliga 
lifvet på landet gjorde mig godt både till kropp och själ», 
skriver hon. Hon var »mager och tanig som en skrika» vid 
ditkomsten, men återvände efter ett år till Åbo »frisk och 
rask». Hittills hade hon sällan haft tillfälle att leka med 
andra barn, sin »småkusin» Johan Jakob Nervander var den 
hon mest hade varit tillsamman med i Åbo. »Min barndoms 
lekkamrat och vän» kallar hon honom. Han var två år 
äldre än hon, hade vid elva års ålder blivit faderlös och 
omhändertagen av sin morbror professor Fredrik Bergbom. 
»Vi läste och funderade med hvarandra», berättar Fredrika, 
»men lekte sällan». Nu fick hon vara tillsammans med nio 
mer eller mindre jämnåriga kusiner på en gång. Pyra flickor 
i hennes ålder eller litet yngre togo henne om hand, lärde 
henne att skutta omkring på drivorna, då det var kallt så 
att det brakade i knutarna, att kasta sig över trädgårds-- 
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planket i stället för att sedesamt gå ut genom porten ni. fl. 
liknande mandater. 

Äldsta dottern i huset, »syster Carin», var ovanligt bildad 
och beläst. Hon hade med sina bröder läst för informator 
och sedan vistats ett par år i Stockholm för att fullända sin 
uppfostran och var nu lärarinna för sina systrar och sin 
kusin Fredrika. Tyska hade Fredrika redan länge läst ledigt 
och översatt fritt ur bok, och franska redde hon sig också 
ganska hjälpligt med. Men vad hon nu ägnade sig åt »med 
en verklig passion» var att rita. På hennes begäran förvand-
lades också musiklektionerna till lektioner i teckning. Dels 
tänkte Fredrika att det inte fanns tillgångar nog i hemmet 
att bekosta instrument och undervisning för henne, då hon 
hade återvänt hem, dels underskattade hon sina musikaliska 
anlag. Men de grunder i teckning Carin Bergbom nu gav 
henne, hade hon mången gång glädje och nytta av under 
livets lopp. 

Heta litterära duster utkämpades ofta mellan kusinerna. 
Fredrika hade hört Atterbom och övriga fosforister omtalas 
mer som »dårar och fantaster än som läsvärda författare», 
men nu hade hon råkat ut för ett motsatt sätt att se 
sakerna. Syster Carin sjöng Atterboms »blommor» med 
Nordbloms musik, och »proppad af sundt förnuft och smak-
poesie» hade Fredrika sin fröjd av att gyckla över »den döende 
kraftens hjertblods rop» [ur Atterboms Hyacinthen], Drott-
ningen från Saba i Österlandets ståt som »väfver gåtors 
försåt» [ur Tulpanen], Sefyrens segel o. s. v. För övrigt var 
det mest historisk läsning hon sysselsatte sig med under 
detta år. Det fanns visserligen en rik samling romaner i huset, 
men då de utgjorde förbjuden frukt för kusinerna, avstod 
hon frivilligt från att läsa dem. Också resebeskrivningar var 
hon mycket road av. Hemma hade bror Karl ofta försett 
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henne med sådana och hon läste dem ivrigt, fastän syster 
Carolina, vars ord hon fäste stort avseende vid, smått över-
lägset förundrade sig över att hon kunde vara road av »något 
så tråkigt». 

Alla söndagseftermiddagar och lediga stunder spelade man 
teater. Ett resande teatersällskap hade stimulerat teater-
intresset, så att det var som om ett raseri skulle ha gripit 
stadsborna. »Den vanliga theaterleken» bland ungdomarna 
bestod däri, berättar Fredrika, »att någon af oss, vanligen 
jag, antingen efter någon theaterpjes den vi läst eller hört 
berättas, eller ock helt och hållet efter egen uppfinning 
konstruerade ett slags skelett till en komedi eller dram, ja 
väl tragedi ock ibland. Detta meddelades berättelsevis åt 
de medspelande, rollerna fördelades, några stolar lyftes fram 
på golf vet, ett par ljus ställdes der framför, och så var theatern 
färdig. Ett eget nöje var att genom hvad man sjelf talade, 
söka till att leda de medspelande att säga just det man 
önskade för att få ge en replik som man uttänkt, eller för 
att få styckets plan att gå just så som man ville. Emellan 
uppträdandet var man åskådare, liksom den eller de af oss 
fem flickor, som för gången ej var medspelande. Sällan 
behöfdes alla, då var och en af de medspelande utförde 
flere roller.» Andra aftonnöjen bland ungdomarna var att 
improvisera sagor och att skriva skifferskrift. 

Året uppe i Brahestad betecknar Fredrika Runeberg som 
en vändpunkt i sitt liv. Hon hade blivit sundare till kropp 
och själ och därför mindre fallen för att grubbla och leva 
inom sig själv. Hon hade levat och lekt tillsamman med 
andra ungdomar med intresse för samma slags funderingar 
som sysselsatte henne. Det hade gjort henne gott. Men 
också här bland dem hade hon känt sig som »den främmande 
kycklingen, som sällat sig till en annan kull» och sörjde 
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mången gång över att hon inte rätt visste hur hon borde 
skicka sig för att inte känna sig »naggad». 

På sensommaren 1821 avhämtade fru Tengström sin 
dotter i Brahestad. Under hemfärden stannade man över 
i Jakobstad för att hälsa på sina släktingar, och det är från 
det tillfället Fredrika Tengström har sitt första minne av 
Runeberg. Han var då en lång gymnasist i Vasa skola — 
det var året innan han tog studentexamen. Då Fredrika och 
hennes mor stego in hos Runebergs, hade »Janne» just kommit 
hem från en fiskefärd. Han stod i matsalen, solbränd, bar-
fota, med rufsigt hår och illa medfaren dräkt och en duktig 
smörgås i handen. Med förskräckelse hörde han hur hans 
mor välkomnade sina gäster i förstugan. Nu fanns för honom 
ingen möjlighet till flykt, för gästerna måste passera mat-
salen på väg till förmaket, och matsalen hade ingen annan 
utgång än till förmaket eller förstugan. I hastigheten gömde 
han sig bakom en dörr. Men han hade inte beräknat att 
hans bara fötter skulle skjuta fram under dörren. Det 
gjorde de emellertid och ett hjärtligt skratt var det första 
han hörde, då gästerna trädde in. 

Något romantiskt skimmer vilar det minsann inte över 
detta första möte. Och hade det inte varit för det komiska i 
situationen, så hade det kanske alls inte stannat i Fredrikas 
minne. 

Vid återkomsten från 011insaari var Fredrika Tengström 
redan långt inne i tonåren. Det hon helst av allt sysslade 
med var att läsa, rita och skriva. I all hemlighet började 
hon nu på en roman, hon skrev också en teaterpjäs och 
»diverse annat» som sedan förstördes vid Åbo brand, men 
inte ens hennes syster hade någon aning om det. För läsning, 
skrivning och »det kära ritandet» gavs mycket liten tid. 
Hon var nu stora flickan och tiden skulle tagas i akt. »Flitigt 
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och ideligt sydde vi nu, synnerligen min syster, men också 
jag oklanderligt». Söndagarna och tiden efter sju på kvällen 
fick man använda för sig, men klockan nio om kvällen skulle 
alla ljusen släckas och det skulle vara tyst i huset. Kamrer 
Tengström hade ont om sömn och den tidiga kvällssömnen 
var hans bästa vila. Sällskapslivet tog också sin tid i anspråk, 
ehuru Fredrika så vitt möjligt sökte undgå de vanliga kaffe-
bjudningarna och de stora notvarpen, till vilka »sina hundrade 
fruntimmer» samlades. Men ungdomar var hon tillsammans 
med ibland, också andra än de som förekommo på släkt-
bjudningarna i ärkebiskopsgården, ehuru man av hennes 
egen framställning får intrycket att det egentligen var blott 
där hon hade ungdomligt sällskap. Hennes syster Carolina 
skriver d. 8 mars 1824 till en väninna: 

»Vi spelte Jultiden ett par små Theaterpjecer hos Capi-
taine Hjelts. Förpjecen hette Det Fatala Misstaget och efter-

piecen Receptet. De spelande personerna voro: Sophie Teng-
ström, Magisterskan Hjelt, Jeana Hjelt, Mamsell Bradt som 
gouvernant hos Hjeltens, Fredrique och jag; sammt herrarne 
Magister Dammert, Studeranderne Tams, Caloander och min 
bror Fredric. Det var mycket, mycket roligt. Dagen slutade 
så agreabelt som möjligt med dans som räckte hela natten. 
Vi ha tämmeligen ofta dansat i vinter, mer än något år 
förut». — Över huvud trivdes Fredrika Tengström dock 
icke i sällskapslivet, »ful och föga älskvärd» som hon ansåg 
sig vara. Liksom Fredrika Bremer hade hon ett grubblande 
lynne och kände sig ofta som en ankunge i svaneflocken. 
Därtill kom att hon hemma efter behag fick använda alla 
de stunder som i alla fall skulle varit förspillda för arbetet. 
Därför värnade hon girigt om sin frihet. 

En kort tid fick Fredrika Tengström gå i skola hos en fru 
Johnson, vars man var lärare i engelska vid akademien. Hos 
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henne lärde hon sig tala och skriva franska. Också engelska 
fick hon börja läsa. Hennes törst efter kunskaper var dock 
gränslöst mycket större än möjligheterna att tillfredsställa 
den. Det som bjöds var en »ganska löslig språkkunskap samt 
något litet historie och geografi nästan i utanlexform>>. Så gott 
som allt annat vetande var ännu förbjuden frukt. Mer och 
mer började hon förstå att så var, och hon gömde sina »Eulers 
bref i fysiken» och dylikt så troget, att ingen utom hemmet 
skulle få en aning om att hon vågade syssla med slika våd-
liga ämnen. Hon hade en sällspord lust att vidga sitt vetande, 
sitt kunnande inom olika områden. Hos sin far mötte hon 
förståelse, men i övrigt stötte hon på hinder och stängsel 
överallt. Det var inte tillåtet och inte heller det. Alla dessa 
hämmade heta önskningar förde henne in i en återvänds-
gränd. Hon var en ruta som inte passade i läggspelet. »Jag 
trodde mig vara så ful, så obehaglig, så i allo bristfällig och 
felande att jag trodde mig ej ens kunna af någon bli afhållen, 
och var tungsint och grubblande med föga glädje af lifvet 
och mina 17 eller 18 år.» 

Då fick Fredrika Tengström vintern 1824 på egen be-
gäran tillåtelse att besöka fru Anna Salmbergs pension i 
Åbo för att fullkomna sina språkkunskaper. Fru Salmberg 
f. Brinck var född 1788 i Västindien och änka efter en fin-
ländsk sjökapten. Hennes vyer sträckte sig i många stycken 
utöver åbohorisonten. Hon intresserade sig för sin unga 
begåvade elev och blev för henne »lika mycket en vän som 
en lärarinna.» Hon förstod intuitivt hennes lynne bättre 
än någon annan och verkade därför livgivande och befriande 
på henne. Då Fredrika Tengström i ett anfall av missmod 
talade om för henne sina bekymmer över sitt utseende, 
försäkrade hon henne skämtsamt att hon inte var nog ful 
»pour faire peur aux gens». Det var gott att känna så stor 
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tillit till en människa att man kunde tala med henne om det 
som tryckte och plågade en. 

»Min själ klarnade dag för dag», skriver Fredrika Rune-
berg i Min pennas saga. Hade hon kunnat vinna en sådan 
kvinnas vänskap som fru Salmbergs, så måste hon ju äga 
hos sig någonting som var värt att älska. Också skolkamra-
terna visade henne vänlighet och tillgivenhet. »Jag kunde 
således bli afhållen äfven af andra än dem hvilka voro nästan 
sagt tvungna därtill genom blodsbandet. Jag kunde sjelf 
förvärfva mig ett rum i människors vänskap. Det var som 
om solen gått upp i mitt inre, och jag kunde vara glad, ehuru 
nu verkliga anledningar till bekymmer tillstötte». Hennes 
far dog 1824 och hennes mors gård brann upp ett par år 

därefter vid den stora branden. 
Då skolåret var slut — det hade räckt »tre fjerndels år» 

— erbjöd fru Salmberg sin bästa elev, Fredrika Tengström, 
att följande år komma hem till sig tre eftermiddagar i vec-
kan för att ytterligare öva sig att tala och skriva tyska och 
franska samt läsa engelska. Självkänslan stegrades, läs-
lusten växte. Denna tid blev av utomordentlig betydelse 
för Fredrika Tengströms utveckling. Hon slukar böcker. 
Genom sina kunskaper i språk kommer hon i direkt kontakt 
med den europeiska litteraturen. Schiller var sedan länge 
hennes älsklingsförfattare. Goethe anslog henne mindre. Nu 
fick likväl Schiller en svår medtävlare som småningom slog 
honom »ur brädet»: Walter Scott. Det var år 1823 eller 1824. 
»Jag kände Walter Scott ej ens till namnet», berättar Fred-
rika Runeberg, »man kände ännu denna tid också icke ännu 
med visshet hvem som var författare till de s. k. Waverley-
romanerna. Då förde ödet i mina händer Guy Mannering, 
som jag läste med beundran och högsta förtjusning, och har 
sedan bibehållit min endast altmer stegrade beundran. Är 
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också i hans romaner så pass hemmastadd, att jag nära på kan 
säga mig kunna dem samtliga utantill, om än ej ordagrant». 

Det är nyromantikernas diktning och ideer som nu be-
härska det litterära livet ute i Europa och som från olika 
håll svämma in över hennes mottagliga sinnen. Utom Scott 
läser hon Byron och fördjupar sig i Shakespeares dramer 
som med nyromantiken uppleva sin renässans. Macbeth 
kände hon redan genom Schillers bearbetning och Hamlet 
hade hon sett uppföras på teatern. Vilken stor roll de 
engelska romantikerna, särskilt Walter Scott, kom att 
spela i hennes liv och diktning skola vi se i senare samman-
hang. 

Stort inflytande fick också den tyska romantiken, sär-
skilt genom Herder, oberoende av om hon läste honom direkt 
eller inte. De herder-porthanska ideerna löpa som en röd 
tråd genom det mesta Fredrika Runeberg skrev. Vid denna 
tid beundrade hon Jean Paul högst bland de tyska roman-
tikerna. Man kan taga för givet, att hans ivrande för en 
bättre utbildning och en rättvisare social ställning för 
kvinnan livligt anslog henne. Senare gick likväl förtjusningen 
över i leda vid hans patos, berättar hon i Min pennas saga. 

Den nyare franska litteraturen var hon däremot i stort 
sett främmande för vid denna tid. Undantag funnos likväl. 
Bland emigrantförfattarna kände Fredrika Tengström till 
madame de Stag (jfr s. 284). Det är svårt att med säkerhet 
veta tidpunkten, då hon stiftade bekantskap med henne, 
men man kan förmoda att hon redan som flicka hade slukat 
hennes romaner — utdrag ur dem ingingo i översättning i 
Mnemosyne och Delphine anmäldes 1823 i tidskriften. Hos 
den intelligenta fransyskan vann hon stöd för sin kritiska 
syn på Napoleon och hans brutala militära herravälde liksom 
för sitt patos för kvinnans rätt i ett orättvist och hårt sam- 
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hälle. Vilken inställning den unga Fredrika Tengström hade 
till det grälla och sensationslystna hos en del av de franska 
romantikerna med Victor Hugo i spetsen finnes det inget 
vittnesbörd om. Senare uttalade hon över dem sin förkas-
telsedom (s. 456 f.), som till sin allmänna syftning stämmer 
överens med Runebergs karakteristik av den franska roman-
tiken, då han i sin recension av Hugos drama Lucrezia 
Borgia påtalar dess förkärlek för det »onaturliga, vämjeliga 
och fasaväckande» och dess ringa aktning »för verklighet, 
natur och konsekvens». 

Från början av 1820-talet — den svenska romantikens 
stora tid — blir inflytandet också från den svenska roman-
tiken småningom allt starkare. Fritiofs saga läste Fredrika 
Tengström snart efter det den hade kommit ut, men ehuru 
den föregicks av stort beröm, gjorde den till en början inte 
något »särdeles intryck» på henne. Senare smittades hon 
dock av »den gängse Tegnermanin, och kunde recitera 
Frithiof nära nog vers för vers utantill ännu länge sedan den 
uppfladdrande förtjusningen redan hunnit svalna». Under 
pargastiden läste hon Stagnelius och Nicander. Framför 
andra blev dock Almqvist för henne den allt dominerande 
personligheten i Sveriges litteratur. 

Tiden i fru Salmbergs pension blev en ny milstolpe i 
Fredrika Tengströms liv. Fru Salmberg var för henne något 
av det Frances Lewin var för Fredrika Bremer, hon stimu-
lerade hennes kunskapsbegär och bidrog under en betydelse-
full utvecklingstid att vidga hennes vyer. Vänskapen till 
hennes forna lärarinna bevarades genom åren. Ännu 1868 
skrev hon till sin syster Carolina vid fru Salmbergs död, 
att den gick henne »nära hjärtat». Och hon tillägger de 
mycket sägande orden ». . . för mig var hon mycket. Hennes 
vänskap var ett af mitt lifs dyrbaraste förvärf.» 
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Samtidigt fyllde en vänskap av annan art Fredrika Teng-
ströms sinne. Samma år som hon vistades en ung flicka på 
fjorton vårar i fru Salmbergs pension. Hon hette Augusta 
Lundahl och var enda dottern i det ansedda och förmögna 
lundahlska hemmet i Tammerfors, känt för sin fina umgän-
geston och sin storartade gästfrihet. Augusta Lundahl 
hade fått en god och mångsidig uppfostran och vistades nu 
i Åbo för att fullkomna sina språkkunskaper. Hon hade 
både litterär och musikalisk bildning och för henne liksom 
för Fredrika Tengström stod litteraturen öppen på olika 
språk. Det berättas att hon förstod inte bara franska, 
engelska, tyska utan även något spanska, italienska och 
senare en smula ryska. Det fanns världar att tillsammans 
ströva igenom för de två högt begåvade och något bråd-
mogna pensionsflickorna. 

Den 29 april 1825, då skolåret hos fru Salmberg var slut, 
skrev Fredrika Tengström till sin yngre väninna följande 
lilla minnesvers, som hon prydde med en flätad krans av 
sitt kastanjebruna hår och målade rosor och förgätmigejer: 

0 måtte snart vi se hvarannan åter! 
Må denna krans ett heligt vittne bli 
att ej af skilsmässan åtskildes vi, 
att minnet ej förvissnar fast det gråter. 

Ur denna ungflicksvänskap växte sedan en djup och varm 
känsla som räckte livet ut. De två väninnornas vägar förde 
åt olika håll, men minnet förvissnade icke. Genom ödets 
skickelser fördes de blott närmare varann, besökte varandra 
stundom och delade i brev både livets fest och vardag. 

Tack vare det livliga umgänget mellan Fredrika Teng-
ströms hem och hennes farbror ärkebiskopens hade hon mer 
än mången annan lyckan att »se den intelligentaste sidan 
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af lifvet i Åbo». Ungdomarna i släkten möttes ofta i det 
gästfria hemmet och roade sig med sällskapsspektakel och 
pantlekar och med att utbyta åsikter i vittra frågor. Här 
träffade Fredrika också :Ludvig Runeberg sedan han i början 
av 1826 hade kommit tillbaka från sin kondition i Saarijärvi 
och Ruovesi. Någon gång hade han nog tidigare liksom 
andra unga släktingar från Österbotten gjort besök i hennes 
hem, men det mindes hon knappast någonting av. Hon 
anade inte då att han skulle bli »af ovanligt intresse» för 
henne. I främmande sällskap föreföll han lika skygg som 
förut. Rocken var sliten och skodonen inte alltid presen-
tabla. Fredrika berättar att han länge fortfor att vara 
fåordig och ofta stod han »i något hörn», skild från den 
övriga kretsen, och bet på kindbenet och såg blyg ut. Det 
hade hon lagt märke till att han tryckte pekfingerknogen 
mot kinden och bet outtröttligt, då han kände sig brydd. 
»Denna besynnerliga bitvana hade han qvar länge sedan 
förlägenheten lemnat honom.» Och fastän hon själv var 
mycket tillbakadragen brukade hon då försöka dra »kusin 
Runeberg» med i leken. Dikten »Huhhu-leken» skildrar 
tydligen ett sådant tillfälle. Att han var intelligent, det 
hade hon redan kommit underfund med och att han var en 
stor skälm i all sin fåordighet, det hade hon också märkt. 
Nyss hade de uppfört ett sällskapsspektakel igen i den 
närmaste kretsen. Kort före aftonen, då uppförandet 
skulle äga rum, beslöt man ha ett litet stycke som efter-
pjäs. Man valde ett sådant, men det fattades en person 
för en liten roll. Någon visste att Runeberg hade spelat 
titelrollen i Sockenskräddaren, medan han konditionerade 
hos professor Lagus, och att han hade lyckats bra. Den 
lediga rollen var obetydlig, men man beslöt erbjuda ho-
nom den. Han var redan vid det laget informator i ärke- 
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biskopens hus. Runeberg antog förslaget, man repeterade 
ett par gånger och den nye medspelaren utmärkte sig var-
ken »till godo eller ondo». Och så skulle uppförandet ske. 
Pjäsen började och Runeberg trädde in efter några scener. 
Men nu pratade han så mycket otyg, som om det skulle 
hört till rollen, att han rent av gjorde den till en karaktärs-
roll och de övriga på scenen blevo helt förbryllade och hade 
svårt att inte brista i skratt, då han uppträdde på det all-
varligaste, »storskrytande och skräflande». Och åskådarna 
anade inte annat än att det hörde till pjäsen. 

Alltmer blev Runeberg införlivad i släktens sällskapsliv. 
»Gamle herrn» bemötte honom alltid på »det mest vänliga 
sätt». Och då det snart spordes att han var poet blev han 
blott mer »välsedd och ansedd». 

En annan gång, det var en kväll i början av december 
1826, var en skara av släktens ungdom som vanligt samlad i 
ärkebiskopsgården. Man roade sig med lekar, bland annat 
en där man fällde dom över ett kort, och den som kortet 
stannade hos, skulle utföra vad som hade bestämts. Carin 
Bergbom, som numera var gift och bodde i Åbo, fällde 
domen att mottagaren skulle skriva en sång till solen. Kor-
tet började sin vandring och stannade slutligen i följd av 
lekens gång hos Runeberg. Det väckte stort jubel, för 
man visste ju att han brukade skriva vers, fastän ingen 
i sällskapet hade sett något av vad han hade skrivit. Han 
underkastade sig domen, men bad om en frist, och i f öl-
jande nummer av Åbo tidningar, det var den 16 december, 
ingick hans sång Till solen: 

Du, dagens öga, 
som fjärran skickar 
de ljusa, höga 
och lugna blickar, 
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dig hälsar fången, 
vid stoftet sluten, 
dig ägnas sången, 
fast skuggbegjuten o. s. v. 

Fredrika berättar att hennes förtjusning var utomordentlig. 
Med bladet i hand sprang hon emot en god vän som kom 
på besök och ropade i sin iver: »Läs, läs, inte är det Franzen 
och inte är det Tegner, men få se om han inte med tiden 
kommer att öfvergå dem bägge.» 

Stora förändringar hade inträffat i Åbo under den tid 
Tengströms bodde där. Sedan kejsar Alexander I år 1812 
hade befallt att Helsingfors skulle bli huvudstad, hade 
styrelseverk och tjänstemän flyttat över dit. Ännu fanns 
dock Per Brahes gamla akademi kvar och livet kring den 
med trägna studier under terminerna och akademisk ståt 
vid promotionerna. Särskilt märklig blev promotionen 1827, 
den sista före akademiens överflyttning till Helsingfors. 
En av de 55 unga magistrarna, som då promoverades, var 
Johan Ludvig Runeberg. En tillfällighet gjorde att Fredrika 
Tengström band den lagerkrans som blev hans. Den kransen 
bevarade hon troget och den finnes ännu kvar i det rune-
bergska hemmet i Borgå. 



III. VID VÄGSKÄLET 

Pargas juli 1827—oktober 1828 

Två mil söder om Åbo, under det vackra Kustölandet, 
ligger det bördiga, lövskogklädda Pargas. Höga stränder 
och smala sund skuggade av björk och al omväxla med vida 
utsikter över bördiga åkerfält och grönskande ängar. Här 
ute hade ärkebiskop Tengström sitt prebendepastorat på 
Pargas prästgård och här samlade han och hans ärke-
biskopinna omkring sig barn och barnbarn, så det vimlade 
.av ungdom på den gästfria gården. 

»Erkebiskopen sj elf», berättar Fredrika Runeberg i sina 
anteckningar »var vid denna tid en liten gubbe med långt 
silfverhvitt hår deladt eller rättare uppkammadt midt i 
pannan och vackert lockigt fallande öfver rockkragen. 
Hans sommardrägt på landet var alltid en nästan hvit 
nankinströj a af den mest mjella renhet och glänsande slät, 
hopbunden med band fållade af samma tyg, knäbyxor af 
svart kläde, på huf vadet svart halmhatt kringknuten med 
ett svart band med hängande ändar. I handen bar han 
dessutom en sjelftäljd käpp vid sina vandringar. Regel-
bundet hvarje dag for han, rodd af en betjent till sina fisk-
krokar, dem han sjelf skötte. 

Här på landet trifdes han godt omgifven af de sina och 
de lifliga ögonen tindrade vänligt och gladt och rosor hvilade 
ännu på kinderna. 

I hemmet, såväl i staden som på landet, var han alltid 
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vänlig och utomordentligt tålsam och god mot alla, den mest 
älskvärde make och i allone rent af ljuflig med sitt godsinta 
och tillika spirituella leende lekande på läpparna. 

Biskopinnan, hans hustru, satt vanligen i sin gungstol 
och stickade, emellan det hon stundom gjorde en rond i 
hushållet, som sköttes af hushållerskan. Hon var af gamla 
tidens fruar, utan särdeles bildning och förstod alls intet af 
sin mans lif och sträfvanden, men bemöttes af honom på det 
älskvärdaste sätt. Gumman såg för öfrigt ståtlig ut och förde 
sig i sällskapslifvet tämmeligen bra, ehuru det ej alltid ville 
lyckas, när hon efter den då ännu rådande seden, ville i sitt 
tal inblanda fransyska ord». 

Sommaren 1827 vistades på Pargas prästgård äldsta 
dottern Carolina, som alltsedan hon hade blivit änka efter 
provinsialläkaren i Saarijärvi, dr Lars Johan Prytz, haft ett 
hem hos föräldrarna för sig och sina fyra döttrar, Hanna, 
Maria, Hedda och Lotta, nu i åldern 12 6 år. Vidare bodde 
där fru Hedd'Lovisa af Tengström f. Caloander, änka efter 
äldste sonen i huset, akademiadjunkten Karl af Tengström, 
med tre barn i åldern 9--5 år, andre sonen professor Johan 
Magnus af Tengström och hans hustru Charlotta f. Prytz 
med två barn på 6 och 1 år, samt svärsonen professor 
J. J. Tengström och hans hustru, ärkebiskopens yngsta dot-
ter, Sofia Magdalena, med två barn på 4 och 1 år. Den lille 
fyraåringen var den rikt begåvade Robert Tengström. Det 
är ofattligt hur den lilla prästgården kunde rymma så många, 
ty dessutom fanns det en talrik betjäning och många 
gäster som kommo ofta och stannade länge. Tvåvånings-
byggnaden som ärkebiskopen låtit uppföra ett stycke från 
boningshuset på sluttningen ovanom trädgården var bra 
att ha. Den rymde sal och sex trevliga rum och där hade 
många inlogerats. Där bodde också Ludvig Runeberg i 
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»skolkammaren» på övra botten med vacker utsikt över 
Storängen bort till en vik av Kyrkfjärden. Han hade den 
19 juli kommit ut till Pargas för att läsa med »barnbarnen». 

På ett idylliskt torp under prästgården bodde juris 
professor Wilhelm Gabriel Lagus med sin hustru, ärkebisko-
pens tredje dotter Hedvig Maria och deras sju barn i åldern 
10-1 år. Det lilla landsstället låg  liksom det gör ännu i 
dag -- mellan prästgården och kyrkan, så nära prästgården 
att de större barnen kunde springa dit på egen hand för 
att leka med de många kusinerna. Man hade döpt det till 
Gottorp, för där var gott att vara både då äppelträden blom-
made och då man fick äta av deras saftiga frukter och av 
krusbärsbuskarnas söta röda bär. Mittöver fjärden låg 
Alön, där pargaskalken brändes i de stora lågande ugnarna. 
Nere vid stranden nära Gottorps badställe låg Munkviken, 
ett litet fiskartorp, där professor Fredrik Bergbom bodde 
med sin unga hustru Carolina Tengström, Fredrikas äldre 
syster. 

Några dagar före Jakobsdagen, den 24 juli, fick kretsen 
av nära släktingar och vänner ta emot ett kärt besök, då 
ärkebiskopinnans syster, kyrkoherdskan Weckman, och 
ärkebiskopinnans svägerska, änkekamrerskan Anna Marga-
reta Tengström med sin unga dotter Fredrika kommo ut 
till Pargas för att fira ärkebiskopens namnsdag och stannade 
några veckor som gäster på prästgården. Runeberg anteck-
nade besöket i sin almanacka följande dag den 25 juli. Fred-
rika åter berättar i »Min pennas saga», att vistelsen på Pargas 
prästgård under sommaren 1827 blev »första anledningen 
till närmare bekantskap» mellan henne och Runeberg. 

Hur ofta Fredrika Tengström och Runeberg voro till-
samman denna första sommar i Pargas berätta dokumenten 
ingenting om, men väl tala de om prästgårdsungdomarnas 



45 

båtfärder med den präktiga »Ruffen» och om deras segel-
turer i den vackra skärgården med slupen »Ellida», som fått 
sitt namn efter Fritiofs drakskepp. Ofta hälsade man på 
hos kusinerna Lagus på Gottorp och ibland spändes vagns-
hästarna för prästgårdens originella 8-sitsiga droska och 
man fick följa med ärkebiskopen till Bonsdorffs på Kapel-
strand, Fredrikssons på Muddais kapellansbol eller till 
kapellanen på Parsby magister Elmgren, som ryssarna höllo 
fängslade 1808 för att de misstänkte honom för att ha eggat 
upp allmogen till motstånd. Den största omväxlingen er-
bjödo dock besöken hos anförvanterna Prytz på Qvidja. 
Då brukade alla vara med, både barn och unga och gamla. 
Det var väl inte första gången Fredrika Tengström nu upp-
levde det forna flemingska herresätet. Att det mäktigt till-
talade hennes fantasi komma vi att varsna i senare samman-
hang. »Vårt första språng gällde det gråa, dystra, med 
skottgluggar försedda, fordom t. o. m. med kanoner bestyc-
kade flemingska slottet», berättar Wilhelm Lagus — ett 
av gottorpbarnen  på tal om besöken på Qvidja. 

Vad tankarna och samtalen mest rörde sig om till en 
början under vandringar och utfärder, då de andra ung-
domarna tyckte att Fredrika och Ludvig voro så »högtra-
vande», behöva vi inte stanna i ovisshet om, då vi känna 
deras intressen. Det som djupast sysselsatte honom fann 
resonans hos Fredrika. Hon hade tänkt över så mycket 
och hon hade läst mer än någon annan i omgivningen, inte 
bara svensk litteratur, utan också fransk, tysk och engelsk. 
Nu höll hon på med Macphersons engelska översättning 
av Ossians sånger och översatte delar av dem för honom. 
Shakespeares dramer i tysk översättning läste hon också 
nu. Hon hade fått dem till låns av Runeberg. Då hon berät-
tar om det i sina anteckningar, erinrar hon sig icke längre 
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översättarens namn, men hon minns tydligt att de bestodo 
av små lösa gula häften. Hon fick också läsa Runebergs 
dikter; han tyckte det var stimulerande att visa dem för 
henne, för hon hade själv skrivit både vers och berättelser 
och sorgespel. Med henne kunde han tala om sådant som 
rörde honom nära. Och vi våga väl förmoda att det be-
hag den unge magistern fann i den ovanliga flickans kloka 
och kunniga samtal icke minskades av att sommarvinden 
lekte i den luftiga nättelduksklänningen kring hennes späda 
gestalt, att det kastanjebruna håret lyste vackert i solen och 
att hennes ögon tycktes honom ha ett hemlighetsfullt djup. 

Dikten Barndomsminnen, som är daterad d. 2 juni 1827, 
blottar Runebergs tunga och svårmodiga sinnesstämning 
vid tiden kort innan han kom till Pargas. Under inflytande 
av den harmoniska omgivningen på landet begynte han snart 
skriva sin prästgårdsidyll Midsommarfesten, ehuru han inte 
förde den till slut, troligen för att han, som professor I. A. 
Heikel framhåller, i sin dåvarande sinnesstämning inte var 
upplagd att dikta »ett fagert midsommarstycke med ung-
domsglädje och kärlekslycka». Också Elgskyttarne lågo ännu 
i stöpet, men dikten var dock redan i huvudsak utarbetad i 
sin första form. De lyriska dikter han skrev denna sommar 
voro inte heller många. »Flyttfåglarna» är antagligen en 
av dem. Fredrika Runeberg berättar nämligen i samband 
med händelser sommaren 1827 om ett litet litterärt skämt 
hon ställde till med magister Fågelfängaren och denna hans 
dikt. Ett av Runebergs nöjen på prästgården hade varit 
att med snara fånga domherrar och andra småfåglar i den 
stora rönnen på gården och hon hade ibland förebrått honom 
hans grymhet mot de små varelserna. Nu hade han nyss 
lämnat henne ett häfte med dikter, där också Flyttfåglarna 
var inskriven. I dikten förekomma som bekant orden: 
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där glädjen behöver 
blott maj dagens brand, 
och natten som söver 
med rosende hand 
de späda ibland. 

Med en liten pappersbit hade Fredrika täckt över orden 
»natten» och »rosende» och i stället skrivit »auctor» och 
»snaran», så att versen kom att lyda: 

och auctor som söver 
med snaran i hand 
de späda ibland. 

Då hon lämnade tillbaka boken, pekade hon litet frågande 
på det stället. Lustigt var att se Runebergs förbluffelse, 
innan han kom underfund med vilket underslev som hade 
bedrivits, tillägger hon. 

Alltför snabbt runno sommarens veckor sin kos. Hösten 
nalkades och man skingrades åt olika håll. I slutet av augusti 
flyttade fru Tengström med sin dotter till stadshemmet i 
Åbo och den 4 september om aftonen anlände Runeberg 
till akademistaden för att tillträda en akademisk kondition 
hos kommerserådet Julin. Samma kväll begynte den fruk-
tansvärda branden, som på ett dygn lade 1,000 gårdar i aska 
och gjorde 14,000 människor husvilla. Genom Runebergs 
och hans kamraters rådiga ingripande räddades ärkebiskops-
gården med domkyrkoarkivet och biskopens privata biblio-
tek. Men till det svårt härjade klosterkvarteret hann 
man fram först i det ögonblick Fredrika Tengströms hem-
gård störtade samman i en rykande ruinhög. Fredrika och 
hennes mor hade redan varit försänkta i sömn, då de väck-
tes av det skärande ropet: »Elden är lös». På sina armar 
lyckades Fredrika bärga en del av husets lös-egendom, 
däribland de få böcker hon ägde, så hon vart »temligt 
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illa medfaren med blodblåsor under naglarna på händer 
och fötter». I hemmet i Borgå bevaras en stor byrå som 
hon räddade undan elden den fasansfulla brandnatten. Att 
försöka rädda sina papper ansåg hon däremot inte löna 
mödan, »och sålunda tog första af delningen af hvad jag 

skrifvit, ett 'lysande' slut». 
De närmaste veckorna efter branden voro fyllda av för-

sakelser och oro. Inte en enda natt hade Fredrika Tengström 
andra sängkläder än ibland ett bylte, ibland en kudde under 
huvudet. »Och . . . vi nästan tyckte det var synd då vi rå-
kade få köpa kött af en bonde och hade kött och soppa på 
vårt middagsbord, då hvar och en som hade potatis och 

bröd var belåten». 
Det var i sanning många framtidsplaner som genom 

förödelsen fingo en »fördömd stöt», och många liv som genom 
den länkades in i ny fåra. Lycklig den som hade framtidsmod 
och kunde taga en dag i sänder. Främst gällde det att få 
tak över huvudet och sörja för livets nödtorft. Kamrerskan 
Tengström hyrde för sig och sin dotter en liten stuga ute 
på Pargas malm, den småstadslika kyrkbyn 1 kilometer från 
prästgården, där det redan var överfullt av husvilla släk-
tingar. Och medan hon ännu några dagar stannade kvar 
i staden i mångahanda bestyr, reste hennes dotter ut med 
hemmets trotjänarinna gamla Lisette och ställde i ordning 

deras blivande hem på landet. 
Till en början kom livet inte riktigt i gång efter de 

uppskakande händelserna vid den stora förstörelsen. »Med 
handarbetet ville man ej ännu rätt komma sig före . . . och 
så syntes det mig att jag kunde utan att förebrå mig det 
taga mig tid att skrifva». Under de senaste åren i Åbo hade 
Fredrika Tengströms penna nästan vilat. En sägen från 
nordligaste Finland hade hon dock bearbetat: en flicka som 
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midsommarnatten framkallar vålnaden av sin blivande 
fästman och trots förbud tar emot den gåva han bjuder 
henne. Den består av en kniv som sedan blir hennes egen, 
hennes mans och hennes barns bane. Sägnen vederbörligen 
utstyrd med kärlek, svartsjuka m. m. gav stoff till ett 
litet häfte, avdelat i sånger dels rimmad dels orimmad vers, 
berättar hon. Den hörde dock till de papper som gingo för-
lorade vid Åbo brand. 

Nu skrev Fredrika Tengström både dikter och prosa-
stycken, först en berättelse i då för tiden bruklig romanform, 
»Ur Tantes dagbok», som hon dock senare i en stund av miss-
tröstan kastade på elden med en hop andra stycken, bland 
dem »Auras klagan», en lång dikt på växlande versslag. 
Aura förtäljer hur Ilmarinen, eldens härskare, av hämnd 
har sänt ut sina tjänsteandar lågorna för att härja hennes 
hem. Beskrivningen av Ilmarinen mindes Fredrika Rune-
berg ännu då hon 67 år gammal skrev Min pennas saga: 

Och håret, rödt såsom eldens lågor, 
kringflyter pannan, vildt såsom vågor 
af smält metall, kring ett nedbrändt hus 
än flammande mellan rök och grus. 
Och i hans ögon som rulla vilda 
i djupa fåror stå läsligt: »spillda 
här äro böner om hjelp och tröst]  
ej miskund bor i eldkungens bröst.» 

För övrigt var det »än eld och rök och dån och brak, än 
Auras klagan öfver sina barn, än skildringen af den lycka de 
njutit under hennes hägn». Påmint om att hon är »gudinna», 
»ej blott qvinna», har Aura för avsikt att bege sig till »gudar-
nes fröjder i gudarnes sal», men besinnar sig att hon inte 
ens där kunde finna glädje, så länge hennes barn lida. Slut-
ligen begav hon sig med klagomål till »Allfader», »men hur 
saken der aflopp minnes jag ej». I dikten voro spridda scener 

4 
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vid branden inflätade, så t. ex. hur kyrktornet efter att med 
trenne slag »ha sagt ett doft farväl åt verlden», som en stod 
av glöd bland brusande lågor och rök störtade samman 
över kyrkan, där lågorna frossade i 

pelarburna hvalfven som i sekler 
blott återskallat utaf fromma sånger. 

I Min pennas saga säger Fredrika Runeberg att »det var 
illa beställdt åtminstone med kostymen», men tröstar sig 
med att »det kunde dock kanske vara mera sjelffallet att 
häri skulle brista, då vid den tiden ännu Kalevala ej var upp-
täckt och få runor ens ännu voro kända». Det lilla fragmentet 
låter oss förstå att dikten gick i den ideriktnings tecken, 
som behärskade det vittra livet i Åbo under hennes ungdom. 

Något senare fylldes dagarna för det mesta av rastlöst 
arbete, ty sedan vådelden i september var det en nödvändig-
het för henne att själv förtjäna vad hon behövde till kläder 
och löpande utgifter. Hon fick nu användning för alla de 
färdigheter hon tidigare hade skaffat sig. Hon tillverkade 
konstgjorda blommor — en gång vistades hon t. o. m. hela 
sex veckor inne i Åbo för att lära några ungdomar att göra 
sådana. Hennes kunnighet att rita och måla, var henne 
också nu till praktisk nytta. Redan under åbotiden hade 
hon målat en hel uppsättning rullgardiner för ärkebiskopens 
stora våning, nu kunde hon göra sig inkomster både genom 
akvarellmålning och målning på sammet och siden. Vackra 
hårarbeten gjorde hon mästerligt och så sydde hon, sydde 
sina egna kläder och familjens, också sina tre bröders linne-
kläder och allehanda små fina arbeten till försäljning. Men 
då det ansågs nedsättande för en flicka »av stånd» att arbeta 
för betalning måste försäljningen ske i största hemlighet. 
Den falska uppfattning av arbetets värde som låg till grund 
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för en sådan fördom bekämpade Fredrika Runeberg seder-
mera hela sitt liv. 

Vintern 1827-28 gick in under dystra auspicier och 
framtiden tedde sig mörk i mer än ett avseende. Men innan 
året gått till ända, hade horisonten klarnat och nya vida 
perspektiv öppnat sig. 

Efter branden hade också Runeberg återvänt till Pargas 
och ånyo begynt sin kondition hos ärkebiskop Tengström på 
prästgården. Som elever hade han nu sex av ärkebiskopens 
barnbarn, bland dem Hanna och Maria Prytz, vilka tidigare 
gått i fru Danets flickpension, där också Runeberg gett lek-
tioner. Hans materiella utkomst var sålunda tryggad. 
Men i övrigt voro hösten och vintern också för honom fyllda 
av svårigheter och oro. Under en färd till Åbo den 19 sep-
tember förkylde han sig grundligt och led svårt av följderna 
en längre tid. Framtiden var oviss. Känslor svalnade i hans 
inre och nya växte fram, först tveksamt, sedan med allt 
större segervisshet. Men »östanbruden» i Saarijärvi? Han 
kände sig av hedern bunden vid henne. Hur skulle konflikten 
lösas? Kunde den alls lösas? 

Vi suckar du så mången timma 
o, tärda bröst? 
I nattens stund, då blida stjärnor glimma, 
vi bryter genom rymdens lugna dimma 
din hemska klagoröst? 

Fredrika Tengström träffade han på de litterära aftonsam-
kvämen hos ärkebiskopen och ibland även annars. Man läste 
högt och samlades kring ny och gammal litteratur — ärke-
biskopens bibliotek var verkligen en outtömlig guldgruva. 
Ibland tog man något ur egen fatabur. Senast hade Fred-
rika läst upp ett stycke hon själv hade författat. Man hade 
roat sig med sång och musik, skämtat och glammat och klippt 
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skuggporträtt av varandra och Fredrika hade tagit porträtten 
till vara, också det man klippte av Runeberg. För var gång 
de träffades var det något nytt som band honom vid henne. 
Ja, hon hade en säregen charm, Fredrika, som inte låg på ytan. 

Julkvällen firade man i all stillhet med släktingarna 
på prästgården. Inget slädparti med klingande bjällror 
och rykande bloss kom i fråga detta år. Vid julmiddagen 
improviserade ärkebiskopen ett av sina spirituella och 
hjärtliga bordstal, och efter lutfisken delades julklapparna 
ut, de flesta med rim och vänskapsfulla skämt. Runeberg 
hade skrivit vers till en fint broderad krage som Fredrika 
hade sytt och skänkt faster ärkebiskopinnan. Men den rätta 
julfröjden ville inte infinna sig. Branden och åter branden 
kretsade ständigt i tankarna. Det var inte bara de person-
liga förlusterna man sörjde över. Hur skulle det gå med 
akademien, allas skötebarn, nu då den var dömd att flyt-
tas bort från Åbo till det nya och främmande Helsing-
fors? En annan sak som fyllde sinnena med sorg var att 
Carolina Prytz, ärkebiskopens äldsta dotter, Fredrikas 
kusin, låg för döden. I början av februari slutade hon 
sina dagar och sänktes ner i griften i det tengströmska 
gravkapellet på Pargas kyrkogård. Det var väl för att 
visa släktens vördade och avhållne patriark en vänlighet 
i hans svåra sorg som Runeberg just i dessa dagar ägnade 
honom en dikt »Till den ålderstigne», som trycktes i Åbo tid-
ningar den 5 april. Handskriften är daterad redan den 2 
februari. Fredrika Runeberg berättar att man observerade 
verserna en dag i tidningen. »Farbror läste dem med rörelse 
och klara tårar stodo i hans ögon. När Runeberg sednare 
kom in, tackade Farbror honom för verserna och sade sedan 
skämtande: 'min käre Runeberg, du har skrifvit så vackra 
verser att alla unga flickor borde gifva dig en kyss för dem.' 
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Med litet blygsamt sänkt röst svarade Runeberg att detta 
skulle vara mycket mer än verserna förtjente. Farbror hvars 
hörsel ej var rätt god, missförstod honom, log och sade: 'jaså, 
tycker du att det blefve altför mycket kyssar.' -- 'Hvad den 
Runeberg skrifver bra', yttrade någon sedan han lemnat 
rummet. ' Ja, hvad är det under om Farbror Runeberg skrif-
ver bra, han formerar ju också så goda pennor', inföll 'Stora 

Janne', en af disciplarna.» 
Något av stämningarna under denna pargasvinter avspeg-

lar sig även i Fredrika Tengströms brev till Augusta Lundahl. 
Korrespondensen fördes vid denna tid för det mesta på franska 
medan pensionskunskaperna ännu voro i friskt minne. Det 
förefaller som om Runeberg ännu i början av vintern skulle 
ha tvekat att oftare söka upp Fredrika, oviss som han var 
om han kunde bli fri. I februari skriver hon nämligen att 
det liv hon för i Pargas är ledsamt och enformigt. Det går 
veckor då hon inte hör någon skratta, med undantag av 
skatorna, som föra ett förskräckligt väsen utanför hennes 
fönster, och stundom tyckes det henne som om hon själv hade 
glömt att vara glad. Nu ämnar hon dock bege sig till Åbo 
för att hälsa på sin syster: »Ä present je passerais quelques 
semaines å Åbo chez ma soeur et j 'esp&e que peut6tre 
la vie ici sera quoique triste que cela est å present, plus 
animee qu'å Pargas. Pas que je trouverais triste de de-
meurer å la campagne, mais il-y-a tant des autres causes 
pour devenir presque melancolique. A present il-y-a derechef 
dans la famille une grande cause pour s'attrister: M:e Prytz, 
la m&e de Hanna et Marie, est morte depuis une semaine. 
C'etait une personne pleine de bonte, et qui avait une 
caract&e veritablement rare. Toute sa famille, et surtout son 
P&e, sa Mre et ses soeurs la regrettent beaucoup, mais on a 
eu bien long temps de s'accoutumer å cette pensee, car elle a 
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ete bien long temps malade. Ses petites filfes ne comprennent 
point l'etendue de leur perte, elles sont trop jeunes pour cela.» 
I samma brev ber hon hälsa sin anförvant Nervander som är 
informator för Augusta Lundahls bröder: »Quant å moi vous 
pouvez aussi le faire mon compliment, si vous voulez avoir 
cette bonte, et le dire que j 'ai dit å M:r Runeberg ce dont il m'a 
charge par ma Soeur, et que Runeberg, quoique il a ete comme 
frappe par la tonnrre sous le poids de mes reproches, a porte 
sa malheur en philosophe, c'est å dire qu'il n'en s'est pas trop 
chagrine et qu'il ne disait que: eh oui, je merite bien qu'il est 
fache de ce que j'ecris si rarement, mais je ne sals, je suis 
toujours paresseux.» 

Följande brev är skrivet efter vistelsen i Åbo, där hon 
varit 6 veckor: »pour apprendre å cinq jeunes demoiselles 
fair des fleurs». »Commerce-Rådinnan» Lundahl har redan i 
februari inbjudit sin dotters väninna på ett längre sommar-
besök till H aihara. Augusta Lundahl har nu förnyat inbjudan, 
men Fredrika känner sig nödd och tvungen att tacka nej: 
»Ah que je serais heureuse de pouvoir profiter de votre ai-
mable invitation, mais j 'ai bien peur que ce plaisir me sera 
refuse . . . dans un temps comme le notre chaque argent j ete 
pour mon plaisir me semble comme un peche, quand il-y-a 
tant des pauvres malheureux, qui n'ont oit mettre leur tae, 
ou de quoi manger, et encore, quand nous avons nous m6'mes 
tant perdu, notre cUre maison ou. j'ai passe presque toute ma, 
vie, et une grande partie des commodites dont on est accou-
tume. Mais il ne faut point se plaindre, il-y-a tant des per-
sonnes qui n'ont rien de reste, et quant å nous, nous avons 
cependant peut 'etre la moitie de reste.» 

Under försommaren sänder Augusta Lundahl ånyo en 
inbjudan. I brev den 30 juni 1828 tackar Fredrika förtjust, 
men kan inte anta den. Nu ser hon också med andra ögon på 
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Pargas. »Si tout le monde fait cas des beaux environs de 
Tammerfors, moi je pourrais donc aussi me glorifier de ce que 
je demeure dans la belle paroisse de Pargas, et moi qui suis 
toute å fait folie des vues belles, je me trouve å merveille, 
mais on me dit que je verrais bien de plus beau å Tammerfors.» 

Den kulna vintern hade nu gått förbi och våren nalkades 
varm och blomrik. I all ovissheten hade Runeberg tydligen 
redan på hösten känt en stigande våg av skaparkraft inom 
sig. Annars hade han knappast skrivit till sin mor att han nu 
ville sätta allt sitt »förlitande» på sin »poetiska talent» och att 
han ämnade »arbeta trägit i vinter» för att ha ett »tillräckligt 
förråd af tryckerikram» då sådana tider kommo igen att man 
kunde få ut en bok i tryck. Och syster Carolina, som hade 
bett honom om verser, hade han ju förespeglat att han skulle 
öppna hela sin fatabur för henne, då han i vår kom hem. Ju 
mer tiden led och oron och den inre spänningen växte, desto 
mer stegrades inspirationen, tills den senare på våren hade 
honom helt i sin makt. Det är nu Fredrika och han tillsam-
man se det lilla »Fågelboet vid landsvägen», då de vandra ner 
för Tennbybacken på väg från prästgården till malmen, och 
nu man i en björk vid Munkviken såg inristade de fyra första 
raderna av »Till en fågel». Det är denna pargasvår han ly-
hört lyssnar till hur »Lärkan» sjunger »sällheten av livssekun-
den», hur den gömmer »känslans salighet och jordens i sin 
barm». Nu diktar Runeberg »Vårmorgonen» med reminiscenser 
av båthusängens gullvivor och Johannekällans friska klara 
vatten och nu sjunger han i sin »Majsång»: 

Känslans gudaflaMma 
väcktes vid din ljusning, 
jord och skyar stamma 
kärlek och förtjusning; 
sorgen flyr för våren, 
glädje ler ur tåren, 
morgonrodnad ur bekymrens moln. 
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Den svåra krisen lättar, tvekan dunstar bort allt mer. 
Den nya känslan, som han inte kan betvinga, rättfärdigar 
sig genom sitt djup och sin styrka. Den renar och stärker hela 
hans väsen och ger honom ett allt fastare grepp om det bästa 
inom honom. 

Till den 12 maj kunna vi datera den första dikt, där kär-
leken till Fredrika Tengström bryter ohöljt fram. Det var 
då Runeberg skrev »Den väntande» på Haga udde. Fredrika 
har varit bortrest och väntas hem denna kväll och måste 
passera udden där Runeberg väntar henne, vare sig hon valt 
»skogens sandiga stig» eller »i jullen klyver den speglande våg». 

Hur lång är vägen? kort för det friska sinnet, 
men lång, ack, lång för det sjuka hjärtats väntan. 
När - skall hon komma, när skall den hulda sjunka 

säll i min svallande famn? 

Under vintern hade Runeberg ibland funderat på att 
senare på våren göra en längre sjöresa till varmare luftstreck 
med någon bekant skeppare för att söka stärka sina lungor. 
Dessutom hade han smått haft för avsikt att resa hem till.  
Jakobstad. Dessa resplaner voro väl också ett uttryck för den 
inre oron, på samma gång de voro en »förevändning att kunna 
skilja sig från konditionen», som Fredrika Runeberg skriver i 
sina anteckningar. Runeberg levde nu så starkt sitt inre liv, 
i sin allt djupare känsla för Fredrika, i de konflikter den med-
förde och i det glada medvetandet om sin skaldegåva, att han 
måste få vara mer ensam med sig själv än han hade tillfälle 
till på prästgården, måste »kunna sjelf disponera om sin tid* 
som han senare sade till Fredrika. På försommaren, då körs-
bärsträden stodo i blom, bjöd han också Pargas farväl och 
begav sig in till Åbo för att med sin vän Henrik Kurtens båt 
resa till Spanien. Efter »någon veckas bortavaro» återvände 
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han dock till Pargas. Då han kom tillbaka, mötte han helt 
oförmodat Fredrika Tengströni på Pargas malm och bägge 
yppade oförställt sin glädje över återseendet. Det var första 
gången Fredrika fullt förstod vad hon tidigare endast hade 
vågat ana. Hon kunde aldrig glömma den stunden, då han 
slank och högrest kom emot henne på malmen. Till och 
med klädedräktens detaljer stannade i hennes minne. Den 
vanliga bruna syrtuten var avlagd och han hade i Åbo försett 
sig med en ny sommardräkt, en rock ljusgrön som »ett spe-
natsblad», ljusgrå benkläder och en vit hatt av silkesplysch. 

Händelsen avspeglar sig i Runebergs dikt »våren kom, 
och bort jag skulle resa», där skalden berättar, att han innan 
han reste bort om våren sådde förgätmigej i sin flickas blom-
bänk och fann blommorna begravna under snön, när han 
återvände. 

Men som bäst jag stod och såg bedrövad 
öppnade den goda flickan dörren, 
sprang emot mig, sprang i mina armar, 
kysste mig och sade glädjetårad: 
Ser du dina blommor vissnat redan; 
aldrig, aldrig vissnar dock min kärlek. 

Runeberg bosatte sig nu på Pargas malm, ty det fanns bara 
en enda han längtade att vara med och också hon bodde på 
malmen. Han hyrde sig in hos Smedens i närheten av kyr-
kan och gick därför bland allmogen under namn av »Smedas-
magistern». Det var kort före midsommar han kom tillbaka, 
och dagligen träffade han nu sin Frigga. 

I sina anteckningar är Fredrika Runeberg mycket förbe-
hållsam om sitt innersta vid denna tid. Det är blott små 
episoder och yttre händelser som skymta fram i dem. Rune-
berg och hon äro med de andra ungdomarna med om utfärder 
till det vackra Hennula mellan Pargas och Åbo eller till 
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någon holme såsom Skräbböle högen i Kyrkfjärden, där man 
fick den finaste purpurröda sand för skrivtyget. Midsom-
marnatten roade sig den glada skaran med att vittja en av 
ärkebiskopens fiskkrokar. Men vad skulle de göra med gösen? 
Jo, Runeberg hittade på att hänga den i ett snöre vid nästa 
rev bredvid en annan gös som fastnat på kroken. När 
ärkebiskopen kort därpå vid middagsbordet talade om det 
skälmeri någon gjort honom, hade sällskapet svårt att hålla 
god min för skratt. Skämtet flödade också en afton i Munk-
viken där man satt trivsamt under björkarna utan att bry 
sig om torpets enda ko, som idylliskt betade i närheten, förr-
än den hastigt nafsade till sig Runebergs halmhatt som den 
lät sig väl smaka. Till Munkviken begav man sig ofta, för där 
bodde Fredrik och Carolina Bergbom och där var lummigt 
och vackert. I hasselbuskarna där hade Runeberg huggit ut 
en liten lövsal med en torvbänk för endast en och skänkt den 
till Fredrika. »Hon stod vid hasselhäckens dörr, den flicka 
som jag älskar mest» hör till dikterna från denna sommar. 
»Der kunde finnas i björkarnas stam månget minne af Rune-
bergs skrift, men på femtio år hafva de hunnit bortväxa, 
kanske ha björkarne huggits ned . . .» Månget ord skrevs 
också i strandens våta sand, då vattnet fallit ut, berättar 
Fredrika, men liksom skriften i de vita björkstammarna ha 
de länge sedan plånats ut. 

En dag besökte dem Nervander, och Runeberg läste upp 
de första sångerna av »Svartsjukans nätter», som han hade 
begynt skriva denna sommar. Fredrika erinrar sig hur Ner-
vander prisade skönheten och sanningen i den bild i början 
av andra sången, där ett segel som närmar sig ute på fjärden 
och liksom synes växa, förliknas vid en växande svan. »Då 
växte, lik den unga svanen opp ett snövitt segel, glimmande i 
öster, och inom några korta stunder sam det vimpelprydda 
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skeppet vid hans udde.» Upprinnelsen till den dunkla svår-
förstådda dikten ligger troligen, som professor Gunnar Castren 
antytt, i den disharmoni, som fyllde Runeberg i början av 
sommaren, innan Fredrika och han ännu hade yppat sin kär-
lek för varandra och i det missmod, som den tanken ingav 
honom, att någon annan »fjärils honungslust» kunde mättas 
i de »rika blomstergårdar», där »de fulla blomstrens kalkar» 
kanske aldrig skulle komma att stå öppna för honom. 

En gång senare minns Fredrika honom på en båtfärd i 
storm, »då äfven i hans själ rasade storm». Med sin höga 
smärta gestalt stod han stödd mot masten och reciterade fritt 
ur Erik Wasas runa: »och livdrabanten sade till kung Erik, 
o Erik böj din själ i stormen inför herran, o, böj din själ i 
stormen inför honom». De orden hörde hon honom också 
sjunga den sommaren, och de »funno djup genklang» i hennes 
hjärta, ty hon »förstod den stormen». Än så länge skuggades 
deras ljusa hänförelse av mörkaste misströstan. Vågade 
de tro på möjligheten av lycka? Molnen stodo ännu hotande i 
bakgrunden. 

För att få veta mer om det som rörde sig i deras inre vid 
denna tid äro vi hänvisade till' Runebergs lyriska diktning 
som nu blommade rikare än förr. Den tillhör, denna pargas-
diktning, nästan lika mycket Fredrikas biografi som hans. 
Det är därför fullt motiverat att dröja vid den. I »Vagg-
sång för mitt hjärta» möter en stämning av missmod cch 
resignation. 

»Sov, oroliga hjärta, sov! 
Glöm vad världen har ljuvt och lett; 
intet hopp din frid förstöre, 
inga drömmar din vila». 

I »Bön» — en dikt som Runeberg aldrig publicerade, 
kanske just för den personliga tonens skull — har denna 
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stämning förtätats till ångest och förtvivlan. Men på samma 
pappersblad som Bön finnes den jublande hymnen »Till 
Frigga». 

Mig ej lockar din skatt, Afrikas gyllne flod! 
Ej din pärla jag sökt, strålande ocean! 
Friggas hjärta mig lockar, 
röjt i tårade ögats dagg. 

0, hur ringa för mig vore en gränslös värld, 
med dess solar av guld, med dess demanters sken, 
mot den värld, jag med henne 
hänryckt gömmer i sluten famn. 

• • 

Tanke svindlar och syn, när i dess blick jag ser, 
liksom såge jag ned i ett omätligt djup, 
tills jag spritter ur dvalan 
vid en kyss av dess purpurmund. 
. . 
Mulnar banan ibland, skjuter ett törne fram, 
suckar anden engång, tryckt av sin bojas ok, 
o, hur saligt att ila 
i den älskades armar då! 

Från ångesten i vågdalen kastas skalden upp på de sol-
lysta kammarna, där livet sträcker sig mot honom stort och 
rikt och fyllt av löften. Vi kunna i hans diktning se hur till-
varons gränser vidga sig för honom och själen bräddas av 
ljus. Nya världar öppna sig med de högsta mål att sträva 
till. Den ena kärleksdikten kommer till mer strålande än 
den andra. En del av dem såsom »Till Frigga», »Flickans 
klagan», »Till oron» äro skrivna i antika eller antikiserande 
versmått — kanske, som dr Ruth Hedvall påpekat, i medve-
tandet att Fredrika bättre än någon skulle förstå och upp-
skatta deras stränga konstnärliga skönhet. Den nya livskäns-
lan ger honom vilja att »jublande kämpa om livets fröjder». 

Gentemot förgängelsetanken sätter han in upplevelsen 
av hur »en evighet av liv kan spira i ett enda ögonblick». 
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Jord och himmel äges av minuten, 
jord och himmel kan i den bli njuten; 
hög och rik och gränslös, fast förfluten, 
kan den bli hos minnet kvar. 

Men ej tanken dock, av lagar bunden, 
känslan är den makt, som adlar stunden; 
känslan ensam skördar i sekunden 
mer än tusen sekler sått. 

Jämte den hela starka kärleken till Fredrika Tengström 
fyller honom glädjen över diktargåvan, som nu med sådan 
makt har sprungit fram inom honom, känslan att vara ut-
vald till ett instrument för vår herres melodier, för att nyttja 
en bild han själv senare använde om Almqvist. 

För det ädla, bröder, skall min lyra stämmas. 
Hur det ädla segrar, fast dess framsteg hämmas, 
hur det trotsar ondskan, hur det kuvar makter, 
läre du världen, min heliga sång! 

Samma översvallande känsla av sällhet, av djup hel lycka, 
både över kärleken och diktarkallet genomgår dityramben 
»Vad jag är säll». Skalden har upplevat en känsla så stark att 
den var oförstörbar, oförgänglig, av evighet. Om än allt annat 
svek, så fanns dock minnet kvar av vad som varit. 

Bland denna sommars dikter böra vi ytterligare minnas 
den vackra »Färd från Åbo». Det är en stilla sommarkväll 
skalden anträder sin »glada färd». ». . . solen sjunker, vindarne 
tystna av, i skogen somna ljuden av fåglarne». Kvällen över-
går omärkligt i en skimrande månskensnatt. 

Det mörknar ej, det ljusnar ej — härligt välvs 
en natt av silver, bytt mot en dag av guld. 

Vid Lemo udde ägnas den unge Ramsay de vackra strofer 
som äro de första förebuden till Runebergs fosterländska 
diktning. Då »Vapparns vida fjärd är tillryggalagd» och 
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seglaren nalkas Kyrksundet »med sitt tempel i fjärran», ser 
han de grönskande björkarna, som varit stumma vittnen till 
hans sällhet, och hyddan nere vid stranden, »ärnad åt honom 
för den korta sommaren». 

Mottag mig nu och låt mig, en vingad stund, 
bland sömn och drömmar bo i din stilla famn; 

när första morgonstrålen glöder, 
väntar mig Frigga på kullen redan. 

Slutraderna förstärka intrycket, att det är känslan för 
Fredrika Tengström som skapar den förtätade, glädjemättade 
stämningen. 

I Runebergs första häfte Dikter, där vi återfinna det 
mesta av hans alstring under pargastiden, möta vi också en 
dikt som i allmänna medvetandet företräder något av det 
egnaste och djupast karakteristiska hos skalden, nämligen 
Svanen. Det finns knappast någon annan dikt av Rune-
berg som av forskarna har blivit lokaliserad till så många olika 
nejder som den. Professor Yrjö Hirn har i Runebergskulten 
redogjort för de olika hypoteserna och stannat vid att land-
skapet inte har någon bestämd lokalfärg. Dikten har må-
hända sin upprinnelse i tidigare flydda somrars stämningar, 
men ett står dock fast och det är att det var då kärleken till 
Fredrika Tengström fyllde hans sinne med oblandad lycka, 
som dikten slutligen tog gestalt. I Pargas, där skuggan ligger 
djup och rik inunder björk och al, hade det blivit sanning för 
honom som är diktens kärna och som han satte som motto 
för hela den diktbok han kort efter pargastiden sände ut i 
världen: 

Vad mer om än din levnadsdröm 
ej sekler tälja får, 
du älskat har på nordens ström 
och sjungit i dess vår. 



IV. ORIENTERING I VARDAGEN 

Helsingfors oktober I828—maj 1837 

B land alla de kärror, kalescher och vagnar som hösten 
1828 färdades längs den stora strandvägen från Åbo till 
Helsingfors syntes också ett par tvåsitsiga schäsar som den 
2 oktober på kvällen rullade ut genom Nylands tull i den 
gamla akademistaden. I den första åkte kamrerskan Anna 
Margareta Tengström med sin anförvant Johan Ludvig 
Runeberg, i den senare hennes dotter Fredrika med deras 
gamla trotjänarinna Lisette och en kuskpojke på baksätet. 
Den 29 september hade de begivit sig från Pargas. Flytt-
ningsgodset hade de sänt med en pargasskuta. Samma 
kväll sände Fredrika sin bror Karl några rader från Åbo, 
»sittande på en bytta, och med papperet på en läckare». 
Följande resdag hunno de fram till Pemar prästgård, där de 
övernattade hos professor A. J. Lagus och hans familj. Den 
4 oktober på aftonen anlände de resande till Helsingfors. 

Enligt nådigt reskript av regeringen skulle universitetet 
efter Åbo brand flyttas till landets nya huvudstad. Och 
nu drogo studenter, professorer, tjänstemän och alla som 
stodo dem nära till den nya universitetsstaden för att åter 
ta itu med arbetet som legat nere över ett år. Kamrerskan 
Tengström hade sin dotter Carolina och sin svärson i Hel-
singfors -- Fredrik Bergbom var ju professor i teoretisk 
filosofi. Hennes son Fredrik åter skulle studera vid universi-
tetet. Och så hade hon beslutat, också hon, att med sin 
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dotter Fredrika flytta bort från de tunga minnena i aura-
staden och söka sig närmare sina anhöriga och närmare 
landets nya centrum för den andliga odlingen. De flesta i 
pargaskolonien stodo universitetet nära och hade liksom hon 
brutit upp. För Runeberg åter hade det under pargasåret 
klarnat, att han ville skapa sig en framtid vid universitetet. 

Fru Tengström hade hyrt rum för sig och sina två ung-
domar, Fredrika och Fredrik, vid Manegegatan 7 i Krono-
hagen. Här bodde hon i övre våningen i ett tvåvånings 
trähus i snickaren Öhrnbergs gård, medan hennes äldre 
dotter och svärson hyrde den nedre våningen. Runeberg 
åter slog sig ner i den s. k. »Nystaden» i en liten byggnad 
inne på gården i timmerman Bergmans gård vid Stora 
Robertsgatan 17. 

De första dagarna måste de föra ett besynnerligt liv 
utan möbler och husgeråd, »då vårt fartyg ej än framkommit», 
berättar Fredrika i brev till sin bror Karl. Helsingfors 
föreföll att vara »öfver all jemförelse med det saligen aflidna 
Åbo». »Senatshuset, Finska Kasern och flere privata hus 
äro bra vackra. Hela bästa delen af staden, eller den så 
kallade Stenstaden, består af hus, af hvilka knappt något 
enda är sämre än det bästa i Åbo, Academin naturligtvis för 
sin storleks men visst ej sin skönhets skuld undantagen. 
Den nya Academie byggnaden fortgår, som man säger, med 
skyndsamhet.» 

Till en början kändes det dock litet främmande i den nya 
omgivningen och framtiden var oviss. Förtvivlansfullt oviss. 
Mer än någonsin var det nu för Fredrika Tengström »ett 
behof» att skriva, då »sinnet icke var lugnt». Liksom de 
första tiderna i Pargas »flödade vers» ur hennes penna under 
det »första året i Helsingfors». Verserna fogade sig så lätt, 
att hon knappast hann skriva ner dem, berättar hon. Så 



Målning på sammet av Fredrika Teng-slröm. 

Gåva till J. L. Runeberg under förlovningstiden. 



Polo 1939. 
Staffas i Veckjärvi. 

Foto 1939. 
Gammalt loft på Staffas. 
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hade hon på några få dagar »raspat ihop» en tragedi kallad 
Hämndeanden med underrubriken »sorgespel i fem [bör vara 
tre] akter», »utan att ana att ett sådant företag vore mera 
vågsamt än hvarje smått novellskrifveri». Underrubriken 
har senare strukits och blivit ersatt med orden: »Nattstycke 
i tre af delningar.» Manuskriptet, ett gulnat litet häfte, 
finnes ännu i behåll, ehuru hon offrat det mesta åt lågorna 
av vad hon skrev vid denna tid. >J1uru detta barnverk 
undgått ödet att förstöras, vet jag icke sjelf, men då det nu 
i sina 40 år lyckats undgå brasan, så meriterar det minsann 
ej att numera bränna det», skriver hon i Min pennas saga. 

Händelsen i detta bloddrypande »nattstycke» försiggår 
i ett land under »Zaarens spira». Hämndeanden Marfa har i 
urminnes tider av sin far fått uppdraget att hämnas på 
boj aren Ludowskis släkt, som tillfogat hans släkt en ohygglig 
skymf. Först då hämnden är fullföljd och strömmar av blod 
ha flutit är Marfa löst ur bannet och söker då dödens ro i 
forsens virvlar. Sådana kusliga sensationella motiv med 
släktförbannelser och andeuppenbarelser voro vanliga i den 
samtida litteraturen, framför allt i den tyska, som under 
hela det nyromantiska skedet färgade av sig på den svenska. 

Dikten är företrädesvis skriven på trokaisk och för det 
mesta orimmad tetrameter. Blott Hämndeanden talar 
rimmad vers. R. F. von Willebrand påpekar som en kurio-
sitet i fråga om denna tragedi, att den på ett par ställen 
anteciperar runebergska motiv. Det ena är att hämnde-
anden Marfa avsett att störta familjen Ludowski i olycka 
genom samma konflikt som drabbar Hjalmar i Kung Fjalar. 
Det andra är i släkt med konflikten i Kungarne på Salamis. 
Usurpatorn står, efter att i långa år av makt ha säkrat sitt 
välde, plötsligt inför den rättmätige arvingen, som han 
trodde sig ha röjt ur vägen. Han söker då övertala sin son 
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att döda motståndaren, men lyckas inte besegra sonens 
ädelmod. Då han härvid tar ödet i egna händer straffas 
han genom att av misstag dräpa sin egen son. Det är natur-
ligtvis inte uteslutet, att Runeberg fått läsa Fredrikas drama-
tiska försök och att motivet föresvävade honom, då han 
några år senare begynte planera sin tragedi, ehuru det 
knappast här kan bli fråga om något idelån. 

Även ett annat större »versmakeri» på rimmade jamber, 
Barnamörderskan, nämner Fredrika Runeberg i detta sam-
manhang. Skildringen går tillbaka på en verklig händelse i 
Brahestad, som djupt hade skakat henne, kanske ännu mera 
för att hon hade sett mörderskan. Brudkläderskan jungfru 
Monjus hade gift sig med en man som misshandlade henne 
och barnen och nödgades slutligen fly till sin hemort Uleå-
borg, där hon i tysthet levde av sina händers arbete till dess 
hon på laga väg blev på mannens anmälan förständigad att 
infinna sig till sammanlevnad med honom. Om hon treds-
kades skulle hon bli avhämtad med kronoskjuts. Några 
dagar senare stod hennes kammardörr öppen. De tre barnen, 
mördade av moderns hand, lågo rentvättade och iförda rena 
skjortor bredvid varandra på sängen, höljda av ett rent 
lakan. Bredvid dem satt modern lugn och stilla. Hon hade 
räddat sina barn från det elände som väntade dem och var 
nu villig att sona sin gärning med döden. Dikten slutade 
med en skildring av hennes vistelse i fängelset, där hennes 
sinnesstämning växlade mellan fanatisk glädje och förtvivlan. 

Efter förlovningen kände Fredrika Tengström »nästan en 
skygghet för att skrifva vers» och hon skrev »intet enda 
större stycke» efter det. Ett påbörjat sorgespel »Flemin-
garna» blev icke fullbordat. »Jag hade nu lärt mig så mycket 
att jag insåg att det öfversteg min förmåga», skriver hon. 
En och annan liten skiss skrev hon dock såsom »Moster fasters 
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flickor», »en skral bit» som till hennes grämelse kom att bli 
tryckt i Dagbladet över trettio år senare, liksom »Resan med 
korgen», som också då var »fullkomligt föråldrad». 

Nattstycke, sorgespel, tragisk dikt, där huvudpersonens 
sinnesstämning växlar mellan vild glädje och förtvivlan . . . 
det säger oss kanske en del om böljegången i Fredrika Teng-
ströms eget sinne denna höst. Som ofta både förr och senare 
drev oron henne att söka befrielse i dikten. 

Till det yttre förde man ett lugnt och stilla liv i det 
tengströmska hemmet i Kronohagen. »Vi lefva i en krets, 
som icke för något grant lif, d. v. s. vi se nästan inga andra 
personer än sådana som ha flyttat hit från Åbo . . och 
detta är mycket i min smak, ty jag älskar icke mycket att 
gå ut, och i synnerhet älskar jag icke 'la grande societe'», 
skrev Fredrika den 6 dec. 1828 till sin vän Augusta. Men 
dörrarna stodo gästfritt öppna för de gamla vännerna. Hur 
mången gång styrde inte Runeberg stegen från sin första 
bostad vid Stora Robertsgatan över »Lagi backe», som 
Skillnaden på den tiden kallades efter professor Lagus gård 
uppe i backsluttningen vid Trekanten, genom stora och lilla 
Kalvhagen, nuvarande Runebergsesplanaden, över Senats-
torget, där universitetshuset som bäst växte fram och där 
grunden till Nikolajkyrkan lades under sommaren 1830, och 
vidare till Öhrnbergska gården, där Fredrika bodde. Innan. 
året 1828 hade gått till ända löste sig den hotande kon-
flikten, så de två unga den 19 december kunde växla de 
synliga tecknen på sin kärlek. 

Den 4 januari 1829 anförtror Fredrika i förtäckta ordalag 
den stora hemligheten för bror Karl — »skulle möjligen detta 
komma i fremmande händer så bli de ej synnerligen sluga 
på saken». »Mins du hvad jag berättade dig i Munkviken 
en gång när vi länge och väl promenerte der? Du gissade 
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temmeligen nära huru saken skulle komma att gå. Under-
liga har alt skickat sig så att det hinder jag då omtalte nu 
är häfvet, och jag, du vet väl att jag inga hinder lagt i vägen. 
Gud låte allt lända till det bästa, väl att framtiden är långt 
borta, jag fruktar alla förändringar, det okända är ofta 
tungt ehuru man föreställer sig det leende och gladt, det 
närvarande är nu behagligt om ock icke fritt från små be-
svärligheter; de skola ju alltid vara. För öfrigt om någon 
gång i en framtid derom blir fråga väckt så är det bäst du 
ej låts veta af det något hinder varit i vägen, väl må du 
hafva vetat af hvad jag då redan tänkte, men jag vet ej än 
om jag talar om huru vidsträckt jag meddelte dig saken, 
ehuru jag naturligtvis ej nekar om fråga blir. Du finner 
etnedlertid att äfven i sitt nuvarande skick omtalas detta 
ej. Augusta vet dock deraf. 

Se så, nu andas jag lättare sedan jag sagt dig detta alt. 
Vidlyftigare om mina tankar och reflexioner en annan gång, 
jag fruktar nu missbruk». 

Om dessa »hinder» är Fredrika Runeberg mycket för-
behållsam, som alltid då det gäller hennes innersta. I Min 
pennas saga skriver hon endast: »Många tankar hvälfde denna 
tid i den tjuguårigas hufvud och hjerta. Mörka moln hotade 
att tillintetgöra min framtid och min lycka. De skingrades 
dock slutligen, utan att jag anade en sådan möjlighet innan 
alt redan var klart. Dock köptes denna klarhet i visst 
afseende dyrt. Men vår ungdomsroman ernar jag icke 
bigta här, derför derom inte vidare». Även om vi inte med 
säkerhet kunna tolka ordens innebörd, låta de oss förstå 
att Fredrika Tengström hade känt smärta över det hon fått 
veta om Runebergs och Maria Nygrens förhållande. Mer 
kunna vi inte med bestämdhet veta i saken. Det är en inte 
oväsentlig betydelsenyans som undergår en förskjutning, då 
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dr Tideström s. 173 i sitt förtjänstfulla arbete om Runeberg 
som estetiker byter ut det vaga poetiska »östanbruden» mot 
normalproseordet »Saarijärvifästmön» och till och med sät-
ter ordet i Fredrika Runebergs mun. Östergren upptar 
»käresta» främst bland synonymerna till »brud», därnäst 
»älskade» och först i tredje rummet »trolovad». I våra 
finlandssvenska folkmål har »brud» kvar den ursprungliga 
betydelsen »käresta». 

»jag visste väl att Runeberg skulle fastna för dig där i 
Pargas», sade Nervander en gång senare. Då Fredrika 
invände att det utom henne fanns tre andra unga flickor 
där, t. o. ni. en ganska vacker som hörde till det dagliga 
umgänget, mente Nervander: »Åhjo, men Runeberg hade 
redan varit kär så många gånger att jag nog visste att han 
inte numera skulle fästa sig vid en vanlig flicka». Kompli-
manger brukades inte mellan Nervander och mig, fortsätter 
Fredrika, och med mitt vanliga sätt att ta sakerna, tog jag 
nu icke heller denna i sanning alltför stora artighet som en 
sådan, utan »grubblade mycket öfver hur underlig jag månde 
vara, eftersom jag var olik andra». 

Det var i stort sett en tid fylld av arbete och tro på fram-
tiden som följde, sedan orsaken till alla de »strider och sorger» 
blivit avlägsnad som vållats av att Runeberg kände sig 
bunden av östanbruden. »Små svårigheter» saknades dock 
inte. En viss oro för hur allt skulle gestalta sig sticker fram 
i Fredrikas brev till bror Karl d. 4 jan. 1829 (s. 68). I nästa 
brev d. 10 febr. berättar hon att hon får »vänliga föreställ-
ningar» av någon som »ej är just belåten med allt». Hon 
rör också i förtäckta ordalag vid orsaken till att hon hand-
lade så »raskt». Idyll-epigram nr 19 lämnar tydligen ett svar 
på förebråelserna: »Varje årstid, goda moder, passar Ju för 
den som varje årstid älskar». Också Runebergs mor var 
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smått missnöjd med att hennes son tänkte på giftermål, 
för hon befarade att han framdeles inte skulle kunna hjälpa 
henne och hemmet. 

Om än Runeberg levde »ett engla lif», då han som han 
två dagar efter förlovningen skrev till Snellman, hade fästmö, 
och allt vad han behövde, gjorde dock hans lynne vid 
denna tid mången stund svårare än den hade behövt vara. 
Fredrika Runeberg berättar i sina anteckningar, att han un-
der den tid av över två år de voro förlovade ofta var »mulen 
och rätt krånglig . . . orimlig och oresonlig öfver att någon 
annan skulle ha något att bestämma öfver hans fästmö, 
eller att hon sysselsatte sig med andra gäster i huset, der-
ibland t. ex. resande anförvandter . . Han dolde i intet 
afseende sina fordringar af en hustru. En gång då vi stodo 
i ett rum med gula väggar, sade han t. ex.: att en hustru 
jakar och medger hvad mannen säger, det är intet, en obe-
tydlighet, men hon skall tycka som han. Säger han att den 
där gula väggen är svart, så vill det säga intet, om hon 
blott medger, att den så är, utan hon skall sjelf tycka att 
den verkligen är svart. Besynnerligt nog blir ock småningom 
förhållandet nästan sådant, alt mer ju längre man lefver 
tillsammans, ehuru jag då ännu icke förstod att så kunde 
ske». 

»Han var en vild stormande, passionerad älskare och 
brukade sednare påstå, att om någon flicka skulle gifvit 
honom korgen, så skulle han slagit henne. Men icke var 
han just oföränderlig. Nervander brukade tala om Rune-
bergs nordanbrud, hans östan- och sunnanbrud (förutom 
första barndomsflamman och en och annan dessutom, rädes 
jag). Fredrika, nordanbruden, var glömd för östanbruden 
Mari, och nu ägde äfven hon ej mera evar sin plats i hans 
hjärta». Ja, i sanning, partiet med den fattige, bröstsjuke 
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»småkusinen» med sina olika förälskelser bakom sig och sitt 
vulkaniska temperament hade inte mycket med beräknande 
förnuft och tanken på en solid ekonomi att göra. Däri 
måste man ge kamrerskan Tengström rätt. Ännu i jan. 
1830, då Runeberg på en liten kaffebjudning för släkt och 
nära vänner föreslog en skål för fru Tengström och uttryckte 
förhoppningen att han och hennes dotter inom ett år måtte 
kunna gifta sig, uttalade hon sina tvivelsmål om att Rune-
berg så snart kunde försörja en hustru. Och gamla Lisette 
var ett eko av sin matmor. Förnumstigt puttrade hon att 
»man aldrig skall ta den förste som kommer». Länge dröjde 
det dock inte förrän Runeberg vann också Lisettes välvilja, 
och hon roade sig åt de spratt han skämtsamt spelade henne. 

Till den första tidens svårigheter hörde också sjuklighet 
som gjorde redan vintern och våren 1829 till en prövningens 
tid för de nyförlovade. Fredrika var krasslig och Runeberg 
sjuknade i frossa i slutet av mars och satt i rumsarrest till 
mitten av maj, »måste enligt dåtidens regel sitta inne i sju 
veckor, sig till stor förtret och otålighet». Man förundrar 
sig verkligen inte, om livskänslan inte hela tiden var på 
höjden, om det också i idyll-epigrammet nr 10 fanns »något 
av fästmannen Runebergs stämningsvärld>>. 

De små breven under den tid han var instängd visa också 
hur tålamodet var nära bristningsgränsen och humöret i 
nedan. En av Runebergs elever och Nervander förde fram 
biljetterna till Fredrika i Kronohagen och bror Fredrik för-
medlade posten därifrån. Men dagarna blevo ändå »långa 
som evigheter», skrev Runeberg till Fredrika. Den 9 april 
heter det: »Huru skall jag kunna säga huru ledsamt jag har 
efter dig. Du må tro att det ej är för roligt att sitta och se 
ut på solskenet och minnas, huru ofta jag äfven på mycket 
fulare dagar fick ha roligt genom att träffa dig, och att nu 
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måsta hållas fången dag ut och dag in, utan begynnelse 
och ända. I sanning, det blir en evighet, den här tiden. Jag 
har prickat ut i almanackan de dagar, då jag kan hoppas 
att slippa ut, och der äro så många veckor emellan. Det är 
ändå kärt att se derpå, ty jag har då någon hvilopunkt för 
min längtan. Ofta tänker jag: månne hon nu, just nu, är 
hos mig såsom jag hos henne. Jag tror det väl ofta, men 
vet det likväl icke, och det är så svårt, så svårt. Jag hoppas 
att du rätt ofta tänker på mig och längtar efter mig lika 
innerligt som jag efter dig». I slutet av månaden är Fredrika 
instängd för nässelfeber och breven komma tydligen inte 
lika ofta som annars. »Jag pålägger dig att ej sitta där 
hemma och nässelfebras och tiga, utan att strax vara snäll 
och skrifva mig till. I annat fall går jag ut genast och skall 
då så blöta mig i alla drifvor och rännstenar, att jag ej 
skall vara en timme hos dig, innan jag skall ha frossan till-
baka». Och en vecka senare: »Jag har så ofta blifvit glad, 
när någon kommit hit, med hvilken jag väntat bref från 
dig, men de hafva suttit och suttit och ingenting har slut-
ligen blifvit af mitt hopp, utan jag har fått se dem gå och 
lämna kvar hos mig bara ledsnad och förargelse. Om du 
visste hvad jag är på ett dåligt lynne nu. Och det är ändå 
morgon då man borde vara lättast till sinnes. Hvarför har 
du ej skrifvit? . . . Jag borde be dig bränna upp detta bref, 
ty jag har väl i intet annat varit så jämrande som i detta. 
Det är på närmaste gränsen till vanliga sentimentala kärleks-
bref, och sådana kostar det på det manliga hjertat att skrifva, 
om man än vore kärare än hvad menskligt är. Ja, bästa, 
du, tag och släng det på elden, så slipper jag att se min be-
klaglighet, om jag någon gång genomser ditt brefförråd». 

Ibland följer en dikt med i breven. Den 30 april sänder 
Runeberg en avskrift av »Den gamles hemkomst» som han 
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skrivit föregående dag, den 4 maj »Begravningen». Kanske 

fann Fredrika någon gång då hon öppnade ett brev en dikt 

i ljusare ton, t. ex. den skälmska »Den tillfrisknande» som 

Runeberg denna vår skrev till henne: 

 Leende strålar åter 
mot mig din hulda blick, som en klarnad majsol, 
och på de blida kindernas värma svälla 
rosor och liljor igen. 

Och alla löjen, alla de små chariter, 
som skrämda flögo unnan den kulnes spira, 
församlas åter, än kring din ljusa panna, 
än kring din yppiga mun. 

De täckas lekar vill jag en stund betrakta, 
hur, fjärillikt, de hylla var nyfödd skönhet, 
tills själv, med fjärilns mod, jag mig livligt sänker 
ned för att leka med dem. 

För varje tår, jag göt på din vinter, flicka, 
skall då din vår mig skänka en vacker blomma; 
för varje suck, din bleknade läpp mig kostat, 
ger mig den friska en kyss. 

Ju mer man fördjupar sig i svårigheterna som mötte, 

desto klarare framstår betydelsen av att Fredrika Tengström 

hade mod att ta steget ut. Att hon inte lät konventionella 

hänsyn och modersmyndighet leda sig, utan klokt och resolut 

begynte forma sitt liv efter de förutsättningar som voro 

till hands. Nu var hennes arbetsamhet en tillgång att räkna 

med, mer värd än en stor hemgift. Och hennes vilja att 

helhjärtat stå vid Runebergs sida betydde mer än det kallt 

beräknande förståndet. 

Det är givetvis omöjligt att ställa ett horoskop hur 

Runebergs personlighet och diktning skulle ha gestaltat sig, 

om inte Fredrika Tengström vid denna tidpunkt hade kommit 
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in i hans liv. Men med tanke på hans dåvarande förhållanden 
är man benägen att till fullo instämma med professor Yrjö 
Hirn, då han säger att det vore svårt att överskatta det 
inflytande hon, som fästmö och hustru med sin kvinn-
liga, djupt förfinade kultur och sin för tiden hos oss ena-
stående bildning har utövat på utvecklingen av hans per-
sonlighet. 

Småningom stadgade sig Runebergs hälsa. »Bröstet 
höjde sig, axlarna tilltogo i bredd och gestalten vann ett 
allt kraftfullare utseende», berättar Fredrika i sina anteck-
ningar. Numera hade han inte »i längd och bredd . . . tycke 
af halmstråhästen i Kalevala». Vännen Ahlstubbe lär också 
ha skämtat och påstått att det var av idel högfärd över att 
vara förlovad som han så »reste sig». Vi kunna ge Fredrika 
Runeberg rätt i att »åren 1827 och än mer 1828, 29, 30 . . . 
en betydande utveckling i Runebergs sj älslif ägt rum. De 
flesta lyriska stycken före denna tid äro ännu lärjungens, 
men redan de såväl större som mindre stycken af 1828 och 
än mer de af 1829, 30, 31 äro den fullt utvecklade skaldens. 
Nu hade han utvecklat sig fullt både till kropp och själ.» 

Den stigande vågen av skaparkraft under pargasåret 
kunna vi följa också under de närmaste åren i Helsingfors. 
Runeberg fullbordade Svartsjukans nätter och översatte en 
mängd av de serbiska folksånger som kommo ut till julen 
1830. Under det första halvåret av deras förlovningstid 
inföll hans verkliga genombrott som diktare. Han skrev nu 
så gott som hela Idyll och epigram-cykeln, som med sin 
centrallyriska stil är en av toppunkterna i svensk diktning. 
I sin tidigare anförda analys visar professor Sverker Ek, 
hur samtliga dessa dikter ha närts av förlovningstidens 
känsloliv. »När den sköna maj med sippor kommit» be-
sjunger de unga flickornas glädje kring majstången, men 
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Frågar du, vem gladast är av alla? 
Den, som ser sin fästman med i ringen. 

»Flickan knyter i Johannenatten» — med en återglans av 
den ljusa midsommarnatten i Pargas efter hans oväntade 
återkomst — ger en bild av Fredrika Tengström, som sörjer 
och glädes med de andra, men när »kärleksstängeln vuxit, 
tiger hon och fröjdas i sitt hjärta». 

I Oj an Paavo får flickans hängivna omfamning samma 
livsavgörande verkan som i Wåren kom och bort jag skulle 
resa. Diktens Anna går fram till Paavo, 

slog omkring hans hals de mjuka armar, 
närmade sitt hjärta till hans hjärta, 
pressade hans kind mot sina kinder 
och så bjöd hon honom slita lös sig. 

Idyllepigrammet nummer 9 ger en situation efter Åbo 
brand, då Fredrika Tengströms hem brann ner i grunden: 

I sin fästmans armar grät en flicka 
och beklagade sitt hårda öde: 
Under sista natten, gode yngling, 
brann min hydda, brunno mina hjordar, 
allt, ack allt, vad jag i världen ägde. 
Gossen gladdes i sin själ och tänkte: 
Har den trogna flickans hydda brunnit, 
dubbelt skall hon då min hydda älska. 

Den skygga sidan i Fredrika Tengströms väsen möter oss 
i det korta epigrammet: 

Du flyr unnan goda flicka, 
varje gång jag vill dig fånga; 
men dock säg, säg fann du nånsin 
någon trygg och säker fristad, 
förrän i min famn du flydde? 



Gossen som talade till morgonstjärnan är skalden som i 
den tidiga morgonstunden är på väg till sina lektioner och 
längtar att få höra om sin fästmö som bor i andra ändan av 
staden. Och gossen som förebrår källan för att hon inte 
ständigt bevarar hans flickas bild är slutligen ingen annan 
än skalden som går till rätta med sig själv. 

I april 1830 annonserades Runebergs första samling Dik-
ter till salu. Det var en milstolpe på vägen framåt, om än 
som Fredrika skriver »berömmet som bestods» allt var »en 
smula återhållsamt». Men man hade ju både Franzens och 
ärkebiskop Tengströms brev att glädja sig åt. Samtidigt 
gjorde Runeberg undan en hel del arbete för sin utkomst 
och för sin framtida verksamhet vid universitetet, så att 
hans avhandling om Euripides tragedi Medea, jämförd med 
Senecas Medea, den 16 juni 1830 offentligt granskades och 
godkändes. 

Tillkomsten av den avhandlingen visar oss en sida av 
Fredrika Tengström som fästmö. Hon berättar att Rune-
berg var besvärad av den som av alla »officiella bestyr» 
och hittade på alla möjliga förevändningar för att slippa 
sitt arbete. »Ja, kunde jag få kaffe, så skulle jag stiga upp 
kl. 5 och arbeta ostörd om mornarna», sade han en gång. 
Inte kunde man be gamla Lisette stiga upp så tidigt, »men 
jag var ung», skriver Fredrika, »steg upp hvarje dag kl. 4 
och när jag hade kaffet färdigt, väckte jag Lisette, som bar 
in det till Runeberg». Lisette lade sig igen, men Fredrika 
satte sig vid sin söm inne hos sin sovande mor. »Och så 
blef arbetet slutfört under de stilla ostörda morgontim-
marna». 

Opponenten, professor J. G. Linsen, var nöjd med av-
handlingen och i augusti samma år blev Runeberg utnämnd 
till docent i »vältalighet», d. v. s. latin. Tjänsten medförde 
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ingen lön, men han hade redan tidigare under våren fått 
en tjänst som amanuens vid universitetets konsistorium, så 
planerna på giftermål kunnat börja ta fast form. 

Den 23 jan. 1831 stod bröllopet i övre våningen i huset 
vid Manegegatan 7, bebodd till hälften av Fredrikas mor och 
till andra hälften av hennes syster Carolina som nyss hade 
blivit änka. Det var ett s. k. eftermiddagsbröllop utan dans. 
»Enligt Runebergs önskan» var »det minsta möjliga antal 
gäster» inbjudna, »endast sju fruntimmer, men då af Rune-
bergs vänner de närmaste tillsades, så blef dock antalet 
herrar omkring tjugu». Strömborg uppger att gästerna 
sammanlagt voro 19 till antalet. 

Den fjortonde februari skildrar unga fru Runeberg sitt 
bröllop i det bekanta brev till Augusta Lundahl, där bru-
den står livslevande för oss i sin vita sidensarsklänning med 
spetstyll över och i krona och krans med eterneller uti. 
Redan på morgonen följande dag kommo gästerna tillbaka 
och skildes åt först på kvällen, sedan det »surrats, skrattats, 
sjungits» hela dagen. »Det var just roligt att börja så der 
sitt nya lif i kretsen af nära anförvandter och vänner under 
ett gladt och lifligt skämt, det är som att, då man flyttar 
till en fremmande ort, första dagen helsas af ett vackert 
väder» skriver Fredrika Runeberg. 

Runebergs inkomster voro inte stora, han hade 500 rubel 
bankoassignationer om året från sin amanuenstjänst vid 
konsistoriet med fyra timmars arbete sex dagar i veckan 
året om och även de tillfälliga inkomsterna voro ringa. De 
skulle dock räcka även till räntan på studieskulderna och 
till stöd för mor och yngre syskon, sedan fadern efter många 
års sjukdom avlidit vid jultiden 1828. Kamrerskan Teng-
ström var »smått bekymrad» för hur det skulle bära sig för 
de unga, men ville inte motsätta sig Runebergs önskan att 
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inte längre skjuta upp giftermålet. Hon förstod visst att 
det låg allvar under den lilla skämtdikt i vilken fästmannen 
»väl öfverdådigt» biktar för sin »grymma förargliga flicka» 
hur han allt sen hon svarade ja på hans fråga, har »suckat 
och brunnit av kärlekens plåga» 

ty den bytingen Amor han bor i mitt sinne • 
och grasserar som vore det värdshus därinne, 
och befaller med hugg och befaller med slag 
och rustar och frossar båd' natt och dag. 

De moderliga bekymren voro överflödiga. För dessa unga, 
rikt utrustade människor med enkla levnadsvanor låg livets 
rikedom inte i det materiella goda det kan bjuda. Deras 
första hem bestod av två små rum på nedra botten med 
utgång utan tambur till samma farstu från vilken trappan 
gick upp till Runebergs f. d. ungkarlsrum i övre våningen. 
Utom skrivbordet bestod möbleringen av ett par skinn-
klädda länstolar, som voro »kvarken nya eller fagra», men 
rummet var ljust och glatt med tvenne fönster. De två 
små rummen i nedre våningen hade vardera ett fönster som 
vette mot gårdsplanen. De hade hört ihop med snickar-
verkstaden, golven voro ohjälpligt grå och sönderskrapade, 
väggarna utan tapeter och mörknade av tiden. Men sedan 
Fredrika täckt över de värsta limfläckarna med mattor och 
klätt tak och väggar med papper som hon strök över med 
ljus färg, såg allt personligt, trevligt och inbjudande ut. 
Till det yttre rummet, förmaket, fingo de möbler av fru 
Tengström, petersburgska fabriksmöbler i mahogny, som 
ännu stå kvar i salongen i hemmet i Borgå. För sängkam-
maren inropades gamla rottingsstolar på auktion. De sönd-
riga bottnarna togos bort, Fredrik Tengström och Runeberg 
betsade trävirket och sitsarna stoppades och kläddes av 
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Fredrika med tyg av tvenne gamla bombasinsklänningar. 
Av en bortresande student köpte Runeberg en soffa, som 
också kläddes med tyg av samma klänningar. Gardiner 
hade de inte. Husgeråd och linnekläder delade Fredrikas 
mor med sig av. Ett halvt dussin flata och lika många djupa 
tallrikar redde man sig med till en början. Och vad ytter-
ligare behövdes kunde Fredrika anskaffa för de 400 riks-
daler som hon hade bragt ihop genom sitt eget arbete allt 
sedan åbotiden. Så var allt ordnat utan att skulderna hade 
behövt ökas. 

I Min pennas saga berättar Fredrika Runeberg att hon 
till en början som nygift var ganska okunnig i hushåll och 
matlagning. Gamla Lisette hade mer än väl hunnit sköta 
hushållet i hennes hem och husets ogifta dotter hade därför 
mest varit upptagen av söm för hemmet, bröderna och sig 
själv och av de arbeten varmed hon skaffade sig medel till 
sin garderob. Unga herrskapets första tjänarinna var en 
ganska okunnig bondflicka. »Jag måste medge att jag var 
litet rädd för hur jag skulle slå mig ut, men fann snart att 
verkligen icke en hel menniskolefnad erfordras för att lära 
sig koka mat, ehuru så i synnerhet då ännu påstods; om 
nemligen man eljes blifvit van att till något anlita sina tankar. 
Från första dagen var jag bondflickans lärarinna och var 
innan kort fullt inkommen i kökets mysterier, då hon allt-
jämt var samma okunniga flicka. Och dock hade ju, enligt 
de rådande åsigterna hon, den från bokvettets smitta fria, 
bort vara vida öfverlägsen mig, som läste, ja t. o. m. be-
fattade mig med det förderfliga skrifveriet. Jag förblir 
derför vid min tro, att blott man fått lära sig tänka, så kan 
man äfven snart nog lära sig koka mat. Ja, hade jag varit 
i tillfälle att tillegna mig ett vetande af mera solid art, 
än den lösa snömosartade bildning som jag lyckats raffsa 
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ihop åt mig, så är jag fullt öfvertygad att skilnaden emellan 
mitt och bondflickans hushålls- och köksvett skulle fram-
stått ännu mycket klarare». Ett argument i kvinnobild-
ningsfrågan som väl ingen numera har något att invända 
emot. 

Snart fick unga fru Fredrika ett stort hushåll att sköta, 
tillgångarna voro knappa, sjukdom och ledsamheter med 
tjänare tillstötte. Många olika viljor borde hörsammas, 
många varandra korsande anspråk tillfredsställas. »Men 
öfver allt detta höjde sig lifvets andliga sidor högt och gladt 
och ljust. Ett lif af behag, af intelligens omgaf mig här». 
Och med den skygghet som är henne egen då det rör hen-
nes innersta tillägger hon, »glädjen och lyckan af att se 
in i Runebergs själ och med honom lefva i tanke och hjerta 
hör alltför mycket till mitt inres mysterier, för att jag skulle 
vilja försöka att derom orda.» Den glädjen var djup nog att 
bryta udden av sorg och motgångar. Den vägde tyngre i 
vågskålen än sjukdom och död, svag ekonomi och en tung, 
överväldigande arbetsbörda. Hur många gånger måste de 
inte  för att ta ett exempel under de första åren riva 
upp sitt hem och söka bli bofasta igen på annat ställe. Slit-
samt och tröttsamt måtte det ha varit. Särskilt för fru 
Fredrika, ty Runeberg befattade sig inte med det praktiska. 
Han kunde smått skämta över det själv »såsom när engång 
flyttning till ett eget hem skulle ske, och Runeberg, som 
han vid slika tillfällen brukade, om morgonen rymde huset, 
och bad mig icke glömma att qvarhålla en soffa för honom 
att flyttas på när han skulle hemkomma för att låta så ske.» 
I den tyngre vågskålen lågo ju dessutom ett eget hem, de 
första barnens födelse, det rika livet med Runebergs kam-
rater, glädjen att vid hans sida få vara med i strävandena 
för landets framtid och den egna. 
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De åtta första månaderna var den forna snickarverk-
staden de nygiftas hem. Men under det följande året, kolera-
året, då man inrättade ett koleralasarett i gården invid den 
öhrnbergska där Runebergs bodde, önskade de lämna grann-
skapet och flyttade efter sin sommarvistelse på Svinö i Esbo 
skärgård till laguska gården vid Skillnaden. Universitetet 
var nämligen stängt för kolerans skull och prof. Lagus med 
familj hade begett sig till Pargas till svärföräldrarna. Rune-
berg bosatte sig nu med Fredrika, svärmor Tengström och 
sin svägerska Carolina i den gulmålade gammaldags flygel-
byggnaden i backsluttningen och hade där fyra rum i övre 
våningen och begagnade dessutom bagarstugan på nedra 
botten som kök. Själv bodde Runeberg i det minsta rummet 
mot trädgården. Här blev han igen svårt angripen av den 
härjande helsingforsfrossan, men trots det kom Graven i 
Perho till i detta rum, och innan sjukdomen var över hade fru 
Fredrika tecknat upp vart ord av dikten. 

Den stora trädgården lyste i sensommarprakt, då de i 
mitten av augusti flyttade in. Äpple- och körsbärsträd, 
lönnar och rönnar, fyra praktfulla kastanjer och ett par 
aspar vid grinden mot söder stodo i yppig rikedom. Det 
vackraste och mest vördnadsvärda trädet var dock den 
jättestora vitpoppeln borta vid fähusknuten — det största 
träd som växte inom staden och dess närmaste omnejd. 
Vinbärs- och krusbärsbuskarna gåvo ymnigt med bär och 
i trädgårdssängarna växte matnyttiga grönsaker, men det 
fanns också plats för rosenbuskar och för blommor av alla 
de slag. Och den gamla brunnen lämnade det klaraste friska 
dricksvatten. Till det pittoreska och lantliga intrycket 
bidrogo de rödmålade lidren och matbodarna med sina tork-
vindar och loft och inte minst koskällorna som pinglade 
utanför, då korna mot kvällen lunkade hem från betet längs 

6 
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de ännu inte stenlagda gatorna. Så idylliskt tedde sig centrum 
av Helsingfors för blott hundra år tillbaka! 

Från övre våningen i huvudbyggnaden hade man fri 
utsikt över Rödbergen och det vida havet, där det svallade 
kring Drumsö, Melkö och Rönnskär. Över Skillnaden åter 
nådde blicken till Gloet och Kaisaniemi och Tölö och de 
blå bergen borta vid synranden. Läget var ur alla syn-
punkter ypperligt. Hur kort var inte vägen till bad- och 
simplatsen vid »ättestupan», där Helsingfors skeppsdocka nu 
är belägen. Där var vattnet klart och djupt. Och därinvid 
var den mest utsökta hamn för småbåtar. Där låg nu ärke-
biskop Tengströms forna Ellida som ungdomarna i Pargas 
hade gjort så många segelturer med. Och bergmästarns 
stora prydliga slup låg där också den och ryckte i in kätting. 
Med den kryssade man stundom ut till havs eller gjorde 
lustturer åt Degerösidan, Stansvik, Jonas, Turholm, Hertonäs 
och Botby, där bl. a. J. J. Tengströms bodde om somrarna. 

Men vistelsen i laguska gården blev inte lång. Då 
familjen i början av 1832 kom till staden igen, flyttade 
Runebergs tillbaka till Kronohagen, men denna gång till 
Mariegatan 19. I flygelbyggnaden till höger om porten 
bebodde de tre små rum, åtskilda genom en kall farstu från 
en bagarstuga som de begagnade som kök. Den bostaden 
gingo deras tankar gärna tillbaka till, för det var här deras 
första barn, lilla Anna Carolina, föddes den 27 mars 1832. 
Här bodde de även hela sommaren och voro med om de stora 
händelserna: universitetshusets invigning och promotionen. 
Här firades också »Elgskyttarnes barnsöl», då dikten den 12 
september kom ut i tryck, »en glad afton till föga fromma 
för min stora knäckebrödsdeg som jag just hade under 
händer», berättar Fredrika i sina dagboksanteckningar. 

Det var svårt att slå sig ut med den växande familjen, 
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och för att skaffa sig ett välbehövligt tillskott i inkomsterna 
beslöt man att följande år ta några av privateleverna i hel-
inackordering. För ändamålet hyrde man till billigt pris 
den stora lägenhet på 8 boningsrum som föregående sommar 
hade varit upplåten till koleralasarett och som numera var 
behörigen rökt och obehövlig för sitt ändamål. Här flyttade 
familjen in den 1 oktober 1832 och tog emot två hyresgäster 
— den ena av dem var Mattias Alexander Castren — och 
sex inackorderingar, bland dem den 14-årige Zachris Topelius, 
som läste på studentexamen för Runeberg. Det var inte så 
litet mod det krävdes härtill både av den lärde magistern 
och av hans unga hustru, som utom allt det övriga hade 
sitt lilla barn att sköta. »Af idel blyghet och barnslighet 
stod jag till de unga pensionärerna i ett fremmande förhål-
lande af krus, som troligen hindrade dem att finna trefnad 
i huset, och som vållade mig vida mera bråk än om jag 
haft mod att anse dem som hemma i huset», skriver Fredrika 
Runeberg. 

Topelius dagböcker från denna tid ge oss små glimtar ur 
vardagslivet hösten 1832, vilka visa att det mången gång 
var ett grand mödosamt för husets unga värdinna. I oktober 
antecknar han, att fru Runeberg vid middagsbordet bl. a. 
hade yttrat: »Ja gudnåde den, som skall ha att göra med 
en hop pojkar; de ä de ostyrigaste själar jag vet». Och han 
tillägger förnumstigt: »Jojo! deruti har hon intet så orätt». 
En gång hotar fru Runeberg vid bordet att köra ut en av 
bullerbasarna, en annan gång få de litet »snubbor» för att 
de skjutit med en liten metallkanon i vedlidret! Våren 
1833 var man av olika åsikt angående ljusförbrukningen. 
Den 10 maj antecknar Topelius att de »fingo ett piquant 
svar af Fru Runeberg», då de begärde ljus. Topelius blev 
inte sparsammare för det, men han brände därefter egna 
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ljus om kvällarna och följden var att han »fick snäsor af 
frun för ljuset, men hon fick lång näsa». Det låter inte riktigt 
vänligt. Men i de Självbiografiska anteckningar som skalden 
på sin ålderdom dikterade för en av sina döttrar nämner han 
(s. 46) att denna obetydliga misshällighet var den enda han 
råkade i med sin unga värdinna. Felet tar han då ridderligt 
på sig. »Vi fingo ljus tillräckligt för en ordentlig dagordning, 
men unge herrn behagade läsa mindre nödvändiga böcker 
långt in på nätterna, brände många ljus, köpte sig egna 
ljus i handelsboden och fick den hälsning från frun, att 
detta kunde han låta bli, han skulle ej lida någon brist». 

En bild av Fredrika Runeberg under dessa år sådan hon 
föreföll honom i minnets dager ger Topelius i de anteck-
ningar han år 1882 på J. E. Strömborgs uppmaning skrev 
ner för hans Biografiska anteckningar. Hon »var vid 27 
års ålder en blek ung fru», skriver han, »med vackra talande 
ögon och det långa mörka håret i vardagslag konstlöst upp-
lagt vid öronen, alldeles som vid äldre år. Hennes lomhörd-
het var då föga märkbar; hennes utseende trött, tyst och 
tillbakadraget, när hon ej livades i en förtrogen krets eller 
fick anledning att på sitt spirituella sätt deltaga i ett livat 
samtal. Ehuru jag aldrig hörde henne klaga eller knota, 
gjorde hon på mig det intryck, som skulle hon burit tungt 
en för henne främmande börda, — och hon hade dock mor, 
bror och syster till bistånd och råd. Så nervsvag och så 
ömtålig till hälsan, som hon då var, skulle väl få hava anat, 
att hon senare skulle bliva moder till sex starka söner och 
själv, under prövningar för vilka mången kraftigare dukat 
under, uppleva sitt 72:dra år». 

Mer inträngande är den karakteristik Topelius ger av 
henne i sin skildring av julkvällen 1832 hos Runebergs. 
Den firades med den närmaste släkten och familjen Ner- 
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vander (familjens överhuvud var sedan slutet av oktober 
ute på sin långa europeiska resa) och några närmare vänner. 
Dessutom var Topelius med — han var den enda av pensionä-
rerna som inte hade rest hem till julen och betraktades för 
övrigt redan som familjemedlem — samt de båda hyres-
gästerna Castren och Wegelius. Där var skämtsamt och 
glatt. Topelius hade aldrig förr varit med om en kväll, där 
så många kvicka infall haglade. »Denna afton anade jag 
också första gången, att bakom värdinnans i huset vanligen 
så tysta och nästan försagda väsende dolde sig en klar upp-
fattning, ett kvickt, spirituellt och livligt intresse för ämnen 
utöver dem, som förekomma i en magisters vardagsliv». 
Och därutöver säger han, att han »av hennes repliker till 
mannen» märkte, »att hos henne fanns någonting, som mest 
var undanskymt, men som var jämbördigt med mannens 
kvickhet, om också ej med hans snille, samt finare i uttryck 
och uppfattning än hans». 

Det räckte långt in på natten denna minne värda jul 
att dela ut klapparna, ty alla voro försedda med rim. Man 
frågar sig om inte någon av de många skämtverser som 
Fredrika Runeberg anför i sina anteckningar kan hänföras 
till just denna julkväll. Visserligen vet man, att det var 
först två jular framåt i tiden hon gav sin make det bokskåp 
som ännu står i rävskinnskammaren i Borgå och som hon 
beställt hos en helsingforssnickare för pengar hon själv hade 
sparat ihop. Men man undrar om det kanske var nu Rune-
berg skänkte henne ett klänningstyg med dedikationen: 

I ditt hushåll flink och snäll, 
ifrån morgon intill kväll, 
med en vardagsskrud uppå — 
allra sötast är du så. 
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Eller det vackra silverne skärpspännet med följande strof: 

Det kunde väl passa för mången snärta 
att hänga uppå sitt mässingshj ärta 
en nobel och prålande mässingsskylt, 
i synnerhet om man den litet förgyllt. 
Men för den, som har guld i sitt hjärta bara, 
skall skylten åtminstone silver vara, 
och att den ej denna gång blivit av guld, 
därtill är min magrade plånbok skuld. 

Flera gånger har Topelius antecknat, att fru Runeberg 
tog honom med på den tidens musikaliska soareer. Akade-
miska musiksällskapet, som hade att föra det musikaliska 
åboarvet vidare, brukade ända från 1832 varannan lördag 
föranstalta musikaliska evenemang i den nyss färdigbyggda 
solennitetssalen. Även i övrigt blommade musiklivet upp 
efter universitetets flyttning till den nya huvudstaden. Vid 
den här tiden hade tidningarna ännu inte särskilda musik-
kritiker, utan redaktören fick svara för omnämnandena. Om 
än fru Fredrika, som vi förmoda, fick utnyttja redaktions-
biljetten mången gång och därigenom oftare kom att be-
söka konserter än ekonomien i annat fall hade tillåtit, tyda 
dock hennes många konsertbesök på att hon hade musika-
liskt sinne och vederkvicktes av att höra musik och sång. 
Hon hade traditioner också i den vägen i det lysande klöver-
bladet inom släkten: Anders Chydenius, Jakob Tengström 
och Porthan, vilka alla hade främjat det spirande musik-
livet i vårt land. Anders Chydenius hade redan på 1770-
talet på Gamlakarleby prästgård skapat ett litet musikaliskt 
centrum, där bl. a. Jakob Tengström mottog kraftiga musi-
kaliska impulser under den tid han vistades där som infor-
mator. Under Musikaliska sällskapets' första glanstid i Åbo 
var Tengström en av de ledande själarna som »musikälskare, 
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musikidkare och organisator», och det var han som 1823 
hade undertecknat inbjudan att återuppliva sällskapet. I 
ärkebiskopsgården och även utom den hade Fredrika Teng-
ström ofta fått njuta av musikalisk underhållning — Åbo 
var ju på 1820-talet en ansedd musikstad. Dessutom, be-
rättar hon i sina anteckningar, »kunde väl i de flesta hus 
finnas ett klaver, ett fortepiano, eller kanske en cittra eller 
guitarr, döttrarna fingo taga musiklektioner någon liten tid, 
man sjöng vid pianot eller guitarren, eller utan accompagne-
mang med mer eller mindre behaglig oskolad röst någon 
visa i sällskap». Vi möta mången gång vittnesbörd om Fred-
rika Runebergs musikaliska intressen, från hennes hänförelse 
i början av 1830-talet över Antoinette Rotkirch, som hon 
tyckte sig kunna höra en evighet utan att tröttna, till den 
stilla rörelse med vilken hon en eftermiddagsstund i sin sena 
ålderdom med hörluren tätt tryckt intill Sj ödens harpa 
hörde honom spela sina kompositioner till runebergska 
dikter. 

Men låt oss återvända till vintern 1832-33 som i många 
stycken liksom våren och sommaren var en prövotid för den 
unga familjen till följd av sjukdom och motgångar. 

Oron för lilla Anna Carolina tog mycket av den unga 
moderns krafter. Anna Carolina var ett vackert barn med 
kastanjebrunt hår, som redan under det första året var så 
långt och tätt, att det måste flätas i fyra flätor, två i pannan 
och två i nacken. Den 7 maj 1833 skrev fru Runeberg: 
»Min lilla flicka har allt sedan hon blef född varit en stackars 
lidande pia, utom en kort tid, nu innan hon åter sjuknat i 
tandplågor. Det var så roligt att se huru hon då tog sig 
och blef så rödbrusig som en välbeställd bondflicka . . . Du 
kan ej tro hvad hon nu åter är blek och förfallen, och så 
liten och späd. Det är så ängsligt att se den lilla kråkan 
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så skral». Under sommaren tillstötte en svårare sjukdom, 
de svaga krafterna stodo ej bi, och den 5 aug. slocknade 
det späda livet och lämnade efter sig ett tomrum som 
aldrig fylldes. »Hennes bortgång grep Runeberg hårdt>>, 
skriver fru Fredrika, men vad hon själv kände, det talar 
hon inte om. Ruth Hedvall har vackert visat hur den lilla 
flickan som aldrig fick växa upp i sin faders hem i stället 
växte upp i hans diktning, där motivet fadern-dottern är 
ett av de oftast återkommande. 

Senare på hösten efter lilla Anna Carolinas död gjorde 
Runebergs en resa upp till »de natursköna trakterna af 
Tavastland>>, där de följande sommar (1834) bosatte sig på 
Haihara nära Augusta Lundahls hem. Runeberg fick jaga 
och fiska och man företog strövtåg i nejden till Kyrö fall, 
Nokia o. s. v. Efter hemkomsten skrev fru Runeberg till 
Augusta Lundahl: »Tomt och öde är mitt hem att komma 
till men jag har sökt att genom trägen sysselsättning förströ 
mig, och, Gud ske lof, det går ändå, den ena dagen efter den 
andra. Fullkomlig sällhet får inte finnas på jorden, vi skulle 
då glömma att vi vore människor, och jag lyckliga, huru 
skulle jag få klaga, att en del togs af mig, då jag var så oände-
ligt rik, jag äger ju ännu så mycket, mycket. Måtte jag blott 
lära mig att med tålamod tänka på att jag ägde ännu mer, 
och att den som gaf, äfven ju kunde taga». 

Året 1833 är på många vis ett svårt år. Experimentet 
med inackorderingar lämnade inte önskat resultat. Behåll-
ningen blev ringa eller ingen. Då hyresåret gått till ända 
1 okt. 1833 var man ånyo beredd att flytta sina bopålar, 
denna gång till en mindre och anspråkslösare lägenhet vid 
Elisabetsgatan 5. Då Runeberg därtill storslaget hade avstått 
all inkomst av sin andra samling dikter till de nödlidande i 
Österbotten, var det ännu svårare än förr att få inkomster 
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och utgifter att gå ihop. Och till råga på motgångarna under 
1833 blev Runeberg förbigången, då adjunkturen i romerska 
och grekiska litteraturen besattes. Det var främst vid den 
han hade knutit sina förhoppningar om en anställning vid 
universitetet och med tanke på den han hade utarbetat sin 
latinska avhandling. Hans medtävlare var en medelmåtta 
som visserligen kunde räkna flera tjänsteår, men i övrigt 
var honom underlägsen. De sakkunniga hade som bekant 
uttalat sig till Runebergs förmån, men trots det röstade 
flertalet inom konsistoriet emot honom. Man var rädd att 
störas i sin sömn av unga begåvningar och nya tankar. Det 
var ett tungt slag även för fru Fredrika, det ser man bland 
annat av att hon i sina anteckningar in extenso citerar 
professor Linsens utlåtande till förmån för Runeberg. 

De lyriska dikter Runeberg skrev denna tid äro präglade 
av djupt svårmod: 

Strid på brädden av en grav, 
segling på ett vredgat hav, 
strävan på en stiglös stig, 
o, mitt liv, jag nämner dig. 

Tanken att lämna universitetet och söka sig en tjänst 
som lärare slog nu rot hos Runeberg och framstod under de 
följande åren alltmer nödvändig. Sedan hans mor dött i 
juni 1834, flyttade hans systrar Mathilda och Carolina till 
Helsingfors och voro under de närmaste åren medlemmar i 
hans familj. De behövde ett rum för sin skola och så flyttade 
man vid hyresårets slut till Estnäsgatan 8. Men ännu en 
gång måste hemmet rivas upp före uppbrottet till Borgå. 
Det var hösten 1836, då Runebergs efter att ha tillbragt 
sommaren på Degerö, bosatte sig i borgströmska gården vid 
Mariegatan 7. Under de närmast föregående åren hade 
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familjen ytterligare ökats genom de två äldsta sönernas 
födelse i januari 1835 och december 1836. Då därför lekto-
ratet i latin vid Borgå gymnasium blev ledigt hösten 1836 
sökte Runeberg det och utnämndes till »Eloquentiae och 
poeseos lector» den 17 februari 1837. 



V. JOURNALISTISKA LÄROSPÅN 

År 1832 hade Runeberg blivit redaktör för Helsingfors 
Morgonblad, organet för de ungas fosterländska strävanden. 
Tidningen var visserligen liten till formatet — endast fyra 
tvåspaltiga sidor 16 x 21 cm — och kom ut endast två gån-
ger i veckan, men gav dock mycket arbete. För den första 
årgången hade Runeberg dock en del material färdigt på, 
förhand. Till en början följde slag i slag artiklar och recen-
sioner av en betydenhet som man ännu inte hade sett i vår 
press. Man förundrar sig inte över August Schaumans ytt-
rande, att Morgonbladet nästan varje måndag och fredag 
bjöd sina läsare någonting som var värt att tala om icke 
blott vid dagens middagsbord, utan långt efteråt. Under 
de närmast följande åren räckte krafterna icke på samma 
sätt till för tidningen. Runeberg hade då utom sin amanuens-
tjänst vid konsistoriet, sin lärarbefattning vid lyceum och 
sina privatelever, sitt adjunkturspecimen och sin andra dikt-
samling att arbeta på. I den mån han tröttnade bjöd fru 
Fredrika till att lätta arbetet för honom. 

Redan i prenumerationsanmälan hade tidningens läsare 
— förutom recensioner och artiklar av olika slag, »Charac-
teristiker af utmärktare Författare, Biographier, Berättelser 
och Noveller, dels originaler, dels öfversatte» — utlovats 
»utdrag af läsvärda Artiklar i utländska Journaler; i hvilket 
afseende Redactionen också redan gått i författning derom, 
att åtskilliga Utländska Periodiska skrifter, af erkänd för- 
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tjenst och allmännare omfattning, från början af nästa år 
skola stå den tillhanda». Det var närmast den punkten i 
programmet Fredrika Runeberg hade på sin lott. Hon blädd-
rade igenom en massa tidningar — mest engelska journaler 
-- ofta utan resultat, för att »jaga» efter artiklar som voro 
lämpliga att översätta eller göra sammandrag av, hon skrev 
själv små »teckningar» och kåserier och skötte korrekturet. 
»Det finns någon årgång af Morgonbladet som jag till större 
del än Runeberg ombesörjt», skriver Fredrika Runeberg i 
Min pennas saga. Än översätter hon långa artiklar av kultu-
rellt intresse som ingå på ledande plats, än gör hon utdrag 
och bearbetningar eller begagnar sina småbitar på vers och 
prosa som ren spaltfyllnad, allt utan signatur, stundom 
betecknat som »Insändt». Ibland hade hon nöjet att se ett 
eller annat avtryck i något svenskt blad och att få höra 
»diverse godt» sägas om sådana småsaker som ingen anade 
hade flutit ur hennes penna. 

I årgångarna 1833-1837 i Runebergs bibliotek har 
Fredrika Runeberg med bläck antecknat sin signatur a—g 
under det hon har skrivit och dessutom ett litet »öfv.» under 
de översättningar hon har gjort. För den tiden faller det 
sig således inte svårt att bestämma hennes andel i redaktions-
arbetet. Något annorlunda ställer sig saken med den första 
årgången. Den präglas visserligen helt av Runebergs stora 
artiklar och recensioner, men redan här ana vi fru Fredrikas 
sax bakom en del klipp »Ur en äldre svensk Tidning», »Ur 
en Resandes Journal», »Utur Den Nyaste Journalisten» o. s. v. 

Det är dock först år 1833 Fredrika Runeberg på allvar ryc-
ker in, ty då är Runeberg strängt upptagen av vetenskapligt 
arbete och av sin kritiska kampanj mot den svenska litte-
raturen och har jämförelsevis liten tid övrig för tidningen. 
I denna årgång publicerar hon sina första »teckningar»: Den 
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unga nunnan och De båda resande samt ett litet kåserande 
skämt Om namn. Den unga nunnan går igenom fyra nummer. 
Miljön är Åbo och Nådendal, densamma vi sedan föras 
till i Sigrid Liljeholm. Händelsen är förlagd till tiden kort 
efter reformationen i Tyskland. Fabeln om hur den unga 
nunnan just i det ögonblick hon står i beråd att avlägga 
klosterlöftet bortrövas av riddar Arvid, som i Tyskland har 
smittats av Luthers kätterska läror, är starkt påverkad av 
tidens äventyrsromantik, men den »historiska kostymen» är 
trovärdig. Själv satte Fredrika Runeberg inte mycket värde 
på detta prosastycke, åtminstone ansåg hon senare att det 
var ett misstag att det alls hade blivit tryckt. En bagatell 
är också skissen De båda resande. Det ironiskt skämtsamma 
kåseriet om namn visar fyndigt ordets makt över tanken 
och namnens makt att suggerera fram vissa föreställningar 
om deras bärare. Förf. slutar med en försäkran att om 
redaktören vägrar införa artikeln i sitt blad skall förf. anse 
honom icke äga mera vett än om han hette Jeremias Oxander! 
I ett brev till Snellman d. 15 maj 1856 skriver Fredrika 
Runeberg om stycket, att hon en gång i betraktande av sin 
anonymitet på Snellmans fråga svarat att det var en över-
sättning. »Rätta ordet hade kunnat vara 'ideen engelsk'.» 
För övrigt ingå översättningar hon har gjort ur The Caleido-
skop, The Magic Lantern, The London Magazine, The Litte-
rary Gazette m. fl. magasin, dels skildringar ur diktares och 
kända personers liv, dels novellistiska utkast. Bland de 
förra märkas Lord Byron i Italien, Lord Byrons sista stun-
der, Maria av Burgund, Baron Denon (ambassadören, för-
fattaren, antikvitetssamlaren och generaladministratorn för 
museerna under Napoleons tid), bland de senare Mynheer 
van Wluyten, Barberaren och gipsbilderna, Invaliden (efter 
Goldsmith), Den feta snickaren (efter en gammal florentinsk 
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novell), en längre teateranekdot från ett hamletuppträdande 
av den store skådespelaren Kemble, en liten skiss Jasminen, 
gravskrifter, charader m. m. Ehuru en stor del av bidra-
gen måste rubriceras som spaltfyllnad skilja de sig för-
månligt från de historier man i århundradets början trak-
terade den tidningsläsande allmänheten med. 

Sin makes litterära kampanj under dessa år följde Fred-
rika Runeberg med sympati. På tal om att det på sina håll 
ansågs som »öfvermod af en sådan gulnäbb att angripa 
erkända storheter, att våga bedömma, ja våga tadla sådane» 
skriver hon: »I den trånga kretsen af närmaste umgänget 
sågo vi . . . intet förmätet häri, alt var ju sannt hvad han 
uttalade, allas åsigter öfverensstämde häri i hufvudsak, om 
ock stundom brinnande strider utkämpades i enskildta frågor, 
strider der skämt och skratt blandade sig med de mest djup-
sinniga argumenter, det lifligaste varmaste intresse för sak, 
och den djupaste öfvertygelse hos en hvar om sanningen af 
hvad han förfäktade. Det var ett vaket allmänt intresse, 
icke den ena eller andras personliga fåfänga eller sjelfdyrkan 
som här kom ifråga». Att det inte var så alldeles helt med 
samstämmigheten i åsikter som Fredrika Runeberg tyckte 
sig minnas som gammal, har dr Tideström a. a. s. 151 f . 
påvisat. En annan gång skriver hon att det Runeberg gav 
uttryck åt i sina kritiker var i det hela »nästan endast 
att i pennan fatta detsamma som deremellan gaf sig luft 
i det talade ordet, och lika villigt utsäga ett beröm öfver 
hvad han ansåg godt som ett tadel öfver hvad som syntes 
honom underhaltigt, när nemligen sådant fick gå och gälla 
som fullgiltigt». Hon avvisar åsikten att »Runeberg skulle 
polemiserat emot Tegner för att söka dethronisera honom 
till fördel för sig sjelf». »En sådan oädel sträfvan skulle 
alldrig Runeberg hafva inlåtit sig uppå . . .». »Vid den tiden 
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då Runeberg skref sina kritiker, voro vi alla som hörde till 
den närmaste kretsen, unga människor. Litteraturen var 
ofta samtalsämnet, oftast den svenska. Alt som på den 
tiden i Sverige utkom af skönlitteratur lästes, bedömdes, 
med hvarje underhaltig produkt drefs gyckel, isynnerhet 
Nervanders qvicka tunga var skoningslös, än förlöjligande 
den nordiska kraften, än andra befängdheter. Huru skrat-
tades icke t. ex. åt, om jag rätt minnes, Assar Lindeblads 
vers 'Skön Drifva' huru 'I Nordanväder / Hon luftar de skira, 
de hvita kläder'. . . eller då obarmhertigt gisslades Tegners 
och än mer hans talrika härmares pompösa liknelser, ju 
mindre de syntes belysa eller förklara den sak hvarpå de 
ansågos liksom påklistrade. Deremot talades föga om alldeles 
skrala produkter, de glömdes vanligen genast och fingo 
sällan äran att bli föremål för klander och gyckel». 

I mars 1834 skrev Fredrika Runeberg till Augusta 
Lundahl, att Runeberg brukade skratta åt henne, då hon 
var »utkommen öfver när de gräla på honom, eller glad 
öfver när de berömma honom i tidningarna». Det ger oss 
en vink om hur hon upptog v. Beskows anonyma mot-
angrepp, Den nya stjärnan i Östern, som ingick i bilagan 
till Dagligt Allehanda i sept. 1833. Hon skriver att Rune-
berg »blifvit jämmerligen tilltygad. När annat ej hjelpt, 
har man citerat falskt till och med hans verser, ehuru med 
anvisning på sidan, där slika sägas stå. Det är fullt af ovett; 
troligen kommer mängden att anse det välförtjent . Att 
han ådragit sig detta genom att han ej sjelf skonat är gifvet, 
men så oroar det honom också ej det minsta . . .» Ått detta 
sista omdöme inte går tillräckligt på djupet, att Runeberg 
vid denna tid innerst var mycket känslig för tidningarnas 
kritik har dr Tideström a. a. s. 114 gjort troligt. Motgån-
gångarna och de personliga sorgerna detta år verkade också 
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förlamande på hans skaparkraft. Det är inte mycket av 
hans hand som ingår i Morgonbladet för 1834. Fru Fredrika 
medverkar i stället flitigt med nya urklipp och översätt-
ningar, främst från engelskan igen. Det är inte så litet hon 
härigenom bidrar till tidningens kulturella prägel. I jan. 
ingår en skildring av Robert Burns och Lord Byron ur The 
London Magazine, som ger den skotske artikelförfattarens 
personliga minnen av skalderna och episoder ur deras liv 
och kring deras död. Några veckor därpå följer en längre 
artikel, också den ur en engelsk tidning, som främst dröjer 
vid personligheten hos Byron. Både Byron och Scott stodo 
vid denna tid i centrum för det litterära intresset i Finland. 
I februari ingår en skildring av Lady Hester Stanhope, 
William Pitts berömda släkting och intima vän, känd för sina 
äventyrliga resor i Turkiet, Palestina och Syrien, samt en av 
Canovas död. Genom fyra nummer går en dramatisk skildring 
av »Furst Schwarzenbergs fest i Paris 1810». Fursten var öster-
rikisk ambassadör i den franska huvudstaden kort efter Napo-
leons förmälning med Marie-Louise. Enligt ett tyskt ögon-
vittnes berättelse skildras en storartad fest på österrikiska 
ambassaden. Den överträffade allt man dittills hade sett i 
prakt och rikedom, men slutade i en fasansfull brand som lade 
hela ståten i aska och förde lidande och olyckor med sig för 
otaliga människor. »Snillens öde» är ett axplock ur en ut-
ländsk tidning som visar hur »större delen av litteraturens och 
konstens heroer blivit icke mindre märkvärdiga för vad de 
lidit än för vad de uträttat». Milton, Chatterton, Cervantes, 
Camoens, Galilei, Vesalius, Caravaggio, Correggio, Wouver-
man m. fl. få illustrera sanningen av den uttalade satsen. 
Så ha vi att anteckna ett novellistiskt bidrag för den lättare 
underhållningen nämligen Helvetesbryggan (ur The Caleido-
skop), och en hel del både längre och kortare anekdoter och 
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historier, ofta under den gemensamma rubriken Allehanda. 
En del av dem röra sig om kända gestalter och författare som 
Samuel Johnson, Emanuel Swedenborg, La Fontaine, David 
Hume, Anne Boleyn, Fredrik den store, Lessing, Peter den 
store, Confutse m. fl. andra såsom i »Kanariefågeln» om »en 
gammal ogift engelsk dam», eller i »Den brottslige» om »en 
välklädd främling i Somersetshire». De kåserande bidragen 
handla »Om falsk blygsel» (ur en eng. tidning), om »Moder i 
klädsel» och »Olyckliga äktenskap» (ur en utländsk tidning). 
Efter några allmänna reflexioner om hur äktenskapen mången 
gång äro en följd av egennytta eller av dårskap föres läsaren 
mer direkt in på problemet. »Jag är böjd för att tro att 
orsakerna till huslig otrevnad oftare böra tillskrivas mannen 
än hustrun», heter det. »Vad åtminstone ett rättvist sinne 
icke kan neka är, att, om man än antar felet vara lika på 
ömse sidor, vid en olycklig förbindelse, den ena måste vara 
mer att beklaga än den andra. Ett vidt fält av nöjen är 
öppet för männen, en frihet i deras uppförande är tillåten, 
som är det andra könet förnekad. Sällan bliva de, för lätt-
sinnighet eller ens ett omoraliskt uppförande, förkastade i 
sällskapslivet; men kvinnan åter, låt endast en fläkt av 
skandal uppstå mot henne, då pekas med föraktets finger, 
då höja sig tadlets bittra röster. Den späda murgrönan, 
som slingrar sig kring den mäktiga ekens stam, söker ej 
fåfängt på detta sätt försvar emot stormar och orkaner; i 
icke mindre grad påkallar hustrun mannens försvar. För 
honom har hon lämnat sitt hem, kanske försakat sina vänner, 
och på honom ensam stöder hon sitt hopp om jordisk sällhet. 
Om han överger henne, äro alla hennes förhoppningar för-
störda, och, om hon har ett känsligt sinne, är hennes sällhet 
för alltid förbi». Slutligen bidrar Fredrika Runeberg med 
ett litet satiriskt kåseri om »Fördelarna av att vara utan 

7 
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huvud». Utom signaturen har Fredrika Runeberg i sitt 
exemplar antecknat »engelsk ide». Ett utdrag må tjäna att 
belysa hennes kåseristil. 

Uppriktighet och liberalite är förf:s valspråk och därför 
börjar hon med erkännandet, »att tillfällen givas, då den 
knopplika utväxt man kallar huvud, kan sägas vara ett 
artigt och bekvämt bihang. Till en knopp att hänga hattar 
på, till en stock för hårfrisörens peruker eller modekrämers-
kans mössor, till en snusdosa, till en maskin, att utbreda 
nattmössor på eller att passa in i en giljotin eller att skaka 
på då vi icke ha någonting att säga, till allt detta är den 
oemotsägligt både prydlig och passande.» Många värdera 
också sitt huvud så högt att de aldrig ha hjärta att bruka det. 

Lika väl överväga olägenheterna av att ha ett huvud 
vida de fördelar man har av det. Den huvudlöse kan vara 
varken tjurhuvud eller ett fårhuvud, han kan inte rubba 
andra människors lycka genom att fördjupa sig i skuld över 
öronen, icke störa andras glädje genom att se på dem med 
sneda ögon, han kan inte störta sig huvudstupa i olyckan. 
Huvudvärk, tandvärk, örvärk äro till för blotta inbillningen. 
Den huvudlöse kan varken slå huvudet i väggen eller sticka 
sin näsa i allt, han kan dricka hur mycket som helst utan 
att det går honom i huvudet och han kan kastas ut genom 
ett fönster utan att bryta nacken av sig o. s. v. 

Också i kärleken dokumenterar sig huvudet som onödigt 
och överflödigt, man ger ju hjärta och hand åt den älskade, 
inte huvud och hand. Och kärleken börjar med att förbrylla 
huvudet och bringa det till ett saktmodigt erkännande av 
sin icke-existens. Och å andra sidan, hur lyckligt kunde inte 
ett äktenskap vara om inte huvudet småningom stack upp,  
och visade sin tillvaro. Mulen panna, rynkad näsa, svart-
sjukans hjärnspöken! Förf. slutar med den uppriktiga 
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önskan, »då av allt ont det minsta är det bästa», att »den 
överflödiga utväxten måtte småningom allmännare för-
minskas, åtminstone till tjocklek och vikt». 

Inte heller under år 1835 hinner Runeberg ägna mycken 
tid åt Morgonbladet. Fredrika Runeberg bidrar nu med 
tre längre översättningar: en historiskt intressant skildring 
av Napoleons sista färd från Frankrike ombord på Bellero-
phon, Oehlenschlägers Lycksökarna och slutligen ett referat 
av partier i Ch. S:t Juliens skrift Impressions et souvenirs 
de Finlande. Författaren till det senast nämnda bidraget 
var lektor i franska vid kejs. universitetet i Petersburg och 
gjorde i juli 1834 en resa i Finland via Viborg till Helsingfors. 
Under rubriken i Morgonbladet har fru Runeberg i sitt 
exemplar antecknat »utdragen valda och öfversatta af 
—a g». Sitt referat begynner hon med en rätt så talande 
inledning som visar hennes förmåga att skriva mellan raderna: 
»Referenten ärnar icke i anledning av denna resebeskrivning 
trötta Läsarens tålamod med några tunga och allmänna 
reflexioner över metoderna att resa, över vikten av att med 
klart sinne uppfatta mötande föremål och återge dem med 
allvar och sanningskärlek, över skillnaden mellan att resa 
med lätt sinne och med lättsinne och mera dylikt, icke heller 
vill ref. blottställa sig för mer eller mindre skarpa omdömen 
genom att själf fälla sådana över förenämnda arbetes värde, 
förtjänster och möjliga fel. Avsikten med denna uppsats 
är blott att göra Läsaren härav bekant med bokens för-
fattare och hans sätt att resa och se sakerna, en slags veder-
gällning för de mödor, faror och försakelser Herr S:t Julien 
gått att trotsa, då han lämnat Petersburgs prakt för att 
fördjupa sig i vårt antediluvianska land och skildra det-
samma. Ref. har härvid gjort sig till lag att icke bruka 
självskapade hypoteser, varken då de kunde smickra eller 
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stöta, övertygad om att Herr S:t Julien bäst känner sig 
själv och är mest belåten med att se sina egna beskrivningar. 
Därför vill också ref. så ordagrant och noga följa och sam-
vetsgrant översätta uppgifterna i Herr S:t Juliens skrift, 
att han icke tillåter sig den minsta ändring, de må gälla 
författarens egen karakteristik eller landets». 

Herr S:t Julien besöker »Voxa sjö», »Pounganharje» m. fl. 
orter på väg till landets huvudstad som presenteras på det 
mest befängda vis, dock utan kommentarer eller reflexioner 
av översättarinnan. Först i den sista satsen lyser ånyo 
referentens egna tankar igenom. »Innan vi sluta artikeln 
måste vi tacka herr Lektorn för hans många upptäckter av 
nya okända orter och benämningar inom vårt Finland, för 
hans korta besök, och särdeles därför, att då herr Lektorn 
överallt låtit sin fantasi dansa han med mycken godhet 
erkänt att den överallt i vårt land kunnat dansa på rosor.» 

Under 1836 ingå likaså några bidrag av Fredrika Rune-
berg. Vi ha främst att anteckna en lång, fängslande till 
övervägande del biografisk skildring av Walter Scotts liv 
och diktning. Översättningen, som är gjord efter G. v. 
Krämers »teben und Werke W. Scotts», går genom åtta 
nummer och avspeglar en varm beundran för författaren. 
»Såsom Shakespeare i den dramatiska poesien, så har Scott 
gjort epok i romanen, vilken han förstått att så nära förena 
med historien, att cykeln av hans noveller om Skottland 
med rätta kan anses såsom en teckning i spridda drag av 
detta lands historia. Stor är isynnerhet skaldens konst att 
uppfatta särskilda tidevarvs anda, egendomligheter, seder, 
meningar och åsikter och att framställa dem genom finge-
rade personer, som ofta representera karaktären hos verkliga 
historiska hjältar från en länge sedan förfluten tid. Lika 
djupt som i hävden intränger hans blick i människohjärtat, 
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och det stora värdet hos hans dikter ligger icke blott i hans 
levande fantasi, den tankefriskhet, den fina känsla och den 
mogna världsåsikt de röja, utan även i deras moraliska 
renhet och den sublima tro på det godas och rättas seger, 
som tröstande genomgår dem alla. Ingenstädes märker man 
hos Scott ett jäktande efter effekt och spänning; hans dikter 
äro rundade och fulländade, och det enda som kunde mot en 
och annan anmärkas, vore en nog uthållen vidlyftighet i 
detaljteckningar, varigenom slututvecklingen tvingas att 
komma för brådstörtat och helt och hållet kväva utförandet 
av de så härligt anlagda karaktärerna». 

Vidare har Fredrika Runeberg »ur en utförd skildring» 
gjort ett sammandrag av Jean Pauls liv och diktning. Hon 
dröjer först vid den ytterliga fattigdom han levde i då han 
gjorde sitt inträde i diktens värld, övergår sedan till en 
period i hans liv, då allt omkring honom klarnade och han 
vann rikedom och berömmelse, och slutar med en kort 
skildring av hans sista stunder. Artikeln går genom tre 
nummer av tidningen. Också Runebergs intresse kretsade 
denna tid kring Jean Paul, därom vittna de reflexioner och 
uppsatser av denne som ingå i 1837-års Morgonblad. 

Diktens män ha Fredrika Runebergs intresse, atmosvären 
kring dem är hennes livsluft. Under årets sista månad ingår 
genom flera nummer en lång biografisk skildring efter Thomas 
Moore: »Märkvärdiga drag ur Byrons levnad». Vidare märkas 
som spaltfyllnad några novellistiska bagateller i översätt-
ning: Vindskammarfönstret (ur ett utländskt blad), Tecken-
tydaren — ett skämt om vad den lärde spanjoren och aber-
deenslaktaren lade in i samma teckenspråk, Den oförmodade 
lyckan, Det brydsamma auktionsropet (ur en satirisk, tysk 
skildring av Hamburg), några anekdoter och charader — 
de senare voro ju ett lika omtyckt tidsfördriv som korsords- 
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gåtorna i våra dagar — och slutligen på själva julaftonen 
ett litet skämt i bunden form, betecknat såsom »Insändt» 
och benämnt »Det värsta». »Jägaren som vandrar i skogen 
hela dagen är med tankarna hos sin trogna och sjömannen 
reser världen kring, men lever endast för sin vän då han 
är hemma. 

Men, flicka! ej din kärlek giv 
en vetenskapens vän; 
hans bok, den är hans bästa liv, 
han glömmer dig för den, 
hans yttre bild du äger väl, 
men borta, borta är hans själ. 
Att alltid se och aldrig ses, 
se det är värst av allt som ges. 

Med året 1836 är det slut med Fredrika Runebergs med-
verkan i Helsingfors Morgonblad. Den 8 dec. fick hon sitt 
tredje barn, sonen Lorenzo, och var länge därefter svag till 
hälsan. Följande vår lämnade Runeberg redaktionen, då 
han flyttade till Borgå. Under de fem år han hade stått för 
tidningen hade hans hustru gjort allt som stod i hennes för-
måga för att lyfta av en del av hans arbetsbörda. Vad det 
betydde för hans sinnesjämvikt och arbetsro och därmed 
för hans diktning är inte svårt att föreställa sig. Som prof. 
W. Söderhjelm framhåller var det också att betrakta som 
en offentlig tacksamhetsgärd till hans verksammaste med-
arbetare, då Runeberg i slutet av den långa arbetsperioden 
införde följande reflexion av Goethe i sin tidning: »Man är 
icke alltid ung och får inte alltid vara barn. För mannen 
som känner världen, som vet vad han däri bör verka, vad 
han av den har att hoppas, kan intet vara mera önskansvärt 
än en maka, som överallt verkar jämte honom, som vet att 
för honom förbereda allt, vars stilla flit ombesörjer det, 
som han måste förbigå, vars verksamhet sträcker sig åt alla 
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håll, då hans egen måste gå den snörräta vägen». Men hennes 
betydelse låg inte bara däri, att hon frigjorde tid och krafter 
för Runeberg. Hennes intelligenta litterära uppfattning, 
som lyste fram vid urvalet, bidrog i väsentlig grad att odla 
smaken och att liva och stärka allmänhetens intresse för 
litterära och kulturella frågor. 

För Fredrika Runebergs egen utveckling var det inte 
mindre lyckligt att hon — om än blott som en kugg i 
maskineriet — fick vara aktivt med i det uppbyggande 
arbete som pågick i den närmaste kretsen omkring henne. 
Och vad betydde det inte för hennes självtillit att hon från 
första stund hade Runebergs frisinta uppmuntran och tack-
samhet. »Man frågar: bör kvinnan utestängas från kun-
skaper, och bör hon maskera dem, om hon inhämtat sådana? 
Orimligare än denna fråga är blott dess bejakning», skrev 
Runeberg i tredje årgången av sin tidning. Intressant vore 
att veta i vad mån samarbetet med hans hustru under-
strukit denna frisinta inställning till kvinnan och kunskaps-
förvärvet. I varje fall behövde Fredrika Runeberg under 
denna tid inte anfäktas av samvetsförebråelser för att hon 
arbetade med sin penna, nu var hennes arbetsförmåga och 
all hennes intellektuella utrustning till nytta varje dag. 
Genom sin ställning som Runebergs hustru hade hon fått 
den stora förmånen att göra lärospån på ett område, där 
ännu ingen kvinna i vårt land hade fått pröva sin förmåga. 
Hon hade de naturliga förutsättningarna att lyckas och hon 
hade fått känna sina krafter växa under arbetet. I ett 
flytande uttrycksfullt språk hade hon meddelat sig med 
Morgonbladets läsare, och det urval hon hade gjort för 
tidningens spalter var kulturellt intressant och fängslande 
och tillmötesgick därjämte publikens krav på underhållning. 
Hade hon blott haft en gedignare grund av kunskap, så 
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kunde hon ha gjort en värdefullare insats. Dock, hennes 
insats var god sådan den var, ett komplem'ent till Rune-
bergs och den intellektuella elitens kring honom, och berät-
tigar oss att ge Fredrika Runeberg hedersnamnet vår första 
kvinnliga journalist. 



VI. VÄNNERNA I LÖRDAGSSÄLLSKAPET 

Efter vår skilsmässa från Sverige hade livet vid Åbo aka-
demi legat nere mer än ett decennium. Men på 1820-talet 
märktes bland studenterna ett nytt vaknande liv, ehuru ännu 
utan fastare konturer. Och fastän många av de mest begå-
vade bland dem hade att kämpa mot ekonomiska svårigheter 
och för flera terminer fingo lov att avbryta studierna för 
konditioner, utkristalliserade sig småningom bland dem en 
förtrolig krets, som har satt djupare spår i vår odlings häv-
der än kanske någon annan. Den bär ofta namnet den 
Nervander-Runebergska kretsen efter sina två förnämsta 
medlemmar. Nervander hade redan 1820 blivit student vid 
femton års ålder. På hösten två år senare inskrevos Rune--
berg, Snellman, Lönnrot samt Lille och Ahlstubbe, följande 
år Fredrik Cygnaeus, Carl Backman, m. fl. som studerande 
vid akademien. 

I denna krets av olika begåvning, lynnesart och intressen 
var diktkonsten ett förstahandsintresse som enade och band 
samman. Här i kretsen läste Runeberg upp stycken ur Elg-
skyttarne redan 1826 då han första gången ämnade låta 
trycka dem. Här delgav man kamraterna sina diktförsök. 
Både Nervander, Cygnaeus, Lille, Snellman, Ahlstubbe, 
Laurell, C. Ehrström och andra skrevo poesi. Med livligt 
intresse följde man den mojnande striden mellan den nya 
och gamla skolan i den svenska vitterheten. Man kritiserade 
fosforisterna och ställde sig negativt till många av de sam- 
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tida litterära idolerna såsom den fosforistiske åbopoeten Axel 
Gabriel Sjöström, så varmt hyllad i de akademiska kretsarna, 
och den dryge eloquentiae professorn och kritikern, kansli-
rådet Wallenius. Till dessa unga studenters favoritskalder 
hörde Franzen och Bellman, Lidner och Stagnelius. Den 
svenska diktningen kände man så till punkt och pricka, 
berättar Fredrika Runeberg i sina anteckningar, att det inte 
kom ut något så obetydligt häfte att man inte kände för-
fattaren och boken åtminstone till namnet. Nyare tysk 
litteratur försummade man inte heller. Man läste Goethe, 
Schiller och Jean Paul i den i Upsala utgivna upplagan 
»Deutsche Klassiker» och man beundrade Körners dikter. 

Också de stora politiska tilldragelserna i samtiden följde 
man med intresse. Det visa t. ex. Nervanders brev till 
Snellman i okt. 1831 om Polens frihetskrig och Cygnaeus' 
Kosciuszkosånger 1832. Men vårt eget lands angelägenheter 
lågo dock dessa ungdomar varmast om hjärtat. Den djupare 
bakgrunden till sällskapet var framför allt vad man kunde 
kalla porthanarvet — den allt mer klarnande vissheten att 
vi voro en nation, ett folk för oss, och att Finland inte var 
bara vår »fosterbygd», vår »hembygd», utan vårt fädernes-
land. Så blev sällskapet fröet till och den förnämsta härden 
för den fosterländska väckelse som under de närmaste år-
tiondena under det tilltagande hotet från öster växte sig 
allt starkare i opposition mot byråkratism och undfallenhet 
emot ryska maktspråk. Det är i denna krets och i tänkesät-
ten där som Runebergs patriotiska diktning har sina rötter; 
och det är andan i den han tolkat i de oförlikneliga orden i 
Julkvällen: »Finland stod för hans själ, det kulna, hans torf-

tiga, gömda, heliga fädernesland». 
Efter Åbo brand skingrades de unga studenterna och 

magistrarna åt olika håll, och det dröjde ett par år efter uni- 
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versitetets flyttning till Helsingfors innan de ånyo voro sam-
lade vid lärdomssätet och kamratlivet blommade upp på nytt. 
Till den forna kretsen av vänner sällade sig nya, besjälade av 
liknande strävanden och intressen. Man begynte träffas 
hos varandra en kväll i veckan, ibland om tisdagen, ibland 
om lördagen, och därför har sällskapet kallats än Tisdags-
än Lördagssällskapet. I eftervärldens medvetande lever 
kretsen under det senare namnet, för småningom dominerade 
lördagen alltmer som möteskväll. Efter hand kommo också 
medlemmarnas kvinnliga anförvanter med, om än de att 
döma av Fredrika Runebergs anteckningar inte togo aktivt 
del i diskussionerna, utan för det mesta höllo sig i ett an-
gränsande rum. Hon skriver nämligen: »Vi voro ofta till-
sammans, och de qvällar då herrarnas sällskap var försam 
ladt, kommo ock vanligen fruntimmerna tillsammans hos 
fru, syster eller mor till värden för aftonen. De flesta diskus-
sionsämnen, ifrigt och lifligt af handlade hos herrarna öfver-
bragtes af någon af dem till oss fruntimmer och skärskådades 
så af oss på vårt sätt, och våra tankar i saken meddelades så 
åter åt herrarna. De aftnar, då ej sällskapet sammanträdde, 
samlades dock ofta en större eller mindre del af vår krets i 
Kronhagen, som den ofta kallades emedan de dithörande 
husen bodde i Kronhagen. Då var sällskapet aldrig deladt 
i herr- och fruntimmers-. Samtalet var alltid i hög grad 
lifvat, äfven när det gällde ämnen hvari vi fruntimmer icke 
kunde deltaga, emeiclån vi icke haft rättighet att förvärfva 
oss nödigt vetande däri, och därföre nu blott suto tysta . 
åhörarinnor. Men herrarna ansågo sig icke skyldiga oss den 
förolämpande artigheten att sänka sig ned till vår fatt-
ningsförmåga. Och så fortgick alltid samtalet med högsta 
lif och intresse, omfattande alla ämnen, från de högsta, 
de djupaste, till det gladaste, det mest spirituella skämt». 
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»Något liknande samtalstonen i denna krets har jag aldrig 
lyckats finna annorstädes. Alltid var där eld, men stundom 
var den af lysande, stundom af värmande, stundom ock af 
sprakande art — men alltid eld. Än ett fyrverkeri af snille 
och kvickhet, än allvar och lifvets högsta och djupaste 
frågor, än dispyter, ifriga så att främmande tillfälligtvis 
närvarande trodde de talande färdiga att flyga hvarandra i 
lufven, men oftast upplösande sig i nya infall och skratt, 
aldrig i missnöje eller ovänlighet.» 

»Dagens arbete fortgick alt härunder träget, men när 
aftonen kom, samlades oftast gäster, eller ock begaf man 
sig ofta nog till min mor eller syster, hos hvilka då vanligen 
några andra af Kronhagen infunno sig. Snart var man 
åter lifvad till kropp och själ, och grep följande morgon åter 
med förnyadt mod och krafter i alla de små af mången som 
simpla ansedda göromål som åligga en husmor i ett tarfligt 
hus.» 

»Om somrarna gjordes någon gång utfärder i båt i de 
vackra nejderna kring Helsingfors. Då medtogos sällan 
roddare, utan anlitades blott seglen och när så vinden tynade 
af att vi ej mer kommo ur en fläck, måste årorna skötas af 
herrarna. Så länge det ringaste drag förde framåt suto vi 
vanligen och läto det glida under prat och sång». 

Det är någonting av myt och saga kring denna krets. 
Den hade inga skrivna stadgar och inget bestämt program. 
Inget efterlämnat protokoll kan ge oss en bild av diskus-. 
sioner och meningsbyten. Sällskapet växte fram så små-
ningom ehuru det våren 1830 konstituerade sig och fick 
något fastare konturer. Senare kallades det stundom »namn-
lösa sällskapet», men Fredrika Runeberg påpekar att det »i 
sjelfva verket var så fullkomligt namnlöst att det, medan 
det varade, icke ens benämndes som så». Det enda yttre 
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sambandet var en ringa årsavgift, som användes till bok-
inköp, för nästan alla medlemmar voro lika fattiga på denna 
världens goda som de voro rika på andens gåvor. Böckerna 
fingo sällskapets medlemmar låna från möte till möte. Då 
hade låntagarna att referera och bedöma dem och mången 
gång utspunno sig livliga diskussioner. Det kunde också --
ehuru rätt sällan — hända att man läste högt en bok och 
sedan drabbade samman kring den. rör att man skulle 
slippa vårda ett eget bibliotek lottades böckerna ut vid 
årets slut. De sista åren av sällskapets tillvaro, då med-
lemmarna hade en bättre ekonomisk ställning, föll årsav-
giften bort och de gemensamma köpen upphörde. 

Då man samlar de få och spridda uppgifterna om säll-
skapet och försöker se detta som bakgrund till vars och 
ens livsgärning, står det ganska klart för en att Cygnaeus 
har rätt då han säger att det troligen är det märkligaste 
sällskap som någonsin har existerat i vårt land. Så mäktig 
är den kulturella insats många av dess medlemmar ha gjort, 
så många nya ideer ha de förmedlat, så många impulser ha 
de gett både varandra och landet i dess helhet. Men allt 
detta sprudlande liv var inte bara ett fyrverkeri som lyste 
och försvann. Ideerna omsattes i verklighet och diskussio-
nerna mynnade ut i fosterländskt arbete. Man lät skäm-
tet flöda över de akademiska fädernas inskränkthet, men 
man satte också som mål att själv verka i annan anda till 
vetenskapens och högskolans bästa. Både Runeberg, Ner-
vander, Snellman, Nordström, Lille, A. A. Laurell, Rein 
m.fl. ställde arbetet bland ungdomen vid universitetet som 
livsmål för sig. De motgångar en del av dem hade är det 
inte skäl att i detta sammanhang dröja vid. 

Då man lät sin vakna och berättigade kritik gå ut över 
trivialskolan, det enda statsläroverket i Helsingfors vid denna 
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tid, omsatte man kritiken i handling och grundade ett privat-
läroverk, Helsingfors Lyceum, där pennalism och kroppsaga, 
voro bannlysta och där undervisningsmetoderna voro tids-
enliga, där de moderna språken hade mer utrymme och där 
man hade goda lärarkrafter som togo sin sak på allvar. 
Under de tidigare åren av läroverkets tillvaro, således från 
15 mars 1831 framåt, verkade ett drygt tiotal av sällska-
pets medlemmar vid skolan. 

När man behövde ett eget språkrör för sina litterära och 
kulturella strävanden, grundades Helsingfors Morgonblad, 
där Runeberg förde fram sin kritik av den samtida svenska 
diktningen, men också offentliggjorde en hel del av sina 
egna dikter, prosaberättelser, översättningar av finsk folk-
dikt, sin uppsats om sederna och folklynnet i Saarijärvi, 
trädgårdsmästarbreven m. m. Bidragen av Lönnrot, Ner-
vander, Cygnaeus, Lille, Nordström, J. J. Tengström, Mattias 
Alexander Castren och icke minst av redaktörens egen hustru 
visa mångsidigheten i intressen hos sällskapets medlemmar. 

Och slutligen tog man inom denna krets av högt bildad 
svenskspråkig ungdom initiativet till Finska Litteratur-
sällskapet, som så mäktigt har bidragit till det finska språkets 
utveckling. Dess främsta uppgift var till en början att under-
stöda Elias Lönnrots forskningsarbete. Kantele, hans första 
runosamlingar, hade kommit ut i 4 häften 1829 1831, men 
han saknade medel att fortsätta. Så blev sällskapet i till-
fälle att 1835 ge ut första upplagan av Kalevala, som jämte 
Elgskyttarne bildar den ståtliga ingången till vår litterära 
storhetstid. 

De mer framträdande medlemmarnas insatser i vår 
historia äro så väl kända, att vi icke närmare behöva dröja, 
vid dem. Men låt oss för att få en konkretare bild av säll-
skapet som sådant förflytta oss tillbaka i tiden till en vår- 
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vinterafton år 1831. Vänkretsen är samlad i magister Rune-
bergs och unga fru Fredrikas nyinredda hem i den forna 
snickarverkstaden vid Manegegatan 7. Det är mer anledning 
till glädje nu än mången gång förr, ty Lyceum har nyss 
öppnat sina portar och Litteratursällskapet har haft sitt 
konstituerande möte. 

I samspråk med värden som står där med det rika mörk-
bruna håret högt tillbakastruket se vi Johan Jakob 
Nervander, hans examens- och promotionskamrat och när-
maste vän i kamratkretsen, fastän de senare skildes åt bl. a. 
av olika studier. Nervanders namn har gått till eftervärlden 
med en strålglans omkring sig som få andras. Han var 
»snillrik och vacker och blixtrande kvick», skriver Fredrika 
Runeberg om honom. Under studenttiden lovade han lika 
mycket som skald och som vetenskapsman. »I hänseende 
till poesi och bildande konst var han den utmärktaste kän-
nare Finland ägt», skrev Snellman efter hans död. Det har 
sagts att examen för honom var en yster lek, i varje fall 
tog han den med glans och nådde det högsta röstetal som 
fakulteten någonsin hade delat ut. Hans akademiska bana 
skänkte honom många segrar. Vid 24 års ålder skötte han 
som vikarie fysikprofessuren och vann senare på detta om-
råde — även tack vare meteorologiska institutet som han 
grundade — europeisk ryktbarhet. Som skald tog Runeberg 
våren 1830 försteget genom sin första samling Dikter, vilken 
kom som en vårens första svala från den unga kretsen. 
Hösten 1832 begav sig Nervander på en vetenskaplig studie-
resa med understöd från universitetet och återvände först 
våren 1836. Under de åren var han endast genom sina rese-
brev då och då närvarande i Lördagssällskapet. Som bevis 
på Nervanders fortvarande vänskap med Fredrika Runeberg 
och hennes syster kan nämnas att dessa resebrev (1832— 
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1836) oftast, om man undantager breven till hans hustru, 
voro riktade till dem, någon gång till Fredrik Tengström 
och till Ahlstubbe. Nervanders levnadstecknare har vittnat 
att knappt någon med mer brinnande nit lagt sig vinn om 
allt som kunde medföra båtnad för »fosterlandets ögonsten», 
universitetet. 

Om Runebergs roll i kamratkretsen, skriver hans hustru, 
att ehuru han var, »ett af de mest gifvande och mest lifvande 
elementen i detta sällskap af intelligens, ungdom och eld» 
så mottog han där även mycket. Hans skygghet i sällskap 
hade nu »fullkomligt gifvit vika» och han »framstod som den 
glade älskvärde sällskapsman som han senare fortfor att 
vara». Och hon tillägger: »Att Runeberg under dessa år var 
som författare mera produktiv än under någon annan tid 
af sitt lif, kan väl ock till någon del tillskrifvas det lifvande 
umgänget, hvilket gaf ständiga väckelser.» 

Till Runeberg och Nervander sällar sig en högrest, kraft-
full gestalt. Det är Johan Jakob Nordström, redan 1828 
vid 26 års ålder t. f. professor i folk- och statsrätt samt 
nationalekonomi och några år senare professurens ordinarie 
innehavare. Som författare till Svenska statsförfattningens 
historia skapade han sig på slutet av 1830-talet ett berömt 
och aktat namn och utnämndes under följande årtionde till 
svensk riksarkivarie. Hans inlägg lyssnar man gärna till, 
för han har djupa insikter och genomträngande tankeskärpa. 
Till den närmaste kamratkretsen hör också Johan Vilhelm 
Snellman, som i dagarna skall taga sin kandidatexamen. 
Han är denna termin och även senare lärare i latin vid 
Helsingfors lyceum, men det som framför allt redan fångat 
hans intresse är Hegels filosofi, som han några år senare 
skrev sin docenturdissertation om och som han förblev 
trogen hela sitt liv. Man kan redan i honom varsna den 
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blivande tänkaren och statsmannen. Fredrika Runeberg 
karakteriserar honom som medlem i kamratkretsen på föl-
jande sätt: »Allvarsam, artig mot fruntimmer, sade smicker 
och komplimanger, något som eljest icke brukades i vår 
krets. De verser vi af honom sågo voro stundom rätt vackra, 
i allmänhet mera utarbetade och stänkte ej fram vid hvarje 
skämt, utan voro vanligast i en allvarsammare genre. I sitt 
väsende temmeligen lik sig sådan han syntes de senare åren, 
naturligtvis dock med den skilnad som alltid äger rum emellan 
en ung och en gammal person. Envis och bestämd som han 
var, råkade han stundom ihop med Runeberg, som just ej 
heller han var den som lätt gaf med sig.» Därpå anför hon 
Runebergs yttrande: »Vi ha alltid varit som två tuppar, 
Snellman och jag, stå vi på samma sophög, så slåss vi, men 
stå vi på två skilda, så gala vi efter hvarandra.» Snellman 
är just inbegripen i en ivrig dispyt med Mårten Lindfors, 
»icke det skrifna utan det talade ordets man». Det är en 
fröjd att höra dem diskutera. Också Lindfors är rikt begåvad 
och har ordet i sin makt. Han gör det ena kvicka inpasset 
efter det andra, medan Snellman segt och outtröttligt för-
fäktar sina åsikter. »Under det flödande talet vexlade blixtar 
så klara att man tyckte dem böra kunna upplysa det mör-
kaste djup med paradoxer, underliga funderingar, skimrande 
beskrifningar och förklarande upplysande vyer öfver alla 
möjliga nejder af vetande. Utan att tröttna kunde han så 
hålla på att tala i timtal. Ej heller tröttnade man lätt att 
höra på honom», skriver Fredrika Runeberg på tal om 
Lindfors. Axel Adolf Laurell, rektorn vid det just startade 
läroverket, närmar sig dem i förmodan att ett filosofiskt 
problem är under debatt. Med sitt klara intellekt och sina 
grundliga insikter i ämnet — han är docent i teoretisk filosofi 
sedan 1826 — kommer han säkert fram med några vägande 
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synpunkter. Snellmans världsåskådning är ännu i vardande, 
men intuitivt anar han det nära sambandet mellan psyko-
logien och vetenskaper sådana som anatomi och fysiologi. 
Därför diskuterar han så gärna med eskulapen Lindfors. 
Vem är för resten inte road av att byta tankar med Mårten 
Lindfors, själva »ångpannan» i vänkretsen, som Runeberg 
kallar honom. De fruktbringande tankarna att grunda ett 
modernt privat läroverk i Helsingfors och att stifta ett 
sällskap för litteraturens främjande ha bägge honom till 
upphovsman. Laurells yngre bror, Alexander Fredrik, också 
han senare lärare vid Lyceum är inte med i kväll. Han 
studerar flitigt på kandidatexamen. Hans strävanden kröntes 
också med framgång så han vid promotionen följande år 
blev primus. 

Den unge studenten som »blickar mörkt» och tar sig om 
polisongerna är Fredrik Cygnaeus. Han läser på filosofie 
kandidatexamen också han och står just i beråd att kasta 
sig in i sitt tentamensår, »för de flesta den bittraste prövo-
tiden i deras liv», som han en gång uttryckte sig. Han har 
redan skrivit dikter, något formlösa och dunkla som det mesta 
han skrev, men har också visat prov på sin framsynthet som 
kritiker, då han bedömde de första utkasten till Elgskyttarne. 
Som vältalare kunde han med sina tändande ord och sin entu-
siasm gjuta in eld och entusiasm i sin åhörarskara. Hans 
vänner hade tagit för vana att smått skämta med honom, 
men Topelius, som från 1833 stundom var med om mötena 
berättar att Cygnaeus värjde sig manligen mot »Runebergs 
lugna humor, Snellmans skoningslösa logik, Nervanders 
sarkasmer och Nordströms infall, vassa som synålar». Medan 
Cygnaeus' tentamensår lyckligt led mot sitt slut, företog 
sig Runeberg att den 1 juni 1832 i Helsingfors Morgonblad 
införa en humoristisk ballad »Den siste candidanden», som 



115 

anspelade på Cygnaeus avsky för tentamensläsning och 
väckte munterhet i kamratkretsen. Cygnaeus deltog regel-
bundet i sällskapets sammankomster till början av 1831 och 
sedan från jultiden 1831 till inpå våren 1833, då han blev 
utnämnd till lärare i »de politiska vetenskaperna» vid kadett-
kåren i Fredrikshamn. Då han under senare år tillfälligtvis 
var inne i Helsingfors försummade han aldrig »kusinernas» 
sammankomster, så kallade sig medlemmarna inbördes 

ibland. 
En högt skattad men sällsynt gäst i kretsen är Elias 

Lönnrot. Han var med då Litteratursällskapet stiftades, 
men blev ett par år senare utnämnd till läkare i Kajana. Nu 
har han redan med sin näverkont på ryggen vandrat vida i 
Karelens öde skogar, givit ut sina första häften finska runor 
och står i beråd att företa nya färder. Här i kamratkretsen 
sitter han blid och försynt, med en stilla hänförelse strå-
lande ur sitt ödmjuka väsen. 

Också Bengt Olof Lille, lärare i Lyceum under de första 
åren av dess tillvaro, är närvarande i kväll. »Benedictus» 
är allvarlig och sirlig till sitt väsen som en blivande professor 
i kyrkohistoria ägnar och anstår, men här i ringen av nära 
vänner och bekanta »brast rävskinnet», som Runeberg 
brukade säga, och han hör till de gladaste bland de glada. 
Han sjunger sina glättiga visor, som han själv diktat, 
improviserar och är munter till överdåd. 

Om Lille sköter om de glada visorna, så sörjer Carl 
Henrik Ståhlberg för den musikaliska underhållningen i 
övrigt. Fredrika Runeberg berättar om honom att »han 
hörde till de lugna entusiaster dem man stundom påträffar. 
Liten och i sin själ liflig och ifrig var han till det yttre och 
i synnerhet i sitt tal nästan plågsamt långsam och kunde 
med största säflighet uttala de mest brinnande ord. Musi- 
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kalisk och ifrig fiolspelare hänrycktes han lätt af ett vackert 
musikstycke, synnerligen om han ansåg sig ha lyckats utföra 
det bra och då lade han fiolen sakta på sin rygg och stod 
en stund på ett ben i sin förtjusning, och kunde väl sen helt 
säfligt säga: jag skall säga som sanningen är att det var 
vackert». 

Mången gång är dr S. E. Sjöman med, som var Runebergs 
läkare ännu under början av Borgå-tiden, och två som ofta 
syntes tillsammans voro Carl Backman, lärare vid Lyceum 
och senare dess föreståndare samt Lars Isak Ahlstubbe, 
Runebergs forna sidokamrat i skolan i Vasa. Ahlstubbe var 
»godsint och ända till öfverdrift tålsam mot kamrater, ehuru 
han sades väl kunna hålla andra på afstånd», skriver Fredrika 
Runeberg, »vänfast, hjärtlig, litet sentimental, älskande att 
låta dagen gå som den kom». Då koleran härjade 1831 
anmälde sig Ahlstubbe, Backman och andra som sjukskötare 
på sjukhusen. Det som gjorde Ahlstubbe till »en kär planta» 
i kamratkretsen var hans härliga lynne och även hans för-
måga att med lätthet improvisera ett tal i klingande perioder 
på romarspråket. I kväll sitta de inbegripna i samtal med 
Fredrik Tengström. Både Backman och bergmästarn har 
fått titulaturen »kammarmekanikus» av Runeberg, som 
hittar på tusen skämt och infall rörande deras »kammar-
mekanik», deras intresse för »alla möjliga slöjder». Bland 
de mer framträdande gästerna må vi ytterligare nämna 
»filosofen», professor J. J. Tengström, sällskapets högt skat-
tade äldste medlem, samt Johan Magnus af Tengström, 
»Blomman», sedermera professor i zoologi och botanik, bägge 
kusiner till Fredrika Runeberg. Den förres berömda uppsats 
i Aura 1817 och 1818 »Om några Hinder för Finlands litte-
ratur och kultur», där han yrkade på större kunskap i vårt 
lands framfarna öden och även i finska språket, hade med 
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all sannolikhet gjort intryck på hans läshungriga kusin 

Fredrika. 
Under senare delen av Lördagssällskapets tillvaro kunde 

man få se den lovande skalden Zachris Topelius med på 
mötena eller unga begåvade vetenskapsmän som Matthias 
Alexander Castren och Gabriel Rein. Då var också spinn-
sidan rikare företrädd. Utom Fredrika Runeberg och hennes 
vackra, glada syster Carolina, såg man fru Anna Kristina 
Nordström, född Synnerberg, och fru Agatha Emerentia 
Nervander, född Öhman. Från 1834 voro Runebergs systrar 
Carolina och Mathilda Runeberg ofta med i kretsen, likaså 
Snellmans och Nervanders systrar, Maria Prytz och hennes 
systrar och framför allt »Hebe», Augusta Lundahl, under 
hennes tillfälliga besök i huvudstaden. Vi skola något ut-
förligare dröja vid dem bland det kvinnliga elementet som 
stodo Fredrika Runeberg närmast. 

Carolina var den äldsta av systrarna Runeberg och hade 
på sin brors uppmaning kommit ner till Helsingfors för att 
skaffa sig sitt uppehälle genom att starta en skola för små 
barn. Den öppnades i februari 1834 och många äro de små 
barnhänder, som de följande årtiondena i sanden på pulpeten 
hos henne lärde sitt första abc. Carolina var lång och ståtlig 
med kraftigt tecknad profil och det vågiga håret konstlöst 
hopringlat vid tinningarna. Livslust och vitalitet strålade 
ut från hennes person, där hon satt i den karakteristiska 
ställningen med ena benet kastat över det andra och ena, 
armen lagd på den andra med händerna som stöd om arm-
bågarna och berättade tokroliga historier . Denna sprud-
lande varma livskänsla följde henne livet ut. E. Nervander 
omtalar en episod från hennes åttioförsta år, då hon en 
solig dag vandrade ute och i närheten av Gamla kyrkan 
mötte en gammal bekant. De veko in i kyrkoträdgården 
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och satte sig på en bänk. »Vet du vad jag tycker det är 
roligt att leva», hade Carolina sagt. »Den vackra himmeln 
och fågelsången och grönskan. Jag har så mycken fröjd, 
att jag kunde ge bort och dela med mig och ändå ha nog.» 

Carolina Runeberg hade kanske redan på 1830-talet sin 
glädje av »små diktförsök», fastän hon först ett par decennier 
senare gav ut sina poesier i bokform. Tilda Runeberg skrev 
aldrig vers som Carolina, men lär dock ha varit en mer 
poetisk natur än systern. Hon sjöng visor till gitarr i den 
intima vänkretsen, och tillsammans med sin svägerska 
Fredrika vandrade hon genom Almqvists »soliga rosengårdar». 
Hon hade ingen skolbildning  familjens förmögenhetsför- 
hållanden voro redan så förändrade då hon växte upp — 
men med Fredrikas hjälp var hon angelägen att bättra vad 
som brast. Liksom Carolina var Tilda Runeberg storväxt, 
men för övrigt mycket olik henne till utseendet. Hennes 
stora kraftiga drag minde mest om store bror Ludvigs. Det 
präktiga mörkbruna håret var nerkammat över vardera sidan 
av pannan, de uttrycksfulla drömmande ögonen kunde lysa 
upp av oförställd glättighet. Mest satt hon dock med huvudet 
nedlutat över sin slätsöm och lyssnade till samtalet och då 
hon ibland tog del i det, var det utan många ord, men hon 
lade in sin fulla övertygelse i det hon sade. Tilda Runeberg 
skildras som begåvad med både fantasi och egenart och som 
en djupt harmonisk natur. Det var till henne Runeberg vid 
hennes förlovning skrev de bekanta orden om betydelsen för 
varje människa att nån gång ha fått känna sig riktigt lycklig. 
»Jag menar att det fåfänga och platta i lifvet aldrig sedan 
kan få en allvarsamt fästad, om man nån gång lärt sig veta 
hvad en stor lycka eller olycka vill säga.» Glädjetiden blev 
dock kort för henne, blev »tärepenningen för lifvet» för att 
tala med Fredrika Runeberg. 
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Av de två systrarna var Tilda den som varmare drogs 
till Fredrika och i gengäld rönte större sympati av henne. 
Det rådde inte alltid harmoni mellan de tre svägerskorna, 
vare sig det berodde på j alousien kring en älskad broder 
eller på motsättningen mellan det tengströrnska och det 
runebergska, den gamla kultursläkten och de fattiga släk-
tingarna. Under de återstående helsingforsåren voro dock 
systrarna Runeberg så gott som medlemmar i sin brors 
familj och hälsade stundom på även senare. Deras närmaste 
vänner i kamratkretsen voro Laura Nervander och A hl-
stubbes syster Henriette. Stubban, som hon kallades, av-
gudade sin bror och för att underlätta hans studier vid 
universitetet vistades hon under senare delen av 1830-talet 
många år som guvernant i Ryssland. För sin tid var hon 
både kunskapsrik, språkkunnig och beläst och lär med sin 
späda gestalt, sin nästan smygande gång och sitt noli me 
tangere-väsen ha haft ett visst tycke av Fredrika Bremer 
som gammal. Hennes stolthet på äldre dagar var att hon 
kunde berömma sig av att ha givit Runeberg uppslaget till 
Nadeschda, då hon för honom berättade historien om slavin-
nan och de två furstebröderna, sådan hon hade hört den 
under sin guvernanttid i Ryssland. — Laura Nervander åter 
var kvick och trevlig och en av Runebergs favoriter, men 
henne försäkrade han upprepade gånger, att hon skulle bli 
slagen ur brädet så snart Hebe kom och »kaschade» åt henne 
med »afvig hand». 

Hebe var det namn Augusta Lundahl bar hos Runebergs 
och genom dem i Lördagssällskapet , där hon var en kär 
gäst då hon tillfälligtvis var i Helsingfors. Z. Topelius 
nämner i sin dagbok från denna tid att han blivit presenterad 
för »den lärda mamsell Lundahl». Ja, en ovanligt gedigen 
bildning hade Hebe, det kan man sluta till redan av hennes 
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brev, men epitetet täcker dock blott en sida av hennes 
väsen. Atterbom kallade henne en gång djupt och vackert 
»en skyddsande» och senare fick hon låna Runeberg namnet 
till hans idealgestalt av ung kvinnlighet, fröken Augusta i 
Julkvällen. Runeberg var varmt intresserad av henne och 
hennes poetiska försök och visade henne mycken upp-
muntran, kanske till en del för att han som Nervanders 
intime vän hade större förutsättningar att förstå den djupare 
bakgrunden till hennes liv. Efter sin lysande examen 1827 
hade Nervander för ett par år framåt vistats i det lundahlska 
hemmet för att läsa med de unga sönerna i huset. Den 
kulturella atmosvären var stimulerande för honom och han 
trivdes bra med sina elever, båda sedermera framstående 
vetenskapsmän. Här mötte han också husets sextonåriga 
enda dotter. Nervander och Hebe kunde inte undgå att 
ömsesidigt intagas och inspireras av varandra. Mycket av 
vad han diktade under dessa år hade henne till föremål, och 
under hans inflytande inspirerades också hon att ge sina 
känslor och tankar form i lyriska dikter. Hebes gulnade 
minnesböcker sluta inom sina pärmar mången bikt som sökt 
och funnit gensvar. Skriven med Nervanders egen handstil 
möta vi där hans vackra dikt »Jag minnes dig», som 1829 
ingick i Helsingfors tidningar: Det låter nästan som ett 
svar, då Hebe år 1833 i kalendern »Vinterblommor» publi-
cerar den lilla vackra dikten »Till den frånvarande». I 
samma kalender har Nervander publicerat några små stro-
fer »Till ett par dansskor» i en lätt och graciös rytm, som 
ger visionen av chiffon och parkettgolv, ungdom och fäg-
ring. Efter Augusta Lundahls död fann man bland hen-
nes ungdomsminnen en förtjusande balsko av ljusbrunt 
saffian och på det vita fodret hade Nervander egenhändigt 
skrivit ner den lilla dikten som han en gång dedicerade till 
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den sjuttonåriga. Emil Nervander berättar också, att den 
gripande självbekännelsen I en minnesbok, som ingår i 
Nervanders samlade skrifter, ursprungligen var skriven på 
ett blad i Augusta Lundahls album. 

Det var en yngling. — Ej från Hellas kuster 
lopp ut ett fartyg krönt av flere rosor, 
än de varmed det unga hoppet glatt 
hans lilla julle blomsterhöljde, när 
sin färd den styrde ut på livets hav; 
men ren bland strandens skär den skeppsbrott led . . . 

Verkligheten talade ett obevekligt språk. Redan som nitton-
årig hade Nervander i en ömtålig och svår situation ingått 
vad man närmast kunde kalla ett samvetsäktenskap, som 
bekräftats genom kyrklig vigsel i augusti 1827 kort innan 
han antog konditionen i det lundahlska hemmet. Vigseln 
hade ordnats i största tysthet, så att endast Nervanders 
närmaste vänner Runeberg och Cygnaeus och mycket få 
övriga alls visste om saken. Det var, som Nervanders biograf 
antar, främst av konventionella skäl, då Nervander ännu 
inte hade ekonomiska möjligheter att uppträda som äkta 
make och familjefar. Uppvaknandet kom för Hebe och 
Nervander och svepte som en frostnatt in över deras liv. 
Hebes poesi slog aldrig ut i blom, och inte heller Nervander 
blev som skald vad hans ungdomsdikter läto ana. 

På Runebergs uppmaning lämnade Augusta Lundahl då 
och då bidrag till de första årgångarna av Helsingfors Morgon-
blad och senare även någon gång till Borgå tidning medan 
han redigerade den. Den 7 maj 1833 skriver Fredrika Rune-
berg jämte det hon på Runebergs vägnar sänder henne ett 
exemplar av Elgskyttarne: »Nu är den väl en nog gammal 
nyhet, men den egentliga afsikten uppfyller den dock, att 
vara ett tecken af den innerliga välvilja och värma, med 
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hvilken han omfattar, jag vågar icke säga DIG, det vore 
kanske alltför fritt, men Din poesi, af hvilken Du var så 
god och lät oss se så täcka prof i fjol. Tro icke, söta Augusta, 
att jag skrifver grannlåter, vare det långt ifrån mig att 
vilja fläcka en så vacker blomma som Din sångmö med 
smickrets allt bleknande fläkt. Men hvarför, bästa Augusta, 
låter Du oss ej mera se något af Din hand? Runeberg var 
så innerligt fägnad af det lilla vi i fjol läste . . . Han tyckes 
anse Din poesi som en ljuf och täck blomsterknopp, på 
hvilken man väl ej ännu rätt kan se huru vacker blomman 
skall bli, men hvilken nu redan fägnar, och hvilken blott 
behöfver sin inneboende natur för att utveckla sitt full-
komliga behag, men hvilken främmande inflytelse och fram-
för allt försöket att böja den efter en främmande eller mindre 
naturlig form kan helt och hållet fördärfva.» I ett brev av 
den 15 februari 1838 frågar fru Runeberg sedan hon yttrat 
att hon nyss läst Mellins kalender »Vinterblommor», där 
Dina så täckt utmärka sig: »hvarför låter du oss aldrig glädjas 
öfver något nytt af Din hand?» och tillägger senare i brevet: 
»Nu var Runeberg här och bad mig sända Dig tusende sinom 
tusende helsningar och säga Dig, att Du skall vara snäll 
och skrifva vers och ej allenast bref och att Du ofta må 
läsa upp för Dig Din egen vers: 

Och det sorgsna vill jag glömma, 
därför vallmo ock jag har. 
Blott det sälla vill jag gömma, 
blott det ljufva hålla kvar. 

Ännu i september 1839 ber fru Runeberg henne bevekande 
att inte undandra sina medmänniskor glädjen att njuta av 
den gudagåva hon fått i sin poetiska talang. 

I Lördagssällskapet var Hebe hjärtligt uppburen av alla. 
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I eftervärldens minne lever hon främst som Fredrika och 
J. I,. Runebergs väninna. Efter ett av hennes besök i Hel-
singfors hösten 1833 skriver Fredrika till henne: »Runeberg 
säger, att han icke har litet ledsamt efter Hebe, ty han har 
mycket. Men hvad skall jag göra, jag har nu engång fått mig 
en sådan man som håller af och har ledsamt efter de unga 
flickorna, och så kan jag ej bättre göra, än hjelpa honom 
att hålla af dem och ha ledsamt efter dem, hvad vill jag 
göra annat». 

Augusta Lundahl gifte sig år 1844 vid 33 års ålder med 
filosofie-, teologie- och kirurgiedoktor Gabriel Wallenius. 
Hela livet bestod Fredrika Runebergs och Augusta Lundahls 
vänskap. Deras brev äro kulturhistoriska dokument värda 
att bevaras för eftervärlden. 

I kamratkretsen såg man också stundom systrarna Prytz. 
Av ett namnsdagsskämt hösten 1833 framgår att både Hanna 
och Maria redan då hörde till den. Det är Maria Prytz som 
lånat studentens syster Maria sina drag och sitt namn i 
Runebergs dikt Hanna. Och skalden var hövisk nog att 
låta hennes stora syster ge namn åt diktens huvudperson. 
Redan tidigare ha vi mött Maria Prytz i vår skildring. Hon 
var då endast tio år gammal, en av de små faderlösa flickorna 
som fingo ett skydd hos sin morfar ärkebiskopen i Pargas 
och sutto lyssnande bland prästgårdsbarnen, då Runeberg 
berättade sagor för dem. Nu var hon redan inne i ung-
flicksåldern, en uppenbarelse av mycken finhet och fägring. 
Hon var musikalisk, hade en vacker altstämma och dess-
utom utpräglade konstnärliga anlag. I hennes pennteck-
ningar av Runeberg, Topelius, Robert Tengström o. a. lägger 
man särskilt märke till den intelligenta karakteriseringsför-
mågan och den känsliga linjeföringen. 

Hösten 1841 vistades Maria Prytz »ett par veckor» hos 
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Runebergs i Borgå tillsammans med Runebergs yngsta 
syster Tilda, ett par veckor som i systrarna Prytz' tanke 
voro alltför långa, men som Maria själv fann »alltför korta», 
enligt vad hon vid hemkomsten skrev till sina »Goda Borgå 
vänner, egen Farbror och Fredrique». I brevet sänder hon 
»de hjertligaste tacksägelser för de trefliga veckorna». »Jag 
har redan så ledsamt», skriver hon, »och får väl allt så tomt 
efter Er och edra stilla lugna dagar och trefliga aftnar — 
men jag skall sy flitigt bara sy och sy . . . Ock vet Ni här 
tycka de att jag dröjt för länge hos Er — syskorna väntade 
mig inte mera och hade beslutit att se nådiga (eller rättare 
onådiga) ut när jag skulle komma — lyckligtvis glömde de 
det ändå alldeles när de fingo se mig och äro nu lika kär-
vänliga som någonsin, men de andra ha skrattat åt mina 
långa två veckor -- men ändå kan jag förhärdade människa 
icke ångra mig och tänker inte heller göra det; de må säga 
hvad de vilja — bara inte du goda Fredrique tycker som 
de — ack gör inte det, utan håll af mig fast jag inte stort 
förtjenar det och det skall Farbror också göra det är så 
roligt att få tänka att man är afhållen — jag skall hålla af 
Er tillbaka, alltid, alltid och så mycket — jag kastade så 
många slängkyssar åt Er i morse och under vägen — det var 
medvind till Borgå och jag litade på att den skulle föra dem 
till Er — de må nu bara inte ha kommit vilse.» Samma 
lugna varma ton genomgår även hennes nästa brev till 
Fredrika Runeberg, daterat den 15 december 1841. I slutet 
sänder hon »tusende hälsningar och många kyssar . . . till 
Farbror» och tecknar sig »Fredriques goda vän Maria». 

Av professor Gunnar Castrens biografiska studie över 
Maria Prytz framgår, att det var under denna borgåvis-
telse Runebergs kärlek till Maria Prytz övergick i en 
känsla som grep honom helt. Maria Prytz däremot be- 
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varade sin självbehärskning. Och våren 1842, då Rune-
berg under sina många helsingforsresor öppet visade sina 
känslor för henne och hon insåg att förhållandet både till 
Fredrika och till Runeberg blev ohållbart, bad hon ho-
nom inte vidare komma till Helsingfors för att råka henne. 
Det var nu hon »svarte nej, detta sorgsna nej». 

0, du teg vid allt 
vad jag frågte om, 
fick ej kärlek ge, 
lovte kärlek ej. 

Giv av nåd ett svar, 
blott det minsta ord: 
skall jag komma än, 
vill du se mig mer? 
Vad din läpp var skön, 
vad din mun var ljuv 
när du svarte nej, 
detta enda nej.» 

Hösten 1841 var den första och enda gången Maria Prytz 
besökte Runebergs i Borgå. »Det är så farligt att komma 
till Borgå», yttrade hon en gång. Att hon drog sig tillbaka 
och slöt sig inom sitt skal redan 1842 visar Runebergs brev 
till hans syster Tilda i november 1843 med anledning av 
hennes förlovning: »Jag påminner mig, att du skref att Maria 
syntes taga en hjertlig del i din glädje, det fägnar mig mycket. 
Jag -vill så gerna se henne vacker, och den likgiltighet jag 
länge sett henne visa sina gamla vänner har i mina ögon 
missklädt henne så mycket.» 

Slutet av Maria Prytz liv var fyllt av sorg och sjukdom. 
Det sista lilla brevet från henne till hennes »goda Fredrique» 
är skrivet julen 1847 och låter oss veta, vad vi redan anat, 
att det ingalunda var likgiltighet som låg bakom hennes 
tillbakadragenhet. Det är det enda dokument av hennes 
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hand, där man förnimmer ett genljud av den smärta hon 
måtte ha känt i djupet av sitt slutna stolta människoväsen. 
»Tro gerna att jag sjelf är en gåta, men begär ej att jag skall 
lösa någon sådan — om Du ock hade skäl att fordra det . . 
Ack — den mörka gåtan, göm den göm den till förkla- 
ringen! Jag begär bra mycket af Dig, men Du har ock varit 
mycket god emot mig alltid . .» Fredrika Runeberg åter 
upphörde inte att prisa hennes fina och älskliga väsen, 
skriver Strömborg, och gladde sig att Runeberg fick taga 
avsked av henne kort före hennes död. Det var våren 1849. 
Maria Prytz var då endast 32 år gammal. 

Vi ha i det föregående i många stycken sett på Lördags-
sällskapet och dess medlemmar med Fredrika Runebergs 
ögon. I ett brev hösten 1867 från Augusta Lundahl få vi 
en bild av Fredrika Runeberg själv i denna krets. Väninnan 
erinrar sig »några ästetiskt sommarvarma dagar . . . i det 
vackra hemmet i Kronohagen . . . Edra klubbaftnar med de 
bildande samtalen öfver Poesie och skön konst i skiftande 
nuance men med lif och intresse afhandlade af uppåtgående 
unga män , hvilka ej försmådde att låta några Frun- 
timmer afhöra och deltaga i deras samspråk.» »Jag ser dig 
så tydligt», skriver hon, »när du mången gång, medan Rune-
berg talade för oss upprymd och inspirerad af något högre 
ämne, satt med pannan lutad i handen och dina uppmärk-
samma, djupsinniga blickar riktade mot talaren». Och hon 
påminner sig hur de närvarande tyckte henne likna en yng-
ling, där hon satt med det lockiga håret tillbakastruket. — 
Bilden förefaller karakteristisk. Om än tonen i kretsen var 
fri och kamratlig för dåtida förhållanden, så låg det i sakens 
natur att den kvinnliga partens roll i främsta rummet var 

att »af höra» samspråket, först därnäst att »deltaga» i det. 
Under den tid Fredrika Runeberg hörde till Lördags- 
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sällskapet var hon ännu inne i rikt mottagliga, utvecklings-
kraftiga år — hon hade inte fyllt trettio då familjen flyttade 
till Borgå. Vad denna kamratkrets har betytt för hennes 
personlighets utveckling kan inte nog understrykas. Under 
sina uppväxtår hade hon visserligen haft lyckan att inom 
den kulturellt livaktiga tengströmska kretsen »se den intelli-
gentaste sidan af lifvet i Åbo», främst den äldre generation 
som verkade vid akademien. Det är dock mer än en till-
fällighet att hon använder verbet »se» då hon berättar härom, 
ty verkligen levat med i den hade hon icke. I sina anteck-
ningar berättar hon om samvaron där, att »fruntimmer 
endast undantagsvis ansågs . . äga att deltaga i samtal om 
litterära ämnen . . . och gerna undveks också att i frun-
timmers sällskap bringa sådana på tal, och visade ett frun-
timmer intresse för något sådant så fick man nog lätt en 
liten pik, en citation ur fru Lenngrens råd till min dotter, 
eller något sådant.» Dessutom hade melankolien och det 
inbundna, inåtvända i hennes väsen gjort det svårt för henne 
att närma sig vare sig äldre eller jämnåriga. Hennes lära-
rinna, fru Salmberg, och hennes pensionskamrat och väninna 
Augusta Lundahl voro de stora upplevelserna för henne före 
pargastiden. För övrigt hade hon mest slutit sig inom sig 
själv och känt sig stå utanför. Nu fick hon varmt känna 
samhörighet med en utsökt krets av jämnåriga, som ofta 
möttes i hennes eget hem. Hon fick vara med i deras ideella 
och fosterländska strävanden, fick dela mångsidigheten i 
deras intressen och röna all den intellektuella stimulans sam-
varon med dem skänkte. Vad de filosofiska diskussionerna 
betydde för gestaltningen av hennes innersta livsåskådning 
skola vi längre fram se. Den otvungna samvaron bidrog 
att förjaga melankolien, gav henne mod att följa sin böjelse 
att skriva, ja t. o. m. att publicera vad hon skrev, om hon 
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därmed kunde hjälpa Runeberg. Sitt namn satte hon visser-
ligen inte ut och arbetet försiggick så i all tysthet att knappast 
en trängre krets av Morgonbladets läsare visste att redaktören 
hade en trägen hjälparinna i sin hustru. Men steget var 
dock taget. 

Utom impulser och ideer vann Fredrika Runeberg i kret-
sen trofasta vänner för hela livet. Vi komma i det följande 
att få många vittnesbörd om hur högt Runebergs vänner 
skattade hans hustru. Särskilt blev Snellmans vänskap 
fruktbringande för henne. Den bottnade djupare än i hans 
kända uppmärksamhet mot damerna. Hans radikalism till 
trots fanns det en viss andlig frändskap mellan dem — 
främst det levande intresset för sociala spörsmål. Hos 
Fredrika Runeberg tog det sig uttryck både i hennes skrift-
ställeri och i hennes aktiva samhälleliga insatser. Snellman 
verkade härvid både uppmuntrande och stödjande. Givetvis 
möttes de också i entusiasmen för övriga fosterländska och 
litterära strävanden. I språkfrågan däremot gingo deras 
åsikter redan tidigt i sär (se s. 435 f.), men vid denna tid-
punkt då deras vänskap knöts hade Snellman ännu inte 
kastat stridshandsken. 

Det är med oförställd hänförelse Fredrika Runeberg i 
sina anteckningar talar om Lördagssällskapet. Efter det 
Runebergs i maj 1837 flyttade till Borgå, upphörde säll-
skapets sammankomster småningom fullständigt, men minnet 
av dem lyste hela livet för medlemmarna med ett värmande 
och livande sken. Det är inte att förvåna sig över om Rune-
berg under den allra första tiden i Borgå kände livet som 
»en vinter» och om fru Fredrika tyckte sig vara »en afskild 
synnerling» som knappast vågade hoppas att umgänget på 
den lilla orten någonsin skulle bli »så kärt och eget» som det 
hade känts bland vännerna i Helsingfors. 



VII. DE TIDIGARE BORGÅÅREN 

Den klassiska skildringen av Runebergs färd och ankomst 
till Borgå finna vi i Strömborgs Biografiska anteckningar 
Det är en ljus majkväll år 1837. En enkel skjutskärra rullar 
fram på landsvägen från Helsingfors österut. I åkdonet 
sitter nyutnämnde lektorn i latin vid Borgå gymnasium, 
Johan Ludvig Runeberg, hans unga hustru Fredrika och 
deras två små gossar, Ludvig och Lorenzo. Föret är skralt, 
så klockan närmar sig midnatt, innan de färdats den fem 
och en halv mil långa vägen och nå fram till Borgå — Rune-
berg gående till fots vid åkdonet, ty hästen har tröttnat 
under det sista skjutshållet. 

Denna bild ur Runebergs liv är djupt karakteristisk, 
äkta runebergsk i sin fullständiga flärdlöshet. 

Då de komma fram, ligger den lilla staden redan för-
sänkt i sömn. Borgbackens yviga tallkronor avteckna sig 
mot den ljusa majhimmeln, strandbodarna spegla sig i ån 
och högst uppe på Brobacken vakar den ärevördiga dom-
kyrkan över staden så som den gjort i århundraden. Häs-
ten stretar uppför början av backen, viker av åt höger 
längs den smala Mellangatan nedanför Flensborgska gården 
och skrider med samma trötta gång förbi det gamla råd-
huset till Krämaregatan, där man tar in för natten hos fru 
Astenius, som har ett »välansett värdshus», välbekant för 
generationer av studenter som från östra Finlands städer, 
präst- och herrgårdar ha rastat där på väg till universitetet. 

9 
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Redan följande dag hyra Runebergs en sommarbostad 
på Staffas hemman i Veckjärvi, en liten by tre kilometer 
öster om Borgå, en idyllisk vrå bland bergen. Huvudbygg-
naden på Staffas står än i dag i det skick den hade för hundra 
år sedan. Den stora stugan i nedre våningen var familjens 
kök och stiga vi upp för trappan och över de, höga trösklarna 
komma vi in i boningsrummen och i den stora soliga salen 
med vitt omålat golv, ljusa väggar och vidsträckt utsikt 
över bördiga odlingar och över Storträskets barr- och löv-
skogskransade blåa vatten. Här upplevde Runebergs sin 
första lyckliga borgåsommar. »Jag har haft en så lugn, glad 
tid, att den alltid kommer att bli ett af de ljusa ställena 
i min lefnad», skrev Fredrika Runeberg i september 1837 
till Augusta Lundahl. Det var inte bara den personliga 
lyckan som djupnade och klarnade. Det var själva livs-
grunden, gudstron, som blev en tryggare verklighet för henne 
nu än förr, mycket tack vare det att Runebergs tankar 
denna sommar främst kretsade kring de religiösa spörs-
målen. I samma brev berättar hon hur »inspirerad» Rune-
berg var, då samtalet kom in på dessa frågor. »Klar och 
ljus, liksom blickade jag in i Guds anlete, är mig vår religion 
i all sin kärleksfullhet och härlighet, då jag hör honom så.. . 
Min Augusta! Nu först har jag rätt och fullt lärt mig inse 
hvad jag eger i min man. Det är härligt att se huru han 
skingrar hvarje dimma, hvarje tvekan, hur allt blir klart 
och ljust för hans ord . . .» 

Vi ha redan sett att Fredrika Runeberg gärna är för-
behållsam, då det gäller hennes innersta. Förutom dessa 
uppriktiga ord till hennes nära väninna ha vi inte många 
uttalanden av henne om hennes religiösa liv och de som 
finnas äro från den tid, då hon redan är inne i sitt sjunde 
decennium. Hur skygg hon var i dessa frågor visar hennes 



131 

besvikelse år 1842 över att Fredrika Bremer offentligt hade 
yttrat sig i »Straussiska stridsfrågan». Den unge tyske reli-
gionsfilosofen D. F. Strauss hade i sitt arbete »Leben Jesu» 
utvecklat åsikten, att evangelierna till väsentlig del voro 
alster av mytbildning inom den urkristna församlingen. 
Boken väckte en störtflod av motskrifter, många präglade 
av stor intolerans. Fredrika Bremer gav då ut en »tros-
bekännelse», »Morgonväkter, några ord i anledning af Strauss 
och evangelierna», där hon söker inta en medlande stånd-
punkt. Fredrika Runeberg kommer i sitt brev alls inte 
fram till problemets kärna, utan är helt upptagen av att 
Fredrika Bremer över huvud har yttrat sig i en religiös 
fråga. »Jag har blott sett några utdrag i Frej a, men skulle 
hellre önskat att hon ej skrifvit den [boken]. Jag vet icke, 
men mig förekommer det som om ett fruntimmer ej borde 
blanda sin röst i skränet af striden öfver en fråga för dagen, 
i synnerhet då det gäller hvad jag skulle anse som enskild 
egendom, den religiösa känslan eller låt vara till och med 
icke känslan, utan tanken, öfvertygelsen i religionen. Jag 
skulle skygga att låta världen se dit in; allt hvad som bor 
innerst i vårt hjärta tyckes mig vara blott för oss själfva 
eller möjligen ens man, ens kärleksfulle vän, ens far eller 
mor eller någon dylik; — och sedan all denna attiralj af 
lärda uttryck, jag älskar ej att se dem begagnade, åt-
minstone ej i skrift af en qvinna. Kanske skulle jag ej 
funnit det otrefligt, om det ej varit den älskliga lands-
maninnan, som jag ej ville se annorlunda än alltid älsklig 
och ljuflig.>> Med rätta påpekar Helena Westermarck, att 
det ligger en betydande inre utveckling mellan detta utta-
lande och omdömet om Hertha, då striden stod het om den. 

Fredrika Runebergs första uttalande från äldre år ingår 
i ett brev av d. 7 mars 1869 till Emilie Björksten, som plågad 
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av skuldkänsla fortfarande är inne i sin religiösa kris (s. 474 f.). 
För att ge henne lugn och stöd lyfter Fredrika Runeberg 
ett grand på förlåten till sitt innersta, men säger samtidigt 
uttryckligt att hon inte älskar »att föra till torgs något af 
de ganska många punkter», vari hon i sin åskådning skiljer 
sig »ifrån hvad som vanligen predikas». Att det inte varit 
lätt för henne att komma till klarhet antyder hon med 
orden: »Alltför mycken strid och kamp har det kostat min 
själ, och kommer väl ännu att kosta, för att jag ville för 
andra orda i dessa ting. Icke är det så roligt, att man skulle 
bry sig om att väcka andra på dylika strider.» I det senare 
uttalandet, från början av 1870-talet, ger sig Fredrika 
Runeberg mer oförbehållsamt, också då driven av hoppet att 
kunna vara till tröst och lindring (s. 476 f.). I sina anteck-
ningar går hon helt förbi de religiösa frågorna och i sin litte-
rära alstring tangerar hon dem blott i förbigående (jfr s. 346 f.). 
Hur djupa de källsprången voro hos henne i yngre år kunna 
vi därför icke få visshet om. Något mer än hon själv antytt 
kunna vi dock sluta oss till, om vi låta hennes tanke och tro 
spegla sig i vad vi känna om Runebergs religiösa stånd-
punkt vid denna tid. I brevet till Augusta Lundahl låter 
Fredrika Runeberg förstå, att hans inre liv denna sommar 
verkade på henne nästan med styrkan av en uppenbarelse. 

I sitt förtjänstfulla arbete »Runeberg som estetiker» ger 
dr G. Tideström på basen av tidigare forskares resultat 
en överblick av Runebergs religiösa utveckling fram till 
våren 1843 — legenden Chrysanthos diktades som bekant 
under påsken det året. Man kan hos Runeberg tydligt 
skönja ett stegrat religiöst liv under och efter de svåra åren 
1833 34. Det yppar sig inte bara i flera av hans tidnings- 
artiklar utan också i hans avhandling om den tragiska koren 
från slutet av 1833. Det är icke görligt att i en kort formel 
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uttrycka Runebergs livssyn. Vi skola här blott som en bak-
grund till hans hustrus hänförda yttrande i brevet till Augusta 
Lundahl skissera upp grunddragen i hans världsbild sådan 
den stiger fram i hans tidigare diktning. Till den ljusa för-
tröstan, till toleransen mot oliktänkande och den panteistiskt 
färgade naturandakten hade genom de teologisk-filosofiska 
debatterna i kamratkretsen i Lördagssällskapet kommit nya 
drag som skärpte motsättningen mellan hans världsåskåd-
ning och den gammaldags ortodoxa uppfattningen. Hans av 
den romantiska filosofien påverkade uppfattning om för-
soningen, som angreps av pietisterna för att den inte var 
biblisk, hans strävan att söka beröringspunkter mellan 
antik och kristen livssyn, att inte dra någon skarp gräns 
mellan kristendomen och andra religioner, hans syn på 
kristendomen som en religion stadd i utveckling, som inte 
under alla förhållanden och alla tider komme att bli den 
obetingat högsta religionsformen — allt detta gav perspektiv. 
Toleransen var ju ett grunddrag också i Fredrika Runebergs 
världsåskådning, liksom uppfattningen att egenviljan, »sjelf-
centrifieringen» som Runeberg kallade den, var det ondas 
rot och ursprung. Den tanken återfinna vi i hennes sj älv-
deklarationer på 1870-talet liksom den som en röd tråd går 
genom hennes Teckningar och drömmar, där kampen mot 
egenviljan oftast mynnar ut i segrande självövervinnelse 
eller rentav självuppgivelse. 

Sedan pietismens segerrika frammarsch i de akademiska 
kretsarna vid mitten av 1830-talet hade Runeberg känt 
sig uppfordrad att ta ställning till den och både inför sig 
själv och världen hävda sin uppfattning, ehuru han först nu 
i veckjärvistillheten fick ro därtill. Då denna hans stor-
liniga, odogmatiska världsbild därtill lät sig förena med en 
varm religiositet kunna vi lätt förstå att den hänförde hans 
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spekulativt anlagda unga hustru och att hennes medfödda 
böjelse för grubbel och tungsinne denna sommar smalt bort 
inför hans ljusa optimism. 

Vardagens sysselsättningar rörde sig mest kring de små 
gossarna och kring förberedelser för bosättningen i Borgå. 
Men dessutom kunde Fredrika Runeberg denna sommar 
unna sig tid att läsa, hennes käraste sysselsättning näst 
författarskapet. Någon gång följde hon också med Rune-
berg, då han for ut på träsken för att lägga ut krokar eller 
för att vittja dem. Men det var mycket sällan. Och då satt 
hon helst vid årorna, ty annars skulle det knappast ha blivit 
något fiske. Att träda tafsen genom det levande betet kunde 
hon inte förmå sig till. Hennes känsla för Runeberg var 
mängd med djup respekt. Han önskade inte bli motsagd, 
det visste hon, men han fick lov att finna sig häri. »Att 
medfölja på jagt kunde lyckligtvis ej komma i fråga», till-
lägger fru Runeberg. »Jag hade aldrig ens lossat ett skott 
och skulle aldrig kunnat förmå mig att sigta på ett djur.» 

På kvällen då gossarna sovo satt man kring tebordet 
ute i det gröna och talade om allt som låg en varmt om 
hjärtat — mest litteratur naturligtvis — om Almqvist och 
Uhland och Holberg, »den gudomlige Norrbaggaren». Rune-
berg läste upp Uhlands ballader eller någon av Holbergs 
komedier på danska. Var Runebergs fiskekamrat, studenten 
Magnus Hongelin med, läste man dem med fördelade roller: 
Den stortalende Soldat, Den Stundeslöse, Jeppe paa Bjerget, 
Henrik og Pernille, Barselstuen. En gång i veckan vandrade 
Runeberg in till staden för att vara med om domkapitlets 
sammanträden och då följde fru Fredrika och ofta även 
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Hongelin med. Stundom kom också någon av vännerna på 
besök, både Cygnaeus, Ahlstubbe och Fredrik Tengström 
hälsade på i Veckjärvi. Och Runebergs kollega vid gym-
nasiet, Ferdinand Borenius, gjorde dagen efter sitt bröllop 
ett besök med sin unga fru. Men det var inte ofta den lant-
liga stillheten blev avbruten. 

I slutet av augusti, kort före terminens början, flyttade 
man in till staden. Det första hemmet i Borgå inreddes i 
ett litet envånings trähus strax invid gymnasiet. Också 
här klistrade fru Runeberg över »mossaspringorna» och 
målade rummen ljusa för att skapa trevnad. De hade ett 
soligt och välskyddat läge, men voro bristfälliga och rätt 
kalla och dragiga, så hon här ådrog sig en långvarig öron-
sjukdom, som försämrade hennes redan förut mindre goda 
hörsel. Runebergs voro emellertid rätt nöjda med dem, 
och fru Runeberg skrev i slutet av september till Augusta 
Lundahl, att de hade »ett så trefligt hem». 

Det gick inte så lätt för Fredrika Runeberg att planteras 
om i ny jordmån. Hon längtade tillbaka till Helsingfors, till 
sina anhöriga där och till det livande umgänget med vän-
kretsen. »Sjelfva lifvet här på orten kan jag naturligtvis 
ännu föga bedöma, men ehuru jag visst sett bra många 
hyggliga fruntimmer och hört fruntimmerssocieteten här 
berömmas, så förmodar jag dock, att jag måste komma att 
sakna många med mig likstämdas umgänge. Den der tref-
naden att icke behöfva välja ord och yttranden, emedan 
man är säker att ej missförstås, den kommer jag mycket att 
sakna, så mycket mer som jag är en bland dem, som alltid 
haft svårt att bete sig med fremmande. Om Rbg trifs 
eller ej har jag svårt att säga. Att han saknar mycket är 
gifvet, och för att fullt veta huru mycket han har att sakna 
behöfver man känna, huru han af sj el och hjerta var intres- 
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serad af den verkligen sällsynt upplifvande eller bildande 
och bildade ande, som rådde bland de yngre män, som han 
der egde att umgås med, men å andra sidan eger han den 
lyckan att kunna intressera sig för alla menniskor och alla 
intressen.» 

Tack vare denna lyckliga förmåga kom Runeberg snart 
i kontakt med borgåborna, godsägare, lärare, köpmän, hant-
verkare, borgmästare och råd samt pensionerade ämbets-
män och officerare som slagit sig ner i den gamla stifts-
och skolstaden. »Herrarna kalasa ifrigt sinsemellan, men 
mellan dem och fruntimren är befäst ett svalg», skriver 
Fredrika till vännen Augusta. Deras gemensamma um-
gänge inskränkte sig till en början mest till gymnasiets 
lärarkår. Det var främst lektorerna Borenius och Öhman 
jämte fruar som slöto sig till Runebergs och mellan dessa 
familjer uppstod snart en nära vänskap. Mer än de tre 
männen kände likväl deras fruar sympati för varann. I 
synnerhet drogs Fredrika Runeberg till fru Öhman och vän-
skapen växte blott med åren. Albertina Öhman var bror-
dotter till Fänrik Ståls »Otto von Fieandt», livlig och glad 
till lynnet och hyste varmt intresse för tidens sociala frågor. 
Fru Gustava Borenius, född Ehrström, var åter stilla och 
inåtvänd till sitt väsen med en något pietistiskt färgad 
religiositet. Sina litterära intressen fann Fredrika Rune-
berg ingen nämnvärd resonans för hos dem, men många 
andra band bundo dem samman. Gällde det t. ex. något 
gemensamt arbete för ett allmännyttigt ändamål, så höllo 
dessa tre troget tillsamman. Det var bl. a. med dem Fredrika 
Runeberg tog initiativet att inrätta den första folkskolan 
i Borgå »för flickor af den obemedlade folkklassen». 

Genom Öhmans kommo Runebergs ganska tidigt i be-
röring med Dunckers ute på Kinttula — fruarna Duncker 



137 

och Öhman räknade nämligen släkt med varann. Oftare 
råkades de dock först under läsåren 1846-48, då Dunckers 
mor bodde i Borgå med sin sons fem äldsta barn, som gingo 
i skola där. Ett av dessa barn, den då 10-åriga Selma Dunc-
ker, blev senare som J. E. Strömborgs unga hustru till dag-
lig glädje för Runebergs under det sista decenniet av deras 
liv. 

rör vart år växte det runebergska umgänget och det 
dröjde inte länge, innan deras hem var ljuskretsen dit alla 
drogos. Under de tidigare borgååren — vid Krämaregatan 
— såg man mången gång hos dem eforus vid gymnasiet, 
biskop Ottelin med sin hjärtegoda biskopinna född Wallen-
stjerna och deras många glada ungdomar, sångläraren Adolf 
Siren och hans vackra hustru Tilda, född Nordenstolpe, den 
kunskapsrike latinmagistern August Lindfors med sin hjärt-
liga fru Fredrique, född Standertskjöld, änkefru Emma 
Borgström, f. Mether, med sina döttrar Mina och Fiken, 
Runebergs varmt avhållne vän konrektor Moritz Hornborg 
med sin hustru Wendla Lagus, dotter till teol. prof. Anders 
Johan Lagus, som Runeberg under sin studietid konditione-
rade hos på prästgården i Lundo, den aristokratiska, litte-
rärt intresserade Annette Reuterskiöld, som Runebergs lärt 
känna genom Augusta Lundahl redan sommaren 1834, då 
de bodde på Haihara i närheten av Tammerfors, fröken 
Emilie Björksten, som sedermera på 1860- och 70-talen, 
gjorde sig känd som författarinna under pseudonymen e***, 
och många fler. Bland dessa drogs Fredrika Runeberg till 
en början mest till Annette Reuterskiöld, som var jämn-
årig med henne och hade utpräglade litterära intressen. Det 
berättades t. o. m. att hon sysselsatte sig med små poetiska 
försök och även annat författarskap, fastän hon inte lät 
offentliggöra någonting. Hos Runebergs var hon en um- 
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gängesvän livet ut, ehuru hennes besök av olika orsaker 
blevo sällsyntare under senare år. I ett brev till den gemen-
samma vännen Augusta Lundahl skriver Fredrika Rune-
berg år 1865: »Hon tror mig vara en röd rabulist, ja jag 
tror hon anser mig hysa verkliga samhällsomstörtande prin-
ciper.» Allt nytt hyste Annette Reuterskiöld misstroende 
emot — redan borgåtåget var i sin nymodighet för henne 
ett av »den ondes påfund». 

Men önska vi lära känna Fredrika Runeberg, så är det 
inte i sällskapslivet vi skola söka henne. Bland hennes 
efterlämnade papper finns några dikter som hon kallar 
»Den unga hustruns visor» och i en av dem karakteriserar 
hon sig själv på följande sätt: 

Säg, var hon en fager tärna 
i ungdomens blomstrande dar 
av männen fjäsad så gärna? 
Ack nej, ej vacker hon var. 

Nå, var hon en ståtlig kvinna 
i sammet och spetsar klädd 
i salongen var kväll som värdinna? 
Nej, men ofta vid barnens bädd. 

Det är i kretsen av sin växande pojkskara vi oftast finna 
Fredrika Runeberg. Omsorgerna för make och barn och 
deras trevnad fylla hennes liv dessa år och hjälpa henne att 
småningom slå rot i Borgå. Där hade hon ju allt det käraste 
hon ägde, sedan det starkaste bandet som fäst henne vid 
Helsingfors redan året efter deras flyttning till Borgå hade 
brustit genom hennes mors död i mars 1838. 

Då Runebergs hade bott ett år i Borgå och det visade 
sig omöjligt att få hyra en bra lägenhet, köpte Runeberg 
en egen gård vid Krämaregatan, som då låg i stadens yttersta 
utkant åt sydost. Här blevo de bofasta, så när som på 
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vintern 1842-43, ända till hösten 1852, då de flyttade in i 
den gård i nystaden som alla känna under benämningen 
»Runebergs hem» och som efter Runebergs död inlöstes av 
staten. Hemmet vid Krämaregatan är minst lika förtjänt 
att bevaras i vår hågkomst. Här diktade Runeberg stötre 
delen av Julkvällen, Nadeschda, tre sånger av Kung F) alar, 
de tre första akterna av Kungarne på Salamis och första 
delen av Fänrik Ståls Sägner. Fredrika Runeberg åter upp-
levde här sin rika skaparperiod på 1840-talet, då hon skrev 
Fru Catharina Boije och hennes döttrar, och begynte publi-
cera de första av sina prosaskisser som sedermera på 1850-
talet under den gemensamma rubriken Teckningar och 
drömmar ingingo i Snellmans Litteraturblad. Under denna 
tid föddes också den ene efter den andre av de yngre sönerna, 
så att barnskaran d. 7 okt. 1850 vid yngste sonens födelse 
hade vuxit till sju små pojkbytingar: Ludvig, Lorenzo, 
Valter, Hannes, Robert, Edvard, Fredrik. 

Under de fyra första åren bodde Runebergs endast i 
övre våningen, där de rådde om sal, tre små rum och tam-
bur. I denna lilla lägenhet härbärgerade de gästande vän-
ner och anförvanter både ofta och länge — det var här bl. a. 
Maria Prytz och Runebergs syster Tilda besökte dem hösten 
1841. I den mån barnen vart flera, blev det dock alltför 
trångt om utrymmet, och då föreslog fru Runeberg, att de 
skulle snygga upp och reda in även nedre våningen. Här 
fick man till fyra små rum och ett stort kök med väldig 
bakugn. Här nere bodde fru Fredrika med sina gossar och 
med tjänarna. Rummen voro låga i tak, och genom att de 
lågo på marken voro de så fuktiga, att det om sommaren, 
då de voro borta, nere kring väggarna växte en bård av 
svamp, som man fick sopa bort om hösten då man flyttade 
in igen. Då fönstren dessutom voro lågt belägna och små, 
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förstår man gott att rummen gjorde ett mörkt intryck, 
ehuru fru Runeberg årligen strök över väggarna med ljus 
färg. Runeberg såg också ogärna att hon tog emot gäster i 
nedre våningen, de må ha varit hur bekanta som helst, och 
föreslog vanligen att »man skulle flytta samqvämet upp i 
den öfra». 

»Detta skulle dock icke hafva förmått att göra lifvet 
svårt», skriver Fredrika Runeberg, men denna tid och den 
nästföregående var i många afseenden icke glad (jfr s. 124) . 
Dock huru ofta döljas icke just de bittraste tårarna under 
skämtet, och tränga de sig dock oemotståndligt fram, huru 
ofta får då icke t. ex. ett sjukt finger eller dylikt bära skulden 
för tårar som trängt sig upp ända från hjärtats djup. Att 
sålunda jag och barnen jemte hushållsbråket nedflyttade 
i undre våningen hade dock sitt stora gagn med sig. För-
lusten af en liten älsklig och kär gosse Edvard Moritz Adolf, 
född den 3 aug. 1848 på Kroksnäs och död den 28 okt. 1851 
och flere svåra sjukdomsfall inom vårt hus drabbade visser-
ligen tungt äfven Runeberg, också hans eget bröst hade 
varit skralt åren 1838--40. Han hade det dock nu vida 
trefnare och kunde lefva ostördare än om vi skulle bott i 
samma våning. . . Han kunde hafva stillhet när han så 
önskade och ett gladt sällskapslif kunde ock sålunda der 
ega rum, hvari naturligtvis jag, när fruntimmersbesök egde 
rum, äfven deltog, ehuru mest med tankarna i nedra vånin-
gen, dit jag ock nödvändigtvis ofta nödgades springa upp 
och ned för en kall trappa. 

Svåra sjukdomar förde mig tvenne gånger till graf vens 
brädd, och en nödvändig dock kanske altför ansträngd akt-
samhet för barn och hushåll, dold oro och svikande krafter 
gjorde att äf ven modet stundom ville svika mig. Men som 
sagt, att vår bostad var fördelad på tvenne våningar gjorde 
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att den nedre våningens mörker och tråk föga behöfde in-
verka på den öfras ljusa, trefliga rum och gladare stämning 
såsom fallet kunnat bli om alt ledsamt skulle trängt sig när-
mare in på Runeberg än som nu behöfde bli fallet. 

Der uppe kunde nu ock råda ett gladt sällskapslif sådant 
det ofta bildade sig der Runeberg var sjelen, och när sång 
eller någon gång äfven musik ljöd der, inom de öppna fönst-
ren, kunde jag der nere se huru folk samlades utanför på 
gatan för att höra.» 

Det var hösten 1840 fru Runeberg första gången låg 
svårt sjuk. I fyra månader var hon bunden vid sängen och 
krafterna blevo så nedsatta, att hon såsom hon i februari 
1841 skrev till Augusta Lundahl stundom »vore färdig att 
gråta utan att veta hvarför. Det är otacksamt af en som är 
så väl till i verlden som jag, men fyra månaders fängelse i 
en säng tar på kuraget, utan att ens dertill skulle behöfvas 
den gränslösa kraft- och maktlöshet som anfäktar mig». 
Även följande år på senhösten svävade fru Runeberg flera 
veckor mellan liv och död, i ständig feberyrsel. Hennes 
syster Carolina, som länge och väl vistades i Borgå för att 
hjälpa till vid hennes skötsel, skriver: »Rbg och jag ansåg 
henne i morse för hopplöst förlorad, men Calonius kom och 
sade att hon är mycket bättre nu än i går. Emellertid hänger 
hennes lif på ett hårstrå. . . Den sjukas oupphörliga yrsel 
har gjort att ingen moment är ledig. Rbg sjelf har varit 
mycket skral, så han ej orkar mycket anstränga sig. Han 
säger att det enda som hållit honom på fötter är att han 
hvarje dag, tvänne tourer, varit ut att gå i fria luften. Det 
syns nog på honom huru medtagen han är. Fru Öhman är 
den enda fremmande hvars hjelp vi emottagit. Hon har 
förskaffat mig många stunders sömn. I natt af löste hon mig 
klockan fyra, klockan tolf derförinnan steg jag upp för att 
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aflösa Runeberg. Somliga nätter har jag nödgats vara uppe 
helt och hållet, då Fredriques skötsel fordrat det. . . oftast 
har det behöfts flere personer på en gång. . .» 

Också Runeberg var trots sin skrala hälsa en den öm-
maste sjukvårdare under denna svåra tid. Ingen förmådde 
med så mjuk och varsam hand som han vårda henne och 
hjälpa henne, berättar Strömborg. Om nätterna låg han 
påklädd på sin soffa i salen invid hennes sjukrum för att 
då och då kunna se om henne och vid minsta tecken vara till 
hjälp. Under en av de nätter då allt hopp syntes vara ute, 
blev hans känsla honom övermäktig, medan han i sin ensam-
het vandrade av och an i salen, och han föll i en våldsam 
konvulsivisk gråt. Fru Runeberg erinrade sig ännu som 
gammal hur glad hon blev då hon återkom till medvetande 
och fick höra om den ömma vård han oavbrutet hade ägnat 
henne. Glädjen minskades inte stort fastän Runeberg, som 
varken var eller ville synas sentimental, då faran var över 
sökte skämta bort sina »krokodiltårar». 

Utom av dessa svåra sjukdomar led fru Runeberg myc-
ket under den långa väntetiden före barnens födelse. Melan-
kolien blev tyngre och livsmodet sjönk. Kort före det yngsta 
barnets födelse skrev hon till Augusta Lundahl, som nyligen 
fått en liten flicka: »Ack den som vore så långt kommen 
som du, jag är en stackare, som, huru ofta jag än försökt 
saken, likvisst för hvarje gång motser den svåra stunden 
med en förfäran och fasa omöjlig att beherrska, och som 
förföljer mig som en plågoande och förbittrar hvarje stund 
för mig.» 

Då krafterna kommit tillbaka, gav hemmet henne ånyo 
fullt med omsorger från 4-5 på morgonen till sena kvällen. 
I fråga om gossarnas uppfostran hade hon »så fullt Rune-
bergs förtroende», att hon »verkligen bäfvade för ansvaret», 
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då han »såg nästan mera med mina än med egna ögon och 
. . . till största delen åt min omsorg lemnade deras uppfostran. 
Också förstod jag väl att uppskatta lyckan af att så ega 
hans förtroende», skriver hon i sina anteckningar. »Med 
dem alla nästan, dock med undantag af Lorenzo, läste jag 
de första elementerna, ja med Walter t. o. m. så länge till 
dess han emottogs i högre elementarskolan. Sedan de in-
kommit i skolor, behöfde de hjelp med sina lexor och jag 
måste då först göra mig sjelf en smula bekant med de för 
mig alldeles fremmande ämnen, hvari jag skulle handleda, 
dem. Litet geometri, ett slags orientering i latinska gramma-
tikan [fastän Runeberg var lektor i språket], ett litet re-
dande för att kunna hjelpa dem med att öfversätta 'Snell-
man' o. s. v. Ännu sedan gossarne hunnit vexa upp betydligt, 
läste jag med dem moderna språk. Flitig och trägen skulle 
jag vara för att få tiden att räcka till och — seines Fleisses 
darf sich ja ein jedermann riihmen — flitig var jag också 
verkligen, stundom mer än krafterna rätt ville räcka till.» 

För övrigt skulle gossarna inte få klemas bort. De »späda 
och bräckliga plantorna» skulle bli raska och härdade och 
därför skulle de få utsätta sig både för köld och väta. »De 
ägde full frihet att få flyga omkring och släpa stenar och mull 
eller snö och is alt efter huru det roade dem». Man kunde 
tycka, skriver fru Runeberg i Min pennas saga, att det 
icke bort ge så mycket arbete att vidmakthålla deras kläder, 
då >>hvarken råd och lägenhet eller våra åsigter af saken med-
gaf att kläda barnen som små eleganter», men friheten förde 
å andra sidan det med sig, att kläderna ständigt måste lappas 
och vändas och svängas och att det oftare behövdes nya. 
»Detta tog tid då jag sjelf gjorde alla deras kläder, både 
vinter- och sommarplagg och ännu sedan de voro långa 
studenter åtminstone sommarplagg och västar.» 
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Sy och alltid sy! 
Sent må dagen gry, 
då bekymret ej blir detsamma, 
då ej gossarna behöva mamma, 

skaldade Runeberg med en fingerborg. »Åt de yngsta gos-
sarna måste dock skräddare anlitas redan under gymnasist-
tiden, krafterna sveko och mammas arbete dugde ej till 
hedersplaggen numera.» 

Slutligen togo värdinnans omtankar i Runebergs gäst-
fria hem icke så litet av tid och krafter. Det var hon som 
hade ekonomien om hand och det var »ett välsignadt jämk» 
och »ett odrägligt gnidande» mången gång. »Stundom för-
gick många veckor efter hvarandra utan en enda dag då 
icke åtminstone några fremmande gästade huset, ofta nog 
till sent på morgnarna, ja in på följande dag. Sällskaperna 
bestodo visserligen oftast af herrar och jag såg dem sällan 
numera, det var icke som fordom i 'Kronhagen', men tiden 
upptogs dock betydligt af dessa dagliga större och mindre 
improviserade tillställningar. Icke så sällan hade vi ock 
fruntimmersgäster, då jag naturligtvis skulle synas och 
agera värdinna, äfven när ofta besöken helt och hållet gällde 
Runeberg.» 

Mot bakgrunden av dessa sista något pessimistiska ord 
om sig själv har det sitt stora intresse att lyssna till några 
vittnesbörd om det intryck Fredrika Runeberg gjorde på 
besökande gäster. Grot kallar henne »en bildad och älsk-
värd dam» då han skildrar ett besök han gjorde på Kroks-
näs sommaren 1839. Robert Tengström talar om sina »hög-
tidsstunder» sommaren 1844 då fisket var slut om aftnarna 
och Runeberg »i alla detailler mästerligt och genialiskt» lade 
ut om »hela Europas poetiska litteratur». »Jag kunde ej nog 
beundra hans beläsenhet i denna väg och likaså hans hustrus, 
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som alltid deltog i sådana samtal.» Arkivarien Axel Kull-
berg från Stockholm omtalar en »obeskrivlig natt» på Kroks-
näs sommaren 1858. Runeberg var vid det bästa lynne och 
läste upp av sina otryckta fänrikar. »Hans fru, en långt mer 
än vanligt intelligent och bildad kvinna, deltog hela natten 
i samtalet. Runeberg kallade henne sitt 'förstånd'.» Ström-
borg uttalar sig synnerligen varmt om henne i slutet av 
1850- och början av 1860-talet (se s. 167 f.), och Söderhjelm 
beskriver hur — enligt lyssnares utsago — en dialog mellan 
Runeberg och hans hustru över något förefintligt ämne t. ex. 
en blomma som råkade finnas till hands, kunde försätta 
åhörarna i beundran. 

Livet ställde mångahanda krav på Fredrika Runeberg. 
Men med alla dessa tusen omsorger förde hon dock den 
inåtvända människans själsfördjupade liv. I Runebergs 
diktning levde och andades hon. För henne brukade han 
först visa vad han hade skrivit, och under den tid sägnerna 
kommo till samlade hon manuskripten i det röda kristall-
skrinet i sitt rum. Mången gång talade han med henne om 
sina planer medan de ännu voro i vardande. Det ges olika 
exempel på det i hennes anteckningar och i Min pennas saga. 
Så berättar hon t. ex. på tal om tidpunkten när Runeberg 
egentligen började tänka på att bilda en serie med motiv 
från 1808-09, att hon efter att ha läst och beundrat första 
scenerna av Kungarne på Salamis och »Runeberg talade 
något om sina funderingar», hade sagt honom att — hur 
vackert än detta var — så undrade hon över att »han ville 
beta på allmänningen, då han egde fördelen af att ega sin 
egen af skilda hage som ännu ingen begagnat och som dock 
egde så många egendomligheter.» 

Och utöver allt detta sökte hon ta till vara vart ögon-
blick hon kunde, ty mitt i all livets rikedom omkring henne 

10 



146 

hungrade och törstade hon efter intellektuell näring. Det 
var inte bara sina favoritförfattare, Walter Scott, Almqvist, 
Fredrika Bremer o. a., hon umgicks med i sin inre »tysta och 
underliga värld». Den befolkades lika rikt av hennes egna 
»själsdrömmar», hennes »pennas barn» som pockade på liv 
och gestalt, och av långsamt mognande tankar med fram-
tidsfrön inom sig. 



VIII. LÅNGTUR I LANDSORTEN 

KROKSNÄSSOMRAR 

När sommaren 1838 bröt in, fick Fredrika Runeberg företa 
sitt livs stora resa. Hon följde då med Runeberg som av Borgå 
domkapitel fått i uppdrag att inspektera skolorna i östra 
Finland. Under färden förde den unga lektorskan dagbok, 
som hon adresserade till sin syster Carolina, så vi kunna än 
idag få del av hennes reseintryck. Hon är fylld av iver att se 
och uppleva och fäster raskt sina iakttagelser på papperet 
under uppehållen på gästgivargårdarna. De första anteck-
ningarna äro nedskrivna i Willmanstrand d. 22 juni: 

»Redan har jag varit två dagar hemifrån, och nu först 
börjar jag den utlofvade dagboken, men ser du min egen 
Carolina, så är det vid alla stora företag, i början är det svå-
raste. Hädanefter tänker jag flitigt fortsätta. Nu börjar jag 
från Borgå. 

Den 20de kl. 5 om morgonen (samma dag vi skulle resa) 
började jag redan att rusta oss till vägs, och skulle vi varit 
nog tidigt ute om ej en mängd handtverkare dag från dag 
narrat oss, och nu slutligen timme från timme, qvart. från 
qvart. Ännu sedan vi voro ute på gatan kom min regnkappa. 
Kl: 9 vid pass skedde ändteligen vårt aftåg. Att Ståhlberg 
kom till oss qvällen förut för att göra ressällskap vet du ju 
förut. Han låg hos oss öfver natten. Ett Bref från dig hade 
han glömt i H:fors. I samma moment vi skulle afresa ankom 
min reshatt från H:fors till min stora fägnad. Ludvig sof och 
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skulle när han vaknade få gå ut och köpa sig namnam till 
tröst. Lorenzo förstod ej att vi reste utan nickade bara på 
hufvudet och sade adiö, adiö. Måtte nu de små barnen få 
vara friska och snälla. Det var tungt att lemna dem ändå 
fast det var en lustresa som förestod. Värsta föret i port-
gången, nå nu äro vi ändteligen på väg. Snart började ett 
ihållande duggregn, som for bra illa med min hatt, innan jag 
kom åt att dra deröfver en regnhatt som jag fabricerat till 
resan. Det var ett styggt väder, af värsta genombitande sort. 
Middagstiden anlände vi till Lovisa. Denna stad hade jag 
föreställt mig just som en syster till Borgå, men äro de systrar 
så är Borgå en gammal ärbar jungfru, som slagit all verdslig 
fåfänga ur hågen, döljer ingen rynka och låter paruren lemna 
alldeles åsido, men Lovisa en yngre dam, väl ej mera ung, 
men som dock ännu älskar rena kragar och rena hvita kläder, 
och här och der fejar och putsar upp sig, om också stundom ej 
med den utsöktaste smak. Jag tyckte om Lovisa. En god 
middag åto vi der med god aptit. Priset ordinairt, 3: 20 för 
person, fyra rätter mat. På eftermiddagen foro vi dän, pas-
serade Forsby der vägarna voro dåliga, hästarna med, och 
kommo i god tid om qvällen till Högfors. Kymmene gård 
och de stora laxfiskerierna i Kymmene elf hade vi under 
tiden farit förbi. Stora sköna broar gå öfver alla armarna af 
Kymmene elf, men vägarna förefalla mig smala och ej nog 
ståtliga på denna 'kungsväg' som den väl kunde kallas. 
Högfors ligger utmärkt väl just midt emot det vackra fallet 
som finns i Kruskopfs vuer. Der var alt ståtligt inrättat, 
snart sagt som på ett värdshus, men priset derefter. 5 Rubel 
för nattqvarter med en två rätters qvällsvard, (äggröra med 
graf- och kokt lax) och 1 Rubel 50 kop. för frukost bestående 
endast af en smörgås med graf lax på, ej ens brännvin dertill. 
Detta var för oss alla tre. Hade vi rest i vagn, så hade vi väl 
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fått betala dubbelt mer. Vid Högfors gick gamla riksgränsen, 
vi kommo nu således in i gamla finland. Folkets utseende 
der var straxt annorlunda, frapperande likt österbottningarna, 
hästarna goda och ej intrikata som nylänningarnas. Fredriks-
hamn passerade vi samma förmiddag. Vi stannade endast 
under hästombytet. Den behagade mig mindre än Lovisa, 
ehuru här visserligen fans större och ståtligare hus. Runeberg 
kallade det lilla Helsingfors, och som Helsingfors är lilla 
Petersburg, och all imitation är svår, huru litet treflig skall 
då ej en imitation [af en imitation] vara. Staden är om-
gifven af vallar som åtminstone för oförståndiga ögon ej se 
alls ointagliga ut. Öfverallt vid vägen sedan man passerat 
Lovisa äro uppförda batterier; till och med vidlyftiga, nu 
raserade fästningsverk nära Lovisa. Se, jag glömde om-
nämna Lovisa underliga kyrka, ser ut som om man af tvenne 
tvåvånings trähus gjort ett kors. Nejden straxt öster om 
Lovisa flere mil bortåt består af idel bullersten. Knappt 
någon vegetation kan tränga sig fram mellan dem, det är en 
rigtigt tröstlös nejd. Runeberg sade att visst någon komet 
just på detta ställe stött till jorden och söndersplittrat berg-
massorna, och så ser det riktigt ut. Från Fredrikshamn 
togo vi vägen upp till Willmanstrand, det syntes snart att 
man lemnade stora vägen mellan Petersbourg och H:fors. 
Gästgifvaregårdarne, förut ståtliga som herrgårdar, blefvo 
nu rigtiga enkla bondgårdar, folket var trefligare, äfven 
nejden småningom trefligare. Middag åt vi på ett ställe 
som hette Langila, der den vackraste finska bondqvinna jag 
sett var värdinna. Hon var ej mera ung, men ännu vacker, 
och måtte varit en skönhet. Tycke af Maria Prytz, tyckte 
Runeberg. Hela middan kostade 1 Rubel. Sent, nästan natt, 
kommo vi hit. Nu skall jag klä mig för att gå till Dammerts 
och sedan skola vi till prosten Stråhlmans till middag, efter- 
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middagen på examen i fruntimmersskolan. Nu är Runeberg 
på examen i elementarskolan. Prosten var nu just här och 
bjöd mig till middag. 

Den 23 om morgonen på en usel gästgifvaregård, som 
endast har hälften af sina fönsterrutor. Heter Joutseno. 
(Mins du fru Ahlberg?) Men nu till gårdagen. Fru Dammert 
var en liten klotrund menniska, som visade oss mycken artig-
het, bjöd oss till middag m. m. Dammert sjelf har blifvit 
en rigtig gurka, fyra barn ha de, den äldsta enda gossen 
är fyra år. De bo väl, stora sköna rum men ännu ej väl 
målade. Wilmanstrand är en pickeliten stad, när vi kommo 
från Dammerts besågo vi den, eller rättare förstaden, ty 
staden är ej annat än en sådan. Den egentliga staden är 
endast fästningsverk med Correctionshuset och några hus 
för militairens behof inom. Correctionshuset besågo vi. Det 
var ganska snyggt. Der sutto qvinna vid qvinna i ett rum 
och spann, i ett annat och väfde. Minst tyckte jag om deras 
sängrum, säng vid säng, snart sagt så många som i rummet 
rymdes. Deras matsedel för veckan sågo vi ock, huru många 
skulle ej önska sig äga för dagen samma mat ehuru torftigt 
det väl var, man skulle verkeligen tycka att de vore väl till 
om ej friheten bruste dem, men innerligt ynkligt var det med 
de små barnen som följt sina mödrar dit, det är rysligt att 
vexa upp i ett tukthus, de få vara der till 14 i 15 år gamla. 
Straxt utanför fästningen beskådade vi en gammal milstolpe 
af trä, som der omsorgsfullt förvaras sedan 1741 då ryssarna 
skjutit hål på den. En hastig blick i förbifarten bestods åt 
stadens nya kyrkotorn byggt och inventionerat af en alldeles 
olärd bonde, så till prostgården till middag. Den var bastant, 
en slags stora gröna ärter med skinka, köttsoppa med kalf-
kött, kokt abbor med skirt smör med ihackade ägg, kalfstek, 
tvenne fat olika bakelser som begge skulle tagas af, och sist 
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ensam kräm med fin sås. Mångahanda vid denna måltid var 
olika hvad vi åt våra tragter bruka. Derifrån till en fru 
`'Finter som utbett sig äran att vi skulle bivista hennes skol-
examen. Så hem med god fart och resa, oaktadt alla persua-
tioner att stanna längre. Vi ernade hinna till Imatra ännu 
i aftse, men det blef asint af. Herrarne ernade vara uppe 
half fem i dag, jag gissade nog hur det sku gå, när jag steg upp 
kl. öfver fem var jag ej istånd få dem i rörelse, förrän ändte-
ligen kl. 6 och nu sitter jag och skrifver, medan Ståhlberg 
rustar sig i ordning. Tänk att nu ha vi funnit vår mästare i 
långsamhet på resor. Nå det gör ingenting i det hela, visst 
hade jag önskat vi kommit tidigare ut, dels för att få dröja 
vid Imatra litet, dels för att ej behöfva resa så mycket i 
morgon, midsommardagen, vi ha omtrent 20 mil till Nyslott. 
Äfven visst två om ej flere färjställen. Jag gläder mig så att 
se Imatra idag, men ack! vi ha ett så styggt väder. Gråkallt, 
storm, stundom regn. Nu äro vi åter på nejder besökta af 
ryska resande, det märks på gästgifvarpriserna. Tre dygn 
ha vi varit på färd, och voro ute i går middags, våra natt-
qvarter och mat för denna tid kosta nu vid pass 20 Rubel. 
Nu ångrar Runeberg att han ej lät mig ta vägkost. 

Nyslott midsommardagen om aftonen. På en usel väg, 
orätt vista af en skjutspojke, anlände vi igår till Imatra. 
Föreställ dig med hvilken nyfiken hast jag, då vi stannade 
vid paviljongen som du ju vet är byggd der, sprang ur chaisen 
för att få se denna vårt lands berömdaste naturskönhet. 
Men jag blev så flat som om någon smällt till mig. Ifrån den 
höjd der den numera temmeligen illa tilltygade pavillon är 
byggd — dörren är nu läst till den — ser Imatra ut som en 
ganska obetydlig och vanlig fors. Men vi gingo ner till platser 
nära vattnet, och då blef det annat af. Resultatet af hvad vi 
alla hade att säga om Imatra blef att Kyrö är vida vackrare, 
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mera malerisch, och romantisk, Imatra deremot ofantligt 
mycket större cch mägtigare. Tvärtemot hvad jag hade 
föreställt mig är Imatra en långsluttande fors, ej ett fall. 
Runeberg kallade den en qvarnränna och i sanning såg den 
ut som om i forntiden jättarne behöft en qvarn och med 
väldiga klubbor klyfvit granitberget till en ränna för ett 
vatten värdigt en jätteqvarn. Det är stort och väldigt, 
vattnet brusar och kokar med en förvånande häftighet, men 
ändå älskar jag mera Kyrö, det höga nästan lodräta fallet vid.  
Kyrö är så vackert, och sedan alla de svängningar vattnet 
gör mellan klipporna, tills det slutligen pressas in genom 
en kanal så smal att man ville hoppa deröfver, det är så 
vackert, så vackert. Imatras stränder liknar till formen en 
lång båge [i manuskriptet en tecknad båge] med rakt upp-
stående klippväggar å ömse sidor. Vi hade ernat att se 
Imatra äfven från andra sidan, men som det hade gjort 
en mils krok, och vi tyckte att det just ej kunde vara 
annorlunda derifrån, beslöto vi att ej göra den kroken om. 
Kanske passar det på återvägen. Några stenar köpte Rune-
berg af en gosse, de voro sådana som plockas upp under 
fallet och äro slipade med jemna ränder rundtomkring, på 
ett sätt som man ej kan begripa. Imatra är naturligtvis sli-
paren. 

På första gästgifveri från Imatra, heter Sitola, sågo vi ock 
något underligt nemligen en sådan mengd fjärlar, att de voro 
en långt värre ohyra än torakor. Luften i rummen, trappor, 
gård, öfverallt såg ut som om det snögat, alla väggar, golf och 
dörrar voro fullradade af dem, värre än jag någonsin sett 
torakor. Rördes man ett steg, så flögo hundradetals upp, 
inom ett ögonblick var ens kläder alldeles öfverhöljda af 
dem. Tre gånger hvarje sommar skall en sådan gräshopps-
svärm här bruka infinna sig, vi hastade med god fart dän. 
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1,ågo öfver natten på ett uselt gästgifveri, Tyrjä, och reste i 
all mak med långa hvilotider emellan de 2 och 2 1/2  mil långa 
hållen hit till Nyslott. Emellertid hade vi passerat ett ställe 
hvars make väl troligen ej finnes på jorden, och hvars make 
i skönhet väl får sökas i många land. Det var Pungaharju 
åsen. Men huru skall jag kunna ge dig ens ett torrt begrepp 
om detta ställe, dess skönhet och fägring skulle ingen penna 
förmå uttrycka. Stället är en lång ö öfver hvilken lands-
vägen går, så att man å begge ändar måste passera färj a. 
Föreställ dig nu om du kan en ö sju verst i längd, och till en 
stor del så smal, att när man åker midt på landsvägen som är 
anbragt på de flesta ställen midt på åsen, kan man ej se 
stranden på någondera sidan, ehuru åsen upptill ej är en 
enda tum bredare än vägen, och denna väg går då många 
famnar ofvan vattnet. Skulle man göra en genomskär-
ning, blefve dess form ungefär sådan. [Blyertsskiss av åsen 
i genomskärning. Jfr ss. 160-161.1 Föreställ dig sedan 
denna väg å ömse sidor bevuxen, stundom med de skö-
naste alleer af björkar, stundom med väldiga furor, och 
så ända ned till stranden, men de furor och trän som der 
växa, räcka långt ifrån ej med sina spetsar upp till åsens 
topp. På sina ställen är åsen visst kanske 15 famnar 
hög enligt Runebergs gissning. Stundom sträcker den ut 
uddar lika armar, och alltid i en symmetri som liknar ett 
trolleri. Såhär vid pass torde en plancharta öfver de par 
första verst vi reste komma att se ut, bara att jag i tankarna, 
gjort den altför rak, och sedan fortfarande med en lika under-
lig symmetri. På ett af de högsta ställen af ön, der den var 
så bred att vägen var ledd på åsens halfva höjd medelst 
urgräfning, klefvo vi upp på åsen, som der var en så smal kam 
att jag hela tiden måste hålla mig i Runeberg af frugtan att 
på endera sidan falla utför bråddjupet. Se dig nu om med 



154 

oss. Föreställ dig nu denna sköna bro gå midt öfver en insjö, 
der ögat med möda skönjer de längst bort belägna strän-
derna, der holmar större och smärre ligga strödda. Sjön 
låg lugn som en spegel, och öfver dess djupa blå seglade små 
silfvermoln, spegelbilder af dem på himmelen. Vädret hade 
blifvit så utmärkt vackert på dagen. Det är samma vatten-
drag som Saimen och kallas Saimen, men denna del benämnes 
ock med annat namn, Puruvesi. Det var det skönaste jag i 
min lefnad sett, af utsigter. Här äro Kangasala och de tavast-
ländska åsarne små karlar i skönhet. Och detta fortfarande 
under 7 verst. På ett ställe der vägen ej gick på toppen af 
åsen, var kammen så smal att en karl kunnat rida grensle 
på den, och det på en sådan höjd! Och detta ställe ligger på 
en väg der kanske reser 20 menniskor på ett år, och den väg 
vi reste dit är så full af de högsta och brantaste backar jag 
någonsin rest, att nog skulle mången hesitera att i vagn resa 
dem. Men visst är att nog reser folk längre vägar för att se 
mindre märkvärdigheter. Mycket folk, isynnerhet från Peters-
burg, reser årligen till Imatra, alla pelare och väggar i ett 
litet lusthus (eller hvad jag skall kalla det) som ock fans der, 
voro fullkladdade af namn och plattheter, men något likt 
Imatra kan man nog se på andra ställen, och det ändå större 
och ståtligare, men som sagt, Pungaharju åsen lär väl tro-
ligen ej på jorden ha sin like. Och likvisst vet man knappt 
att den fins; i Willmanstrand der hörde vi dock den mera 
omtalas, den ligger par tre mil från Nyslott. 

Den 25te. 
Detta började jag i aftse, och skref slut nu, men ville ej 

sätta mitt datum midt i Pungaharju. Ännu vet jag ingen-
ting om Nyslott. Runeberg är på examen, jag har ännu ej 
tittat utom dörren. Till middag skola vi till kretsskole-
läraren Masalin dit vi ock äro bjudna att flytta för de par dar 
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vi skola dröja här, det har alltid varit seden att de inspecte-
rande Lectorerne om fritt de haft fruar med bott hos skol-
lärarne, men det ville vi ej, hos vildfremmande rnenniskor. 
Icke heller tänka vi nu flytta, fast nog har det mångahanda 
tråk med sig att bo på gästgifverierna. Osnyggt och otrefligt 
mest. Mångahanda skrifver jag här lika mycket för min egen 
som för din räkning, ty dessa blad vill jag ha tillbaka, de 
skola tjena mig till minneshjelpare då jag tänker på denna 
resa. Der- f öre förekommer mångahanda som jag ej skulle 
talt om, åtminstone så vidlyftigt för dig. 

Nu äro vi i Savolax, Nyslott heter på finska Savolinna. 
Vackert namn. Slottet är grått, gammalt, med tre runda torn, 
ligger på en holme, det är alt hvad jag nu vet om det. Savo-
laxska allmogen och landet tycker jag om, ganska många, 
vackra nejder ha vi passerat, men Karelen, den del vi pas-
serade deraf, det behagade mig als ej. Intet tecken till skogar, 
idel torra ofruktbara slätter förstörda av svedj ande, som här 
tycks ske utan all reson. Intet tecken till ordenteligt åker-
bruk annat än på de ytterst få, eller rättare endast två landt-
gårdar vi sågo. Lagervall, som bor på den ena, ernade vi 
besöka midsommarafton, men det blef så sent, kl. var 9 när vi 
reste förbi, och det var par verst upp till gården. Ovinfolken 
i synnerhet äro så fula der, att det är blott med en rysning man 
kan se dem. Mera lika apor än menniskor. Och dertill en den 
fulaste drägt. På hufvudet ha de ett underligt hvitt lärft-
skynke, snarlikt en spansk mantilla, en veckning öfver huf va-
det och så hänger det ned på ryggen, stort vid pass som ett 
barnlakan. Karlarna ha nätta meckor, men se ryska ut 
och äro ock fula. I Wilmanstrand glömde jag berätta att 
jungfrurna hos Dammerts och Stråhlmans passade upp i 
hvita skjortärmar, långkoft eller lifstyck med långa långa 
skört, hvad jag sen skall kalla den, derpå förkläde, och på 
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hufvudet, kring corbeillen kunde jag säga (det liknar nog en 
sån i fason) en underlig sak, snarlik en bindmössa, en hade 
tror jag ros i nacken på den. Den der vackra Langilavärdin-
nan hade ock något ungefär dylikt, men än mer bindmösslikt 
på hufvudet, samt en ros med långa nedhängande ändar, och 
spetsstycke under. De fruntimmer jag såg i Willmanstrand 
hade något ryskt i sin klädsel, en påsighet eller slankighet 
eller hvad det var, men ej så mycket som ryskorna mest. 
Men åter till Nyslott, (vi äro väl nu redan i Sordavala, men 
jag har ej ägt någon stund för mig sjelf och jag vill nu gå i 
ordning med dagarna). När vi kommo till Masalins till mid-
dagen, hade de så vigtiga skäl att uppge för vårt flyttande 
från gästgifveriet till dem att vi endast med stor brådska 
packade ihop våra saker och voro glada att slippa hela 
byket. På eftermiddagen den 25 hade Runeberg examen i 
elementarskolan, följande förmiddag i fruntimmerskolan som 
här är en publik inrättning. En assessorska Tavast (med 
sina döttrars hjelp) är föreståndarinna. För öfrigt syntes 
der mig likt alla vanliga fruntimmersskolor. En.hop mest 
fula broderier af hvilka bärarena fingo små presenter vistes 
äfven. Tvenne mattor, fyrkantiga, jag vet just ej under 
hvad de passa, isynnerhet som de äro olika stora, fick Rune-
berg. Samma dags eftermiddag kommo fru Tavast med sina 
döttrar till Masalins, vi skulle resa, men vädret var fult, 
och de hade äfven eljest hela tiden så förbindligt och vän-
skapligt bett oss dröja till följande dagen att vi slutligen 
stannade qvar. En stund på afton voro vi hos Tavaststjernas, 
dit en fröken Pistolkors träffade komma, hon obligerades att 
sjunga, och sjöng med en röst hvars make jag ej vet mig ha 
hört. Runeberg säger den vara mycket lik fru Schultens, 
men hon är så utan all slags musikalisk bildning, att det tyvärr 
till och med för mina omusikaliska öron är en bedröfvelse, 
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och hennes föräldrar äro så fattiga, att det är ej att tänka på 
annat, än att den sköna rösten är dömd att bli till intet. Hon 
är redan 17 å 18 år, alltså ej lång tid att vänta på förrän det 
är för sent. Det sades om henne att då hon sjunger till dans, 
så att hon vill vara ljudelig, är hennes röst fulleligen till-
räckligt stark musik, och att det är omöjligt att då stå henne 
nära. Det är just skada att en så ovanligt stark, vacker och 
rik röst som hennes skall gå förlorad. — Musiken som för 
öfrigt bestods der var af vanlig sort som mest bestås i små-
städerna af kvar orts celebriteter. Masalins äro ett hyggligt 
hus efter nyare tids skala, bara något mycket mat, isyn-
nerhet först, men af lättare sorter dock. En Titulairrådinna 
Philippeus, fruns mor, en hygglig gumma, var i huset. Staden 
är än modestare än Willmanstrand, läget mycket vackert. 
Men det alra märkeligaste var att alla menniskor försäkrade 
att i dälderna kring Saimen, ja till och med i någon derinvid 
belägen, staden tillhörig trädgård, skulle finnas näktergalar. 
Doctor Philip Lindfors hade blifvit helt ond då Runeberg 
frågat hvad sort. »Just rätta och ägta och ingen sort» m.m. 
han hade nog ofta hört dem i Polen för att ej misstaga sig. 
Sednare har Lector Mechelin (vi träffa väl honom bara jag 
hinner så långt) sagt Runeberg, att det fins tvenne slag 
näktergalar hvilkas latinska namn han uppgifvit, att denna 
som fins här är dock ej den alra alra ljufvaste sångerskan, 
men icke skall det vara stor skillnad. Denna sort skall vara 
en mån större och ej fullt så många variationer i sin sång. 
Han hade tillika sagt att man bjudit till att med bokstäfver 
uttrycka begges sång och att äfven då blifvit skilnad. Mins 
du att vi sett den ena sortens bokstafssång.  Detta gällde 
dock Sordavalanejderna, och såsom de kring Nyslott icke 
finnes till den mängd som häråt nejderna skall finnas, så 
vore det väl ock möjligt att då den ena sorten fins här, den 
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andra kan finnas der. Emellertid är det bra roligt att vi i 
Finland ha verkeliga näktergalar, om de än finnas af en ännu 
noblare art anstans, så är redan detta roligt. En Brunou, 
bekant sen gammalt med Runeberg och Lärare vid Fruntim-
mersskolan, lofvade att jemte sin fru och syster, den jag då ej 
än sett, följa oss till Pungaharju åsen. Om morgonen den 27 
af reste vi med Brunous från Nyslott och foro upp till Kerimäki 
prästgård, 1 1/4  mil från staden, der en bror till fru Brunou, 
en Länsman Kyander huserar, och tillbringade der en par 
otrefliga timmar. Der fans en fet mamsell som Runeberg 
sednare på dagen på fru Brunous fråga om huru gammal 
Run:g trodde henne vara artigt afdragande några år gissade 
till 27 och så var hon 15. Derifrån foro vi med Brunous och 
Kyander till åsen, åto middag ur Brunous knyte derstädes, 
promenerade längs hela åsen, klefvo upp på den hvassa åsen 
jag sist nämnde om, just den egentliga svinryggen som gifvit 
ön sitt svenska namn, skrattade och pratade som gamla be-
kanta hela dagen, vid andra färjan skulle vi åter skiljas men 
så kommo de ännu deröfver, följde oss gående yttermera par 
verst till gästgifvargården, der dracks the och så reste vi 
kl. 6 i sällskap med en ingenieur Ladau, som på åsen stötte 
till sällskapet. Vi hade nu promenerat en hel mil, utom alla 
krokvägar. Fru Brunou var en munter hygglig menniska, 
måtte varit utmärkt vacker, men nu förfallen något, stundom 
dock rätt vacker än, men hela denna strapats och brist på 
sömn följande natten lär ha tagit för mycket på mig, jag har 
ej mått väl hvarken igår eller idag den 29. Från Ladau 
skildes vi följande dag, då våra vägar blefvo olika, han for 
till Kexholm. 

a:g. 
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Sordavala den 29 Juni (fortsättning) 

Det var ett fel i uträkningen att vi på framvägen foro den 
väg som bar öfver Pungaharjuåsen, vi hade då bort ta en 
annan, nu skulle en annan återväg, förbi Mollins egeRdom 
och Ruskeala marmorbrott passat att taga, men den blef 
par mil längre, och så ville Runeberg gerna än en gång fara 
öfver åsen. Den 28 straxt på eftermiddagen foro vi på par 
timmar in till prosten Mechelins, ett hyggligt hus, der nu 
Lector Mechelin med sin fru (förra mamsell Sagulin eller fru 
Costiander) voro för att helsa på förälldrarna. Der var det 
fasligt väl och vi ha nu lofvat återkomma i qväll då vi resa 
härifrån för att vara der öfver natten och morgondagen. Då 
vi kommo hit i aftse kl. 10 var Rector Melart, som bor just 
vid tullen, oss på gatan till mötes, cch få'rde oss in tvert 
emot vår föresats att fara till gästgifvaregården. Qväll hade 
vi redan ätit på sista gästgifveriet, cch utbråkad af mitt illa-
mående och dessutom uttråkad af en långsam resa i dessa 
grymma backar (hvilka dock i parenthes sagt pinar Runeberg 
vida mer än mig) kröp jag genast till kojs. Idag håller nu 
Runeberg på med examen, och frun tycks vara rätt belåten 
att jag skrifver och hon slipper mig och får ha sin fred. Den 
väg vi igår reste var de sista milen isynnerhet sen vi nalkades 
Ladogan, mycket vacker. »l-röga berg och djupa dalar», 
men ingen slättmark. Troligen de högsta berg jag sett, cch 
vackra, bevuxna med trädgrupper, branta, cch vikar af 
Ladoga deremellan. Sordavala tycks mig vara den allra 
obetydligaste stad vi än rest genom. Läget just ingenting, 
kyrkan snygg, litet skall jag väl cck se mig om här när jag 
hinner. Bra skada att vi ej få se Wallamo kloster som här är 
helt nära, men det händer stundom att man för storm får 
dröja i dygn på denna väg och Runeberg har bestämd tid för 
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sig. Det har ock varit kulit ,och blåst alla dar (jag har hela 
tiden åkt i kappa). Runeberg är ej eller alltför nyfiken på 
den resan, som jag vore. De tala så mycket om Wallamo 
här i trakterna, och icke skall man heller göra folket den 
orättvisan att säga det de ej värdera Pungaharjt åsen, hitåt 
talas den mycket om. Nyslottsboerna bruka göra lustfärder 
dit. 

Samma dag om aftonen. 

Vi skulle så resa härifrån middagstiden idag, men så 
blefvo både Runeberg och jag bjudna till fadders till en 
bonden, underlärare vid kretsskolan. Det var det unga 
parets första barn, glädjen lyste dem ur ögonen. Der var 
rätt trefligt. Der träffade jag ock en österbottninge, en 
för detta mamsell Kyntzell. Nu fru Böhm. Från henne kan 
du just helsa fru Borgström. Der var en hel mängd unga glada 
flickor, rätt nätta och ogenerade. Nu bli vi här öfver natten 
och resa i morgon bitti. Staden är liten, men det fins några 
snygga hus, och skall alt byggas ifrigt mera. Äfven här gå 
jungfrurna hos vårt värdfolk i långskörtade lif och hvita 
ärmar, der skörtena äro tre qvarter, kanske längre, ful drägt. 
En slags hvita mössor har jag sett bondgummor bära. De 
unga qvinnorna hafva på huf vadet till kyrkdrägt en ej ful 
coiffure, en diademe kunde jag kalla den, röd med guld 
galoner. 

Kexholm den 2dra Julii. 

Den 30 om morgonen foro vi från Sordavala, jag var högst 
ledsen öfver att vi måste dröja så länge, en dag och två nätter, 
hos en värdinna, som tydligen var generad af oss, i stället 
för att kunna tillbringa denna tid i det hyggliga Mechelinska 
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Vid Skutudden på Kroksnäs. 
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huset, dit vi anlände samma eftermiddag. Der dröjde vi 
öfver natten och till följande dag, söndag straxt på eft.m. 
Der var riktigt trefligt. Stället utmärkt vackert. Vänligt 
och gladt folk, bildade, utan pjunk och talhålleri, och vi 
vom nu så välkomna der, så det var så väl och så kärt och 
hjertligt, det var alldeles som man råkat bland gamla bekanta 
från Kronohagen. Prostinnan Mechelin var så ofantligt lik 
mamma, bara att gumman Mechelin var yngre. En treflig 
gumma. I natt lågo vi på sista gästgifveriet härifrån och kom-
mo i morse tidigt till staden. Runeberg är nu på examen, 
till middag skola vi till kretsskolelärare Hintze, förelyst 
brudgum till mamsell Lagi i Borgå, och som kan ta emot 
fruntimmersfremmande emedan han har sin mor hos sig. 
(Få se om vi nu på femte stället få gröna ärter, allestans der 
vi varit ha de funnits). På eftermiddagen är examen i frun-
timmersskolan. I morgon bitti erna vi anträda återvägen 
genom Viborg ifall det ej möjligen kunde hända att vi skutta 
af till Petersburg. Det skulle endast göra 15 mil i krok. 
Igår var det helt litet tal derom med Runeberg, men föga 
blir det af, han längtar så till Kroksnäs att fiska. Nog börjar 
jag nu ock få nog af skaka och börjar längta till små barnen, 
men detta skulle jag ändå nog önska. I Sordavala hade jag 
första notice hemifrån, att barnen äro snälla, och ej sakna 
oss, men brefvet var en vecka gammalt, skrifvit tre dagar sen 
vi reste; postgången är så trög åt dessa orter. Få nu se om ej 
folket blir vackrare der vi komma att färdas, jag tycker att 
jag redan igår såg många folkfatta ansigten, men hvad man 
sett för ett fult släkte i många nejder här, föga menniskolika. 
I Sordavala köpte jag ett par piecer af såkallat eldfast postlin 
Lagervall fabricerar, få se hur de klenoderna gör skäl för sitt 
namn. Visst ej är det elegant, men hålla kastrullerna koka 
i så äro de bra. Idag för en stund sen hade jag visit af Fröken 

11 
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Tavast, föreståndarinna för Frunt.skolan. Om aftonen soupe 
hos Kyrkoherden Höijer, der var Doctor Florin med sin fru 
(ma►msell Törnqvist), mamsellerna Törnqvist från Helsing-
fors, Häradshöfding Ahrenberg och några andra och rigtigt 
gröna ärter. Det var så tal om Petersburg hos Höijers, men 
när jag i morse, den 3dje, frågte Runebergs beslut, så blef 
det ändå nej. Sedan nu Runeberg en tid varit på resa är han 
så trög, att han ej is ta ett steg för att se något märkvärdigt. 
Ej ens stan och fästningen här har jag sett. Runeberg gick 
ut i morse kl. 8 med löfte att återkomma för att resa sist 
kl. 10 och så satt jag och väntade honom till kl. 2, då han ätit 
middag ute och kom för att resa. Nu medan hästen späns i 
skrifver jag detta. Bra trött börjar jag min resa nu, det har 
varit en så tråkig dag. Den lilla kammarn jag suttit i är med 
dubbla fönster, solen har legat in och jag har varit här fängslad 
i en riktig blykammare. Min rygg har varit mera elak denna 
tid, så jag har svårt att sitta, ingen bok har jag haft, jag har 
bjudit till att spatsera på golfvet, fem steg på snedden, men 
ock detta blef nog enformigt, de timmarna blefvo bra långa. 
Ej ens till Wiborg fara vi nu. Runeberg vill nu bara hem, och 
det vore åter fem mil i krok. Han börjar bli mera tråkig.» 

I sina anteckningar om Runeberg skriver fru Runeberg 
helt kort att Runeberg längtade »till stillhet och sina ab-
borrar.» Reseanteckningarna blevo kvarliggande i en bords-
låda i staden, där Runeberg på fru Fredrikas uppmaning 
letade rätt på dem. Innan han sände dem vidare till adres-
saten, fogade han till några skämtsamma rader, som ge betalt 
med samma mynt. 

Borgå den 11 Julii 1838. 

Min goda Svägerska. Här skickar jag Dig nu Fredrikas 
Samlade arbeten sådana jag, nyss inkommen från Kroksnäs, 
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efter anvisning kunnat hopleta dem ur hennes lådor. Att 
jag icke ordnat dem kommer sig deraf att den hottentottiska, 
stilen gör ondt i mina ögon och skrämmer mig från genom-
läsning. Emellertid har jag påögnat de sista raderna här 
ofvan och finner att hon i sin slutmening sagt en uppenbar 
osanning. Eljest må vi alla bra och vänta er alla dagar till 
Kroksnäs. Helsa tusendef allt till Tengström och barnen. 
Fisket är dåligt och Consistorierna plåga mig i sommarhettan. 
Tillgifnast 

Runeberg. 

Då Runebergs hade återvänt från sin resa, flyttade de d. 7 
juli ut till Kroksnäs, ett litet hemman på Vessölandet 1 mil 
söderut från Borgå, där de under trettioen somrar hade sitt 
hem. Från bryggan och båtstranden på Skutudden leder en 
stig under gamla vackra lindar från den tid Kroksnäs var 
herresäte till den låga envåningsbyggnaden där Runebergs 
bodde. Till vänster nere vid stranden synes »parken» av 
hängbj örkar och högre upp resterna av lövsalen där Rune-
bergs under vackra sommarkvällar brukade dricka te. Ett 
stycke längre borta ligger Mellanängskällan med sitt klara 
välsmakande vatten. Vi stiga in genom förstusvalen under 
den låga takåsen och in i »salen» och de två små kamrar 
Runebergs bebodde under de första femton åren på Kroksnäs. 
De låga rummen hade rappade väggar och omålade golv och 
bohaget var i stil därmed. Den vitmålade skänken var den 
förnämsta möbeln och är det än i dag. Vid motsatta väggen 
stod det stora fällbordet, som vid måltiderna fick tjäna som 
matbord. De rödmålade träbänkarna vid kortväggarna 
ställdes till natten bredvid varandra för att tjäna som sov-
platser för gossarna. För övrigt några enkla rödmålade stolar. 
På bordet vid fönstret åt gården stodo fru Fredrikas blom- 
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mande krukväxter, och medan rosorna blommade ute i krydd-
gården pryddes kakelugnslisten nere vid golvet av doftande 
rosor, men annars av gröna löv och blad och blommor från 
skog och mark. Runebergs rum låg åt väster med utsikt 
över Kroksundet och Haikofjärden. Hans jakt- och fiske-
redskap prydde väggarna. Det lilla nerrökta köket till höger 
om farstun var försett endast med en öppen spis utan häll, 
och all kokning försiggick på en trefot över rykande eld. 
Längst under spisen fanns en liten bakugn med ugnsmynnin-
gen så nära golvet, att man måste ligga på knä för att kunna 
skjuta in och ta ut brödet. Något skafferi fanns det inte, utan 
matförråden förvarades i ett visthus ute på gården. 

Samma enkelhet rådde även i övrigt. Pojkarna sprungo 
omkring barfota i bomullsblusar som deras mamma sytt dem. 
Också Runeberg gick helst barfota åtminstone under fiske-
färderna. Och de långa blusarna fru Fredrika hade sytt 
honom voro av hemvävt, fast och stadigt bomullstyg. 

Fisk, filbunke och korngrynsgröt var matsedeln. Kom 
det gäster, ja, då var det ingen annan råd än att Nyholmskan 
rodde den sju och en halv kilometer långa vägen till staden 
för att öka på förråden. Ofta rodde hon dit två gånger om 
dagen, och inte sällan hände det, att hon ännu om natten 
gjorde en tredje resa för att forsla gäster som anlänt under 
dagens lopp. Hon rodde Runeberg till konsistoriemötena, 
hon avhämtade brev och tidningar och var den verkliga sjö-
f ormannen. 

Bland Runebergs många goda grannar voro Daniel Lindhs 
på Stor-Kroksnäs och Rotkirchs på Stensböle de käraste. 
Dr Lindh var Runebergs tjänstekamrat vid gymnasiet, »en 
duktig karl», »en riktig hedersman», far till skalden Theodor 
Lindh. Med den »gustavianske» baron Rotkirch och hans 
kloka hjärtliga friherrinna, född Aminoff, från Pekkala i 



165 

Ruovesi, var umgänget också ganska livligt. Fru Runeberg 
korresponderade med henne under senare år då och då, inte 
bara då hon ville beställa en halv kalv eller riktigt goda 
ärter, utan även i uppfostringsfrågor, litteratur och dylikt. 
Det närmaste och käraste umgänget under många somrar 
var dock professor J. J. Tengström med familj, som flera år 
i början på 1850-talet bodde på Bjurböle, ett par kilometer 
från Kroksnäs. Efter Tengströms död 1858 bodde de tre 
professorskorna några somrar på den andra hälften av Lill-
Kroksnäs skatterusthåll och voro den stora sommarfröj den 
för Runebergs. Ofta sedda och alltid kärkomna gäster voro 
den lovande, i förtid bortgångne skalden Frans Mörtengren 
och hans unga hustru, vilka bodde i Kråkö by ett stycke 
från Kroksnäs. 

Utom det regelbundna umgänget fick Runebergs tidvis 
nästan dagligen besök av resande från när och fjärran. De 
tre små rum de förfogade över hindrade dem inte att härbär-
gera massor av tillfälliga gäster. Den 23 augusti 1851 skriver 
fru Runeberg till sin syster, att hon den föregående natten 
på Kroksnäs hade härbärgerat 19 personer och att »hushållet 
de föregående dagarna växlat mellan 16 och 17 personer». 
Man ordnade långa britsar på golvet i salen för herrarna och 
damerna inlogerades i Runebergs kammare. Ville de lämna 
sitt sovrum tidigare än herrarna, var fönstret den enda ut-
vägen. Under de senare åren blevo de många besöken ofta 
tröttande i synnerhet för värdinnan, som med dåtida små 
möjligheter hade att sköta om välfägnaden. Då hade de 
likväl något större utrymme, ty i mitten av 1850-talet till-
byggdes i andra ändan av byggnaden en stor rymlig stuga 
för värdfolket och två små kamrar som gossarna Runeberg 
fingo bo i. Samtidigt höjdes yttre taket på byggnaden. Det 
gamla torvtaket, som ersattes med pärttak, gjorde fru Rune- 
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berg till två blomstersängar, en på vardera sidan om trap-
pan längs byggnaden. Den 17 juni 1860 berättar hon: 
»Utom hvad jag nämnt af främmande dröj are, har det 
varit stundliga små besök, sena kvällar, tidiga mornar och 
ideligt surr. Ej ett ögonblick för en stilla tanke, att ej tala 
om behofvet att någon gång läsa ett ord». Den 14 i följande 
månad heter det: »Af sex de senaste kvällarna å rad ha vi 
vakat fram öfver midnatt till ett och tu . . . Att hinna tänka 
på att bada eller det minsta sköta sin hälsa är otänkbart. 
Runeberg sade i morse: 'Tengströms måste komma hit nästa 
år, folk skyggar ändå litet för att störa'.» 

Men trots de alltför många gästerna och trots de obekväma 
förhållandena voro Runebergs varmt fästa vid stället. Kroks-
näs gav förnyelse, skänkte hälsa och trevnad. »Landet 
grönskar omkring mig och saltsjön speglar mina fönster, 
i ett paradis vore jag icke bättre till», skriver Runeberg i 
juni 1849 till landshövding Montgomery. Och sex år senare 
till von Beskow: »Endera dagen flyttar jag till mitt kära 
Kroksnäs och skall genast följande dag begifva mig ut till 
hafs på någon half vecka för att skjuta sjöfågel för vettar. 
Hjärtat spritter i mig vid tanken därpå.» Då Runeberg 
1851 kom tillbaka från sin svenska resa, under vilken han 
blivit så storartat hyllad, och satt nere vid kajen i sin båt 
för att fara ut till Kroksnäs berättas han på en väns fråga 
om han haft roligt i Sverige ha svarat: »Visst var där trevligt, 
men ännu trevligare är det att komma tillbaka till Kroksnäs 
och där få gå barfota och meta abborrar». Ett par veckor 
tidigare skrev han till sin fru från Vasa: »Den som vore 
vackert hos er tillbaka! Jag är gränslöst mätt på all världens 
härlighet och längtar efter gröt, fisk och lugn på Kroksnäs». 

Också Fredrika Runeberg var varmt fäst vid Kroksnäs, 
fastän hon uttrycker det mer reserverat. Hon var också 
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mer bunden av arbete än de övriga i familjen och hade 
mindre möjligheter än de att fara ut i båt eller fritt 
ströva kring i skog och mark. Redan tre dagar efter det 
de första gången hade flyttat ut till Kroksnäs, skriver 
hon till Augusta Lundahl den 10 juli 1838, att »stället är 
nätt och trefligt, hvad jag hittills vet», och kort efter deras 
sista sommarvistelse där skrev hon i september 1868 till sin 
syster: »Först i skilsmässans stund finner man rätt, att 
något varit en så kärt, som det verkligen varit, och glömmer 
mången liten förtret man haft. Och skulle ej Kroksnäs vara 
mig kärt, vore jag mer än otacksam. Precis vackert torde 
man ej kunna kalla det, men nog är det högst orättvist att 
kalla det fult med sin sjö och strand. Ett ovanligt friskt ställe: 
kolera, augustifeber, tyfus, rödsot m. fl. farsoter ha gått 
omkring oss som katten kring het gröt, men Kroksnäs går-
darna ha de ej berört. Det roade mig att Lindh som läkare 
gjort samma observation . . . På de trettioett år vi bott 
på Kroksnäs ha där dött sex personer . . . Ett sådant resultat 
i af seende å hälsotillståndet under 31 år torde väl ej många 
ställen kunna uppvisa och med tacksamhet skall jag, så länge 
jag lefver, minnas huru friska och starka jag alltid fick hem-
f öra mina barn, huru bleka och skrala de än voro om vårarna, 
och icke kan jag annat än till stor del anse mig ha Kroksnäs 
att tacka för att våra barn, från början så ovanligt späda 
och klena, blifvit så starka och duktiga». 

J. E. Strömborg berättar, att Fredrika Runeberg ute på 
Kroksnäs var mer tillgänglig än man annars fann henne. Då 
hon i allmänhet var så strängt upptagen av sina husmoderliga 
plikter och dessutom besvärades av sin dövhet lät hon under 
senare år inte så ofta se sig vid besök i staden, men här ute 
var hon redan på grund av trångboddheten nödd och tvungen 
att oftare ta del i samvaron som genom hennes närvaro fick 
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»ett väsentligt ökat intresse». Runeberg som gärna skämtade 
brukade då påminna henne om glada händelser de hade upp-
levat gemensamt cch han försummade inte att antingen själv 
säga i hennes öra vad det var frågan om eller också att be 
den som satt bredvid henne att göra det. I det allmänna 
samtalet kunde hon under senare år för sin dövhet inte ta 
del, utan satt vanligen tyst och sluten och inåtvänd, men 
kom man i direkt samspråk med henne »märkte man huru 
hennes stilla något melankoliska drag genast livades, de djupa 
vackra ögonen strålade och en behaglig värme spred sig 
över hela hennes väsende, medan man fängslades av hennes 
klara, livliga, med kraft och övertygelse framsagda yttran-
den». 

Ja, Kroksnäs är värt att minnas. Det var på Kroksnäs 
Runebergs förnämsta diktverk togo inre gestalt för honom, 
och det var där Fredrika Runeberg under de många långa 
somrarna hämtade kraft till sitt livs stora betydelsefulla 
insatser. Kroksnäs kände Runebergs sig fästa vid som man 
endast kan fästa sig vid platser, där man känt sig 13 cklig 
och harmonisk. Här trivdes de »som på eget hemman». 



IX. TVEKAN OCH KAMP 

Då Fredrika Runeberg på sin ålderdom kände, att det 
inte var långt kvar, innan »gamla mamma gått till hvila», 
skrev hon »Min pennas saga» i tanken eller i hoppet att 
»kanske någon» av hennes barn kunde vara intresserad av 
att veta något om det liv som levat inom henne, om hennes 
»ringa skriftställeri» och om gången av hennes sj älsutveckling. 
I dessa gripande, numera gulnade blad gör hon ett bokslut 
över sitt författarskap. Hon berättar om det i stora drag 
alltifrån de första rim hon satte ihop som barn ända till 
den sista berättelse hon skrev »mest med slutna ögon», 
emedan hon redan hade så gott som förlorat sin syn. Vi 
få också följa den tvekan och kamp som vaknade inom 
henne redan mycket tidigt och sedan följde henne till livets 
slut. Har jag rätt att skriva, jag som är kvinna? frågar hon 
sig ständigt. Hon skriver till en början utan en tanke att 
någon skall läsa det, bara för att hon måste göra det. Men 
så vakna sj älvförebråelserna över att hon skriver och hon 
kastar alltsamman på elden. Sida efter sida försvarar hon 
sig och alla kunskapshungriga och skrivande kvinnor över 
huvud mot en osynlig anklagare, allmänna opinionen. Då 
hon är framme vid 1840-talet, heter det: »Alt mer hade jag 
ock nu småningom lärt mig inse huru illa sedd hvarje syssel-
sättning med bok eller penna var för en qvinna. Ännu då 
ansågs hvarje stund använd till läsning nästan som en stöld 
ur mannens kassa, att icke tala om en stund använd till att 
skrifva». 
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Men så kommer längtan att skriva okuvlig tillbaka. Och 
hon försöker resonera sig till att det kanske ändå inte är 
så orätt av henne, ifall hon skriver utan att låta skrivandet 
inkräkta på hennes husliga omsorger. Hon räknar ut att 
om hon stannar hemma från en kaffebjudning, så kan hon 
få använda den tiden efter behag, ty den hade i alla fall 
varit förspilld för arbetet om hon hade varit borta. För-
sakar hon ett nöje som hennes bekanta gingo på, kunde hon 
använda inträdesavgiften till att låta sticka några par 
strumpor och i stället använda den tid hon skulle behövt 
för att själv sticka strumporna till att läsa eller skriva o. s. v. 
Med en viss tillfredsställelse fastslår hon i sitt stilla sinne 
att just de fruar som med största övertygelse lagt ut att 
det inte var rätt att läsa m. m. utan att en hustru var skyldig 
att ägna all sin tid åt hushåll cch barn (»och åt nöjen och 
visiter och toiletter cch kanske litet kortspel o. s. v. o. s. v.» 
interfolierar hon sarkastiskt) just voro de, som oftast ville 
ha modeller och hjälp av henne för sina barns kläder och råd 
i hushålls- och matväg. Och så får hon mod att skriva igen, 
men blott för att vid nästa anfall av misströstan offra allt-
samman åt lågorna. 

Under de första åren i Borgå skrev Fredrika Runeberg 
en vidlyftig roman i två delar »Den galnas dotter». I den 
boken Tunnos några av hennes »hjärtblad», säger hon. »Der-
ibland en prestenkas berättelse om hennes mångåriga ung-
domskärlek, slutliga giftermål och mannens snart därefter 
timade död. Det var mest om prosaiska små förhållanden i 
lifvet, som hon berättade, om fattigdom och betryck, och 
berätterskan tycktes knappt sjelf förstå att kärlek var 
grunden i hennes saga och ordet kärlek nämndes af henne 
icke, men under all denna enfald syntes mig en fager hjertats 
kärlek genomlysa, som gjorde mig denna berättelse kär. 
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'Den galnas' personlighet intresserade mig mycket. En liten 
flickas saga låg mig ock der nära hjärtat». Också detta 
opus kastade Fredrika Runeberg i en stund av misströstan 
i brasan utan att först läsa igenom det och samma väg gick 
»Lundafrun» en gång då hon kommit i »bränneifver». Om 
den sinnesförfattning hon i de ögonblicken befann sig i 
vittnar följande stycke »sednare tillagdt» i anteckningarna. 
»Nu flammar 'Lundafrun' som bäst lustigt. God natt, 'Lunda 
fru'. I dig fanns dock många ställen som jag ansåg goda, 
du måste dex4ör kastas i brasan en stund då det gick ungefär 
som att ta in rhabarber, utan att tänka på saken. Ah fy, 
jag tror en tår höll på att uppstiga, icke behöfves vatten 
att släcka elden, se der ligger ju nu redan 1,unda frun', 
en hög falaska.» 

Vid den här tiden skrev Fredrika Runeberg också den 
lilla skissen »Prästkragarna» som 30 år senare blev tryckt i 
Dagbladet och »diverse annat smått i vers och prosa». Bl. a. 
hjälpte hon Runeberg, då han några veckor under sommaren 
1838 hade redaktionen av Borgå tidning om hand. Det 
nummer som kom ut den 8 augusti synes hon helt och hållet 
ha redigerat. Hon präglar det med sitt intresse för fjärran 
folk och länder. Den första artikeln är ett referat av v. 
Kattes skildring av Jemen eller lyckliga Arabien, »de arabiska 
speceriernas, det doftande mockakaffets rätta hemland.» 
Hon kompenserar sin reslängtan med att leva sig in i dessa 
fjärran himmelsstreck och hon anslås livligt av »den under-
bara värld av skönhet, frihet och poesi», där man med lågande 
inbillning besjunger »en djärv shejks hjältedater eller en 
älskarinnas ögon, sköna som gasellens». Det är röster från 
Salik Sardar Khans och den sköna Alhejdis hemtrakter. 

Följande bidrag skildrar en annan arabstam, hadschu-
terna i Algier, kända för sina rövartåg och djärva äventyr. 
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Där bjuder shejken den biltoge flyktingen gästfrihet, vapen, 
en häst och en hustru, som återbetalas vid första rövartåg, 
vilket vanligen gäller den stam som förskjutit honom. Då 
kan det hända att den försmådde friaren på själva bröllops-
aftonen tränger in till den sköna arabflickan, dödar hennes 
brudgum och hennes fader, tar henne på sina armar, lyfter 
upp henne på sin häst och för henne bort till sina nya kam-
raters hem. Genljud av sådana högspänt romantiska skild-
ringar möta vi i Teckningar och drömmar. 

Men vi kunna svårligen tänka oss ett tidningsnummer 
redigerat av Fredrika Runeberg, om det inte i det ingår 
kulturhistoriska anekdoter eller skildringar ur berömda mäns 
levnad. Denna gång följa »Omdömen om namnkunniga 
personer av Walter Scott» tagna ur Scotts dagbok. De gälla 
den irländske lyrikern sir Thomas Moore, »som mer sökte 
bereda andra nöje än uppehålla sin värdighet som lejon», 
den amerikanske romanförfattaren Cooper och Englands 
premiärminister George Canning, vars hugg i underhuset 
»togo bort både skinn och kött cch till och med skulle trängt 
genom huden på en rhinoceros», men som under sin sista 
bana som statsman för mycket överlämnade sig åt intriger, 
så att han »genom sin brist på öppenhet» förlorade sitt för-
troende hos folket. 

För att ytterligare hjälpa Runeberg, kanske också för 
att stimulera sin väninnas lust att dikta, skrev Fredrika 
Runeberg i juli 1838 till Augusta Lundahl och bad henne om 
bidrag: »Runeberg skriar jämmersånger 'öfver att han snart 
måste taga emot tidningsredaktionen och har durch ingen-
ting att sätta dit, förbarma dig, kära Hebe, skicka nu något, 
eget helst, eller öfversatt, jag till och med måste nu bjuda 
till att hjälpa den stackarn, att hans sommarfrihet ej blir 
alldeles förstörd.» 
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Då Fredrika Runeberg arbetade med sin penna i ett 
bestämt och direkt syfte att hjälpa Runeberg, tystnade sj älv-
f örebråelserna. Hur skygg hon dock var t. ex. i början av 
1840-talet, då hennes krafter voro starkt nedsatta, visar 
oss ett uttalande i brev till Augusta Lundahl, som velat 
göra henne bekant för den ryska författarinnan A. 0. Isjimov 
och därför bett henne om upplysning i vilken årgång av 
Morgonbladet hennes novell Den unga nunnan ingick. 
Fredrika Runeberg ber henne i brevet inte tala om för någon 
att hon har skrivit den och inte fästa uppmärksamheten 
»vid en så obskur person som jag». »Jag lefver i tysthet och 
hvarken kan eller vill göra anspråk på någon slags upp-
märksamhet, ehuru jag någon gång roat mig med att kasta 
någon bild på papperet, isynnerhet mera nu än förr, då 
numera sällskapslifvet genom min döfhet förlorat så mycket 
af sitt behag för mig, och jag ändå behöfver något sätt att 
utgjuta mig, men min gråa påse är min publik, någon enda 
gång, mera sällan, Runeberg, oftare slukas hvad jag skrifvit 
med begärlighet af en publik, eldbrasan, eller en nästan lika 
liflig, mina små gossars händer, hvilka deraf göra tuppar 
och kryddlådor och gubbar och damer.» 

I vad bottnade dessa mindervärdeskomplex, denna bris-
tande tro på sig själv hos Fredrika Runeberg? Hon visade 
ju å andra sidan så stor självständighet, stort moraliskt 
mod mången gång. I hennes nära omgivning funnos dess-
utom personer, vilkas omdöme hon satte lit till och vilka 
levde framom sin tids fördomar. Runeberg gav kvinnan 
rätt till bildning och gladde sig uppriktigt åt vad Fredrika 
skrev. Han gav henne också välvillig kritik så ofta något 
av hennes »pennas barn» råkade komma under hans ögon. 
Men det var till en början ganska sällan. Hans storhet 
verkade i det avseendet nedtryckande på henne. Och, 
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såsom R. F. von Willebrand påpekar, det föll honom lika 
litet som henne in, att författarskapet skulle fått göra in-
trång på husmoderns plikter. Han kom aldrig att tänka 
på att hon hade någon litterär livsuppgift att fullfölja. Och 
till en början kände inte heller hon det så. Den tanken växte 
mycket småningom fram hos henne att hon med sin penna 
ville tjäna en hög och rättvis ide, kvinnans rätt till arbete 
och bildning. Också hennes vän och anförvant Nervander 
hade en vidsynt uppfattning i denna fråga. I ett brev nyåret 
1831-32, där han ber Augusta Lundahl om bidrag till 
Morgonbladet, yttrar han: »De tider äro ju dessutom förbi, 
då ett fruntimmer behöf de tveka att uppträda som för-
fattarinna.» 

En reell grund till Fredrika Runebergs svaga sj älvförtro- 
ende utom melankolien, nervsvaghet och bräcklig hälsa 
i yngre år — var hennes känsla av alltför ofullständiga 
kunskaper. Hon hörde till dem som stodo utanför vetan-
dets lustgård. Kunskapstörsten var något primärt hos 
henne. Hon ville växa, gå framåt, slå under sig vidare 
områden av vetande, men det hade hon aldrig fått i den 
grad hennes utvecklingskraftiga natur krävde det. Hon för-
nam djupt den bristen och kom därför närmast att för-
fäkta kvinnans rätt till bildning. I sitt kärleksliv hade 
hon icke ställts inför problem av liknande art, hon var för-
lovad och gift, hade hem och barn, innan hon knappast 
hade hunnit känna saknad därefter. 

»Det faller mig nu i minnet denna ofta upprepade sägen 
att fruntimmersförfattarskap är idel skräp. Härvid kunde 
kanske invändas att i bland det inalles så ringa antalet af 
kvinnliga författare som sammanräknadt funnits i tiden, 
möjligen, oaktadt alla för dem missgynnande omständig-
heter, dock torde finnas nära nog lika stor procent af värde- 
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rade författare, som ibland de millioner af manliga pennor 
hvilka låtit sina alster utgå i verlden. Besynnerligt i sanning 
att så kan vara fallet! Men hvad mig sjelf, såväl som mängden 
af skrifvande qvinnor beträffar, fann jag dock mycket väl 
sanningen af det nyssnämnda påståendet. Barlast måste 
det finnas i luftskeppet, om det ej skall redlöst drifvas om-
kring för vinden och kvar skulle väl vi qvinnor vunnit den, 
förnekade hvarje solidare vetande, såsom vi åtminstone hit-
tills det varit? Med min brinnande håg efter vetande, huru 
skulle man icke om jag varit gosse understödt min håg? 
Huru skulle man icke då hafva gifvit mig medel att förvärfva 
kunskaper och grundlägga en solid bildning, ett grundligt 
vetande? Men en flicka, det var en helt annan sak. För 
henne måste kunskapen förbli en förseglad bok. Lyckligare 
än de flesta mina jemnåriga, fick jag dock åtminstone söka 
att samla de smulor af vetande som kunde utfiltreras ur 
litteraturens skum, det vanligen nästan bortkastade, men 
hvari dock alltid, likasom i grytskummet, någon liten smula 
närande ämne medföljer. Ja, lyckligare än de flesta andra 
af dåtidens qvinnor, stängdes dock icke för mig alltför strängt 
dörren till vetandets lustgård, jag vågade stundom söka 
smyga mig in der, glad att der få plocka mig en liten skörd 
af stickor och strå då blommor och frukter suto för högt, 
för att utan hjelp nås. Hvad jag sålunda lärde mig, blef 
på detta sätt möjligen en slags gryning till en allmän öfver-
sigt af allehanda, chaotisk och utan fasta hållpunkter. Dåligt 
skulle jag stått mig i en examen, med undantag kanske i 
språkkunskap. Sådan anses ju ännu i våra dagar den sanna 
qvinnobildningen böra vara. Ännu helt nyligen [skrivet i 
slutet av 1860-talet] yttrades i fråga om skolexamina att 
sådana voro skadliga för flickor, ehuru nyttiga för gossar, 
hvilka behöfva kunna reda sina kunskaper. Flickor behöfva 
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alltså icke kunna ha reda på sina. På sådan lös grund bygges 
ock dåligt ett författarskap.» 

Brist på grundlig bildning var en hämsko för kvinnan 
som författare, det erkände hon villigt, men att frånkänna 
kvinnan författaranlag, som hon på sina håll hade varsnat 
man gjorde, fann hon orimligt. Namn som Beecher-Sto-vve, 
Fredrika Bremer, George Sand voro för henne en borgen för 
motsatsen. »Eget nog är dock Amerikas, Sveriges, ja enligt 
mitt och mången annans tycke äfven Frankrikes bästa roman-
författare qvinnor.» 

Ja, hon kom inte ifrån det. Det var för henne »ett oaf-
visligt behof» att skriva, »en tröst dessutom vid bekymmer, 
en ventil när mitt inre var öfverfullt af tankar och känslor. 
Jag måste skrifva, om än aldrig någon komme att läsa hvad 
jag skrifvit.» Hon bjöd dock till att hålla sig vackert i spåren 
av den tidens vanliga romanförfattare och att icke vara så 
»oqvinnlig» som att våga uttala en egen tanke. Att sådant 
alldeles icke passade sig för en kvinna hade hon alltför ofta 
både läst och hört sägas — men att föra till torgs samma 
vara som tusende andra, det måtte väl dock inte vara så 
övermåttan djärvt, att det inte kunde förlåtas, tänkte hon. 

»Men en tid kom», berättar Fredrika Runeberg, »då jag 
kände mig djupt, bittert olycklig, och jag orkade då icke 
ge akt på hvar konvenansen satt sina skrankor. Då jag nu 
ville söka tröst i dikten, måste ock dess källa uppspringa i 
mitt eget inre, om strålen skulle svalka mig. Då skref jag 
Simrith.» 

Så tillkom den första av de små prosaskisser som under de 
följande åren syntes här och där i kalendrar, på 1850-talet 
i Snellmans »Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning» 
och ungefär tjugo år senare kommo ut i bokform under den 
gemensamma titeln »Teckningar och drömmar.» 
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Fredrika Runeberg berättar vidare hur lycklig hon kände 
sig, då ktineberg efter att ha läst Simrith och den lilla skissen 
»En dröm» helt strålande såg på henne och sade: »Detta är 
utmärkt bra, du måste ge det till Joukahainen». Och hon 
tillägger: »Detta var en af de gladaste stunder min penna 
skänkt mig.» 

Runebergs uppmuntran styrkte hennes mod och hon 
sände de två prosadikterna hösten 1843 till Robert Teng-
ström, som detta år redigerade Joukahainen. Men då 
albumet tog emot bidrag endast av medlemmar av öster-
bottniska studentnationen offentliggjordes hennes skisser 
under signaturen —a --g först till julen 1844 i Necken, 
poetisk kalender för 1845, utgiven av Fredrik Berndt-
son. 

I brev den 26 november 1843 tackar Robert Tengström 
henne med ungdomlig entusiasm för bidragen. Han har 
läst dem för både Holsti och Topelius och alla ha blivit lika 
intagna och »hj ärteligen fröjdat sig öfver upptäckten af en 
inhemsk författarinna.» Så råder han henne att »rätt och 
slätt» sätta ut sitt namn under dem eller åtminstone sitt 
förnamn, »emedan förf. till sådana stycken som dessa omöjligt 
kan undgå att bli bemärkt och känd, och det således vore 
enklast att ej onödigtvis leka kurra gömma». 

Det ögonblick Fredrika Runeberg fick kalendern i sin 
hand erinrar hon sig livligt ännu vid sin levnads slut. Det 
var en afton i gården vid Krämaregatan. Hon satt i sitt 
lilla rum i nedre våningen, där hon bodde med barnen. 
Runeberg hade gäster i övre våningen, och då han kom ner 
för att säga till om något för dem, räckte Fredrika honom 
boken. »Då fick jag åter se ett uttryck i hans ansikte sådant 
som räckte länge att ha glädje af.» Runeberg tog boken, 
begärde skrattande en extra servering för att fira tilldragelsen 

12 
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och gick så tillbaka upp till glädjen i övre våningen. »Och 
glad satt äfven. jag vaggande mitt barn.» 

Den lilla teckningen En dröm har redan skymtat förbi 
(s. 23). Simrith är berättelsen om den mäktige moabiten 
Bosnais enda dotter, som mot sin släkts vilja tveklöst följde 
sin älskade, israeliten Bani, och omvände sig till hans Gud. 
Berättelsen är förlagd till den babyloniska fångenskapens 
tid, medan konung Arthahsasta regerade i Persien. Det är 
Esras bok som lämnat stoff till det yttre händelseförloppet 
och Simriths historia är inflätad däri. Bani hörde till de 
fångenskapens barn som fingo komma tillbaka till Jerusalem 
och Juda (Esra kap. 2. v. 10). I sitt hemland hörde han 
snart till sitt folks »översta» och Simrith var lycklig, där 
hon nästan hela dagen satt hos sitt barn »och gladde sig 
över dess fägring». »Bani, o min herre», sade hon ofta till 
sin man, »mycket gott har Herren givit mig, huru skall 
mitt hjärta tillfyllest lovsjunga och prisa?» Då de andra 
kvinnorna bland de främmande folkslagen prydde sig med 
»gyllene klenodier» och dansade inför sina avgudar och ville 
ha henne med, sade hon milt avböjande till dem: »Låt oss 
vara glada var efter sin håg, jag har glädje mer än mången». 

Men så utgick det påbud som omtalas i Esras 10 kap. 
Var och en som tagit sig hustru bland någon av de främmande 
stammarna skulle skilja sig från henne för att avvända Guds 
vrede. Bani var först som slagen av åskan, sedan talade 
han till prästerna och de äldste »till utseende som en elds-
låga»: ». . . utöven icke orättvisa i Herrens Israels Guds 
namn! Skall väl den oskyldiga lida med den skyldiga.» 
Och han talade till dem om sin moabitiska hustrus fromhet 
och gudsfruktan, men intet hjälpte. Bani ville dcck hellre 
gå i landsflykt med Simrith än skiljas från henne. »Dig 
lämnar jag aldrig», lydde hans ord. Men Simrith knäböjde 
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gråtande och bad till Israels Gud om styrka. Så stod hon 
upp fylld av stor och självförsakande offervilja: »Ingalunda, 
o Bani, skall du övergiva ditt folk och bliva en främling bland 
hedningar för din kvinnas skull. Se! du är en av ditt folks 
översta, hurudant exempel vill du giva, att du skulle vara 
den förste att överträda Herrans bud. Se, jag går, giv mig 
något att jag må kunna leva och uppföda din son, och jag 
vill söka mig en tillflykt vid ditt lands gränser, på det jag 
må se röken av offren inför Herranom och känna doften av 
blommorna på ditt lands ängar. Du skall taga dig till hustru 
en av Israels döttrar och du skall snart glömma Simrith. 
Se, icke bör jag klaga, jag har ju ägt så mycket. Herren 
gav och Herren tog, välsignat vare Herrans namn». 

När dagen kom, då det svåra skulle ske, måste man sätta 
vakt kring Bani som rasade av ångest. Då Simrith med 
sitt barn lyftes upp på kamelen, svek henne krafterna och 
hon sjönk avsvimmad ner. Esra kom i detsamma gående 
förbi och allt folket ropade då till honom och bad att han 
inte skulle låta jaga bort Simrith. »Se hon har varit en mor 
för våra barn, hennes visthus har varit den fattiges, och 
hennes gudsfruktan har varit vår lykta». Och Simriths 
gamla amma vittnade om hur hon sedan barndomen hade 
dyrkat Israels Gud och hur hon »då själva den man, hon 
ville följa, bad henne kvarstanna i ära och rikedom» blott 
sade: »din Gud skall bliva min Gud och ditt land skall bliva 
mitt land. . . hälften av mina rikedomar vill jag giva din 
Guds hus . . .» »och nu bortjagas hon lik en missdåderska 
. . .», slöt den gamla. 

Esra gick då upp i templet och bad om insikt och lade 
ut saken för de äldste och det beslöts att Simrith skulle 
stanna kvar för sin fromhets skull. Och folket jublade och 
sjöng: »Herren låter sin nåd väldiga vara över dem som 
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frukta honom». Men Simrith låg hemma på knä invid sitt 
barns bädd och prisade Herren för den stora nåd henne veder-
farits och för den underbara godhet han hade bevisat henne. 
»Glädjens Herranom all världen, sjunger, priser och lover!» 

Medvetet eller omedvetet har Fredrika Runeberg identi-
fierat sig med Simrith, den unga moabitiskan som tveklöst 
följde den fattige ynglingen som hade hennes kärlek. Hon 
har genomlevat hennes lycka lika fullt som hennes ångest 
att bli skild från den älskade. Hon har kämpat sig fram 
till samma storstilade självförglömmande offervilja och hon 
har med henne, i känslan av jublande befrielse då den yttersta 
skärven inte utkrävdes av henne, fallit ner på sina knän i 
tacksamhet över den nåd som visats henne. Simrith är ett 
av de få dokument som kastar ljus över Fredrika Runebergs 
innersta under de kritiska första åren av 1840-talet (se s. 124 
o. 140 f.) och har troligen sitt ursprung i den glädje hon 
kände under sin sjukdom 1841 42, då hon blev viss om att 
Runeberg fortfarande älskade henne. 

Det är mer än en tillfällighet att Fredrika Runeberg 
valde ett bibliskt motiv för sin prosadikt. Nyromantikerna 
skattade högt bibelns skönhetsvärden och Herders skrift 
»Vom Geist der ebräischen Poesie» var troligen bekant för 
henne, ehuru hon knappast hade läst den. Genom Nervanders 
diktcykel Jeftas bok hade hon i alla fall kommit i kontakt 
med bibelns skönhetsvärld i dikten. 

Också tidningarna togo emot hennes båda teckningar på 
ett sätt som säkert bidrog att öka hennes julfröjd. En 
insändare som tecknar sig H. yttrar i Helsingfors Tidningar 
den 21 december: »Prisen torde läsaren dock jämte ref. till-
erkänna de prosaiska styckena Drömmen och Simrith med 
signaturen a g. Ur deras innersta djup framkväller den 
renaste och ljuvaste kvinnlighet, ehuru den harmoniska av- 
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rundning och stora yttre formfulländning, vari den hän-
gjuter sig, snarare kunde väcka tanken på en manlig än en 
kvinnlig auktor. Det säkra är emellertid, att läsaren icke 
annat kan än önska snart få förnya bekantskapen med en så 
intagande förf.» Också i Morgonbladet och i Borgå Tidning 
framhållas signaturen a g:s berättelser. 

Mer än andras uppskattning gläder henne dock Rune-
bergs: »Mig faller nu just i minnet tvenne yttranden af 
honom. En gång då jag menade att det för mig vore svårare 
att i tryck uppträda, just emedan han vore mästare, svarade 
han: 'Nå nå, visst må de få se att ock gesällen duger'. En 
annan gång då jag förmenade att han ernade lemna ett nästan 
för värdefullt bidrag för att tryckas i en kalender, jag tror 
det gällde Sven Dufva, så svarade han: ' Jag måste väl se 
till att ej öfverflyglas af ditt bidrag'». 

»Nu var min framgångs tid», berättar Fredrika Rune-
berg. Beröm och vänlighet strömmade över henne och 
följande år begärde Berndtson med mycken artighet bidrag 
till en ny årgång av Necken. Han fick då Glasörat, som för-
anledde Palmblad i tidskriften Frey att uppmana den unge 
författaren att ägna sin penna åt det humoristiska. 

Runebergs uppmuntrande intresse och kritikens lovord 
gåvo henne nu luft under vingarna och befriade henne från 
den hämmande tvekan som hittills hade följt henne. Nu 
tillkommo därför småningom en mängd av de »små bilder» 
som Runeberg kallade »sagoparabler», men Fredrika Rune-
berg själv vanligen »sagor» eller »berättelser». Under sin 
långa sjukdomstid i början av 1840-talet begynte fru Rune-
berg skriva även Fru Catharina Boije och hennes döttrar, 
men den låg i 15 år i en bordslåda, innan den trycktes. Och 
likväl vann manuskriptet »ett beröm så stort» av Runeberg, 
då hon läste upp det för honom »att det vore förmätenhet 



182 

att upprepa det», berättar hon. Man tycker självförtroendet 
borde ha vuxit sig starkt, men så var icke fallet. Tvekans 
tider kommo tillbaka. »Skränet mot qvinnans rättighet till 
att försöka producera något hade lyckats bita sig fast vid mig 
och göra mig orolig och förbryllad, och slutligen ville jag 
förstöra alla minnen af att jag någonsin sökt mig ett nöje i 
pennans lekar.» Hon vill skapa och ge uttryck åt sig själv, 
men hon känner sig hämmad av alla de skrankor som gam-
mal sed och uppfattning ha rest kring hennes kön. Hon vill 
bryta sig ut ur ringen, men har inte alltid kraft därtill. Hon 
mäktar det inte. Därav denna ständiga inre kamp. Salik 
Sardar Khans maka låg fem år innan ens Runeberg läste 
den. Det var dock en av de teckningar t. ex. Snellman 
sedan satte mest värde på. I mars 1857 skriver han till 
henne: »På Salik Sardar Khans maka sätter jag ett uhyre 
värde och hoppas att sådana bitar skola hjälpa upp Lift. 
Bladets anseende». 

Också »goda vänners funderingar och tvifvel» bidrogo till 
att taga bort det återvunna självförtroendet. »Ett fruntimmer 
bör ej befatta sig med sådant, hon har angelägnare att göra. 
(Annat är det med karlarna, deras göromål äro ej så viktiga, 
tycks man mena.) Bara att sticka strumpor åt man och barn 
ger arbete nog» o. s v. Slutligen började Fredrika Runeberg 
tro att också Runeberg ogärna såg att hon skrev och beslöt 
därför ännu en gång att upphöra med det. I flera års tid stod 
hon vid sin föresats. Visserligen kunde hon inte låta bli att 
fabulera i sitt stilla sinne, men hon skrev inte ned de tankar 
som kommo till henne »vid spiseln, vid vaggan eller vid 
sömmen», utan lät dem småningom »glöinmas, vissna, dö». 
Men då Runeberg fann, att hon verkligen gjorde allvar av 
sitt beslut, talade han vänligt och gott till henne, sade att 
hon gjorde honom sorg med sin föresats att inte skriva och 
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bad henne ånyo gripa till pennan. Och då han en gång 
överraskade henne med att förstöra sina manuskript, sade 
han allvarligt förebrående till henne: »Vill du göra dig till 
en andlig självspilling?» De orden ringde mången gång 
framdeles i hennes öron och räddade hennes »pennas barn» 
från förintelse. 

Det blev också i längden tomt att bara prata för sig 
själv, berättar Fredrika Runeberg. »Uttalar man hvad som 
verkligen intresserar en sjelf, visst önskar man att någon 
må höra hvad man säger. Också greps jag af önskan att 
veta om hvad jag skrifvit verkligen ägde något värde. På 
sätt och vis tyckte jag mig väl kunna så tro, då Rbg visade 
sig så mycket högt gilla hvad min penna hade tecknat, 
men i andra stunder syntes mig åter som om alt vore värde-
löst, och jag hade velat förinta altsammans om ej Runebergs 
nyssnämnda allvarliga ord legat för mig. Jag började blygas 
för mig sjelf för att hafva under hela min tid äflats med 
hvad som vore kanske idel skräp. Jag tyckte mig vara för 
gammal att numera dåras af illusioner, löpa efter skuggor. 
Jag ville ej hålla på med att rada ihop kanske dumheter, 
ja jag måste medge att jag var för stursk för att ens vilja 
producera medelmåttigheter ifall jag ej vore i stånd att skrifva 
något bättre.» 

Vid denna tid var Snellman den tongivande litterära kri-
tikern i landet och så kom det sig att Fredrika Runeberg 
våren 1856 sände sina berättelser till honom och bad honom 
läsa igenom dem: Snellman, som under sin vistelse i Sverige 
i början av 1840-talet hade hört till Emilie Flygares och 
Sophie von Knorrings nära vänner och som var personligt 
bekant bl. a. med Fredrika Bremer och Wendela Hebbe, var 
helt befriad från alla fördomar i fråga om kvinnligt skrift-
ställeri. Han läste med stor grundlighet igenom Fredrika 
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Runebergs manuskript och gav ett utlåtande som var mycket 
berömmande, vida utöver vad hon hade vågat hoppas. I sitt 
svarsbrev till sin »goda vän» Fredrika säger han, att hennes 
prosadikter äro »somliga vackra, somliga vackrare och som-
liga, de sköna, vackrast. Att icke trycka dem, alla graderna, 
går alls icke an». För sin del ville han dock avråda henne 
från att genast ge ut dem alla i bokform och bad samtidigt 
att få publicera dem småningom i Litteraturbladets spalter. 
»Sedan, efter fyra, fem år, blir det då tid att få tillhopa en 
rätt vacker samling och kanske trycka den i Sverige». — 
»Vad Litteraturbladet nu skall få prenumeranter», yttrade 
Snellman till Carolina Tengstr'öm, sedan han hade fått med-
givande att ta in dem där. 

Innan årets slut ingingo Det skönaste smycket och 
Aminas dröm i tidskriften. Snellman försåg dem med ett 
förord och en gemensam titel Teckningar och drömmar. 
Författarinnan önskade inte sätta ut sitt namn, utan bibe-
höll pseudonymen —a —g som hon hade använt under de 
fem teckningar som tidigare hade varit synliga i Borgå tid-
ning och i kalendern Necken. Följande år ingick ett flertal 
prosadikter under samma rubrik: Salik Sardar Khans maka, 
Liljekonvaljen, Rankväxten, Myggdansen, Indianens kvinna, 
Kuhinanuis dotter, Danserskan, De vackraste händerna, 
Harpspelerskans dotter, Den upp- och nedvända världen. 
År 1858 inflöt inget bidrag, men 1859 fingo Litteratur-
bladets läsare bli bekanta med Tre som flyttade till Sverige, 
Puppan och Missionären samt följande år med Rosen, Blom-
mornas nytta och De vackra orden. 

I början av december 1856, några dagar efter det a g:s 
första teckningar varit synliga i Litteraturbladet, skrev 
Snellman till författarinnan om den gemensamma rubriken: 
»Jag hade icke betänkt att en allmän titel var oundviklig 
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och har nu vågat på en sådan. Blif nu ej ledsen om den 
faller sig tåpig. Redaktionen har tagit detta på egna skuldror. 
Något sådant som »dikt och verklighet» ungefär måste jag 
anse mest passande. Men det anförda och annat desslikes 
skulle haft olägenheten att antyda, det de båda äro hållna 
mot hvarandra — hvilket så icke är eller skulle varit min 
mening om styckenas innehåll. Jag menar: de äro delvis . . . 
rena fantasier, men för det mesta reela genom sin tendens, 
gå in på lifvets verklighet, qvinnolifvets nämligen, och jag 
tänker mången skall med mig finna, att den bästa delen är 
sagan ur ditt eget hjärtas verklighet, kära Vän.» 

Både i Sverige och här hemma syntes goda ord i tidnin- 

garna om märket —a g:s prosaskisser. Professor Törne- 
gren, som vanligen var mycket sträng i sin kritik, yttrade 
1858 i Helsingfors Tidningar i ett stycke kallat »Litteratur-
bladet 1857; också en teckning och en dröm»: »Vilken silver-
klang! Jag känner de styckena, teckningar och drömmar, 
luftiga som morgonskyn, ljuva som sommarvindens fläkt på 
lundens blomster». Fredrika Runeberg hade övervunnit 
»skyggheten att blotta sin inre människa», som hon talar om 
i korrespondensen med Snellman. Kampen och tvekan var 
slut — åtminstone rör en tid framåt. Fru Catharina Boije 
och hennes döttrar fick krypa fram ur bordslådan. 



X. FRU CATHARINA BOIJE OCH 
HENNES DÖTTRAR 

Det var inte en tillfällighet att Fredrika Runebergs första 
bok blev en roman med motiv ur vårt folks historia. Som vi 
ha sett voro de porthanska traditionerna levande i hennes 
ungdomsmiljö liksom det nyvaknade patriotiska intresset 
för vårt lands förflutna. Redan som barn hade den vetgiriga 
flickan slukat en mängd historisk litteratur. Kring de 
historiska minnesmärkena i hennes uppväxtmiljö stego per-
soner och händelser ur det förflutna fram för hennes fantasi. 
Som ung flicka författade hon ett skådespel om Flemingarna 
på Ovidj a, ehuru hon senare brände upp det. Och medan hon 
ännu var i tonåren, var Walter Scott, den historiska romanens 
skapare, hennes favoritförfattare (s. 35), ehuru hon redan 
hade läst en del av Shakespeare, Schiller o. a. av världs-
litteraturens store. Scott lästes och diskuterades redan i 
mitten av 1820-talet i de kulturella kretsarna i Åbo, just 
under de åren Runeberg var borta på konditioner. Det är 
därför troligt att Fredrika Tengström redan under samvaron 
i Pargas, då Runebergs och hennes samtal ofta gingo över 
de andra ungdomarnas fattningsgåva, berättade för ho-
nom om sin beundran för Scott och förde honom in i 
hans tankevärld. I Lördagssällskapet var Scott varmt upp-
skattad, åtminstone av Cygnaeus, Snellman och J. J. Teng-
ström, filosofen, som för att trösta sin lille 9-årige Robert 
vid hans mors död gav honom några av Scotts romaner att 
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läsa. Fredrika Runeberg berättar också i sina anteckningar 
hur Mårten Lindfors blev uppskakad, då Snellmans syster 
första gången hon var i Lördagssällskapet inte kände till 
diktaren ens till namnet. Mycket naturligt är det för övrigt, 
att Scott fann beredd jordmån just i den krets, som framom 
andra bar porthanarvet vidare, att det var bland dess med-
lemmar de första försöken i hans anda gjordes. Runebergs 
»Fragment ur en roman från 1808 års krig» blevo aldrig 
annat än fragment. Det var hans hustru som blev den 
första i vårt land som förverkligade tanken på en historisk 
roman med motiv ur vårt folks historia. Hon lät därvid 
Runeberg behålla sin egen domän och hämtade stoff till 
sin första bok från Stora ofreden och till sin andra från 
striderna mellan Sigismund och hertig Karl och sökte sig 
härvid med rätt instinkt till sin barn- och ungdomsmiljö 
som hon i grund kände. 

Då Runebergs sensommaren 1833 under ett par veckor 
gjorde en utflykt till Tammerforstrakten, hörde Fredrika 
Runeberg den gamla traditionen om en olycksspindel, som 
en gång hade vållat en ung fröken Boijes död. Minnet av 
händelsen fanns vid den tiden och ännu långt in på 1840-
talet bevarat i ett målat dörröverstycke på Hatanpää gods, 
som de besökte tillsammans med Augusta Lundahl. Man 
såg en ung flicka i Minervas rustning vid sitt sybord och en 
väldig spindel som sänkte sig ner över henne, där hon satt 
slagen av skräck. 

Under sin långa sjukdomstid i början av 1840-talet kom 
Fredrika Runeberg att tänka på den gamla traditionen och 
spann in den som fabel i sin skildring. Då boken var färdig, 
julen 1843, skrev hon till Augusta Lundahl för att kontrol-
lera att hon mindes historien rätt och fick också bekräftelse 
därpå. En ung fröken Boije, dotter till den baron Boije 
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som hade byggt upp Hatanpää, drömde en gång att en stor 
spindel sänkte sig ner från taket i hennes rum, där hon satt 
vid sitt sybord, spann sina trådar allt tätare omkring hennes 
hjärta och sög ut hennes livskraft, tills hon långsamt domnade 
bort och dog. Drömmen fyllde henne med fasa. Och då det 
en gång hände att en stor grå spindel sänkte sig ner mot 
henne, där hon satt vid sitt handarbete, greps hon av skräck 
och dog av nervslag. Spindelns grepp om den unga flickans 
hjärta har Fredrika Runeberg i sin bok givit symbolisk 
innebörd. Att hon tar upp motivet beror väl på att hon i 
sin ungdom läst allehanda skräckromaner, där liknande har 
kunnat förekomma. Episoden med spindeln, som för övrigt 
hör till det svagaste i boken, utgör likväl bara ett inslag 
i den väv där Stora ofredens stormfyllda tid rullas upp 
för läsaren. 

Den stora överensstämmelsen i åskådning och tempera-
ment mellan Runeberg och Walter Scott har många gånger 
framhållits och likaså de impulser Runeberg kan ha fått av 
den skotske författarens diktning. En långt större mottag-
lighet för scottinflytande visade likväl Fredrika Runeberg. 
Hennes självständiga sätt att omplantera sina lärdomar i 
finländsk jordmån förbjuder oss att tala om imitation, men 
man kan våga påståendet att hon är den första utpräglade 
scottlärjungen i den finländska litteraturen. Scott har för 
henne varit ett beundrat föredöme, som satt djupa spår i 
hennes romaner. 

Det första som faller i ögonen är själva motivvalet. Som 
Scott förlägger Fredrika Runeberg sin skildring till ett 
dramatiskt och ödesmättat skede i sitt folks liv. Kampen 
ger spänning och personernas olika tänkesätt och sympatier 
skänka kontrastverkan, på samma gång de belysa tiden 
och miljön. Det som härvid är av största vikt är att den 
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historiska bakgrunden ges på ett fängslande sätt och endast 
i den mån den behöves. Före Scott hade man antingen för-
summat den eller givit den i tung och osmält form. I likhet 
med sin store mästare förstod Fredrika Runeberg att smälta 
samman de historiska fakta med den diktade verkligheten 
och ge bägge illusion av levande verklighet. 

Scott skriver en gång i sin dagbok, att han inte behövde 
studera gamla böcker och fråga antikvariska samlingar om 
råd, då han författade. Han hade det mesta, som han för 
länge sedan hade läst, i stora drag i minnet. Det räddade 
honom från att överlasta sin skildring med onödiga detaljer. 
Det hör också till förtjänsterna i Fredrika Runebergs första 
roman, att oväsentliga detaljer inte få tynga ner skildringen. 
De historiska händelserna äro givna i stora drag, de tjäna 
som bakgrund och gripa endast vid behov in i och gestalta 
människornas öden. Tyngdpunkten ligger inte på det poli-
tiska skeendet, utan på de skildrade personernas öden och 
upplevelser och det är kring dem tidsbilden småningom 
växer fram. 

Som i många av Scotts romaner och stundom också t. ex. 
hos Almqvist får skildringen i Fredrika Runebergs första bok 
växa fram ur en ramberättelse, där en fingerad person — 
i detta fall Augusta Lundahl i skepnad av »en riktig fars 
farmor från Karl XII:s tid»  slår sig ner i en högkarmad 
länstol och framställes som den som egentligen berättar 
historien. Förhållandet mellan historikern och berättarn 
löser Fredrika Runeberg med ett lyckligt scottskt grepp, 
då hon har fingerade och inte historiska huvudpersoner. 
Som boktiteln anger är fru Catharina Boije, änka efter baron 
Göran Boije, den mest dominerande bland dem. 

I inledningen föres läsaren till Hatanpää gods vid Pyhä- 
j ärvi en kulen vårafton 1712 [bör vara 1718], då den myndiga 
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fru Catharina Boije håller aftonbön med sitt husfolk på 
fädernas patriarkaliska vis. Man har fått veta att en rysk 
strövkår rör sig i trakten. Trots fru Catharinas stränga 
förbud göra några underhavande ett väpnat utfall i nattens 
mörker och dra därigenom olycka över gården. Den blir 
prisgiven till plundring och står snart i ljusan låga. Fru 
Catharina och hennes yngsta dotter Cecilia föras som fångar 
till Åbo slott, där de likväl behandlas hänsynsfullt av furst 
Galitzin och få en finländsk adelsman Johan Bruce som 
stöd och rådgivare. Den äldsta dottern, Margaretha Boije, 
lyckas fly ur det brinnande hemmet, förföljes av en kosack 
och räddas i sista minuten av den djärve partigängaren 
Magnus Malm. Hon går säregna och romantiska öden till 
mötes, innan hon återförenas med sin mor och syster i Åbo. 
Malm åter måste fly över till Sverige, är med om den svenska 
härens fruktansvärda återtåg över de norska fjällen efter 
Karl XII:s död och lyckas som genom ett under rädda fru 
Catharinas son Göran. 

Fru Catharina står i skildringens mitt som en klippa i 
händelsernas svall. Kring henne grupperar förf. de personer 
och händelser hon vill ha med. Fru Catharina hör till dessa 
kraftiga, storvulna, en smula prosaiska adelsdamer som under 
stormaktstiden skötte gård och grund och härskade över 
hela sin omgivning, sedan mannen hade dött eller blivit 
borta i något av de många krigen. Då hennes vekhjärtade 
yngsta dotter Cecilia blek och förskrämd kommer för sent 
till aftonandakten för att hon har sett spindeln som hon 
tror bådar olycka, tar hon henne efteråt allvarligt i upp-
tuktelse: ,,Du har vuxit upp i en tid, då kriget brett jämmer 
över detta land. Härjat ligger Finland, nära att förblöda. 
Förstörda äro dess städer, borgarena tiggare, öde dess 
hemman eller befolkade endast av kvinnor och barn. Elände 
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rår överallt, och snart skall fäderneslandet nödgas avträda 
detta land åt en fiende, vilken nu redan härskar här över-
allt. Kanske ligger inom några dagar ditt eget fädernehem 
i aska och de dina begravna under ruinerna eller skonade 
för att undergå än svårare öden. Är det tider nu för svag-
hetslekar för kvinnan? Styrka ägnar henne nu så väl som 
mannen.» 

Fru Catharina visar själv heroism och lugn värdighet i 
motgången, såsom då kosackerna brandskatta Hatanpää 
eller då hon återvänder till ruinerna av sitt forna hem. Men 
livet har gjort henne hård och kall och hon är likt Scotts 
anstolta damer fången i sin tids fördomar — drag som sär-
skilt framträda i förhållandet till döttrarna. Inte ens då 
Margaretha, som vid kosackernas anfall försvunnit i ovissa 
öden, kommer oskadd hem och impulsivt vill omfamna sin 
mor, låter fru Catharina sin känsla bryta fram. »Med en 
värdighet som genast påminte Margaretha om att hejda sig» 
omfamnade hon henne högtidligt . . . Och då sonen Göran 
kommer hem från det norska fälttåget med den man som med 
risk för sitt eget liv har räddat både Margarethas och hans, 
kapten Magnus Malm, är fru Catharinas förtrytelse över 
den ofrälse gästens ankomst starkare än hennes glädje 
att återfå sin ende son levande. Margaretha Boije är mer 
rotad i verkligheten, mer rådig och beslutsam än den »svär-
mande» Cecilia och hennes kärlek till den redbare, djärve 
Magnus Malm ger henne kraft att tillkämpa sig rätt att 
leva sitt eget liv trots fru Catharinas envetna motstånd. 
Margaretha hävdar känslans rätt gentemot den kalla be-
räkningen och växer genom sin kärlek utöver sin tids och 
sin omgivnings begränsning. Det är inte uteslutet att Fred-
rika Runeberg vid utformningen av Margaretha Boijes gestalt 
hade den tid i minnet, då hennes egen mor visade stark 
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olust vid att tänka sig sin dotters öde förknippat vid den 
fattige magister Runebergs. 

För den veka Cecilia är det svårare att undgå att bli 
kuvad av den viljestarka modern, som också lyckas länka 
in hennes liv i en ödesdiger fåra. Hur outvecklad och utan 
all människokännedom Cecilia blir under detta omyndighets-
tillstånd visar hennes föreställning att Johan Bruce och Carl 
Lej onanckar kunde sympatisera med varann i tänkesätt (s. 
119). Rent groteskt verkar det, då hon (s. 168) hos dem 
bägge tyckt sig finna »samma glödande entusiasm för det 
ädla och sanna, samma kärlek till fosterlandet, för vilket liv 
och blod, ja ännu dyrare intressen med glädje skulle offras». 
Hennes dystra öde får sin fullbordan genom det tilltänkta 
giftermålet med Lej onanckar, en lika obetydlig som hjärtlös 
figur, fal för pengar och representerande de sämsta sidorna 
hos frihetstidens svenska adel. I den »vissnande» Cecilia 
har den sentimentala familjeromanen lämnat spår. 

En gestalt med nästan symbolisk betydelse är Cecilias 
gamla amma Vappo, som allt lidande hon varit med om har 
gjort visionär, så hon höt tankar innan de ännu ha blivit 
uttalade och siar om en framtid för Finlands folk bortom 
blod och tårar. Hon hör till trollrunornas och de hedniska 
fornsångernas finska folk och är en romantisk avläggare av 
Kalevalahänförelsen på 1830-talet. Fredrika Runeberg hade 
ju redan 1834 med Renvalls finsk-latinska lexikon i handen 
sökt läsa de gamla runorna på urspråket. Cecilia kallar 
Vappo »en av de allra djupaste finskor». »Du känner endast 
hennes stela yttre, hennes fåordighet, hennes vedervilja emot 
att bråka något svenskt ord; men jag känner hennes varma 
trohet, det dunkelt glödande sagolika djupet av hennes inre, 
den nästan hemska tjusningen av hennes sånger. Ofta tyckes 
mig, att hon måtte veta och se mer än andra människor. 



En berättelse :an stora orre:dens tid, 

Fotografi av omslaget till Fredrika Runebergs första bok. 



Litografi. 
Simrith. Försättsbild i kalendern Necken för år 1845. 
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Ja, jag räds stundom för mig själv; det förekommer mig 
som om jag av henne skulle emottagit en av mig själv of ör-
stådd gåva att ana något utom det närvarande». På samma 
gång får Vappo avspegla författarinnans illusionslösa syn 
på kriget. »Jag har sett kvinnor äta sina barns lik av 
hunger, jag har sett pesten stryka bort folket, som lien grä-
set från ängen», vittnar hon. Överallt ha namnlösa lidanden 
följt kriget i spåren. Som Annikka i Sigrid Liljeholm, Fred-
rika Runebergs andra historiska roman, förefaller Vappo 
i sin trollkunnighet och visionära kraft att vara besläktad 
med Shakespeares häxor (Macbeth) eller någon av de många 
spåkvinnorna hos Scott, kanske främst den gamla zige-
nerskan Meg Merrilies i Guy Mannering. 

En av romanens mer framträdande personer, som den 
samtida kritiken sysslade med, är den unge Johan Bruce 
eller Johan Petrovitj som furst Galitzin kallar honom. Förf. 
har gjort honom till ett språkrör för den finländska sj älv-
hävdelse som ofta lyser fram i boken och som är en frukt 
av de nationellt romantiska tankegångar det tidigare (s. 21) 
har varit fråga om. Bruce tillhörde egentligen en av de adliga 
ätter i vårt land, som hade finskt ursprung, men svensk 
bildningsf orm. Krig, pest och hungersnöd hade ryckt bort 
hans närmaste, så han redan som liten gosse stod ensam i 
världen med landsvägen som framtidsutsikt. Bonden i 
närmaste gård tog honom då om händer och han växte upp 
som »en verklig finne, en man av folket, i stället för en svensk, 
sådan vår adel mer och mer älskat att vara». Fredrika 
Runeberg sätter här likhetstecken mellan »verklig finne» och 
»man av folket». Den svenska allmogen i Finland var ännu 
vid denna tid helt bortglömd. »Jag är finne, icke svensk 
och än mindre ryss!», säger Bruce till Cecilia Boije med 
värme. »Finland är mitt fädernesland, Finland, det snart 

13 
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sagt till en öken vordna. Varför skulle finnen vara svensk? 
När hörde du väl en svensk räkna sig till samma folk med oss? 
Hån och förakt ha de gett oss; ordet finne har för dem varit 
nästan ett öknamn». 

Cecilia gör invändningen, att Finland blev upptaget »i 
broderligt förbund av svenskarna» och av Sverige fick »lagar, 
bildning och framför allt kännedomen om Gud». Men Bruce 
följer sin egen tankegång cch ger utlopp åt sin bitterhet 
över Finlands lidanden och sina egna öden. »Några få tusen 
man fingo gå ut till Finlands försvar, under det att inom 
några år endast från denna del av landet ett halvt hundra 
tusental utskrevs, för att skickas till krig på främmande 
jord . . . Väl talades om att i ett kungabrev lovades avprut-
ning på finnarnas utskylder, men pengarna behövdes, cch 
så utpressades varje penning, under det löfte gavs att efter 
krigets slut särdeles sörja för Finlands uppkomst». De vapen-
föra männen hade dött av pesten eller blivit bortkommen-
derade ur landet och jorden låg obrukad. Gossen tiggde 
och svalt sig fram. »Men från svenska senaten kom en upp-
maning till finska folket, att med 'enighet och samlad makt 
visa sin gamla trohet och göra fienden tappert motstånd'». 
Också gubbar och barn drogo nu ut, bland dem den 13-årige 
Bruce. Snart blev han likväl tagen till fånga och var sålunda 
knappast mer än ett barn, då furst Galitzin lade märke till 
honom i en transport, bestämd att föras till Sibirien. Galitzin 
tog hand om gossen, lät uppfostra honom på sin bekostnad 
och begynte använda honom vid förrättningar, där han hade 
mer gagn av honom än av en utlänning. Efter erövringen 
blev han Galitzins högra hand i hopp att kunna gagna sitt 
land och mildra krigets efterverkningar för det  vilket 
han också till en del lyckades göra. 

Cecilias ord om broderskap med svenskarna avfärdar Bruce 
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misstroget. ». . . bröder? Bah! Se om den fine svensken, 
då han råkar komma hit över, se om han vill erkänna oss 
för bröder, där han går och ser förnämt ned på vår fattigdom, 
vår illa ansade jord, vår brist på bildning, sedan blomman 
av landets folk, dess största krigare, dess snillen, dess must 
och penningar blivit dragna till Sverige även i fredstider, 
då alltid varje utmärktare förmåga fästats där. Och sedan 
allt blev oss sålunda fråntaget, då säges det: försvara eder 
och oss; sänd ert lands ädlaste, sänd de ynglingar som ut-
göra ert hopp, er möjlighet att ännu en gång uppstå bland 
civiliserade folkslag, sänd ännu dem ut att slaktas. Vad 
mer, om fienden bränner edra hem och ihjälpinar edra barn, 
till hämnd över det envisa motstånd han röner överallt, 
där en arm ännu finns att mot honom höjas? Börja finnarna 
dock åter få förmuren litet upphjälpt och i bättre skick, då 
rustar sig åter Sverige till krig. Vi kunna något vinna, 
menas det, och förlora vi något, så är det på sin höjd ett 
stycke av Finland. Sverige ha vi dock alltid ostyckat. Ha, 
jag blir bitter, men den föraktade blir lätt så, och kanske 
stundom orättvis i sin bitterhet». 

Komplexet mot Sverige bottnar i ett djupt och starkt 
patos för Finland, som nu ligger härjat, men som Bruce i 
en strålande framtidsvision ser resa sig med kraft: »När 
skall väl den dag gry, då Finland skall i lugn få bota sina 
djupa sår och sedan äntligen leva för sina söners förkovran, 
för fredens värv, för civilisation och bildning? Vem vågar 
hoppas på denna tid, då Finland, en värdig broder till det 
ädla Sverige, skall gå vid dess sida i broderligt förbund till 
sanning och ljus? Inträngt emellan tvenne mäktiga grannar 
är det ett tvisteäpple och den sedan gammalt utsedda 
tummelplatsen för deras strider. Giv någon tid av frihet 
och fred åt Finland, och om ej Suomis barn då vakna, då 
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sova de håglöshetens sömn. Men kalla ej så denna tunga 
dvala, som stundom överväldigar ett folk, som i århundraden 
kämpat emot tillintetgörelsen. Nationerna likna individen, 
en förtvivlansfull ansträngning lämnar efter sig förslappning. 
Men giv tid till vila, och den avdomnade skall resa sig med 
kraft och visa vad han förmår»! 

I själva verket är Bruce en mer komplicerad typ än 
bokens övriga gestalter, och därtill har förf. inte lyckats 
klart utforma honom. Vid sidan av sådana arwidsonska 
tankar från den finsknationella väckelsen under Fredrika 
Runebergs ungdom, som vi varsnat i det föregående, skönja 
vi drag som göra honom till anjalaman femtio år före Anj ala-
f örbundet. Han känner att han betraktas som »en föraktad 
renegat i sitt fädernesland», men intalar sig till sitt försvar, 
att det under den främmande erövrarns välde likväl har 
börjat sprida sig ett visst lugn. Finlands bästa anser han sig 
i varje fall ha haft som ledstjärna och han drömmer om en 
tid »då Suomis folk skola äga ett fosterland, ett fritt, ett 
eget, att leva för, att dö för». 

Det har sitt stora intresse att se hur den samtida kritiken 
bedömde Bruces person. Aug. Schauman i Papperslyktan 
ansåg att förf. hade omfattat Bruce med för stor värme, då 
han i själva verket var en resonör med sitt samvete, men 
Snellm an tar honom i försvar: »Han var ung, fjorton år, 
då han föll i fångenskap och uppfostrades genom fiendens 
ädelmod. Han tjänar icke fienden, men söker tjäna sitt 
land genom att mildra våldets förtryck. Ingen kan gärna, 
vägra sitt bifall åt de civila ämbetsmän, som modigt kvar-
stannade i landet och delade befolkningens nöd och faror, 
om man ock icke kan fördöma dem som räddade sig undan». 
Topelius i Helsingfors Tidningar åter gick en medelväg. 
Han erkände Bruces goda uppsåt, men fann det vara en 
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straffbar anakronism att 1721 söka göra i 1809-års historia. 
I sin studie över Fredrika Runeberg kallar R. F. von Wille-
brand Bruce »en tvivelaktig person» som fru Runeberg 
omfattar med utpräglad sympati, »den ädelmodige, älsk-
värde och oegennyttige landsförrädaren» och förundrar sig 
över att Runeberg, »som skapat världslitteraturens hårdaste 
straffdom över opportunitetspolitik i fråga om plikt och ära, 
inte veterligen haft någonting att anmärka mot Johan Bruce». 

Fredrika Runeberg själv skriver i ett brev till sin syster 
på tal om Papperslyktans recension, att hon »på nåd och 
onåd» utlämnar Bruce i recensenternas händer. »Han var 
ett barn af en sinnesstämning, hvilken för en 16 å 17 år 
sen, då den skrefs, icke var ovanlig och kanske till att börja 
med en af fennomaniens misslyckade utväxter, innan tiden 
och fennomanien börjat begripa hvarandra. Jag skulle ha 
omarbetat hans person nu när boken skulle ges ut, men 
fruktade att jag ej skulle kunna åter försätta mig in i något 
som så länge sedan legat ur min håg». 

I Fredrika Runebergs närmaste närhet i början av helsing-
forstiden varsna vi i själva verket uttryck för en liknande 
»icke ovanlig» sinnesstämning, ehuru den inte förut hade 
fått uttryck i litteraturen. Å ena sidan lust att hävda 
finländsk särart och nationalitet samt stor sensibilitet 
för allt som kunde tydas som nedlåtenhet mot Finland, å 
andra sidan en god portion finländskt övermod, stundom 
parat med bitterhet eller misstro mot Sverige. I sina anteck-
ningar omtalar Fredrika Runeberg en karakteristisk episod, 
då hennes bror Fredrik låg i sin nattrock på en soffa och 
Nervander ställde sig framför honom och högtidligt dekla-
merade de första raderna ur Tegners dikt Götha Lejon: 

Det gamla Götha Lejon vilar, 
Med öppna ögon sover det. 
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Det ges också exempel på långt mindre godmodiga uttryck 
för samma missaktning både hos Nervander, Snellman och 
Lönnrot. Inte ens Runeberg var helt oberörd härav, då han 
i epopen Nordens kraft hånar motsättningen mellan de stora 
orden och den bristande handlingskraften i svensk politik. 
Härom ger dr Tideström utförligare besked i sin avhandling 
om Runeberg som estetiker (ss. 131 36). 

I Min pennas saga förfäktar fru Runeberg, att Bruce inte 
synts henne »vara sitt fosterland otrogen, ifall man ej så 
bör benämna hvarje tjänsteman, hvilken sköter en tjänst i 
sitt fosterland under det att det behärskas af en främmande 
eröfrare. Jag ville framställa honom som ett motstycke till 
de landets män, hvilka lämnade tjänst och fädernesland för 
att sköta sig sjelfva och fly öfver till Sverige.» Slutligen 
tänkte hon sig »honom dock kunna passera», säger hon, 
»som en biperson och möjligen representant af den villa som 
senare alstrade Anjalaförbundet» (ur brevet till systern). 
Topelius ansåg det vara »en straffbar anakronism», men 
av fru Runebergs ord att döma förefaller det som om 
hon varit medveten om vilken frihet hon tillät sig. Den 
romantiska skolan fordrade historisk sanning och det är fullt 
tydligt att hon liksom den beundrade Scott främst ville ge 
en »tidevarvsmålning», men hon hade å andra sidan säkert 
lagt märke till att Scott ofta var bekymmerslös i fråga om 
fakta och ställde om data, då det passade honom. Hennes 
andra idol, Almqvist, bröt obekymrat emot tidstroheten då 
honom lyste. Det är en alltigenom ohistorisk skildring han 
bjuder i Hermitaget. I inledningen låter han Richard Furumo 
avvisa varje »tidevarvsmålning» och förf äktar, att konstnären 
har rätt att skapa undantagsmänniskor, »en utvikning från 
sin tid» . . . »Allt vad i en tid möjligen kunde hava skett, 
har rätt att vara i konstvärlden». Ehuru Fredrika Runeberg 
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i sina historiska romaner går på en långt mera scott-trogen 
linje än Almqvist, förefaller dennes teori om det historiskt 
möjliga att ha tjänat Johan Bruce som fribrev. Andra 
beröringspunkter med Hermitaget torde knappast finnas, om 
icke den tillfälliga namnlikheten med stallmästaren John 
Bruce i »romaunten». 

Utom i Johan Bruces person varsnar man även i övrigt 
i person- och miljöskildringen en viss finländsk sj älvhäv-
delse, ansatser att få fram en motsättning mellan svenskt 
och finländskt. Den konventionella, andryga, men i övrigt 
duktiga fru Catharina är född och uppvuxen i Sverige. Av 
hennes döttrar känner sig Cecilia som »en verklig finska» 
tack vare sin finska amma Vappo och understryker det vid 
ett tillfälle då Margaretha skämtar mindre ömsint med sin 
veka sentimentala syster. »Ser du, Margaretha, du är 
svenska . . . men jag är en verklig finska» o. s. v. s. 15. Man 
väntar boken igenom att Cecilia på något vis i sitt uppträ-
dande skall styrka dessa med självkänsla uttalade ord 
men förgäves. Cecilia är rätt black och modlös, utan kraft 
att bryta sig ut ur den ring som sluter sig kring henne, 
medan Margaretha visar sig vara av ett betydligt fastare 
virke. En mindre sympatisk representant för Sverige är 
Carl Lejonanckar, som i sin karaktär har något kallt, skep-
tiskt, beräknande, som rör vid själva livsnerven hos Cecilia 
och stjäl hennes livsmod. Trots sin egen besticklighet för-
aktar han Bruce för att han (s. 167) står »i sold hos ryssen». 
Vem av de två som har mer av författarinnans sympatier 
står utom all fråga. Också den illistiga, inställsamma 
kammartärnan jungfru Malin yvs över sin svenska börd och 
ser föraktfullt ner på folket i stugan.  I fråga om tids- och 
miljöskildringen står lyxlivet och bestickligheten i Stock-
holm i den bjärtaste kontrast till allvaret och armodet i 



200 

Finland. Att man vid hovet »med en viss liten moquante 
min» mönstrade »finskorna» är slutligen blott i sin ordning. 

Hos Walter Scott hade Runebergs beundrat romanernas 
lokalfärg »eller hvad i vårt talspråk oss emellan vi brukade 
benämna 'kostym'», d. v. s. en tids hela inre och yttre lif 
och väsende. Också hos Fredrika Runeberg är tids- och 
miljöskildringen i allmänhet levande och mängd med åskåd-
liga detaljer. Verkningsfulla äro skildringarna av nöd och 
lidande under kriget och av den hårda verkligheten efter 
freden. Läsaren får inte till livs några långa etnografiska 
beskrivningar av seder, bruk och levnadssätt, men kultur-
historiska smådrag och lokala notiser bilda ett realistiskt 
inslag som väcker associationer. Så fullständigar det på 
sitt sätt bilden av tiden kring fredsslutet, då man erfar att 
de små »gatbodarna» i Åbo inte hade avnämare ens för de 
allra viktigaste nödvändighetsartiklar, att det fanns varken 
läkare eller apotek i staden, att en resa till Stockholm tog 
en vecka i anspråk m. m. dyl. 

Också karaktärerna, som äro givna i kraftiga enkla drag, 
stämma överens med tidsandan. I personernas inbördes 
förhållanden avspegla sig tidens tänkesätt och villkor, de 
sociala motsättningarna, ståndsfördomarna. De växlande 
miljöerna, Åbo, finländsk landsbygd, Petersburg på Peter 
den stores, Stockholm på Ulrika Eleonoras tid, tåget över 
norska fjällen, o. s. v. bidraga till att göra helhetsbilden 
mer mångskiftande och rik. Fredrika Runeberg gör också 
ansatser att ge karaktärerna i utveckling, påverkade av inre 
och yttre konflikter som de äro. Den förstockat andryga, 
i sin tids ståndsf ördomar fångna fru Catharina är en annan 
efter Cecilias olyckor än före dem. Hon ger också slutligen 
sin välsignelse till Margarethas giftermål med den ofrälse 
Magnus Malm. Moderns och döttrarnas inbördes förhållande 



201 

skiftar betydligt under berättelsens gång. Till och med hos 
den valhänt och diffust tecknade Cecilia skönjes en utveck-
lingslinje från den stund hon börjar få motta intryck utom 

hemmet. 
Som hos Scott varsnar man en medveten strävan till 

karakterisering även genom dialogen, vilken författarinnan 
söker anpassa efter vars och ens karaktär och samhällsställ-
ning. Det är stor skillnad på trädgårdsmästarens trohjärtade, 
något mustiga repliker, furst Galitzins förbindliga konver-
sation, fru Catharinas myndiga tonfall och fröknarna Boijes 
ungflickssamtal. Fredrika Runeberg ville undvika vad hon 
ogillade i den samtida romanen, att man »af hvarje bonde» 
kunde få »höra ett språk som tycktes inlärdt vid kathedern». 
Långt är det dock fortfarande också för henne till en verk-
ligt naturlig ton i dialogen. Fru Catharinas repliker äro 
alltför retoriska, klädda »i styvkjortlar och robrong», och 
de långa monologerna, så vanliga i tidens stil, har f örf. 
inte kunnat undvika. Stundom äro de dock motiverade som 
t. ex. då Johan Bruce berättar om sitt liv för Cecilia. Genom 
att låta de talande använda sin dialekt fick Scott ofta fram 
den kärnfulla folkliga humorn som glättats ut i de bildades 
språk. Det greppet vågade Fredrika Runeberg inte försöka 
sig på förrän i sin sista bok och då i mycket anspråkslös 
skala. Om hon hade ägt humorns gåva, skulle hon här haft 
en rikt givande källa att ösa ur, då hon så gott som hela 
sitt liv bodde i trakter med svensk allmoge. I kosackernas 
tal få ryska glosor ibland ge sin färg åt det sagda. 

Ehuru det ofta brister i den yttre åskådligheten, finner 
man ansatser till karakterisering också genom skick och 
hållning, gester, åtbörder o. s. v. Försöken inskränka sig 
mången gång till kinder som rodna och blekna eller läppar 
som bli kritvita, men man varsnar också nyansering och 
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realistisk iakttagelse som t. ex. vid Görans möte med gårds-
folket (s. 183), vilket slutar med att alla skyndade ut, »kar-
larna med tunga, ljudeliga steg, och kvinnorna med sidan 
förut hastigt stickande sig ut genom dörren, och alla glada 
att komma ifrån högtidligheten». 

Fredrika Runeberg skriver en gång, att hon tänkte sig 
att framtidsromanen »skulle söka att teckna den tid och de 
personer den vill framställa så att säga genom sig sj älfva, 
icke genom författarens beskrifningar». Hon ville försöka 
låta människorna karakteriseras av sina handlingar och sina 
ord mer än av beskrivningar om vad de tänkte och ville. 
Runeberg var ense med henne och gillade hennes »fundering» 
härvidlag, berättar hon. Fanns i yttrandet möjligen en 
liten udd mot den beundrade Scott, som blivit klandrad för 
sin tröttande och omständliga beskrivning av yttre ting? 
I själva verket intar inte beskrivningen något stort rum i 
Fredrika. Runebergs skildring. Som redan antytts ges tids-
bilden snarast genom konkret framställda scener. Hus-
andakten på Hatanpää (s. 5, 6) ger oss bättre än långa ut-
läggningar en bild av karolinska tidens fromhet liksom av 
den patriarkaliska anda som rådde mellan godsets under-
havande och dess ägare. Vidskepelsen illustreras t. ex. genom 
den episod, då Margaretha Boije och Magnus Malm under 
flykten komma till ett näste i ödemarken, där redan några 
kosacker tagit in och han lyckas hålla dem i styr genom att 
övertyga dem om att det är sin trollkunniga gamla mor han 
är ute och reser med. Sällskapslivet i Stockholm visar oss 
bestickligheten i svenska politiska kretsar under frihets-
tiden o. s. v. 

Vissa scener prägla sig med klar åskådlighet i minnet, så 
t. ex. vigselakten ute på isen. Margaretha Boijes och Magnus 
Malms kärlekssaga hör för övrigt till de allra bästa partierna 
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i boken. Förf. har tjusats av det romantiska och äventyrliga 
i den och lyckats genomtränga den med liv och intensitet. 
Dock lurar t. o. m. där faran för att skildringen skall bli 
för abstrakt. Som i romanerna från början av 1700-talet 
få vi ingenting veta om hur personerna sågo ut, hur de rörde 
sig, hurudana röster de hade o. s. v. Vad prof. 0. Sylwan 
framhåller ifråga om Scotts personskildring har i ännu 
högre grad sin tillämpning på hans finländska lärjunges: 
gestalterna ses på ett romantiskt idealiserande avstånd och 
det centrala hos dem, deras känsloliv, är till ytterlighet för-
synt, mest vaga drömmar. 

Kompositionen i Fru Catharina Boije och hennes döttrar 
företer stora likheter med Scotts sätt att komponera. Hand-
lingen föres framåt genom växlande bilder och rikligt in-
mängd dialog. Scott hade lärt av Shakespeare, och Fredrika 
Runeberg hade lärt av Scott, men kan också ha fått impulser 
lika direkt. Vi ha sett utslag av hennes teaterintresse redan 
under uppväxtåren, och den dramatiska lektyren som började 
med ärkebiskop Tengströms barnbok (s. 24) och gick vidare 
över Shakespeare, Schiller, Holberg m. fl. drog inte spårlöst 
förbi. Vad hon däremot säkert har lärt direkt av Scott 
är att strö in tidsdokument och brev i skildringen. Tyvärr 
faller hennes första bok sönder i tre skilda partier genom 
att Magnus Malms dagbok har sprängts in mellan kosackernas 
brandskattning av Hatanpää och händelsernas vidare utveck-
ling. Dagboken tillför skildringen friskhet och färg. Att 
den går längre framåt i tiden än sammanhanget motiverar, 
betecknar dock en svaghet ur kompositionssynpunkt. 

Magnus Malms person är kanske den raskast tecknade i 
boken. Runeberg var så intagen av hans gestalt, att han 
vid fråga om arbetets tryckning hade yttrat: »livad än mot 
boken för öfrigt kan anmärkas, Magnus Malm och hans 
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dagbok äro nog för att bära upp det hela, ty så snart en rätt 
väl tecknad person finnes, så bärs hela boken upp af honom». 
Han ville också att hans hustru skulle kalla boken Magnus 
Malm. 

Tanken att Stefan Löfving och hans dagbok föresvävat 
Fredrika Runeberg, då hon tecknade Magnus Malm, ligger 
mycket nära till hands. Den oförskräckta, frejdiga typen är 
densamma. Andan och stilen i Malms anteckningar, där den 
spännande berättelsen avbryts av rappa, kärva repliker eller 
av känslosamma uttryck för den karolinska tidens fromhet, 
talar för att antagandet är riktigt. 1700-talsspråket hade fru 
Runeberg haft tillfälle att studera också på annat håll, som 
hon säger, men episoden s. 80 med de två soldatflammorna 
som sökte upp furst Galitzin för att »bli omdöpta och komma 
på ryska religion» är hämtad direkt ur Löfvings dagbok 
och visar att förf. verkligen hade läst den och hade den i 
friskt minne då hon skrev sin bok. Löfving hör för övrigt 
till de gestalter man i Borgåbygden minns med en viss för-
kärlek. Inte långt från Kroksnäs på samma ö ligger hans 
boställe Hommanäs, där han bodde de senare årtiondena av 
sitt liv. Sin dagbok överlämnade han på dödsbädden till 
lektorn vid Borgå gymnasium M. J. Alopaeus, som gav den 
i arv till sin son Magnus Alopaeus, domprost i Borgå. Vid 
dennes död 1843 donerade hans arvingar det intressanta doku-
mentet till Borgå gymnasie bibliotek, vid samma tidpunkt 
således som Fru Catharina Boije och hennes döttrar kom till. 

Då det gällde att trolla fram tidsatmosvären hade Fred-
rika Runeberg i Löfvings anteckningar en ypperlig källa i 
1700-talssvenska, ehuru språket dessutom mötte henne 
»öfverallt i hvad man måste genomstöka för att få litet 
begrepp om tiden», såsom hon skriver till Snellman. Magnus 
Malms dagbok är från båsrj an till slut en imitation av 1700- 
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talsstilen. Den omvända ordf ölj den, mängden av franska 
lånord, provkartan på svenska 1700-talsord som »kjolsäck», 
»fager jungfru», »hyende», »fjät», tidstypiska omskrivningar, 
satsförkortningar, presensparticip såsom betackandes, läm-
nandes, adjektiv placerade efter sitt huvudord o. s. v. ge 
språket en ålderdomlig prägel. Ställvis användas dessa stil-
medel så i överflöd, att det gör intryck av överlastning. 
Detsamma är fallet med språket i de infogade breven. 

I övrigt måste väl stilen betraktas som det svagaste i 
boken. Man kan överhuvud inte mäta den med en nutida 
måttstock som har 80- och 90-talens frigörelse som förut-
sättning. Satsbyggnaden tynges ofta av talrika bestäm-
ningar och bisatser. Meningar av följande typ äro inga 
enstaka företeelser. »På min förfrågan svarade mig min 
följeslagerska, att man hade en sägen om anledningen till 
denna tavla, vilken alltid fäst hennes intresse; och med 
hemlig rysning bebodde hon det rum, vartill denna dörr 
ledde, och där den unga Cecilia Boije, tavlans original, f or-
dom bott, varf öre detta rum även hade något särdeles loc-
kande för henne» (s. 2). Ordföljden är ovig mången gång, 
germanismer och rena otympligheter förekomma — »den 
vidsträckta, längs sj östranden sig sträckande parken . . .» 
(s. 2) o. dyl. Det tunga språket, som hon dock hade ge-
mensamt med många samtida författare, t. ex. Runeberg 
i hans prosa, påtalades redan av den samtida kritiken. 
Fredrika Runeberg förmodar, antagligen med rätta, att 
hennes språksinne tagit intryck av att hon i sin ungdom 
läste allt för mycket av »den tidens tungrustade tyska litte-
ratur». Stilen präglas för övrigt helt av den övergångstid i 
stilistiskt avseende under vilken boken kom till. Bland de 
tungrodda konstruktionerna finner man också korta, enkla 
eller samordnade satser. Med dem följer vanligen en snabbare 
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rytm som naturligt uttryck för stegrad spänning. »I en 
rämna mellan tvenne stenar förlorade hos sin sko. I blotta 
strumpan fortsatte hon flykten över den ännu till en del 
snöklädda marken. Hennes fot sårades, den blödde, och 
ännu flydde hon. Men allt närmare nådde henne förföljaren. 
Nu, nu räcker han ut sin hand för att gripa henne, med 
ångest vrider hon sig undan. I detsamma faller ett hugg 
på kosackens framsträckta arm, ännu ett, förföljaren störtar 
till marken, och den i flyktens och förföljelsens iver förut 
obemärkta befriarn lyfter den unga flickan lätt, som om 
hon varit ett barn, på sina armar och går med hastiga steg 
inåt skogen» (s. 24). Som synes varsnar man även en med-
veten strävan till förenkling, ett närmande till talspråket. 
Likväl är, som nämnt, till och med dialogen fortfarande i 
övervägande grad starkt präglad av skriftspråket. 

De många abstrakta substantiven, de substantiverade 
verben och de allmänt hållna, ganska intetsägande adjektiv-
attributen bidra i sin mån till att urlaka språket och göra 
åskådligheten mindre. Icke heller bilderna och metaforerna 
förmå tillffira språket kraft och must. De äro icke sällan 
alldagliga och alltför lättfunna av typen »dessa pärlor i vårt 
lands vackra dräkt» (s. 2), »Cecilia, ljuva blomma» (s. 132), 
»bleknande likt den vissnande rosen» (s. 215), eller också 
verka de något sökta som »Nokias dystra fors, denna sorg-
dräkt av svart med vita fållar mitt i naturens glada sommar-
skrud» (s. 1). Metaforerna bygga på synintryck och äro 
oftast hämtade från naturen. Något f örsök till inlevelse i 
naturen varsnar man däremot icke. Naturen finnes till 
bara som staffage. Någon gång förekomma likväl realistiska 
detaljer som ge bilden mer liv: »Det var friskt och kallt, 
snön knarrade under de vandrandes fötter, vintersolen glitt-
rade mot den mjälla snön» (s. 125). 
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Ett karakteristiskt stildrag, typiskt också för Scott, är 
rembrandtska effekter med ljus och mörker. S. 125 sitter 
Vappo starkt belyst av brasskenet i det för övrigt mörka 
rummet, s. 177 är det julljusen som sända ett bländande 
ljussken ut i mörkret, s. 128 o. 130 månen som »göt sitt 
sken klart och glänsande över den i svepning klädda naturen» 
o. s. v. 

Då man bedömer Fredrika Runebergs litterära stil bör 
man ta hänsyn till att hon i allmänhet hade för litet tid att 
genomarbeta sina manuskript. Liksom Scott, ehuru av 
annan orsak, arbetade hon i alltför brådskande tempo och 
det återverkade på resultatet. »Mycket är uttänkt vid 
sömmen, vid vaggan, vid leöksspiseln och i hast upptecknadt 
en söndagskväll, en afton då Runeberg dröjde ute och husets 
folk sof, eller andra dylika stunder.» Därför förvånar man 
sig inte över att språket stundom förefaller »mindre vårdadt», 
som Aug. Schauman skrev i Papperslyktan. 

Då Fru Catharina Boije och hennes döttrar var färdig-
tryckt, sände Fredrika Runeberg ett exemplar av boken till 
Snellman jämte följande brev daterat d. 22 dec. 1858: 

Gode Snellman! 
Den myckna godhet och vänlighet Du bevisat så väl mig 

själf såsom ock mina små pennritningar, ger mig mod att 
äfven sända Dig min lilla nyutkomna bok. Bra mycket 
lugnare hade jag varit, om jag kunnat begära Ditt omdöme 
om den, innan jag vågade låta den gå ut i världen; men så 
påflugen vågade jag dock ej vara att be Dig åtaga Dig ett 
sådant besvär. Måtte Du nu ej finna den alldeles underhaltig, 
ifall Du verkligen ids göra Dig mödan att genomströfva en 
slik liten romanunge. Lämnar Du den åter oläst i skräp-
pappersgömman, skall jag verkligen ej heller förtänka Dig 
det. I femton år har den legat skrifven, och jag är bra rädd 



208 

för att den ej egt det värde som fordras för att kunna utan 
att därpå förlora sålunda ligga till en annan tid än den som 
gett den sin form, och dock när Runeberg förordade dess 
tryckning, hade jag ej mod till annat än att sända den ut i 
världen. rör en qvinna gäller det visserligen i skriftställeri-
väg endast att 'segra eller dö', för henne finns häri ingen 
medelväg, en liten vänlighet idag och glömska i morgon 
finnes ej gärna för hennes pennas foster, kunna de ej något 
så när tåla vid att granskas, så är hon hemfallen, icke som 
en karl åt glömskan, utan åt ett vida långvarigare minne än 
om hon skrifvit dugligt; och ett minne som vore allt bra 
svårt att bära. Det rätt ryser i mig vid tanken därpå, men 
nu måste jag stå mitt kast och kan ej mera hjälpa det. 
Hvarför är det dock så frestande att någon annan skall läsa 
hvad man skrifvit? Ja, hvarf ör vill man gärna att någon 
äfven skall höra de ord man talar? Härom har jag en gång 
skrifvit en saga, den kunde väl ock kanske en gång duga 
för Litteraturbladet. 

Förlåt mig, gode vän, såväl den omätligt ruskiga bref-
lapp jag senast sände Dig, som ock att hela min senaste 
sändning till Litteraturbladet var så slarfvad; men skulle 
jag ej då sändt den så skulle jag ej på länge alls hunnit 
därmed, ty en tid af ifrigt hushållsbråk förestod, och den 
dagen jag skref, skyndade just en jäsande deg på mig, så 
att jag därför raspade i brådskan. Jag har däraf haft illa 
alltsen.» 

Redan i början av 1859 skrev Snellman i Litteraturbladet 
en fördelaktig anmälan som han inledde med följande ord: 
»En anmälan är visst överflödig för denna novell (eller 
roman), vilken redan författarsignaturen på det fördelakti-
gaste anmäler, och som på grund av denna redan är kring 
hela landet känd och berömd. 
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Man har läst Fru Catharina Boije och hennes döttrar 
och fröjdats åt att hava läst en av de bästa originalnoveller, 
som på svenska språket finnes. Scenerna äro för den lilla 
volymen högst omväxlande; de falla inom en upprörd och 
betydelsefull tid och antaga mycket av dess karaktär. De 
uppträdande personerna äro många och för det mesta med 
en viss idealisk lyftning i karaktären. Dikten, sådan den är, 
är alltså ganska lyckad, tillfredsställer alla billiga fordringar 
och utgör en glädjande företeelse i den inhemska littera-
turen. Men i vår tanke har novellen ett fel. Den har upp-
slukat en roman.» Rec. utvecklar sin tankegång vidare och 
antyder som sin åsikt att karaktärerna sakna psykologisk 
fördjupning. Förf., säger han, strör i Malms dagbok med 
frikostig hand bort ett material, som Walter Scott skulle 
ha gjort allraminst en volym av. »Med händelsernas utveck-
ling på bredden pläga i romanen även karaktärerna utvecklas 
på djupet. Påtagligen har en sådan utveckling icke legat i 
diktens plan. I densamma finnas dock alla element därtill. 
Det är med avseende härpå vi sagt, att novellen uppslukat 
romanen». I likhet med Aug. Schauman i veckotidningen 
Papperslyktan, som han från början av 1859 gav ut i Hel-
singfors, finner Snellman det arkaiserande språket i Magnus 
Malms dagbok med den omvända ordf ölj den och alla de 
franska lånorden tröttande. »Därav blir visst något för 
mycket, i synnerhet sedan läsevärlden haft prov nog därpå i 
Fältskärens berättelser. Man tror sig läsa en härmning av 
en härmning — ehuru, såsom vi händelsevis känna, språket 
i Magnus Malms anteckningar haft sitt originalmönster, och 
anteckningarna torde vara gjorda, förrän den mångberät-
tande fältskärn avgav prov på sin fornkunnighet.» 

Då Snellmans recension varit synlig i Litteraturbladet, 
skrev Fredrika Runeberg till honom den 29 mars 1859 ett 
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brev, där hon ytterligare lägger ut sina synpunkter på boken 
och på kritikerna av den: »Gode Snellman! Härmedelst 
sänder jag Dig nu litet småkrafs för Litteraturbladet, ifall 
Du anser det duga att begagnas. Jag har varit litet tveksam, 
om jag skulle sända något utan vidare påminnelse därom 
från Din sida, men 'vill du inte ha dem, kan du låta gå 
dem', och det är i sanning Dig själf och Ditt alltför stora 
öfverseende med mig, som Du får förebrå att jag vågat tro 
Dig icke vara helt besvärad af mina bidrag för Ditt blad. 
Ja, i sanning, Din myckna godhet och det stora öfverseende 
Du visat mitt skrifveri, har gjort mig helt förmäten som 
häraf synes. 

Ja, gode vän, tack rätt enkannerligen för Ditt så alltför 
goda bedömande af min Fru Catharina. Jag skulle till-
skrifva Din gamla vänskap en ännu större del däri, om jag 
ej ansåge det nästan för en förolämpning emot Dig att anse 
den ha haft alltför stor del i Ditt omdöme, dock finner jag 
mer än väl att den stått bakom hviskande och mildrande, 
utan att Du ens själf märkt dess inverkan. Tack emellertid 
ännu en gång, visst tycker jag mig nu då med ett visst lugn 
kunna anse mitt dristiga tilltag. Från många håll tycker 
jag mig ha märkt mig ha skäl därtill, ehuru min fattiga 
Johan Bruce brännmärkes med binamnet 'förrädare', hör 
jag. Icke lyckad ansåg jag honom själf, men vågade mig 
ej ihop med att efter så mångårig hvila försöka att arbeta 
om honom, men förrädare! — Tack för hvad Snellman sade 
om honom, så syntes saken mig. Att såväl Snellman som 
P.[apperslyktan] ogilla eller mindre gilla Malms dagbok, var 
mig mindre väntat, då hela hans person och dagboken med 
af Runeberg ansågs för bokens utan jämförelse bästa. Jag 
vet ej om jag nämnde, att hans anteckningar förut om-
fattade endast tiden förrän han räddade Margareta, men 
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Runeberg bad mig ta in i dem allt hvad jag kunde, då skref 
jag om hela denna del af boken, hvilken genom sj älfva an-
tecknarens karaktär och tidens sätt att uttrycka sig däri-
igenom förkortades betydligt. Runeberg var belåten därmed, 
och han ville, att jag skulle omarbeta hela boken i form af 
skriftligt från den tiden; det syntes mig dock för djärft, 
så jag ej gjorde det. Att han ej 'tog bort sin hustru' ansåg 
jag vara grundat på hans lojala karaktär; så länge han af 
omgifningarna hindrades att få veta hennes eget samtycke, 
och äfven icke ens då borde han göra det, så länge någon 
möjlighet kunde tänkas att på laga väg erhålla henne; men 
j ag måtte ej lyckats att så framställa det. Att det ej är 
någon novell förstod jag ock, kallade den därför 'berättelse'. 
Att åter skrifva en mångordig roman om en så fåordig och 
månghandlande tid som denna, skulle, tror jag, knappt ge 
en tidsbild. Men i allmänhet har jag blifvit så led vid dessa 
romaner av 10-20 delar, som ej innehålla alls mer än som 
utan vattenspädning med möda kunnat fylla en del, dessa 
tomma deklamationer på många sidor för att säga saker, 
som vackrare och innehållande fullt detsamma kunnat 
rymmas på lika många rader, så att jag väl föga (förrän jag 
precis får mig Walter Scotts penna tillsänd per posto) tänker 
ta ihop med försök i den genren, om jag än ville måla den 
mest sladdrande tid. Något som synes mig så otrefvligt, 
skulle visst ej lyckas för mig. Jag älskar i allmänhet dessa 
målningar, som med få penseltag kunna ge en hel bild, men 
— en annan sak är, att man bra mycket lättare torde råka 
misslyckas på den vägen. Också häri gissade Snellman 
således rätt, att jag med berådt mod kastade bort romanen 
för den lilla enkla berättelsen. Ja, den Topelius, han har 
visst gjort mig stor harm, men jag tröstar mig dock med 
att det ej är nån skam att öfverflyglas af en sån författare. 
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Jag vet ej om Snellman menar 1,öfyings anteckningar med 
dem, hvarur jag skulle tagit språket. Dem hade jag väl 
ej dåmera tillgång till, när jag skref boken, ehuru jag läst 
dem f ötut, men språket finner man ju i allt, som på den 
tiden skrefs, olika för olika stånd och personer, och det 
möter ju öfverallt i hvad man måste genomstöka för att 
få litet begrepp om tiden. 

Nå, nu har jag igen tagit Din tid i anspråk med att 
utbreda så långt mina kråkfötter. Men hvem kan nu undra 
på, om man får lust att litet sladdra om sina funderingar 
med den som haft godheten att så vänligen bemöta dem 
som Du. 

Runeberg hälsar Dig hjärtligen. Till Dina barn skulle 
jag be hälsa men de minnas minsann ej sin gamla tant. 

Din gamla tillgifna vän 
Fredrika Runeberg.» 

Z. Topelius tankar om Fru Catharina Boije och hennes 
döttrar framgå av ett brev d. 14 jan. 1859, där han med sin 
vanliga blida älskvärdhet tackar fru Runeberg för hennes 
julgåva: »En af juldagarna», skriver han, »sutto vi ensamma 
hemma och hade just tändt ljus i skymningen. Nu måste 
vi läsa något, sade Emili, ty efter fruar ha alla sorters besvär, 
har hon också det att ibland läsa högt för mig men det sker 
ej alltför ofta och blott när vi ha någon god bit. Ja, hvad 
har du att läsa? sade jag. Jo, fru Catharina. Jag hade gifvit 
henne boken till julklapp, men vi hade ännu ej läst mer än 
titelbladet. Just i den stunden kom professorskans goda, 
vänliga bref jemte boken. Jag förklarade strax det exem-
plaret för min egendom, och så begynte vi läsa. Den dagen 
hunno vi till hälften af boken, och slutet läste vi dagen 
derpå. Vi hade att tacka professorskan för glada och varma 
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stunder, och jag är viss på att många tänka detsamma. 
Visst kan professorskan vara ganska lugn för sin lilla bok, 
när Runeberg, så partisk han är, har sagt att den duger, 
och icke blir jag den som deri kommer att mästra min 
mästare. Men om han också aldrig sagt det — och alla gissa 
likaväl att han gjort det — så hade väl fru Catharina kunnat 
stå sitt kast. Hon träder icke fram i en krinolin af tre starka 
volymer; hon har knappt en tendens, som nuförtiden bråkas 
så mycket med; hon och hennes döttrar äro karakterer tagna, 
ur lifvet och målade på stora ofredens mörka, men tack-
samma fond. Hon är en tradition med sin tidsfärg och hör 
likväl alla tider till; en tafla från vårt land och likväl sådan 
att alla måste förstå henne. Om icke sådana bilder — så 
enkelt, så rent och så varmt hållna — slå an, så vet jag 
ej hur traditionen bör klädas för att få kropp och själ. Jag 
tänker att icke många så friska gestalter som Malmen 
'huserat' i svenskt tryck. Professorskan har träffat koloriten 
der så att det är en glädje att se. Bruce åter har gifvit 
mången läsare myror i hufvudet. Mig förekommer han som 
en djupt tragisk personlighet. Man må gilla eller ogilla hans 
handlingssätt — och f örtvifladt var det — falla måste Bruce 
så visst som han kom hundra år för bittida med sin finska 
ide. En anakronism är han också del-i, att han resonerade, 
medan Malmen och andra den tidens desperata karlar dam-
made till. Kanske var det så ämnadt, att Lejonanckar och 
Bruce, Bruce och Malm skulle ställa hvarandra i riktig 
dager. Säkert är det att antithesen gör deras bilder klarare 
för läsaren. Jag ser att jag oförmärkt och alldeles mot 
min afsigt kom in på ett slags kritik — och till recensent 
har aldrig naturen ämnat mig. Men ett ber jag ännu få 
tillägga, efter professorskan hyser så ogrundade farhågor 
för konkurrens med fältskärn. Fru Catharina har framför 
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fältskärn ett företräde deri, att hon koncentrerar taflan inom 
dess riktiga ram och ger derigenom mycket helgjutnare 
bilder. Fältskärn sväfvar alldeles för vidt ut, för att hans 
figurer kunna få hållning och samband, men jag har ej 
kunnat få honom annorlunda. Meningen är att, om jag ej 
på annat sätt kan arbeta för finska historien, så vill jag 
åtminstone försöka att popularisera den och väcka intresse 
derför. Jag tar mig friheten skicka hans tredje cykel med 
alla dess hvimlande tryckfel som en liten gengåfva och som 
ett faktiskt bevis på huru litet professorskan har att frukta 
för jemförelsen. 

En hjertlig tack således, både för det att professorskan 
haft mod att utskicka fru Catharina i verlden och för det 
att jag blef dervid ihågkommen! Låt denna bok ej bli den 
enda! Kanske få vi engång Littbl:s teckningar samlade till 
ett helt? 

Om professorskan visste huru tacksam jag är för så 
mycken godhet annars också — både nu och de tider när 
jag stod mera ensam. Få vi ej se herrskapet här, så blir 
det ej annat råd än att resa till Borgå — och då tar jag en 
gång min hustru med, efter jag så ofta brukar trösta henne 
med professorskans exempel, när det faller sig besvärligt 
och bekymmersamt att ha råkat ut för en poet till man.» 

I huvudsak hade Fredrika Runeberg framgång med sin 
första historiska roman. R. F. von Willebrand har säkert 
rätt då han säger, att boken rent av skulle ha gjort epok i 
vår vitterhet, om inte Fältskärns berättelser sedan början 
av 1850-talet hade givit publiken så höga anspråk på roman-
tiserade skildringar ur historien. Trots sin ogensägliga för-
fattarbegåvning, sin lediga och naturliga berättargåva hade 
Fredrika Runeberg svårt att göra sig gällande vid sidan av 
Topelius. Redan hans lättlöpande, behagliga framställnings- 
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sätt och ljusa, optimistiska livssyn gåvo honom ett försteg i 
allmänhetens ynnest. Någon påverkan från Topelius kan 
det inte bli fråga om, då Fredrika Runebergs bok var skriven 
tidigare, ehuru den publicerades senare än Fältskärns be-
rättelser. R. F. von Willebrand spårar snarare en viss an-
slutning till G. H. Mellin. Bland de historiska novellerna i 
den svenska litteraturen vid tiden före Fru Catharinas fram-
trädande voro Mellins mest lästa och troligen kände Fredrika 
Runeberg åtminstone dem Runeberg hade anmält i Morgon-
bladet, Flickorna i Askersund och Paavo Nissinen. En viss 
frändskap i kynnet är måhända märkbar. Paavo Nissinens 
ömma känslor för major Eeks dotter, mamsell Amalia, och 
hans strävan att rädda henne undan kosackerna föra tanken 
till Magnus Malms kärlek till Margareta Boije. Men parti-
gängare och kärlek och kosacker måste väl finnas i varje krig 
Finland har utkämpat. Att tala om idelån eller påverkan 
vore här alltför långsökt. Ehuru vi ha varsnat enstaka 
inslag av skräckromanen och av den sentimentala familje-
romanen, torde det i det föregående övertygande ha blivit 
klarlagt att det var den beundrade Walter Scott som mer 
än någon annan varit Fredrika Runebergs förebild och 
mästare. 

Den första upplagan av Fru Catharina Boije och hennes 
döttrar slutsåldes inom kort. Albert Bonnier i Stockholm 
gjorde då ett anbud att på sitt förlag trycka en ny upplaga 
och den kom ut år 1861. I Sverige hade man redan 1828 
fått »det första svenska originalförsök i detta vitterhetsslag», 
Gumaelius roman »Thord Bonde eller slutet av konung 
Albrechts regering», ehuru uppslaget inte blev fullföljt. På 
1830-talet hade några andra försök i Scotts anda framträtt: 
Snapphanarne av 0. K., recenserad i Helsingfors Morgon-
blad av Runeberg, Sista aftonen på Östanborg av samme 
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förf. och Per Sparres romaner Den siste friseglaren (1832) 
och Adolf Findling eller tre år under drottning Kristinas 
regering (1835). Under 1840-talet begynte sensationslitte-
raturen, som Scott ett par år tidigare hade slagit på flykten, 
att ånyo göra sig bred i svensk litteratur. Hugos skräck-
romantik och intrigromanen i Sues stil vann alltmer terräng. 
Förutom Fru Catharina Boije och hennes döttrar äro blott 
enstaka romaner, främst Sparres tredje historiska roman 
Standaret (1847), Louis de Geers Karl d. XII:s page (1847) 
och måhända några till skrivna i Scotts anda med bred 
miljöskildring och karaktärsteckning. 

Det ursprungliga manuskriptet till Fru Catharina Boije 
och hennes döttrar hade fått vänta femton år i bordslådan, 
innan det trycktes. Boken var färdigskriven redan 1843 
och kan sålunda göra anspråk på att vara den första histo-
riska romanen i finlandssvensk litteratur, ja i finländsk 
litteratur över huvud. Ehuru det yttre mönstret var givet, 
hade det varit en uppgift av banbrytarnatur för Fredrika. 
Runeberg att ur så gott som intet skapa en inhemsk histo-
risk roman. 



XI. SOCIALA INITIATIV 

I december 1846 sammankommo en mängd av Borgå 
damer på kallelse av fru Fredrika Runeberg, fru Albertina 
Öhman och fru Gustava Borenius. Man hade för avsikt att 
stifta en »fruntimmersförening» liksom kvinnor vid samma 
tidpunkt gjorde på många andra orter i vårt land för att 
motarbeta den svåra nöd som härskade. Föreningen skulle 
hjälpa de nödlidande bl. a. genom att förmedla arbete till 
dem, men som sin främsta uppgift skulle den ha att ta sig 
an »fattiga,flickors vård och undervisning». Visserligen hade 
en skola med samma syfte redan hösten 1837 blivit grundad 
i Borgå, men fastän barnen där fingo både mat, kläder och 
böcker gratis, hade den till en början endast fyra elever och 
upphörde efter några år med sin verksamhet. 

Nu hade intresset att få till stånd en skola för de fattigas 
barn vaknat till liv igen. Och denna gång var det Fredrika 
Runeberg som tog initiativet. Hon såg i den dagliga verk-
ligheten omkring sig hur skaror av tiggande barn strövade 
sysslolösa omkring, överlämnade åt sig själva, utan tillsyn 
och vård, och fann att okunnigheten var stor i de enklaste 
göromål och begrepp. Dessa barn måste tas om hand och få 
lära sig något för att bli nyttiga samhällsmedlemmar, 
tänkte Fredrika Runeberg. Hon kände den bättre lottades 
ansvar och fann genklang i Borgå för sina tankar. Då hon 
gav lösenordet och tog ledningen, var arbetet snart i full 
gång. På det första mötet inskrevo sig 91 betalande med- 
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lemmar i föreningen. Det var deras årsavgifter som skulle 
bli grundplåten till skolan. 

Även om Fredrika Bremers skola på Årsta eller möjligen 
Almqvists pedagogiska reformverksamhet hade stimulerat 
Fredrika Runebergs pedagogiska intresse, får man dock 
med största sannolikhet anta att hon närmast fick impulsen 
till sitt skolinitiativ av Snellman, som på våren samma år 
hade inspirerat de unga kuopiodamerna »att grunda en skola 
för flickor av arbetsklassen, där stiftarinnorna själva borde 
utan ersättning meddela undervisning». Dessutom hade 
Snellman upprepade gånger i Saima [liksom senare i Litte-
raturbladet] skrivit om vikten av en förbättrad kvinnoupp-
fostran och bl. a. förordat offentliga, av staten underhållna 
flickskolor. I nr 2 och 3 av Saima år 1845 framställer han 
ett förslag att på kommunernas bekostnad gpinda folkskolor. 
Ingen hade med större ovilja än han klandrat den rådande 
kvinnouppfostran och fordrat reformer i den. Med tydlig 
sympati skildrar han också kvinnor som ägnat sig åt socialt 
arbete. I Saima 1846 ingår en varmt uppskattande artikel 
om Elisabet Fry som nyss hade dött. I några inledande ord 
uttalar Snellman åsikten att kvinnan har sin av naturen be-
stämda verkningskrets inom familjen, men hon bör inte för-
vägras en mer omfattande verksamhet om den kan förenas 
med hennes egentliga. Bland de strävanden som tillhöra 
offentligheten finns intet som mer ägnar sig för kvinnan än 
att ta del i omsorgen om deras uppfostran som sakna för-
äldravård eller äro vanlottade genom fattigdom. Det är att 
fullgöra sin naturliga kallelse i en större krets. Vem ville 
förneka värdet av de uppoffringar som ske för bibelspridning, 
för fattigskolor (kursiveringen av mig), för barnhus, för hos-
pitaler och räddningsanstalter o. s. v. »Fattigflickskolan» i 
Borgå blev nu en av de allra första skolorna för fattigmans 
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barn i vårt land med svenska som undervisningsspråk, 
medan Snellmans skola blev den första finska. 

Sedan Fruntimmersföreningen i Borgå var bildad, sam-
manträdde den första gången kort före julen samma år för 
att välja direktion, och med januari månad 1847 började 
denna sin verksamhet med att sätta upp statuter, ordna 
ekonomien, anskaffa nödiga inventarier samt planlägga och 
organisera skolans arbete. Det behöver knappast nämnas 
att direktionens ordförande Fredrika Runeberg var själen 
och den drivande kraften i företaget. Sedan hon hade lyc-
kats hyra en lämplig lokal i snickarmästaren Stenströms 
gård vid Kyrkogatan, öppnades skolan i februari med 38 
elever och inom få dagar hade antalet vuxit till 53. Flera 
anmälde sig ytterligare, men skollokalen rymde inte fler, så 
de som inte hade fått plats måste nöja sig med löftet att 
bli intagna en annan termin. 

Nu var skolan visserligen i gång, men många problem 
tornade upp sig strax i början. Misstron mot en sådan inrätt-
ning som en skola för fattiga flickor var stor både hos de 
bättre lottade och hos barnens föräldrar. Och flere av bar-
nen voro så fattiga att de måste få mat och kläder för att 
ha möjligheter att kunna gå i skola. Men det fanns en fast 
vilja bakom företaget och svårigheterna måste övervinnas. 
För de fattigaste barnen ordnade man det så att de fingo 
äta middag hos medlemmarna i föreningen »en vecka hos 
hvarje efter tur». De litet större flickorna blevo antagna i 
familjer, där de fingo sitt uppehälle mot det att de under 
de tider de voro lediga från skolan arbetade i husets tjänst. 
Därjämte fingo de av sina matmödrar »undervisning i de 
inomhus förefallande göromål» som de inte kunde få lära 
sig i skolan, men som de hade nytta av att kunna, och så-
lunda var en god gärning gjord utan egentlig kostnad, skri- 
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ver Fredrika Runeberg i en av de första årsberättelserna. 
Stadens fattigkassa lämnade penningbidrag till kläder åt de 
mest behövande barnen. Dessutom fanns det i skolan en 
kista, där vem som ville kunde lämna kläder eller tyg, som de 
fattigaste fingo sy sig kläder av. Sparbanken i Borgå bidrog 
under en följd av år med större eller mindre understöd. 
Och enskilda personer, särskilt stadens handlande, skänkte 
då och då lingarn, ull, tyger ni. m. som barnen fingo för-
färdiga till kläder åt sig själva. 

Det var inte alltid lätt att få inkomster och utgifter 
att gå ihop. Skolan underhölls egentligen av f öreningen. 
Av medlemmarna hade 22 betalat sitt bidrag en gång för 
alla, medan de övriga f örbundo sig att lämna ett årligt 
understöd. Men en del flyttade från orten, andra avledo 
och ytterligare andra kunde på grund av förändrade eko-
nomiska förhållanden inte stå vid sina utfästelser. Bidrag 
från utomstående, dels i kontanter, dels in natura, voro 
därför synnerligen välkomna tillskott. Under de första 
åren, medan skolans elever främst bestodo av något äldre 
flickor, tog man emot beställningar på arbeten, särskilt 
strumpstickning och syarbeten, och hade därigenom en 
mindre inkomst. Stadens sångförening sjöng redan den första 
våren ihop en reservfond för oförutsedda behov och »för att 
befordra stiftarinnornas plan att utvidga skolan, så att man 
kunde ta emot alla flickor, som vore i behof att erhålla 
undervisning gratis». Under ett antal år stod fattigvårds-
direktionen för lokalhyran. Då och då fick skolan också 
ta emot donationer. Av dem bildade man en grundfond för 
dess framtida underhåll. År 1873, då skolan överlämnades 
till staden, hade fonden vuxit till 25,000 ink. Liksom i kuopio-
skolan bidrog den frivilliga arbetskraften i väsentlig mån 
att lätta de ekonomiska problemen. Mer än ett »fruntim- 
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mer med varmt intresse för den goda saken» åtog sig att 
»besörja undervisningen». Det blev småningom tradition att 
stadens unga damer hjälpte till i fattigflickskolan och med-
delade »en ringa mån af de kunskaper dem en lyckligare 
samhällsställning tillåtit dem att förvärfva, åt dem hvilka 
i följd af sin fattigdom så ofta förblifva utan den nödvändi-
gaste undervisning och i följd deraf så mången gång hem-
f alla åt fördärfvet». 

Därjämte måste direktionen förstås anställa ordinarie 
avlönade lärarinnor. Som första föreståndarinna anställdes 
fröken W. von Brandenburg och som hennes medhjälperska 
mamsell I. Calonius. Då fröken Brandenburg avgick vid 
slutet av det andra läsåret, efterträddes hon av mamsell 
Calonius, som kvarstod på posten till 1853, då hon flyttade 
från orten. Såsom hennes medhjälperska tjänstgjorde under 
en kortare tid mamsell Krook och sedan hennes yngre syster 
samt slutligen under en följd av år en av skolans forna elever, 
Maria Forslund. År 1853 blev mamsell Emilia Levong 
anställd som skolans föreståndarinna. Hon kvarstod i 
denna befattning till 1862, då hon efterträddes av fröken 
Nina Dittmar, som ända till början av 1880-talet hade 
skolans ledning om hand. 

Undervisningsämnena voro i stort sett desamma som 
i Snellmans skola: kristendomskunskap, som församlingens 
präster tvenne timmar i veckan undervisade i, »innan- och 
utanläsning», skönskrivning, räkning, sömnad (slätsöm), 
spånad, stickning och vävnad. År 1853 beslöts att »lära- 
rinnan under barnens fristunder stundom såsom uppmuntran 
för välförhållande skulle samtalsvis bibringa dem någon 
kunskap i de viktigaste punkter af heliga landets, Europas 
och fäderneslandets geografi, med begagnande af till detta 
ändamål af Öhmanska bokhandeln förärade kartor». Hon 
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hade visserligen redan något tidigare »af nit för saken 
och full öfvertygelse om kunskapens värde» då och då på 
lediga stunder sysselsatt sig med att göra eleverna praktiskt 
bekanta med ett och annat på kartorna. Men då geografi 
inte ingick i skolans lärokurs, bragtes frågan på tal på års-
mötet och föranledde, märkligt nog, votering. Flertalet 
önskade i alla fall behålla geografin och härefter ingick den 
som nämnt som undervisningsämne i läroplanen. 

Undervisningsmaterial i egentlig mening fanns inte 
med undantag av de nämnda kartorna samt några »tabell-
planscher» och — sandlådan. Pulpeter hade man inte. 
Barnen samlades i ring kring sin lärarinna, som lärde dem 
stava, läsa, räkna, skriva m. m. i sandlådan. Först långt 
senare, då skolans ekonomi kommit på säkrare fötter, an-
skaffades långa, smala bord med lösa bänkar. 

Metoden påminde rätt mycket om den Bell-lancasterska, 
som i början av seklet hade växt fram i England och även 
nått vårt land. År 1820 hade den första bell-lancaster-
skolan öppnats i Åbo, där Fredrika Tengström troligen hade 
hört talas om den. Också i Snellmans skola användes samma 
metod och de förmögnares barn fingo där göra tjänst som 
monitörer. I Borgå fingo de äldre eleverna, som hunnit 
längre, hjälpa till med att undervisa de små nykomlingarna 
och därigenom kunde dryga kostnader undvikas. Skolan 
arbetade större delen av dagen. Flitig och ihärdig skulle 
man vara och den olydiga straffades med karbasen, pek-
stickan eller arrest i mörkt rum. Eleverna skulle lära sig att 
arbeta och underordna sig skolans lagar för att sedan ute i 
livet bli samhällsnyttiga, laglydiga medborgare. 

Besökande i fattigflickskolan vittnade om hur arbetet 
gick med fröjd cch hur barnen »sågo glada cch ivriga ut». 
Ibland bereddes de också små glimtar av festglädje. På 
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Luciadagen brukade man ha julträd med kringlor och »annat 
smått hvetebröd» som stadens bagare förärade och barnen 
fingo dessutom »milda gåvor», var sin lilla bok »jemte annat 
smått», kattunsförkläden, halsdukar, o. dyl. Efter exa-
men i juni, som också den gjordes smått festlig med utdel-
ning av premier för dem som hade utmärkt sig »genom flit 
och godt uppförande», blev det tradition att eleverna bjödos 
på »en frugal måltid» av några bland stadens fruar. 

Under årens lopp framgick det allt tydligare att det 
inte var ändamålsenligt att flickorna veckovis fingo äta i 
olika familjer. Det hade tvärtom framkallat »åtskilligt ondt» 
såsom det att barnen hade lärt sig akta på och jämföra und-
fägnaden i en familj med den i en annan »samt att framföra 
berättelser härom med tillägg af hvarjehanda andra ny-
heter till sina kamrater i skolan». Dessutom bidrog det till 
att i någon mån underhålla benägenheten att driva omkring. 
Föreningen beslöt därför att i det yttre rummet i skol-
lokalen skapa ett skolhem för de barn som voro utan hem. 
Där vårdades de av »en Christligt sinnad qvinna», som redan 
många år hade visat prov på oegennytta och människokärlek, 
i det hon hade uppoffrat många timmar och dagar till att ta 
om hand och betjäna de barn som kommit till skolan i det 
skick, att man knappt hade vågat närma sig dem, innan en 
grundlig och långvarig reningsprocess föregått med dem. 
Till en början voro sex små flickor hösten 1860 upptagna i 
hemmet, där de blevo klädda och födda genom goda män-
niskors välvilliga bidrag. År för år blev skolan alltmer en 
hela samhällets angelägenhet, där var och en understödde 
på det sätt han eller hon kunde. Dess verksamhet upp-
märksammades allt oftare i ortstidningen både genom artik-
lar och notiser och genom att årsberättelserna offentlig-

gjordes. 
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Önskan att få till stånd ett skolhem måste dock överges 
till följd av brist på medel. Mången beklagade djupt att så 
blev fallet, men man kunde också se saken från en annan 
sida. Fredrika Runeberg skriver i årsberättelsen fi5:x 1861: 
»Det är så mycket godt som vinnes genom att en flicka upp-
växer i hemmet, att hon icke för ringa vinst bör ryckas där-
ifrån. Mycket lär sig barnet i hemmet som icke kan läras i 
en undervisningsanstalt. Själfva förmågan att umbära, och 
medvetandet af de otaliga försakelser som förestå i lifvet kan 
aldrig så väckas genom undervisning som genom intryck af 
det lif som omger den fattiges barn i hemmet.» Det var därför 
blott i de fall då barnen inte hade något hem eller då hemmet 
var sådant att »blott lastfullhet stod att lära där» som man gav 
dem ett hem i skolans barnhem. En fullt modern tanke. 

Också i annan riktning hoppades man kunna utvidga 
skolans verksamhet. Man skulle gärna ha berett till-
fälle till ett slags fortsättningsundervisning. I 10-årsberät-
telsen säges att man ofta hade diskuterat möjligheterna att 
få till stånd undervisning i »hushållssysslor, matlagning, 
tvätt, bakning osv.», men därtill skulle ha fordrats mång-
dubbelt större summor än vad föreningen kunde förfoga 
över, så man fick slå sig till ro i f6rhoppningen att »dessa 
detaillekunskaper med icke alltför stor svårighet i hushållen 
kunna meddelas åt barn som blifvit vanda vid uppmärk-
samhet och ordning». I skolans syfte hade också legat att 
kunna »taga någon närmare vård om de behöfvande i deras 
hem», men också där utgjorde bristen på medel ett hinder. 
Direktionen hade likväl t. ex. våren 1848, då ungefär hälften 
av skolbarnen voro angripna av den gängse frossepidemien, 
sökt skaffa bot åt de sjuka genom att fördela dem emellan 
sig till närmare vård, och även lyckats häva sjukdomen hos 
de allra flesta. 
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En viktig sida av skolans verksamhet var att den, om 
än i .all anspråkslöshet, utbildade lärarinnor för de kring-
liggande bygderna. Från egendomar i stadens närhet sän-
des unga flickor till skolan för att utbilda sig till lärarinnor 
på sin hemort. Flera av skolans elever gingo sålunda ut i 
bygderna för att meddela samma undervisning som de själva 
hade fått åtnjuta. Fattigflickskolan blev på det sättet ett 
litet centrum, från vilket kunskaper spriddes till kringlig-
gande bygd. 

Fattigflickskolan fick också tjäna som sporre att få 
undervisning ordnad för de mindre bemedlade pojkarna i 
staden. I juni 1851, således fyra år efter det Fruntimmers-
föreningens skola hade börjat sin verksamhet, hemställde 
församlingens pastor, huruvida icke en skola där fattiga, 
gossebarn från staden skulle åtnjuta kostnadsfri under-
visning vore av behovet påkallad. Det behjärtansvärda 
förslaget vann understöd och redan vid följande termins 
början öppnades »Fattigskolan iör gossar». I Kuopio hade 
man på Snellmans uppmaning grundat en sådan skola redan 
i början av år 1847. 

Arbetet i skolan fortsatte »stilla och oafbrutet». »Men det 
vackra och goda i lifvet sås och vexer ju vanligen så tyst 
och obemärkt att oftast samtiden förnekar dess tillvaro, men 
en framtid som ser vextens frukt och blomma gläder sig 
att en gång det lilla fröet såddes och vårdades af välvilliga 
händer», skriver Fredrika Runeberg i årsberättelsen 1852. 

Vid årsmötet 1854, då berättelsen öVer föregående års 
verksamhet lästes upp, var det enligt statuterna ordf öran-
dens tur att avgå. Hon omvaldes enhälligt, men i proto-
kollet finnas dock intagna de ord av tacksamhet hon riktade 
till sina medarbetare och medarbeterskor. »Vågar jag slut-
ligen tillägga några ord för min egen räkning?» yttrar hon. 

15 
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»Föreningens godhet att under loppet af nu förflutna 7 år 
hedra mig med förtroendet att som ordförande leda dess an-
gelägenheter har varit mig kärt, och af lägger jag derf öre min 
varma tacksägelse. I enlighet med våra statuter afträder jag 
nu, men också i medvetande af att en annan bättre kan fylla 
min plats. Andra omsorger göra att jag åt skolan icke kan 
egna den tid och den omtanke som deråt bör egnas, min of ör-
mögenhet att följa undervisningens gång har jag ock mera 
än en gång bittert känt. Men varmt har mitt hjerta klappat 
för våra sträfvanden, djupt i min själs innersta lefver som 
min heliga öfvertygelse den, att hvarje bemödande till spri-
dande af bildning och ljus, huru svagt, huru ringa det än 
må vara, är ett grand framburit i Guds och Fäderneslandets 
tjenst, derf öre har ock jag icke tvekat att verka, fast jag 
fulleligen insett huru litet jag kunnat göra. Hafven tack 
för Edert förtroende, hafven tack för de år vi arbetat till-
samman, och hvad jag brustit i hvad mig ålegat, ansen det 
ej som min viljas utan som min förmågas fel; och varen 
öfvertygade om att om det någongång synts eder som om 
jag handlat egenvilligt, har det skett endast deraf att jag 
icke kunnat uppfatta edra tankar, och varen öfvertygade 
att jag efter bästa vett och öfvertygelse bjudit till att ställa 
mig de åsigter till efterrättelse, hvilka af de flesta rösterna 
uttalats. Har jag ej lyckats häri, så kan jag endast bedja. 
eder Lörlåta ett ofrivilligt fel. Gud gifve framgent sin väl-
signelse så väl åt denna vår lilla skola, som han obetvifladt 
ger den åt hvarje bemödande i det sanna ljusets tjenst.» 

Vid årsmötet i april uppläste Fredrika Runeberg 
redogörelsen för 1854, där hon bl. a. skrev: »Det är med 
sann tillfredsställelse föreningen kan se tillbaka på den tid 
af åtta år den varit i verksamhet. De många fördomar, det 
myckna motstånd, föreningen i början nödgades kämpa 
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emot, tyckes alltmer ge vika för välvilja för skolan och 
öfvertygelse om dess gagnelighet, ja dess nödvändighet, och 
med högsta glädje har skolans direktion emottagit med-
delanden om att skolor äfven på landet kommit i gång 
genom inflytande af personer, hvilkas nit för saken vaknat 
genom deltagande för härvarande förenings skola. Den har 
således verkat godt äfven i en större krets än endast vår 
stad.» 

Många fördomar voro dock svåra att övervinna. Det 
visar Fredrika Runebergs protokoll för 1856, där hon närmare 
utvecklar sina tankar: »Sällan möter man numera en liten 
flicka, äfven ur den fattigaste klassen, som icke är någor-
lunda ordentligt om än fattigt klädd, och bland de begärande 
i köken kan man räkna 20-30 innan någon flicka synes. 
Monne icke redan häri ligger klart i dagen, att en skola 
sådan som föreningens verkar godt? Det tyckes väl nästan 
som det borde vara lika onödigt att bevisa gagnet af en skola 
som att bevisa hvilken annan känd och erkänd sanning 
som helst, men man måste medge det, det finnes ännu de, 
hvilka anse att den fattigaste klassens uppfostran består 
uti ingen uppfostran utom den gatan och ett fördärfvat hem 
skänker. 'Skolor göra barnen endast högfärdiga', detta är 
det vanliga inkastet. 'De som gå i skola anse sig för bättre 
än andra barn'. Må så vara att så vore, monne icke då denna 
slags högfärd snarare vore ett godt än ett ondt? Den som 
anser sig veta mer än sina jemlikar, drifves ock just af detta 
sitt medvetande att akta sig vara sämre än andra, och bör-
jar redan bjuda till att lappa ihop de värsta trasorna i sin 
dräkt, att vilja antaga en viss anständighet i skick och later. 
Monne ej redan denna lilla, en gryende bildnings frukt, är 
något vida önskvärdare än denna uselhetens håglöshet, som 
icke ens bryr sig om den ringaste vård om trefnad och snygg- 
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het? Men dessutom finner den, hvars håg är lätt retad till 
högfärd, alltid ämne för sitt öfvermod. Om ej annat, så 
yfves en sådan öfver att kunna vara den argaste, den lider-
ligaste och smutsigaste bland sina gelikar. Högfärden fin-
nes i sin högsta grad hos den obildade och råa, den finnes 
visserligen ock hos den bildade, men antager högst sällan 
den vidriga form som hos den obildade. Utom oss i värsta 
fall antaga, att det är bildningen som föder högfärd; är då 
verkligen denna ett sådant ondt, att för att undgå den en 
hel samhällsklass bör nedtryckas i råhet? Hvarf öre söka 
vi då för oss sjelfva och våra barn detsamma som vi anse 
såsom ett förderf för andra? Men till och med försakandet 
af all bildning torde icke förslå till att utrota detta fel; man 
påstår ju att högfärd finnes, och det i högre grad än hos 
bildade till och med hos de vildaste folk, om än deras stolthet 
stöder sig på en grann fjäder eller en alnslång örsnibb. 

Ännu en fördom mot skolan förtjänar att vidröras. Man 
kommer i någon slags beröring med ett barn ur fattigskolan 
eller någon som förr gått där. Hon uppför sig ej som man 
önskar, ja, hon är till och med lastfull. I sådant fall är ingen-
ting vanligare än uttryck af harm och missnöje emot skolan 
i sin helhet. 'Fattigskolan är ett förderf, den uppfostrar 
barnen till alla möjliga laster, hela skolan bör tillintetgöras 
o. s. v.' Äro då människor i allmänhet, och i de lägre klas-
serna i synnerhet så utan fel, att man bör anse att det är 
just af skolan som dess lärjungar lärt sig sina, eller bör man 
anse skolan förkastlig, emedan den icke lyckats utrota alla 
sådana hos barnen? Gifve Gud att den lyckades förminska 
blott några deraf, då är redan dess välsignelse stor. Hafva 
barnen kommit i skolan utan fel, eller skulle de utom skolan 
vuxit upp fullkomliga, är det skolan som alstrat felen, der-
före att den ej lyckats utrota dem? 
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Ännu finnas sålunda fördomar som motarbeta förenin-
gens verksamhet, de måste dock mer och mer försvinna. 
Ljuset går ju alltid fram äfven der dess stråle är svag! Ljuset 
kunna vi ej skapa, det måste komma ofvanefter, men vi 
kunna bjuda till att undanrödja de hinder som ställa sig i 
vägen för dess gång, så att det får framtränga och sålunda 
kan mången skugga försvinna. Låtom oss ej misströsta 
om mången djup slagskugga ännu qvardröjer, ljuset kan 
och skall säkert ännu framtränga äfven der. Med denna till-
f örsigt emotse vi det kommande, i denna öfvertygelse glädja 
vi oss åt äfven det ringa vi kunnat verka för att sprida 
ljuset ned till dem som i mörkret sitta.» 

Samma motstånd som mötte skolan för fattiga flickor i 
Borgå hade också den i Kuopio fått erfara. Även där talade 
man om den fara som låg i att folket fick över hövan stor 
bildning. Rein anför groteska exempel ur tidningen Savo. 
Snellman fann sig slutligen föranlåten att ta klandrarna i 
upptuktelse i en allvarsam straffpredikan som ingår i nr 
26 av Saima för 1846. 

Såsom citaten ge vid handen äro Fredrika Runebergs 
årsberättelser personligt skrivna och kasta rikt ljus över 
den ideella grunden till hennes initiativ. Någon gång varsna 
vi en ändrad formulering med Runebergs handstil, vilket 
visar hans hjärtliga sympati för hans hustrus strävanden. 
Den sista årsberättelsen av Fredrika Runebergs hand är för år 
1862. Där uttrycker hon »en för hvarje år stegrad känsla af 
tillfredsställelse öfver att det varit för fruntimmersföreningen 
en möjlighet att allt fortfarande kunna upprätthålla sin skola. 
Det torde ock kunna antagas att denna inrättning lyckats 
ibland den arbetande klassen vinna sådant erkännande, att 
nu troligen mycken saknad skulle förspörjas, om det blefve 
en nödvändighet att låta den upphöra; huru mycket än 
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föreningens verksamhet i början möttes med misstroende». 
Efter att med tacksamhet ha erkänt det rika bidrag som 
sparbanken hade anslagit för skolan, sedan numera icke 
ensamt föreningens nit förmår upprätthålla den, fortsätter 
hon: »Får vårt land ett ordnadt folkskoleväsende, då kan 
fruntimmersföreningen, om medel brista, lugnt tillsluta sin 
lilla skola, i det glada medvetandet att dock hos mången 
hafva beredt rum för den öfvertygelse, att hvarje människa 
eger rätt till kunskap, och att vetandet är en af de Guds 
herrliga gåfvor, hvilka, likaväl som luften och ljuset, böra 
få komma hvarje människa till godo; och hvilka icke måga 
omgjordas och instängas för att njutas blott af några få 
privilegierade. Sålunda skall ock denna lilla skola i sin ringa 
mån hafva verkat för upplysningens stora sak. Den mor 
som sjelf i barnaåren genomgått en skola, skall säkert förstå 
att med glädje för sitt barn begagna hvarje tillfälle till under-
visning som erbjudes; och redan blott derf öre må hvarje år 
som föreningens skola kan upprätthållas räknas med glädje. 
De flesta af fruntimmersföreningarna i vårt land hafva 
sökt att stifta skolor, såframt medel dertill kunnat samman-
bringas. De hafva sålunda arbetat den blifvande folkskolan 
i händerna. Af stort intresse vore att känna huru många 
qvinnor i vårt land under de sist förflutna tjugu åren för-
medelst dessa skolor blifvit delaktige af en bättre undervis-
ning och uppfostran än den som eljest skulle blifvit dem 
till del.» 

I Runebergsarkivet i Borgå bevaras jämte de 15 årsbe-
rättelserna av Fredrika Runebergs hand, en liten »matrikel» 
från skolans tidigare år. Den upptar elevernas namn jämte 
korta anteckningar om dem. Flera synas ha fått plats 
som tjänarinnor: »tjenar hos fru Edelfelt», »hos fru Rune-
berg», »hos jungfru Hög», om andra heter det »hemma och 
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väfver», »syr slätsöm hemma», en har blivit lärarinna i sin 
forna skola och andra äro lärarinnor ute på landsbygden. 
Om ett par står i marginalen »lättfärdig i högsta grad» och 

om en t. o. m. »fått spö». 
Då Fruntimmersföreningens flickskola i 23 1/2  år och 

fattigvårdens gosskola i 19 år varit i verksamhet, beslöto 
stadens fäder vid allmän kyrkostämma i maj 1869 att till-
sätta en delegation för att uppgöra förslag till reglemente 
för en gossfolkskola i staden. Att kyrkostämmans beslut 
gällde enbart en gosskola berodde på att fruntimmersf ör-
eningens flickskola ansågs vara så väl organiserad och ledd, 
att den i alla avseenden motsvarade föreskrifterna i 1866 
års folkskolförordning. Med tanke på de stora utgifter det 
skulle kräva om staden övertog skolan ansågs det ända-
målsenligast att fortfarande bibehålla flickskolan i f run-
timmersföreningens ägo. Den skulle upprätthållas under 
tillsyn av sin egen direktion, men under ledning av stadens 
folkskolinspektor. Fruntimmersföreningens flickskola över-

gick först på 1870-talet i stadens ägo. 
I april 1872 firade fattigflickskolan sitt 25-årsjubileum. 

I Borgåbladet ingingo då verser till fruarna Fredrika Rune-
berg och Albertina Öhman som för tjugu år sen väckt 

»till liv en gnista av ett evigt slag, 
som lyst och lysa skall för många släk ten, 
som ännu lever först i morgonväkten, 
men vidgas, flammar högre dag från dag». 

Fredrika Runeberg rörde sig sällan dåmera utom sitt hem 
och var inte närvarande vid festen, men fyra år senare i 
maj 1876 besökte hon skolan tillsamman med professorskan 
Mimmi Wallgren och berättade kort därefter om besöket 
i brev till fröken Emilie Björksten: »Det var ett besök som 
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gjorde mig stor glädje. Att se dessa 130 små flickor så flitiga, 
deras väfvar, deras söm, deras spånad, alt så ordentligt, så 
snyggt, det var en god syn. Då jag för 30 år sedan började 
äflas för att få en flickskola i gång vågade jag föga hoppas 
den framgång den sedan vunnit, cch dock hur mycket mot-
vilja, hur mycket besvärligheter har den ej haft att kämpa 
emot, men å andra sidan, huru månget godt frö måtte den 
ej redan utsått.» 

Fattigflickskolan var Fredrika Runebergs skötebarn. För 
dess vidsynta, välgenomtänkta plan stod hon av allt att 
döma i en viss tacksamhetsskuld till Snellman. Tankarna 
hade dock säkerligen hemortsrätt även hos henne, ehuru 
Snellman tidigare hade givit dem uttryck. Först 1859, 
tretton år senare, kom Uno Cygnaeus förslag till organisa-
tion av våra folkskolor. I viktiga punkter föregrep Fred-
rika Runeberg hans tankar. I likhet med honom kände hon 
djupt betydelsen av att särskilt flickorna fingo en ändamåls-
enlig utbildning. Genom arbetet i skolan ville hon ge dem 
kunskaper och intresse för arbete och regelbunden syssel-
sättning och därigenom möjlighet att bli samhällsnyttiga 
medborgare. Kanske drömde hon också om att de vid kun-
skapsinhämtandet skulle få erfara något av den rena glädje 
hon själv hade känt i fru Salmbergs skola. I många, många, 
år kvarstod Fredrika Runeberg som ordförande i Frun-
timmersföreningens styrelse och i fattigflickskolans direk-
tion. Hennes insats är så mycket mer betydelsefull som 
den gjordes på en tid då samhället ännu inte kände förplik-
telser mot sina sämre lottade. 

Fattigflickskolan var fruntimmersföreningens främsta 
uppgift, men långt ifrån den enda. Det fanns så många 
praktiskt kunniga och intresserade husmödrar i kretsen 
kring Fredrika Runeberg. Man diskuterade vävnad och 
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växtfärgning och började ivra för hemslöjd ute i bygden. 
Fruarna Albertina Öhman på Domargård och Mimmi Rot-
kirch på Stensböle voro Fredrika Runebergs främsta med-
hj älperskor härvid. Det gällde att fördela arbetet, att ge 
mönster och sakliga råd och även att hjälpa till med avsätt-
ningen. Vävstolarna börja nu dunka i allt flera hem ute i 
socknen och borgådrällerna bli en eftersökt handelsvara. 
Citronmönster, munkabältsstj ärna, lissabonstj ärna, ros och 
gaffel, dukatmönster — vi minnas dem från de stora vackra 
borddukarna i våra mödrars och mormödrars brudutstyrslar. 
Sihårsmattor »ävlas» man också med och snart kan man 
lämna axbete åt en hel skara flitiga väverskor. Det var sär-
skilt biskopinnan Dika Schauman som satte den saken i gång. 
Sihåren d. v. s. kohåren häcklas och kardas först upp med 
ull och spinnas till garn, som sedan färgas. Av stenmossan 
får man bruna färger och av ljungen vackert gula. Och 
mattorna bli slitstarka och se prydliga ut. Av sihårsgarnet 
virkar man också varma »tröjj or för arbetsfolk». 

Ett annat år ger man impulsen till odling av halm för 
flätning. En fördel med det arbetet är att man inte behöver 
några särskilda arbetsredskap som äro dyra att anskaffa. 
Men beredningen av halmen måste ske med största omsorg. 
Först skall den plockas och sorteras och den finare halmen 
skiljas från den grövre. Och så skall den antingen färgas 
eller blekas. Tre dagar måste halmen ligga på bleke och så 
skall den vändas och ligga tre dagar till. Men det får inte 
falla regn eller dagg på den för då blir den fläckig och där-
för samlade man in den varje kväll och bredde ut den igen 
på morgonen. Och så måste den förvaras på torrt ställe, 
till dess höstarbetet var över och man hann börja med flät-
ningen. Då vättes halmen i ljumt vatten för att bli mjuk 
och böjlig och så flätade man den i fem- och sjustrånsflätor, 
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ja det fanns fläterskor som kunde göra ända upp till 22-
strånsflätor. Redan i mitten av seklet blomstrade detta 
hantverk i Borgåbygden. Särskilt var Illby, en mil från 
Borgå, känt för sina skickliga fläterskor. För att uppmuntra 
arbetet ställde Fruntimmersföreningen till små utställningar, 
där de bästa fläterskorna prisbelönades. 

Under de fruktansvärda nödåren 1867 68 fördubblade 
Fredrika Runeberg sina ansträngningar att hjälpa de nöd-
ställda. Hon lät i stor skala baka nödbröd åt de kringströ-
vande väldiga tiggarskarorna och stugan på gården stod 
natt och dag öppen för dem. Här fick mången trött och 
utsvulten vandrare tina upp sina frusna lemmar vid en 
värmande brasa och vila ut efter mödor och strapatser. 

De åren försökte Fredrika Runeberg också få fart i halm-
hattsindustrin i Borgå. Hon hade härvid gott stöd i ett par 
helsingforsfruar, främst professorskan Natalia Castren, som 
skaffade modeller och förmedlade försäljningen. I första 
hand försökte man tillgodose stundens krav och skaffa halm-
fläterskorna arbete, men man arbetade även på långsikt och 
såg redan den tid då borgåhattarna kunde bli en export-
artikel. Vid expositionen i Petersburg 1872 fingo borgå-
hattarna tvenne pris. Vidare sände fruntimmersföreningen 
ut listor och samlade frivilliga bidrag till uppköp av ull, lin 
m. m. för att distribuera materialet bland de arbetslösa 
och därigenom ge dem möjlighet till förtjänst. Man sydde 
eller lät sy kläder för sjukhus och barnhem och försökte 
på alla upptänkliga vis skapa arbete och avhjälpa nöden. 
På en tid då den ordnade fattigvården ännu låg i sin linda 
tog Fruntimmersföreningen mången gång initiativ till att av-
hjälpa svår nöd och brist. Styrelsen delade upp staden i 
distrikt mellan sina medlemmar, som var och en hade att 
besöka fattiga gamla för att ge dem »mjölkpengar» samt 
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kläder och skötsel, då de voro sjuka. Det var också Frun-
timmersföreningen som tog reda på och gjorde upp en för-
teckning över alla fattiga flickebarn i staden för att för-
vissa sig om att ingen behövde växa upp »utan undervisning 

i christendom och bokläsning». 
Fruntimmersföreningen i Borgå som grundades av Fred-

rika Runeberg kan snart begå sitt 100-årsjubileum. Den 
kan blicka tillbaka på en lång välsignelsebringande verk-
samhet. De uppgifter föreningen tagit sig före ha växlat 
under tidernas lopp, men arbetet har fortgått i samhälls-

moderlighetens, i Fredrika Runebergs anda. 



XII. HEMMET I DEN NYA GÅRDEN 

Våren 1852 stod en präktig gård till salu i den nya stads-
delen i Borgå. Runeberg köpte den utan betänkande. För 
vart år som gått hade det blivit mer trångt om utrymme i 
hemmet vid Krämaregatan — barnskaran hade vuxit och 
umgänget hade blivit större. Ett rymligare hem för dem 
alla var det bästa de pengar kunde användas till som Rune-
berg nyligen hade fått in på förlaget av sina skrifter i Sverige. 

Det var Runebergs vän och gymnasiekamrat dr Daniel 
Lindh som några år förut med stor omsorg hade fört upp 
gården, men då han blev utnämnd till domprost, flyttade han 
givetvis till domprostgården och hade inte längre behov av 
sin gård. Då Runebergs på hösten flyttade in från Kroksnäs 
var det för dem som att landa vid egen strand — de hade 
bara att gå några steg uppför backen från åbrinken till sitt 
nya hem. De höga ljusa rummen sågo inbjudande ut. Så 
rymligt och ståtligt hade de aldrig bott förr. Runeberg 
talar också om sin »sturska» gård. Utom det stora bonings-
huset med nio rum, tambur, kök, skafferier och källare 
allt stort och präktigt tilltaget — hörde en trädgård till, 
som upptog mer än halva gårdsplanen, och i söder en lång 
uthuslänga, som rymde bagarstuga, hushålls- och spann-
målsbod, stall, fähus, ved- och vagnslider m.m. I den gården 
bodde de under den sista tredjedelen av sitt liv och den 
står ännu kvar i oförändrat skick som ett vittnesbörd om de 
sällsynta människor som en gång skapade detta hem. 
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Vid varje steg möta vi spår av den hand som ordnade och 
styrde i tysthet. Ute på förstukvisten se vi ut över den gam-
maldags trädgården, utan rakklippta häckar och snörräta 
gångar, men med fruktträd, bärbuskar, skuggande syrener 
och halvvild blomsterprakt. Inne i tamburen är den vackert 
gråvita tapeten med det stiliserade rosenmönstret egen-
händigt målad av husets härskarinna. Kopparschablonen 
hänger numera på en spik vid dörren. I salen bland blommor 
och konstverk känna vi igen mahognymöblerna som stodo 
redan i det allra första hemmet i Kronohagen, men de äro 
nu putsade och polerade och ha fått nya överdrag. Hörn-
rummet mot gatan, där Runeberg låg under sin långa sjuk-
domstid, var under de första åren förmak eller gästrum med 
samma rosenmönster i guld på vit grund som i tamburen, 
med möbler i gult och med knutna gardiner och sängom-
hängen. Rummet invid var Runebergs arbetsrum och bred-
vid biblioteket inåt gården låg gossarnas soliga kammare. 
På andra sidan salen fanns sovrummet, matsalen och blom-
kammaren längst borta. Framför skärmen i sovrummet hade 
fru Runeberg sitt arbetsrum. Här kommo många av hennes 
teckningar och drömmar till och här levde hon sig in i Sigrid 
Liljeholms vemodsfulla levnadssaga. Åt gården lågo köket 
och tj änarinnerummet, där vävstolen dunkade, spinnrockarna 
surrade och synålarna löpte från morgon till kväll. 

För husmodern i detta stora gästfria hem var livet en 
enda lång arbetsdag. Inkomsterna, som långa tider voro 
ganska små, skulle gå ihop med utgifterna. Då kunde det 
vara gott med en händighet som hittade på att ett par 
gungstolsmedar kunde förvandlas till en spegelram och ett 
par tvåarmade lampetter till en takkrona. Det var också 
ett problem för sig att ha ett hushåll för omkring tio personer 
i vardagslag, däribland sex matfriska växande pojkar, på 
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en tid då man inte kunde ringa på i en matvaruaffär, när 
förråden togo slut. För att inte tala om all omtanke för de 
otaliga gäster som under senare år fyllde hemmet. Allt måste 
utföras hemma och förberedas med stort förutseende. Man 
bakade och bryggde, syltade och saftade, saltade kött och 
fisk, kokade hundratals flaskor med buljong, stoppade korv, 
stöpte ljus, kokade tvål. Ute i boden stå ännu de nötta red-
skapen kvar, både tråg och träbyttor, knäckebrödsform och 
naggare, ljusstöpningskar och bryggtinor. Där stå också den 
gamla nystfoten och härveln och fru Fredrikas broderbåge. 
Och i handkammaren se vi den vackra davenportservisen 
med färgat mönster för tjugufyra personer som vid denna 
tid skaffades till huset. Det var en viktig händelse, för det 
var familjens första fullständiga servis. Hittills hade man rett 
sig med vanlig vit fajans som man fullständigade efter behov. 

Arbetsdagen begynte ofta kl. 4 eller 5 på morgonen sär-
skilt under den ljusa tiden av året. De dagliga anteckningarna 
i fru Runebergs almanackor fylla oss mången gång med 
förundran. Storbyk, klappning, klädesutdragning, stor-
mangling, strykning, surbrödsbakning . . . talar sitt knapp-
händiga men tydliga språk. Lägg härtill att så gott som all 
sömnad utfördes hemma, inte bara linnesöm utan också 
klänningssömnad och t.o.m. täckstickning, praktiskt taget 
allt som behövdes från vardagskostymer åt Runeberg och 
gossarna till fru Fredrikas bästa sidenklänning. Och detta 
under en tid, då symaskinen var en okänd tingest och varje 
stygn måste sys för hand! 

Alla dessa praktiska göromål voro en nödvändig bakgrund 
för den husliga trevnaden. Maskineriet gick tyst och stilla 
utan att gnissla. Det gav en fast grund för hemkänslan, för 
den vardagens trygghet och ro som omgav alla i hemmet. 
Månget mindre hushåll har slukat all kraft och alla tankar 
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hos den som stått i ledningen för det, för Fredrika Rune-
berg var hushållet blott en del av hennes dagliga gärning. 

Det är alls inte att förundra sig över, att Fredrika Rune-
berg ibland kunde känna det så som hon 1850 skrev till 
Augusta Lundahl: »Jag tycker visst, att jag sträfvar och 
bjuder till, men ändå förefaller det, mig alltid som om jag 
aldrig hinner upp mitt arbete, det ökar sig alltid mer än jag 
hinner få undan». Hon säger sig känna faran av att »förfalla i 
ett alltför ensidigt Märteri» och tillägger »jag tror att det är 
så mycket lättare för mig . . . som jag som hör så illa icke 
ens får någon fri luftväxling i min inre människa genom 
sällskapslifvet, det lilla jag deri deltar». I grunden var faran 
dock inte stor. Det fanns så mycket som gav »vederkvickelse», 
hennes »lek med pennan», böckerna, blommorna, konstverken. 
Ibland kunde det hända, att hon »på några år . . . alldeles 
försvurit» varje tanke på att skriva, men hon »verkligen 
saknade det för mycket, mer än godt gjorde» och återvände 
därför alltid »egentligen på Rbgs uppmaningar» att använda 
»en ensam söndagsqväll på något smått skrifveri». 

Genom att hon tog så mycket av det praktiska livets 
omsorger på sina skuldror, lyckades hon åt Runeberg rädda 
mer tid för honom och hans arbete. Om hon blott hade 
kunnat skjuta ifrån sig en del av dessa husliga plikter, 
dessa tusentals omsorger som vilade på henne, och en smula 
prutat av på sin ambition, då hade hon fått mer tid för sitt 
eget skriftställeri och sina rika intressen. Men det var en 
tanke som på den tiden inte föll någon människa in. 

Böckernas värld var Runebergs och hennes gemensamma 
hela livet igenom, blommornas blev det i större utsträckning 
först efter det gossarna hade vuxit upp och fru Fredrika inte 
längre hade så många omsorger om deras vård och upp-
fostran. Under de åren gjorde hon hemmet till en verklig 
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blomstergård. Genom sitt målmedvetna banbrytande arbete 
för blomsterodling spridde hon dessutom kärlek till blommor 
och deras vård i vida kretsar. Bland de gamla borgåhemmens 
fönsterträdgårdar var hennes, som naturligt är, den vackraste 
och största. Särskilt lade hon an på att odla rosor. En del 
av dem skaffade hon från Frankrike tillsamman med pro-
fessorskan Mimmi Wallgren och friherrinnan Mimmi Rotkirch 
andra bytte hon sig till som sticklingar eller unga plantor. 
Ute i trädgården blomma än idag hennes ljusröda dubbelrosor 
och den frodiga Rosa altaica med sina gulvita »nyponrosor» 
som hon planterade strax till höger om inkörsporten, på 
vardera sidan om trädgårdstrappan och i södra ändan av 
spireahäcken. Buskarna äro så kraftiga att de ofta blomma 
ånyo på hösten. Inne i salongen åter stod soffbordet om 
vårarna överfullt av blommande rosor i olika färgnyans och 
storlek. Där var den djupröda »Femkanten» som fått sitt 
namn efter knopparnas form, den ljusröda storblommiga 
La reine och andra skära rosor med fin behaglig doft. En 
av dem hade Runeberg döpt till Favoriten och då Hannes 
Runeberg under en studieresa åren 1868-69 besökte en 
blomsterexposition i Wien som han kallade »vacker och i 
vissa delar verkligen storartad» skrev han på tal om rosorna 
där, att det inte fanns någon »med hvilken ej favoriten kunnat 
uthärda en täflan». 

I breven särskilt till friherrinnan Rotkirch diskuteras 
olika rosarter och även annat i blomväg, man byter skott 
och antecknar när rosor och nejlikor ha tagits in om våren. 
»Tyvärr lär alla mina gula rosor ha strukit med och båda 
mina fikonträd och den vackra vita fuchsian jag fick af dig 
i fjol», skriver Fredrika Runeberg till henne i april 1861. 
I juni samma år ber hon henne komma och se på deras kaktus 
»som förefaller att slå ut i kväll». Det var ett exemplar av 
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Foto. 

Fredrika Runebergs tapetschablon utskuren i kopparplåt. 

Fredrika Runebergs stickstrumpa. Foto. 
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»Nattens drottning», Cereus grandiflorus, som härstam-
made från Stensböle och blommade rikt och vackert. Före-
gående år nämnes i ett brev att Runeberg en kväll i juli 
hämtat flera av grannarna för att se den i dess fulla prakt. 
Hösten 1863 erfara vi dock av ett brev till fru Rotkirch att 
fru Runeberg hade funderat på att sända den tillbaka till 
Stensböle för att blomma under bättre villkor. »Den saknar 
sol — året ger ej sol, våra fönsters läge är ogint. Jag har 
flyttat växten efter solen, äfven detta lär ej vara bra, 
cacteer älska att stå orubbade». I samma brev berättar hon 
om två enkla georginer som haft var sin blomma »vackert 
gredelina eller carmosin snarare». En annan gång tackar 
hon för en ros. »Den har stått på mitt sybord sen den kom 
igår till en lockelse äfven för Rbg att komma och snusa på 
och se på, det har han minnsan ej försummat, skrytande 
öfver sitt fina förstånd i luktväg; och i sanning äfven jag har 
medgifvit hans stora näsvishet. Söt, täck och ljufligt dof-
tande är den . . . Tack äfven för orangeknoppen och afläg-
gan. Alltihop skall med möjligaste hushållning tillgodogöras 
för öga, näsa och blomburk . . . En bra duktig kalla har jag 
haft, nu har en annan en utslagen blomma och en utslående». 
I ett brev från 1860-talet talar en av biskopsdöttrarna Ottelin 
om »hennes sköna doftande rosor . . ., dessa poetiska mäster-
-verk ur den stora Skaparhanden». 

Ända till 1868 hade Fredrika Runeberg ett särskilt rum, 
»kalla kammaren» eller »blomkammaren», där blommorna fingo 
sova sin vintersömn. Där ansade och vårdade hon dem. I 
april 1870 berättar hon att 9 st. rosor blomma på en gång, 
alla röda i olika schatteringar, »Triomphe de Paris, femkant, 
favorit, La Reine, Thea Bougine, Bourbon, Jules Margotin 
och ett par namnlösa». För den skull önskar hon sig gula sorter. 
»Smiths yellow tycks vara mest utgången här på orten, jag 
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har hört efter. Krånglig som den är skulle jag nästan helst 
vilja köpa en årsgammal, men torde knappt få i H:fors, har 
ej synts på kataloger. En malrnai: on har Albertina lofvat 
der skaffa mig.» Då fru Runeberg hösten 1878 flyttade till 
Helsingfors hade hon 42 rosor i »burk» eller kruka med sig. 

Då Mari första gången kom till det runebergska hemmet, 
lär fru Runeberg ha haft endast två krukväxter — två stor-
bladiga exemplar av myrtenlagern. De voro höga och smala 
och stodo i salongen framför vardera hörnfönstret. Då hon 
1858 kom tillbaka var fönsterträdgården stor och praktfull. 
Man häpnar verkligen, då man hör vilka olika växtarter 
som under senare år funnos i Runebergs hem. Två stora 
crinum hade fru Runeberg dragit upp från skott. Vidare hade 
hon flera stora filodendron, två fikusar den ena uppdragen 
i hemmet — och två cypresser vilka sedermera sommaren 
1877 stodo på Runebergs grav. Den ena av dem hade fru 
Runeberg drivit upp ur frö. Vidare hade hon en haemanthus, 
en dracaena, en palmlilja (Vucca), en solfjäderspalm som 
ännu står kvar i hemmet och en palm med lancettlika på 
längden veckade blad, en stor aloe, en phoenixart, en kaktus, 
en frodig geranium, plectogynier, en begonia, två stora akacior 
en för vardera fönstret i blåa kammaren, en pittosporum, en 
stor maranta zebrina, en abutilon, en aralia, en cissus som 
fru Runeberg försökte leda längs en ståltrådsbåge över sin 
toalettspegel, en murgröna. En datura skildras som särskilt 
frodig och yppig. Den skulle enligt Hannes Runeberg med all 
säkerhet ha fått ett av de första prisen vid den stora blomster-
expositionen i Wien. Hösten 1859, då Runebergs »höstade» 
och »trifdes obeskrifligt väl» ute på Kroksnäs berättar fru 
Runeberg om sin datura, att den »blommat rikt cch vackert». 
»Knopparna voro öfver fyrtio, men ungefär hälften af dem 
föll af; af de öfriga voro på en gång utslagna 12 och skulle 
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varit 13, om jag ej af våda afbrutit en. De blefvo med aln-
sticka mätta, voro half aln långa och 3 kvarter i omkrets. 
Utomordentligt vacker och präktig var den, nu är den nära 
utblommad». Den 6 oktober 1859 berättar fröken Agnes 
Ottelin i brev till Emilie Björksten, att den »såg ut som ett 
ymnighetshorn» . . . »man kunde skrifva ett helt poem om 
den, ty det skulle den förtjäna. Mindre ha de besjungit.» 
Dessutom hade fru Runeberg arter av clianthus, deutzia, 
escallonia, agapanthus m.m. och två rikblommiga oleandrar 
som om sommaren brukade stå på Kroksnäs på var sida om 
trappan och om vintern på sidorna av lilla soffan i salongen. 
De inspirerade henne till en liten känslig skiss som ingår i 
hennes Teckningar och drömmar. Och 1871 sände kommerse-
rådet 1,evön sex azaleor och några stora liljeartade lök-

växter från bybeck. 
Så länge Runebergs bodde ute på Kroksnäs om somrarna 

tog fru Runeberg vanligen de flesta av sina blommor med 
dit ut, ty hon ville inte lämna dem i någon annans vård 
i staden. Vid inflyttningen om hösten måste man ha en 
särskild blombåt för alla växter, som nu på hösten voro 
betydligt flera sedan lövkoj or och andra kallj ordsblommor 
blivit omplanterade för vintern. 

Men det var inte bara hennes blomsterodling inomhus 
som var enastående, också i fråga om trädgårdens skötsel 
var fru Runeberg långt före sin tid. »Stora päronträdet» 
växte på platsen, då gården byggdes av domprosten Lindh, 
och likaså ett par träd med sura äpplen. Men redan första 
året de bodde i gården planterade och ympade fru Runeberg 
ett träd med sommarastrakaner som kallades »Hannes träd» 
och på samma gång ett annat med stor syrlig läcker ljusgrön 

frukt »Lorenzos träd». Följande sommar planterade och 
ympade hon »Roberts träd» med läcker höstfrukt. Valter 
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fick ett träd med stor söt sommarfrukt och Fredrik med 
vinsur sommarfrukt. Vidare planterade fru Runeberg tre 
plommonträd — ett växer ännu kvar i trädgården — och 
ett äppelträd med »sötbäska» små salladsäpplen. 

Av buskarna i trädgården hade domprosten Lindh satt 
de vita och röda hallonen, en rad krusbärsbuskar vid planket 
mot gatan, en häck och en berså med gredelina syrener. 
Utom rosenbuskarna hade fru Fredrika planterat jasminer 
en sommar på 1850-talet, då hon planlade och ordnade träd-
gården. 

En ansats till matnyttig köksväxtodling hade fru Rune-
berg också i sin trädgård. Vid foten av ett av de stora äppel-
träden voro fyra små planer för grönsaker upptagna under 
åren 1869-76, men skuggan under de vida trädkronorna 
blev för djup, så snart fick där växa blommor i stället. Av 
perenna matväxter finns dock ännu i dag kvar i trädgården 
härdig och god rabarber, pepparrot och en tuva högväxt 
spenat. 

Örtagården, som blommade och doftade halvvild, hade 
dock hennes mesta intresse. Den fick aldrig vårdas som en 
snörrät trädgård, om än blommorna här och där voro ordnade 
i rundlar och rabatter. Vit flox och gredelin växte redan i 
början på 1850-talet nere i trädgården och bredvid dem satte 
fru Fredrika »stormhattar» eller som hon också kallade dem 
»gumman i båt». Vid mittelgången var en bänk med lilje-
konvaljer som Mari hade planterat för att hennes professor 
skulle få riktigt frodiga exemplar. Invid päronträdet växer 
än idag en vit pion, som fru Lina Runeberg förde med sig 
som gåva från Danmark i början på 70-talet. 

Den större runda och de fyra små ovala rabatterna i 
trädgården fyllde fru Runeberg med sommarblommande 
blommor, doftande och färgrika. Den runda rabatten kan- 
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tades av låg rödgredelin flox (Phlox reptans). Innanför 
floxkanten gick en bred bård av vita narcisser — lökarna 
till dem var en gåva av en trädgårdsmästare från Helsingfors 
som varit sysselsatt med att ordna och plantera i esplanaden. 
Han skänkte henne dessutom pelargonier i olika färg, lökar 
till tulpaner, hyacinter o.a. blommor. I mitten av den stora 
rundeln växte hampa, majs, tobak, ricinus och andra höga 
växter som på den tiden användes som prydnad och som man 
lätt kunde få frön till. Ibland också luktärter som Runeberg 
särskilt tyckte om för deras fina doft. De små rundlarna 
fylldes växlande under årens lopp främst av lövkojor, som 
också hörde till Runebergs favoritblommor, av astrar, rese-
dor och penseer. 

En fin gräskant omgav ytterst alla rabatterna, likaså 
sidobänkarna från trappan ner till bersån. Innanför gräs-
kanten växte kantväxter som pyrethrum med sina gulgröna 
blad och små prästkragsliknande blommor och »den grå 
kantväxten» omväxlande med bellis, penseer och reseda. 
Inom smårundlarna växte också någon gång »gossen i det 
gröna», rödblommande lin och astrar, både lågblommig 
sommar- och storblommig höstaster. I en bänk brukade 
fru Runeberg till sommaren plantera ut den del av sin 
fönsterträdgård som hon inte tog med till Kroksnäs. 

Våren 1869, då Runebergs inte längre flyttade ut till lan-
det, lät Runeberg planera gården med sandgångar och gräs-
mattor, och fru Fredrika lät gräva rabatter i gräset. Förut 
var hela gården täckt med gräs, och upptrampade gångstigar 
funnos där sandgångarna nu sträcka sig. I stora rabatten i 
gräset växte mest samma blommor som nere i trädgården, 
stundom också klarblå lobelia som kant kring grannröda 
högväxta georginer. I de små rundlarna växte lövkoj or 
i olika färger med en liten belliskant omkring. Och i gräset 
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lyste här och där konvaljer som spritt sig från trädgården. 
Vid samma tid lät Runeberg sätta upp fågelholkar i träden. 
Det var en glädje för honom att ute på trappan eller i 
fönstret till rävskinnsrummet lyssna till sylviorna, som år 
efter år häckade i j asminbuskarna, och njuta av blommornas 
fägring och doft. Då syrener och äppelträd stodo i sitt flor 
och rosenhäcken blommade, var trädgården som »en stor 
blomsterbukett». 

Utom böckerna och blommorna gåvo konstverken sin 
prägel åt det runebergska hemmet. Också i konsten, särskilt 
Finlands unga spirande konst, hade Runeberg och hans 
hustru ett intresse som förenade dem. Det vittna inte bara 
de många tavlorna och skulpturerna i hemmet om, utan där-
jämte många brevuttalanden om konst, om besök på expo-
sitioner, om de »stora händelser», då man hade förvärvat 
ett nytt konstverk. Det konstintresse som fanns i vårt 
land under 1800-talets första decennier var rätt obetydligt 
och begränsade sig i stort sett till den åbomiljö Fredrika 
Tengström växte upp i. Här utförde vår förste skulptör, Erik 
Cainberg, efter tjugu års vistelse i utlandet under åren 1813 
—16 sina sex lågreliefer med fosterländska motiv i solenni-
tetssalen i akademihuset. Här verkade också Gustaf Wil-
helm Finnberg, grundaren av vårt nyare måleri, under en 
stor del av sitt liv. Bägge skymta förbi i den kulturbild av 
Åbo i början av senaste sekel som Fredrika Runeberg ger 
i sin lilla prosaskiss »För sextio år sedan». Finnberg var en 
son av Pargasbygden och Fredrika Runeberg kan knappast 
ha undgått att se hans färgrika altartavla i Kakskerta kyrka 
eller hans porträttmålningar av bemärkta åbopersonligheter, 
bland dem ärkebiskop Tengström. I ett prosafragment 
bland sina efterlämnade papper, där Fredrika Runeberg 
berättar om ett sammanträffande med Finnberg, ger hon en 
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tidsbild som i all sin knapphet övertygande visar en dåtida 
konstnärs karga livsbetingelser i vårt land. 

»Det torde hafva varit 1827 om sommaren», skriver hon, 
»som Finnberg, artisten, hade åtagit sig att slätstryka Pargas 
kyrka . . . Af denna anledning kom undertecknad att jemte 
några andra personer inträda i kyrkan hvars dörr stod öppen. 
Finnberg målade då just skranket som af skilj de bänkraderna 
från koret i likhet med gråådrig marmor. Han stod som 
vanligt med hufvudet litet snedlutadt, drömmande, och 
betraktade ett nyss fullbordadt marmorfält. 'Hm, detta 
är dock icke så vackert', sade han på sitt vanliga lågmälta 
sätt, 'men se här', fortfor han gående öfver gången åt andra 
sidan, 'här är ett stycke som lyckats mig, detta är verkligen 

bra'. 
Sedan vi besett den målade marmorn, visade han mig en 

tafla som hängde alltför högt för att jag ens skulle kunnat se 
hvad den föreställde och sade: 'det är en mycket vacker 
tafla', och på sitt egendomliga sätt, de entusiastiska orden 
uttalade med den lugnaste och stillsammaste ton, prisade han 

konstverket. 
På min fråga hur en sådan tafla kunnat hamna här, sva-

rade han: 'troligen under trettioåra kriget. Äfven våra 
finske krigshöfdingar hemförde som krigsbyte månget värde-

fullt konstverk'. 
Äfven i Åbo domkyrka fanns en stor tafla som jag hörde 

Finnberg mycket prisa, under det han beklagade att man 
nyligen hade bestrukit den med tjock glänsande fernissa. 
Taflan föreställde nedtagandet från korset och var troligen 
ett verk af en stor mästares pensel. Den hängde i en liten 
sidogång invid sakerstiedörren, bakom en pelare. I ramen 
voro infattade tvenne porträtt, af en Withfoot med fru, 
sades det, hvilka berättades hafva till kyrkan skänkt denna 
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tafla. Vid stadens och kyrkans brand 1827 förstördes detta 
konstverk». 

Uttalandet och särskilt de reflexioner det mynnar ut i 
belyser tidens patriotiskt-kulturella konstintresse. Fredrika 
Runeberg framkastar nämligen i samband härmed ett förslag 
att man måtte »eftersöka och af damma hvad som möjligen i 
vårt land ännu kan finnas qvar af taflor eller skulpturverk, 
äfven på vindar och i skräpgömmor. Kanske döljer sig ännu 
något af värde i vårt land. Synnerligast kunde detta vara 
fallet på de orter där Hornar, Tottar m. fl. gamla ätter haft 
sina stamgods. En påminnelse om att sådana fynd kunna 
hafva ett penningvärde, större än de flesta af de så ofta 
eftersökta skatterna i jorden, skulle kanske sporra en och 
annan att tillkännage hvarest anledning vore att göra närmare 
undersökningar». 

Ett uttryck för samma kulturellt-patriotiska anda i Fred-
rika Runebergs närmaste omgivning var förslaget att bilda 
en konstförening i Finland två år efter det konstföreningen 
i Sverige hade grundats år 1832. Uppropet var undertecknat 
bl.a. av J. L. Runeberg och J. J. Tengström, men företaget 
rann likväl ut i sanden — först fjorton år senare var tiden mo-
gen. Under de närmast följande decennierna äro konstyttrin-
garna fortfarande sparsamma. Det litterära innehållet spelar 
en allt dominerande roll. Porträttmåleri av svenska konst-
närer som Mazer, Lindh, Knutson vinner mesta intresset, 
likaså Ekmans målningar med motiv ur Elgskyttarne o. dyl. 
Tavelsamlingen i det runebergska hemmet belyser utveck-
lingen under 1800-talets mitt och decennierna däromkring. 

De första dukar som prydde lektorshemmet voro — 
förutom Fredrika Tengströms och Augusta Lundahls pensions-
arbeten från tiden hos fru Salmberg, de två akvarellerna i 
romantisk stilart på väggen i blåa kammaren av Finn- 
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bergs föregångare Laureus och köptes redan 1841. Under 
1850- och 60-talen växte deras samling ut till en f ör våra 
dåtida förhållanden rätt anmärkningsvärd privatkollektion. 
Många av tavlorna voro gåvor, men efter 1858 då Runeberg 
fick motta den stora nationalgåvan på 72,000 mk för sina 
psalmer, kunde kan unna sig glädjen att då och då köpa 
konst. Verk av Werner Holmberg, R. W. Ekman, K. E. 
Jansson, Johan Knutson, Alexandra Frosterus-Såltin, Marcus 
Larson, C. E. Sjöstrand, Walter Runeberg, dennes danske 
vän Laurits Prior m. fl. ge  hemmet sin prägel. 

I breven ger Fredrika Runeberg sällan ett eget omdöme 
om konstverken, hon berättar mest vad Runeberg har tyckt 
och sagt om sina nyförvärv och hur han haft sin glädje av att 
visa dem för alla. Ibland skymta dock hennes egna tankar 
fram. Då Runebergs ha förvärvat Alexandra Frosterus-
Såltins Kvastgosse anse somliga att tavlan är »af Alexandras 
bästa arbeten, kanske hennes bästa», andra att »i Finland en 
sådan figur ännu ej blifvit målad». I en något avkylande 
parentes tillfogar fru Runeberg »dertill behöfs dock sanner-
ligen ej heller mycket för att vara den bästa». Vad hon i sina 
dagboksanteckningar skriver om Marcus Larson vittnar 
om mer än vanlig förståelse inte bara för hans måleri, utan 
också för hans konstnärstemperament. Det var säkert 
påfrestande att i månader ha honom som gäst och dessutom 
dagligen hysa alla de personer som önskade arbeta under hans 
ledning. Å andra sidan förföll fru Runeberg icke heller till 
någon okritisk beundran. Hon genomskådade hans svaghet 
för att väcka uppmärksamhet genom snabbmåleri, hon ogil-
lade att han nyttjade färger som han visste förändrade sig 
med tiden, och att han målade på duk, som inte var grundad 
och sålunda åstadkom tavlor som småningom förlorade sig. 
»Öfver flere af dessa taflor låg, när de målades, en fin luft, 
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en skir dimma af solsken, om uttrycket tillåtes», skriver hon, 
»eller ock på andra af fukt och verklig dimma, inom ett par 
år hade den försvunnit och en viss torrhet inträdt i stället 
. . . detta förklarar äfven hvarför redan nu mången tycker 
vid åsynen af hans verk att hans konst icke var värd den stora 
beundran den på sin tid väckte.» Många år senare sade fru 
Runeberg en gång vackert på tal om Larson: »Vi höllo af 
Larson och togo honom från hans bättre sida. Han var nog 
en sådan menska om hvilken Rbg sagt att han kan vara af 
guld och dock halta som kugge i samma urverk der messings-
hjulet går säkert och jemnt». 

Aktivt konstintresse visar Fredrika Runeberg likaså i en 
insändare till Folkvännen på 1870-talet (jfr s. 414), där hon 
polemiserar mot uppfattningen att Finland är fattigt och 
konsten en praktblomma som vårt fattiga land icke har råd 
att bestå sig. Det är, skrev hon, som om bonden sade sig inte 
ha råd att odla sina åkrar. En liknande uppfattning ger hon 
uttryck åt ungefär vid samma tid, då hon sänder tillbaka 
ett brev från Alexandra Frosterus till fru Mimmi Rotkirch 
vilket hon haft på lån. Hon säger att hon har intresserat sig 
för den unga målarinnan ända sedan hon såg några små 
teckningar av henne i Ekmans portfölj [då han 1858 var i 
Borgå?] och hon finner hennes kritik av fransmännens dåtida 
måleri träffande, men hon vill reservera sig mot ett påstå-
ende målarinnan har fällt: att Finlands jord icke förmår 
alstra konst. »Till en början vill jag hoppas att hon sjelf skall 
bli ett bevis (nemligen derpå att den det förmår). Men för 
resten är i detta afseende Finland ännu en vildmark der 
odlingen knappt hunnit bryta en eller annan åker till bröd, 
ett knappt bröd, men där ännu ingen blomstergård blifvit 
upptagen, ingen ädlare blomma sådd och vårdad, vi få der-
f öre icke anse det icke det sköna här skulle finna en lämplig 
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jordmån, blott dess frö sås och med ömhet vårdas, ty i vårt 
fattiga, vårt kalla land, bor en djup ådra av poesi, som sprun-
git opp i många klara strålar i det språk eller den omklädnad 
som är lättast tillgänglig d. v. s. i vers. Men poesien — det 
sköna har hos oss icke hittills haft rättighet att få utgöra 
målet och ändamålet för en människas lif, ty ännu ha vi 
nödgats kämpa blott för brödet. Men vårt bröd har blifvit 
tillräckligare på senare tider, hur knappt det än i år blifvit 
vårt land tillmätt, och då börjar hågen hos ett folk med inne-
boende håg för det sköna, att äfven söka andra former för att 
uttala det än endast visan, och en och annan börjar våga 
offra sitt lif åt att söka lära sig penselns eller mejselns eller 
strängens teknik d. v. s. språk för att i dessa nya språk ut-
tala sitt inres blomma.» 

I Runebergs hem växte två av sönerna upp med denna 
håg, fastän blott Valter Runeberg fick slå in på den banan. 
Den äldste av dem, Ludvig Runeberg, hade enligt vad 
hans mor talade om för J. E. Strömborg »stora anlag och 
mycken lust för konstnärsbanan», men föräldrarna ansågo 
ännu i början av 1850-talet att utsikterna för en konstnär i 
vårt land voro så föga uppmuntrande, att de inte vågade 
låta sin äldste son bygga sitt liv på en så osäker framtid. 
Han blev sedermera lektor i naturvetenskaperna vid Kuopio 
gymnasium. I Runebergshemmet bevaras bl. a. ett själv-
porträtt i olja av Ludvig Runeberg och några kameer, 
bland dem en av hans far, som visa hans betydande anlag. 
I majbrevet till v. Beskow 1859, samma år Valter fick 
börja studera bildhuggeri och två år efter det föräldrarna 
hade fattat beslutet att Ludvig skulle gå universitetsvägen, 
skrev Runeberg på tal om Valter: »Banan är lång och visar 
få vid målet, dock har jag velat låta honom försöka sålunda 
hellre än tränga sig med press och möda fram till någon 
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liten skoltjänst här med den bittra tanken 'kanske hade det 
gått på annan väg till dagligt sofvel på det knappa brödet'.» 
Det förefaller som om oro och självförebråelser för att 
Ludvig Runebergs verksamhetslust riktades in på orätt bana 
hade utlöst skissen Missionären i Teckningar och drömmar, 
där modern som hindrat sin son att följa sin kallelse nödgas 
se hur »han trånade bort, ty han kände att hans liv var för-
felat». 

Då Runebergs flyttade in i sin nya rymliga gård i nysta-
den, hade två årtionden förflutit, sedan magister Runeberg 
och hans unga hustru hade begynt reda sig ett bo i den forna 
snickarverkstaden i Kronohagen i Helsingfors. Det hem som 
nu var deras hade småningom växt fram under fru Fredrikas 
flitiga konstförfarna händer. Med små medel hade det ut-
vecklats och förvandlats till en skönhetens och trevnadens 
boplats. Fru Fredrika var hemmets härskarinna, dess goda 
genius. Med sin varma omtanke såg hon till att allt och alla 
trivdes och hade sin frihet inom dess väggar, från Runeberg 
och barnen och blommorna till vännerna och alla de gäster 
som kretsade kring den store skalden. »Det är en vacker 
syn att se henne som mor och maka och en kärlek värdigare 
Rbg än hennes, hade aldrig kunnat hembäras honom. I denna 
verklighet ligger mera romantik än i hans eget skriftställeri», 
skriver Annette Reuterskiöld en gång. 



XIII. RUNEBERGS HUSTRU 

Runeberg talar en gång i Helsingfors Morgonblad om hur 
envar har erfarit och vet, hur olika man uppfattar förhållan-
den man har genomlevat och förhållanden man lever i. »De 
förra, även om de varit mindre intressanta, framstå dock 
alltid för inbillningen i en egen glans, de senare förefalla 
alldagliga, om de än vore huru viktiga som helst. Orsaken 
är att erinringen bibehåller blott ljuspunkterna och låter 
det matta, släpande och störande bortfalla, då däremot 
fantasien i det närvarande nödgas genomgå öknar av tomhet 
och enformighet . . .». Det förefaller som om uttolkare av 
Runebergs dikt, vilka i övrigt med stort skarpsinne gått till 
sitt värv, stundom skulle ha förbisett den synpunkten och 
därigenom gjort skaldens vardagsomgivning en orättvisa. 

Som redan av det föregående torde ha framgått var det i 
all rikedom inte alltid så lätt att vara den store beundrade 
skaldens hustru. Svårigheterna växlade under olika tider, 
men vissa grunddrag i varderas karaktär gjorde att kon-
flikter med naturnödvändighet måste uppstå. Hur löstes 
dessa och hur bar Fredrika Runeberg konsekvenserna? Vi 
kunna erfara en del därom i Fredrika Runebergs antecknin-
gar, kanske också i hennes teckningar och drömmar. Foga vi 
samman skärvorna i mosaiken, växer det fram en bild som 
ger oss ett svar på våra undrande frågor. Vi lämna först 
ordet till Fredrika Runeberg själv. 

»De första åren af vår sammanlefnad märkte jag stund- 
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om att han var misstänksam och icke fullt litade på mina ord. 
En gång tilldrog sig något, som på mig kunde kasta en skugga, 
den jag icke egde annat medel att vältra ifrån mig än blott 
mitt ord. Jag sade då: 'Har du någonsin under de tio år vi 
lefvat tillsammans funnit att jag sagt dig ett osant ord eller 
sökt föra dig bakom ljuset, vare sig i stort eller smått, eller 
har jag någonsin sökt dölja något för dig, då må du nu misstro 
mig, men har jag varit fullt ärlig och uppriktig alltid, så tro 
mig nu, så tro mig nu då jag säger att jag i denna sak är fullt 
oskyldig.' Och han trodde mig då, och under vår mång-
åriga sammanlefnad syntes aldrig sedan hos honom tvekan 
eller misstro till mig.» Runeberg hade senare en gång berät-
tat henne att han före deras giftermål hade sett »huru en 
eljest älskvärd kvinna förehaft allahanda osanningar och 
gömsel för sin man» och detta hade gjort honom misstänk-
sam. 

I Fredrika Runebergs diktning möta vi episoder, då en 
man utan den minsta rimliga orsak misstror en älskad kvinna 
för att hon måhända har skenet emot sig. Enevald Fincke 
vantolkar Sigrid Liljeholms handlingssätt, då hon några 
veckor är försvunnen från sitt hem för att rädda sin far och. 
Tongatabus hövding stöter med avsky bort den unga Wai-
nahee, fastän hon besökt de vites hövding endast för att be 
honom vara mild och rättvis mot de slagne. Det ligger möjli-
gen en gnista egen erfarenhet bakom fiktionen. 

»I hemmet var hans vilja lag», skriver hon en annan gång, 
»dock hände stundom att man ej kände den, eller att han för-
ändrat åsigt sen han yttrat sig och att man sålunda kom att 
oförmodat stöta emot, huru försigtig man än bjudit till att 
vara. En gång skämtade han sjelf häröfver. Han sade: 
'När folk hunnit till 70 år så nog lefva de sen alltid'. 'Månne 
just det ändå', svarade jag litet tvekande. Då började han 
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skratta, sägande: 'Nå, jag trodde du skulle sanna med mig 
som du alltid brukar'. En annan gång då han var mycket 
uppretad öfver något bakvändt som händt jag tror det var 
med psalmtrycket och dervid for ut helt omildt emot mig, 
så mente jag att han ju ej borde banna mig för en sak som jag 
ju als inte hade kunnat göra något till. Han svarade mig med 
ännu helt darrande läppar: 'Hvartill skulle man då ha en 
hustru om ej för att ha någon att träta på då man är ond.' 
Detta hade alt», forsätter fru Fredrika sin skildring, »litet 
tycke af ett, enligt tidningarne af Furst Bismarck fällt 
yttrande, neml.: ' Ju närmare en person står oss, dess gröfre 
är man emot denna cch mot ingen är man så grof som mot sin 
hustru'. Det svenska »grof», påpekar hon härvid, »torde väl 
dock här ej fullt återge betydelsen af det tyska 'grob'». 

Mången gång, berättar Fredrika Runeberg, passade hon 
på, när hon var tvungen »att göra något inpass eller eljes 
frambära något ledsamt, som måste sägas, att säga det just 
i sällskap; där visste jag att han alltid var glad och sålunda 
det ledsamma skulle halka förbi; då kunde han t. o. m. tåla 
sådant, som eljes väckte hans vrede». »Var han glad», 
skriver hon, »så rubbades han ej lätt af något, hvaremot 
vid dåligt humör mången obetydlighet kunde inverka stö-

rande». 
»Om jag säger att korpen är hvit, så vill jag att du inte 

allenast skall medge det, utan också tro det.» »Det är min 

stolthet och min ära att jag kan vara en så stor egoist som 
jag är» — sådana »nästan naivt autokratiska» yttranden, 
som R. F. v. Willebrand med rätta kallar dem, kunde Rune-
berg i hastigt mod låta undfalla sig. Orden böra dock knap-
past tas efter bokstaven. De blevo inte vägda på guldvåg, 
innan de — kanske med en tjuvpojksglimt i ögat — slun-
gades ut till lättnad i ett ögonblick då den inre spänningen 
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hade nått bristningsgränsen. Fredrika kände hans benägen-
het att tillspetsa sina yttranden. Hon visste att hans »själs 
ansigte skiftade lätt liksom hans yttre anlete» och hon för-
stod att det stod »i samband med hans nerver, hvilka voro 
lifliga och lätt afficierade». Hon var vis nog att förstå och 
god nog att förlåta. Klok som i annat, hade hon vant sig att 
inte reta honom med motsägelser, utan låta saken ha sin gång 
i småsaker. Det visar »en ledsamhet» hon beklagar i sina an-
teckningar, då hon i »en lapprisfråga» sökte bevisa Marcus 
Larson att han misstog sig i ett påstående »utan att ana det 
Runeberg delade Larsons tanke, och jag således omedvetet 
motsade honom». 

Det är med fullständigt överseende, med en blandning av 
bävan och beundran hon möter hans lynnesutbrott. »Besked-
lig» ville hon inte ha honom. »När jag nyligen yttrade ledsnad 
öfver att man ofta tecknade Runeberg som så hjertans 
'beskedlig', så svarades mig: 'var du glad och tacksam 
deröfver'. Men det kan jag rakt inte förmå mig att vara. 
Han var stor, stark, ädel och varm, men aldrig en smula hvad 
man kallar 'beskedlig', eller ens sentimental, och äran af att 
han af somliga anses hafva varit sådan, synes mig ringa. 

Ofta ser man prisas den förmåga hos en qvinna, hvilken 
begagnande sig af olika sidor i mannens lynne, förstår att 
leda och beherrska honom, utan att han sjelf ens märker de 
'rosenband' som det heter med hvilka han ledes. Denna så 
kallade qvinnlighet, huru mycket den än prisas, har alldrig 
varit det mål, hvartill jag sökt sträfva, kan således heller 
icke veta, huruvida den starke på denna väg kunnat kufvas. 
Kanske! 

Jag ville kunna måla hans bild sådan den står för mitt 
minne af en afton då vi hemkomna från ett besök, funno 
våra, då ännu små gossar jemte tjenstflickorna samman- 
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Detalj ur daguerrotybi sannolikt av Joseph Desarnod. 1846. 
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klungade i nedra våningen, helt förskrämda öfver att hafva 
trott sig höra steg på vinden, der de derf öre nu trodde tjufvar 
husera. Runeberg afkastade sin kappa, sprang upp till öfra 
våningen, och jag följde efter. Här grep han hastigt en hvass, 
spetsig j agtknif, gömde den i rockärmen och så uppför trap-
porna till vinden. Jag fortfor att följa efter, och sådan han då 
syntes mig ville jag kunna återge hans bild. Högrest, kraftig 
och smärt med handen kring knifvens skaft, huf vudet litet 
bakåtlutadt och en vredens blixt thronande på pannan. 

Den makt han utöfvade öfver lärjungar, tjenare och många 
andra låg kanske till stor del just deri, att hans vänlighet var 
så intagande, men att enhvar som såg hans vrede begrep att 
han ej var att skämta med. Må vara, att min, hustruns 
bäfvan var större än andras, men icke tror jag att trots emot 
honom just lätt kunde ifrågakomma ens hos andra. 

Också barnen, oaktadt deras stora kärlek för honom, hade 
tillika för honom mycket stor respekt. Önskade de något, 
hette det: 'Mamma skulle begära', och ville jag någongång 
att de med sin begäran skulle vända sig direkte till honom 
sj elf, så fick hellre hela saken lemnas derhän, än de så gjorde». 

»Ingen är stor i sin kammartjenares ögon, säges det», 
fortsätter Fredrika Runeberg, »och dock var Runeberg stor 
i mina. Visserligen var ock han menniska, hade brister som 
en sådan alltid har. Kanske skulle man dock icke kunna 
älska en varelse som vore alldeles utan brist. Sjelf påstod 
han åtminstone att man skulle kunna beundra, men icke 
fullt älska en sådan. Det oaktadt svarade han mig en gång 
då jag frågade hvarföre han var så streng mot mina brister 
då han var så öfverseende mot fremmandes: 'hvad bryr jag 
mig om fremmande och huru de bete sig, men du, du får icke 
ha några fel'». 

Ett par gånger märker man i anteckningarna hur djupt 
17 



258 

sårad hon har känt sig av människors grunda sätt att se och 
bedöma henne just i egenskap av den store skaldens hustru. 
I en anekdot som via Köpenhamn i förvriden form kom till-
baka till Borgå framställdes hon som den »egoistiska flärd-
fulla» hustrun, som medan Runeberg skrev på Kung Ej alar 
oupphörligt störde honom med påminnelser att se efter 
arbetsfolket som höll på med reparationer i lägenheten. I 
sin höga skaldeinspiration hade han slutligen för att bli henne 
kvitt högtidligen givit henne löftet: »Kung Fj alar, betalar, 
dina salar». »Denna historie gjorde mig något ondt, icke 
allenast emedan jag trodde mig förstå Runebergs poesi, 
utan ock emedan de 'salar' som då, enligt min egen önskan, 
inreddes åt mig och barnen, voro sådana att det fordrades 
en smula ödmjukhet i sinnet för att finna sig nöjd med att 
bebo dem (jfr s. 139 f). En annan gång framställdes hon som 
»en husragata», också då »utan förmåga att kunna uppfatta 
Runebergs ande och lif». »Hade jag än kanske i mycket tycke 
af den senare bilden», skriver hon, »så hade jag dock inbillat 
mig att förstå honom så som kanske få andra förstodo honom. 
Må vara att detta är djerft taladt, men föga hade någon annan 
så fått inblicka i hans själ som jag det fått göra». Det var 
denna djupa gemenskap som var det dyrbaraste för henne. 
»Glädjen och lyckan att blicka in i Runebergs själ och med 
honom lefva i tanke och känsla . . .». Då den kontakten fanns, 
tog hon med rätt stort jämnmod både det ena och det andra 
som »människor smått bråkade om». 

För Fredrika Runeberg var hennes make den förste och 
ende. Hon hade aldrig under sin uppväxttid sysslat med 
»något slags kärlekssvärmeri eller romaneskhet», skriver hon. 
Den lätta leken med egna eller andras känslor hade hon aldrig 
förstått. »Ja, jag måste tillägga», säger hon, »att det är nu 
först på ålderdomen jag fått begrepp om att unga flickor, 
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som göra anspråk på renhet och sedlighet likväl kunna föreha 
diverse fladder, flammor och kärleksfantasier. Om något 
sådant i min ungdom föregick omkring mig, anade jag det 
åtminstone ej». 

Runebergs temperament var ett annat och det var det 
som vållade henne mycket av det lidande hon antyder hon har 
genomgått och som hon delvis har skrivit sig fri ifrån i sina 
teckningar och drömmar. I denna fråga var hon dock rätt 
förbehållsam både i anteckningar och brev. Först i april 
1870, då det redan är »många år sedan» berättar hon i brev 
till Emilie Björksten hur hon burit »på en smärta så djup 
att just icke alla människor försökt en sådan» och det just 
vid samma tid Anna Reuterskiöld »mente sig tro på att jag 
aldrig skulle kunna bära en inre sorg eller utkämpa en strid 
i min själ, utan att allt skulle synas». — »Men jag medger 
det, hvad jag lidit och hvad jag stridit, visst har det mest 
varit hvad många skulle kalla fantasier, onödigt bråk o.s.v. 
Och dock är sådant lika verkligt som det som kan tagas på 
med handen. Att jag kunnat få bära min sorg öfver Rune-
bergs lidande öppet har gjort att den sorgen dock kunnat 
bäras mindre tungt än om jag nödgats gömma äfven den 
inom mig». 

I sina anteckningar skildrar fru Runeberg en episod som 
har brukat anföras på tal om Runebergs »lättrörliga hjärta». 
Det var en afton, då »Rbg, ett fruntimmer af våra närmaste 
bekanta och jag suto språkande och något skämtades om 
huru lätt han alltid haft för att flamma, än för en, än för 
en annan. Ett ögonblick satt han tyst och började sedan med 
den mest skälmaktiga och odygdiga min uppläsa följande 
just improviserade vers: 
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Älskat har jag många, många, 
Än en ful och än en skön, 
Mörka, ljusa, korta, långa, 
och hvad blef min lön? 
Endast ack af några skrikor 
Vann min kärlek sympati, 
Två Marior, två Fredrikor 
och en Emilie . . . 

Tilläggas bör ock att det i det hela icke just alla gånger var 
så allvarsamt menadt å hans sida med dessa flammor, ehuru 
folk smått bråkade derom, och de som voro föremål derför 
stundom hade den barnsligheten att känna sig så pass smick-
rade af hans uppmärksamhet att de ansågo en liten fantasi för 
en stor passion. Jag känner dock temligen huru härmed för-
höll sig, ty, brukade han säga åt mig, du är ju min enda 
förtrogna». 

»Det vanliga var att en och hvar trodde och berättade 
sig hafva stått just i enkom gunst hos honom. Stundom när 
jag för honom berättade om hvad en eller annan förtäljt 
om huru vänskapligt han yttrat sig till honom och henne, om 
hans tillgifvenhet för denne och dylikt, blef han stundom 
smått förvånad och tyckte sig icke hafva varit så ovanligt 
välvillig. Han tycktes nästan mena som Kung Fredrik: 
'Potz tausend, haben wir das alles gethan?' Det var hans 
eget vänliga väsende, som hade gifvit hans ord en högre 
prägel än han afsett». 

Reservationerna låta oss förstå att det för Fredrika Rune-
berg fanns en droppe bittert allvar i Runebergs skämt. Det 
som dock härvid gav henne den tysta kraften att utan åt-
hävor bära det, som gavs henne att bära, var medvetandet 
att hon, medan man trängdes om utrymmet i Runebergs 
hj ärtkamrar, dock »rådde över hela huset» som han uttryckte 
sig, att ingen lyckats tränga ut henne från den självskrivna 
plats hon hade djupast i hans inre. 
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Tyngre än eftervärldens spekulationer väga härvid Rune-
bergs egna vittnesbörd, både breven och hans ord till B. 0. 
Lille att han säkert ägt den enda hustru som passat för ho-
nom. Det var en julnatt de två gamla vännerna stannade 
uppe på tumanhand fördjupade i samtal, sedan alla andra 
hade dragit sig tillbaka och det blev då fråga om Fredrika, 
hennes godhet, tålamod och kärlek, berättar Lille. »Ja, sade 
Runeberg, och hvad har hon icke fått slita med mig — isyn-
nerhet den tiden du minnes jag var så svag för Maria P. 
Hon kände det nog, och likväl bar hon det med ett tålamod, 
en undergifvenhet, som allena den rena, sj älfförsakande 
kärleken förmår. Hon tog den unga flickan i sitt hus, hon 
hindrade aldrig våra tete-a-teter ofta långt in på nätterna — 
hon hade den ädla tillit till mig, att det ej var i mitt hjärta, 
utan blott i min fantasi min böjelse hade sin rot. Och hon 
hade rätt. Och dock, hur många örngottsvar grät jag icke 
våta under denna tid. — Då jag [Lille] anmärkte, att dock 
äfven föremålet för hans kärlek hade fel, i det att hon ej 
drog sig undan, yttrade han ifrigt: 0 nej, hon stod visst emot 
hvad hon kunde: sade ofta att hon föraktade både sig sj älf 
och mig för vår svaghet, — då jag endast beskyllde henne 
att icke kunna älska rätt, älska med verklig passion. Nu vet 
jag och har länge vetat, hvad jag har för en skatt — 
säkert den enda hustru som passat för mig.» 

Det är en av de ytterst få direkta bikter vi ha av Rune-
berg om striderna i hans inre. Breven efter förlovningstiden 
äro nämligen mycket få — under de femtio år Runebergs fingo 
leva tillsamman voro de skilda endast några veckor då och 
då: sommaren 1847 då Runeberg gjorde ett kort besök hos 
sin gamle vän Adolf Dreilick i Jakobstad, september 1849, 
då han som kommitterad för Borgå stift vistades i Åbo för 
skolstatens änke- och pupillkassa, 1851 då han företog sin 
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svenska resa, och slutligen vårvintern 1857 då psalmkom-
mitten sammanträdde i Åbo. Breven från Runeberg till 
hans hustru under dessa perioder stråla ut en självfallen 
bottenfast tillgivenhet som inte har behov att uttrycka sig i 
vackra ord: 

»Du finner af mitt ovanliga företag att gripa till pennan 
nu, att jag måste hafva haft och har orimligt ledsamt efter 
Dig» (1847). »Den som vore vackert hos er tillbaka! Jag är 
gränslöst mätt på all verldens herrlighet och längtar efter 
gröt, fisk och lugn på Kroksnäs. Du skall få höra beskrif-
ningar utan ända då jag kommer hem. Haf tålamod till 
dess . . . Gud vare med Dig och våra kära der hemma; den 
26-28 är jag väl hos er tillbaka». (1851). — »När det nu 
lider litet längre fram skall jag skrifva omständligare och 
närmare bestämma tiden då Du kan resa till Helsingfors. 
Den som redan vore der tillbaka och hade Dig der, annars 
kan det vara mig lika hvar jag är». (Febr. 1857) — »Allt 
vore herrligt, bara Du till vore vår värdinna, men se det är 
den stora bristen att Du icke så är . . . Haf nu bra ledsamt 
efter mig så är jag välkomnare. Helsa hjertligt barn och 
vänner och haf mycket ledsamt efter Din . . .» (mars 1857). 

Samma självklara djupa tillgivenhet strömmar emot oss ur 
de tvenne brev Fredrika Runeberg skrev till sin make, medan 
han i mars 1857 för psalmarbetet vistades i Åbo. Den 1 mars 
skriver hon till »egen, min bäste vän», berättar om hemmet, 
gossarna, ber honom ta med sig blomskott från vänner i 
Åbo m. m. »Sjung nu snart på sista versen, för all del . . . det 
börjar bli nästan för ledsamt redan», och så fortsätter hon: 
»Idag såg jag i svenska tidningen några ord ur en landsorts-
tidning om insamling för Finland, der folket uppmanades att 
ge, närapå för din skull. Detta rörde mig, ja nästan till 
tårar . . 
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Emilie har tittat på mig här stundom, hon är bra skral, 
stackare, få se om hon blir långlifvad! Hon hade funderat på 
att ta sig före öfversättandet af 'de uadskillelige', och det 
f ägnade mig, jag tyckte detta skulle bli henne en lämplig 
tidsfördrifvelse, men nu har Annette tänkt på samma sak 
och så lemnar Emilie funderingen. Detta var helt ledsamt, 
jag ville gerna hitta på något arbete i den vägen för Emilie, 
som kunde intressera henne. Var du påhittigare nu än jag. 
Skulle man så visst kunna uppge för henne något som vore 
en liten fyllnad i hennes lifs tomhet så vore jag bra glad, 
men det hafver jag icke så lätt att hitta på. 

Kunde du hemta mig en eller annan drifqvistaflägga af 
någon i Borgå ovanlig krukvext vore det ock roligt, nog finge 
du fram den i litet mossa och årstiden är god, men detta lär 
väl ändå ej hampa sig. Allt hvad som blir stort grönt intres-
serar mig isynnerhet. Dock toge jag bra gärna af lägga af de 
i Åbo förr så vanliga porslinsnejlikorna som här als ej finnas, 
mörkröda med otaliga hvita strimmor. Flickorna Prytz 
har troligen sådana. Lökar af både väl- och illaluktande tulpa-
ner gissar jag Ekman som arftagare af academiträdgåln har 
omåttligt af, skulle han minnas sitt blomlöfte och ge dig 
sådana för mig, så fråga honom om deras skötsel. I Borgå 
finnas nästan ej tulpaner. Roligt vore ock att veta hur man 
bör ha sig för att ens narcisser skola blomma, våra bestå 
fasligt sällan sina små, enkla, dåliga blommor. 

Skrif nu snart att du kommer hem till din . . .» 
I det andra brefvet, d. 12 mars 1857, tackar hon sin »egen 

alrasnällaste» för brefvet, säger sig vara »bra glad» att Rune- 
berg fått förlaget till psalmboken och »icke mindre glad» att 
herrarna i kommitten synas gilla hans arbete. »En annan stor 
fröjd» har hon också och det är att Snellman sänt henne 50 
rubel silver för hennes småsaker i Litteraturbladet. Så nu 
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har hon en summa »att samvetslöst husera med». Sist berättar 
hon att hon har haft en konsert hemma i matsalen för 40-50 
åhörare: »Nordströms och våra jungfrur i companie hade 
beslutit att det skulle vara altför roligt för stadens jungfrur 
att få höra Greta Hapsalo, för hoars skull qvällen förut en 
soiree var arrangerad der stadens herrskap fingo höra henne, 
och de frågade om jag ville bestå farstukammarn dertill. 
Villig som skyldig att bereda ett vackert nöje åt dem som så 
litet få veta af det vackra här i verlden, lofvade jag dertill 
matsalen, eklärering och traktering åt Greta. Jag arran-
gerade thesoupe, men fick dertill par fruntimmer och en hel 
skara barn opåräknat. Emellertid fick Greta sålunda öfver 
4 rubel pengar, hvartill jag bidrog med 40 kopek. Olivia var 
på soireen, sålunda blef det allt ändå litet utgift för Greta, 
men jag visste att du ej velat att hon skulle bli utan. Något 
öfver 60 Rubel lär hennes vinst ha blifvit i Borgå, och det 
var vackert så. Hon sade att Topelius velat att du skulle 
få höra henne i Hfors, som ej gick i lås. Bra vacker är allt 
hennes sång och spelet med och bra behaglig hon sjelf med.» 

Sitt eget tysta språk tala de små papperslappar från 
sjukdomstiden, där Runeberg med vänstra handen mödo-
samt har skrivit ner något enstaka ömhetsord för henne som 
hade lika svårt att höra som han att tala. 

Hur vackert en konflikt mellan dem kunde lösa sig, visar 
den skimrande pingstepisoden som Fredrika Runeberg om-
talar i sina anteckningar: 

»Det var pingstdag, det vackraste vårsommarväder, 
björkarnas löf stodo som mössöron och allt i sin späda vår-
fägring. Runeberg skulle fara till Drägsby för att jaga några 
dagar. Barnen hade sitt lilla nöje för dagen ordnat och jag 
skulle bli ensam hemma. Ett besök på Drägsby hade jag 
länge sedan bort göra och nu föll mig in att jag ju kunde 
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fara med, dröja ett par timmar och återvända med schäsen 
som ändå skulle gå tom tillbaka till staden. Min färd skulle 
sålunda ej vålla någon kostnad och detta var något som ju 
måste fästas vikt vid i alla vändningar, om man önskade att 
så mycket som möjligt minska de ekonomiska bekymren för 
Runeberg. 

Nu föreslog jag för Runeberg att få medfölja, men fick 
avslag; 'Du kan ju fara i onsdag när häst i alla fall skall 
avhämta mig'. Jag tänkte väl på att då ej vore pingstdag 
och dessutom lätt hinder kunde inträffa, men hvarken ville 
eller tordes göra invändningar, utan bjöd till att visa mig 
glad, oaktat afslaget. 

Emellertid misstänker jag att Rbg sj älf i sitt sinne började 
smått ångra att han nekat mig det lilla nöjet, att det 'man-
liga hjärtat' som han som ung brukade säga, nu rörde på sig, 
men han ändå icke ville återtaga hvad han sagt, ty utan att 
jag kunde märka någon yttre anledning därtill, blef han på 
dåligt humeur och knottrig, så att när han slutligen for, 
jag var nedstämd och smått tungsint i min ensamhet och 
tog, sedan jag en stund försökt fördrifva tiden med en pro-
menad på de den vackra pingstdagen mer än vanligt folk-
tomma gatorna, som ofta nog jag brukade, en bit papper 
för att därpå skrifva något, det brukade lätta sinnet. Nu 
skref jag: 

Pingst, vårens högtid, ack hur mången gång, 
bland dina blommor, dina fåglars sång 
en fest jag firat fast mitt hjärta då 
var sällan vant att utaf glädje slå, 
men nu, då varmare min lefnad är, 
pingst, ej för mig du fröjd och blommor bär, 
ty där jag söker ljus och glädje nu 
där är idag blott mörkt och mulet ju. 
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Som vanligt var, kastade jag papperslappen ifrån mig utan 
af sikt att förvara den. Icke brukade jag gömma sådana 
ögonblicksutgjutelser. Denna lapp hade dock icke råkat 
bli utsopad, utan fallit i en papperslåda och träffade någon 
tid därefter falla i Runebergs händer, hvarpå han på samma 
lapp hade skrifvit följande rader, som han lämnade mig: 

Haf tålamod en flyktig timma blott 
tills detta lilla, mörka moln förgått, 
då ljusnar hemmet, lika lugn och klar 
blir glädjen åter som den alltid var. 
0, denna varma sol, som lyser oss, 
i ingen vinter släckt ännu sitt bloss, 
här flyr hvar skugga lätt som molnets bort, 
och själfva natten är som pingstens kort. 

Onsdag kom resande främmande, min färd blef således icke 
af och jag kom sedan aldrig till Drägsby, men hade fått mer 
än ersättning för mitt förlorade nöje». 

Mer än en gång ställdes Fredrika Runeberg inför konflik-
ter, som av henne krävde mer storsinthet och heroisk själv-
förglömmelse än att avstå från en åktur ut till landet. Men 
hon hade i rikt mått den intuitiva förståelsen för problemen 
i en skapande konstnärs liv och gav ständiga prov på den 
stora kärlekens förmåga att inte söka sitt. Denna självför-
glömmelse har Runeberg förhärligat i den sista kvinno-
gestalt han skapade, furstedottern Tekmessa, Aj as högsinta 
gemål, som i sin djupa mänsklighet bär drag av skaldens 
hustru. 

Hur ädel, hur försakande du kommer, 
själv ett rov för kval, 

att andras sorger lätta! Säg, var lärde du 
den största konst i livet, att till läkedom 
för andras sår förvandla eget lidande, 
den blomma lik, som, krossad själv, 

oss balsam ger? 
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Något av samma befriande erfarenhet ligger väl bakom orden: 

Lik dagens ljus, 
som väljer ej, som räknar ej, men strålar blott, 
den mänska är, som glömma och förlåta kan 

liksom i det oförlikneligt vackra namn Eurysakes ger sin 
moder: »Du viloglömska källa av försonlighet». I Tekmessas 
djupa förhållande till sin son möta vi troligen en återglans av 
Fredrika Runebergs förhållande till sina unga söner. Likaså 
kunna vi med Ruth Hedvall anta att Runeberg i den blinda 
Tekmessagestalten har besjungit sin döva hustrus inre ly-
hördhet. Fastän berövad sina ögons ljus vet och förnimmer 
Tekmessa mer än omgivningen, ser »med sina fingerspetsar 
och sitt hjärta än». 

Bland Fredrika Runebergs efterlämnade papper finnes ett 
fragment skrivet med svag blyertsstil såsom hon brukade 
under sin ögonsjukdom på sjuttitalet. Det är en moders 
avskedsord till sin dotter, då hon gifter sig och lämnar barn-
domshemmet. Det är ingalunda sagt att orden uttrycka 
Fredrika Runebergs egna tankar, men det att hon har sysslat 
med motivet understryker för oss det drag av självförsakelse 
hon givit storslagna prov på i sitt eget liv och vackra uttryck 
i sin diktning. 

»Allt hvad jag äger säga dig, kunde lämpligast inne-
fattas i de få orden fördrag allt och fordra intet. Säg icke 
att jag ålägger dig fö,r mycket, säg icke att en kvinna är svag. 
Nej, kvinnans själ är icke svag om än hennes kropp stund-
om är det. 0 mitt barn, lyss icke på dessa fördärfvande 
lögner, som tala om att kvinnan är svag, dessa som vi läras 
att tro från barndomen och hvilka sedan ideligen för oss 
upprepas till dess vi slutligen förlora tron på oss själfva och 
på vår förmåga att kämpa emot hvarje yttre frestelse liksom 
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mot hvarje ond håg inom oss. Nej, stark är kvinnans själ mitt 
barn och i detta vår skilsmässas ögonblick lägger jag dig på,  
hjärtat som en helig plikt: Då du vet det rätta så göm dig 
aldrig bakom din svaghet, kämpa ärligt mot hvarje eftergift 
mot svagheten som du af gammal inpräglad fördom tror vara. 
din rättighet, och du skall till din egen förvåning finna att du 
skall förmå segra öfver dig själf. Alltså än en gång, fördrag 
allt, fordra intet af din make». 

På dotterns undrande fråga varför hon böt handla s& 
svarar modern: »Emedan det är rätt, vackert och ädelt att 
så göra och emedan det såsom alltid det rätta är säkraste 
vägen att blifva lycklig. Därtill må du besinna att en man 
uppfostras i den öfvertygelsen att han är skapelsens herre 
och medelpunkt, att hans ära är att härska, att foglighet är 
svaghet, att inför hans jag skall allt böja sig så långt hans 
välde kan nå. Huru vill du väl att ej det ädlaste sinne skall 
undgå att sålunda bli despotiskt.» Så filosofiskt hade 
livserfarenheten lärt henne se tingen. Hon ville övervinna 
motviljan för en manlig egenskap hon mötte i sin närhet. 
Då trängde hon ner till den allmänna bakgrunden som bi-
drog att utveckla sådana drag och urskuldade individen. 
Tout comprendre c'est tout pardonner. 

Under senare år var Fredrika Runeberg mången gång 
känslig för besökares tanklöshet, då de svärmade kring den 
store skalden och knappast tycktes lägga märke till hans 
döva hustru. Den lilla skissen »Vad skall den gamla?» i Teck-
ningar och drömmar förefaller att vara nedskriven under 
intryck av någon dylik upplevelse: »Vad är en gammal 
kvinna? Ett grand i ögat, en sticka för foten. 

Hur skall den gamla giva glädje? Hon skall tiga, hon skall 
försvinna. Då när ingen blir henne varse, ger hon den bästa 
fröjden. 
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Varför har även den gamla känslor, varför vill även hon 
leva, varför vill hon titta utom sin dörr? 

Där inne ljuder glatt tal, där ljuder glättigt skratt. Det är 
de unga männen, som tala varmt om livets stora drömmar, 
em det vackra, om det sköna. Icke skall den gamla kvinnan 
gå dit för att skrämma bort deras glädje». 

Denna känslighet bottnade djupare än i självhävdelse-
lusta, ty gentemot Runeberg hyste hon som vi sett en stor 
och uppriktig ödmjukhet. »Jag har aldrig förstått att drapera 
mig i lånad mantel. Icke har ju jag någon den ringaste 
förtjenst i hvad han gjort», säger hon en gång. En annan 
gång beklagar hon att hon i sina anteckningar om Runeberg 
ofta är tvungen att nämna sig själv: »Detta ville jag undvika, 
men lyckas icke rätt, just derf öre att jag ju dock måste erinra 
mig hvad som rör honom genom att . . . se honom i spegeln 
af min egen sj el, och dessutom då man under nära 50 år varit 
endast högst få veckor åtskilda, så sammanflätas äfven de 
minsta detailler af lifvet så att man har svårt att kunna från 
den stora bilden lösplocka alla de små trådar som från den 
obetydliga slingerplantan fäst sig vid den. Dessutom, man 
tecknar ju invid pyramiderna och andra stora fö'remål ofta 
en vanlig menniskas lilla bild just för att derigenom så mycket 
lättare kan fattas det storas proportioner». 

Då Fredrika Runeberg skrev dessa anteckningar, såg hon 
redan sitt liv i perspektiv bakåt och de senast förflutna decen-
nierna stodo mest levande för henne. Det var en lång tid-
rymd som hade förgått, sedan den intelligenta, kulturellt 
förfinade Fredrika Tengström förenade sina öden med sin 
fattige småkusins, i vilken hon anade geniet. Med sin karak-
tärsfasthet, sin beläsenhet, sitt mångsidiga kunnande hade 
hon långt ifrån varit en »slingerplanta» utan självständigt 
liv. Under de tidigare åren av sitt äktenskap hade de arbetat 
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och kämpat sig genom svårigheterna sida vid sida. Trots 
sina övervägande intellektuella intressen tog hon från första 
stund på sig alla det praktiska livets omsorger, som kunde ha 
inkräktat på hans frihet och tagit tid från hans diktning. 
Han växte också ojämförligt högre än hon som diktare, men 
knappast som människa. 

Under borgåtiden synes känslan av Runebergs storhet 
ha trängt fram mer och mer och i någon mån förändrat för-
hållandet mellan dem. Fredrika Runeberg kände allt mer sitt 
ansvar som den store skaldens hustru och trycktes i viss 
mån av detta. Annette Reuterskiölds påstående att Fred-
rika — liksom Emilie Björksten — älskade Runeberg »för 
hans ära» innehåller knappast någon sanning. Vi ha sett 
att hon älskade honom innan han vann berömmelse eller 
för att säga det med några ord hon har lagt i Cecilia Boijes 
mun »långt innan jag själv visste det, och det så riktigt 
djupt, i botten av mitt hjärta, att han varit liksom den 
grund, på vilken mina tankars alla bilder framträtt, och till-
lika den dag, som gett ljus åt alla dessa bilder». Hon gjorde 
det visserligen också, då hans stjärna stod i zenit och han 
omsvärmades av beundrande människor som tävlade om hans 
ynnest, men aldrig smyckade hon sig med hans framgångar 
eller räknade dem sig till förtjänst. Och dock hade hon uppen-
bart, såsom ofta blivit framhållet, en betydande andel i Rune-
bergs storhet både som människa och som skald. Han gav 
henne sorg att bära. Den bar hon ensam, tyst, i djupet av 
sitt innersta, men den släckte inte hennes kärlek. Under 
hans långa, sjukdomsår slutligen gick hela hennes liv ut på 
att göra lidandet mindre svårt för honom. Hon älskade sin 
fängslade bard, men knappast för hans äras skull. Mer prövas 
sällan en människas innersta halt än inför en stor sorg, ett 
djupt lidande. Fredrika hade inget fattigt medlidande att 
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ge »stackars Runeberg» — sådana tonfall möter man inte en 
enda gång i hennes brev — men hon gav honom sina dagars 
frihet, sina nätters ro och slutligen bokstavligen sina ögons 

ljus. 
Sådan var hon i sitt förhållande till Runeberg. Känslan 

för honom genomlyser och fyller henne så helt, att man stän-
digt förnimmer den som en klar underström i allt hon förehar 
sig. Gentemot andra kunde hon tillstå sin »svaghet att icke 
vara ödmjuk» och erkänna att »sturskheten» satt i henne 
»som kärnorna i äpplet». Men hans storhet fattade hon, ho-
nom såg hon upp till, i alla skiften, lika hängivet och obe-
tingat som kvinnogestalterna i hennes Teckningar och dröm-
mar gingo upp i den de hade kär. 



XIV. TECKNINGAR OCH DRÖMMAR 

Fredrika Runeberg hade haft framgång med sin första 
bok. Det gav henne lust att förverkliga en kär tanke att 
samla och ge ut sina små prosastycken i en volym. Av 
brevväxlingen mellan henne och Snellman år 1856 framgår 
det att hon redan då var betänkt på att ge ut en samling 
av dem i tryck, men på Snellmans inrådan väntade hon 
med det och gav i stället ett urval av dem för publicering 
i Litteraturbladet. 

»Då jag hade skäl att vara belåten med det mottagande 
boken rönt så tog jag mig slutligen mod att låta Teckningar 
och Drömmar utgå i bokform», berättar Fredrika Runeberg 
i Min pennas saga. »Jag var tveksam om hvad jag borde 
utesluta och hvad som borde få ingå i samlingen och frågade 
härom Runeberg. Intag alla utan undantag, svarade han 
mig, menande att ingenting borde uteslutas. Naturligtvis 
följde jag hans råd.» Också Snellman hade redan då han 1856 
presenterade de första teckningarna i Litteraturbladet 
uttalat redaktionens förhoppning att »i en framtid få se 
dem återuppträda som Samlade dikter, med icke blott 
signaturen på titelbladet». Den samling, som kom ut i tryck 
till julen 1861, omfattade fyrtio prosastycken, av vilka 
några och tjugu redan voro bekanta för allmänheten. De 
flesta hade ingått i Litteraturbladet under årens lopp sedan 
1856, andra hade redan tidigare ingått i Borgå Tidning och 
kalendern Necken. 
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I ett brev hösten 1859 skriver Fredrika Runeberg till 
Emilie Björksten, att hennes »teckningar och drömmar . . . 
infinna sig mer och mer sällan». Under de två följande åren 
1860-61 sysslar hon likväl mera med sina »pennerier», och 
flera av de nya teckningarna torde härstamma från denna 
tid. Orsaken till att Fredrika Runeberg dessa år oftare än 
förr skrev ner sina tankar var troligen den, att pennan var 
hennes tillflykt och tröst den långa tid Runeberg låg sjuk. 
Några år senare, då Runeberg hade träffats av sitt svåra 
slaganfall och förhållandena i hemmet voro liknande, skriver 
hon till sin syster: »Nu skrattar Du om jag säger Dig hvad 
jag nu företar mig för att söka få mitt kurage en mån opp-
ryckt, men det är en gammal af mig ofta anlitad kur, som 
sällan fullkomligt slår fel: jag tar nämligen och försöker att 
skrifva något och så händer det, att jag inom en stund kan 
lefva så in i dikten att jag glömmer verklighetens veder-
möda. Därföre pris vare dikten, dvaldrycksbringaren.» 

Teckningar och drömmar är det av Fredrika Runebergs 
arbeten som är mest skiftande till stil och innehåll och mer 
än något annat framhäver motsättningarna i hennes väsen. 
Märkligast ur kulturhistorisk synpunkt är avsnittet »Facet-
ter av kvinnans liv» — det mest vägande inlägget Fredrika 
Runeberg gjorde i frågan om kvinnans frigörelse, det som 
ställde henne vid sidan av hennes skandinaviska med-
systrar Fredrika Bremer, Mathilde Fibiger och Camilla 
Collett som en kvinnosakens banbryterska i Norden. Man 
måste än i dag beundra hennes logiska argumentering, 
hennes framsynthet och mod. I andra teckningar åter 
visar hon en helt annan sida av sin personlighet, en vek 
innerlighet, en romantisk längtan till det säregna, det 
exotiska och fjärranliggande. I dem skildrar hon, i ett 
lyriskt och färgmättat språk, en serie kvinnoöden hos natur- 

18 
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folken, de konflikter och svårigheter som hindra dessa 
kvinnor att utveckla sina möjligheter. En djup medkänsla 
talar även ur dessa teckningar. I den tredje gruppen, »sago-
parablerna» som Runeberg kallade dem, är hon sagoberät-
terskan som personifierar tingen, ger dem liv och doft. 
Då griper hon gärna en obetydlig händelse ur verkligheten, 
väver in någon av sin fantasis drömsyner i den och ger den 
allmänmänsklig innebörd. 

Den satir den 10-åriga Fredrika Tengström skrev om 
dygderna och lasterna (s. 28) och den försvarsposition hon 
mången gång senare intog på kvinnans vägnar får sin för-
klaring bl. a. av uttalanden i Min pennas saga. »Redan som 
barn», berättar hon, hade hon sårats av »det hån — ja 
förakt» med vilket kvinnorna ständigt omtalades. »Tag 
snart sagt hvilken bok, hvilket tidningsblad som helst från 
denna tid», säger hon, »och man skall alltid finna samma 
kära betraktelseämne, kvinnornas oduglighet, som man 
ock ständigt hörde i samtalslifvet. Hennes lögnaktighet, 
prat- och skvallersjuka, tanklöshet, brist på omdöme m. m. 
m. m. Med ett ord sagt, kvinnan var ett syndastraff som 
jämt hånades och jämt klandrades». Om kvinnan verkligen 
var sådan, var ligger orsaken? frågar sig Fredrika Runeberg. 
Jo, det var gammal sed och lag som gjorde henne andligen 
småväxt och förkrympt. Tag bort banden, låt henne ut-
veckla sig fritt som mannen och hon skall bli en annan. 

Orden kunna möjligen betraktas som ett uttryck för Fred-
rika Tengströms benägenhet att ta tungt på företeelserna. 
Men det måste å andra sidan medges, att det i samhällsbilden 
på närmaste håll fanns mycket som säkert tedde sig som 
olidliga skrankor för en intelligent och utvecklingshungrig 
natur. Till nästan all skolundervisning voro dörrarna slutna 
för en flicka, för att inte tala om möjligheten till studier vid 
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akademien. I Musikaliska sällskapet kunde kvinnor inte 
bli medlemmar under dess första glansperiod, och det kunde 
inte heller komma ifråga att de uppträdde vid konserterna. 
Helt visst hade det också känts kränkande att endast få 
gå på s. k. »fruntimmerskonserter» med »fruntimmers-
biljetter». Det var visserligen en svunnen tid, då Fredrika 
Tengström växte upp, och framsynta män hade redan tidigt 
begynt lucka på fördomarna. Så t. ex. Mikael Choraeus, 
som vid Musikaliska sällskapets årsfest år 1800 hade valt 
att tala om kvinnans rätt att döma i konstfrågor. I sitt 
nyligen utkomna arbete om Musikaliska sällskapet i Åbo 
säger professor Otto Andersson, att talet öppet varslade om 
den »nya» uppfattning om kvinnans ställning som höll på 
att arbeta sig fram. Men reformer genomföras inte i en 
handvändning och till och med avskaffade missförhållanden 
kasta långa skuggor. 

I sina romaner har Fredrika Runeberg inte berört de 
nya ideer om kvinnans frigörelse som hon i sina prosa-
skisser och i sina artiklar vill föra fram. Det har sin för-
klaring i att ingen kvinnofråga ännu existerade under 
den tid de behandla. I Fru Catharina Boije och hennes 
döttrar kan man dock kanske, såsom R. F. von Wille-
brand framhåller, se ett uppslag till facetterna i de ord 
Cecilia Boije säger till Johan Bruce: ». . . missunna ej 
oss, stackars flickor, att någon gång få höra några, 
varma och stolta ord. Se, efter sådana längtar kvinno-
hjärtat. Vi sitta vid vår spinnrock, vår väv eller vår 
söm, dunkla känslor och tankar vimla inom oss, och det 
arma hjärtat lyss och lyss, men får aldrig höra ord, som 
skulle tyda dess gåtor, ty mannen han tror aldrig, att hos 
oss finnes håg för något högre, därför att vi aldrig våga 
avslöja vad inom oss bor. Och så lyss och bida vi så länge, 
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till dess slutligen alla de där varma tankarna måste somna 
och vi sitta blott såsom trägna spinnerskor, väverskor, 
sömmerskor, ersättliga genom dylika av metall eller trä. 
Ja, jag tror för visst, att man ännu en dag skall hitta på 
att av trä eller järn göra maskiner, som sy, spinna och väva 
lika bra och bättre än vi, och vad vi sen skola göra vet 
jag ej . . .». 

Sedan Catharina Boijes dagar hade tiden rusat långt 
fram ända till mitten av nittonde seklet, då facetterna 
skrevos. Mycket hade hänt under tiden. »De mänskliga 
rättigheterna» hade proklamerats och franska revolutio-
nens paroll om samma rätt för alla medborgare, också för 
kvinnorna, hade vunnit genklang, om än den flera decen-
nier framåt förblev blott en teori. I Sverige hade Hedvig 
Charlotta Nordenflycht fört fram tankar om rätt till bild-
ning för kvinnan och Tomas Thorild hade i sin lilla skrift 
<(Om kvinnokönets naturliga höghet» angivit »förståndets 
ordning i världen . . . på detta sätt: naturen, snillen, kvin-
nor, karlar, djuren» och upphöjt kvinnan till »en gudomlig 
kraft». Sådana ideer förnummos blott som svaga dyningar 
i vårt land, men kunde dock här och där i all stillhet finna 
beredd jordmån såsom hos en Sara Elisabet Wacklin, en 
Anna Salmberg, vilka gåvo dem vidare till sina unga 
elever. 

Först på 1830- och 40-talen kom diskussionen på ett 
helt annat sätt i gång, då Almqvist framträdde med sin 
radikala syn på kärlekslivet och äktenskapet vilken gick 
att förverkliga blott om kvinnan var ekonomiskt sj älv-
ständig och förmögen att försörja sig själv. Samma år som 
»Arbetets ära» (1839), där Almqvist för fram tanken att 
varje kvinna borde få lära sig ett yrke för att inte behöva 
ingå äktenskap utan kärlek, och samma år som »Det går an» 
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(1839) kom Fredrika Bremers »Hemmet», där förf. hävdar 
kvinnans rätt till arbete och till en uppfostran som gör 
henne skickad för det. Men redan ett decennium tidigare 
hade hennes »Teckningar ur vardagslivet» begynt komma 
ut och 1834 »Presidentens döttrar», där tanken på en för-
nyelse av kvinnouppfostran framträder. 

Almqvists revolutionerande tankar om kärlekslivet an-
slogo inte Fredrika Runeberg. De problem livet hade ställt 
henne inför hade varit av annan art. Augusta Lundahl 
visade härvid en långt djupare och mer förståelsefull upp-
fattning. Belysande äro två brevuttalanden från sommaren 
1842. Fredrika Runeberg skriver: »Jag skulle bra gärna 
prata med dig om Almqvist, jag har bra mycket, som jag 
är ond på honom för, icke kan jag försona mig med Marjam 
och många andra saker, sammaledes med hans 'Går an', i 
afseende å hvilket sista jag förfar alldeles på tillbörligt 
maner, i thy att jag alls ej läst den. Jag törs knappt säga 
mina inkast åt Runeberg, ty han blir ond, för honom står 
Almqvist i all gloria, men som sagt, jag är ofta missnöjd med 
Almqvist, så mycket jag än i annat måste älska honom. 
Mig tycks han ha något af sagans paradisfågel, som inga 
fötter hade, ty på jorden har han intet fotfäste, vill han 
någon gång sänka sig ner på den, så uppbärs han icke av 
fötter utan sölar då sin granna fjäderdrägt i stoftet. Dock 
i sanning, som Runeberg säger:' Han är icke för spena-
barn' -- och jag pretenderar dock att förstå honom.» Augusta 
Lundahl besvarar brevet så gott som genast med följande 
uppriktiga bekännelse: »Din liknelse öfver Almqvist och 
Paradisfågeln var vacker och jag fruktar sann — ehuru 
jag ej ville erkänna det. Skall jag bekänna att jag läst 
Det går an, och det intryck jag deraf erfor? Det är blott 
för dig jag yppar att jag tycker mig deri finna en frisk ren- 
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het, en underbar svalka, inen om den har fäste på jorden 
må en annan afgöra. Icke finner jag Marjam heller så an-
stötlig.» 

I högre grad än Almqvist gav Fredrika Bremer väckelse 
för kvinnosaken i vårt land. Hennes böcker lästes överallt, 
där man kunde svenska. Hon hade mottagit starka intryck 
i kvinnofrågan från England, och under vistelsen i Nya 
världen (1848-51) hade hon haft tillfälle att studera en 
friare kvinnouppfostran. Då de nya tankarna hade mognat, 
tog hon 1856 det modiga steget att sända ut Hertha. I 
denna bok kämpar hon, som bekant, för den ogifta kvin-
nans rätt att bli myndig och själv få förvalta sin egendom 
— en fråga som hade väckt heta debatter redan i 1820- och 
1830-talets Sverige. Hon hävdar kvinnans rätt till upp-
fostran och utveckling och hennes rätt att välja sitt arbete 
och berör även den dubbla moralen och hustruns underord-
nade, beroende ställning. Boken möttes av hån och åtlöje 
och av en nedgörande kritik. I sitt Litteraturblad tog Snell-
man avstånd från hånet, men inte heller han kunde godkänna 
bokens tendens, utan gjorde skarpa angrepp mot den. Redan 
1844 i Saima hade han fört frågan om kvinnans bildning på 
tal (jfr s. 415) och som sin åsikt uttalat att kvinnans rätt 
inom familjen borde vara »mannens jämlik», men han be-
gränsade hennes verkningskrets till familjen och förbisåg 
att överskottet kvinnor i världen gjorde det omöjligt för 
dem alla att gifta sig. Visserligen medger han att det 
»för nöd/all, då en kvinna icke genom äktenskap vinner en 
tryggad ställning» är »illa att i de flesta länder lag och sed 
lägger henne hinder i vägen, så att hon endast med svårighet 
kan sörja för sig själv», men han antar att en förbättrad 
kvinnouppfostran skall minska antalet sådana nödfall. I 
motsats till Snellman ha både Fredrika Bremer och Fredrika 
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Runeberg särskilt den ogifta kvinnan i åtanke och hävda 
hennes rätt att få arbeta och försörja sig själv. 

Fredrika Runeberg yttrade sig inte offentligt i diskus-
sionen om Hertha, om man frånser teckningen »Tre som 
flyttade till Sverige», vilken 1859 ingick i Litteraturbladet. 
Här nämner hon Fredrika Bremer, vars »namn nämndes 
nästan endast för att hånas». »Och 'gässen gingo på ber-
get' och plockade i varje liten svaghet, de lyckats upp-
täcka hos den ädla, och skreko sen däröver.» I det långa 
brev fru Runeberg skrev till sin syster strax efter Snell-
mans anmälan tog hon däremot avgjort bokens parti. 
Hon underströk särskilt, att »de gamla flickorna» böra 
få »en vrå i vår herres rika värld, där de kunna lefva 
utan att vara andra en börda». Då de få något att leva 
och verka för, komma många av de kantigheter som 
nu allmänt utmärka dem att försvinna. »Det har varit 
ett mode och är så ännu att med gyckel gendrifva allt 
hvad som ordats för kvinnans emancipation; det torde väl 
komma en tid för att blott uppta en enda sida af denna 
rikhaltiga sak, då icke gycklet mera förslår, när sy- och 
strumpstickningsmaskinerna så helt och hållet förtagit all 
möjlighet för kvinnan att försörja sig själf att det ej ges 
någon annan utväg än att antingen inrätta ett stort fattighus 
för minst hälften af världens kvinnor, låta dem svälta ihjäl, 
eller ock ge dem rätt till arbete, rättigheten att där kvinnan 
icke genom kärleken blifvit ett med mannen, hon icke heller 
behöfver vara hans nådehjon. Men så är människans art! 
Hvar och en som hunnit upp, skuffar ner den, som lägre 
ner sträfvar uppåt. Så har ju hvarje emancipation i världen 
nödgats kämpa blodiga strider, men ändå slutligen gått 
fram, där den förfördelade icke rakt utrotats. Stod icke 
adeln förr lika stolt och hånande mot medelklassen som nu 
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mannen emot kvinnoemancipationen, likaså i våra dagar 
de privilegierade klasserna emot de lägres allt mer och mer 
försiggående befriande. Men icke bör dock ideens enfant 
perdu obarmhärtigt ihjälslås, minst af kvinnorna, ehuru 
knappt någon är så skarp mot kvinnans frihet som just de, 
stundom därför att man sj älf råkat komma på en plats i 
lifvet, där man ej tryckes af orättvisan för egen del, stundom 
därför att 'bären äro så sura'! Ofta ifras ock mot kvinnans 
frihet därför, att man anser henne vilja äga frihet att bli 
en man, icke hvad som är frihetens sanna mål, det nämligen 
att få utveckla sig hvar och en i sin art, således friheten att 
vara kvinna och icke ett vänstervridet lögnaktigt ting». 
Kvinnans rätt till arbete och utveckling var också för. 
Fredrika Runeberg problemets kärna. Som Fredrika Bremer 
hade hon känt sig vara född med starka vingar, men hon 
hade också känt, att de voro stäckta. Därför grep henne 
Hertha med sådan makt. 

Det förefaller som om linjerna i den brännande frågan 
hade kristalliserat ut sig för Fredrika Runeberg under 
Hertha-diskussionen. Problemet om kvinnornas utkomst 
trängde också vid seklets mitt allt närmare in på livet genom 
att fabriksvaror alltmer begynte inskränka hemmens natura-
hushållning och minska arbetet för oräkneliga kvinnohänder 
i synnerhet bland städernas medelklass. Man kan förmoda 
att det var vid denna tid Fredrika Runeberg begynte skriva 
sina facetter, ehuru hon av välförklarlig anledning inte 
sände dem till Litteraturbladet för publicering, om än de 
voro färdiga långt före julen 1861. Flera av dem synas till 
sin tendens vara inspirerade av Hertha. 

Huvudpersonen i den första facetten är en glasmästar-
fru — icke glasmästardotter som Sara Videbäck. Hennes 
far hade varit den siste fruntimmersskräddaren i Åbo under 
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skråindelningens tid. I hennes barndom hade föräldrarna 
stått sig rätt bra. Men så kommo andra tider. Stadens. 
medellösa fruntimmer började alltmer befatta sig med frun-
timmersskrädderi och arbetet började tryta i vår frun-
timmersskräddares verkstad och snart bar det omkull 
för honom. Då hans dotter en dag bad honom lära henne-
sy kläder, blev han förbittrad. Så mycket makt hade han 
ännu, att ingen kvinna i hans eget hus fick komma och 
tränga sig i karlagöromål. Och så sattes hon i fru Danets 
pension, där hon fick lära sig att säga »oui, madame» och 
»Dien vous benisse» och hela året sydde hon på en »schatter-
sömstavla, där det stod en mamsell som skolfrun sade hette 
Lotta, och hon grät vid en grav som skulle vara hennes 
älskares, Werther hade han hetat». Men då föräldrarna hade 
dött, gick det svårligen att leva av de 800 riksdaler hon 
hade fått ärva. Då hade hon ingen annan utväg än att ta 
första friare som kom. Han var glasmästare i en småstad, 
men hängav sig år för år alltmer åt dryckenskap, så han 
till slut inte bredde kitt på en enda ruta. Till all lycka hade 
han inte varit lika svartsjuk om yrket som hennes far, hon 
hade tvärtom fått lära sig en hel del och skötte nu glas-
mästeriet. Men snart dog mannen och först då blev det 
svårt. 

Som kvinna fick hon inte fortsätta glasmästeriet utan 
verkgesäll, och ingen ville åtaga sig verkstaden mot en lön 
som var mindre än vad den nätt och jämt kunde inbringa. 
Vad skulle hon och barnen leva av? Men då fick hon, Gud 
vare lov, anvisning på en gammal liderlig glasmästargesäll 
som brukade gå och tigga ute på landet. Han var nöjd att 
stå för verkstaden mot att han fick mat, kläder och ett par 
supar om dan. Han behövde ingenting göra, men bar namn 
av verkgesäll, och hon fick nu opåtalt sköta yrket som förr. 
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Om några år kom en ny prövotid. Gesällen dog. Men då 
lät stadens borgmästare och råd hennes 12-årige son till 
namnet stå för verkstaden. »Och han var, Gud signe gossen, 
så riktigt beskedlig emot mig och sina syskon, att han lät 
oss alla leva på vad vi förtjänade i verkstaden och nu hade 
vi så mycket arbete då stan byggdes opp efter branden, så 
vi alla hade fullt upp att göra», slutar glasmästaränkan sin 
berättelse. 

Den andra facetten gör oss bekanta med dottern till en 
ansedd kemist. Hon brukade arbeta med sin far i labora-
toriet och fick höra hans suckar: »Ack, varför är du dock 
icke en gosse!» Så gjorde hon en vetenskaplig upptäckt som 
väckte uppseende, då den efter faderns död blev bekant och 
skänkte hans minne ökad glans. Men hon aktade sig för att 
berätta det rätta sammanhanget. Hon ville inte utsätta 
sig för åtlöje och benämningen »lärd i stubb». 

Vidare ha vi kvinnan som inte kan bli utnämnd till 
organist, fastän hon har alla förutsättningar för yrket och 
ett par år hade skött orgeln, medan brodern - var sjuk. Det 
är inte uteslutet att ryktet om Elfrida Andrees kamp hade 
nått Fredrika Runeberg och givit henne en impuls till denna 
facett. Sedan följer kvinnan som har ett enda mål, att 
spara och spara för att samla en fond för en kvinna som 
vill lära sig läkaryrket, ty själv har hon aldrig velat be-
söka en manlig läkare. 

En ung fru fyller ut tomheten med att brodera, för Guds 
klara ljusa dag synes henne för god att slösa bort med roman-
läsning — »någon förståndsläsning kommer naturligtvis ej 
i fråga för ett fruntimmer». En annan får representera en 
viss typ av förträffliga husmödrar, som ständigt ha den 
obotfärdigas förhinder, då det gäller bildningsintressen och 
som aldrig kunna uppbringa något slags solidaritetskänsla. 
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Fredrika Runeberg har själv tvenne språkrör för de två 
Töster som nästan hela livet kämpade inom henne. Man 
tycker sig höra henne själv berätta: »Ack huru ofta, i syn-
nerhet om mornarna vid min söm, då allt husets folk ännu 
sover, likaså om aftnarna när allt redan är tyst, ja om dagen 
när jag vaggar den minsta och de äldre barnen därför ej få 
stoja alltför högt i rummet invid, huru ofta försjunker jag ej 
i drömmar så sköna, att jag glömmer alla ögonblickets små 
ledsamheter och känner mig sedan med stärkta sinnen livad 
och rask att vidtaga mina göromål. Men ack, då blir jag 
alltid ängslig över att jag sålunda låtit mina tankar irra 
ifrån vad som ensamt borde sysselsätta dem. Stundom dri-
ver mig liksom ett inre våld att anteckna mina fantasier, 
det är som jag skulle känna ett behov att med någon annan 
dela dem, men lyckligtvis har jag dock oftast hos mig 
funnit styrka att dämpa denna håg. Blott någon enda gång, 
då sjukdom gjort arbete för mig omöjligt har jag nedskri-
vit en eller annan av mina funderingar, och de få som sett 
dem tyckas hava ansett att jag ej överskattat deras anspråk.» 
Uti invändningen »äger du rättighet att förkväva en för-
måga sådan som din, äger du rätt att vara en andlig själv-
spilling?» känna vi igen Runebergs ord, då han allvarligt 
vädjade till sin hustru att hon inte skulle bränna upp sina 
manuskript. 

»Väck ej de fängslade tvivlen i min själ», fortsätter den 
första rösten. »Med ångest och bävan i hjärtat har jag 
kastat ut frågor under olika former, ja liksom blott i öd-
mjukhet begärt lov att lyssna på mitt inres tal; men från 
alla håll har svaret ljudit till mig: kvinna, sköt ditt hus-
håll, koka din mat, en värdinna har ej tid att ävlas med. 
poesi. Från vänner och främmande, i muntliga ord, i böc-
ker, i tidningar, överallt, från man och kvinna har samma 
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svar givits mig. Jag hoppas att jag nu övervunnit mig själv; 
men fordom syntes mig i allt ett sken av poesi, vare sig i 
köket, i sömmen, ja i det lägsta, det ringaste göromål, ty 
jag arbetade ju för min mans, för mina barns trevnad. Jag 
såg på mitt hem som på växten där borta i blomkrukan, 
där varje stjälk, ja själva den svarta mullen adlas till be-
hag, genom sitt samband med det hela, sin nödvändighet 
för blommans fägring. Jag har lyckats mer och mer för-
jaga denna doft av poesi och att mer och mer gräva mig 
ned endast i mullen, utan att se blomman». 

Då kommer hennes sunda jag ånyo med invändningar: 
»Månne du ej tar detta för strängt. Att en husmors plikt är 
vården om sina barn och sitt hus, det torde vi väl alla vara 
ense om, men huru mycket av vad vi dagligen uträtta är 
icke sådant som för en ringa penning lika väl uträttas av en 
sömmerska. Det är således denna ringa penning, en dag-. 
lönerskas dagspenning en och annan gång . . . för vilken vi 
offra ett liv för själen.» Och så tar hon vältaligt diktens 
kvinnor, »dessa madamer Stael och dylika» i försvar. De äro 
oftast opraktiska människor och ha därför ådragit skrivande 
kvinnor »så mycket hån, så många sårande binamn. Men 
hade dessa skriftställarinnor, som nu varit dåliga husmödrar, 
blivit födda i ett stånd där de ej förstått sina anlag, tror du 
väl att de därför bättre fyllt sina plikter som husmödrar? 
Finnas då inga dåliga husmödrar bland de icke litterata? Ja, 
jag tror i proportion fullt ut lika många som bland dem med 
odlat sinne. Den med litterära anlag torde visserligen, ofta 
nog, ej äga anlag att bli en utmärkt husmor, ty naturen delar 
sällan alla sina gåvor på ett håll, men att hon bättre förestår 
sitt hus därigenom att hon dödar de gåvor naturen gett 
henne, det kan jag ej tro . . . Tvärtom torde just bildningen 
utveckla även hos den, som har mindre anlag därför, det 
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hushållsförstånd varav hon är mäktig. Likaså tror jag ej 
heller att den som är fallen för hushållsgöromål bleve för-
fattarinna därför att man hindrade henne att utveckla de 
anlag hon fått av naturen.» »Att i kärlek och glädje förena 
verksamhet för make och barn med ett liv för själen. Att 
använda lediga stunder till att läsa, att dikta, att leva i 
andens och vetandets värld» det vore den högsta tänkbara 
form av liv. 

Det är snart hundra år sedan dessa facetter skrevos, och 
den tid är redan inne som deras författare trosvisst visade 
fram emot, »då mången facett fått en mindre skev form». De 
ha mist sin aktualitet och därmed en del av sitt intresse, 
men det som fortfarande berör oss starkt är rättskänslan som 
talar ur dem. Fredrika Runeberg kunde inte oberörd se hur 
mycken kraft som låg bunden, hur många anlag som kvävdes 
i sin linda, hur många samhällsmedlemmar som stodo rätts-
lösa. Utom rättskänslan är den egenskap Fredrika Bremer 
och senare Ellen Key kallar samhällsmoderlighet utpräg-
lad hos Fredrika Runeberg: den starkare må stöda den 
svaga och känna det som sin styrkas privilegium att få 
göra det. 

I dessa facetter ser man klart den polemiska styrkan hos 
Fredrika Runeberg. Hon förmår kasta bjärt ljus över vissa 
förhållanden för att få skuggorna att falla skarpare. Och 
hon varsnar lätt skuggsidorna. Hon har dock sällan någon-
ting utmanande i tonen — vädjar blott till det rent mänsk-
liga hos envar och till eftertanken. I ett brev av år 1867 
till Emilie Björksten berättar hon, att en väninna nyss 
sagt till henne: »Du riktigt hatar karlarna». »Ja», hade 
hon då svarat, »det märks bra därpå att allt kvad jag 
håller kärast i världen är idel karlar». Fredrika Bremers 
ord: »Jag har lärt älska det rent manliga och vet ingenting 
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bättre än det rent kvinnliga» kunde lika gärna ha varit 
uttalade av Fredrika Runeberg. 

I Danmark hade 1Vlatilde Fibiger ett decennium tidigare 
väckt en storm av ovilja genom Clara Raphaels »Tolv Breve>> 
(1850), där hon förfäktar att kvinnan bör få rätt »til at 
realisere sit Ideal». Sigrid Leijonhufvud skriver, att fejden 
i inläggens mångfald och i smädelsernas råa ton inte stod 
tillbaka för Hertha-striden. I Norge däremot förklingade 
Camilla Colletts rop i »Amtmandens Dotre» (1855) så gott 
som ohört. Först med »Fra de Stummes Lejr» (1877) göts 
olja på elden. Hur mycket tiden hade arbetat en upplyst 
opinion i händerna visar det faktum, att Fredrika Runeberg 
inte behövde rida ut någon storm för facetternas skull. Det 
kan också ha berott på att hon i likhet med Camilla Collett 
och i motsats till Fredrika Bremer inte lade fram något direkt 
program till reformer, utan inskränkte sig till att ge litterära 
skildringar ur verkligheten. Dessutom hade hon en skyddad 
ställning som Runebergs hustru. Och slutligen hade hon 
fördelen att den tongivande litterära kritiken sköttes av 
upplysta män som Snellman, Topelius och von Qvanten. 

Till facetterna sluter sig på det närmaste sannsagan om 
»Tre som flyttade till Sverige», Fredrika Bremer, Sara 
Elisabet Wacklin och Fredrika Lindqvist. Författarinnan 
har här icke bibehållit den lugna tonen i facetterna. Satiren 
är icke raljerande, som så ofta annars, tonfallen ljuda skarpa, 
nästan anklagande — »man må väl säga att ödet styrt väl 
till för Finland som bortfört härifrån så många ämnen till 
författarinnor». Alla tre hade mött köld och svårigheter för 
att de levde framom sin tid. Fredrika Bremer förhånades, 
då striden stod het om Hertha, Sara Wacklin skrattade man 
åt, »ty hon brukade författa» och Fika Lindqvist talade man 
om »halvt försmädligt, halvt med åtlöje», för hon höll litte- 
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rära soareer och talade bara om författare och skrev troligen 
till och med själv. »Men Gud bevare mig, icke vill jag komma 
folk ont rykte uppå, kanske det inte är sant, jag påstår visst 
inte att hon skriver». 

Det var Fika Lindqvists liv som inspirerade Fredrika 
Runeberg till sagan om Dunkla, som väl samtidigt är något 
av en självbekännelse. »Månget ord förspilles, månget ord 
talas som bättre vore osagt. Må din tungas röst höras då 
du bannar, då du ordnar ditt hushåll, då du talar tomhetens 
eller till och med förtalets ord med dina grannkvinnor, 
men se, talar du själens ord, hjärtats ord, de få icke kastas ut 
fåfänga . . . När du talar sådana ord, då skola de icke få 
ljud, de skola tysta försvinna i luften». Lika illusionslöst 
såg Fredrika Runeberg på de ord som voro »uttrycket av 
vad hon älskat och tänkt». Det var en temperamentsfråga. 
Ingenting kunde i grund förändra saken. Och i missmodets 
stunder glömde hon att det är livets lag att en föregångs-
människas ord och ideer stå upp i ny gestalt, då hon själv 
redan gått bort, och då synas varken »underliga» eller »främ-
mande» för en eftervärld. 

Till facetterna höra med avseende på syftet »Danserskan>> 
och »Harpspelerskans dotter», som inte fingo ägna sig åt 
sin konst för att de voro kvinnor. I »Odalisken» få vi inte-
riörer ur ett harem i Stambul och ställas inför Österlandets 
kvinnofråga, och i den kvicka satiren »Den upp- och ned-
vända världen» föras vi till en söderhavsö, »där allt är fatt 
tvärtom mot vad det är hos oss» och där man diskuterar 
den sist framkastade dårskapen »att man påstår mannen 
äga lika rätt som kvinnan att ösa ur vetandets källor och 
söka bildning». Härvid får kvinnan alla de vapen i hand 
som i allmänhet riktades mot henne. Det roliga uppslaget 
är dock ganska litet utfört. 



'288 

Sitt främsta intresse ha facetterna som tidsdokument. 
Kvinnoödena i dem äro återgivna med verklighetssinne, 
-och stilen, så vitt skild från det romantiska bildspråket i de 
övriga teckningarna, är mer sakligt refererande, med inslag 
av realism. Också till sitt yttre skick ha de således rönt 
inflytande av Fredrika Bremer. 

Om än mycket ställer Facetter av kvinnans liv i en 
kategori för sig är den djupa medkänsla som talar ur dem 
gemensam för dem och de övriga teckningarna. De passa 
därför gott in under den bild med vilken Fredrika Runeberg 
inleder sin bok, bilden av en ängel som av en kvinna kräver 
ut det mått av tårar hon är skyldig Skaparen. Denna kvinnas 
hjärta har dock varit så rikt att det varit fattigt på tårar 
och därför måste hon vandra genom tider och länder för 
att samla upp alla tysta tårar, »de obemärkt till jorden 
fallna». Hon söker dem överallt, vid polens is och i solens 
varma länder. I var och en av de tårar hon samlar på sin 
vandring låter författarinnan ett kvinnoöde bryta sig. 
Fredrika Bremers ord »Kvinnans liv och lidande bär jag i 
mitt hjärta» kunde ha stått som gemensamt motto för hela 
boken. Det är nämligen så gott som idel kvinnor Fredrika. 
Runeberg skildrar i sina teckningar. »Mannen är här en-
dast», skriver R. F. von Willebrand i sin studie över 
Fredrika Runeberg, »en naturmakt, ett samhällsont, om 
man så vill, ur synpunkten av de offer han kräver av 
kvinnan; den bakgrund mot vilken författarinnan ställer 
upp sina kvinnofigurer i allsköns nyanser av idealiserad 
dager». Liknande omdömen hade Fredrika Runeberg syn-
barligen hört av sin samtid, för hon skriver kategoriskt i 
Min pennas saga: »Man har sagt att jag tecknat de man-
liga figurerna i svart, så är ej fallet. De flesta af de män 
.som i mina sagor förekomma, äro af sin tids bättre, men 
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stå dock inte alltför mycket framom sin tids åsikter». 
Det är fåfängt att tvista därom. I varje fall torde vi våga 
påstå, att de kvinnor Fredrika Runeberg skildrat äro »af sin 
tids bättre». De äro skiftande till lynne och egenskaper, 
men vissa grunddrag ha de flesta av dem gemensamt: de 
äro starka och hela i sin kärlek, obetingat hängivna och 
självuppoffrande, starka också i lidandet och ha stora 
linjer i sin karaktär. Aikyn, Simrith, Salik Sardar Khans 
maka, Kvinnan på Tongatabu, Indianens kvinna, Kuhina-
nuis dotter, Kamtschadalens hustru, Vali, Mirj am — i dem 
alla har Fredrika Runeberg diktat in något av sitt eget 
innersta, ja så mycket att vi tro oss genom dem snarast 
få blicka in i hennes eget själsliv än i kvinnans över huvud. 

Fredrika Runebergs rikaste period som författarinna 
sammanfaller med den tid, då Castrens och Wallins forsk-
ningar bland samojediska, finsk-ugriska och österländska 
folkslag fyllde samtiden med stolthet. Vid sidan av de ro-
mantiska strömningar som lågo i tiden bidrar det måhända 
till att hon med sådan förkärlek förlade sina teckningar till 
fjärran nejder. Det är säkert mer än en tillfällighet att hon 
placerade teckningen om den unga samojedkvinnan. Aikyn 
främst i sin bok. Vi kunna däri se ett uttryck för hur hel-
hjärtat hon levde med i sin samtids patriotiska strävanden. 
Skissen är utan tvivel avsedd som en hyllning till Mattias 
Alexander Castrens forskargärning bland de halvvilda, med 
finnarna besläktade folkslagen i norra Europa och Asien. 
Kanske få vi i placeringen också se en gest mot vännen J. V. 
Snellman som så varmt hade främjat hennes författarskap. 

Under sin långa färd till Lappland, Norra Ryssland och 
Sibirien från november 1841 till mars 1844 sände Castren 
till Helsingfors Morgonblad »reseminnen» och »reseanteck-
ningar», vilka han kort före sin död hann redigera i första 
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bandet av sina Nordiska resor och forskningar. Boken kom 
ut 1852 och synes ha varit en rikt givande källa för »kosty-
men» till Fredrika Runebergs samojediska berättelse. En 
impuls till den kan hon också ha fått under Castrens och 
Lönnrots besök i maj 1844 i Borgå. Castren kom direkt 
från sina forskningsfärder i Sibirien, Lönnrot från Kaj ana. 
Bägge voro på väg till Helsingfors, men stötte oförmodat 
samman på fru Astenius värdshus vid Krämaregatan. De 
hade tillsammans begivit sig på forskningsresa till Lappland 
och efter ett års gemensamma färder genom Lappland 
skilts åt i Arkangel och inte stått i någon direkt förbindelse 
sedan dess. Vad samtalet rörde sig kring under den dag 
de stannade över hos Runebergs behöver man knappast 
stanna i ovisshet om, det återspeglas helt visst direkt eller 
indirekt i Fredrika Runebergs teckning. Aikyn är hennes 
konstnärliga syntes av det Castren både muntligt och skrift-
ligt hade berättat om samojedernas liv. 

Den korta skissen har alltigenom sakligt underlag och 
ger en intressant inblick i Fredrika Runebergs syntetiska 
sätt att arbeta. Den börjar med en snöstorm på tundran, 
där »främlingen» färdas. Castren skildrar flera gånger sina 
upplevelser av rasande snöstormar. Så berättar han om 
hur han och hans följeslagare en gång under ett våldsamt 
oväder som genom ett under nådde en by, där de fingo vila, 
men renhjorden som utan vakt stod utanför tälten härjades 
svårt av vargar. »Var skall främlingen och hans vägvisare 
finna skydd? Skola de begravas av snöstormen? Skola de 
uppätas av vargarna?» En annan gång talar Castren om 
samojedernas häpna undran över hans färd till Sibirien. I 
Aikyn heter det: »Vad vill främlingen på tundran? Främ-
lingen är en stor herre, har många papper, är väl tsarens 
närmaste man? Skall han räkna renarna för att lägga skatt 
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på samojeden? Främlingen säger att han vill lära samoje-
dens språk. Vill han trolla renarna från tundran?» 

I Fredrika Runebergs teckning får läsaren vara med om 
ett samojedbröllop i ett av tälten. Den fjortonåriga Aikyn 
har av sin far blivit såld till den vinde Mirgan. Castren 
återger två syrjänska brudsånger, där flickan klagar att 
hon »så tidigt» . . . »skickas bort ifrån det gyllne hemmet». 

Som en son jag städse fostrats; 
varför skulle ni då skjuta 
bort den trogna tjänarinnan 
till en okänd fader, moder, 
obekanta bröder, systrar? 

Den unga Aikyn sjunger: »Vart skall den arma föras, måste 
hon bort, måste hon bort till ett främmande hem? Måste 
hon bort från det gyllne hemmet, från fader och moder? . . . 
Så fostrades jag i hemmet, som om jag varit en son, och 
jag var ju dock blott en arm flicka. Nu måste jag bort att 
bli tjänarinna åt en man!» Bilden »0 min fader, vi sålde du 
henne, din vita ren?» för tanken till en episod Castren om-
talar, där en samojedisk kvinna förlorat sin renkalv som för 
sin vita färg hade varit henne »oändligt kär». 

Castren redogör vidare för hur äktenskapen hos 
ostjaker, samojeder och andra besläktade folkslag på bru-
dens sida avslutas av fadern eller målsmannen. Själv har 
kvinnan alls ingen talan. »Hon är en trälinna i ordets 
allra strängaste betydelse. Men icke nog därmed, hon 
betraktas därjämte såsom ett orent väsen och lever i den 
djupaste förnedring . . . Så måste hon med lugnt mod åse, 
huru hennes hjärta av fader, broder eller någon annan anför-
vant bortsäljes till den mestbjudande» o. s. v. Då främlin-
gen i Fredrika Runebergs teckning förebrår Mirgan att 
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han överhopar sin hustru med sådant arbete som är honom 
själv för tungt — »hon är människa som du» —, får han till 
svar: »Skulle jag tagit mig hustru och betalt henne dyrt 
med trettio renar, om icke för att ha någon, som hämtar mig 
ved och vatten och gör mina sysslor? . . . Människa, kvinnan? 
Å, ett orent djur?» Ingen överdrift ligger heller i Aikyns 
ord till främlingen: »Den svaga kvinnans mjuka hull bävar 
för att ristas med spjutspetsen». — Castren berättar hur 
han mången gång hos de ostjakiska samojederna blivit 
väckt ur sömnen av ångestrop som utstötts av någon bar-
bariskt behandlad kvinna. 

Språket i Aikyn är främst påverkat av den finska folk-
poesin med dess parallellism, dess typiska tredelning och 
rikedom på bilder. »Icke får renen klaga, att människan 
misshandlar honom, icke får ripan klaga, att hon fångas i 
snaran, icke får kvinnan klaga, att hon är en trälinna». 
Genom bildvalet ernås samtidigt lokalfärg. NRF I: 251 
omtalar Castren hur samojeden ofta på en enda dag löser 
hundrade ripor ur sina snaror. 

Den största tacksamhetsskulden till Castren är dock 
sagan om Urier, en i samojedernas fornsägner frejdad 
tadibel, som med renar for upp till himmeln från en 
hög bergsspets på Ural. Sagan återfinns i sin helhet NRF 
I: 272 f. Urier var trött vid jordlivets mödor och besvär 
och gav därför sina tvenne hustrur befallning att förse 
honom och sig själva med nya kläder och renarna med 
nya körredskap, men varnade dem strängt för att flicka, 
in något som förut hade varit i bruk. Då allt var fär-
digt, gav han sig åstad genom rymden i en släde förspänd 
med fyra starka renoxar. Hustrurna följde efter med var 
sitt skilda renspann. Då de kommit halvvägs, började 
Uriers renar vackla och sänka sig nedåt. Nu tillstod Uriers 
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senare hustru att i hennes klädnad fanns ett litet band som 
tidigare hade blivit brukat och samtidigt bad hon med tårar 
i ögonen att få återvända till jorden, där hon nödgats kvar-
lämna sina två söner. »Hon ville hellre lida jordens sorger, 
då hon delade dem med sina barn, än njuta himlens sällhet, 
då barnen ej fingo dela den med henne». Bevekt av hustruns 
böner lät Urier henne bege sig ner till jorden igen, men for 
själv upp till himmeln med den första hustrun och fann där 
allt vad människan någonsin kan önska sig. 

Den senare delen av sagan har Fredrika Runeberg gjort 
mer verkningsfull genom att låta den unga hustruns ren 
sänka sig mot jorden och icke Uriers. På mannens fråga 
svarar hon också mer direkt att hon tagit bandet ur barnets 
linda. »Det drager mig till jorden. Låt mig återvända.» 

Den rent personliga kärnan i teckningen Aikyn — bandet 
mellan mor och barn — hade genom lilla Edvards död i slutet 
av 1851 fått smärtsam aktualitet för Fredrika Runeberg. 
Efter Castrens för tidiga bortgång i febr. 1852 utkom första 
delen av hans Nordiska resor och forskningar som nämnt 
i slutet av året. Det talar för att Aikyn kom till under 
den närmaste tiden härefter. Isynnerhet som man inte i 
teckningen varsnar spår av de samojediska sagor som ingå 
i de senare banden, så när som att namnet Mirgän i olika 
sammanställningar — Kan Mirgän, Aididej Mirgän, Kyreldej 
Mirgän, Busaalej Mirgän, o. s. v. — förekommer i de tata-
riska sagorna i del IV (1857). 

Vackrare än någon annan av Fredrika Runebergs kvinno- 
gestalter förkroppsligar Aikyn moderskärleken. Också 
ödmjukheten och den saktmodiga självuppoffringen äro 
starkt framhävda hos henne -- egenskaper som Fredrika. 
Runeberg förhärligar även i andra av sina teckningar. »Per-
siens svartögda dotter», den sköna Alhejdi, som har blivit 
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bortrövad av Salik Sardar Khan från sin faders praktfulla 
palats, blir »hans ögons ljus, hans hjärtas blod, hans livs 
eld». Då han ligger sårad, är hon beredd att offra livet för 
honom och skyndar ut i öknen för att hämta läkande balsam. 
Salik tillfrisknar, men då han en tid därefter kommer hem 
från ett av sina strövtåg, varsnar Alhejdi en främmande 
ung kvinna på hästryggen framför honom. Så hade hon 
själv en gång suttit. Me 1 vem var denna? »Jag bringar dig 
en syster, vårda henne väl», säger Salik, och Alhejdi kan 
icke vredgas på den unga kvinnan, utan omfamnar henne 
vänligt. För varje dag slöt sig den främmande alltmer till 
Alhejdi och Alhejdi »älskade» henne, om än »hennes hjärta 
led allt djupare», då hon såg hur Saliks blickar brunno allt 
varmare mot den »så sköna, men alltid sorgsna flickan». 
Men »Alhejdi dolde sin smärta i djupet av sitt bröst». 

En dag trädde Salik in till Alhejdi. Han satt och lekte 
med en ros och en lilja som lågo på divanen, så kastade han 
bort rosen, men behöll liljan i handen. »0 Salik förstör rosen, 
men kasta den icke ifrån dig att ensam vissna; mindre tungt 
är att dö än att leva förgäten». Men Salik svarar henne: 
»Alhejdi, mannens hjärta är en rosengård, har rum för 
många blommor. Hur skulle du kunna begära, att jag ensam 
skall kunna älska en alltid. Även kärleken är en blomma, 
begär ej att blomman skall vara oförgänglig som stenen, 
hon vore ej skön då. Men även Alhejdi är kär för Salik». 
Även Alhejdi... 

Kallsinnigt befaller henne Salik att ånyo gå ut i öknen, 
där hundra dödar lura, för att hämta balsam för hans 
älsklingshäst, en annan gång för hans älsklingshund. Alhej di 
lyder, men får en liten dolk, på vars udd tre dödar lågo. 
*Alhejdi, ville du väl döda henne, den fromma, som gråter 
över Saliks makt, den hon ej kan emotstå? Ljusa främmande 
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flicka, icke hatar Alhejdi dig», säger Alhejdi vid sig själv. 
Snart kastar sig »öknarnas herre» över sitt rov och Alhejdi 
ligger blödande i sanden. Salik störtar i detsamma förbi 
med sina män för att hämta sin nya brud och vill skynda 
vidare, men med sakta röst ber Alhejdi honom stanna några 
ögonblick: »0, Salik, tag ännu en gång min hand mellan 
dina båda och tryck den vänligt som du brukade förr». 
Salik hör förströdd hennes ord och skyndar vidare och snart 
ligger- Alhejdi död vid sidan av öknarnas herre. »Den ljusa 
främmande flickan» störtar ut ur kvinnornas boning: »Du 
älskliga, du mitt enda värn», utropar hon och följer Alhej di i 
döden, då hon oförsiktigt rör vid den farliga dolken. 

I »Kamtschadalens hustru» se vi ett något liknande för-
lopp. Den sköna Amulamela, »vars dräkt siras av filfrasens 
skinn», är stark och åtråvärd. Den unge Reka besluter på 
kamtschadalers vis tjäna hos hennes fader för att vinna 
henne. Då gräset grönskat och vissnat tvenne gånger vilar 
redan ett barn på Amulamelas arm. En dag tar Reka sitt 
spjut från väggen och säger: »Tummes dotter är fager . . . 
Jag vill tjäna för Shachi, Tummes dotter». Amulamela teg. 
Hennes händer fortforo att sköta om barnet, men färgen 
vek från hennes kinder och ögat syntes slocknat. Hon var 
som förstenad. Men då Reka följande morgon stod upp för 
att gå, gick Amulamela fram till honom och sade vid av-
skedet: »Reka, hav tack. Du har varit god emot mig, mer 
än någon man varit mot sin kvinna. Du har icke föraktat 
mig, ehuru jag blott varit din hustru, ja du har till och med 
stundom gett mig plats på björnhuden vid din sida. Du 
kunde, som så mången, medtaga din hustru för att göra det 
tyngsta arbetet i tjänsten. Du är god, Reka, tack. Så lycklig 
som jag har ännu ingen kvinna varit». Men månen hade 
inte många gånger växlat sken, innan också Amulamela 
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nalkades Tummes boning, och innan året gått till ända 
dracks redan Rekas bröllop med Shachi. »Fordrade Tumme 
icke längre tids tjänst för sin dotter? Var hon så föga värd? 
Nej, men Tumme kunde icke fordra lång tids tjänst, ty han 
hade tjänats av tvenne. Amulamela hade jämte Reka 
tjänat för Shachi . . .» Denna välvilja eller ödmjukhet inför 
sin mans nya hustru eller älskarinna delar Amulamela med 
Oikameonna, Alhejdi o. a. av Fredrika Runebergs kvinno-
gestalter. De visa en självövervinnelse, som bottnar i en 
storlinig känsla som inte söker sitt. 

Också Simrith, den sköna moabitiskan som älskar 
israeliten Bani, offrar allt för sin kärlek: släkt, vänner, ära, 
rikedom och följer honom till hans fäders land (jfr s. 178 f.). 
I »Indianens kvinna» vissnar Oikameonnas hjärta av sorg, då 
hon inte längre har Wischtonnohs, den mäktige hövdingens 
kärlek. Så länge hon var hans öga, hans wigwams ljus, 
virade hon glädjekransen kring sitt huvud. Men icke många 
gånger hade Wischtonnoh flyttat boning, innan en annan 
kvinna krossade hans majs och redde hans mattor. »Väl var 
då Oikameonnas huvud ungt, men det kunde icke bära 
krans, ty hennes hjärta var utan glädje». Hon levde »som 
plantan på sanden, då ingen droppe regn faller». Men liksom 
Alhejdi förlät den ljusa främmande flickan och Amulamela 
tjänade för Shachi, ville Oikameonna för Wischtonnohs 
skull rädda den sårade Lilameha till livet. Oikameonna är 
fylld av oro för gossebarnet hon just har fött till världen — 
vem skall plocka blommor åt gossen, vem skall se på honom 
med moders ögon, om Oikameonna bleknar för giftet ur 
den ungas sår? Men kärleken till Wischtonnoh är starkare. 
»Vissna icke unga skogsblomma, djupt skulle Wischtonnoh 
sörja, djupt skulle hövdingen lida . . . Wischtonnoh skall 
icke lida. Oikameonna kan hjälpa». Och med risk för sitt 
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eget liv suger hon det farliga giftet ur den unga Lilamehas 

sår. 
Wainahee i »Kvinnan på Tongatabu» är beredd att för sin 

kärlek dra över sig gudarnas vrede. Hon är stolt och frihets- 
älskande och vill inte lyssna till den vite främlingen, vars 
gud bjuder kvinnan att lyda mannen. Hon vill göra det, 
men av fri vilja, och »vill hon icke lyda, så lyder hon ej, 
om än den starke krossar henne till stoft». Men då »den 
starke» kommit, känner sig hon, den stolta fria, »så ringa 
som det minsta strå vid hövdingens fot» och »darrar som 
magnolians blomma på sin stjälk», då hon blickar upp mot 
honom. Och från den stund hon givit hövdingen sitt hjärta 
är också hon hel och obetingad i sin kärlek. Vita män komma 
över havet, de låta åskan rulla och viggen ljunga från sin 
jättekanot och Wainahees stolte hövding blir slagen. Men 
Wainahee kan inte se hans sorg. Modigt går hon till de 
vites hövding och ber honom vara stor i mildhet och rättvisa 
liksom i vrede. Men Wainahees älskade misstror henne, 
blind av svartsjuka, och stöter henne ifrån sig då hon 
kommer tillbaka. Hennes kärlek kan han likväl inte för-
göra. Han blir sårad i en ny strid, och hon vakar över honom 
och svalkar hans tinningar, där han ligger i feberyrsel. Då 
han är nära att försmäkta av törst, ger hon honom mjölk 
av friska kokosnötter, ehuru hon på deras placering bland 
platangrenarna ser att de äro tabu och vet att det kan betyda 
döden för henne. Till tack slår han henne blodig, då han 
vaknar upp ånyo. Likväl levde Wainahee »gladare än 
rosenskyn, ljuvligare än doftande blomman, ty hon levde 
som en droppe i den starkes hjärta, hon hade gärna varit 
ett stoft under hans fot, hon kunde äga hjärtats fria, vackra 
ödmjukhet, ty ingen befallde henne lyda slavens lydnad». 
Men den nye hövdingen vill hon inte följa, utan då hennes 
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älskade har stupat i striden, följer hon honom frivilligt i 
döden. 

Ett drag som möter oss även hos andra kvinnogestalter 
än Wainahee är kärleken till friheten. Längtan att handla 
av egen impuls. Som Wainahee söker Kuhinanuis dotter 
döden, då hon går miste om friheten. Och det bästa Vali i 
»Odalisken» vill önska »sin forne vän» är »frihet och livets 
fullhet». Hon vet vad det vill säga att gå miste om friheten. 
Därför vill hon inte ens hålla en fågel i bur, fastän den sjöng 
för henne och tröstade hennes hjärta. 

Hela denna grupp av teckningar har ett svårgripbart, 
subtilt samband med Runebergs diktning vid 1840-talets 
början, ett samband som påtagligen delvis bottnar i den 
gemensamma beundran för Almqvist. Litterärt sett är 
frändskapen med Nadeschda mest i ögonen fallande genom 
det romantiska bildspråket och ordvalet. Men också till 
sin innersta statur är den överjordiskt ädla, sköna slavinnan 
släkt med Alhejdi, Simrith, Vali och deras medsystrar. 
Samma atmosvär av höghet omger dem, samma helgon-
skimmer ville man nästan säga. Det är något av legender-
nas grundton och anda som går igen hos dem. Dessa teck-
ningar med sitt förhärligande av försakelsen, uppoffringen, 
en mer himmelsk än jordisk kärlek, äro de inte närmast 
»sköna sagor om andens makt och triumfer» — den beteck-
ning Runeberg gav legenderna i sitt installationsföredrag 
till lektorsämbetet. 

Det som förefaller oss mest främmande och föråldrat i 
dessa teckningar är den översvinnliga sentimentaliteten 
i innehåll och uttryckssätt. Men trots denna gripas vi 
av dem. Det är svårt att bedöma dem endast som litterära 
dokument, det rent mänskliga i dem tränger fram i för-
grunden. Känslan slår innerlig och varm emot oss. Orden 
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skälva av genomliden verklighet. Sången är av sorg upp-
runnen. Och mycket av det Fredrika Runeberg har diktat, 
bottnar i de tunga krisåren i början av 1840-talet. All sorg 
och smärta hon bar på ensam och aldrig gav luft, den för-
vandlade hon i dikt och det gav henne lisa. Den verkligt 
stora sorgen förädlar, det visa dessa personliga bikter. Det 
finns inget missljud i dem. Salik Sardar Khans maka kan 
inte hata, hon måste »älska» den sorgsna ljusa flickan, som 
till och med i den romantiska omklädnaden bär drag av 
Maria Prytz. Tonen i dessa teckningar har också något av 
fjärran klockklang, av något rofyllt, länge sedan övervunnet. 

Hur annorlunda äro inte tonfallen i de två teckningar 
som av allt att döma ha förhållandet till Emilie Björksten 
som bakgrund: Hildred och Aminas dröm. I den förra 
identifierar sig Fredrika Runeberg med höglandshövdingen 
Corallins maka, då hon söker upp en mäktig trollkunnig 
sierska och ber henne häva den förtrollning som binder 
hennes make. Corallin har tagit vård om en värnlös flicka 
och fört henne till sitt hus och nu har »hennes smil och hennes 
månskensögon» förtrollat honom. »Länge har jag fruktat 
den lismande veka flickans smil, idag är jag säker. Dougal, 
med den dubbla synen, har sett henne som Corallins maka». 
För sierskan blottar hon nu sin oro att en annan skall äga 
Corallins hjärta och vara mor för hans barn — icke för 
hennes eller deras! — då hon är borta. Den tanken kan hon 
i och för sig uthärda, »blott icke denna Edith, denna sachsar-
nas docka, detta svaga strå». Höglandshövdingens maka 
får inte vara svag. Med självkänsla säger hon, att solen 
inte får finna henne i säng, »vårdarinnan av det stora huset, 
hundrades matutdelerska». Hildred kämpar i feberyrsel 
mot det dödliga hatet i sitt bröst. »Jag skall dö, men hon 
måste följa mig, hon måste ock dö. Nej . . . icke vill jag 
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förtrampa den svaga. Hon må leva, blott hon icke griper 
efter vad som är mitt, mitt in i evigheten. Må hon lösa den 
förtrollning vari hon snärjer honom». Den stolta Hildred 
dör, innan hon har övervunnit sitt hat, men hon finner ingen 
ro. Det förtärande hatet driver henne upp ur graven. 
Först då hon ser hur kärleksfullt den unga Edith vårdar 
hennes febersjuka lilla gosse, slocknar Hildreds hat i kärlek. 

Till sin yttre gestaltning är denna teckning rikligt mängd 
med ossianska element, blandade med fornnordiska, ehuru 
på helt annat sätt än i Kung Fj alar. Medan Runeberg håller 
de olika elementen åtskils genom att teckna dels skotska, 
dels skandinaviska länder, smälter hans hustru samman 
allt till en skotsk-nordisk lokalfärg. 

Redan i anslaget möta vi drag av de nordiska kunga-
sagornas kärvhet bland de ossianska harpotonerna, då. 
»sångernas Clenmor» manas låta »tonerna skalla som svärds-
klang mot sköldar» och »sången smälta som det milda ekot 
om kvällen när lugnet vilar över Loch Lomonds vatten». 
Namnen äro dels skotska (Corallin, Eakin, siaren Dougal 
som för övrigt måhända är en reminiscens av siaren Dargar 
hos Runeberg), dels nordiska (Hildred, Norna), och skåde-
platsen bär skotskt-nordiska drag. Situationer som bardens 
sång, Hildreds rodd i den nattliga stormen bland öde klip-
por och gråterskorna som höja dödsklagan över Corallins 
maka tyda på Ossian-lektyr, medan männens vapenlekar 
föra tanken till Fjalars kungaborg och de gamla vikinga-
sagorna. Huvudpersonen, den viljekraftiga, lidelsefulla 
Hildred, förenar drag av kvinnogestalter i de nordiska 
vikingasagorna och av de kämpastarka mörna i Ossians 
sånger, medan Norna som bär lyckans lotter i sin hand 
tydligen är hämtad ur den nordiska mytologien. De roman-
tiska naturbilderna bära främst spår av Ossianinflytande, 
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så t. ex. de typiska nattstämningarna, den molnhöljda 
himmeln, den brända furan. Om den sistnämnda bilden 
berättar Fredrika Runeberg en gång i sina anteckningar på 
tal om att hon »i öfversättning» läste högt för Runeberg ur 
Ossian, »att han anmärkte om en eller annan af de ofta 
som det syntes mig alltför ofta återkommande bilderna, 
'den brända furan' t. ex., att de ju voro vackra». Bland 
övriga ossianska stilmedel kunde nämnas konstruktionen 
med genitivattribut av typen »sångernas Clenmor». 

Återgå vi till att skärskåda dessa Fredrika Runebergs 
kvinnogestalter ur en inre synvinkel, varsna vi hur det hos 
dem finns ett obetingat »trots allt», för de vilja kärleken, 
icke hatet, dessa kvinnor. Och vinna de kärleken tillbaka, 
då vira de ånyo glädjekransen kring sitt huvud såsom 
Oikameonna — »också på den gamlas lockar vilar kransen 
vackert, blott glädjen blommar i hennes hjärta» — eller 
brista ut med Miriam: »Ack, jag ville ju vara världens pärla 
för att vara god nog åt dig . . . Sindbad, du min herre och 
min make, min sol och mitt allt, hos dig är ljus och fröjd. 
Allt annat försvinner inför dig. Lovad vare Allah och 
Profeten, jag har dig åter och varje sorg är nu som strö-
molnet där i fjärran.» 

Det är få negativa drag Fredrika Runeberg tecknar hos 
sina kvinnogestalter. Fatima i »Miriam» är väl den enda som 
kunde kallas ond, men hennes ondska framhäves snarast 
för att ge relief åt Miriams allt försakande godhet. Hildred 
måste kämpa mot hatet i sitt bröst, Missionärens mor 
skövlar sin sons liv genom sin missriktade moderskärlek och 
Amina är genom sin exalterade känsla nära att störa lyckan 
i ett äktenskap. Men de äro undantag. 

I »Aminas dröm» är titelpersonen en svärmisk ung kvinna 
som med exalterad iver vill sprida trevnad i ett äktenskap, 
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där hustrun i hennes tanke alltför mycket lever för »små-
sinnets sorger och omsorger». Så drömmer hon en gång 
att hon står inför bönens ängel, som för fram människornas 
innersta önskningar till Gud. 

»Jag ville vara en ängel som du för att rätt kunna vara 
min älskade en ersättning för bristerna hos den som borde 
vara honom allt», säger Amina till ängeln. 

»Besinna dig ett ögonblick», säger bönens ängel, »tror du 
att du som ängel ännu skall hysa samma önskan?» 

Då Amina jakar, blir hennes bön hörd, och hon känner 
hur hennes väsen skäras till ljus och renhet, och som en 
osynlig ande svävar hon till den älskades hem. 

Men hur annorlunda synes henne icke nu allt det bekanta 
där. Hon ser sin väns hustru i omsorger, dem hon förr 
tyckte vara oädla, hon ser henne otålig och ofördragsam i 
mången ledsam stund, hon ser alla hennes fel, men hon ser 
också, att i djupet av hennes hjärta brinner en varm och 
stilla kärlek som blott väntar att mötas av genkärlek för 
att flamma upp och rena hela hennes väsen. Slutligen 
träder hennes älskade in och då hör hon en röst i sitt inre: 
»Heligt är mannens och kvinnans förbund, helgerånande 
varje annans ingripande däri». Drömmen slutar med att 
ängeln Amina sprider ett försonande ljus över »den förr för-
smådda» och mannen ser sin hustru i hennes sanna inres 
dager. Amina varsnade även hur doftande blommor om-
slöto de båda makarnas hjärtan och hur tusende små brustna 
band återknötos. 

Aminas dröm visar oss med all sannolikhet Fredrika 
Runebergs syn på Runebergs och Emilie Björkstens känsla 
för varann, men kan därjämte vid sidan av Runebergs brev.  
till Emilie och hans egna uttalanden i övrigt tjäna att be-
lysa det häftigt uppflammande, episodartade i hans kärlek 
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till henne. Att tonen i de få brev han skrev till henne 
efter 1850-talets ingång var en helt annan än i kärleks-
breven på 1840-talet hade helt visst djupare orsaker än 
oron att de genom postverket skulle råka i obehöriga hän-
der. I artikeln Skaldebrev (Nya Argus 1940 nr 18) har jag 
sökt ådagalägga varför Runeberg tröttnade vid Emilie Björk-
stens »nycker», varför denna känsla icke blev av större be-
tydelse för hans utveckling och hans diktning och varför 
hans ungdoms Frigga dock slutligen var den enda som var 
honom vuxen och den som fick behålla hans djupa kärlek. 

Aminas dröm och Det skönaste smycket voro de två 
första teckningar Snellman publicerade i Litteraturbladet 
1856. Med vänskapens intuition anade han att det ingick 
av författarinnans »hj ärtblad» särskilt i den förstnämnda 
teckningen, att Fredrika Runeberg i den blottade något 
av det allra innersta och ömtåligaste i sitt väsen. På det 
tyder hans yttrande i decemberbrevet 1856, där han på tal 
om teckningarna skriver, att »den bästa delen är sagan ur 
ditt eget hjärtas verklighet, kära Vän» (s. 185). Också andra 
av hennes samtida synas ha varsnat det starkt personliga 
tonfallet. Den 19 februari 1857 skriver Maria Lille till 
Emilie Björks-ten på tal om »den änglalika kvinnan»: »Denna 
storsinta kvinna, vi nyss menat, har nog förstått dig så 
ädelt och vackert, som hon förstod Amina en gång.» 

I fråga om själva sättet att teckna och drömma är det 
intressant att iaktta hur Fredrika Runeberg bygger upp 
sina teckningar ur naturfolkens liv på grund av etnografiska 
fakta, som hon ger konkret åskådlighet utan alla beskriv-
ningar blott genom människornas liv och sätt att handla. 
Inom den ramen gjuter hon in ett intensivt stycke mänsk-
ligt liv och mänskliga känslor. Z Min pennas saga berör 
hon frågan ett par gånger i teori. Då Runeberg hade läst 
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hennes första teckningar, hade han »lifligt» yttrat: »Detta är 
framtidsroman.' Åt detta håll skall romanen komma att 
gå». Med uttrycket »framtidsromanen» menade »Rbg natur-
ligtvis väl icke», fortsätter hon, »att en så obetydlig penna 
som min skulle gifva impulsen till en ny art af romaner, utan 
endast att det väl skulle komma en tid, då romanen skulle 
söka att teckna den tid och de personer den vill framställa 
så att säga genom sig sjelfva, icke genom författarens be-
skrifningar. Utan så vidt möjligt genom att återge så att 
säga den luft hvari de andas eller hvad i vårt talspråk oss 
emellan vi brukade benämna 'kostym'. 

Troligen kommer väl icke altför länge den nu moderna 
romanen att qvarstå, ehuru den nu utträngt den historiska 
— liksom till stor del 'äfventyrs-' . Den nu moderna romanen 
benämnes ofta 'karaktärsromanen', mig synes ej med rätta, 
då i sina historiska romaner Walter Scott åtminstone ger 
karaktärer, mera klara och bättre skildrade än de som 
åstadkommas med nutidens långa beskrifvanden och skild-
ringar. Man anser sig ju knappt kunna säga att en person 
neg, utan att vidlyftigt omorda hvilka muskler som dervid 
måste sättas i rörelse och oaktat all denna dissekering eller 
rättare vivisektion får man om sjelfva saken intet klarare 
begrepp än man får af de enkla orden: hon neg. Detta 
slösande med ord synes mig ganska öfverflödigt, enda, om 
ock nog tvetydiga fördelen synes mig vara lättheten att 
sålunda fylla volymer. Egentligen är det mest i sednaste 
tider, som man använder så mycket ord för att söka disse-
kera själen, men under min medelålder herrskade redan 
samma metod, ehuru då användt mera på yttre saker och 
förhållanden än kanske nu är fallet. Att jag icke skulle 
söka att följa denna väg, den jag ej älskade var naturligt. 
För mig syntes mera frestande att försöka låta menniskorna 
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karakteriseras af sina handlingar och sina ord, mera än 
af beskrifningar om hvad de tänkte och ville. Derföre för-
sökte jag alltid ställa mig midt in i handlingen. Noggran-
nast synes detta i Teckningar och drömmar. Slår jag nu 
upp hvarsom helst för att taga ett exempel. Kamtschadalens 
hustru råkar falla upp. Nu borde jag enligt rådande sed 
stått utom sakerna och beskrifvit och resonnerat om huru 
och hvarföre på Kamtschatka ägandet af ett hus af träd 
var bevis på rikedom. Berätta om huru der dansas en 
björnen härmande dans. Noga beskrifva rummet där man 
dansar och påpeka huru karakteristiskt det är, resonnera 
om dess olikhet med våra danssalar. Så ock borde skildras 
sederna vid köttets utdelning. Om kossakerna och deras 
uppförande mot de infödde och anledningen till sägen att 
hänvisa björnen att hämnas på dem gåfve ju stoff till både 
politiska och andra resonnementer. Så ock jämförelsen 
emellan vildens och den civiliserades kärlek, jemte alla 
erforderliga upplysningar om seder och bruk och om alla de 
sj älsskiftningar som hos berättelsens personer försiggå med 
anledning af hvad som iakttages m. m. m. m. Huru intres-
santa och upplysande kunde icke dessa och tusen andra 
saker göras, men i dess ställe syntes mig alt sådant helt 
onödigt, ty då jag så att säga faller med dörren in i huset 
och låter mina figurer dansa björndans eller äflas om att 
få vidröra den utkorade flickans bara hull, tjena för 
bruden eller dylikt, så synes mig att enhvar sjelf kan 
likaväl se alla de der sakerna som om jag beskrifver dem. 
Detta utpekande synes mig nära nog som om man an-
såge läsaren som ett tandlöst barn och tuggade maten åt 
honom. Komme framdeles någon framstående författare 
att från samma synpunkt se förhållandena, då kunde 
Runebergs ord om framtidsromanen kanske sannas. Och 

20 
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man skulle då tycka sig se ett folk lefva och röras i sitt 
naturliga lif en hvar i sin atmosfer och efter sin sed och art.» 

Då Runeberg efter Herders Stimmen der Völker in 
Liedern återgav bl. a. en lapsk, en grönländsk och ett antal 
madagaskariska sånger bifogade han några inledande ord 
om hur sådana stycken klarare ge bilden av ett folks seder, 
liv, religion och väsen än långa resebeskrivningar. Analogt 
ville Fredrika Runeberg med sina prosadikter ge en synte-
tisk bild av primitivt liv, särskilt av kvinnans ställning i 
ett sådant samhälle. 

Vi ha dröjt vid det sakliga underlaget till Aikyn (s. 289 f.), 
Simrith (s. 178 f.), Salik Sardar Khans maka (s. 171). Till 
Kamtschadalens hustru har av allt att döma främst Otto 
von Kotzebues Resa kring jorden (Stockholm 1830) lämnat 
nödigt stoff. Partier av boken återgåvos i Helsingfors Mor-
gonblad 1832, så man kan ta för givet att Fredrika Rune-
berg hade läst den. Det är t. o. m. troligt att det var hon 
som hade gjort utdragen. Reseskildringar utgjorde hela li-
vet en favoritlektyr för henne och finnas talrikt företrädda 
i det runebergska biblioteket. Ännu 1870 skrev hon till 
Emilie Björksten: »Min gamla flyttfågelnatur fröjdar sig 
som kusken åt pisksmällen, då jag vet att folk få resa. 
Löjligt nog drömmer jag ännu ofta vaken om resor och 
färder, under det jag dock i verkligheten tycker mig ha en 
lång färd före, då jag nu ärnar mig att så några blomfrön i 
drivbänkar på en ännu där tom fläck. Du undrar kanske att 
jag säger mig haft sträckfågelnatur, som dock varit så 
stationär, men ett är håg för något ett annat omständig-
heternas makt. Men ännu liksom i barnaåren läser jag därför 
gärna resebeskrivningar och ännu kan jag av en sådan bli 
så livad, att jag tycker mig vara eller ännu kunde komma 
till tropikländer, till Afrika, Asien eller varhelst resan går.» 
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Nog av! På sin färd passerar Kotzebue bl. a. Tongatabu, 
där hövdingen över Vänskapsöarna bodde, och kommer även 
till Kamtschatka. S. 214 skildrar han utförligt hur äkten-
skap ingås bland kamtschadalerna. »Den karl, som önskade 
gifta sig med en flicka, gick till hennes föräldrar och tog 
utan vidare förklaring del i husets alla arbeten. Han ansågs 
nu såsom han hade varit riktigt stadd i tjänst och måste 
uträtta allt vad man honom uppdrog, till dess det lyckades 
honom att vinna flickans och hennes föräldrars välvilja. 
Detta räckte ofta flera år.» Själva »fångandet» var ett svårt 
prov och så länge mannen inte lyckades med det, måste han 
oavbrutet tjäna för flickan. »Stå på dig, Amulamela . . 
icke skall du säljas för ringa tjänst. Akta väl, låt ej friarn 
vidröra dig. Vi skola vakta dig noga.» Men vann han 
flickans tycke och voro föräldrarna nöjda med honom, 
så gåvo de honom lov att fånga henne. S. 216 skildrar 
v. Kotzebue en björnjakt, och orden kosackerna »som kom-
mit och hålla på att inrota sig hos oss och bliva oss över-
mäktige» (s. 233 i T. o. dr.) låta oss med ledning av Kotzebue 
s. 210 förlägga händelsen till sekelskiftet 16-1700, då 
Kamtschatka blev lagt under ryska kronan. De vilda 
kosackerna övade ofog och voro barbariska mot befolk-
ningen, så landets erövring slutade med »kamtschadalernas 
nästan fullkomliga utrotande». 

Ehuru gästabudet sedan björnen blivit fälld liksom 
någon enstaka bild — »du skogens gyllne bär» — för tanken 
till Kalevala, synes James Cook näst v. Kotzebue ha lämnat 
Fredrika Runeberg drag för lokalfärgen. S. 558 i sin tredje 
resa skildrar också Cook hur en björnjakt på Kamtschatka 
går till och ss. 527 o. 360 berättar han om björndansen som 
v. K. icke nämner. Den återger alla de rörelser invånarna 
varsnat hos ortens talrika björnar, beskriver han, och den 
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dansare anses för mästare som lyckas bäst i härmningens 
konst. Vidare skildrar Cook hur kamtschadalen fostrar upp 
sina hundar till dragare, han berättar om jurterna och andra 
hus av trä som den förmögne kamtschadalen kan bestå sig 
med, om klädedräkten m. m. Det är med Cooks tillhjälp 
Fredrika Runeberg pryder den sköna Amulamelas dräkt med 
bräm av filfrasens skinn och hennes hår med glänsande vita 
filfrastassar. S. 569 berättar Cook: »En Kamtschadalare 
yfves ansenligt, då han består sig en liten bräm af detta, 
djurs hud. Qvinkönet pryder sina hår med de hvita ben-
lingarne, som anses höja täckheten af en Kamtschadalisk 
Coeffure». Slutligen må nämnas att Fredrika Runeberg 
har givit sin kamtschadal namn efter en av Kamtschatkas 
största floder, Bolschaja—Reka. I denna etnografiskt rik-
tiga skildring diktar Fredrika Runeberg in den starkt 
personligt färgade sagan om kamtschadalflickan Amulamela. 

Också i Kvinnan på Tongatabu har Fredrika Rune-
berg för lokalfärgen hämtat drag ur Cooks skildring av sin 
vistelse på ön. S. 98 redogör han för vissa tabuföreställningar 
som återspeglas i hennes teckning. Han nämner här om 
två kvinnor som voro tabu för att de tvagit en död och 
därför matades av andra kvinnor. Om Wainahee sägs det: 
»Hennes händer voro tabu . . . ty hon hade vidrört en död. 
Hennes vänner buro mat till henne och förde den till hennes 
läppar . . .» S. 149 berättar Cook om hur de kvinnor som 
bli tabu för en längre tid måste undergå en omständligare 
rening. »Sedan deras tabutid är till ända, bada de i deras 
dammar . . . uppvakta sedermera konungen, betyga på 
vanligt sätt sin undergivenhet och fatta slutligen hans fot 
och röra därmed sina axlar och sitt bröst. Konungen om-
famnar dem därefter, då de gå sin väg renade». I Kvinnan 
på Tongatabu heter det: »Och Wainahee badade i in- 
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sjöns våg . . . Djupt ödmjukade sig Wainahee inför ho-
nom, nedsättande sig vid hans fot. Hövdingen stannade 
och Wainahee vidrörde sina axlar med hans fot; men då 
hövdingen skulle upplyfta och omfamna den unga för att 
upphäva tabu, då bävade den starke . . . men slöt henne 
sedan häftigt till sig . . . Och han tog av sitt huvud sin röda 
fjäderprydnad och fäste den på Wainahees huvud». Många, 
gånger omtalar Cook vilket värde röda fjädrar ha för invå-
narna på Vänskapsöarna. 

Händelsen är förlagd till en tid då hedniska föreställ-
ningar ännu leva kvar på ön. »De många öarnas gud är 
kvinna, hon bor i skyarna», tror Wainahee. Cook berättar 
s. 145: »All tings upphofsman är hos dem känd under namn 
af kalla-futonga, och anses för en qvinna, som bor i skyarna, 
samt bestyr om regn, åska, med flera Meteorer». Kristen-
domen har dock redan kommit till ön — v. Kotzebue nämner 
s. 93 att Londonska Missionssällskapet skickat missionärer 
till Tongatabu. »Wainahee ville bliva främlingens syster 
och låta honom vattenösa sitt huvud — men hon vill det 
ej numera . . . Se, främlingen säger, att hans gud befaller 
kvinnan lyda mannen»! En gång då främlingen vill ro 
över till vikens andra sida, slås kanoten i bitar av brän-
ningarna kring korallreven. För att rädda den drunknande 
kastar sig Wainahee i det salta havsvattnet, »som skys av 
öarnas tärnor». A. a. s. 135 omtalar Cook hur .de hellre än 
havsvattnet nyttja vattnet i de små pölarna på land, ehuru 
det »stinker odrägligt». Till Wainahees klagan över den 
döde främlingen har Fredrika Runeberg måhända fått im-
pulsen av de högtidliga sånger som Cook omtalar som van-
liga bland invånarna på Söderhavsöarna. Men samtidigt för 
»de milda sjöarnas mö» tanken till bardernas och de unga 
kvinnornas klagosånger över stupade ynglingar hos Ossian. 
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Stöldepisoden som Fredrika Runeberg låter ingå i skis-
sen har också den på sitt sätt reellt underlag. Cook omtalar 
invånarnas nyfikenhet och benägenhet för snatteri då främ-
lingar nalkas med sällsynta varor. Också rent yttre detaljer 
som kokospalmerna, etoaträdet, de vita sandkusterna, 
bidra att ge exakt lokalfärg. 

En särställning bland Teckningar och drömmar inta de 
två grönskande skotten på den nationella åboromantikens 
stam: Manalajungfrun och Suomikvinnan på Saimaudden. 
Bägge ha hämtat sina motiv från det finska folkets forn-
tid vid övergången från heden tid till kristen. I Manala-
jungfrun förverkligar Fredrika Runeberg den herderska, av 
åboromantikerna varmt omhuldade tanken att utnyttja 
de gamla myterna för diktningen. Teckningen är av allt 
att döma inspirerad av 9. runan i Kalevala (första uppl. 
1835). Där omtalas hur Väinämöinen beger sig till Tuonela 
för att söka några ord han behöver då han med ordets makt 
bygger sig en båt. På Tuonelas flod ropar han (versraderna 
81-82): 

Tuo venettä, Tuonen tytti, 
lauttoa, Manalan lapsi. 

Längre fram förekomma benämningarna »Tuonen tyttäret», 
»Kalman immet», »Manalan neiot». Kring denna kärna 
spinner förf. sin fabel. 

Inte långt förrän Fredrika Runeberg tog upp motivet 
hade hon själv räddats ur dödens grepp — teckningen 
trycktes år 1845 i Borgå Tidning. Det förefaller som om de 
kritiska åren i början av 1840-talet hade satt sina spår 
också i den. Manalajungfrun Kalmatar, förgängelsens dotter, 
ser en ung krigare närma sig Manalahemmet på Tuoni-
strömmens strand. Hennes värv är att hjälpa döden vinna 
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seger över livet, men då hon möter den svårt sårade yng-
lingen förstår hon att liv är kärlek och försmår att fullgöra 
sitt värv. Hon unnar ynglingen livet och följer honom som 
ett skyddande väsen, men fordrar intet för sig själv, önskar 
bara stundom stå vid hans läger, »se dig lycklig vid hennes 
sida, hennes, vars hjärta hyser varm blod och kanske varm 
kärlek, men som dock ej kan älska dig som jag!» Fylld av 
fasa vid tanken på Manalahemmet, där »förstöring och till-
intetgörelse» bo, utbrister hon: »Förskjut ej den arma från 
livet, från ljuset, från dig.» Gripande sjunger hon »tyst vid 

sig själv»: 

Ack ej glädje jag ju söker; 
söker blott en droppe värma, 
liten som i svalans hjärta, 
i än mindre fågels inre, 
som i minsta blommas fibrer, 
som i minsta stoftkorns gömma. 
Söker blott av ljus en stråle, 
ej så rik som lysmaskskenet, 
mindre än ett fjärilögas. 
Men hos honom blott finns värme, 
men blott han är ljus och glädje, 
han som, arma, dig förskjuter! 
— — — — 
Om jag dock den siska vore 
till vars röst han villigt lyssnar. 
Om jag helst den blomma vore 
som hans hand så vänligt bryter. 
Om med fläkten jag fick byta 
som förfriskar milt hans kinder, 
ljust och rikt mitt öde vore. 
Milda skapare mig unna 
till en flinga snö att bytas, 
som får smälta på hans lockar; 
eller till en liten bubbla, 
som försvinner vid hans händer; 
eller blott till stoft på marken 
som utav hans fot får krossas». 
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Kalmatar vakar vid krigarens bädd och snart tillfrisknar 
den sjuke. Han drabbas nu av tung sorg och svikes i sin 
kärlek, men Kalmatar stannar kvar vid hans sida. »Hon 
svalkade den glödande kinden, hon lade handen på hans 
hjärta och lugnade dess vassa, brännande slag. Ynglingen 
kastade sig ned i gräset; ännu dröjde vid hans sida Kalmatar. 
Hon följde den arme med glädje, ty han jagade icke bort 
henne; men ack, det var emedan han ej blev henne varse». 
Under korstågsstriderna träffades Kalmatars yngling av en 
pil i hjärtat och då kunde hon inte längre »liva den fallne». 
Denna saga om Kalmas dotter är invävd med föreställ-
ningar från brytningen mellan heden tid och kristen. »Den 
gamle» får vika för »honom som är starkare än sången, ty 
han är kärleken, starkare än den som vet ord, ty han är 
ordet». Och teckningen slutar med att Manalajungfrun 
flyger med den döde ynglingens ande »ej till Manala mer, 
men till ett högre hem!» 

Också Suomikvinnan på Saimaudden ger uttryck åt 
den romantiska föreställningen om värdet av det nationella 
och ursprungliga, här det urfinska i motsats till den katolska 
bildning som svenskarna införde. Skissen är dock knappast 
avsedd att utgöra en jämförelse mellan svenskt och ur-
finskt till det senares förmån. I slutet låter förf. också 
ett av »det främmande landets barn» genom sina böner 
»om tröst och klarhet för henne, som ännu ej sett ljuset», 
gjuta »dagg på Ylpytars afton». 

Som redan framgått söker sig Fredrika Runeberg i ett 
flertal teckningar till fjärran himmelsstreck. Blott dessa 
två ha finskt nationella motiv. Hon vittnar också: 

Kulna, sorgsna Suomisångens 
rika, varma blomstrande syster, 
dunkelt glödande öster, du, 
du lockar mig mer». 
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Försök till en grundligare psykologisk motivering före-
komma inte i teckningarna, vilket också är rätt naturligt 
i betraktande av det lilla formatet. Gestalterna skilja sig 
inte från varandra genom mycket utpräglade särdrag, de 
äro tvärtom snarare rätt onyanserat och mången gång 
schablonmässigt tecknade, i stora förenklade linjer som 
starkt framhäva vissa grunddrag i deras väsen. Den inre 
frändskapen mellan dem låter oss förstå att Fredrika Rune-
berg i dem har diktat in mycket av det som rörde sig i 
hennes eget bröst, att hon var släkt med dessa starka lidelse-
fulla kvinnor, som inte visste av mått och gränser för sin 
hängivenhet, som förstodo att övervinna det onda med det 
goda och som inte fruktade ens dödens fasor om de därmed 
tjänade den man som hade deras kärlek. 

Stilen i denna grupp utmärker sig i allmänhet för ett 
högromantiskt, allmänpoetiskt språk, som harmonierar med 
de exotiska motiven och bär en emfatisk, retorisk prägel. 
Vanlig är den retoriska frågan av den typ som inleder t. ex. 
Indianens kvinna: »Varför bär Oikameonna, den gamla, 
kransad lock, varför bär det gamla huvudet rosor?» Upp-
repningar och ordomställningar understryka det musika-
liskt-rytmiska och bidra till prägeln av romantisk stili-
sering: »Varför bär Lilameha, den unga, kransad lock, varför 
bär det unga huvudet rosor? Ofta vissnar det unga hjärtat 
av sorg, innan kransen vissnat på lockarna, ofta . . .» Utrop 
och hänvändelser, så hemma i lyriskt romantisk stil, av-
bryta berättelsen: »Vissna icke, unga skogsblomma; djupt 
skulle Wischtonnoh sörja, djupt skulle hövdingen lida. Dö 
icke, fagra, Wischtonnoh skall icke lida, Oikameonna kan 
hjälpa.» De parallella leden äro härvid ofta tre till antalet 
och de korta samordnade satserna följa på varann utan 
fogeord, varigenom stegring och intensitet ernås: »Befall rå- 
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djuret att stanna, när du bortför dess unge, bjud bladet 
stanna, som fallit i bergforsens virvel, bjud kvinnan stanna, 
då hon är skild från sin make». Med detta slag av parallellism 
följer en fläkt av primitiv poesi, som i Aikyn, Manalajungfrun 
och Suomikvinnan på Saimaudden på det närmaste är 
besläktad med den finska folkpoesin, i Simrith åter bär en 
högtidlig prägel av bibelstil. Liksom den mystiskt hög-
tidliga upprepningen odlades denna parallellism av Alm-
qvist, exempelvis i Signora Luna. 

Också ordvalet bidrar till att ge språket en högromantisk 
prägel, dels genom ålderdomligt arkaiserande uttryck 
»vadan korn pilen i ensamma natten?» —, dels genom milj ö-
präglade ord och sådana som hänga samman med dragningen 
till det praktfulla och exotiskt yppiga, såsom de romantiska 
färg- och ädelstensorden. Metaforer och liknelser äro stäm-
ningsbetonade, mången gång verkningsfulla. »Hon levde 
länge som plantan på sanden, då ingen droppe regn faller». 
»Tala ej till henne (Aikyn) som snöstormen talar till drivan». 
»Skälvande av ångest slöto sig de unga tillsamman, lika 
blommorna i hortensians kronor». Lägger man härtill de 
färgrika, exotiskt klingande namnen, som hon kan ha sti-
mulerats till dels av Almqvist, dels av samtida reseskild-
ringar, har man grunddragen i den style pathetique som 
Fredrika Runeberg utbildat åt sig i den speciella genre av 
teckningar och drömmar det nu varit fråga om. 

De »sagoparabler» som ingå i Teckningar och drömmar 
fullständiga den bild vi ha fått av Fredrika Runeberg, och 
det göra kanske i än högre grad de små skisser, där hon 
helt enkelt ger uttryck åt en tanke eller känsla som helt 
har bemäktigat sig henne. Sådana skisser äro Vad skall den 
gamla (jfr s. 268), En saga om vreden och Elas frågor. 
Framställningssättet visar också här beröringspunkter med 
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Almqvist. Symboliken i En saga om vreden för tanken 
till en bild i Svartsjukans nätter, där skalden vill »samla 
smärtans alla vapen» och trycka dem så flitigt i sin barm, 
»att sår på sår må regna». 

»Vet du vad vrede är? Jo det är ett helt knippe dolkar 
och svärd, fina, skarpa, vassa och osynliga. De finnas just 
invid människohjärtat, vid somliga flere, vid somliga färre, 
hos somliga stora, vassa och skarpa mera än om de voro 
smidda av det finaste stål, hos andra 'likna de blott små 
knappnålar, ja hos några till och med endast agnar. De 
ligga helt tätt tillsamman, lika bladen i en pennkniv med 
många bett och inrättningar, och äro så konstfullt samman-
fogade att de upptaga blott ett helt litet rum, och där 
sammanhållas de av en stark klämmare från hjärtat. Men 
när hjärtat kommer i sådan svallning att klämmarn rubbas, 
då springa fjädrar opp och alla de fina skarpa vapnen 
spridas omkring till tungans spets, till ögat, till handen, ja 
till varje kroppens del, och därifrån ut i världen. 

De såra, de sticka, de mörda blint vad de träffa, men vi 
som utsända dem, vi märka dem vanligen ej, ty de äro 
osynliga. Sedan de rasat så länge att de spända nervfjäd-
rarne slaknat, då falla de åter småningom tillbaka, var på 
sin plats och den starka klämmarn griper åter fast över 
dem. 

Men, ser du, det händer ändå att mången stackars kvinna 
märker sprittningen när fjädrarna slå opp. Förskräckt 
över att de vassa vapnen äro lössläppta vill hon samla dem 
åter, men vad förmår hon, den svaga, vad förstår hon, den 
olärda, av deras konstiga mekanik. Men hon strävar och 
bjuder till och trycker dem så rakt ned i sitt bröst, in i 
hjärtat, våldsamt, våldsamt, de måste ned, och slutligen, 
sedan hon länge arbetat med dem, måste de jämka sig in på 
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sina bestämda rum och klämmarn griper om dem, men 
hjärtat är söndersargat och det är så sjukt innan det helnar 
igen. Dock öga och tunga kasta inga dolkar mera, och hon 
känner då åtminstone åter sig vara kvinna. 

Sök dock icke för ro skull att lösa hennes vrede, du vet 
icke hur den kan ge smärta. Och så är det slut med min 
saga.» 

Elas frågor åter är en hymn till det ödmjuka kärleks-
fulla sinnelaget. Ela har ännu inte tagit mänsklig gestalt, 
men står redan vid himlens rand och blickar ner på jorden, 
där hon snart skall börja sin bana. Hon ser mycket som är 
vackert, men också mycket som icke är så. Hon skildrar 
det för sin ledsagare, en ängel som genomgått prövotiden 
på jorden och länge sedan kommit tillbaka. 

»Jag ser tvenne människor, båda uttala sitt innersta i 
ord. Varför synes mig den ena så ful och den andra så vacker, 
då den enas mening likväl är så lik den andras?» 

»Vad säga de?» 

Den ena säger: »du är fattig, det är min skyldighet att 
hjälpa dig. Jag ger med glädje vad jag kan giva dig, fast 
det är ringa. Jag skall arbeta för dig, för att förtjäna åt 
dig mera. Se jag har två klänningar, tag den ena; jag har 
en bit bröd, jag ger hälften åt dig; jag har en bädd, den kan 
ej delas, tag den hel, jag kan sova på marken.» 

Den andra säger: »Jag är fattig, det är din skyldighet 
att hjälpa mig. Du bör ge med glädje, men ringa är det 
du ger. Du skall arbeta för att skaffa mig mera. Tag hit 
din klänning, ditt bröd, din bädd. Du må vara glad, att jag 
vill ta emot en så ringa gåva». Varför är den ena ful och 
den andra vacker, båda tala ju detsamma? 

Vad ser du mera? 

Jag ser en moder, hon säger åt sitt barn: »Du mitt hjärtas 
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blomma, jag vill vaka för dig, jag vill lida för dig, dö för 
dig. Ack, vad äro vakor och mödor, dem räknar jag ej». 
Barnet säger: »Moder du bör vaka för mig, lida för mig, dö 
för mig! Vad äro väl vakor och mödor, dem må du ej räkna 
på». Varför är modern vacker, varför är barnet fult, de 
tala ju båda detsamma? 

Ser du ännu mera? 
Jag ser en man och en kvinna. Kvinnan säger: »Du är 

min herre, din är jag. Du är mitt ljus, mitt liv, vad är väl 
jag utan dig. Se huru god du är, att du icke försmår den 
ringa. Du är min kraft, min starkhet. Giv mig blott din 
kärlek, och jag behöver intet annat i världen. Dig vill jag 
lyda, det är min plikt; jag vill böja mig i stoftet inför dig 
och vara din slavinna, det är min ära». Mannen säger: »Min 
är du, jag är din konung och herre, ditt ljus, ditt liv. Se 
huru god jag är, att jag icke försmår den ringa. Jag är 
din kraft, din starkhet. Vad kan väl du utan mig? Du 
behöver intet i världen utan genom mig. Lyd, det är din 
plikt; böj dig i stoftet för min fot, du är min slavinna, det 
är din ära.» 

Se, båda tala samma ord, och dock hur ful är han icke 
för mig och hur vacker hon! Då orden äro så lika, hur bli 
genom dem den ena så vacker, den andra så ful?» 

Sagoparablerna ge, såsom namnet anger, i sagans om-
klädnad uttryck åt en ide eller tanke. Som vi känna bl. a. 
från Nya Testamentet hämtar parabeln sitt ämne från var-
dagslivet. Den romantiska reaktionen mot högklassicismen 
i slutet av 18:de århundradet hade återupplivat intresset för 
diktarten. Både Lessing och Herder hade använt stilen lik-
som senare F. A. Krummacher, som Fredrika Tengström 
varmt beundrade i sin ungdom och som troligen gett henne 
impulsen till denna diktform. Också i dessa sagoparabler 
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ger oss Fredrika Runeberg glimtar ur sitt innersta. Hän-
delser och stämningar i hennes vardagstillvaro ha befruk-
tat hennes ingivelse och utlöst sig i dikt. Det är hennes 
blommor, det är solen och vinden, det är djur och män-
niskor omkring henne som lämnat henne stoff. 

De flesta sagoparablerna ha motiv från växtriket. 
Mycket genomskinlig är symboliken i »Rankväxten», plantor 
som bruka sätt as »vid unga träd på skuggsidan». Den berät-
tande hade fått tvenne frön och planterade det ena som 
trädgårdsmästaren föreskrev: »Nog får hon sol ändå genom 
återskenet av trädets löv, vad skulle en ranka mera behöva, 
hon får leva på trädets bekostnad, icke duger hon till sj älv-
ständig växt. Bind och basta henne i bestämda former och 
fasoner allt efter som hon växer opp, skär bort alla skott, 
som vilja sväva i luften, och du skall få se hur vacker och 
ändamålsenlig hon skall bli. 

Mig syntes min rankas öde tungt, men jag lydde man-
nens råd, ty han var ju så mycket klokare än jag. Men jag 
planterade dock blott det ena fröet. 

Det växte upp, min ranka sköt i höjden, jag bastade 
och band henne. Hon sköt ut lena, fina trådar, liksom för 
att omfatta eller fästa sig vid något, men ofta då jag vridit 
och format och bundit henne, hade just den sida råkat vändas 
utåt varifrån trådarna skulle växa ut och så sköto de fladd-
rande i luften, och så skar jag bort dem. 

Trädets stam var på sina ställen skrovlig och knölig. 
Min hårt bundna ranka blev vid sådana ställen kantig, 
underlig och liksom knuten. Småningom stego dock de 
bleklagda stänglarna uppåt, de trängde sig fram med list 
emellan många av de finaste av trädets grenar och tvungo 
dem att vridas ur sin riktning, sammansnärjde och hop-
trasslade andra, och mitt träd och min ranka stodo hop- 
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tovade till en underlig skapelse, där väl trädet egentligen 
syntes stödja rankan, men mången påstod också, att det 
var rankan som behärskade trädet. Små bleka blommor 
prydde ändå här och där min stackars ranka, men hon såg 
så sned, så kantig och så bortkrånglad ut, att jag tänkte: 
nej ranka, så var visst icke ditt väsendes rätta art! 

Invid ett annat träd satte jag nu mitt andra frö, sålunda 
att rankan och trädet skulle dela lika av Guds sol och luft 
och dag. 

Mitt frö växte upp, jag lät stängeln växa fritt utan att 
binda den i konstlat tvång. Trädgårdsmästaren, min 
granne, kom och såg det, han hånlog och sade: »Jaså, du vill 
göra ett träd av den där rankan, men se det blir den ändå 
i evighet icke; rankan blir aldrig annat än en ranka. 

Skall det då nödvändigt fordras tvång, för att kunna 
bli vad man är skapad till att vara, tänkte jag. Behöver 
Gud hjälp av människolagens tvång för att få sin skapelse 
fulländad; men jag svarade intet. Jag såg, hur i Guds fria 
sköna värld allt artade sig väl utan bojor och band, och jag 
trodde på min ranka. 

Och hon växte och hon skickade ut sina fina trådar 
och fäste sig med dem vid trädet och slingrade sig om trädet 
och utvecklade sig allt rikare och smög sig allt närmare. 
Och även detta träd var skrovligt och knottrigt här och 
där, men i fria mjuka vågor smög sig min ranka fram där-
över och fäste ofta just vid dessa ojämnheter sina trådar 
och slog ofta just där ut sina blommor. Och många skott, 
som först tycktes sväva i luften några dagar, blevo sedan 
just de lätta trådar vilka fäste sig vid trädet och dess grenar, 
och smögo sig mellan grenarna mjukt, ja man kunde säga 
harmoniskt. Men dessa drag av ett den förtrycktas listigt 
tillkämpade välde, som den andra rankan så ofta fram- 
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ställde, de funnos icke här, utan skön och rik i sin vekhet 
och fägring blomstrade min ranka i fulla, svällande och 
doftande blommor. 

Allt större och präktigare växte mitt träd, allt mjukare 
och rikare min ranka; och se de voro min trädgårds skö-
naste prydnad och mitt ögas glädje.» 

Samma tema med olika variationer återkommer i den 
allegoriska bagatellen »Liljekonvaljen» — tydligen byggd på 
intryck från Punkaharjuresan — och i »Puppan». »Olean-
dern» blir för' oss en levande varelse med tanke och känsla, 
med något av tragik i sin ständigt gäckade längtan att 
blomma rikt och vackert. »Jasminen» får vara ett redskap i 
goda makters hand och »Rosen» få.r symbolisera konstnären 
som vill ge uttryck åt sitt eget jag och möts av oför-
ståelse. Den personliga tonen är påfallande. 

»Unga flicka, ros i knopp. Som du längtade rosen att ge 
dag åt sitt inres fägring och doft, och hon vecklade mer och 
mer ut sina blad, och hennes doft blev allt mera rik. Och 
solen skymdes av moln, men rosen sörjde ej, ty hon ägde 
sin doft, och stormen brusade ikring henne och skakade 
hennes blad, men hon härjades icke därav, ty hon var frisk 
i sitt inre; och fjäriln gäckade hennes kärlek, men ännu levde 
i hennes inre det liv som utvecklade doft och fägring. 

Men så kom en mask, den kröp allt närmare och sade: 
Du egenkära, du fåfänga! Blott för att söka världens pris 
utbreder du doft och fägring, dem du borde kväva eller 
åtminstone gömma djupt i din knopp. Tukta din fåfänga, 
avkläd dig dessa onödiga blad. Och vid hennes hjärta satte 
sig masken och gnagde djupt». 

En vind blåste upp; den var ej stark, den skakade sakta 
på rosenbusken, men rosens alla blad föllo och ett fröhus 
omgivet av taggar stod kvar. 
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»Arma ros jag vill samla dina blad, kanske de ännu äga 

kvar litet doft.» 
R. F. v. Willebrand ser i den lilla skissen en udd emot 

pietismen. Närmast synes den dock vara ett uttryck för 
Fredrika Runebergs ständigt återkommande tvivel om hon 
har rätt att »ge dag åt sitt inres fägring» eller mera prosaiskt 
uttryckt, ägna sig åt sitt författarskap. 

I den älskliga sagan om »Strålbarnen» utvecklar Fredrika 
Runeberg en yster och lekfull grace, som ger bilden av henne 
ett nytt drag. Hon berättar i Min pennas saga, att Runeberg 
satte in den uttrycksfulla raden »de höllo sitt jordeliv för 
ett fängelseliv» och tillägger med förklarlig ambition, att 
han gjort »endast få ändringar» i hennes skrifter, »och aldrig 
mer än utbyte af ett eller annat ord. Sjelf hade jag ock 
alltid bedt honom att f örkasta, icke förbättra, kvad han funne 
underhaltigt. Att pryda mig med lånta fjädrar har jag 
aldrig velat». I »Fläktarnas lek» är Fredrika Runebergs ord-
konst sprudlande och skälmsk som de små fläktarnas yra. 
På en grund av små lustiga iakttagelser ur verkligheten 
har hon här byggt upp en hel liten värld av färger och 

doft. 
Porslinsfigurernas samtal på kakelugnskransen i »Glas-

örat» och myggbackfischernas i »Myggdansen» ge försök till 
samhällssatir, i det senare fallet ges glimtar ur ett små-
stadssamhälle — i myggornas rike. I »De vackra orden» 
åskådliggör förf. ordens intighet gentemot handlingen och 
visar samtidigt hur bländade människor mången gång äro 
av vackra och tomma ord. I »Blommornas nytta» är förf. inne 
på ett älsklingstema. »Och det blev hö av den lilla gräs-
tappen och det räckte nästan till en hel munsbit åt en ko: 
och så blev det riktigt nytta av de lappris blommorna». 
Också »Allt hur man tar det» har en satirisk udd. 

21 
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Med sitt kloka öga ser författarinnan mycket som är 
vrångt och dumt i vår värld, och med något av samma 
instinkt med vilken hon plockar bort vattenskott och ogräs 
från sina blommor vill hon rensa bort ogräsen från människo-
plantorna för att ge det goda växt. Någon enstaka gång 
som i En saga om vreden har man förnimmelsen, att det 
är ur sitt eget bröst hon plockar ogräset — så starkt gör 
den intryck av självrannsakan. 

Då Snellman. år 1861 anmälde Teckningar och drömmar 
i novemberhäftet av sitt Litteraturblad, påpekade han ett 
visst släkttycke mellan dem och Andersens sagor däri, 
att de dikta ett andligt liv i vardagliga saker och ting. 
Topelius hade redan påvisat detta inre samband, då Glas-
örat 1847 ingick i kalendern Necken. Med en genomskinlig 
anspelning kallade han teckningen en »Billedbog uden 
Billeder», »en bukett av flere täcka skildringar i Andersens 
lynne». Han fann den judiska skildringen mest lyckad, 
»kanske för det den är trognast efterbildad». 

Frändskapen mellan de två sagoberättarna. är i själva 
verket påfallande. Den andersenska romantisk-idylliska, 
berättelsetonen anslås litet varstans i Teckningar och dröm-
mar, främst dock i sagoparablerna. En liten vardags-
händelse sätter fantasien i rörelse, så tingen få liv, och dju-
ren, blommorna, solstrålarna, vindfläktarna besjälas och 
på mänskligt vis byta åsikter. Liksom för H. C. Andersen 
var det lilla formatet den konstart som bäst passade Fredrika, 
Runeberg. Varken komposition eller en fördjupad män-
niskoskildring erbjöd här några svårighete'r. Båda ge också 
i sin diktning uttryck åt den romantiska längtan till fjärran 
tider och himmelsstreck liksom åt romantikens ljusa tro 
på det godas slutliga seger. För Fredrika Runeberg är 
ödmjukheten »det skönaste smycket» och de hjälpsammaste 
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händerna de vackraste. I De röda skorna låter Andersen 
oss förstå vad han tycker om »stolta, fåfänga barn», och 
»den högfärdiga flickan som trampade på brödet» lämnar 
oss icke heller i ovisshet därom. Exemplen kunde mång-
faldigas. 

Själva anslaget i ett flertal teckningar för tanken till 
Andersen, som ju i sin tur har lärt mycket av folksagan. 
»Det var en gång en liten gumma» (Lilla isgumman), »Det 
var en gång sex systrar» (De vackraste händerna), »Länge, 
länge, för många hundrade år sedan» (Suomikvinnan på 
Saimaudden), »Långt borta någonstädes, jag tror nästan 
det var i Frankrike» (Det skönaste smycket), »Det var en 
gård och vid den gården var en kulle» (Blommornas nytta), 
»Det var i Åbo» (De vackra orden), »I Bagdad bodde en 
köpman» (Miriam) o. s. v. 

Liksom den danske sagoberättaren står Fredrika Rune-
berg i ett mycket direkt förhållande till sina åhörare, som 
hon tilltalar med det förtroliga »du». »Vet du vad vrede är?» 
(En saga om vreden), »Har du sett den största och skönaste 
bro» (Liljekonvaljen), »Har du varit i Australien?» (Den 
upp- och nedvända världen), »Vill du höra min historia?» 
(Jasminen) o. s. v. Det gör hennes stil otvungen och sär-
skilt i sagoparablerna starkt påverkad av talspråket. Sam-
tidigt finner man beröringspunkter med Andersens mindre 
sakliga, mer lyriskt influerade stil efter 1850. Ett stort 
steg är dock kvar till hans utomordentligt uttrycksfulla 
och levande dialog. 

I motsats till Andersen och till Topelius tänker man 
sig inte Fredrika Runeberg i kretsen av en grupp lyss-
nande barn då hon berättar sina sagor. Hon vänder sig 
snarast till de vuxna både genom ideinnehåll, stil och sym-
bolik. Myggbackfischernas balkonversation, maskens före- 
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bråelser mot rosen, fjärilslarvens tankar och funderingar i 
puppan, oleanderns längtan att blomma och sätta frukt — 
alla dessa motiv äro dubbeltydiga som Andersens Eventyr, 
men idevärlden berör inte barnens intressen, handlingen 
är för litet rörlig för att kunna fängsla dem och den geniala, 
fullkomligt oreflekterade naiviteten saknas. 

Glasörat har av en kritiker kallats en »anderseniad» och 
gör till stora delar skäl för namnet. De samtalande porslins-
pj äserna på kakelugnskransen föra tanken närmast till 
Herdinnan och sotaren, Tekannan o. a. sagor, där tingen ha 
liv och röst. Den lilla kinesgubben är möjligen en remini-
scens av kinaskildringen i Näktergalen. Men också andra 
teckningar än de ovan antydda (Det skönaste smycket, 
De vackraste händerna, Strålbarnen, Fläktarnas lek, Mygg-
dansen, Rosen, Puppan, Oleandern) ha ett starkt ander-
senskt tycke. Så Allt hur man tar det, vilken är nära be-
släktad med Andersens Hjärtesorg; Jasminen, som med 
sina blompersonifikationer för tanken till Lilla Idas blom-
mor; Lilla isgumman, där lilla Ina som har sin fröjd åt 
ärtplantorna på den stenlagda gården är en systersjäl 
till den sjuka flickan i Fem från en ärtskida. Också 
i De vackra orden och Blommornas nytta framträder 
det för de två sagoberättarna gemensamma didaktiska, 
draget och dessutom skönja vi i dessa teckningar ansat-
ser till den romantiska ironi som Andersen drev till sin 
spets. 

Som vi ha sett, tog Fredrika Runeberg liksom H. C. 
Andersen gärna sina liknelser och parabler ur blommornas 
värld. De hade bägge tärts av samma stingande tvivel 
på sig själv och som den fula ankungen känt sig oförstådda, 
och därför blev naturen för dem en tröstarinna och för-
trogen och en osökt källa att ösa ur. 
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Teckningar och drömmar togos emot med stor värme 
och både enskilda och offentliga uttalanden voro lovor- 
dande. Snellman anmälde dem i Litteraturbladets novem- 
berhäfte och Topelius skrev om dem i Helsingfors tidningar 
i form av »Bref om litteratur» till »Terese». Även i Hel- 
singfors Dagblad som begynte komma ut 1862 ingick en 
recension i en osignerad översikt av julens böcker. I Post-
och Inrikestidningar skrev slutligen Emil von Qvanten 
en synnerligen varm och förståelsefull anmälan, som också 
intogs i Helsingfors Tidningar. 

Snellman kallar teckningarna »en läsning lika intagande 
som rik på frön till eftersinnande» och skriver först några 
ord om deras innehåll: »Det är bladets läsare ingen hemlighet 
att flera av teckningarna innehålla en smula emancipations-
bidrag. Ingalunda dock så som skulle de förorda kvinnans 
berättigande att bära det företrädesvis manliga klädes-
plagget. Men de skildra dock med förkärlek kvinnans till-
bakasatta ställning i livet». Vad teckningarnas effekt angick 
ville rec. anmärka att den vanligen är lånad från turkar och 
hedningar. Han ansåg att den skulle ha blivit en helt annan 
om författarinnan hade undvikit ensidigheten häri och även 
skildrat förhållanden inom hemmen i eget land. Men ten-
densen är inte alltid lika påtaglig. Framställningen i de 
enkla berättelserna finner Snellman »lika vacker och ledig 
som diktionen i de egentliga (prosa) dikterna, vilken i all-
mänhet utmärker sig genom livlighet och färg och stundom 
synes behöva endast avdelas i versmått för att förbyta 
dikten i ett skaldestycke.» 

Recensenterna i H. T. och H. D. ansågo visserligen en 
och annan av teckningarna mindre klar och väl utarbetad, 
men voro dock ense i att erkänna författarinnans stilistiska 
förtjänster. De framhöllo även betydelsen av att hon i sin 
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bok med finhet och värme slagit ett slag för kvinnans rättig-
heter och därigenom givit ord och gestalt åt mycket, som 
hittills legat oklart och formlöst. Topelius berörde även 
Fru Catharina Boije och hennes döttrar i sitt litteratur-
brev i Helsingfors Tidningar. Båda dessa fru Runebergs 
böcker voro »en stundom skämtande, ofta tårögd protest 
emot kvinnans öde, vardera sammanhållna av en klart 
medveten, över allt framlysande tendens, endast däruti 
olika att den första ger oss en koncentrerad bild, den andra 
däremot strödda och brokiga facetter ur kvinnans liv». 
I sin långa ytterst välvilliga anmälan berör Topelius med 
några ord de flesta av teckningarna och drömmarna och 
slutar med följande för honom karakteristiska reflexion: 

»Vad säger oss kvinnans rättmätiga klagan annat än 
samma erfarenhet, som möter oss nästan vid varje steg, att 
kristendomen ännu icke har blivit en sanning i livet? Snart 
2,000 år äro förlidna sedan världens frälsare förkunnade 
alla människors frihet och ännu i dag, mitt i nittonde seklets 
glänsande upplysning, ligga miljoner i kedjor, och ett av 
världens mäktigaste folk kämpar i blodigt krig för slave-
riets bibehållande. Och I klagen, I förtryckta, att tidernas 
fullbordan ännu icke kommit för hälften av hela släktet! 
Men var viss att den nalkas, den närmar sig dag för 
dag . . .» 

E. von Övanten åter skrev om Teckningar och dröm-
mar, att de i egentligaste mening äro fantasiens barn, fina, 
späda, skära; och dock, hur mycken sanning och verklighet 
återstråla ej ur dem . . . Det är lidandet, dock icke det 
hemska och förstörande, utan det kärleksfulla och luttrande, 
som på få undantag när, utgör det övervägande stoffet i 
hennes skiftande bilder, vilka stundom visa oss den ödsliga 
samojedtundran i snöstormen, stundom orientens glödande 
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nej der, Australiens blommande arkipelager eller Skottlands 
av klippor omslutna melankoliska sjöar . . . Överallt för-
står hon att med skarp blick uppfatta den egendomliga 
karaktären hos de skilda folken och trakterna . . . Slutligen 
dröjer rec. vid hennes stil som han finner utsökt ren. Det 
svenska språket behandlas av henne med en talang och en 
virtuositet, vari hon kan mäta sig med de utmärktaste 
vittra författare. v. Övanten är övertygad om att »ingen 
bildad och god kvinna skall lära känna arbetet utan att 
intagas av en varm känsla av tacksamhet mot den ädla 
författarinnan.» 

Också i brev fick Fredrika Runeberg omdömen om sin 
bok, vilka gladde henne. Kanske inte minst några rader 
från en brevskriverska som tecknade sig A — — — och 
av hela sin själ tackade för att författarinnan »så frimodigt 
och poetiskt skönt» uttalat »hvad många, många känt i 
djupet af sitt hjärta och som hittils blott banat sig väg i 

en tyst tår». 
Ett hj ärtevarmt omdöme om sina teckningar erhöll 

Fredrika Runeberg av författaren C. A. Wetterbergh --
Onkel Adam — som hade läst dem »med sann glädje». 
»De äro hjärtats barn dessa små och smyga sig också in i 
hjärtat, de äro hemmastadda där . . .» 

Sådana uttalanden gladde innerligt Fredrika Runeberg. 
Några år senare, 1865, sände hon i brev till Augusta Lun-
dahl-Wallenius en återhälsning till hennes döttrar, vilken 
visar hur varmt berörd hon var då någon visade förståelse 
för vad hon skrivit. »Dina döttrars vänlighet är mig kär», 
skriver hon, »också det att någon del däraf kommer mina 
själsdrömmar till del. De äro ju dock barn af min ande, 
skulle jag icke glädjas af, om de finna genklang hos någon 

annan». 
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Teckningar och drömmar är det arbete, där Fredrika 
Runeberg givit sig själv mest omedelbart. Det ligger också i 
sakens natur att så är fallet. Här behövde hon ägna tankar 
varken åt en genomförd karaktärsteckning eller annat som 
hör till romanförfattandets teknik, utan då en tanke eller 
känsla fyllde henne, kunde hon ge den uttryck i den form 
den sökte sig. Redan Snellman underströk i sin recension 
att det var själva sättet att teckna och drömma som gav 
dessa prosaskisser deras väsentliga värde och i sitt slag 
betecknade något nytt inte bara i den inhemska litteraturen. 
Fredrika Runeberg var själv medveten om sina konstnärliga 
brister, men ansåg det i väsentlig mån bero på att hon ägde 
så ringa tid att ägna sitt skriftställeri och att hon sällan 
hade tillfälle att skriva just då inspirationen var rikast. 
»En man skrifver när han vill och känner sig i stånd därför, 
en qvinna åtminstone den som äger barn och hushåll när 
hon får och hinner, glad och tacksam att få liksom tillstjäla 
sig en sådan glädje. Medge måste jag dock att jag ofta nog 
märkte det färgerna fallit af fjärlarnes vingar, innan tiden 
medgaf att fästa dem på papperet. Ofta måste ock styckets 
vidd lämpas efter huru lång stund jag kunde disponera till 
dess nedskrifvande. Men när hjärtat svällde i bröstet, när 
pulsarna slogo våldsamt, hur stillade sig icke alltid stormen 
i själen, när det var mig möjligt att få taga min tillflykt 
till diktens drömbilder, om än sedan långa tider förflöt 
innan jag tillät mig att taga tid att uppteckna de då ofta 
redan bleknade bilderna». 

Som helhet betraktad är Fredrika Runebergs andra bok 
rätt ojämn. Vid sidan av starkt inspirerade helgjutna, 
partier möta vi stillöst överlastade med invecklade sats-
konstruktioner, där den omvända ordfölj den och stilise-
ringen trötta. Verkningsfulla bilder omväxla med banal 
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schablon och mitt i de romantiskt högstämda tonfallen 
framträda starkt vardagliga drag. Liksom hos Fredrika 
Bremer och hennes efterföljare Emilie Flygare-Carlen, Sophie 
von Knorring och C. A. Wetterbergh bryter sig hos Fredrika 
Runeberg mot det romantiska inslaget ett realistiskt, som 
ställvis till exempel i facetterna tränger helt igenom. 

Trots det något splittrade intryck Teckningar och dröm-
mar gör, måste boken betraktas som Fredrika Runebergs 
främsta arbete. Liksom Runeberg skapade sin diktkrans 
till mannamodet och kampens heroism, hyllade hans hustru 
i Teckningar och drömmar den moraliska vardagsheroismen 
att i tysthet ge ut och offra sig själv. 



XV. SIGRID LILJEHOLM 

»Sedan nu tvenne arbeten af mig blifvit så vänligt emot-
tagna», skriver fru Runeberg i Min pennas saga, »tyckte jag 
mig ändtligen trygg och säker att icke med dåraktigt oför-
stånd hafva trängt mig in i en verld för hvilken jag icke 
skulle ägt anlag. Jag hade nu gerna velat söka att realisera 
en tanke som jag länge hade burit på, jag hade nemligen 
mycket drömt om att försöka åstadkomma en serie bilder, 
af hvilka flere redan ingått i det utgifna häftet 'Teckn. och 
drömmar'. Jag hade sålunda velat åstadkomma en teck-
ning af qvinnans lif, hennes förhållanden i socialt afseende 
och ställning i hemmet hos många folk i äldre och nyare 
tider och sålunda åstadkomma en slags 'qvinnans historie'. 
Men icke liknande den under detta namn av engelsmannen 
Fullom utgifna. Mig syntes nemligen att qvinnans historie, 
åtminstone sådan den hittils gestaltat sig, ingalunda bör 
tecknas ur aktiv utan helt och hållet ur passiv synpunkt. 
Tanken på ett sådant företag var djerf, dock var det icke 
endast medvetande af egen bristande förmåga, som afhöll 
mig ifrån att söka utföra det. Dertill bidrog flere andra 
orsaker: brist på tid, brist på källor, hvilka för mig som 
qvinna voro svåråtkomliga, men förnämligast att jag fruk-
tade det dessa skildringar skulle komma att synas enformiga. 
Lag och sed gemensamt nedtryckande qvinnan, detta var 
ju hvad som mötte öfverallt, hos alla folk, och måste så-
ledes synas i alla dessa teckningar af qvinnans lif, så framt 
de ville vara sanna.» 
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Vilken källa till inspiration och vilken mäktig impuls 
bort från all ensidighet hade det inte varit för Fredrika 
Runeberg, om ett arbete där ljuset föll ur annan synvinkel 
hade råkat i hennes hand. Hos de antika författarna, i 
vittnesbörden av upptäcktsresande och missionärer möta vi 
dock så många belägg på kvinnors vida verksamhetsområden 
och inflytelserika ställning inom flydda epoker och kulturer, 
att den traditionella uppfattningen av mannen som härskare 
sedan tidernas begynnelse har rubbats och vår bild av världs-
utvecklingen har fått en långt mer skiftande och komplicerad 
sammansättning. Ur forntidens myter och sagor och ur 
åtskilliga folks kulturrester träda än i dag konturerna av 
den urgamla mödrarätten oss till möte. Redan i mitten av 
senaste sekel förde vetenskapen fram betydelsefulla fakta 
om kvinnans aktiva insatser i kulturutvecklingen på detta 
stadium. Hur hade inte vetskapen härom kunnat verka fri-
görande på Fredrika Runebergs författarskap. 

Tack vare de goda kritikerna av Teckningar och drömmar 
var Fredrika Runeberg för en tid framåt fri från samvets-
skrupler över att hon befattade sig med skriftställeri. »Det 
var dock en egen känsla att anse sig fri detta grubbel, denna 
tvekan som genomgått hela mitt lif, men kort blef ock 
denna känslas varaktighet. En tid af sorg hade åter satt 
mig i behof att söka tröst i dikten. Mitt sinne var icke stämdt 
för att då uppfinna något nytt, och jag framsökte derföre 
ur minnets gömmor ett länge hos mig buret, men sedan för-
kastadt och glömdt, nemligen Flemmingarne. Jag jemkade 
samman de spridda och bleknade bilderna så godt sig göra 
lät och nedskref den berättelse jag helt enkelt kallade Sigrid 
Liljeholm i stället för det tillernade namnet 'Konungens 
trogna', hvilket varit bättre och skulle gifvit berättelsen som 
en sammanbindande tråd, men föreföll mindre anspråkslöst.» 
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I mars 1863 skriver fru Runeberg i brev till sin syster 
att hon sedan 1859 hade arbetat på Sigrid Liljeholm. Då 
hade hon »i en stund af saknad och bekymmer» strax efter 
det hennes son Lorenzo hade rest ut för att som frivillig 
ta del i Italiens frihetskamp begynt skriva boken för att 
förströ sitt sorgsna sinne. Ämnet var inte nytt för henne, 
skriver hon också här. Flemingarna hade varit barndoms-
bekanta för henne och redan 1830 hade hon tänkt skriva 
en tragedi i två akter med ämne från samma period, men 
hon fann då ämnet överstiga sina krafter. Nu återupptog 
hon »den flemingska funderingen», som låg »så färdig» inom 
henne, att »den blott behöfde väckas upp». Vårvintern 
1862 avslutade hon Sigrid Liljeholm och gick därpå igenom 
sitt arbete, »plockade bort ganska många blad . . . af kärlek 
till 'ovidlyftighet'» och för att inte »mångordigt» skildra »en 
fåordig tid», som hon i febr. 1863 skrev till Topelius. 

Också Runeberg läste igenom manuskriptet innan det 
sändes till förläggaren och gav Sigrid Liljeholm vid hennes 
»examen rigorosum» hos honom »ett ganska tillfredsställande 
betyg». »En liten förtret är dock», fortsätter Fredrika Rune-
berg, »att jag i afseende å tiden och personer till nån del råkat 
haka ihop med Wexell och G. Ragus, som båda ha drama-
tiska teckningar nyss fulländade från samma tid, och hvad 
värre är, förutser jag att Topelius i höst fangar an med 
samma tid och åter kommer mig i fatet som Snellman skref 
i anledning af att det såg ut som om min i lindan d. v. s. 
manuskriptet 20-åriga fru Boije skulle varit föranledd af 
Topelii några månader före min bok tryckta och skrifna 
berättelse från Carl XII:[s] tid.» 

Den 20 december 1862, samma dag som Kan ej, kom 
Sigrid Liljeholm ut i bokhandeln. Utan att fru Runeberg 
visste om det och till hennes stora missbelåtenhet hade 
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boktryckaren satt ut benämningen roman på titelbladet. 
sitt eget exemplar av boken, som bevaras i Runebergs hem 
i Borgå, ersatte hon detta ord med »En teckning från Klas 
Flemings tid» och skrev ner följande anmärkning på titel-
sidan: »Då boktryckaren med sjelftagen rätt, förändrat titeln, 
liksom ini boken en del ord och kommatering, så må åt-
minstone detta ex. återfå sin rätta benämning. Öfriga 
ändringar bli till det mesta oanmärkta». I Min pennas 
saga klagar hon över »en mängd vanställande tryckfel» och 
nämner som exempel att man till hertig Karls rum lät leda 
en »vindtrappa» för en »vindeltrappa», samt beskyller fak-
torn på tryckeriet för att ha »förbättrat» meningarna, med 
vad rätt är omöjligt att avgöra, då det ursprungliga manu-
skriptet inte längre finnes i behåll. Av någon större bety-
delse i den ena eller andra riktningen voro ändringarna 
knappast. 

I sin bok om Gabriel Lagus visar professor Olaf Homen 
hur klubbekriget och Flemingarna var ett omtyckt stoff 
under det uppblommande nationella intressets tid på 1830-, 
40- och 50-talen. Det låg också särskilt nära till hands -'ör 
Fredrika Runeberg att välja detta ämne. Redan som barn 
hade hon fattat »en varm kärlek för denna tid» och sett 
den gå igen för sitt inre på Qvidja och på Åbo slott. I Pargas 
kyrka hade hon sett Klas Flemings familjegrav, och »det 
vackra Ovidjas parker och lunder . . . , där alarna speglade 
sig i sunden» hade hon upplevat mer än en sommar under 
sina ungdomsår. De första årtiondena av 1800-talet stodo 
ännu de två rum, som utgjorde tornets tredje våning, »i 
gammaldags dräkt». I de djupa fönsternischerna funnos 
stolar broderade med bilder av Adam och Eva och kun-
skapens träd på varje dyna. Färgerna voro urblekta och 
det hela såg ut som om det kunnat vara en bild av rum- 
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men för 200 år sedan. »Gärna älskade man då att tänka 
det här, i dessa rum, en gång vistats den mäktige Klas 
Fleming, den stolta Ebba Stenbock, deras unga glada döttrar 
och den ridderlige, ädle, unge Johan Fleming; han vars 
korta levnads sorgliga slut blivit en av de sägner som barnet 
redan hör med andlöst deltagande, och som sedan bo i 
hjärtat, så länge det kan klappa varmt.» 

I kapitlet om Fru Catharina Boije och hennes döttrar 
ha vi närmare dröjt vid förutsättningarna för Fredrika 
Runebergs historiska romaner och vid de goda lärdomar hon 
hade fått främst av Walter Scott i fråga om allt det en för-
fattare kan lära av en annan. Också i sin nya bok tillämpar 
hon många av de rön och erfarenheter hon gjort. Den tid 
läsaren flyttas till är också här en kampfylld, orolig tid, 
mättad med dramatiskt stoff. Kampen står inte blott mellan 
kungamakt stödd på folket och stormannavälde, utan också 
mellan katolsk och protestantisk tro. Miljön är denna gång 
i ännu högre grad den hon är förtrogen med sedan sina 
uppväxt- och ungdomsår. 

I Scotts maner bygges boken på fingerade anteckningar 
om personer och händelser kring familjen Fleming. Anteck-
naren synes icke ha velat befatta sig med det egentligen 
historiska annat än som den grund mot vilken personerna 
uppträda, skriver förf. i förordet. »De stora händelserna 
omordas vanligen endast i korthet, likasom blott fi5i att 
återkalla tiden i minnet, och sålunda komma de små till-
dragelserna, vilka utgöra berättelsens egentliga ämne, att 
klarare framstå». 

Läsaren införes i skildringen genom karakteriserande 
scener och situationsbilder. Det första kapitlet utspelas i 
Nådendals övergivna kloster, där den 15-åriga Sigrid Lilje-
holm vistas hos sin moders syster för att visa henne de sista 
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kärlekstjänsterna. Jungfru Sigrid bevarar sig fri från allt 
papisteri trots att hon vid tiden för aftonmässan hör »den 
sista nunnan» i klostret läsa de latinska bönerna och ser 
hur hon tänder lampan för Guds moders, Sancta Annas och 
den heliga Birgittas bilder inne i den övergivna kloster-
kyrkan. Reformationen har segerrikt gått fram över vårt 
land. Det gamla man har tryggat sig vid är borta, det nya 
är ännu blott i vardande. 

Nästa scen är vid en något senare tidpunkt på Tannila 
gård, där den myndiga fru Metta Liljeholm för spiran. Hon 
har sitt öga med överallt, i visthus och redskapshus och inne 
i stugan, där jungfru Sigrid sitter tyst bland spinnerskor och 
väverskor och träget spinner mjukt lin till silkesfint garn. 

Det tredje kapitlet för oss en vacker senhöstmorgon till 
vallen vid Storkyro kyrka. Innanför porten till kyrkogården 
står en hop bönder, bland dem Bengt Poutu och Jakob 
Ilkka. Det är jäsning i sinnena, och puukkoknivarna sitta, 
lösa i slidorna. Poutu ordar om hur Flemingen, den lands-
fördärvarn och förrädarn sugit ut landet, så bönderna snart 
ha knappt bark till brödet. »Men nu ha vi hertigens ord på 
att vi måga resa oss och orätt med våld vräka». 

Följande kapitel utspelas hos riksmarsken och ståt-
hållaren Klas Fleming, »sotnäsan», i hans arbetsrum på Åbo 
slott. Det har kommit brev från konungen i Polen med order 
och befallningar som böra utföras. Den trofasta och stolta 
fru Ebba Fleming, som just fått brev från sin syster änke-
drottning Catharina i Sverige med bön om att hon skall 
försöka påverka riksmarsken att icke »i det sista så hårt 
stå på konungens rätt, då därmed endast blodspillan och 
landets förhärjelse komma kan» söker stämma sin makes 
hårda sinne försonligare mot bönderna, som »i sanning haft 
mycket att lida». 
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I nästa kapitel äro vi redan inne i klubbekrigets fasor. 
Bondehären med Jakob Ilkka i spetsen plundrar, bränner, 
gjuter blod och låter all sinnets bitterhet över utståndna 
lidanden jäsa över. Också Sigrid Liljeholms hem, Tannila, 
plundras, men fru Metta och Sigrid undgå döden. På detta 
sätt föres skildringen vidare genom konkreta tidsbilder. De 
växlande miljöerna bidra till livfullheten, men å andra 
sidan växa episoderna mången gång ut på bekostnad av 
koncentrationen och författarinnans oförmåga att mästra 
kompositionen faller i dagen. 

Bland gestalterna i boken äro fru Metta och hennes dotter 
Sigrid mest karakteriserade. Fru Mettas make herr Erik 
Liljeholm har mest varit borta »i Flemingens följe», »i krig 
och på sjö» (s. 91), så hon liksom fru Catharina Boije »ensam 
styrt och ställt» på gården. Hon är också »i sitt element 
med alla de brådskande bestyren» (s. 79). Herr Erik som är 
av ett mindre rastlöst temperament säger henne vänligt 
vid ett av sina besök på Tannila: »Låt vara, mor, nog står 
världen ändå, om du än ej rustar och bestyr så mycket». 
Men fru Metta vill inte höra på det örat: »Arbeta måste en 
husmor. En lat kvinna orkar jag ej se» (s. 92). Om än »sin-
net brusar opp» (s. 91) ibland för herr Erik, ser han dock 
alltid, enligt fru Metta, »den glada sidan av allt». I sin lugna 
varma generositet (ss. 76, 93, 95) företer han ibland en viss 
likhet med den bild vi ha av Runeberg. 

Fru Metta är inte så litet i släkt med fru Catharina, 
driftig, viljestark, stolt över sin börd och sitt välskötta hus 
och dominerar medvetet eller omedvetet sin omgivning. 
Men hos henne har självkänslan inte förkvävt den mänsk-
liga värmen. Hon ömmar inte bara för sina anhöriga, utan 
även för sitt husfolk och gråter över sina döda kor och kal-
var, som klubbemännen ha slaktat. Också bönderna har 
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hon medkänsla med och ser deras vilda framfart som ett 
självförsvar mot herrar, fogdar och knektar som »roffa och 
skinna» dem (s. 73). I motsats till herr Erik har hon inte 
sympatier för Klas Fleming: »Vore jag karl, skulle jag ge 
den bondeplågarn hin svarte och hålla mig till hans furstliga 
nåde hertig Carl». Liksom fru Catharina är fru Metta »hela 
nejdens tillflykt och rådgiverska» (s. 93). Bägge ha 
drag gemensamma med Ch&e m&e i Fredrika Bremers 
Grannarna. Som hon äro de »som fjädern och hjulet i 
rörelsen», där de sköta sin gård och hålla sitt hus i mönster-
gill ordning. De äro kraftfulla, respektingivande och inte 
så litet despotiska allesamman. CUre rnke är dock mycket 
rikare utformad. Så humorfylld och hjärtegod i all sin ori-
ginalitet. Efter fru Catharinas och fru Mettas nyttobetonade 
och rastlösa arbetsiver är det gott att se CUre m&e ge 
sig tid att lägga patience och musicera. 

I skuggan av fru Mettas starka vilja blir hennes dotter 
Sigrid en smula black och bleksiktig. Belysande är deras 
uppträdande vid klubbemännens framfart på Tannila, där 
fru Metta visar ett överlägset »courage», medan Sigrid 
»bävande» (s. 46) och »darrande» (s. 47) smyger sig så nära 
sin mor hon kan. Förskräckelsen berövar henne »all redig 
tanke» (s. 47), tills hon slutligen helt mister sansen och faller 
ner avsvimmad. Då klubbmännen dragit vidare och Sigrid 
vaknar upp ur sin långa svimning, är det fru Metta som 
befaller och har ledningen: »Tag i med du, Siri, (s. 53) det 
duger ej att vara fin när det gäller en människas liv . . . 
Spring du och ring på klockan . . .» Och då Sigrid en gång 
»ödmjukt» gör en invändning, får hon höra: »Ack ja, hör 
man på bara. Ägget skall lära hönan. Har du också mål i 
mun, lammet» (s. 55). Denna allt behärskande starka vilja 
och rastlösa arbetsiver hos fru Metta gör Sigrid passiv och 

22 



338 

tafatt, till dess hon kommer under annat inflytande som 
gäst för en längre tid hos familjen Fleming. »Och den Sigrid 
sen (s. 78), där står hon och ser så märkvärdigt from ut, 
men för gu om det går med att bara se beskedlig ut, när 
något skall uträttas. Hade jag ändå en drivande människa 
att hjälpa mig. Nog kan flickan vara snäll och from och ett 
kärt barn, men se en som kommer sig till att uträtta något, 
det blir hon väl aldrig här i världen.» 

Man undrar — med den välgörande vistelsen på 011in-
saari i minnet — om inte disharmonien och det ringa sj älv-
förtroendet hos Fredrika Tengström som växande flicka 
bottnar i liknande företeelser i hennes barndomsomgivning, 
om inte också fru Metta har vissa framträdande drag gemen- 
samma med kamrerskan Tengström. Å andra sidan är 
väl hennes person inte heller helt olik Fredrika Runebergs 
egen på äldre dagar. Återspegla inte fru Mettas ständiga 
omsorger om de sina och exempelvis hennes oro att ta emot 
Klas Fleming i sitt utplundrade hem och hennes makes lugn 
därvid författarinnans egna husmorsambitioner i Runebergs 
övermåttan gästfria hus? 

Dottern Sigrid skildras före vistelsen hos Flemings som 
»blyg och förlägen» (s. 58), »vacker och from» (s. 9), »ljus och 
fin och stilla» (s. 9), »tyst, men uppmärksamt lyssnande» 
(s. 68). 5. 79 är Sigrid »lugn och stillsam som vanligt». Man 
märkte knappt att hon sysselsatte sig med någonting, men 
under hennes händer antogo rummen småningom ett trevli-
gare utseende. Sigrids stilla väsen utgör en verkningsfull 
kontrast till fru Mettas rastlösa iver. S. 83 sägs det att 
Sigrid »ryste till . . . så att fatet skakade i hennes hand». 
»Stilla och from», »försagd», »saktlig» o. s. v. äro egenskaper 
som alltfort tillskrivas henne. De enda yttringar man ser 
av hennes personlighet är att hon rodnar både djupt och ofta. 
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Men under vistelsen på Åbo slott hos familjen Fleming börjar 
hon utveckla sin egenart. »En hel värld av nya känslor och 
nya fröjder» (s. 96) vaknar inom henne med den gryende 
böjelsen för Enevald Fincke. Hon tar initiativ och visar 
tecken till inre liv, såsom då hon hittar på att visa sin grant 
utsirade mässbok för flickorna Fleming eller att förströ dem 
med att berätta sagor (s. 104). Modet och självförtroendet 
växa, så hon som »adjutant» följer den oförfärade fru Ebba 
vid kampen om Åbo slott och bistår henne i situationer, 
där de övriga unga flickorna »f oro rysande tillsamman och 
gömde sina anleten» (s. 184). Då det gäller för henne att ur 
Åbo slott söka rädda sin svårt sårade trolovade Enevald 
Fincke visar hon både rådighet och mod. Inför hans smärtor 
och plågor sker den slutliga förvandlingen. Kärleken till 
honom ger henne mod att föra »fritt språk» inför själve 
hertig Carl och att djärvt föra sin talan. Än större djärvhet 
och självbehärskning varsna vi hos henne senare, då hon i 
den mörka novembernatten räddar sin far ur hertigens 
fängelse. Förändringen hos Sigrid är dock rätt så plötslig 
och inte tillräckligt motiverad. Fru Metta säger också till 
henne, då hon har räddat sin far: »Vem hade väl kunnat vänta 
sådant mod av dig, lammet, som knappt öppnat munnen» 
(s. 319). Vilken själslig styrka som bodde under den stilla 
ytan visar hon senare, då hon hade svikits i sin kärlek av 
den obetydlige Enevald Fincke och helt gick upp i upp-
offrande arbete för sin omgivning. Kring familjen Lilje-
hokus nybygge i ödemarken växte det småningom fram en 
hel by, där man överallt såg spår av »Koivula Siri», som hon 
numera hette. Hon intresserade invånarna för små krydd-
gårdstäppor kring stugorna, hon grundade en egen skola 
där både flickor och gossar fingo lära sig nyttiga ting, och 
ett hem för åldringar och orkeslösa, där skolbarnen turvis 
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hjälpte till. Ett litet bönehus tog hon även initiativ till, då 
det var så lång väg till sockenkyrkan, och en egen kyrko-
gård. Fru Metta kallar henne »så from, så hon knappt nänns 
trampa spinnrocken för att ej göra ont åt trampen . . . Icke 
Guds änglar kunna vara stillare och frommare» (s. 337). 

Sigrid Liljeholm har tydligen fått förverkliga några av 
Fredrika Runebergs framtidstankar. Hennes utveckling 
i den riktningen är psykologiskt trovärdig, men strider, 
som Helena Westermarck har påpekat, emot tidsandan. 
Det finns hos Sigrid Liljeholm under prövningens år — 
liksom även ehuru i mindre grad hos Margaretha Boije — 
drag som föra tanken till den själsstarka puritanflickan 
Jeanie Deans i The Heart of Midlothian. Då Sigrid söker 
upp den stränge hertig Carl för att be om tillåtelse att bort-
föra sin trolovade Enevald Fincke ur fångenskapen på Åbo 
slott och Margaretha Boije öppet lägger fram sin sak för 
drottning Ulrika Eleonora visa de något av samma för-
tvivlans beslutsamhet och mod som förde Jeanie Deans till 
London för att hos kungen och drottningen be om nåd för 
sin dödsdömda syster. Det är inte heller svårt att finna 
beröringspunkter mellan. Jeanie Deans nattliga vandring till 
St Leonardsklippan och Sigrid Liljeholms äventyrliga färd 
för att rädda sin far ur hertigens fängelse. Både Sigrid 
Liljeholm och Margaretha Boije äro liksom Jeanie Deans 
renhjärtade, osjälviska naturer med något romantiskt över-
spänt i sin läggning. Deras religiösa tro ger dem lugn och 
styrka, särskilt få de — i likhet med även andra scotthjäl-
tinnor — kraft att handla då det gäller en älskad persons 
väl eller ve. 

Enevald Fincke är i denna bok den som får företräda 
den kompakta bördshögfärden. Han är »elegant, älskvärd, 
en verklig vinning för sällskapslivet i flemingska huset», 
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men bekajad med icke så litet av sin tids förakt för de 
ringa. Bönder äro för honom »pack» (s. 147) och hos 

Daniel Hjort, »en sådan, en ofrälse, en vanbörding» väntar 
han inte några ädla känslor (s. 186). I förhållandet till 
Sigrid får han närmast tjäna som den mörka bakgrund, 
mot vilken hennes äkthet och större fördomsfrihet får av- 

teckna sig. 
En romantisk scottyp, men helt omplanterad i finländsk 

jordmån, är mor Annikka från Österbotten, tärd av sorger 
och svulten av barkbröd. Hon gömmer på mörka minnen 
som Vappo och talar ofta skenbart förvirrat, men med en 
djupare undermening. Då hon (s. 140) på klippblocket vid 
vägkanten, med håret vilt fladdrande för vinden, fylld av 
hat- och hämndkänslor eldar upp den framtågande bond-
hopen, ser man Meg Merrilies för sig, när hon uppe på berg-
klinten slungar ut hotelser mot Ellangowans herre. Annikka 
förkroppsligar i sig de förtrampades hat och deras dröm 
om att få resa sig och slå ner förtryckarn. Den nattliga 
scenen med henne bland stegel och hjul och avslitna lemmar 
för osökt tanken till Katri vid stupstocken på Åbo torg. 

De historiska personerna äro tecknade i Fryxells anda, 
liksom han också har lämnat stoff till de historiska händel-
serna och anekdoterna. Man kan sida för sida följa med hur 
hans framställning av klubbekriget och av hertig Carls bägge 
»tåg» till Finland har lämnat det historiska stoffet. För att 
karakterisera och levandegöra de historiska gestalterna lägger 
Fredrika Runeberg — liksom Scott — bekanta yttranden i 
deras mun. Också i det fallet har Fryxells populära fram-

ställning varit hennes förnämsta källa. I Min pennas saga 

understryker hon att hon velat teckna dem »i hvardagslag, 

utan koturn». 
Bland de historiska gestalterna är det avgjort »kolossen» 
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(S. I,. s. 249) Clas Fleming, som fångat Fredrika Runebergs 
mesta intresse. Hon påpekar visserligen i förordet att hans 
karaktär är »endast antydd» och att det nästan ser ut »som 
om den, som gjort anteckningarna, icke rätt skulle vågat för-
söket att befatta sig med en så stor karaktär». Å andra sidan 
omtalar hon att hon sökt igenom en mängd böcker som 
kunnat ge henne »någon upplysning om den så mycket om-
talade blodlystne tyrannen, den hårdhjärtade upprorsstif-
taren och mördaren». Några sådana har hon inte funnit, 
blott »en mängd ohyggligheter, berättade av motpartiet . 
men dessa voro så tydliga, och så tjockt påbredda osanningar, 
att jag ej kunde anse dem bevisa något . . .» 

Ett stöd för sin uppskattning av Fleming fann Fredrika 
Runeberg hos Fryxell, men hon ger en långt mer idealiserad 
bild av mannen än denne. Fryxell understryker vi 3serligen 
Flemings kungatrohet och säger (s. 244), att han »för efter-
världen framstår såsom en högst ovanlig man, ensam, fast 
och orubblig mitt ibland de vacklande och vinglande par-
tierna». Men han omtalar också (s. 232), hur han gick »våld-
samt och orättvist» till väga, hur »hans ohyfsade och hårda 
uppförande» (s. 234 f.) inte bara då han »illa hanterade» 
bönderna, väckte missnöje liksom hans efterlåtenhet mot 
Sigismunds påviska funder. Fredrika Runeberg träffar 
rättare då hon kallar Fleming »den stolte, mäktige, botten-
trogne rojalisten» än då hon nämner honom »den stora, den 
mäktiga anden» (S. I,. s. 159). 

Också hos Werwing synes Fredrika Runeberg om än 
indirekt ha fått ett visst stöd för sin tanke om Klas Flemings 
karaktär. Werwing, som sedan 1685 var assessor i Collegio 
Antiquitatis, hade på Carl XI:s befallning sammanskrivit 
»Konung Sigismunds och K. Carl den IX:des merckwär-
digsta Bedrifter, grundaria uppå säkra så handskrefna som 
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trykta bref och handlingar förwarada i Kongl. Maj :ts och 
Riksens Archivo, med en tienlig historisk penna, så at 
ock de redan år 1694, den 28 Januarii . . . äro behörigen 
blefna öfwersedde och gillade», ehuru de först 1746 och 1747 
befordrades till tryck. Då Fredrika Runeberg läste Wer-
wings historia var det emellertid med en känsla av att bo-
kens författare ständigt tittade sig över axeln »för att se 
om ej Carl den elftes barska gestalt stode bakom stolen.» 
»Stundom föreföll det mig som om jag såge gubben Wer-
wing småle i sin själ, när han med mycken salvelse utfar 
mot Flemings grymhet, blodtörst och framför allt hans upp-
studsighet emot hertig Carl, men tillika icke försummar att 
anföra brev och bevis på huru Fleming handlade alldeles i 
enlighet med sin konungs befallningar och icke utan för-
räderi eller svek kunnat förfara annorlunda. De där be-
skärmelserna se ut tämmeligen som sand, strödd i den 
kungliga censurens ögon.» 

Då Fredrika Runeberg i Sigrid Liljeholm (s. 160) talar 
om »den store döde» och nämner, att historiens dom stundom 
revideras och att äntligen de skuggor börjat skingras, som 
man hopat över Klas Flemings minne, syftar hon med all 
sannolikhet främst på Fryxells och Georg Porsman-Yrjö 
Koskinens arbeten. Den senares historia över klubbekriget, 
Nuijasota, kom ut 1857 och 1859 och väckte det största 
uppseende vid sitt framträdande. Det framgår inte direkt, 
att Fredrika Runeberg har läst verket, men hon kan knappast 
ha undgått att höra om det och om Koskinens flemingbild. 
Som bekant modereras traditionen om Flemings grymhet och 
ogärningar genom Koskinens framställning. För övrigt synes 
också den moderna historieforskningen luta åt uppfattningen 
att Klas Fleming icke var så grym och blodtörstig som han 
har utmålats. 
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Är således Klas Fleming idealiserad, så är hertig Karl 
däremot tecknad i alltför mörka färger. Visserligen döljer 
Fredrika Runeberg icke, att mången också i Finland mer höll 
på »den renlärige hertig Carl» än »den papistiske Sigismund» 
och i hertigens monolog s. 285 om sina syften och om orsa-
kerna till sitt ställningstagande mot Sigismund visar hon 
sin vilja att se saken från mer än en sida. Likväl framstår 
Carl närmast som den järnhårde inkräktaren, och läsaren 
får ingen föreställning om storheten i hans tanke och gärning, 
som dock Fryxell gör större rättvisa. Fredrika Runebergs 
sympati är så helt på Flemings och hans anhängares sida, 
att hon inte alls synes varsna, att de genom sin kungatrohet 
slöto sig till de katolskt-reaktionära strävandena som lågo 
det kungliga partiet om hjärtat. Denna höga uppskattning 
av kungatroheten förefaller att vara en genklang av troheten 
mot överheten hos Scott, av den skotska clankänslan, den 
dygd som var den främsta i Scotts etik och den konsekventa 
grundvalen för hans tragik, såsom professor Sylwan fram-
håller (a. a. s. 126). För Fleming var den konstitutionella 
styrelseformen blott ett medel för hertig Karl att grund-
lägga sin makt. En följd härav är att Fredrika Runeberg 
inte heller ser Daniel Hjorts konflikt, utan fattar honom 
blott som en »tämmeligen simpel» förrädare. 

Hennes utformning av Hjortgestalten bygger väl när-
mast på Fryxells ord om att han »lät begagna sig av hertigen 
som hemlig underhandlare och lyckades att förleda många». 
Trots olikheterna i övrigt företer den drag gemensamma med 
Cygnaeus Hjortgestalt och även med Berndtsons. Hos alla 
tre blir bitterheten över en försmådd kärlek en sporre till 
självhävdelse, som ytterligare stegras genom de inre kon-
flikter Daniel Hjorts sociala mellanställning skapar. Redan 
hos Cygnaeus dras han å ena sidan till sin välgörare Klas 



345 

Fleming, å andra sidan till »folket», som han har utgått från 
och som i honom väntar sin befriare. Estlander gör skarpa 
invändningar mot Fredrika Runebergs Daniel Hjort. Han 
kallar honom »en verklig dockfigur av n-ybörj arens första 
föreställningssnitt», en »sockerskorponius», »en liten sprättig 
fnasker till förrädare». Orden kunna te sig överdrivna, men 
man kan knappast komma ifrån att de i sak äro riktiga. 
Svagheten i detta och tidigare försök att ge en litterär bild 
av Daniel Hjortgestalten framstår i själva verket mycket 
tydligt mot bakgrunden av det drama som 2-3 veckor 
innan Sigrid Liljeholm kom ut i bokhandeln första gången 
gick över scenen — Wecksells Daniel Hjort. 

Också den stolta fru Ebba Fleming och den ridderlige 
Johan Fleming äro tecknade efter Fryxell. Fredrika Rune-
berg har därutöver gett dem mänskliga drag i enlighet med 
deras ädla karaktärer, de tala med förtrytelse om bonde-
förtrycket och handla rättrådigt mot sina underlydande. 
Dock undrar man om det vore förenligt med fru Ebbas stolta 
hållning att ge sin dotters hand till den unge kapten Welam 
de Wyk endast under förutsättning att han blev en för- 
rädare mot hertigens sak (s. 243). Hennes döttrar, den 
frispråkiga yrhättan Hebla och den djupare, mer stillsamma 
Karin Fleming, utgöra liksom Margaretha och Cecilia Boije 
ett motstycke till »syskonparet» hos Scott och kunna också 
de illustrera förkärleken för kontrastverkan. 

Bland historiska personer skymta vidare Arvid Stålarm, 
Ericus Erici, änkedrottning Catharina av Sverige, fogden 
Abr. Melchersson, Bengt Poutu, Jakob Ilkka in. fl. Fryxell 
har lämnat fakta och även till en del karakteristiken. Ett 
rent fynd i Scotts anda är den lärde stj ärnkunnige Sigfrid 
Aronius Forsius, som kan lätta på framtidens förlåt och 
späcka sitt tal med latinska glosor. Tanken föres osökt till 
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Guy Mannering, astrologen, som livligt fängslade Fredrika 
Tengström redan på 1820-talet. Tyvärr är Forsius person 
endast antydd, det hade kunnat göras mer av denne stjärn-
tydare och siare, som ville väcka hertig Carl med sanningens 
ord och som hade mod att tadla adeln för dess fåfänga och 
slöseri. 

Det som över huvud lämnar läsaren otillfredsställd är 
att gestalterna i boken med undantag kanske för fru Metta 
och Sigrid äro alltför flyktigt skisserade. Men det är inte 
blott karaktärsteckningen som saknar större fördjupning, 
utan också själva tidsbilden. Visserligen är tidsandan i 
många stycken tagen på kornet och vi få karakteristiska 
1600-talsinteriörer sådana som den då fru Metta Liljeholm 
klagar inför Hans högvördighet biskopen i Åbo över att 
fru Regert Oxe trängt henne ut ur kyrkbänken eller (s. 
344) inför samma högvördiga biskop och domkapitel utan 
jungfru Sigrids vetskap söker tvinga Enevald Fincke att 
stå vid sitt ord till hennes dotter, som han utan hennes 
skuld eller förvållande smädeligen övergivit. Men Fredrika 
Runeberg sysselsätter sig mest med smådragen och det rent 
personliga i historien, häri kanske påverkad av sin källa. 
Man ville gärna ha haft något mer av själva ideernas 
brottning, av den kamp mellan kungamakt stödd på folket 
och stormannavälde, som gav tiden sin prägel. 

Inte heller de religiösa tvistefrågorna spela den roll man 
kunnat vänta med tanke på den brytningstid mellan katolskt 
och protestantiskt boken omspänner. En förstucken ankla-
gelse (s. 22) mot fru Metta, att hon »föder opp» sin dotter 
»till papisteri och styggelse» för att hon låtit henne hälsa 
på sin döende anförvant »i det gamla nunnehålet Nådendal», 
där flickan »signat och mässat med avgudiska fukter» ger 
ett genomsnitt av tidens åskådningssätt, men det är också 



347 

allt. Däremot skymtar hos ett par gestalter ett personligt 
fromhetsliv, som av allt att döma bottnar i Fredrika Rune-
bergs eget och därför kan påräkna vårt intresse. Sigrid 
Liljeholm griper mer än en gång i farans stund till bönens 
tröst. Då klubbemännens raseri gick ut över hennes hem, 
knäföll hon och »bad en brinnande bön om hjälp och nåd 
för sin mor, för sig sj älv, för sina föräldrars hus och alla 
människor däri, och för honom som hon fruktade skulle få 
lida, för det han velat rädda henne» (s. 48). Innan hon i 
nattens mörker begav sig ut på sin äventyrliga färd för att 
rädda sin far »knäföll hon och bad länge och varmt om 
hjälp och stöd, att hon, den svaga flickan, måtte kunna 
lyckas i sitt svåra företag» och vart också »något lugnad» 
(s. 270). Det första hon gjorde då början av expeditionen 
hade lyckats var »att utgjuta sitt hjärta i en varm tack-
sägelsebön» och det gav henne styrka att slutföra sitt värv 
(s. 275). Under färdens oerhörda spänning tog hon ofta sin 
tillflykt till bön (s. 277). Också om fru Ebba sägs det, efter 
det de flesta av manskapet övergått till hertigen, att hon 
hastade upp till sitt rum. »Länge kämpade hon att vinna 
styrka. Slutligen utbrast hon i bön. Hon bad länge, med 
hög röst, djupt nedböjd emot golvet. Småningom lugnades 
de svallande vågorna i hennes inre. Ännu låg hon en lång 
stund, bedjande, på sina knän och allt lugnare ljöd hennes 
röst» (s. 189). Och slutligen sägs det (s. 332), att fru Ebba 
»i själva övermåttet av lidande funnit ett motgift. Ur djupet 
av sin själs marter hade hon rest sig med ett slags lugn. 
Vid sin dotters bädd satt den ädla kvinnan ödmjukt lutande 
sin hjässa och läste för sin dotter trösteord ur en stor bibel, 
som låg framför henne på ett litet bord; hon bad om styrka 
för sig och de sina, och för de många som voro nära att 
förtvivla. Vid sängfötterna knäböjde Hebla och Sigrid». 



348 

Som redan påpekats (s. 130 f.) var Fredrika Runeberg 
skygg att blotta sitt eget innersta. Hon har aldrig direkt 
yppat ett ord om var hon djupast hämtade kraft. Ett 
kunna vi dock vara förvissade om: så skriver icke den som 
inte själv har erfarit något av bönens mysterium. 

I anteckningar och brev kommer Fredrika Runeberg då 
och då in på teoretiska spekulationer om romanens teknik. 
Hennes beläsenhet hade gett henne j ämförelsepunkter, dis-
kussionerna i Lördagssällskapet och Runebergs verksamhet 
som kritiker i Helsingfors Morgonblad hade verkat stimule-
rande på lusten att bilda sig en egen åsikt. Bland hennes 
efterlämnade papper finnes ett odaterat »Bref till Rosali», 
där hon uttalar något av samma krav på äkta realism som 
Runeberg förde fram i sin recension av Mellins Öjungfrun, 
då han på tal om den gamle fadern skriver, att »hans forna 
levnadsyrke, sjön, bort verka hos honom ett helt annat sätt 
att tänka, vara och känna än det han visar». Hon utvecklar 
härvid sina tankar på följande sätt: »En digt måste vara en 
spegel af lifvet, der man ser människorna röra sig och lefva, 
hvar och en enligt sitt lynne och sin karaktär. Icke är det 
godt därmed att förf. säger: denne person är god, denne 
ond o. s. v., han måste förstå att framställa personen så att 
läsarn sjelf ser hvad han är och att man, när man läst boken, 
tycker sig känna menniskorna deri lika väl som om man 
lefvat med dem. Nertill förslår icke att förf. säger 'så gjorde 
han, så gjorde hon', utan han måste kunna framställa dem 
så att man tycker sig se huru de lefva, höra huru de tala. 
Man måste kunna teckna hvarje uppträdande person så att 
läsarn finner det: ja just så och icke annorlunda skulle just 
denna person talat, så skulle han hafva känt, så skulle han 
hafva uttryckt sig.» 

»Samma sanning måste ock råda uti intrigen», fortsätter 
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hon. »Icke får författarn föra sina personer såsom man för 
dockorna på en marionetteater, läsarn måste se den fulla 
nödvändigheten till hvars och ens handlingar. Hvarje person 
i digten måste handla just så som en menniska med dess 
lynne, fel och dygder, nycker och infall just så som en sådan 
person skulle handla, och icke annorlunda. Brister denna 
nödvändighet i en digt, så afhjelpes ingenting dermed att 
man låter sina personer häfva sig, sörja och gråta, ty hvad 
röres läsarn af tårar dem digtens menniskor gråta, då de 
ej behöfva göra annat än taga några steg för att tillintetgöra 
anledningen till sorg.» 

»Intrigen i ett stycke, vare sig större eller mindre, måste 
alltid utveckla sig ur sig sjelf, endast helt och hållet genom 
personernas olika lynnen och karaktär. Den måste växa 
opp snart sagt som en vext eller ört der hvarje blad, hvarje 
stjelk vexer ut ur det föregående, så att när man betraktar 
den, ser man tydligt huru hvarje del utgör en nödvändighet 
för det hela, huru allt har sitt ursprung ur samma rot». 

Det är riktigt som teori, men svårare att genomföra och 
Fredrika Runeberg försyndar sig ofta mot sin regel. I sin 

_ iver att berätta glömmer hon bort den plan hon har gjort upp. 
Det finns flera kapitel i boken som saklöst kunde vara borta, 
som endast splittra intrycket och leda bort intresset från 
Sigrid Liljeholm. Så kapitlen 25 och 26. Ingen blir glad av 
gnabbet mellan den trätgirige Jörgen Bähr och hans hustru 
Margareta, hos vilka Ebba Fleming och hennes döttrar hållas 
fängslade. Som ett försök av Fredrika Runeberg till psyko-
logisk kvinnostudie kunna de kanske ha sitt intresse, men 
knappast ens det. Kapitlet 27 om Karin Flemings och 
Welarn de Wyks böjelse för varann är likaså ur komposi-
tionens synpunkt en svaghet, liksom Hebla Flemings och 
Peder Baners kärlekssaga. Welam de Wyk i sin roll av 
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förrädare kunde för övrigt tjäna som exempel på hur läsaren 
lämnas oberörd, då det brister i inre motivering och blott 
det yttre händelseförloppet återges. Till följd av sådana 
löst motiverade utvikningar faller boken sönder i episoder, 
och handlingen rinner ut i sanden. Med rätta påtalar C. G. 
Estlander »bristen på styrka att behärska det historiska 
materialet, som så överväldigat förf., att man icke kan upp-
leta någon huvudhandling, än mindre någon huvudperson i 
berättelsen.» 

Vad Fredrika Runeberg anser vara »en vacker stils för-
tjänst» är icke »att man stundom anbringar prydnader af 
solljus, blommor, juveler och andra grannlåter. Stilen måste 
äga sin förtjänst deri att den klart låter se allt hvad förf. 
vill att läsarn skall se. Långa moraliserande och resonerande 
funderingar ha ingenting i en berättelse att göra, så framt 
man ej vill framställa en i tid och otid moraliserande person, 
då kunna de stundom läggas i en sådan mun. Moralen skall 
ligga deri att förf. förstår framställa i bild för oss menskliga 
karaktärer och handlingar så klart, att läsarn sjelf kan deraf 
draga de själ och hjerta förädlande slutsatser som kunna 
göras. Om jag målar en tafla och suddar ihop ett kluddverk 
utan värde och säger åt åskådarn: denna person är en skön-
het, detta är en tupp, denna kluns är ett träd o. s. v., så 
tror han visst att min mening varit att göra alla dessa före-
mål, men som han ser att det ej lyckats mej, så tror han mig 
dock ej på orden att alla dessa saker verkligen finnas på 
min tafla; ty han vill se dem och ändå är han ej nöjd blott 
med att se att de finnas der, han vill äfven se dem vät och 
sant målade om han skall vara belåten.» 

Visserligen tröttas läsaren inte med sådana alltför långa 
beskrivningar och jämförelser som förekomma så ymnigt i de 
första försöken till historisk berättarkonst i svensk litteratur. 
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Men som det torde ha framgått, brister det i Fredrika Rune-
bergs sista bok en hel del just ifråga om klarheten vid fram-
ställningen av »mänskliga karaktärer och handlingar». Om 
stilen torde vi för övrigt kunna fatta oss rätt kort med hän-
visning till kap. X. Också i den nya boken blir helhets-
intrycket, att stilen inte är genomarbetad. Långa, tunga, 
otympliga konstruktioner växla med korta, uttrycksfulla. 
Stundom bryta patetiska tonfall från Teckningar och dröm-
mar igenom den lugnare berättarstilen: »Akta dig, Welam, 
akta dig du unge, du sköne, res icke till din moders hus! 
stanna ute på ditt kära Hufvesta. Moder, moder, bjud icke 
din son komma. Var vild, var motsträvig, var blott denna 
gång uppstudsig, följ blott denna gång ditt inres varnande 
röst. rör icke din älskling till döden!» (s. 230). 

Också dialogen företer samma blandning. Å ena sidan 
finna vi en aktningsvärd strävan till realism och naturligt 
talspråk. Till och med ansatser till dialekt och vardagligt 
språk förekomma som hos Scott. Då de gamla kvinnorna 
(s. 18) prata på kyrkbacken säger en av dem: »Håken, gjord 
han så, dä kunde jag alder tro». Former som »si», »ska», 
»nån», »ha» förekomma i deras dialog och »Österbottens 
Annikka>> brukar »inga» som nekningsord. Då hon talar 
avbryter hon sig titt och ofta med ett karakteristiskt litet 
fnitter. Också i övrigt finna vi ansatser till karakteristik 
genom dialogen. Hertig Karl är brysk, mustig och grov- 
kornig i tonen som sig bör och likaså Klas Fleming. Biskop 
Ericus Ericis tal åter präglas av hans högvördiga biskopliga 
värdighet. Men å andra sidan möta vi det styvaste bokspråk, 

som (s. 81) då Enevald Fincke talar med Fleming, eller 
sidlånga repliker som hos trotjänarna, den präktige Elias 
(s. 310 f.) och Johan Bertelsson (s. 326). 

Bland klicheer från den sentimentala romanen sådana 
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som »ett sakta 'Sigrid' svävade över hans bleknade läppar» 
(s. 201), »en ensam tår rullade utför gubbens bleka kind» 
(s. 177), »över Sigrids ansikte for en rosenröd sky och hennes 
blå ögon fingo en stjärnlik glans» (s. 322), »mörk som en 
höstnatt» (s. 147) var hans blick, kunna vi möta uttryck 
med både färg och originalitet, som då Klas Fleming (s. 
145) vill »klappa krontankarna» ur hertigen. Också meta-
forer och bilder äro stundom välfunna som s. 18, där alla, 
linluggarna vid kyrkan förliku as vid en »skog av tistel-
knoppar» och s. 71, där Klas Fleming karakteriseras »orubb-
lig som våra gråberg». 

Den första som anmälde boken var J. V. Snellman i 
januarinumret av Litteraturbladet för år 1863. Snellman 
överraskas av att skildringen rör sig på samma historiska 
botten som sorgespelet Daniel Hjort, vilket nyss för första 
gången hade gått över scenen. Han finner det dock för-
klarligt att just den perioden i vår historia är lockande för 
poetisk bearbetning. Sedan Snellman karakteriserat Klas 
Flemings och klubbekrigets tid, påminner han om »det enda 
genomförda historiska arbete, den inhemska litteraturen har 
att uppvisa», G. Forsmans Nuija Sota (1857 och 1859), samt 
om A. Oscar Roos skådespel Johan Fleming (1840), Fr. 
Cygnaeus' Claes Flemings tider (1851) och senast Daniel 
Hjort (1862). 

Rec. övergår därpå till Sigrid Liljeholm. »Signaturen 
—a--g är känd och den är ensam tillräcklig», skriver han, 
»att tillförsäkra romanen talrika läsare, vilka här lika litet 
som förut skola finna sin väntan på en intresseväckande 
läsning sviken. Man kan icke säga, att författarinnans 
styrka ligger i dessa utförligare berättelser sådana song 
Catharina Boije och Sigrid Liljeholm. De överträffas i in-
givelse och omklädnadens skönhet av dessa parabelartade 
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mindre skildringar sådana som Simrith, Salik Sardar Khans 
maka, som bilda en diktart för sig, nära nog egendomlig 
för —a—g. I dessa äro några drag tillräckliga att återgiva 
den yttre bilden av personer och omgivningar. Detta yttre 
modelleras där av den inre betydelsen, för vars skull det är 
till. Men romanen behöver mera episk bredd. Man måste 
se händelserna för att lära känna personerna. Till denna 
utförligare skildring ger sig förf., synes det, icke tid — kanske 
rättare, förf. är ovan att behöva den». Snellman för här 
fram det runebergska kravet, att en författare skall se, ej 
blott tänka, vad han framställer i sin diktning. 

Rec. säger sig ha hört att benämningen »roman» endast 
genom sättarens omsorg hade kommit på bokens titelblad, 
utan att den gör anspråk på att vara mera än en novell, 
men han ansåg att det slags noveller, i vilka skildringen 
omfattar en lång tidrymd och ett stort antal personers 
öden, i själva verket gå utöver novellens rätta form. »En 
novell är en liten nyhet, en liten berättelse», fortsätter Snell-
man. »Inom dess ram kan ingen lång följd av tilldragelser 
med någon åskådlighet skildras, icke heller något större antal 
personer få rum att så uppträda, att läsaren skulle lära 
känna dem. Man har därför också ansett, att i novellen icke 
bör läggas an på karaktärsskildring, utan på ett angenämt 
förtäljande av någon intressant tilldragelse. Utsträckes dock 
denna till ett helt långt människoliv, så vill läsaren natur-
ligtvis gärna närmare känna den person, med vars öden han 
inbjudes att sysselsätta sig; och om de uppträdande perso-
nerna äro många, växer hans anspråk naturligtvis i omfång. 
Har novellen ett så omfattande innehåll, måste åter även-
tyren i och för sig vara mycket intressanta och spännande 
för att utan avseende på intresset för personerna fängsla 
läsarens uppmärksamhet; och detta blir så mycket nöd- 

23 
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vändigare, emedan det inskränkta utrymmet icke tillåter 
någon utförligare skildring ens av själva äventyren. För 
vår del skulle vi anse, att dessa anmärkningar kunna till-
lämpas på novellen Sigrid Liljeholm, så att den innehåller 
ämnen för flera noveller och ett ganska rikt utkast till en 
roman — men dock endast ett utkast. Vi hava förut», 
yttrar Snellman till slut, »vid anmälan av Catharina Boije 
tagit oss friheten fästa —a—g's uppmärksamhet på detta 
slöseri med rikedomen. Det är dock obestridligt, att denna 
knapphändighet i behandlingen av ett rikt ämne är att före-
draga framför ett långtrådigt utspinnande av ett fattigt, 
men det är dock synd om det rika materialet». Mot bak-
grunden av detta resonemang är det lättare att förstå Fred-
rika Runebergs upprördhet över att sättaren hade satt ut 
»roman» på titelbladet. 

Snellmans alltigenom välvilliga anmälan följdes av en 
skarp kritik i Helsingfors Dagblad d. 24 mars 1863. Artikeln 
var osignerad och skriven av en av tidningens medarbetare 
C. G. Estlander, som d. 28 nov. och 6 dec. 1862 i samma 
spalter hade analyserat Wecksells drama Daniel Hjort. I 
sak hade rec. i stort sett rätt, ehuru tonen var sårande. Rec. 
betvivlade att »den aktade och förtjänstfulla författarinnan 
till 'Catharina Boije' vore verkliga auktorn till 'Sigrid Lilje-
holm' . . . Då förf. i 'Catharina Boije' visat sig känna den 
lugnare, värdigare tonen vilken tillkommer en historisk 
framställning, är det icke troligt att hon nu, med större för-
fattarerfarenhet, återgått till en stil och en uppfattning, som 
mera närmar sig pensionsflickans, än den mognade skrift-
ställarinnans.» — I sitt långa detaljerade bedömande, grun-
dat på »allvarlig undersökning», fann rec. anledning till många 
svåra anmärkningar mot språk och karaktärsteckning samt 
höll före att Sigrid Liljeholm »i några väsentliga punkter» 
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stod i tacksamhetsskuld till Cygnaei Clas Flemings tider. 
»Vi medge dock öppet», fortfor rec., »att tvenne viktiga 
tvivelsmål resa sig mot vår bevisning. Det ena framträder 
i fru Mettas personlighet, som i all sin grovkornighet är en 
konsekvent och väluppfattad karaktär, till vars gestaltande 
erfordrats en erfarenhet och observation som man vid sjutton 
år icke äger. Det andra är grundligheten, vidsträcktheten 
och mognaden i de förberedande historiska studierna, vilka 
givit förf:s åsikter en bestämd historisk hållning och hennes 
tidsskildring både livlighet och en sällsynt färgrikedom. 
Även om alla data icke bestode en historisk kritik, vilket 
romanförf. ej är skyldig underkasta sig, vittna de om en 
beläsenhet och en historisk omdömesgåva, som även hos den 
utbildade kvinnan icke torde vara allmänt förekommande 
egenskaper». 

I Min pennas saga skriver Fredrika Runeberg att Helsing-
fors Dagblad »kastade sig öfver boken med en recension af 
detta slag, som man anser sig berättigad till endast emot en 
kvinna, dock måste jag tacksamt nämna att däri icke om-
taltes, huruvida författarinnan vore ful eller vacker, hvilket 
dock egentligen tillhör arten. Bland annat fick man veta 
att jag imiterat (för att ej nyttja det riktigare ordet plagierat) 
Cygnaeus! ! ! Jag måste häri se en så mycket större för-
olämpning, som om jag vore hugad för att stjäla, jag för-
modligen skulle till förebild välja någon författare som mera 
skulle behaga mig än fallet är med Cygnaeus.» Det var 
särskilt uttalandet om bokens beroende av Cygnaeus som 
tycks ha sårat henne, men hon inlade tydligen mer i det 
än rec. avsett. Under inflytande av den första bittra känslan 
av motgång skrev hon den 25 mars till sin syster ett långt 
brev, där hon gav uttryck åt de tankar som stormade inpå 
henne. Hon hoppades att »kanske någon penna» skulle taga 
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hennes arbete i försvar, men, säger hon, »hvem kan känna de 
detailler jag nu för er uppdukat, och som bevisa att jag på 
intet vis plagierat Cygnaeus, eller ens af honom på minsta 
vis väckts till ämnet». 

»Ett befängt påstående att jag skulle byggt på Cygnaeus! 
Vore jag än en tjuf, så skulle jag ju förstå att han vore den 
författare som minst skulle passa för mig att hämta ur. 
Han sväfvar i molnen, jag älskar att känna fast fot under 
mina fötter. Behöfver jag verkligen för eder afgifva den 
förklaring att hos Cygnaeus har jag icke hämtat det allra 
ringaste grand för min bok, och han är en författare som i 
intet a/seende på mig haft inflytande. Dermed icke menat 
att om honom säga något förklenande, men dels var jag 
temmeligen hvad jag är innan Cygnaeus just hade skrifvit 
mycket, dels som sagt är hans natur för olika min för att 
jag hos honom skulle kunna hämta något om jag än ville». 

Redan år 1830 säger sig fru Runeberg ha begärt Werwings 
historia av Nervander. »Han frågade mig», fortsatte hon, 
»om jag ärnade skrifva en historisk roman från samma tid. 
Jag fick då veta att han tagit Werwing från biblioteket, 
emedan han själf tänkt på ett dylikt arbete. Jag för min del 
hade verkligen tillernat en tragedi, och hade som jag vill 
minnas, ungefär en akt färdig, men fann ämnet öfverstiga 
mina krafter och mitt historiska vetande och förstörde 
manuskriptet. Så mycken sanning finnes således i uppgif-
terna i brefföretalet. Någon tanke på en roman af detta 
ämne föresväfvade mig redan då, jag hade fattat en varm 
kärlek för denna tid redan tidigt, egentligen genom Berg-
boms berättelser om den, jag hade sett den gå igen för mitt 
inre på Qvidj a och på Åbo slott. Det var mig en tung för-
sakelse vid besök på det senare att icke få se kung Eriks 
fängelse. Johan Fleming och Stålarm stodo isynnerhet fram 
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i min fantasis lekar. Men med Nervander ville jag natur-
ligtvis icke täfla, om än då för tiden ännu täflans enda vittne 
och domare var jag själf. Hvarföre han icke utförde sitt 
förslag, känner jag ej, men omnämnde det för att visa huru 
liten sanning som låg uti att ingen före Cygnaeus skulle 
tänkt på att använda Flemings tid för konstnärlig behandling. 

När Cygnaei bok utkom, så läste jag den naturligtvis 
och såg att den var så olika mina tankar om Fleming m. fl. 
att den icke bibehöll sig i mitt minne som något ägande 
sammanhang med mina funderingar.» Fru Runeberg nämner 
så hur hon begynte arbetet med Sigrid Iiiljeholm och fort-
sätter: »Jag sade då just åt Runeberg om huru jag med 
föresats icke alls såg på Cygnaei bok då. Den hade jag under 
nio år hunnit glömma så alldeles att jag ej ens mindes alla 
personerna där, och jag ville icke hindras af det onekligen 
störande som ligger uti att minnas en annans funderingar 
åt samma håll. Att Daniel Hjort fanns kom jag ihåg, och 
tog för gifvet att Cygnaeus hade behandlat honom som en 
högstämd tragisk personlighet, hvilket icke hindrade mig 
att anse mig vara i min fulla rätt att behandla honom som 
något helt annat, då historien mera synes anse honom som 
en förrädare eller mellanlöpare än just stämpla honom sär-
deles stort. Hvad hade jag att göra med Cygnaei funderingar 
i hans tragedi? Jag ville ju blott teckna några unga flickors 
öde i en stormig tid, där skuggorna av stora hjältegestalter 
föllo nog djupa för att bättre låta de ungas ljusa bilder i 
förgrunden framstå. När jag hade min bok färdig, då tog 
jag fram Cygnaei, läste den och sade åt Rbg att jag med 
fröjd fann det ingen likhet fanns, annan än de oundgängliga 
namnen. Anmärkningen att intrigen sprider sig för långt 
från Sigrid skulle jag anse riktig, jag hade dock ernat kalla 
min bok slottsjungfrurna men tyckte ej det lät bra. Dock 
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tyckes man icke ogilla utflykter om jag skall döma efter 
förtjusningen öfver les Miserables, där hela delar befatta 
sig med allt annat än hufvudpersonernas öden.» I fort-
sättningen polemiserar fru Runeberg mot rec., som hon inte 
tror »gjort sig särdeles mån om att med tanke genomläsa 
hvad han så bittert tadlat». 

»Rbg har varit så snäll och god emot mig i denna tråkiga 
sak», tillägger hon i slutet av brevet. »Han tyckes icke alls 
anse recensenten för att ha betett sig bra emot mig och tycks 
icke alls ha fått sämre tanke om min bok nu än förr.» Rune-
berg uppmuntrade ofta sin hustru med generösa omdömen, 
som hon begärligt antecknar. Var det hans innersta mening 
alltid, frågar man sig. Eller ville han ge henne stöd, då han 
såg hennes misströstan och melankoli, men även vilken 
befrielse det gav henne att skriva. 

Det ligger utom allt tvivel att Estlander sköt över målet 
med sin kritik. Någon tacksamhetsskuld kan det alls icke 
bli tal om, ehuru enstaka beröringspunkter kunna framletas 
mellan Fredrika Runebergs roman och Cygnaeus svulstiga 
sorgespel. Så är hos bägge Klas Fleming den starke man som 
konungamakten står och faller med, men som prof. 0. 
Hornen påpekar var denna uppfattning av Fleminggestalten 
tidspsykologiskt betingad. Uppfattningen om Daniel Hjort 
har det redan varit tal om. »Häxan» hos Cygnaeus får för-
kroppsliga folkets förbannelser och hat mot Fleming liksom 
Vappo i Fru Catharina Boije och hennes döttrar, Annikki 
i Sigrid Liljeholm och Katri i Daniel Hjort. Mer än lång-
sökt förefaller Estlanders antydan om att Sigrid Liljeholms 
livsöden till en del vore inspirerade av Matildas i sorgespelet, 
t. o. m. om bägge för en tid blevo mottagna som döttrar 
i Klas Flemings hus. 

Uppmuntran och vänliga ord fick Fredrika Runeberg ta 
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emot från många håll. I ett brev till sin syster en vecka 
senare skriver hon: ». . Balsam var det mig att Topelius 
skref det artikeln mera harmat än just skrämt personer af 
annan mening. Men ändå vill mitt stora obehag icke ge vika, 
och Topelius sade dock hvarjehanda som kunnat något 
trösta mig; men man har skämt bort mig, jag har ej fått 
ett ondt ord förr, och detta ord var ej beskedligt.» 

I brevet daterat den 31 mars 1863 tröstade henne Topelius 
vidare med att »det som med rätta skulle sårat författarinnan 
neml. beskyllningen för plagiat» så vitt han kände »icke upp-
fattats i denna elaka mening. Recensenten tycks ha utfun-
derat detta mindre lyckliga sätt att förena en kompliment åt 
författarinnan med en reprimande åt boken. Att fästa sig 
vid parallellismen mellan Sigrid Liljeholm och Clas Flemings 
tider för det att personer och tidehvarf nödvändigt med-
föra beröringspunkter, är rent af barnsligt.» Och på sitt 
milda stilla vis talar Topelius om hur också han på sätt och 
vis råkat ut för samma beskyllning som fru Runeberg. 
»Cygnaeus sjelf har visst den svagheten att anse många, 
eller alla vexande plantor uppspirade ur hans i tiden ut-
kastade frön, men han är som Professorskan anmärker, för 
nobel att här söka något afsiktligt. I min erfarenhet har jag 
flera dylika fall — jag har då gerna låtit honom behålla, 
tron på sitt initiativ — han har ansett mina ideer för afsikts-
lösa reminiscenser, och det har icke fallit mig in att störa 
denna lilla illusion. Det skulle visst löna mödan att upp-
söka alla plagiaten från Flemingska tiden! Då tror jag 
mången skulle befinnas ha plagierat Oskar Roos, som hade 
jus primi occupantis till denna allmännifig — i ' Johan 
Fleming'. Jag tror Professorskan har skäl att vara lugn för 
saken, som till slut befinnes vara hvarken mer eller mindre 
än en misslyckad artighet.» 
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Något senare under våren skrev Onkel Adam och tackade 
för Sigrid Liljeholm som han då ännu inte hunnit läsa. Han 
smålog över sin »vän Fredrikas klagan öfver otur», berättar 
han, därför att han dagarna förut fått ett likartat bref från 
Grafström »som fruktade för att bli ansedd för plagiatör 
därför att han behandlat samma ämne som förut Thekla 
Knös öfversatt från tyskan. 

Det är otur för våra snillen; men Gudi lof! det är ej så 
farligt med någotdera. Äfven om oturen varit framme, så 
reflekterar ingen därpå; ty där står ändå en erkänd själf-
ansvarig person bakom ordet och det är denna man ser och 
älskar, äfven om några stickor och strå af oturen eller bok-
tryckaren ligger framför deras fötter.» 

I ett synnerligen hjärtligt brev skrev han en tid därpå 
från Sätra och berättade att han nu hade läst boken.» . 
Sigrid Liljeholm är en tidsskildring hvarken mer eller mindre. 
Om 'Sotnäsan' förtjänar eller icke förtjänar beröm, så är 
hans bild bra. Han tjänade en stackare till herre, han som 
många, och hans motståndare var en tyrann. Jag tackar 
för att ej den sluga Flemings död blifvit en hufvudsak. I 
den nyare romantiska teckningen har man börjat att gärna 
måla med blod och ohyggligheter. 

Karaktärerna äro jämna och vackra, Sigrid, som i början 
är tillbakaskjuten, stiger fram ur målningen. 

Fredrika har rätt: fast en sådan karaktär är i stånd till 
allt. Uppoffringen är en vana, samvetet befallande, för-
troendet till Gud obegränsat; man kan mycket då — ja allt. 
Man är frigjord från all jordisk ansvarighet och lyder blott 
den evigt manånde rösten som säger 'det bör du göra'. 

Tack för Sigrid. Hon bindes nu i ett band med 'Teck-
ningar och drömmar' och på ryggen af boken skall där stå 
'Fredrika Runeberg'.» 
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I Dansk Maanedskrift erhöll Sigrid Liljeholm ett gott be-
dömande av dr C. Rosenberg och den 17 febr. ingick i Post-
och Inr. Tidn. en rätt fördelaktig recension av Emil von 
Qvanten. Denne ansåg förf:s skildringar brista i objektivitet, 
men »den subjektiva, den inåtvända och privata sidan» var 
tecknad med så mycket mera energi och följdriktighet. 
Doktor Rosenberg åter skriver: »Det er ingenlunde noget 
Mesterstykke, der er en del Konventionelt i Opfindelsen og 
Ujaevnhed i Skildringens Kraft og Klarhed. Men Bogen 
förtjener dog Opmaerksomhed baade i historisk og poetisk 
Henseende» . . . Sedan rec. närmare berört bokens innehåll 
och gjort vissa invändningar mot teckningen av karaktärerna, 
sammanfattar han sitt intryck av bokens förtjänster i föl-
jande ord: »En i det Hele livlig Karaktärskildring, isaer hvad 
de kvindelige Hovedpersoner angaar, en ikke ringe Kraft i 
Fremstillingen af Tidens Begivenheder og Saeder og en Stil, 
der uden at vaere forceret dog er bestemt farvet af Tidens 
Sprogtone, tjene til at bringe det antydede historisk-poetiske 
Indhold frem for Laeserens Fantasi.» 

Länge förföljdes fru Runeberg av tankarna på denna 
motgång. Ännu 1867 skrev hon till sin syster: »Jag hade hela 
min tid plågats af tvifvel om huruvida jag vore berättigad 
att leka med pennan och hade kämpat mången strid i min 
själ, nu började jag anse att då kritiken varit mig huld, det 
vore otacksamt mot alla goda gåfvors gifvare att icke våga 
odla den ringa fläck i diktens vida rike, som blifvit mig 
gifven. 

Jag begrep ej heller strax kvad Estlanders i den mot 
kvinnor vanliga sirapsbittra hånande tonen hållna bedömande 
allt innebar, synnerligen då en så erkänd man som Dr Rosen-
berg ganska undseende, vidlyftigt och hyggligt bedömde 
samma min bok. Men jag misstog mig om vikten af ett sådant 
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nedsablande. Hvad är hela mitt skrifveri nu mera. Ville 
jag, som en gång fordom då Rbg räddade mina blad, nu 
uppbränna allt hvad jag skrifvit, sannerligen någon hand 
skulle återhålla min . . . Jag bränner dem dock ej ty Rbgs 
straffande ord grepo djupt i min själ. Men när jag dör finnes 
ingen som ens bryr sig om att se efter om bland dessa blad 
kunde finnas en tanke värd att lefva. Och det är dock ur 
min egen själs djup de vuxit, icke ett lapptäcke hopsytt af 
reminiscenser från andras skapelser, det kan jag lugnt säga. 
De äro sålunda delar af min själ och själen trängtar att 
lefva om än kroppen åldras och dör.» 

I Min pennas saga omtalar hon med bitterhet hur 
»man lyckades fälla boken». »Från den tiden märkte jag», 
skriver hon, »att det lilla litterära anseende jag förut möjligen 
ägt, var som en fläkt förgånget». 

Säkerligen kändes det som en upprättelse för fru Rune-
berg, då hon många år senare, den 8 februari 1877 erhöll 
följande meddelande från fil. mag. Robert Castren, med-
arbetare i Finsk Tidskrift: »På anmodan af C. G. Estlander 
får jag till Moster framföra Finsk Tidskrifts tack för 
Knöcklan. Han sade sig så mycket mera fägna sig öfver att 
Moster icke vägrat sitt understöd åt tidskriften, som han 
från sina yngre år hade på sitt samvete en kritik af Sigrid 
Liljeholm hvars tonart han nu vid mognare år själf måste 
ogilla.» 

Den stränga kritiken verkade menligt på allmänhetens 
köplust och affären sköttes lamt av förläggaren. Boken blev 
»en misslyckad spekulation» både för författare och förlag. I 
april 1865 skriver Fredrika Runeberg, att »Sigrid Liljeholms 
bokhistoria» från början till slut var »en sammansättning af 
ledsamheter . . . drägliga kanske vid ett lugnt sinne, men 
verkligen plågsamma för mitt sinne, då det varit så brädd- 
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fullt af sorg och bekymmer att det ej velat vara rum för 
några förargelsedroppar, om ock en del af dem föllo däri 
innan den allt öfverfyllande sorgens dag kom». 

Vi ha i det föregående sett hur samtiden på ett undantag 
när respekterade de litterära anspråk Fredrika Runeberg 
framträdde med. Det vore inte heller rättvist av oss att 
bedöma hennes historiska romaner endast i relation till 
Walter Scotts, den historiska romanens mästare. Själv har 
Fredrika Runeberg markerat skillnaden genom att kalla sin 
första bok »en berättelse», sin sista »en teckning». Hon lärde 
av Scott, men hennes figurer äro långt ifrån några kopior, 
de äro vuxna i finländsk jordmån, präglade av sitt land 
och sin tid. De äro abstraktare än Scotts gestalter, hon 
nådde upp varken till fylligheten och mångsidigheten i hans 
skildringskonst eller till hans realism i detaljerna. Men det 
kan man inte lasta henne för. I den glesa småskogen av 
samtida scottefterfölj are i norden hävdar Fredrika Runeberg 
tryggt sin plats. Den totala glömska som har sänkt sig kring 
hennes historiska romaner kan inte anses helt berättigad. 



XVI. VÄNNER OCH FRÄNDER 

I det runebergska hemmet i nystaden skapades det 
mesta av det Fredrika Runeberg gett oss av sina tankar 
och drömmar, här diktade Runeberg en stor del av säg-
nerna och psalmerna och fullbordade sitt stora klassiska 
drama. Här firade Runebergs sitt silverbröllop i jan. 1856, 
då fru Fredrika hade »att härbärgera och bespisa omkring 
30 personer i tre dygn och att tillreda bröllopsmåltid för 
flerdubbelt så många». Flera kvällar å rad lyste då ljusen i 
takkronorna långt in på midvinternatten, ty släktingar och 
de närmaste vännerna, Snellman, Lille och Topelius, komma 
redan tidigare och själva bröllopet firades i runt tre dagar. 
Den andra dagen gavs stor supe, vid vilken Runeberg talade 
till silverbrudens ära, där hon strålade med myrtenkrans i 
håret. Det var det enda tal han någonsin hållit utan att 
på ämbetets vägnar vara nödd och tvungen till det. »Jag 
minns det varma erkännande, fullt af innerlig aktning och 
kärlek, hvarmed Runeberg då nämnde sin makas namn», 
skriver Topelius i jan. 1871. Efter talet hurrades silverbruden 
»högt och glatt» och Runeberg bars i gullstol runt salen. 
Andra minnesrika tillfällen var då Runeberg fick emotta 
veteranernas silverkanna och nationalgåvan för sin psalm-
bok eller då fru Fredrika i maj 1860 ställde till »en ungdoms-
soupe» för allt vad Borgå hade av ungdom och fägring. Det 
var som tack för de vackra soffkuddar stadens damer hade 
sytt ut med silke och pärlor till hennes namnsdag. 
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Bland nära anhöriga och trofasta vänner som under 
årens lopp alltid voro lika gärna sedda hos Runebergs må 
främst nämnas »bergmästarn» och »professorskorna» som ofta 
kommo för flere dagar. Under den första sjukvåren 1864 
vistades Sofi Kellgren hela fyra månader hos dem — »sådant 

kan ej tackas för», skrev moster Fredrique till henne, »men 
det kan bibehållas i hjertats minne». Ungdomsvännerna 
styrde också stundom sina färder till Borgå — både Snell-
man, Cygnaeus, Lille och Topelius — och det var alltid lika 
kära avbrott. Sommaren 1867 voro Snellman och Lille ute 
på Kroksnäs och »Moster var så glad åt att ha fått träffa 
Snellman en gång nu åter», berättade professorskan Natalia 
Castren i brev till sin syster Sofi. Vänskapen mellan Snell-
man och Fredrika Runeberg hade inte rostat under livets 
lopp trots olikhet i åsikter mången gång. Men Snellman 
hade också ett vackert sätt att visa henne uppmärksamhet. 
Vi ha redan sett några exempel på det. Då Fredrika Rune-
berg som äldre var ensam inne i huvudstaden någon gång 
kunde det hända att Snellman gjorde henne sin uppvaktning 
eller följde henne ner till ångbåten med »en påse bakelser 
till vägkost». Vid Runebergs sjuttioårsdag sände han i 
sitt lyckönskningsbrev också henne en hälsning: »Fredrique 
önskar jag hjertligt lycka till Dina sjuttio år. Ty för henne 
är hvarje ökadt år i Din lefnad en ny blomma i Hennes 
belöningskrans». Det låg något mer än Snellmans kända 
artighet mot damerna i hans uppmärksamhet mot Fredrika 
Runeberg. Han var ju en ungdomsvän till henne lika väl 
som till Runeberg, han kände hennes värde och hade alltid 
som prof. Yrj ö Hirn framhållit visat sig angelägen om att 
låta henne komma till sin rätt vid Runebergs sida. 

Topelius vänskap förskrev sig från den tid han som 14-
årig studiosus kom som helpensionär till magister Runeberg 
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och hans unga hustru. Sedan dess var han hängiven sin 
»älskade Mästare» och fylld av värme och vördnad för fru 
Fredrika. Hur vackert sjöng han inte vid deras silver-
bröllop om furan som växte i nordanskog och björken som 
grönskade ljus att »furans mörker försona». Fredrika Rune-
bergs intresse för kvinnosaken och hennes författarskap 
även i övrigt visade han uppriktig förståelse. I sin anmälan 
av Teckningar och drömmar skänkte han boken varmt 
erkännande, efter motgången med Sigrid Liljeholm tröstade 
han fru Runeberg och senare då han gick igenom hennes nya 
teckningar uppmuntrade han henne »för kvinnans sak, den 
stora saken som behöfver alla sina arbetare». De sexton brev 
från Topelius till fru Runeberg som finnas i behåll genom-
andas den innerligaste sympati. I det sista brevet i maj 
1878 kysser han »Professorskans båda händer och beder att 
alltid få räknas som en ödmjukt tillgifven vän». Vilken 
hög och varm uppskattning Topelius ägnade Runebergs 
hustru visar även det märkliga yttrandet från hans ålder-
dom: »Runeberg var en stor man, men Fredrika var en 
stor människa.» 

Då friherrinnan Mimmi Rotkirch eller professorskan 
Mimmi Wallgren hälsade på, kunde man långa stunder sak-
kunnigt tala om sina blommor, deras skötsel och vård. Ty 
blommorna var deras största gemensamma intresse. För 
övrigt kom samtalet, särskilt med friherrinnan Rotkirch, 
gärna in på litteratur, konst, uppfostran, förutom alla de 
tusen frågor två fruar med stora hushåll på den tiden kunde 
dryfta. Då fru Sofi Nordström, f. Ottelin, maka till gym-
nasielektor Otto Nordström som bodde snett över gatan, tit-
tade in, var konst och litteratur ofta på tapeten. Särskilt 
konsten låg fru Nordström varmt om hjärtat — hon må-
lade också själv ett grand. 
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Den gamla vänskapen till fru Albertina Öhman på Domar-
gård bestod livet ut och blev under senare år ytterligare 
befäst genom Ludvig Runebergs giftermål med hennes 
äldsta dotter Hanna. Annette Reuterskiöld däremot blev 
en allt sällsyntare gäst under årens lopp. I januari 1875 
skrev fru Runeberg till Augusta Lundahl, att hon ser henne 
»högst sällan. . . ett par gånger om året brukar hon göra, 
mig ett besök. Nog äro vi vänligt stämda mot hvarann lik-
som förr, men många omständigheter bidraga väl till att 
hon så sällan kommer. Deribland kanske ock något att 
med all gammal vänskap våra åsigter om verldens gång 
dock äro mycket olika, så att en mängd samtalsämnen måste 
undvikas, om man ej vill oroa henne. Hon är nemligen 
vorden till hög grad conservatif och anser att alt det nya 
och rörliga i verlden är endast olycka och förderf, lider der-
före vid hvarje påminnelse om hur illa det går till och ehuru 
vi aldrig råkat uttala våra motsatta åsigter gissar jag dock 
att hon känner i luften att jag dock här i min mörka verld 
tror på ljus och framåtskridande i menskligheten till allt 
mera klarhet och att hon derföre ej söker mig, ehuru hon 
alltid förklarat sig ha trifts bra den stund hon varit hos 
mig. . .». Och Fredrika Runeberg fortsätter: »Vet du Au-
gusta, jag älskar den nya tiden, det unga, det framåtgående. 
Gudilof, jag kan glädjas så varmt af min innersta sj el åt att 
tiden går framåt, och den gör så. Jag är lycklig af att icke 
höra till dessa åldriga personer, hvilka tro att allt går på tok, 
för att det går annorlunda än det gick i deras ungdom, och 
försöka att hålla fast vagnshjulen på tidens vagn, i full 
öfvertygelse att den måste stjelpa, om den får fara fram 
som den vill. Äfven jag ville gripa fast i hjulen, men blott 
för att hinna med, då jag ej af egen makt förmår följa. Det 
är dock så lifvande att se hur allt går framåt, och intet i 
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verlden lär en så att beundra den makt, som ställt allting 
så visligt, att det måste gå framåt till allt mera ljus och 
förädling. Jag kan ej förstå huru tanken på en verld, som 
blefve allt sämre och sämre skulle kunna stå tillsamman 
med tanken på en mäktig och vis Gud, jag skulle ju då i 
honom nödgas se blott en dålig byggmästare, hvilkens verk, 
likt menniskans verk, försämras och förfaller år från år. 
Det är dock så herrligt att tänka, att alla dessa ideer som 
nu gry, de skola i en framtid uppspira och bära frukt. Lappri, 
om jag då ligger i grafven och icke ser dem, tusenden fin-
nas då att glädja sig af allt det ädla som då hunnit upp-
växa.» 

Till de forna vännerna sällade sig småningom en krets 
av yngre. Fru Runeberg nämner främst Strömborgs bland 
dem. Johan Elias Strömborg — som senare blev skaldens 
biograf — var född 1833, hade varit Runebergs elev och en 
kort tid hans kollega vid Borgå gymnasium och blev vid 
26 års ålder vald till rektor för det ärevördiga läroverket. 
Hans hustru, fru Selma Strömborg, var dotter till Rune-
bergs »läromästare» Gustaf Duncker och sondotter till Joa-
kim Zachris Duncker, besjungen i Den femte juli. Till sitt 
nya hem hade hon fört med sig andan från sitt barndoms-
hem, där man aldrig lär ha hört ett ovänligt ord, och där 
envar, från den högt uppsatte gästen till gårdens arbetare 
och tjänare, bemöttes enligt samma humana uppfattning 
om människovärdet. 

Då Runebergs våren 1868 hade beslutat hyra ut en del 
av sitt hus, som föreföll dem alltför stort, sedan sönerna blivit 
fullvuxna och lämnat hemmet, flyttade Strömborg med sin 
familj in i den lilla lägenheten i södra ändan av byggnaden. 
Strömborgs kommo sålunda under de nio sista åren Rune-
berg levde att bo under samma tak som Runebergs och här- 
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igenom uppstod det intima förhållande mellan familjerna 
som Strömborgs dagboksanteckningar bära vittne om. 

I oktober 1868 berättar Fredrika Runeberg i brev till Emi-
lie Björksten, att de nu äro omflyttade »och glad är jag att det 
nu är som det är, då jag ej känner mig så öfvergifven, när 
goda människor finnas oss nära.» I brev till sin syster Caro-
lina och till sönerna säger hon månget varmt ord om gran-
narna. I sina anteckningar som hon ju skrev de allra sista 
åren av sitt liv, berättar hon att samvaron med Strömborgs 
blev dem »till stor trefnad och glädje». »Föga någon dag 
förgick utan att åtminstone fru Selma Strömborg kom in 
till oss, om ock endast på en liten stund. Genom dem hade 
vi en slags gemenskap med den yttre världen i vår lilla stad, 
som vi eljest voro nästan skilda ifrån numera Deras trogna 
och uthållande vänlighet och välvilja gjorde mången bekym- 
merfull stund drägligare.» Runeberg såg dem alltid »med 
fägnad» och besvarade med »hjertlig tillgifvenhet» deras 
vänskap. »Också deras tvenne barn, en äldre och en liten 
flicka, såg han gerna, då de med Selma stundom följde in 
till honom.» 

»Då Runeberg fortfarande under sin sjukdom till det 
mesta sjelf skötte sina affärer var Strömborg honom ock 
vanligt till biträde med sådant som hvarken han sjelf eller 
jag kunde i den yttre verlden besörja. Också då Runeberg 
icke var belåten med de ändringar hvilka psalmkommitten 
hade gjort i Runebergs och den förra kommittens utgifna 
psalmbok, så var honom Strömborg behjelplig vid anteck-
nandet af anmärkningar. Då min synförmåga vid den tiden 
då Runeberg förehade detta granskningsverk hade blifvit 
svårt angripen, så kunde jag ej härmed biträda honom. 
Strömborg intresserade sig sjelf lifligt för saken, när han nu 
hade kommit in uti hvad saken angick.» 

24 



370 

För Strömborgs var det dyrbart att komma i så nära 
beröring med de två sällsynta gamla. Fru Strömborg berättar 
»hvilken fröjd det är att så här nära och alltid få omge de 
kära gamla här och någon gång kunna bereda dem litet 
trefnad eller nytta». »Det är redan en så kär vana att i allt 
prata med Tante, gäller frågan en sås eller det som ligger 
en närmast om hjärtat, är man alltid viss på det varmaste 
deltagande, goda råd och allt annat godt man någonsin kan 
önska sig». Då fru Runeberg en tid låg sjuk i blåa kammaren, 
som gränsar till Strömborgs sal, skriver fru Strömborg: 
»Det är godt att ha henne så nära till hands, mången stund 
pratar man bort, nog är hon en guldgrufva.» Förhållandet 
till Runeberg var givetvis mängt med än mer vördnad. Hut. 
innerlig gripenheten var visar t. ex. det vackra lilla brevet 
från fru Selma Strömborg till hennes syster d. 3 maj 1877, 
där hon talar om hur varje dag varit som en söndag i vän-
tan på det stora som skulle ske ». symaskinsbullret har 
man alls ej kunnat höra. . .» »Du vet ju Lotten att han som 
menniska äfven är oss obeskrifligt kär.» 

Vad skalden var för Strömborg kan man läsa mellan 
raderna på varje sida i hans Biografiska anteckningar om 
Runeberg. Professor Yrjö Hirn, som var Strömborgs elev 
på 1880-talet då han nyss hade förlorat sin älskade hustru, 
en sorg som han aldrig övervann, berättar att han då verkade 
som »en i förtid åldrad man, hans uppträdande var orubbligt 
allvarligt. . . och en långvarig sjuklighet hade gett ett drag 
av matthet åt hans tal och hans rörelser». »I hans under-
visning gjorde tröttheten ofta sig gällande, men han livades 
varje gång det blev fråga om fåglar eller blommor som be-
sjungits i Runebergs diktning. Och när det gällde för honom 
att som rektor upprätthålla disciplinsreglementet, så vädjade 
han regelbundet till den ambition, som borde göra sig gäl- 
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lande hos eleverna i Runebergs forna läroverk. Det var 
allvarsamma maningsord som riktades till de församlade 
klasserna efter det psalmerna vid morgonandakten blivit 
avsjungna enligt Runebergs oförvanskade psalmbok. För 
de yngre elevernas vidkommande räckte det med några ord 
om den store bortgångne lärarens personlighet — för de 
äldre däremot framhölls den vördnad för rättens okränkbar-
het och för lagarnas helgd, som besjälade Runebergs livs-
åskådning. Då sådana maningar uttalades under de år, då 
hotet mot Finlands rätt begynte göra sig förnimbart, så för-
felade orden icke sin verkan på de unga sinnena.» Och pro-
fessor Hirn berättar vidare hur det för Strömborgs elever 

Tal-  »egendomligt att iakttaga, huru den krökta gestalten 
blev rak, och huru rösten fick klang varje gång Runeberg 
bragtes på tal. Det tedde sig som någonting nästan mirakel-
aktigt att en man kunde bli så förvandlad inför ett stort och 
vackert minne.» 

I den yngre vänkretsen funnos vidare tre poeter som 
Fredrika Runeberg hade mer kontakt med och intresserade 
sig för: Frans Mörtengren som hos Runebergs var »upp-
tagen nära nog som en son i hemmet», Gabriel Lagus som i 
åtta år till 1867 bodde i Borgå och genom sin morfar ärke-
biskop Tengström var befryndad med Runebergs, och Theo-
dor Lindh. Då löjtnant Mörtengren redan 1862 vid blott 
29 år dukade under för ett svårt bröstlidande, innan han 
själv hunnit ge ut sina dikter, samlade hans kamrater dem 
och gav ut dem under titeln »Poetiska försök». Genom ett 
brev från fru Fredrika till Lorenzo erfara vi att Runeberg 
föreslog för dem att »sammankalla ett råd af par poeter, 
Theodor Lindh och nån till, för att med varsam hand om-
jemka meterfel o. dyl., men i allmänhet endast det ound-
gängliga, då den bortgångne sjelf ej kan ge sitt samtycke 
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till ändringarna. . . Rbg säger: när ni fått häftet ordnadt, 
så gå till Topelius och bed honom genomläsa det för att säga 
sitt imprimatur». Runebergs anslogos livligt av Mörten-
grens varmhjärtade, intelligenta väsen och vi våga förmoda 
att fru Fredrika särskilt varmt uppskattade dem bland 
hans dikter som buro en runebergsk prägel. 

Också Gabriel Lagus var en ofta sedd och kär gäst hos 
Runebergs. Även sedan han hade flyttat från Borgå besökte 
han dem flera gånger och de följde med intresse hans produk-
tion. Den serie föredrag om vår litteratur som han höll både 
i Borgå och Helsingfors våren 1867 åhörde fru Runeberg 
inte, då hon så ytterst sällan lämnade Runeberg, men så 
snart de hade kommit ut i tryck läste man dem högt i sjuk-
rummet. 

»Bland menniskor som stundom vänligen besöka mig 
och göra sig mödan att samtala med mig i min numera myc-
ket svåra döfhet, är Theodor Lindh, poeten. Han har nyss 
förlofvat sig. . . Jag intresserar mig för det paret», skrev 
fru Runeberg 1875 till Augusta Lundahl. Theodor Lindh 
var jämnårig med Runebergs äldre söner och vistades där-
för ofta i det runebergska hemmet. 1875, tretton år efter 
debuten, kommo hans dikter ut i en tillökad upplaga hos 
Bonnier i Stockholm. I förordet citeras ett brev från fru 
Runeberg där hon ger uttryck åt Runebergs och troligen 
även sina egna tankar om Lindh: »livad beträffar Eder 
fråga angående Runebergs tanke om Th. Lindhs dikter, så 
kan den med nöje besvaras, då Runeberg med särdeles 
intresse fäst sig vid dem, anseende dem såsom alster af 
sann poetisk åskådning. Han säger sig anse Lindh, såväl 
i dennes lyriska som dramatiska dikter, framstå som en 
begåfvad skald, som en af de allra främsta af våra yngre 
diktare och hvilkens vackra verser han tror komma att 
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vinna många vänner i Sverige, när de där hinna blifva 

kända.» 
Bland »litterära kunder» nämner fru Runeberg i ovan-

nämnda brev till Augusta Lundahl »pennförerskorna» Wil-
helmina Nordström och Emilie Björksten — båda vänner 
till henne under senare år. Wilhelmina Nordström var åtta 
år yngre än Fredrika Runeberg och bodde sedan 1863 i 
Borgå. Runeberg hade kallat hennes små dikter »verkliga 
daggdroppar» mer värda än »hundra kannor vatten». I ett 
brev sommaren 1865 till Augusta Lundahl rekommenderar 
fru Runeberg hennes dikter för sin väninna, men säger sam-
tidigt att hon genom sin »omöjlighet för sällskapslif nu för 
tiden» inte känner »om man kunde i hennes umgänge finna 
samma behag som i hennes bok». Snart vann fru Runeberg 
likväl den erfarenheten och hade rikt nöje av att byta tankar 
som rörde litteraturen eller kvinnoemancipationen med den 
självständiga, djupt originella Wilhelmina Nordström. 

Bland fru Runebergs brev finnas tre små odaterade 
biljetter från Wilhelmina Nordström. »Du nämnde igår», 
skriver hon i en av dem, »det du hölle på att bränna upp 
manuskript af orsak, att du ej ville låta jästen komma efteråt. 
Jag skrattade då åt infallet, men har sednare tänkt på saken 

som framkallade detsamma, samt kan ej underlåta att bedja 
dig ej gå alltför brådstörtat till väga. Så vill jag nödvändigt 
att t. ex. berättelsen om långbössorna och automaten en- 
gång med påtecknade födelseår skulle få vittna derom, att 
du tidigare än flertalet af dina samtida inträngt i tidens 
betydelsefulla frågor, icke har du rättighet att beröfva de 
dina och dem som älska och vörda dig, ett så dyrbart arf. 

 Där funnos äfven mindre stycken, hvilka af esthetiska 
skäl ej få blifva föremål för mordbrand. — Då jag nästa 
gång gör påhelsning hoppas jag få medtaga hem det drama- 
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tiska stycket från dina ungdomsdagar, det vore så kärt, så 
roligt att sålunda på sätt och vis blifva en af dina ungdoms-
bekanta. 

Med högaktning och tillgifvenhet. 

Wilhelmina 

Någon berättelse om långbössorna och automaten finnes 
icke längre i behåll bland Fredrika Runebergs efterlämnade 
manuskript för att vittna om att hon tidigare än flertalet 
av sina samtida trängt in i tidens betydelsefulla frågor. Fru 
Runeberg synes dock ha lyssnat till Wilhelmina Nordströms 
råd, ty i några påbörjade dagboksanteckningar skriver hon 
att »en väninna» hade avrått henne från att förstöra sina 
manuskript och att hon därför hade ordnat dem för att be-
varas. Bland de bevarade papperen finnes bl. a. det drama-
tiska stycket från hennes ungdomsdagar »Hämde Anden 
Nattstycke i tre afdelningar» (jfr s. 65). En annan biljett, 
troligen från senare delen av 1860-talet också den, visar 
Fredrika Runebergs tillitsfulla förtroende till Wilhelmina 
Nordström. Ehuru hon av allt att döma önskar utåt vara 
förtegen härvidlag har hon låtit henne ta del av sina åsikter 
i »saker af så stor vigt och betydenhet som Emancipations-
frågan och Fennomanin>>. »Den stora öfverensstämmelse, 
som finnes mellan Esseldes uppsats och den af dig författade, 
hvilken jag med glädje genomläst och med tacksamhet åter-
sänder, utgör i mitt tycke ett bevis derpå, att de tankar, 
hvilka Ni begge uttalat, icke äro godtyckliga påhitt och 
menniskofunder utan en naturlig begynnelse till lösningen 
af det verldsvigtiga problem som kallas qvinnans emancipa-
tion.» Det ligger en aning klander i tonen då hon förebrår 
Fredrika Runeberg hennes »hemlighetsfullhet» i dessa frågor, 
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dock »jag medgifver, att din ställning i lifvet är exceptionell, 
och vet att du ej tänker på dig sjelf». 

Kort innan Fredrika Runeberg sände in sin lilla skiss 
»Ella vid Vastusjaur» till Esseldes Tidskrift för hemmet, där 
den ingick år 1869, har hon tydligen bett sin väninna om ett 
omdöme. Wilhelmina Nordström skriver nämligen: »Goda 
Fredrika. För att 'ärligt' besvara din fråga måste jag säga, 
att jag anser detta stycke för ett af dina allra vackraste, 
måhända äfven derföre att jag, liksom Ella vid Vastusjaur, 
bäst trifves, der vinternatten har norrsken och sommarnatten 
är ljus. Ja, der finnes en dager i detta stycke så förunderligt 
lik den dager norrskenet sprider öfver våra vinternätter, 
der finnes ett poetiskt något, som nödvändigt måste anslå 
ett för intryck öppet sinne. — Esselde skall blifva förtjust. . .» 

Bland borgåvännerna var det egentligen bara Wilhelmina 
Nordström och Emilie Björksten som fullt sympatiserade 
med Fredrika Runeberg i emancipationsfrågan. Till och 
med den vakna friherrinnan Rotkirch var tveksam om det 
var skäl för Augusta Hisinger att följa Berndtsons upp- 
maning att lämna resebrev till Hufvudstadsbladet, då hon 
hade vistats i Italien, bl. a. hos Walter Runebergs. »livad 
skulle väl Annette säga därom, och så många andra med», 
oroade sig friherrinnan Rotkirch. »Obegripligt», skriver 
Fredrika Runeberg, »sladder och prata skräp med högan 
röst inför ett stort sällskap, det anstår väl en kvinna, men 
att meddela en vacker tanke, ett vackert minne af livad 
man sett — nej bevars det passar sig ej.» 

Vackert skriver Emilie Björksten i juli 1867 till Fredrika 
Runeberg: »Tack så varmt goda Fredrika för. . . att du gaf 
ditt hjärta luft i det där talet om kvinnan, hvilket jag som 
däri tänker så lika med dig särdeles begärligt läste. . . Tack, 
Fredrika, jag säger än en gång det jag så ofta sagt, att det 
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är din talan och än mer — tror jag — hvad du skrifvit som 
i vårt land höjt den ogifta kvinnan till den ståndpunkt hon 
nu innehar.» 

Förhållandet till Emilie Björksten var förtroligare och 
dessutom av mer komplicerad art — en vänskap mellan 
två kvinnor som voro motpoler till lynne och läggning och 
gingo upp i kärlek till samme man. Den äldre en symbol 
för den djupa kvinnliga hängivenheten, den yngre »den hän-
ryckta känslans personifikation», i släkt med »de excent-
riska fransmännen af hvars varma, eldiga blod icke en utan 
flere droppar pulserar i mina ådror». En som det funnits 
»en ende» för och aldrig någon annan och som var främmande 
för »fladder, flammor och kärleksfantasier» och en annan 
som hade »den farliga lusten och förmågan att fånga manliga 
hjärtan», som inte eftersträvade den ende, »utan många, 
många». Den ena fåmäld, nästan skygg och genom sin döv-
het rätt isolerad i sällskap, den andra »ett sällskapslifvets 
barn», slagfärdig, munter och kvick. Den ena enkel, nästan 
vardaglig i sitt framträdande, men stor icke minst i sin 
enkelhet, sin förmåga att vara utan att synas, den andra 
bisarr och ytterligt fåfäng in i det sista, ingen reseda eller 
daggkåpa, men en lysande eldröd vallmo. 

De utdrag ur Emilie Björkstens dagbok, som publice-
rades 1922, ge oss en bild av den flyktiga egenartade char-
men i hennes väsen. Nedan, följa några fakta ur hennes liv 
vilka hon till större delen själv har lämnat J. E. Strömborg 
vid besök han gjorde hos henne åren 1894, 1895, 1896, då 
han samlade material för det arbete om Runeberg som han 
aldrig själv fick fullborda. 

Emilie Björksten blev tidigt fader- och moderlös och korn 
redan vid tolv års ålder till Borgå — hon var född den 26 
juli 1823. Efter att ha fått sin första undervisning av en 
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tysk guvernant från Viborg fortsatte hon i två år sin läs-
ning vid mamsell Stenborgs pension i Borgå, det senare 
året som skolans bästa elev. Skolan skildrade hon i mindre 
fördelaktiga färger. Föreståndarinnan, puckelryggig och 
kokett men talangfull, var dotter till en av de förnämsta 
sångarna vid Gustaf III:s opera och spelade cittra bra. 
Lärarna voro borgågymnasister, Sirelius och Argillander. 
Under sin skoltid skrev Emilie Björksten en roman på 1,000 
sidor utan att ha fått någon särskild impuls därtill, bara 
av lust att skriva. Vid 18 år började hon skriva vers. 
Sina första dikter visade hon för Runeberg som hade ytt-
rat om dem: »De äro utsökt vackra. Skrif mera, men gif 
ej ut dem ännu». Hon gav sig dock inte till tåls, utan visade 
dem en tid därefter för Snellman, som gjorde diverse änd-
ringar, varvid han gick på som »smeden med sin slägga» och 
likaså rådde henne att vänta. Då hon inte hade tålamod 
till det, hjälpte han henne att få ut dem i tryck under namnet 
Sandpärlor, hennes först utgivna häfte. Det var våren 1864. 
Topelius yttrade om dem i Helsingfors tidn. att de »uppvuxit 
under mästarens vingar». När Runeberg först såg dem, 
trodde han inte att hon hade skrivit dem, berättade hon, 
men snart fick han naturligtvis veta att hon verkligen hade 
gjort det. 

1867 gav Emilie Björksten ut en liten bok, Drottningar, 
som innehöll 24 poem om lika många furstliga damer. Topelius 
hade hjälpt henne med att ge ut boken i Sverige. Hon hade 
tänkt tillägna den Fredrika Runeberg, men hennes »cousin» 
Richard Björksten, slottsfogde på Stockholms slott, för-
mådde henne att i stället på första sidan trycka en dedikation 
till »Hennes Majestät Sveriges och Norges änkedrottning 
Josef ina». 

Sedermera gav Emilie Björksten ut prosaskisserna »Några 
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minnen», där hon bl. a. berättar om den första gången hon 
såg Runeberg, det var hösten 1838 på ett bröllop på Näse 
gård invid Borgå, samt antologien »Mosaiker» (jfr s. 399). 
Några månader efter Runebergs död gav hon ut dikthäftet 
»Ännu en gång», tillägnat »skalden Runebergs änka med 
vördnad och kärlek». Samlingen inledes med en hyllningsdikt 
till Fredrika Runeberg. 1886 kom ett litet häfte med starkt 
religiöst präglade dikter »De sista». 

Vidare har Emilie Björksten lämnat bidrag till åtskilliga 
tidningar, dels original, dels översättningar, såsom till Fin-
lands allmänna tidning, medan Berndtson var redaktör, till 
Borgå tidning (»Gamla Borgåtyper»), Papperslyktan, Hufvud-
stadsbladet (under Aug. Schauman), Dagbladet, medan 
Lagerborg redigerade det, Västra Finland, Finsk tidskrift 
(Dröm om Runeberg) och Trollsländan, en barntidning som 
Topelius hade grundat. En yngre generation läste där med 
förtjusning Tant Emmys sagor. Där kunde »den lilla mjuka 
Lisa S.», »Agnes N», »de små snälla systrarna Aina och Hanna» 
och deras kusin Ville, som sedan blev en av våra mest kända 
bildhuggare, finna sina egna namn i tryck eller få läsa om 
Runeberg och Borgå som t. ex. i den lilla sannsagan Trava 
ska du. — Texten till »Minnen från Björkudden» var det 
sista fröken Björksten publicerade. Hon hade tänkt skriva 
om Charlotte Corday, men sedan avstått från planen, berät-
tade hon, emedan Aug. Schauman i en recension av Några 
minnen, där hon om Raa hade skrivit att han i sitt liv hade 
nått den gränslinje som en konstnär inte bör överskrida, 
hade yttrat bl. a., att den som själv överskridit gränslinjen 
för det tillbörliga inte borde kasta ut förebråelser mot en 
annan. Emilie Björkstens produktion var inte ens för då-
tida förhållanden anmärkningsvärd och skulle inte i och 
för sig ha bevarat hennes namn för eftervärlden. 
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Först då Emilie Björksten var 18 år blev hon mer bekant 
med Runeberg — under de sex första åren i Borgå hade hon 
sett honom endast på bröllopet på Näse. Som nitton år 
vistades hon i St. Michel hos sin syster Amanda, g. Solitander, 
senare omgift Langenskiöld och bosatt i Viborg. Medan hon 
var i St. Michel fick hon sitt första brev från Runeberg. 
I Borgå bodde hon sedan till 1849, då hon måste flytta till 
Savijärvi i Sibbo till sin morbror, von Hausen, som var hennes 
förmyndare. Där vantrivdes hon, men vistades där dock 
i 24 år, d. v. s. så länge hennes morbror levde. Under 
denna tid var hon dock ofta borta flera veckor, ja månader i 
sänder, mest hos sin bror senator Sune Björksten i Helsing-
fors — sammanlagt kanske 1/3  av tiden på Savijärvi. Efter 
sin morbrors död flyttade hon till Langenskiölds på Norr-
kulla, där hon fick en egen liten villa »Stormbo». Sitt sista 
lilla hem hade hon i Borgå. Här levde hon bland minnen 
och bland sina böcker och blommor. Emilie Björksten avled 
d. 15 jan. 1896 i Helsingfors hos sin bror senator Björksten. 

Emilie Björksten berättade för J. E. Strömborg att 
Runeberg en gång hade yttrat till henne att han hade skrivit 
mottot till 3:dje sången i Nadeschda med tanke på henne: 

Så har hon andats bönens varma sommarfläkt: 
emot den älskade, och nu 
hon dröjer knäböjd, ber med läppens ljud ej mer, 
men med sitt ögas kärlek blott. 

Uppgiften, som måtte bero på något minnesfel, förefaller 
knappast trovärdig. Tredje sången diktades ju redan våren 
1840. Däremot framgår det av ett brev från Annette 
Reuterskiöld, att Runeberg troligen hade talat om att det 
fanns likhet mellan Nadeschda och henne. 

Då Strömborg bad att få begagna Emilie Björkstens 
»minnesteckningar» för sitt arbete, vägrade hon »tvärt, 
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menande att hennes lif varit så brokigt, att jag skulle komma 
att förakta henne i grund, ifall jag finge läsa dem. I anled-
ning häraf uttalade jag min förundran öfver att hon ej för-
stört dem, emedan de förvarade i annan persons vård förr 
eller senare kunde råka i händer som publicerade dem, hvar-
till hon genmälte, att hon ej nänndes förstöra dem». Vidare 
berättade hon att Runeberg hade läst det första häftet av 
hennes minnen och tyckt om dem och ryckt bort ett hörn 
av häftet till minne av henne. 

Den 20 april 1896, således några månader efter Emilie 
Björkstens död, besökte Strömborg fru Alexandra Edelfelt 
och fick löfte att för sitt arbete låta Nyblin fotografera Edel-
felts akvarell av Runebergs hem vid Krämaregatan. Fru 
Edelfelt, som numera hade Emilie Björkstens dagbok i sin 
hand, »sade sig ärna uppbränna den, sedan hon och hennes 
dotter läst den. Hon lofvade meddela mig data ur den-
samma, ifall hon påträffade några sådana af intresse. En-
ligt hvad hon hittills läst den, innehöll den endast författa-
rinnans känsloutgjutelser efter det ena och det andra sam-
manträffandet med Runeberg och ej några referat af hans 
yttranden eller annat dylikt. Fann dem därför vara bra 
nog värdelösa». 

Sedan dessa dagböcker — »en fransyskas memoarer med 
en främlingston uti» som Annette Reuterskiöld kallar dem 
— dock ha blivit refererade och i utdrag publicerade, ha vi 
genom dem fått blicka in i Emilie Björkstens lågande och 
brinnande kärlek till Runeberg. Vad som i detta samman- 
hang intresserar oss mera är dock vänskapen mellan Fred-
rika Runeberg och henne. Denna vänskap växte fram egent- 
ligen först efter flyttningen till Savijärvi. Visserligen finna 
vi anteckningar i dagboken om att hon (1845) varit hos »dem 
som jag beundrar, och med dem som jag älskar så mycket. . . 
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hos Runebergs. . . Man tycker sig bli liksom bättre själv, 
de stunder man är med dem». Eller om hennes »lika hjärt-
liga tycke för hans maka» (1846) eller att »han» sagt att hon 
»var kär för henne och. . . för honom». Eller att hon »sprang 
så tyst och hemlighetsfullt, liksom hade det legat en stor 
synd i mitt företag, bort med en bukett vita, friska, doftande 

narcisser till henne» och »med konfekt till deras sjuka barn», 

men Fredrika Runeberg intog vid denna tid sitt rum i hennes 
hjärta mindre för sin egen skull än för sin relation till skalden. 

Emilie Björksten var i det närmaste 26 år, då hon våren 
1846 lämnade Borgå efter sina känslors första heta upp-
flamning. Under de närmast följande åren ser man redan 
gryende tecken till den religiösa kris hon senare genomgick. 
Hon »går flitigt i kyrkan» och hennes tankar syssla med 
begreppen synd och försoning. Fröken Maria Lille, en av 
hennes förtrogna jämnåriga vänner, en fint kännande, fint 
tänkande, innerlig och religiös personlighet, syster till Rune-
bergs vän teol. prof. B. 0. Lille, stimulerar denna sida i 
hennes väsen. Redan i juli 1848 skriver hon, att hon så gärna 
tänker sig henne i stillheten på landet »hämta kraft i Guds 
fria natur», »i allvarlig bikt och bön inför den allvetande». 
I stillheten på Savij ärvi vann också hennes sinne mer balans 
än förr, om det ordet kan brukas i samband med Emilie 
Björksten. Hon är nu en annan än tidigare, vad hon genom-
gått har utvecklat och stärkt den religiösa grunden hos henne 
och gett henne större mognad. Då hon i november 1852 
ånyo kom till Borgå, vill Runeberg att hon öppet skall 
komma till deras hem och vara där bland deras övriga vän-
ner. I dagboken skriver hon ner sin iakttagelse att han är 
»lycklig i sitt hem, lyckligare än förr». Runeberg synes också 
angelägen om att visa henne hur mycket Fredrika bety-
der för honom. Då Emilie Björksten i november 1852 
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ger honom dikter hon har skrivit, önskar han visa dem 
också för henne. Och i mars 1854 då han fått »en bann-
stråle» för att han underlåtit att uppmärksamma Emilie 
Björksten med brev, urskuldar han sig med att han nog 
hade tänkt göra det och senast i Åbo, men »fast jag hade 
det bästa exempel för ögonen i min bolagskamrat. . kom 
jag mig knappast till att låta Fredrika veta att jag fanns 
i lifvet och det i några rader allenast». I dagboken skri-
ver Emilie Björksten, att ehuru hon numera är övertygad 
att hon intet tar ifrån »henne», så tycker hon sig »ändå 
vilja liksom sjunka i stoftet inför hennes fötter». Hon skild-
rar en episod från maj 1854: »Jag sade att jag kommit 
tillbaka emedan hennes man blott på det villkoret lovat 
mig talet, och hon medgav att han så velat locka mig dit 
ännu en gång. Hon skrattade däråt, ty hon var så van vid 
den välvilja han alltid visat mig, och dessutom vet hon så 
fullt och fast, huru dyrbar hon är för honom nu. Hon hade 
så många gånger sagt mig huru lycklig hon känner sig nu: 
det synes ock på henne». . . »De bådo mig bägge stanna och 
läsa [talet] där, men jag ville bort.» I oktober samma år 
tillbringar hon en kväll hos dem, men känner att hon nu-
mera har så litet i världen, att hon blivit så fattig, hon som 
förr var så rik, så hon nu icke nänns avsäga sig den minsta 
fröjd, den minsta smula. 

Men »den heta storm som virvlat genom henne» lägger 
sig blott tillfälligt till ro. Dagboken skildrar på de följande 
sidorna episoder då hon »i sin iver att få träffa den hon 
längtat efter», glömmer självbesinning och konvenans. Hon 
har under senare hälften av 50-talet vunnit Fredrika Rune-
bergs vänskap »som hon skattar nästan lika högt som hans 
kärlek». Hon hade då tyckt sig »med mindre skuld» kunna 
få vara i deras hem »vid sidan av henne, som jag på en gång 
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älskar och beundrar, ehuru min rätta plats egentligen borde 
vara vid hennes fötter». Hon förglömmer sig dock ständigt 
och är efteråt förkrossad. Hennes ställning i deras hem 
känns förödmjukande och denna känsla underblåser all hen-
nes självhävdelselusta, hennes heta begär efter yttre upp-
rättelse och erkännande. »Om blott alla visste. . . .» Eller 
som Annette Reuterskiöld skriver: »Du var visst ej den, 
som själv förhemligade det. Du behövde att man ej skulle 
tro dig älska ensam.» Och vidare: »Då denna olyckliga kär-
lek tog sin början, hade ditt unga sinne. . . den innerliga 
känsla som skulle lyckliggjort en man. . . nu närdes fåfän-
gans och behagsjukans demoner i ditt bröst.» Det ger oss 
nyckeln till att Emilie Björksten så ofta gick med sin innersta 
känsla på sina läppar både inför vänner och inför främlingar. 

Det finns bland Fredrika Runebergs papper ett frag-
ment från en bildhuggares studio vilket förefaller att vara 
skrivet under brytningstiden, innan deras vänskap blev mer 
öppen och förtroendefull. Konstnären vill framställa kär-
leken, men slutar med att slå sitt verk i kras, ty han minnes 
»de längesen hänsvunna tider. . . då hans första kärlek hade 
vaknat» och han inser att det var »blott en Cupido icke en 
kärlekens gud» han nu hade framställt. 

Medan han grubblar över kärlekens väsen — han har 
»älskat, älskat olika» — uppenbarar sig hans genius för 
honom, och då hon försvinner inträder en fullt jordisk kvinna 
»med rosenkinder och fylliga läppar på hvilka kyssar loc-
kade, och ögon som förstodo konsten att kasta snaror». Hon 
lutar sig över honom och kysser honom och han sluter henne 
till sig med orden: »Ha, du kommer just då jag söker kär-
lekens bild. Ja, ja, visst älskar du mig ju.» Kärlekseder 
blandas nu med glödande kyssar, men vägen från hjärtat 
är lång, de kunna hämtas från närmare liggande källor. 
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»Tyst, jag hör någon, tänk om din hustru skulle komma.» 
»Ånej, du kom in just för att du visste att nu var stun-

den för min siesta.» 
»Men hon kunde misstänka. . .» 
»Misstänksam är hon aldrig.. .»  
»Tiden är ren inne då hon kan komma, nej, jag går nu 

andra vägen och besöker henne så anar hon inte att jag 
varit hos dig. Ser du, jag har tänkt på en liten tröst för dig, 
då jag nu måste lämna dig. Mitt porträtt, se, det är väl likt.» 

Hon går och avskedskyssen har knappast hunnit förflyga 
från hans läppar, innan ett nästan hånande leende far över 
dem. 

Nå, sedan man nu lekt litet kärlek, går det kanske bättre 
att forma den i lera. Med en snabbhet, ofattlig för honom 
själv, fortgick arbetet och inom kort stod den lille guden 
färdig med koger och pilar. Ögat syntes nästan brinna, kring 
munnen drog ett leende, men en »falsks» leende. 

Nu uppenbarar sig ånyo hans genius, skjuter »med en 
åtbörd af afsky» bilden ifrån sig och är i samma ögonblick 
försvunnen. Fjällen falla från konstnärens ögon och han 
krossar sin bild i stycken. 

Med åren växte det fram ett allt öppnare och förtroligare 
förhållande mellan Fredrika Runeberg och Emilie Björk- 
sten. De tala i breven inte bara om sina och andras böcker 
eller kasta sig med iver över intellektuella spörsmål, utan 
beröra också mycket personligare problem. Så mycket om 
sig själv som till Emilie Björksten har den slutna Fredrika 
Runeberg under senare år knappast skrivit till någon annan. 
Och den yngre väninnan lyssnar med vacker förståelse. 
Emilie Björksten lade in känslostyrka och intensitet också i 
sina vänskapsförhållanden, hon hade något av känslans 
genialitet i sitt brinnande hjärta och väckte ömhet genom 
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sin övergivenhet i världen. Då hon skriver om Fredrika 
Runeberg kallar hon henne »ängeln, vars godhet och ädel-
mod» hon »aldrig skall glömma». Fredrika Runeberg var 
också storsint och vidhjärtad mot Emilie Björksten — ehuru 
det säkert kostade henne kamp att komma därtill — och 
handlade mot henne just så som kvinnogestalterna i Teck-
ningar och drömmar skulle ha handlat. Också hennes vän-
skapsförhållanden bottnade i hennes kärlek. Hur rikt livet 
än hade varit för henne, hade det dock lärt henne, att en 
människa är närmare lyckan ju mindre hon fordrar för sig 
själv och ju stillare hon tar lyckan till vara. Eller som hon 
i oktober 1857 skriver till Emilie Björksten: ». . . jag kan ej 
tänka mig någon rätt fröjd annan, än den som kommer af 
att icke söka egen glädje.» Jämnt åtta år senare talar hon 
ånyo i ett brev till henne om »lifvets bästa blommor: gläd-
jen öfver andras glädje, arbetet för de sina, all denna rike-
dom som ligger både i smärtan och glädjen, då icke det är 
blott jaget utan en vida mer omfattande känsla som av dem 
beröres.» 

Emilie Björks-ten å sin sida kämpade också hon en tapper 
kamp, främst för att låta eftertanken få ett större rum i 
hennes flammande impulsiva sinne. Också de övriga vän-
nerna försökte härvid styrka och stöda henne. Den varmt 
religiösa Maria Lille följer henne med sina böner och all 
sin uppriktiga varma omtanke. »Ingen vän kan ha mer 
oegennyttig ömhet för dig», skriver hon om sig själv i feb-
ruari 1857. ». . . vad vi offrar för Herren och hans röst i 
vårt inre, det gäldar han med hundrafaldig tillfredsställelse 
igen. Du har ju redan själv erfarenhet därav — under ditt 
sammanträffande med den änglalika kvinnan, som ni båda 
måsten akta så högt. I hennes närhet skall ditt eget hjärta, 
min Emmy, styrkas och vänjas att stiga vissa steg på plik- 

25 
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tens och den högsta kärlekens väg. . . Låt henne bli din 
syster, din moder och gör dig av hennes make en broder, en 
faderlig vän, sådan han kunde vara inför Gud och var man.» 
Och vidare: »Du saknar djupt att numera blott sällan få 
tillhöra hans krets. Jag undrar ej däröver — och inser ej 
varför du skulle behöva beröva dig även denna rättmätiga 
rätt. Jag är ej mera rädd — utan nästan viss, att du under 
Guds öga och i din goda ängels närhet skall bestå varje 
prov. . . Gud är mäktig i de svaga.» Sex år senare (1863) var-
nar hon henne ånyo ömsint och taktfullt för hennes sköte-
synd, egoism och sj älvuppfylldhet: »Var varsam, du, ej för din 
egen skull. Jag vet och är i mitt hjärta tu/it viss om att du 
ej önskar annat än det, som rätt och rent är för Gud och 
människor. Men gör dig i alla fall fullt förvissad om — om 
det ej där finnes något hjärta, som tror sig genom dina gåvor 
bli ställd i skuggan, tillbakasatt, om ock omedvetet, oav-
siktligt av den, till vars hela fulla hängivenhet hon har första 
heligaste rätt. Jag vet min vän att du hellre försakar den 
tillåtliga hyllning, det intresse dig ägnas, än emottager dem 
under de förhållanden jag antytt. Än en gång ej för din — 
men för hennes — för hans skull.» Upprepade gånger varnar 
hon sin vän för att förguda en människa. Ännu i februari 
1866 skriver Maria Lille: »Vaken och bedjen, vakten Eder 
för avgudarna.» 

Emilie Björkstens »moderliga vän», den 16 år äldre An-
nette Reuterskiöld, talar inte mindre vädjande till henne. 
Redan i juni 1848(?) skriver hon: »Visst tror jag Emilie, 
att han håller av dig, men han gör det därför att din ung-
dom och ditt utseende behaga honom. Hans tycke, hans 
känsla, huru du vill benämna det, skall ej överleva dessa 
förmåner annorlunda än kanske med ett deltagande minne 
av den hyllning du ägnat honom, ifall du i tid kan draga dig 
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anspråkslöst tillbaka. Sådan är min tro, grundad på den jag 
hyser, att hans fru är honom, vad hon genom sin uppoffrande 
ömhet måste vara, mera kär, än han kanske alltid själv kän-
ner, ty han ägnar varje stund. . . henne. . . de ojävaktigaste 
bevis av den högsta, den sublimaste kärlek. Anklaga mig 
ej, mitt älskack barn, för hårdhet, då jag säger dig detta, 
men det är alltid människan gott att se klart, då hon strider. 
Nog vet jag att detta ej stryker bort din känsla för honom, 
men en oftare återkommande tanke härpå skall dock kanske 
avsvalna den och bättre än illusioner är att minnas att sådan 

är verkligheten dock.» 
Fredrika Runebergs och Emilie Björkstens vänskap fort-

levde genom år och prövningar, för den yngre väninnan 
rikligt mängd med ruelse — det vittnar sida efter sida i dag-
boken om. Efter den religiösa väckelsen tillskrev hon sig 
»synder» dem hon troligen aldrig hade begått eller förstorade 
åtminstone sin »syndaskuld». Hur ofta äro inte dokument 
missvisande i det avseendet att de flesta skriva ned sina 
tankar antingen då de äro mycket förtvivlade och sorgsna 
eller å andra sidan då de äro djupt tacksamma över en stark 
lyckokänsla som fyller dem. De långa perioderna av ljus 
vardag dem skriver man inte om vare sig i dagböcker eller 
brev. Ofta är Emilie Björksten en gäst i sina vänners hem 
— »min hvita kammare inbjuder dig att trifvas ihop med 
den stora aloen. . . som dock lofvar att icke sticka dig», 
skriver Fredrika Runeberg 1863. Däremellan gå breven 
ofta med torgbudet från Savijärvi in till Borgå och stundom 
ehuru inte lika ofta i motsatt riktning. 

Fredrika Runeberg å sin sida var nog inte alltid så obe-
rörd innerst inne som den lugna ytan kunde ge vid handen. 
Det få vi bekräftelse på genom en episod som Emilie Björk-
sten talat om för J. E. Strömborg, då han den 4 mars 1894 
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besökte henne för att med det exemplar av Runebergs manu-
skript till Sveaborg som hon förvarade jämföra den text till 
dikten som återges i Efterl. skr. och blivit tryckt efter en 
främmande avskrift. De hade talat om Runebergs brev till 
henne och hon hade berättat att Runeberg hade bränt upp 
hennes brev »sedan han kysst dem tusen gånger och bett 
henne behandla hans på samma sätt». Men hon hade inte 
velat förstöra dem, för hon hade fortfarande »stor glädje af 
att läsa dem». Hon ville därför hålla dem så länge hon levde 
och sedan ordna om att de efter hennes död skulle sättas 
under huvudgärden i hennes kista. Det hade Runeberg 
ingenting haft att anmärka emot. Fröken Björks-ten påminte 
därvid Strömborg om vad hon förut hade berättat för honom, 
att hon efter Runebergs död hade frågat Fredrika Runeberg 
vad hon ansåg man borde göra med breven och för henne 
omtalat den plan för deras slutliga öde hon hade uppgivit 
för Runeberg. Till svar på sin skriftliga fråga fick hon ett 
brev, som hade förkrossat henne och där Fredrika Rune-
berg frågade, »om hon trodde sig kunna sofva sött på en sådan 
hufvudgärd». Efter det var hon betänkt på att bränna upp 
breven, men då fru Edelfelt och Wilhelm Lagus avrådde 
henne, beslöt hon följa deras råd att deponera dem. »Sjelf 
ville hon ock gerna göra det, emedan brefven innehöllo så 
många vackra tankar och komme att bära vittne om att 
förhållandet dem emellan varit i allo rent. Runeberg skulle 
de ej skada — hon erinrade om Tassos och Tegners m. fl. 
stora skalders älskarinnor — och henne skulle de rentvå från 
allt förtal och all den uselhet man påbördat henne». Brevet 
från Fredrika Runeberg hade hon besvarat »ödmjukt och 
undfallande» och åberopat »sin ungdom och oerfarenhet» 
och de hade fortfarande efter denna episod stått i »flitig 
och vänskaplig korrespondens». Det är kanske mot denna 
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bakgrund vi ha att se den »nästan exalterade tillgifvenhet» 
som andas ur den dikt som står som dedikation till Fredrika 
Runeberg i den samling Emilie Björksten gav ut kort efter 
Runebergs död. »Det ligger någonting av en bön om tillgift 
i den ödmjukt varma tonen», säger W. Söderhjelm i inled-
ningen till »Ur en gammal dagbok». 

Emilie Björksten hade växt upp föräldralös, utan rot 
och fäste, utan kärlek under sina ömtåliga utvecklingsår. 
Under hennes tidiga ungdom hade man roat sig med henne 
och roat sig åt henne, men riktigt i grunden hade ingen brytt 
sig om henne. Hennes roll i det runebergska hemmet var till 
en början fjärilens, som fladdrar omkring ljuset, bränner sig, 
flyr, men lockas ånyo. Fredrika Runeberg gav henne sin 
fasta vänskap, tog henne från hennes bästa sidor och tog 
vara på guldet i hennes väsen. Deras vänskap var fylld av 
vanskligheter mången gång, men den bestod provet, och 
Fredrika Runebergs gestalt växer ju närmare vi se henne 
mot bakgrunden av den. 



XVII. NYA TECKNINGAR OCH DRÖMMAR 

Motgången med Sigrid Liljeholm och Runebergs svåra 
sjukdom sedan julen 1863 kunde inte hindra Fredrika Rune-
berg att fortfarande — då hon hade en ledig stund — söka 
sin tröst i dikten, »dvaldrycksbringaren>>. Redan den 8 okto-
ber 1864 nämnde hon i brev till bokhandlaren Abraham 
Bohlin i Örebro, att hon önskade ge ut en ny samling Teck-
ningar och drömmar i Sverige. Bohlin var villig att överta 
förlaget, men Runebergs sjukdom och hennes egen förs` a-
gade hälsa gjorde det omöjligt för henne att lämna in manu-
skriptet inom utsatt tid. Under förra delen av 1866, då Rune-
berg hade en bättre period, hann Fredrika Runeberg dock 
ägna mer tankar åt sin diktning. Den 18 maj 1866 skriver 
hon till Emilie Björksten: »Jag har skrifvit ovanligt mycket 
i vår och vinter, mycket är det väl ej i alla fall, då man be-
tänker att endast morgonen före kl. 8 är till min disposition 
och korrespondens och hushåll o. s. v. äfven då skola skötas. 
Under Runebergs middagssömn är jag redan trött och icke 
hågad för komposition . . . Jag finner att det är mig mycket 
godt att syssla litet i en värld, som står skild från mina dagliga 
bekymmer. Det håller mig något oppe. Jag har därför ock 
nu mycket tänkt på att få ut ett häfte i sommar. Dina upp-
muntrande ord föllo mig därför helt uppmuntrande före. Jag 
behöfver något förströelse, något utom det oupphörligt ena-
handa af mitt lif . . Hvarför skulle jag då icke söka den åt 
det enda håll jag det kan. Att icke använda mycken tid 
därtill är något som jag sen gammalt varit van». 
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I maj samma år lämnade Fredrika Runeberg ett urval av 
sina nya teckningar till Topelius bedömande. Han skriver 
den 9 juni 1866, ett halvt år efter Fredrika Bremers död, till 
fru Runeberg: »Redan den 8 maj mottog jag Professorskans 
vänliga bref med ett förtroende, som långtifrån att visas 
tillbaka, tvärtom har uppfyllt mig med glädje. Jag har ju 
alltid ansett det för en pligt af Professorskan att skrifva, 

 en af dessa pligter, dem den store Anden pålägger oss 
och för hvilka vi en dag skola göra räkenskap inför Hans 
kritik, som torde utfalla betydligt annorlunda än de död-
ligas. Jag har också alltid trott, att småstenarna på vägen 

ty hvad äro de annat? — ej böra afhålla oss från att 
gå vår bana fram, så godt vi förmå, endast målet är högt, 

och hvar finns i vår tid ett högre än qvinnans mennisko-
värde? Slutligen har jag trott, att om fåglarna i skogen 
äro försagda, när örninnan kretsar i rymden, finnes så myc-
ket mindre skäl för dem att hvila på vingen när hon är 
borta, — och derföre upprepar jag, på det att Professorskan 
ej må taga det för en artighet eller för partisk vänskap: — 
det är en pligt för Fredrika Bremers medarbeterskor att 
icke lemna hennes verk ofullbordadt, när hon är borta». 

För att så samvetsgrant som möjligt uppfylla förtroendet 
ber Topelius att få medföra manuskripten till Nykarleby, 
dit han samma dag skulle avresa med de sina. Där ville han 
begagna »första regniga dag eller dagar till deras noggranna 
genomgående» och lovar återsända dem med paketpost 
inom juni månads utgång. »På min gamla, kära, soliga vinds-
kammare på Kuddnäs skall jag genomgå teckningarna med 
den omsorg man är skyldig en kär vän och en ädel sak, och 
derpå skall jag svara Professorskan utan förbehåll hvad jag 
tror derom». Brevet med Topelius omdöme finnes tyvärr icke 
i behåll. Först den 15 okt. 1867 förnyade Fredrika Runeberg 
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sitt anbud till Bohlin. »De små teckningarna äro visserligen 
helt och hållet oberoende af hvarandra och af de i det förra 
häftet befintliga», skriver hon till Bohlin. »Dock äga de ett 
slags inre samband som gör att jag helst ville kalla boken 
'andra häftet'. Men som det förra häftet troligen är föga 
spridt i Sverige, vill detta knappt gå an utan att tillgång 
finnes äfven till det förra. Skulle Herr Bokhandlaren anse 
skäl vara att deraf vilja göra en liten upplaga äfven, så borde 
väl Sederholm, som äger förlaget, vara lätt tillfredsställd . . .» 

Brevet föranledde ingen åtgärd från förläggarens sida och 
saken fick därför förfalla. I juli 1868 berättar fru Runeberg 
härom i brev till sin son Hannes: »Jag minns ej om jag skref 
att jag fick hem mitt manuskript jämte ett långt bref från 
Bohlin med bevis om att kvinnans ställning ock varit den 
allra förträffligaste och just sådan den bör vara. Att han 
blir förargad bara han hör nämnas emancipation, o. s. v. 
Att han med Fr. Bremer 'den beskedliga människan' växlat 
flera bref i denna fråga, där hon var alldeles på villstrå med 
sina funderingar o. s. v. Allt dock högst artigt och vänligt, 
och utan att ange annat skäl till hemsändandet än min önskan, 
men säkert är att det var bra att jag återbegärde det, ty det 
märks nog att om det varit skrifvet med englapenna, skulle 
han aldrig kunnat förmå sig att förlägga något så mot hans 
ideer stridande. Hade jag tänkt på saken, hade jag lätt bort 
gissa detta förut — en gammal ungkarl arbeta för kvinnans 
frihet, det var mot all regel. Slutligen sände han mig till mitt 
eget enskilda bibliotek 'Fredrika Bremer', biografiska an-
teckningar, bref m. m. Biografin är af C. Bremer, Fredrikas 
syster, skrifven med lätt penna och en talang bra lik systerns, 
men alldeles ogillande alla hennes sträfvanden för kvinnans 
frigörelse och med vanliga skäl gendrifvande hennes åsikter». 

Då Fredrika Runeberg fått sitt manuskript tillbaka från 
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Bohlin, var hon rätt oviss om vad hon borde ta sig till med det. 
»Klokast» hade det väl varit att låta teckningarna »sofva i 
ro», »om jag är i stånd att motstå frestelsen att sända ut dem». 
»Ja, skulle Snellman än en gång ge ut sitt L:blad, då vore jag 
gärna färdig att än en gång bli hans drabant eller vore han 
blott ej så långt öfeer att kunna besväras med rådfrågningar, 
då skulle jag än en gång vända mig till honom [och be] om 
råd, men nu står jag alltför osäker.» Topelius hade visserligen 
skrivit, att han ansåg henne »tryggt kunna ge ut dem», men 
hon kände sig inte »riktigt uppmuntrad» av vad han skrev, 
»ty han fäste i mitt tycke alltför mycket vikt vid den sida af 
mina småbitar, som jag sjelf icke önskat framstickande, 
den nämligen som gäller kvinnans frigörelse». I själva verket 
blev andra samlingen av Teckningar och drömmar aldrig 
utgiven, ehuru en hel del av dem under årens lopp publi-
cerades i kalendrar, tidningar och tidskrifter både här 
hemma, i Sverige och i Danmark. 

Då Tidskrift för hemmet år 1859 hade blivit startad, sände 
redaktionen dess provhäfte till J. I,. och Fredrika Runeberg 
med en »hjertlig och ödmjuk bön om medverkan till Tid-
skriftens syfte — en djerfhet som blott af målets helgd kan 
ursäktas». Fredrika Runeberg sände då en av sina teckningar, 
Salik Sardar Khans maka, som sedermera ingick i tidskriftens 
marshäfte 1861. Tidigare hade den ingått i Litteraturbladet 
(jfr s. 184). I juli 1868 berättar fru Runeberg i brev till 
Emilie Björks-ten, att hon på Esseldes begäran ånyo sänt 
ett litet stycke, »en liten lappgummas lilla öde» till Tidskrift 
för hemmet. Det var tydligen Ella vid Vastusjaur, som 1869 
blev offentliggjord i tidskriften. »Jag vet ej om jag gör rätt 
att nångång släppa ut ur min dunkla gömma ett eller annat 
af min pennas barn», fortsätter hon. »Jag tror att jag borde 
somna äfven i detta af seende, men underligt är det hvarför 
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man dock alltid kastar ut dem i verlden. Ånej! Icke är det 
så underligt! Talar man ord som riktigt gå ur hjertats innersta 
djup, så visst vill man ock att de af några må höras, och hvad 
jag skrifvit, det har allt gått ur det allra djupaste djupet af 
mitt hjerta och har trängt sig, ofta nästan med våld fram att 
söka sig ord, och begärt pennans hjelp att få uttala sig, och 
därför är det också ett slags behof att någon må läsa de ord, 
som så gått ur mitt hjerta». 

Ella vid Vastusjaur hör till Fredrika Runebergs bästa teck-
ningar. I den talar hon verkligen »ord som riktigt gå ur hjer-
tats innersta djup». Det är sitt älsklingstema hon är inne på: 
kvinnans rätt att bestämma över sig själv. Samtidigt ger 
skissen ett svar i ljusare tonart på frågan Vad skall den 
gamla? Aslak klockare vittnar att han ännu aldrig har 
»sett den åldriges välsignelse falla fåfäng till jorden». 

Den unga Ella är fager i sin eldröda mössa och scharlakans-
klänning med klingande silverprydnader och åtrådd av de 
unga männen. Hennes far, den rike Jutua, vill gifta bort 
henne med den snåle, rike Sompo, men Ella vill följa sitt eget 
val, vill ej kastas bort i »isklyftan Sompos famn». Hon 
vet att hennes far är rik, men ock att »Gud är mäktigare och 
rikare». »Jag fruktar icke, jag har bedit», säger hon. Det 
är den fattige fiskarlappen Aikio som har hennes kärlek. 
Med trolldom och list lyckas han övervinna Jutua, som 
rusad av en trolldryck bifaller giftermålet. Då Jutua vaknar 
till förnuft igen, förbannar han sitt barn, så hon blir »för-
skjuten från hemmets kåta, från faders öga och moders 
hjärta». Ella har nu att gå igenom sorg och nöd för sin kärleks 
skull. »Det börjar bli knappt om föda för många munnar. 
Vargen tar renarna; faders välsignelse vilar icke över dem. 
Fisken fastnar ej i nätet; faders välsignelse vilar ej över 
träsket. Villebrådet går ej i gillret, faders välsignelse vilar ej 



395 

däröver». Sist drunknar Aikio i »Ishavets kalla djup». --
»Ack, faders välsignelse hade icke byggt Aikios och Ellas 
bo». Men Ella lever modigt vidare, i sin förtröstan en frände 
till Paavo från Saarijärvi, och hennes kärlek segrar till slut. 
Sonen Tuisko, hennes förstfödde, som hon trott förlorad, 
kommer som präst tillbaka till sin barndomsnejd och berät-
telsen mynnar ut i den åldrige Jutuas ånger över sin hårda 
dom: »Gud står emot de högfärdige, men de ödmjuke giver han 
nåd. Över mitt barn kastade jag vrede och hån, han har 

vänt det i ära och välsignelse». 
Ella vid Vastusj aur är också ett gott exempel på Fred-

rika Runebergs syntetiska sätt att arbeta. Utan några, 
»beskrivningar» få vi en fyllig bild av lapsk föreställnings-
värld och lappländskt liv. Också stilistiskt hör teckningen 
till de verkningsfullare med sina korthuggna satser, sin kon-
kreta åskådlighet och här och där välfunna bilder (»snön 
ligger över fältet, lätt och fin som det första fjunet på en 

ungrens bröst»). 
I december 1862 — samma år Helsingfors Dagblad be-

gynte komma ut — gjorde Th. Sederholm en förfrågan hos 
fru Runeberg, om hon ville »gynna Dagbladets följetong med 
något bidrag? Frågan kan måhända synas ogrannlaga i an-
seende till den flerstädes rådande uppfattningen af ett för-
fattarskap under 'strecket', men då jag om ett sådant för-
fattarskap anser, att strecket verkar det visserligen icke, 
utan det som är under strecket, hvilken aktning en författare 
åtnjuter eller bör åtnjuta, då fördristar jag mig att för Dag-
bladets bästa framställa frågan.» Som honorar erbjöd Seder-
holm 30 kop. silver för följetongspalt. Författarinnan skulle 
ha äganderätt till manuskriptet, sedan det i sin helhet ingått 
i tidningen. — »Efter nu Runeberg menar att jag må för-
söka på», skriver fru Runeberg till Sederholm, »så kan jag 
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jakande besvara förfrågan. En liten novellett 'prästkragarna' 
kan när som helst erhållas, likaså en annan, 'Resan med kor-
gen', vilken jag dock torde behöfva något tukta, den är 
skrifven mycket längesen». Fru Runeberg tillägger, att hon 
trots det låga honoraret gärna vill uppfylla den gjorda begä-
ran, ty hon 'intresserar sig för Dagbladet'. Följande år in-
gingo utom de nämnda små novellerna »Den gamla mam-
sellen», »Frukt och blomma», »Mandarinens dotter» samt 
»Mosters-fasters flickor», »en skral bit, som till min förtret 
genom en tillfällighet kom att bli tryckt i Dagbladet trettio 
år efter det den skrefs», berättar fru Runeberg i Min pennas 
saga. Även om »Resan med korgen» skriver hon att den var 
»fullkomligt föråldrad», då den sändes ut i offentligheten 
ett omdöme som numera träffar även de övriga småbitarna i 
Dagbladet. 

C. A. Wetterbergh — »Onkel Adam» — hade flera gånger 
bett om bidrag för sin lilla tidning Linnea. 1863 sände fru 
Runeberg en allegorisk skiss till honom, »Fyra stjärnor», som 
ingick i andra numret av tidningen år 1864. Det är en poesi-
fylld liten bit om en strålande stjärna i världsrymden, en 
komet, en präktig stjärna på bröstet av en excellens och en 
liten snöstjärna som smälter i en tår då den når jorden, men 
därvid ger kraft åt ett litet frö, som snart skjuter grodd och 
blir till mer glädje för sig själv och andra än de stora lysande 
stjärnorna. Skissen är topeliansk i tonen. Man kommer när-
mast att tänka på de tre systrarna Ilia, Milia och Emilia och 
deras olika önskningar i Svalan från Egypti land. Runeberg 
har i manuskriptet gjort några förbättringar av intresse. 
Den 28 oktober 1863 tackade Onkel Adam för Stjärnorna: 
»Jag har ej mer än ett att anmärka vid Fredrika Runeberg 
och detta är hennes välsignade blygsamhet — ja blyghet. 
Sant är att hon är gift med Runeberg och att hon icke kan 
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täfla med honom om företrädet i litteraturen; men gå ut i 
skogen och lär af naturen kvad vi, de små ha att göra. Där 
slår en näktergal, men derf öre är ej grönsiskan blygsam nog 
att tiga. Hon sjunger tvärtom af hj ärtans lust bredvid näkter-
galen och ingen, ingen ber henne tiga . . . 

För det sköna behöfves lika väl siskan som näktergalen; 
de sjunga på hvar sin ton, hvar sitt sätt; men bägge äro hvar 

i sitt slag lika begåfvade. Jag har aldrig fått mig till att göra 
en rangordning mellan gåfvorna — jag tycker att de alla äro 
af Herran. Inte rår Runeberg för att han är Runeberg — att 
han fått sitt skaplynne sådant det är — och inte rå vi för 
att vi ej kunna det han kan. — Emellertid lyd mitt råd och 
låt blygsamheten fara. Vi skola vara ödmjuka i vårt sinne, 
ty det bör äfven den mest begåfvade vara; men ödmjuka till 
den grad, att man icke tackar för den gåfva man fått, är för 
mycket». 

I maj 1865 fick Fredrika Runeberg genom fru Julie \Vin-
ther i Köpenhamn en uppmaning att sända bidrag till en 
skandinavisk antologi, som »en begavet ung Digter» Chr. Ric-
hardt på hennes makes, skalden Christian Winthers initiativ, 
skulle ge ut. Fru Runeberg sände då en liten Ossian- eller 
Kung Fjalar-inspirerad prosabit med motiv från vikinga-
tiden, »Konungalön», som 1866 ingick i kalendern Vinter-
gront. Redan i augusti 1865 tackade fru Winther i brev för 
»beres meget smukke og alvorlige Arbeide, som han [utg.] 
er overordentlig henrykt over, og tillader sig at saette Deres 
fulde Navn under . . .». Fru Winther berättar vidare, att 
antologien bl. a. kommer att innehålla bidrag av den unge 
Carl Snoilsky, »den varmeste Beundrer af Digteren Johan 
Ludvig Runeberg; den förste Sommer han var hernede 
laeste han daglig höit for os i Deres Husbonds Arbeider. 
Disse og Bellman förer han altid med sig; han er en höist 
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elskvaerdig Mand med megen poetisk Begavelse, synes jeg.» 
Utom av »Fridrica Runeberg» och Snoilsky ingå bidrag av 
Topelius, Welhaven, Björnson, Böttiger, Magdalene Thore-
sen, Thekla Knös m. fl. 

Vidare medverkade Fredrika Runeberg i två kalendrar, 
från vilka inkomsten användes för välgörande ändamål. I 
Kalender för sjukhemmet ingick en liten bagatell »Vågor 
i viken», och i kalendern Axet, som gavs ut för de nöd-
lidande 1868 med bidrag av Runeberg, Topelius, Cygnaeus, 
Lars Stenbäck, Gabriel Lagus, Theodor Lindh, Wilhelmina 
Nordström m. fl. deltog hon med en teckning »Döfva 
Lenas blommor» och tre små dikter. Dövheten stängde 
henne ute från mycket i livet, men blommornas språk för-
stod hon dock. »Se huru trivsamma de nu äro! För dem är 
den gamla icke döv, hon förstår deras vackra språk lika väl 
som den, som hör det tystaste ord. De trivas av hennes 
vård likaväl som av vem som helst annans. Stugan lutar, 
åja, kinden är fårad, ja, men den gamla ser dock solen lysa 
in i den lutande kojan, och rosorna smeka dock de vissnade 
kinderna, och en solstråle går så ända in i hjärtat.» 

Den bundna formen begynte Fredrika Runeberg begagna 
i slutet av sextitalet och allt framgent oftare än förr, »eme-
dan en vers ger längre tids sysselsättning för tanken, jäm-
förd med den tid, som åtgår till nedskrifvandet deraf — och 
det är just skrifvandet som är det svåra för mina ögon — 
deremot sysselsättningen för tanken ändamålet. En stor 
glädje har ock skänkts mig deraf, att Runeberg med lifligt 
intresse tagit notis om dessa mina versbitar och med enkom 
gillande bett mig att sörja för att de blefve tryckta. Ville 
man än säga mig, att han misstagit sig i att fälla gillande 
omdömen om dem, endast det att han intresserat sig för 
dem är nog till min glädje», skriver Fredrika Runeberg i Min 
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pennas saga. Ett par av dikterna äro osjälvständiga och 
svaga, »Vore jag vacker» och »Khan Eblis», vars rytm är 
kopierad på Fänrikens marknadsminne, men den lilla käns-
liga dikten »Bittrast» fängslar genom sina innerliga, djupt 

personliga tonfall. 

Väl vet jag ett ve för ett hjärta, 
väl känner jag tvenne också: 
men jag vet dock en djupare smärta, 
mer kvalfull än dessa två. 

Ja, svek den du älskar, visst brände 
ett kval i ditt hjärta också, 
och låg död han på båren, visst kände 
du kvalens bitterhet då. 

Dock vet jag en smärta, som vida 
går över de sorgliga två. 
Att se honom täras och lida 
det kvalet är bittrast ändå. 

1860- och 70-talen var kalenderlitteraturens gyllene tid. 
År 1874 gav märket e*** (Emilie Björksten) ut en samling 
Mosaiker med bidrag av A4-a, Pr. Berndtson, Topelius, 
Gabriel Lagus, Theodor Lindh, Wilhelmina Nordström 
m. fl. Bland bidragen varsna vi en liten prosabit, »Tistelns 
blomma», av -a-g och likaså ett »versifierat stycke», »Olika 

tårar», bägge dock rätt obetydliga. 
Året förut ingick i Konstnärsgillets festpublikation 

Concordia (s. 246) en kulturbild från Åbo som är av intresse, 
»För sextio år sedan», sommaren för »familj efördraget i Åbo», 
då kejsar Alexander I och kronprins Carl Johan av Sverige 
»i det s. k. Brinkalahuset sysselsatte sig med att öfverlägga 
om och bestämma öfver Europas öden för den stundande 
tiden». Glimtar av bildningssträvanden i aurastaden skymta 
förbi —såsom Cainberg där han i nya akademihuset arbetar 
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på sina reliefer i solennitetssalen, och målaren Finnberg 
som ett decennium senare kom till staden — och likaså 
interiörer från teaterlivet. »Vid en smal krokig gata, det 
så kallade Trångsund, där tvenne åkdon med svårighet 
kunna komma förbi hvarandra, ligger slaktarhuset, hvars 
vind begagnas som teater.» Publiken söker sig upp för »den 
smala, af ett par talgljus belysta trappan». Biljettförsäl-
jerskan ber den artigt att ej ta plats på någondera av de två 
främsta bänkarna, för de böra stå tomma i väntan på kejsa-
ren, kronprinsen och deras svit, om de behaga infinna sig. 
Medan sällskapet ser sig om efter platser, ordnar en fru 
vänligt plats för dem, men råkar därvid fälla sin paraply, som 
genom en bred springa i golvet fortsätter sin färd till undre 
våningen. Först höres ett livligt kacklande av höns som blivit 
störda av bullret och ljusskenet uppifrån. Så hörs ett gällt 
kacklande och upp genom springan flaxar en ståtlig tupp 
med sporrar och guldglänsande dräkt som trots någon gardes-
löjtnant i de höga herrarnas svit, sätter sig på en av de för 
kejsaren och kronprinsen bestämda platserna och stämmer 
upp ett högljutt galande, narrad av talgljusen i rampen. 
Publiken skrattar, först lite dämpat, men snart hejdlöst, då 
först en höna, så ännu en, och slutligen hela raden av hönor 
flyger upp samma väg som tuppen och intar de kejserliga 
och kungliga platserna. 

Men så primitiva och idylliska voro förhållandena inte 
länge. Redan ett år senare fick Åbo ett annat teaterhus, en 
torklada inredd med en logerad och »Castigat ridendo mores» 
på ridån, och några år senare ett enkom för ändamålet byggt 
hus »med två logerader och temmeligen rymligt.» 

Detta utkast utgör tydligen en förstudie till den skildring 
av furstemötet i Åbo 1812 som Fredrika Runeberg hade 
planlagt, ehuru hon aldrig fullbordade det. I Min pennas 
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saga skriver hon: »Ännu i fjol gjorde jag ända in i detalj 
färdig en något vidlyftig berättelse, en skildring af Åbo 
och dess lif omkring 1812. På en bakgrund af de stora verlds-
händelserna med blod och tårar en förgrund af gladare art, 
gamla Åbo med många små egendomligheter, kejsar Alexan-
ders möte med kronprins Carl Johan och slutligen berättelsens 
personer, en del hållna i gladare tonart, andra, sj elfva hufvud-
personerna, i mörkare skiftning. Mången tung stund, mån-
gen sömnlös natt lifvades af detta intresse. Nu glömmer jag 
småningom äfven denna berättelse; till papper kommer den 
väl aldrig. Endast några anteckningar för att erinra mig de 
punkter jag ernat behandla hade jag nedskrifvit». 

Promemorian, som nedan återges i oförändrat skick, ger 
oss i all sin knapphet en antydan om vilken mångsidig bild 
av livet i vår främsta stad på den tiden vi kunde ha fått, 
om skildringen hade blivit utförd. 
»Åbo Tidningar 1812 
Theatern. Fru Gellerstedt etc. Väntan på de furstliga. 

Hönsen. Slagtarboden. 
Torg- eller rättare hemhandeln. 
Kejsarns ankomst. Kronprinsens ankomst. 
Publik spisning 
Antilyxföreningen med endast 7 rätter på soupeer 
Passagerarsumparne — sednare paketter — förut galeaser, 

en a två veckor på färd — matsäck 
Gatorna 
Moder. Hårklädsel kortklippt, Coiffurer från Stockholm och 

Petersburg, snäfva kjortlar, korta lif. 
Caffen, danser, talgljus, confekt, trakteringar i parti 
Supar på apoteket 
Enka eller barn efter 1808 fallna 
Studentslagsmål och lifvet i ryssbackens studentkamrar 

26 
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Prisen af forntida hushållsaktighet, nutidens slöseri och för- 
mätenhet liksom dess brist på vördnad 

Gå på skrinnskor opassande för flickor 
Helsning, ceremonier, handkyssning, mundkyssning 
Cathrinedal i höstprakt 
Flickan på diktaln i islossningen?? 

Armfelts hastiga men för sena ankomst berättas af någon 
Uppbringade fartyg med passagerare förda till England 
En och annan qvardröj ande peruk 
Ej ole comportez-vous. Finska och franska 
Komman hon ser så klateli ut etc. på galeasen 
Kronprinsen reste på fregatten Jarramas 
Kajorna 
Årscaffena 

Professorer; som modeller begagnas Franzen, Hällström, 
. . . Wallenius, gasgubben» 

Skildringen skulle främst ha varit byggd på den levande 
traditionen och på muntliga berättelser av samtida, framför 
allt av Fredrika Tengströms föräldrar, vilka bl. a. hade varit 
med som åskådare vid den s. k. publika spisningen, där 
kejsarn var närvarande. Ett litet brottstycke, som troligen 
även det utgör en förstudie, redogör för samfärdseln på 
Stockholm med de s. k. paketsumparna. 

>Åtminstone en ångare hade redan före Åbo brand 1827 
gjort många turer mellan Åbo och Stockholm, äfven lustturer 
i skärgården, utanför Åbo. Redan 1823 eller 24 besöktes 
Åbo af Samuel Owens ångare Stockholm, och hade som en af 
dess besättning spefullt uttryckte sig 'hela Åbo' samlats 
på stränderna för att bese underverket. 

Omkring slutet af vårt århundrades första decennium 
besörj des passagerarebefordringen emellan de båda nämnda 
städerna af såkallade 'sumpar', lätta, enmastade fartyg med 
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stort bomsegel, men äfven något last medfördes. Något 
sednare dels nybyggdes, dels omändrades sumpar till såkallade 
paketter med tvänne mäster och deraf följande alldeles 
olika tackling. Sedan uppkomsten af båda dessa slags fartyg 
började resor, hvilka upptogo en veckas tid, att blifva temligt 
sällsynta och tvenne veckors färd torde förekommit föga 
oftare än då något olycksfall inträffade, såsom t. ex. då en 
passageraresump väderdrefs till Gottland, sedan man, som 
ett ungt fruntimmer berättade nödgats »skära af handskarne». 
Deremot voro färder mellan Åbo och Stockholm inom ett dygn 
icke just ovanliga, och man roade sig mycket åt en gammal 
herre som försummat sig vid fartygets afsegling, men hastigt 
fattat sitt beslut och skyndat sig till stranden någonstädes 
bortom slottsudden, der han fick en båt och roddare som 
förde honom ombord ytterom kanalen, och der gubben trött 
af ansträngningen satte sig på en köttunna, stödd mot sin 
käpp den han höll framför sig på däcket, och sålunda anlände 
till Stockholm utan att hafva rört sig ur fläcken, sittande på 
köttunnan och med händerna stödande sig mot käppen, 
också skröt man på den tiden lika mycket öfver den då vunna 
snabbheten i kommunikationerna emot förra tiders lång-
samma resor, som man nu yfves öfver vår tids emot hur man 
reste för femtio år sedan.» 

Den 4 januari 1871 berättar Fredrika Runeberg i brev till 
Emilie Björksten, på tal om vad hon hade skrivit, att hon »på 
begäran gaf en liten bit till en liten barnbok i H:fors. Jag 
torde väl nämnt att jag ock gaf afslag på Post- och Inrikes 
tidningars genom Qvanten mig på högst smickrande sätt 
gjorda förslag att ditlemna mina bitar». År 1873 ingick 
likväl en liten teckning »Gamle Ufven» i posttidningen. 
Fredrika Runebergs namn var inte okänt för tidningens 
läsare, ty v. Qvanten, som länge och väl var dess teater- och 
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musikrecensent, hade där anmält både Teckningar och dröm-
mar och Sigrid Liljeholm (s. 325 o. 361). Det var för övrigt 
också han som hade styrt om att andra upplagan av Fru. 
Catharina Boije och hennes döttrar kom ut hos Bonnier. Sen-
sommaren 1873 — samma år Gamle Ufven ingick i Post-
tidningen — var v. Qvanten och hans fru i Borgå. Runeberg 
som just då hade en skralare period, kunde inte ta emot dem, 
men fru Runeberg bjöd dem på te i blåa kammaren. Det 
var också genom v. Qvanten som hon under åren 1872-1875 
sände bidrag till Familjejournalen, där hon fick »ett godt 
honorarium». Under de åren ingingo nio teckningar av henne: 
Vissnade frön, En blick i ett gömt öde, Var bor ingen kärlek?, 
Lilla fru Svensson, Furstens unga maka, Droppen, Ett folk 
som förgåtts, En afton vid brasan i nybygget, Lilla Martha. 
Ett par av dem kunde fortfarande påräkna intresse, nämli-
gen Ett folk som förgåtts — ett försök till inlevelse i sioux-
indianernas historia — och En afton vid brasan i nybygget 
med motiv ur folklivet och ur den synpunkten värd en viss 
uppmärksamhet. 

Fredrik Cygnaeus hade som bekant år 1860 kommit fram 
med »ett vågadt projekt» att grunda en tidning för den 
svenska allmogen i Finland. »Folkvännen» begynte kort 
därpå komma ut. År 1876 ingick där en teckning av Fred-
rika Runeberg, »Mamsellerna Starks hemlighet» [symaskinen] 
och följande år en annan »Den främmande flickan». I Min 
pennas saga berättar hon att hon »under det sednast för-
flutna året» [1875 eller 76] skrivit »flera stycken», »deraf ett 
par på prosa på anmodan, till Folkvännen . .», mest dock 
»versifierade» . . . 

Också i Finsk tidskrift medverkade fru Runeberg. Redan 
vid tidskriftens grundande fick hon i december 1876 en in-
bjudan från redaktionen att lämna bidrag till den. Hon sände 
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då en >>silhouett>> >>Knöcklan», historien om en gammal kvinna 
som fått sitt namn för att hon »knöcklar och haltar», men 
som i all sin yttre skröplighet har både mod och hjärta. 
Därjämte följde en förklaring varför hon nu hade »endast 
versifierade stycken att bjuda på». »På en mängd år», skriver 
hon, »hade jag nästan intet satt till pappers, men i mitt 
afstängda lif har jag dock känt behofvet af denna förströ-
else, af en slags häpnad för Runebergs namn har jag förr 
alldeles undvikit att begagna bunden form, äfven der ämnet 
så egentligen skulle fordrat, men sedan mina ögon blefvo sjuka 
har jag dock begagnat sådan, emedan derigenom tanken får 
längre tids sysselsättning och pennan kortare» (jfr s. 398). 
År 1877, samma år som Knöcklan, ingingo vidare »Den lille 
bland blommor» el. som fru Runeberg i sin förteckning kal-
lar dikten »Den lilla fågeln>> tre strofer till ett dött barn — 
och den djupt personliga, innerliga »Den fängslade bardens 
maka sjunger» (s. 485). För den dikten fick hon »en varm 
tacksägelse och en kyss» av Runeberg. »Eget var att han 
anmärkte stycket förefalla som vore det från engelskan, och 
detta måtte kommit af att jag hade först ernat benämna 
det: 'Lady Margarets sång i Tovern', men sen stycket var 
färdigt ombytte titel, då ju ändå en hvar skulle finna att jag 
sjöng min egen sång». Följande år ingick »Zigenargraven», 
en osjälvständig dikt, fylld av reminiscenser från Graven i 
Perho och Molnets broder. Redan anslaget visar beroendet: 

»Djupt i skogen härska natt och mörker, 
härskar tystnad, stundom störd av uvens 
stygga ljud och vargens tjut i fjärran.» 

Det sista bidrag Finsk Tidskrifts redaktion fick av Fred-
rika Runeberg var dikten om »Fru Stina Lotta», en krut-
gumma i släkt med majoiskan på Ekeby. Till form och rytm 

var den dock ytterst banal. 
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Under sina sista år gjorde Fredrika Runeberg upp en 
»Förteckning öfver hvad jag kan erinra mig hafva skrifvit, 
tryckt som otryckt». Utom de redan nämnda tryckta teck-
ningarna upptas där under rubriken »Sednare Teckningar och 
Drömmar» ett antal prosastycken som bevaras i »gråpap-
perspåsen» i Runebergshemmet i Borgå. Det längsta, »Rid-
darens gemål», är en novell på femtio tättskrivna oktavsidor 
om den sköna grevinnan Agnes, som längtade att »kunna 
lefva för att vara människa, icke blott för att vara dam». 
I Min pennas saga berättar Fredrika Runeberg att den hörde 
till den påtänkta serien ur kvinnans historia. »Detta stycke 
syntes mig sjelf godt om. Runeberg sade sig därmed särdeles 
belåten, men nu [efter den oförmånliga anmälan av Sigrid 
Liljeholm] fick det krypa tillbaka i gråpapperspåsen, derifrån 
det väl, när det hunnit åldras ännu några år, får ta sin väg 
till brasan». »Romarinnan», också den teckningen ganska 
lång, ger interiörer ur ett fornromerskt äktenskap. Patriciern 
Metellus, som är fjättrad i traditioner, fylld av själviskhet 
och månhet om sin »ära», låter skilja sig från sin hustru för 
att hon i strid mot lagen tömt en halv bägare vin, ehuru hon 
bevisligen tagit in vinet som sjukdomsbot. Men brott mot 
lag och kvinnlig sedlighet anstå icke en patriciers maka! 
I noter hänvisar förf. till bestämda sidor i S. W. Fulloms 
arbete Kvinnans historia för att ge belägg på att skildringen 
bygger på en verklig händelse. Noterna hänföra sig särskilt 
till de voconianska stadgarna genom vilka den kvinnliga arvs-
rätten upphävdes och mannen fick rättighet över hustruns liv 
och rätt att driva henne ut ur sitt hus. »En bit conventionel 
moral» — en sorts koncentrerad roman fransk stil som R. F. 
von Willebrand träffande kallar den — skildrar ett triangel-
drama, och förf. berör som mången gång förut det orättvisa 
i den konventionella uppfattningen av könens ställning till 
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varandra. En mans heder är oantastlig om han bedrar sin 
hustru, men fläckad om hustrun bedrar honom! »En dröm 
under björkarna» utgör en protest mot att kvinnan bedöms 
som ett kollektiv, »kvinnan», medan männen bedömas som 
självständiga individer. Också här skymtar redan ett av de 
centrala problemen i åttitalsdiskussionen, den konventio-
nella uppfattningen av kvinnan som omyndig könsvarelse. 
Samma problem finna vi exempelvis hos Ernst Ahlgren i 
hennes novellfragment Ur mörkret. »En man svarar för 
sig. En kvinna göres ansvarig för hela sitt kön . . . Hon 
betraktas icke som en individ». — »De rika gåfvornas saga» 
verkar föråldrad både till innehåll och form — en fe har 
skänkt alla goda gåvor till det väntade lilla barnet, men 
glömt se till att det inte blev en flicka, och då båtade alla de 
goda gåvorna till intet. »Den gamle och den nye trädgårds-
mästaren» är en allegorisk bagatell om hur örterna böra få 
växa fritt i trädens skugga utan stöd och käppar. Då växa 
de sig raka och utveckla all sin inneboende kraft. »Tomte-
rådslaget» har troligen kommit till under den allmänna entu-
siasmen för studenthusbygget i slutet på sextitalet. Frag-
mentet låter oss se hur tomtarna samlas till möte i senats-
huset och besluta hjälpa till vad de kunna vid bygget. »Filis-

teerbruden» är som namnet anger inspirerad av sagan om 
Simson och de filisteer. Vidare nämnas de små skisserna 
»Vinyantha» och »Lögnens garn» samt »Blad ur den bortgång-
nas portfölj», vilka inte längre finnas i behåll, samt upp-

satsen »livad begära kvinnorna?» (jfr s. 416 f.). Till denna 
grupp hör också skissen »Silfverdosan», ehuru fru Runeberg 
upptagit den under en annan sammanfattande benämning 
— »Berättelser och uppsatser». 

Otryckt och icke upptagen i någon förteckning är »Det 

förlorade kvittenset», en lång novell på över hundra tätt- 
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skrivna oktavsidor, som Fredrika Runeberg skrev »nästan 
mest med slutna ögon» under sin svåra ögonsjukdom i början 
av sjuttitalet. »Det lyckades min snälla renskrifverska att 
dechiffrera den sålunda nästan oläsliga stilen», berättar hon 
i Min pennas saga. Skildringen tynges av långa utvikningar 
som inte höra till ämnet, men har sitt stora intresse, emedan 
fru Runeberg i den ger en bild av sin äldste bror Karl i magis-
ter Boklunds gestalt, en originell och kantig figur i »brun 
frack med långa smala skörten och blanka knappar, faconerad 
halfsidenväst och stora sparkragar under den gammalmodiga 
kapprocken». Liksom det berättas om Karl Tengström 

o 
(jfr s. 8) så var denne magister Boklund »röfvarens, ja 
tjufvens advokat, just emedan för honom så sällan ges rätt». 
Det var hans åsikt att »brottslingen ska ha det straff lagen 
bestämmer, hvarken mer eller mindre, men för domaren 
tycks det ofta vara en ringa sak om en tjuf eller bof sker orätt, 
han är ju blott en bof, ett utskum, och det är ej så noga om 
han straffas med ett eller annat års fängelse, en eller annan 
dags vatten och bröd mer eller mindre än vid noga gransk-
ning skulle ske, men man vill ej besvära sig för en sådan, ja 
till och med den rent oskyldige dömes så lätt skyldig, blott 
han är anklagad fälles han». Handlingen går ut på att ma-
gister Boklund lyckas ge upprättelse åt en ungdomsvän 
som på grund av en förlorad kvittens med orätt blivit dömd 
för försnillning i stället för den skyldige. Utom den samvets-
ömme och något pedantiske magister Boklund möter oss hans 
syster — med sådana drag traditionen har tillskrivit Caro-
lina Tengström — »som en liten fågel rörlig och flink, sjöng 
och drillade och skrattade sitt lilla klingande skratt» i mot-
sats till brodern som skrattade »tyst och ljudlöst utom då 
han någon gång skrämde sin omgifning med en skratt-
explosion». De voro uppvuxna i »ett obemedlat hem, der 



409 

hvarje slant vändes två gånger innan den gafs ut, der de 
temmeligen sällsynta smörgåsarne buro knappt en hinna af 
smör och mjölken skummades så att den blef blå som Ita-
liens himmel»: Fattigdomen gör uppfinningsrik och därför 
hade systern blivit en mästare i att leva billigt. Hon var 
både »salmakare» och snickare, klädde över gamla möbler 
med billiga stuver och skapade trevnad omkring sig för 
en ringa penning. »Berättelsen gillades af Rbg och de 
första af mina barn som läste den», berättar Fredrika Rune-
berg, »men då sedan någon gjorde inpass och skrämde mig 
för möjligen ovänliga omdömen, så förblef den otryckt». 

Vidare nämnas tre »dramatiska småplock»: »Prolog gifven 
vid invigandet af Borgå nya theaterhus», ett litet skämt 
med inströdda baletter och körer, uppfört år 1847 vid »ett 
societets spektakel» till förmån för Fattigflickskolan, »Ett 
missionsäfventyr» och »Eldsvådan: efter Runebergs novell». 
De två senare finnas veterligen icke längre i behåll. 

Förteckningen på »versifierade stycken» är den längsta: 
Hämndeanden, Rosenbusken, Det värsta, Den ledsamma 
stunden, Tålamodet kan ej räcka evigt, Under en sjuk-
lighetstid, Om jag vore, Ensammen vara, Till spegeln, 
Vore jag en siska, Allting emot, Om mig min egen hörde, 
Den enformiga sången, Ej jag byter öde, Flickan och fjäriln, 
Kallnadt the fördrar ej Pappa, Seraf en Elva, Perlbroderiet, 
Vaggvisa, Öfver en synål, Då Lönnrot åtföljd af Castren 
hemtade Kanteletar, Uppvärmda kyssar, Hvarför neka mig 
din röst att höra?, Siskan, Till mitt hjerta, Krigarebruden, 
Himlablommorna, Den väntande, Morfar och hans Anna, 
Den oförnöjde, Hvar får den gamla vingar?, Bittrast (Axet 
1868), Vore jag vacker (d:o), Khan Eblis (d:o), Olika tårar 
(Mosaiker 1874), Den första blomman, Tvenne stigar, Den 
fängslade bardens maka sjunger (FT 1877), Mamma var 
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hemma, Storm på liten insjö, Koppärriga Lisa, Knöcklan 
(FT 1877) , Den lilla fågeln (d:o), Riddar Död, Fru Stina 
Lotta (FT 1879), Zigenargraven (FT 1878), Från mostrarna 
Porthans hem, Den lille bland blommor (FT 1877), Grefvens 
brud, Storm. 

Av dessa »versifierade stycken» upptas de flesta jämte ett 
tiotal övriga på en annan förteckning under rubriken »Den 
unga hustruns visor». Helena Westermarck säger a. a. s. 47, 
att de »tillkommit under åren 1833-1846». Var hon fått upp-

giften anges icke. Fredrika Runebergs egna uppgifter (jfr s. 
398 o. 405) synas tala för att åtminstone en del av dem har 
skrivits under de tio sista åren av hennes liv, då synförmågan 
var starkt nedsatt. Ett par tre av de få som finnas i behåll 
gripa genom sin innerlighet och sina personliga äkta tonfall., 
men de övriga synas ha fyllt sin mission genom att vara »sys-
selsättning för tanken» för den döva som höll på att också mista 
sin syn. För dem gäller detsamma som över huvud för de se-
nare teckningarna och drömmarna, »en del tillkomna efter 
Rbgs insjuknande», att ingivelsen har mattats, själva greppet 
blivit vagt och famlande. Fredrika Runeberg var själv medve-
ten om det. Vi kunna se det av ett uttalande i mars 1866 i ett 
brev till Emilie Björksten: »Också jag har denna tid ofta nog 
lekt med min docka: min penna. Jag är glad när jag det kan. 
Icke att jag tror mig hafva åstadkommit något af värde, men, 
som sagdt, en hear vill ha sin docka att leka med. Äfven i 
detta afseende kan sägas att menniskan ej lefver blott af 
bröd. Men att det just ej är gynsamt för pennans verksam-
het att sitta hela dagen och läsa högt, och vanligtvis saker 
som alls icke lifva själen, och sedan knapt hinna reda i sitt 
sinne hvad man ville säga innan den lediga stunden är förbi 
och just när man tycker: så skall det vara! — då är skrif-
stunden slut, och när den, efter kanske flere dagar, återkom- 
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mer, då är allt glömt och man presenterar å papperet litet 
torkad skåpmat, i stället för den anrättning som man tyckt 
vara helt smaklig och doftande som färsk. Aj sch, sådana 
köksliknelser, säger du! Men en kvar tar sina liknelser ur sitt 
handtverk. Sådant har dock visserligen, till det mesta, varit 
förhållandet med allt hvad jag skrifvit, dock med den skilnad 
att vid sömmen eller vaggan, ja vid köksspiseln, kunde mån-
gen diktens fjäril fladdra omkring och fångas; vid uppläs-
ning högt af hvarjehanda böcker kan sådant aldrig ske. 
Hvarje författare hör man klaga, att de fjärilar han lyckats 
fånga på papperet icke äro de skönaste som kringfladdrat 
hans fantasi. Hvad skall då förhållandet vara för den, som 
aldrig tillåtit sig att tänka: 'nu, nu vill jag fånga de vackraste 
i den täta skaran', utan endast: 'ja, nu har jag en ledig stund, 
hur är det, finnes här nu i grannskapet någon af fladdrarna, 
så skall jag fånga honom', och då råkar man minsann ej få 
tag i de fagraste. Derför . . . är det ock bra mycket mindre 
frestande att få sända de där fjärlarna ut i verlden. Händer 
det någon gång att man är nog förmäten att tro någon annan 
menniska äfven kunde ha glädje af att se dem, då frestas 
man visst, men en så förmäten tro infinner sig numera nästan 
aldrig för mig, och så få de sofva i 'den gröna påsen'. Jag vet 
verkligen ej hvarifrån ett uppmuntrande ord skulle kunna 
komma, annat än från dig, som jag i dessa saker pratar med. 
Icke är det numera att hoppas på att i Runebergs öga se det 
glada gillande, som förr var min bästa uppmuntran. Ett 
enda stycke har jag, sen han blef sjuk, för honom läst och i 
den yttre literära verlden är troligen -a-g lika glömd som 
alla andra små och stora bokstäfver i våra gamla kalendrar.» 



XVIII. UPPSATSER OCH UTTALANDEN. 
ANTECKNINGAR OM RUNEBERG. MIN 

PENNAS SAGA. REFLEXIONER. 

Långt större intresse i Fredrika Runebergs produktion 
än de senare teckningarna ha hennes uppsatser och uttalanden 
i aktuella ämnen, hennes anteckningar om Runeberg samt 
skildringen av hennes egen »själsutveckling» i Min pennas 
saga. Det mesta föreligger blott i manuskript. Endast 
fyra mindre uttalanden blevo tryckta. Den 8 augusti 
1874 ingick i Helsingfors Dagblad ett svar på frågan »Var-
för flytta fåglarna?» skrivet av henne, ehuru tanken att 
de följde ljuset var Runebergs. »Flyttfågelns valspråk är: 
lux mea dux», hade han sagt henne en dag. Fru Fredrika 
fann tanken »så sann och träffande», att hon ansåg sig böra 
anteckna den och utveckla den något mera. Då hon läste 
upp sitt lilla opus för Runeberg, ville han att hon skulle 
sända det till Dagbladet. »Jag var ej rätt fallen härför, då 
jag ju hade skrifvit i en sak som jag så föga förstod, men 
gjorde naturligtvis föga inpass emot hans önskan, och ändrade 
blott hvad som syntes mig alltför personligt framträdande af 
mig sjelf . .». För Strömborg hade Runeberg berättat, att 
han redan länge hade varit övertygad om riktigheten av sin 
teori. Han hade också tidigare tänkt låta rista in de latinska 
orden i sitt sigill. 

I sina anteckningar utvecklar Fredrika Runeberg tanken 
på följande sätt: »När vintern och mörkret stundar i norden, 
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då beger han [fågeln] sig söderut, men då ljuset i norden blir 
rikare än i södern då söker han sig åter till norden. Man 
antager allmänt att han flyttar för att söka sig rikligare föda, 
då vintern tillstundar far han därför till södern. Men hvarför 
återvänder han till norden? Maten är då uppäten i södern, 
säger man, men tu tal kan väl vara om huruvida han icke 
på hemvägen passerar många nejder rikare på föda än den 
alltid torftiga norden. 

Men ljuset finner han rikast i norden om sommarn och 
därför söker han det där. Äfven hvarje planta, ehuru fast 
rotad i jorden, sträcker sig dock så vidt möjligt efter ljuset. 
Ställd vid ett fönster sträfvar den med alla blad, stjälkar och 
blommor ut mot ljuset, och vänder man om den, så att den 
kala sidan kommer mot fönstret, så sträfva åter alla blad, 
stjälkar och blommor mot denna sida d. v. s. efter ljus. 
Fågeln fri med sina vingar, flyger själf efter ljuset. På visst 
sätt kan väl också begäret efter ljus anses som en matfråga, 
ty ju längre tid af dygnet ljuset varar, dess längre tid har 
fågeln att söka föda åt sig och sina ungar. Af intresse vore 
att veta huruvida kanske just de fåglar som häcka under 
nordens ljusa natt äro sådana som behöfva, af en eller annan 
anledning, mycken tid för att finna nog föda åt sina ungar. 

Men äfven utan behofvet af en längre dag, för att hinna 
söka mera föda, är ju ljuset fågelns lif, mörker endast sömn, 
eller då han ej orkar med att sofva en alltför lång natt, dock 
endast trög och tråkig sysslolöshet. Hur gladt hälsar han 
icke också alltid det om morgonen återkommande ljuset.» 

Fru Runeberg hade kallat sig »rågelvän» under det lilla 
uttalandet, men redaktionen hade ändrat signaturen till två 

streck. 
År 1876 ingick i samma tidning ett bidrag av märket -a-g, 

»Avhjälpes nöd genom allmosor?>>, där erfarenheter från nöd- 
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åren få belysa hur man inte kommer någon vart med en icke 
organiserad hjälp, och hur stor sparsamhet bland de bättre 
lottade snarast tar brödet från den fattige. Något universal-
medel mot nöden finnes icke, men upplysning, vetande, 
skolor, undervisning är bröd». Också i Folkvännen publi-
cerade Fredrika Runeberg ett par uppsatser år 1877: »Behöva 
vi konst?» (s. 250) och »Varför tros hellre en osanning än en 
sanning?», där hon liksom i så mycket annat hon skrev, förde 
en kamp mot okunnighet, övertro och fördom. 

»Ja, det är svårt att förstå varför det så sker», skriver hon, 
»men visst är att det så förhåller sig. Försök att säga vem som 
helst att han är en förträfflig person, och han skall tro er, 
vore han än den värsta skojare, men säg honom ärligt och 
sanningsenligt vilka fel han har, och du kan vara viss på att 
han icke skall tro dig, och att han till på köpet blir ond på 
dig. Sanntalaren säger: brännvinet förstör din kropp och 
förnedrar din själ. Är du nykter och arbetsam så kan du 
leva vål, skaffa dig själv och de dina god föda och hyggliga 
kläder, ja till och med samla litet för din ålderdom, men så 
kommer en annan som skriker: hej, brännvinet det styrker, 
det gör gott, det muntrar och livar, och så tror man hans lögn, 
följer honom och blir eländig för all tid. 

En säger: godhet och foglighet äro ädla dygder, de pryda 
man som kvinna; men en annan talar så: en mes är du om du 
icke slår igen och står på dig. Karl den som har kurage att 
slåss och så tror man honom och begriper icke att det fordras 
vida mera mod till att fördraga än till att hämnas, och så 
slår man kniven i kamraten osv. 

I stället för att tro på läkare rättar man sig efter 'kloka' 
gummor, man tror på förgiftade varor och förgiftade brun-
nar i stället för på kolerasmitta, man motarbetar skolor och 
upplysning med ett enfaldigt och självkärt: 'vilken klok och 
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duglig man är icke jag, och huru bra karlar äro vi ej alla, och 

aldrig ha vi gått i skola'. 
Om någon berättar en orimlig och elak historia om en 

annan, så visst tros osanningen, men berätta en liten enkel 
välvillig sanning, hur mången skall tro den? Ja, varav 
kommer denna underliga lust att tro lögn och misstro san-
ning? Kan väl någon ge svar på den frågan . . 

Trots att Fredrika Runeberg inte i sina teckningar önskade 
»den sida . . . som gäller kvinnans frigörelse . . . framstickande» 
var det den iden som åtminstone i hennes uppsatser utlöste 
den mesta värmen och som hon ofta återkom till, om än 
många andra av tidens problem vunno hennes intresse. 
Då det för henne gällde att ta ställning till någon aktuell 
fråga, hade tanken varken domnat eller somnat, utan hon 
förfäktade sin ståndpunkt med intensitet och skärpa. 

För kvinnans frigörelse i vårt land var 1860-talet en vänd-
punkt i mer än ett avseende. Flera lagstiftningsreformer 
rörande hennes rättsliga ställning sågo nu dagen. Bland de 
ärenden som Januariutskottet hade att förbereda för lant-
dagen 1863 funnos propositionerna om kvinnans myndighet 
och om lika arvsrätt. Redan i första årgången av Saima 
(1844 nr 4) hade Snellman tagit upp frågan och framlagt åsik-
ten att kvinnans rätt inom familjen skall vara »mannens 
jämlik». Han yrkade därför på lika arvsrätt, på ändring av 
lagarna om familjeegendomens förvaltning, så att den undan-
droges mannens godtycke, samt framför allt på en förbättrad 
kvinnouppfostran. Emedan barnens uppfostran huvudsak-
ligen beror av kvinnan, är staten skyldig att för hennes under-
visning göra lika mycket som för mannens. Frågan togs 
ungefär samtidigt upp i Sverige av Lars Johan Hierta, en av 
de ledande i den liberala rörelsen och vän till strävandena 
för kvinnans höjande. Vid riksdagen 1844 45 var han en 
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av förkämparna för lika arvsrätt för bror och syster. 1850 
väckte han motion om rättighet för kvinna att vid viss ålder 
ävensom på grund av äktenskapsförord själv råda över sin 
egendom. Motionen lär på sin tid ha ansetts oerhört djärv. 
Hierta återkom vid riksdagarna 1862, 1865-66, 1870, 1871. 
Likaså petitionerade han 1856-57 att befordringsrätt till 
tjänster och befattningar, till vilka en kvinna kunde prövas 
lämplig, borde tillkomma henne. Detta betraktade han som 
ett erkännande av den stora principen om kvinnans rätt till 
likställighet med mannen. I Danmark hade frågan om ogift 
kvinnas myndigblivande, om lovliga förvärv och om lika 
arvsrätt blivit lag år 1858. Frågorna lågo i luften och de-
batterades i pressen. Det förvånar oss inte att Fredrika Rune-
berg ville precisera sin ståndpunkt. I uppsatsen »Ur ett bref 
från utskottstiden» utvecklar hon sin syn på frågan och pole-
miserar mot dem som visserligen erkänna kvinnans rätt till 
lika arvsrätt med mannen, men anse att det för det allmänna 
är nyttigare att hon är berövad den (se Bilaga 1). I en artikel 
»I frågan om gift qvinnas rätt att sjelf disponera sin egendom» 
(Bilaga 2) framhåller fru Runeberg gentemot märket Viking 
fördelarna av att en gift kvinna och icke hennes förmyndare 
får bestämma över hennes egna medel och plockar fram fall, 
där det varit till ömsesidig lycka och båtnad att hon har fått 
göra det. Förhållandet skulle knappast ha blivit annorlunda, 
framkastar hon, om kvinnan hade ägt laglig rätt att dispo- 
nera sina ärvda eller förvärvade medel och icke blott genom 
mannens godhet skulle ha erhållit tillstånd därtill. Samma 
tanke att kvinnan inte vill ha av nåd vad hon har moralisk 
rätt till går som en röd tråd genom den artikel i vilken Fred-
rika Runeberg lämnar sitt andliga testamente i kvinno-
frågan »livad begära kvinnorna»? Vad kvinnan begär är 
rätt, icke nåd! 
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»Gången af all frigörelse har varit: först motprotester, mer 
eller mindre ifriga, bevis om galenskapen af att vilja frigöra 
dem som af Gud äro bestämda för ofrihet, bevis för att alt 
skulle gå till förstöring, när de vid hvarje tid maktegande 
skulle komma att utträngas af uppkomlingarne. Men till slut 
har dock alltid frihetens, sanningens och det rättas eviga 
makt vunnit segern och den frigörelse hvars förskräckliga 
följder man förespått, har försiggått. Men vid hvarje fri-
görande af en förut bunden menniskoklass har slägtet gått 
framåt och vunnit nya områden både i andens och materiens 
verld. Tider hafva funnits då bland menniskorna de fria 
voro få, de ofria många, alt flera hafva befriats, alt färre 
kvarstått i ofrihet, och vid hvarje frigörelse hafva de redan 
förut frie ropat såsom emot ett helgerån. Sådan har varit 
verldens gång alltid . . . 

Hvad menar du med qvinnans frihet? 
Rättigheten liksom ock skyldigheten att vara en sjelf-

ansvarig menniska. Rättigheten att bestämma öfver och 
ansvara för sina handlingar. Rättigheten att utveckla sin 
tanke och sin själ i hvarje ädel riktning. Rättigheten att 
sörja för sig sjelf och att icke behöfva vara ett mannens 
nådehjon. Eller med få ord: samma rätt som mannen äger . . . 

Heliga frihet, Guds höga bud i naturen, hvarf öre tro 
menniskorna sig om att förbettra Guds verld genom att lägga 

dig i band! 
Gif qvinnan frihet och tillfälle att likasåväl som mannen 

odla sin själ, att liksom han välja yrke, att liksom han sjelf 
bestämma öfver sina handlingar, då, men också först då blir 
husmoderns plats en hög och ädel plats, därf öre att hon an-
tagit den af sitt eget fria val, icke emedan hon tvungits der-
till genom utestängande från hvarje annan. 

Har väl Gud utfärdat en lag i naturen utan att vara i 

27 
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stånd att vidmakthålla den, om icke människolagen bisprin-
ger det gudomliga budet? Vid Guds heliga makt och vishet 
fäster jag det förtroende, att han fön'edt äfven qvinnan med 
den lag inom henne som skall lära henne att finna det för 
sig rätta, så snart hon äger frihet att söka det. 

'Men hur skulle då väl det husliga lifvet gestalta sig, om 
qvinnan vunne rättighet att vara mannens gelike'?, säger 
man. Troligen icke alldeles annorlunda än det nuvarande 
förhållandet, dock med någon olikhet, eller med ungefär 
samma åtskilnad som emellan en stat med despotisk och en 
med constitutionel regeringsform. Hustrun skall icke mera 
vara en nära rättslös varelse, hvilkens försyn, lag, förnuft,, 
öde, mannen är, och som icke äger ens sin heder som sin egen. 
Hon skall komma att äga sin röst med i bestämmandet af 
huru husets angelägenheter och medel skola förvaltas, hon 
skall icke mera vara en varelse som tacksamt bör emottaga 
sitt nådebröd af mannens godhet, hon skall vara värd sitt 
bröd genom sitt arbete i husets tjänst så väl som mannen 
är värd sitt genom sitt arbete för huset. Hon skall foga sig 
efter hans önskningar, icke emedan hon är en underordnad 
varelse, skyldig att lyda, utan emedan det gör henne glädje 
att göra sin make till viljes, ty i de flesta fall skall hon af 
kärlek hafva förenat sig med honom; hon behöfde ju det icke 
för att, som det nu heter, 'bli försörjd', emedan hon ju äger 
rättigheten att försörja sig sjelf. 

Sådana hushåll med constitutionel regering finnas visser-
ligen äfven under nuvarande förhållanden genom mannens 
godhet och hustrun mottager godheten med tacksamhet för 
den nåd henne vederfares, men hennes rätt anses icke ett 
sådant förhållande vara. 

Hur mången 'faderlig' regering har icke trott och tror 
ännu, att ett folk rusar till sin undergång den stund det skulle 
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blifva fritt. Och dock har otaliga gånger bevisat sig att det 
fria folket lefvat laglydigt och lyckligt, sedan det faderliga 
ömsinta reglerandet af hvarje steg blifvit undanröj dt, och 
att det fria folket icke kastat sig in på olofliga vägar. Hvar-
före skola vi då tro qvinnorna vara sådana vilda horder, att 
om icke för dem vägen steg för steg kringgärdas och ut-
stakas, de nödvändigt skola ströfva ut på olofliga gebit? 
Ännu har ingen lag hindrat karlar ifrån att bli hushållerskor, 
barnsköterskor osv. Sådant är ju ensidigt, att utestänga 
karlar från hvad man anser för qvinnliga befattningar vore 
ju lika nödigt som att afstänga qvinnor från de så kallade 

manliga. 
Möjligen ligger äfven i qvinnans frigörelse lösningen af 

en af nutidens som svårlöstast ansedda frågor, den om 
pauperismen. Pensionskassor och fattigvårdsanstalter af 
många slag bli åtminstone öfverflödiga, då qvinnorna kunna 
sjelfva få sörja för sig och sina barn. Säkert är åtminstone 
att mycken nu bunden förmåga skall tillgodogöras när 
qvinnan blir fri, mycken såväl andlig som materiell kraft 
hvilken nu förspilles, verka till menniskoslägtets lycka och 
framåtgående.» 

Propositionen om kvinnas myndighet vid 25 år och gifto-
mannarättens avskaffande för myndig kvinna godkändes 
vid 1863 års lantdag, men frågan om lika arvsrätt strandade 
på motstånd hos adeln och bönderna. Vid följande lantdag 
togs frågan upp ånyo, men föll igen och segrade först vid 
lantdagen 1878. Fredrika Runeberg hann dock sålunda få 
se gryningen av den dag hon hade siat om. Vid samma lant-
dag väcktes för första gången i vårt land förslag om att höja 
kvinnobildningen. Förslaget ledde visserligen inte till någon 
åtgärd, men under diskussionen förordades kvinnors till-
träde till universitetet. Något som säkerligen fyllde Fredrika 
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Runeberg med tillfredsställelse var att samma lantdag be-
viljade full rätt åt kvinna att i likhet med mannen idka han-
del och näringar. Ånyo hade en »sned» facett blivit »jämn-
sidig». Liksom i Sverige under dessa decennier var det också 
i Finland i främsta rummet vidsynta män som i humani-
tetens namn hade yrkat på dessa reformer i kvinnans ställ-
ning. 

Fredrika Runeberg ansåg dock med mången annan, att 
det fortfarande fanns kvar för många »gatugångsreglemen-
ten» för kvinnan. I en reflexion säger hon: »Tämligen be-
fängt är att karlarne — och just de som med qvinnorna mena 
väl  skola djupsinnigt utfundera hvilka arbeten lämpliga 
för qvinnor möjligen kunde utfinnas. Förmynderskapet och 
reglementerandet, längre kommer man inte ens vid bästa 
välmening. Kan man då aldrig komma därhän att våga 
tillåta qvinnorna att själfva bestämma om sig och sitt öde. 
Så långt ha vi nu äntligen kommit att en qvinna får bestäm-
ma om sig sj älf i afseende å giftermål, men icke i afseende å 
val af arbete. Där är hon fortfarande den omyndiga.» 

Utom dessa lagstiftningsåtgärder varsnade man också 
andra ljusningar. A-i-a:s kampglada inlägg i vår tidnings-
press begynte redan på 1860-talet väcka uppmärksamhet. 
Liksom Fredrika Runeberg, ehuru mer öppet och oförskräckt, 
påvisade hon orättvisan i den gifta kvinnans ställning och 
bristerna i kvinnouppfostran, angrep den dubbla moralen 
och yrkade på fulla mänskliga och medborgerliga rättig-
heter för kvinnorna. Genom uppsatser om frågans utveck-
ling ute i Europa uppehöll hon intresset för saken hos allmän-
heten. Med ungdomlig entusiasm kastade sig också Marie 
Linder (f. Mussin Puschkin, pseudonymen Stella) i striden. 
Runebergs läste högt hennes »stridsrop» En kvinna av vår tid. 
»Det gläder mig att den blifvit så uppskattad af eder, ty här 
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begripes den af få», skriver Topelius i januari 1868 till 
Fredrika Runeberg. 

På 1870-talet begynte allt flera kvinnor uppträda till sin 
saks försvar. Florence von Schoultz, f. von Schoultz, Elisabeth 
Gripenberg, g. Stenius, Constance Ekelund, f. Mellin blevo 
pionjärer inom olika områden som berörde kvinnans rättig-
heter och uppgifter i samhället. Hösten 1873 öppnade några 
universitetslärare en »akademi för kvinnobildning» i Helsing-
fors, och samtidigt begynte »lärosalen för fruntimmer» sin 
verksamhet i Åbo. Åren 1871 och 1873 inskrevos de första 
kvinnliga studenterna vid vårt universitet, och till och med 
det fick Fredrika Runeberg uppleva, att Finland 1878 fick 
sin första kvinnliga läkare. Ånyo en facett som mist sin 
kantighet. »Gud vare lof, som tillåtit mig att se gryningen af 
en dag häri», skrev Fredrika Runeberg redan 1867 till Emilie 
Björksten. »Och att dagen går opp, derom tvekar jag icke 
ett ögonblick, må den än till en början skymmas af moln. 
Hvad mer om ett eller annat århundrade ännu lägges till de 
tusenden af år som fyllts af suckar, hvilka icke ens haft 
rättighet att ge sig luft, ja, hvilka fallit med sjelfförebråel-
sens hela bitterhet på hjertan, som trott sig vara brottsliga, 
då de inom sig ens vågat att klaga öfver hvad som nu engång 
var qvinnans bestämmelse, hennes af skaparen bestämda 
lott: försakelse och lidande . . . Jag har varit en så'n der 
motsägelsernas menniska alltid. Sjelf var jag förlofvad och 
gift, innan jag kunde kallas gammal, och likvisst har jag 
älskat att förfäkta den gamla ogiftas rätt; sjelf har jag varit 
lyckligt gift, och likvisst har jag älskat att uttala de för- 
tryckta hustrurnas klagan. Sjelf har jag j emförelsevis mycket 
fått odla mitt förstånd, mer än mången annan, och ändå har 
jag påyrkat att qvinnan må ega rätt till bildning. (Jag måste 
dock medge, att jag i detta afseende djupt känt och fram- 
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burit klagan såsom öfver ett våld äfven mot mig sjelf.) Men 
se, just derför har jag också kunnat framträda med en sådan 
klagan, som förfäktat tusendes sak; mitt eget lidande skulle 
jag vara för stolt att frambära.» 

Vi ha sett att Fredrika Runeberg i frågor som rörde 
uppfostran både i praktiken och teorien levde framom sin tid. 
På 1860-talet, då flickornas uppfostran livligt diskuterades, 
gjorde hon ett inlägg i debatten som tyvärr aldrig blev 
offentliggjort, men som utgör en lika fängslande som intres-
sant återblick på kvinnobildningens utveckling i vårt land 
ända från den tid då ännu inga skolor funnos. 

I stort sett intar hon samma ståndpunkt som Almqvist 
i sin essä »Det är nödvändigt, att kvinnan lärer sig yrken» 
och beklagar djupt den ton som genomgår de flesta uttalan-
den i frågan: kvinnan är svag, hon får ej överansträngas, 
hon bör ej arbeta mer än t. ex. 4 timmar om dagen o. s. v. 
»Tvertom ville jag tillropa enhvar af de unga ur hjertats 
djup : du är icke svag, tro det icke. Du är stark, stark i 
din pligtkänsla, stark altmera ju mera du uppöfvar din för-
måga att tänka, din förmåga att arbeta, att hålla ut. Det 
är just uthålligheten som är din styrka . . . Ju mera man 
arbetar dess mera vexa krafter och förmåga till arbetet.» 
Och vidare: »Lär den unga flickan tänka, lär henne arbeta 
och lär henne att tro på sin kraft och förmåga att uträtta 
mycket. Hvilka lärokurser hon genomgår, hvilka läro-
böcker hon läser skulle jag anse af jemförelsevis mindre 
vigt, hvarje vetande medför ju sin nytta om än [ej] direkt 
praktiskt gagn, hufvudsaken är : att studera mindre för 
sjelfva inhemtandet af de eller de kunskaper än för att 
vinna förmåga att kunna tänka — och den förmågan kan 
uppöfvas af och grundas på ganska olika slags studier — och 
för att vänja sig vid flit, vid kraft att öfvervinna tröghet 
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och olust för hvad ej precis roar för stunden . . . Af högsta 
vigt synes mig vara att lära de unga att tro på sig sj elf, att 
veta att förmågan att arbeta vexer i den mån man arbetar, 
att det icke är genom tillstängande som en källa ger rikt 
med vatten, utan just genom det att man deraf öser så mycket 
som möjligt. Lär de unga att arbeta med hufvud och hand, 
lär dem flit och tillit till egna krafter, lär dem tro att de 
kunna hvad de allvarligt vilja och gör dem icke till pjunkiga 
nerfsvaga stackare som vid hvarje företag alltid först fråga 
sig: orkar jag dermed? Kan jag stå ut med så mycket arbete?» 
På tal om fristunderna och hur de skola begagnas uttalar 
hon den vidsynta, av den moderna psykologien bekräftade 
åsikten, att »ju friare . . . enhvar får följa sin håg dess bättre 
och dess mer rekreation innebär leken». 

Fredrika Runeberg vänder sig också mot talet om att 
flickorna i den gamla goda tiden växte upp på ett sätt som 
»stärkte» dem. Hon minnes väl huru de gamla i hennes 
ungdom suckade över den dåtida ungdomens förvända 
uppfostran. »I min ungdom, sade man, det var annat då. 
De unga flickorna stego upp kl. 3 4 om morgnarna för 
att sätta sig vid spinnrocken och der satt hon träget till 
qvällens slut. Ja, jag minns väl hur moster när jag ännu var 
för liten att spinna men ändå kunde spola åt henne, lockade 
mig att stiga lika tidigt upp om morgnarna derigenom att 
hon lofvade mig att få en kopp af den då ännu så rara kaffe-
drycken. Och så satt jag dagen om och spolade, och de äldre 
spunno tätt, utan rast och ro gingo rockhjulen från tidig 
morgon till sen qväll. Moster väfde, och vi hade stora från 
golf till tak gående skåp fulla med linkläder som dels blott 
vädrades en gång om året dels äfven begagnades någon gång 
till ex. för resande fremmande». 

Också när man roade sig skedde det med besked. »Vid jul- 
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tiden åtminstone kunde man hålla ut att dansa flere dygn å rad 
nästan utan hvila. Små rum hade man, oset af talgljusen 
och sammanpackningen af mycket folk gjorde det hett och 
qvaft, men man dansade på och hoppade af hjertans grund.» 

Sedan vi hunnit över 1800-talets första decennium taga. 
Fredrika Runebergs egna minnen vid. »Huru man än dit-
tills bjudit till att vidhålla talet om att spinna var höjden 
af snällhet, så kunde det ej hjelpas att detta arbete alt mer 
sköts åsido i den mån maskinerna lemnade så mycket vack-
rare arbeten och för ett pris som gjorde att man suckande 
fann huru man genom alt sitt flitiga spinnande dock 
åstadkom så hjertans litet i penningevärde». Nu sändes 
flickorna i pension, fingo lära sig sy schattersöm, »mer och 
mindre grymt fula arbeten vanligen». Senare kom »canvas-
sömmen» som syddes »på ögonmördande fin duk» och så vita 
broderier. »Och så sydde man än lutad öfver bågen, än djupt 
krökt öfver sömmen och sydde från morgon tidigt till qvällen 
sent. Icke grannlåtssöm ensam utan sina kläder, linnesöm 
för alla i huset och sydde och sydde och satt lutad äfven i 
sällskap på de så kallade caffen som denna tid brukades 
och der ända till hundradetal af fruntimmer samlades för 
att sy och prata, sittande kvar på sin plats. Att gå ut för 
att taga rörelse kunde så mycket mindre komma ifråga som 
det icke ansågs passande att en ung flicka ofta syntes på 
gatorna . . . Att äfven helt små flickor förde ett nästan 
lika stillasittande lif bör heller ej glömmas. En liten flickas 
högsta merit var den att vara sedig och stillsam. Man bodde 
ännu vid denna tid i allmänhet mera trångt, hade få och 
små rum, stojade barnen så besvärades de äldre. Fanns 
möjligen en liten mörk och ruskig kammare som kunde få 
vara barnkammare, så var visserligen möjligheten att få 
leka litet större, men icke fick det gerna gå altför stojande 
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till der heller. Oftast skulle väl ock de små flickorna sitta 
inne hos modern, lära att föra sig sedesamt och möjligen vid 
hennes sida få gå ut på någon visit, men stilla och sedesamt. 
Så kom den lilla vid 6 å 7 års ålder stundom i en abcskola, 
satt der 8 timmar af dagen dels med bok dels med söm i 
hand, inpackad med 30-40 dylika småpyren i en liten kam- 

mare». 
Sedan började man som sagt låta döttrarna gå i en pension 

»för att sy grannlåtssöm», men »småningom började äfven 
undervisning i fransyska, litet historie, geografi och stil-
skrifning, men sömmen framför alt, och många föräldrar 
gjorde vid döttrarnas emottagande i skola det vilkor att 
flickan der skulle endast sy, icke läsa . . . 

Den stora förtjensten vid denna tids uppfostran var att 
man lärde sig flit. Och flitig var man och det kanske mer än 
godt var alltid. Men att mången ung flicka var klen och 
sjuklig då som nu är fullkomligt säkert, det talades blott 
icke om då. Klagade man sig trött och matt, lydde svaret 
vanligen att man var pjåkig bara, kanske stundom t. o. m. 
att man blott var lat». 

En annan gång utvecklar Fredrika Runeberg sina tankar 
i frågan i brev till sin vän friherrinnan Rotkirch på Stensböle. 
Det är både tänkvärda och framsynta ord hon härvid yttrar: 
»Du mente jag skulle finna dig barnslig i ditt äflande att lära 
dig själf för att lära ditt barn. Hur skulle jag det kunna 
tycka, jag som läst och gjort mig möda i så mycket för att 
kunna vara mina barn till nytta — ja till och med därföre 
bråkat en liten tid med — ryska, då Ludvig genom en till-
fällighet kom i svårighet att utan hjälp kunna uppfylla det 
af skolan honom häri förelagda. Eller tror du mig ha ett 
enkom inpass mot franskan? Detta är ej heller fallet. Jag 
hör visst ej till dem som anse en god prononciation af franskan 
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för liktydig med bildning, eller rättare jag anser den förra 
ej äga förmåga att alls ens bidraga till bildande af en persons 
inre, men å andra sidan anser jag ingen kunskap vara att 
föragta, så snart den kan förvärfvas utom på bekostnad af 
det viktigare och högre i lifvet. Hvad åter det beträffar, som 
en mor arbetar med för att lära sitt barn, det kan omöjligen 
vara bortkastat, om än hvarken för mor eller barn däraf 
skulle komma de dyrbara frukterna att t. ex. kunna läsa 
eller tala ett främmande språk; ty den bildning och föräd-
ling för tanke och hjärta som häraf (af bemödandet nämligen) 
vinnes för dem båda, anser jag efter mitt sätt att se sakerna, 
vida förmer än själfva den kunskap som därigenom för-
värfvas. Enligt min åsigt skulle jag nämligen åtminstone 
för kvinnan men äfven för mannen alltid anse inhämtandet 
af kunskapen för medel — icke för ändamål. Ett medel 
nämligen att förädla själ och hjärta, icke ett ändamål att 
kunna t. ex. läsa ett främmande språk, läsa opp några latinska 
namn på blommor eller dyl. Kunskapen att läsa ett främ-
mande språk blir dock åter i sig själf önskvärd såsom medel 
för att kunna tillägna sig en främmande litteraturs skatter. 
Förmågan att tala ett främmande språk har åter en, om jag 
så må säga mera rent praktisk nytta: den att kunna meddela 
mig med människor som ej kunna tala mitt språk. Äfven 
som bildningsmedel kan undervisningen i ett språks talande 
ganska väl användas och det kanske mest just af en mor, om 
nämligen detta språk kostat henne eftertanke att lära, icke 
om hon har det så som vi t. ex. ha svenskan och finskan och 
lär språken båda lika omedvetet åt barnen som eljes ett 
språk, så tror jag deras bildning därpå intet vinner hvilket vi 
ju dagligen ha tillfälle att se. Emellertid vore jag ju äfven i 
egna ögon en dåre om jag derföre ansåge det orätt att lära 
mina barn på detta sätt t. ex. finska, om jag vore nog lycklig 
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att kunna det sj älf bra, ty nog finnes det andra studier att 
låta dem begagna till förståndsodling. Icke heller hör jag till 
dem som tro att den väg jag anser för den bästa just därför 
precis skall vara den enda. Många vägar föra till Rom och 
många till bildning och vetande. Det enda jag dock tror 
mig kunna vara riktigt så fullt säker på att jag knappt skulle 
vilja gå in på att inrymma en motsatt tanke möjligheten att 
kunna vara lika sann är den: att hvad en mor arbetar med 
att lära sig sj älf af kärlek för sitt barn och för att vara istånd 
att lära barnet, det tror jag aldrig kan vara annat än godt och 
bildande för båda, då det sker af kärlek och icke af den få-
fängan att vilja uppfostra en varelse för att lysa.» 

Samma frisinne präglar Fredrika Runebergs tankar om 
fördelningen av andligt och kroppsligt arbete: »Den ena män-
niskan ägnas åt kroppsarbetet, huru länge är det väl sedan 
man börjat inse att hon skall förrätta detta arbete bättre 
just genom den odling hon äfven ägnat sin själ och huru 
många finnas icke ännu, om än de icke just numera hafva 
mod att högt uttala sin tanke, hvilka anse bildningen onödig 
för kroppsarbetaren, ja fördärflig. Han skall lära sig att 
göra dugligt arbete, icke att fundera på saker som icke angå 
honom, heter det . . . Behöfver man känna botanik för att 
slöjda en bytta? Hvad behöfver en kvinna odla sin själ, må 
hon sköta sitt hushåll och sina barn . . . Dock som sagt, de 
flesta medge i vår tid att äfven kroppsarbetarn behöfver 
bildning och vetande och till och med att folk där bildningen 
nedträngt till de arbetande klasserna åstadkommer både 
bättre och till och med mera arbete än ett folk där folket ännu 
är endast kropp. Men månne vi lika allmänt vilja gå in på att 
erkänna det intelligensens män kunde vara lika utmärkta om 
de vore en smula mer praktiska . . . Har man ej ansett och 
anser man icke ännu intelligensens högsta målsmän, skalder, 
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konstnärer m. fl. böra vara alldeles befriade från hvarje 
beröring med det praktiska lifvet, men anser man icke just 
dem mer än andra ursäktliga om de hänfalla under det sinn-
ligas gröfsta välde, dryckenskap och dylikt. Och månne icke 
just det försmådda, det försummade kroppsliga sålunda 
hämnar sig? 

Om i stället för att anse kroppens arbete såsom ett lägre, 
såsom under en beläst mans värdighet, ynglingar och män 
skulle ägna åt kroppsarbete de ofta nog rätt ledsamma stun-
der hvilka själen behöfver till en hvila från sitt arbete och 
hvilka männen ofta ha så mycket besvär att fördrifva, månne 
de icke deraf skulle finna sig väl? Människan är ju så egen-
domligt utrustad att kroppens arbete är hvila för själen och 
själens arbete hvila för kroppen. Kanske dock att den som 
från början ordnat allt i naturen haft reda på huru han ställt 
utan att man behöfver ingripa och förbättra hans tanke. 
Hur vore om vi skulle reglementera en smula mindre och tro 
en smula mer på att ett och annat i världen skulle gå lika bra, 
kanske en smula bättre till och med utan att vi resa så ota-
liga gärdesgårdar och inhägna så många fållor och utfärda 
så många stängselordningar i den tro att det just är vårt visa 
reglementerande som gör att gräset växer, ehuru det oftast 
är så att det växer trots våra gärdesgårdar, icke i följd af 
dem». 

Också i sin tanke om krigets »falska äresken» stod Fredrika 
Runeberg långt framom sin samtid. »För mig finnes intet 
af detta falska äresken som man i alla tider utbredt öfver 
människoslagtandet», skriver hon till sin syster. »Jag kan 
icke förmå mig till att i Gud se en krigshärarnas Gud. Jag 
tror att i hans ögon ett människoslagtande i stort icke är 
något härligt. Om en hop pojkar råka i träta och slåss, om 
några karlar träta och knifhuggas, om slagsmålet tar allt 
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större dimensioner, om hundrade deltaga i slagsmålet och 
några slagskämpar falla genast och andra sedan ligga på 
lasaretter och bli lemmalytta för lifstiden eller om antalet 
stiger och stiger till tusenden. Hvar är gränsen? Vid hvilket 
antal upphör det att vara slagsmål och förbyts i något ädelt, 
härligt stort, där man äger rätt att slagta sina medmänniskor 
och åkalla Gud som hjälpare? Är det när antalet hunnit 
100-200-1,000? eller när? Eller beror det blott på att man 
väl förberett sig och öfverlagt på förhand om huru man skall 
bäst kunna rå på sin fiende och påhitta de mest mordiska 
vapnen? I så fall är ju en Louis Mandrin, en vild stråtröfvare, 
en mördare med öfverläggning och kallblod mycket förmer 
och noblare än dråparen som i hastigare mod och i brådskill-
nan utan afsikt att döda rappar till sin trätobror med första 
bästa klabb han råkar få tag uti . . . Mig vämjes vid att 
människor skola kalla sig kristna och likväl så djärft håna 
kristendomens innersta lif och kärna. Mig vämjes vid denna 
styggelse som kallas 'gloire', detta äresken öfver mandrå- 

paren». 
En annan gång skriver hon: »Krig är något i sig sj älf så 

ohyggligt, så mot all mänsklig rätt och ordning, en furie 
lössläppt bland mänskligheten, något i sig sjelf så inhumant 
att man ännu aldrig sett annat än omänsklighet frodas i 
dess spår.» Och bland hennes efterlämnade papper finna vi 
följande reflexion: »Ni höljer eder blodlystnad i en glänsande 
mantel af inbillad glans, ni kallar det tapperhet, storhet, ära! 
Härskarornas Gud, ja härskarornas visserligen så väl som han 
är insektens, men icke emedan han skulle med förkärlek om-
fatta dem. Det är så, det har så varit i alla tider, man har 
ännu aldrig sagt: detta släkte, denna varelse har blifvit för-
nedrad och förtryckt, därför är den vorden dålig, ur stånd 
till hvad som är ädelt och stort, man vänder ut och in på 
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sanningen såsom man vänder ut och in på en gammal rock 
och så säger man : detta släkte, denna varelse bör och måste 
förtryckas och hållas under tuktan, emedan den är dålig, är 
ur stånd till det stora och ädla». 

På tal om femte budet skriver hon en gång sarkastiskt att 
det »gäller egentligen angående behandlingen af röfvare, 
mördare och andra svåra brottslingar, hvilka man förbjuder 
att dräpa; också allehanda annat folk är orätt att taga lifvet 
af en eller par, men en annan sak är då det kommer i fråga 
att dräpa hundradetal, tusendetal, ja hundratusental, då vet 
ju hear man att sådant är ej allenast lofgifvet utan ock 
berömvärdt och ärorikt. Också att dräpa en ensam person är 
ingalunda orätt, nämligen då det sker i duell!!» 

Mitt i en napoleondyrkande tid hade Fredrika Runeberg 
självständighet och mod att tänka sina egna tankar. Hur 
kunde hon annat än kraftigt reagera mot varje kallblodigt 
och hänsynslöst förödande av människoliv, hon som hade en 
så instinktiv vördnad för livet, att hon vägrade spetsa ett 
levande bete på kroken och aldrig skulle ha förmått rikta 
vapen mot ett djur. 

I ett litet fragment snuddar Fredrika Runeberg också 
vid rasfrågan. »Att söndersarga den svartes kropp, att till 
döds martera honom är ett ringa våld då det står invid 
våldet att dräpa hans själ, att förfäa honom, att göra honom 
till ett djur.» Mången gång berör hon våra inre politiska 
förhållanden såsom i de »Frågor enfaldeligen framställda», 
vilka hon troligen skrev ner efter attentatet mot Alexander II 
i april 1866, då också borgåborna sände en adress med anl. 
av att Försynen räddat »vår älskade Storfurstes liv». »Det 
säges», skriver Fredrika Runeberg, »att vid H. M. Kejsarens 
sednaste besök i Helsingfors å något håll tvifvel yttrats 
för hans säkerhet. Frågas i anledning deraf. Finnes det 
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väl någon med ringaste kännedom om vårt folks tänke-
sätt och seder som verkligen tviflar på huruvida landets 
Storfurste, om det skulle behaga honom att ensam och 
utan all vakt taga sin nattro på ett torg i Helsingfors, i 
djupet af en af våra skogar, eller i hvilken koja, hvilket hus 
som helst i landet, han der icke skulle kunna sofva trygt 
och ostörd af annat än möjligen af enfaldig välmening? 
Finnes verkligen någon som känner folket i vårt land, som 

kan tvifla härpå?» Uttalandet ger en riktig bild av lojaliteten 
hos vårt folk, innan det nationella partiet i Ryssland begynte 
sina angrepp mot vår autonomi. Sedan vasakungarnas tid 
hade vår allmoge vant sig att lita till monarken som landets 
stöd och tröst och Alexander II hade från första stund främ-
jat vår utveckling till en modern nation. I Ryssland var 
han despot, men i Finland en konstitutionell regent och här 
regerade han »som västerlänning över ett stycke västerland». 

Ofta finna vi hos Fredrika Runeberg en lust att reda ut 
och ta ställning till de aktuella frågor som behandlades i dags-
pressen. Hade dövheten och svårigheten att meddela sig med 
andra någon andel däri eller var det enbart ett intellektuellt 
krav att gå till grunden med problemen? Sålunda berör hon 
i ett par artiklar frågan om stavningen av främmande ort-
namn i finskan. Morgonbladet hade i en osignerad redak-
tionell artikel d. 17 april 1845 (nr 29) uttalat sin förkastelse-
dom över att Ahlqvist i sin Geografia eli maaopas (1844) 
hade skrivit de främmande ortnamnen enligt allmänt antagen 
och icke rent finsk ortografi. Rec. påtalar bl. a. att Ahlqvist 
skriver b, d, f i början av ord — »en finne är icke skyldig 
att förstå vad den främmande figuren f betyder.» En livlig 
principdiskussion uppstod kring frågan — Ahlqvists över-
sättning av Patons geografi för folkskolor var ett av de första 
försöken att få till stånd en finsk skolbokslitteratur. I en 
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artikel »Om främmande namns skrifning på Finska» tog dr 
E. A. Ingman till orda i tidskriften Suomi, årgång 1844, som 
kom ut 1845. Han framlade i den principer till förfinskning 
av geografiska namn, så att »språket omsider varder befriat 
ifrån den myckna dy och orenlighet», som leder sitt ursprung 
från den olikartade beteckningen av »namn på främmande 
länder, städer, floder, personer, ävensom på titlar, yrken, 
ämbeten, m. m.» Sedan artikelförfattaren anfört en mängd 
förslag till förfinskning av geografiska namn (Fontainebleau 
—Vontteineploa, Frankfurt—Rankvurtti, Edinburgh—Ei-
dimpuri, New-York—Niu- Jorkki, Småland—Ismalanti m. fl.), 
erinrar han »därjemte om nödvändigheten för envar, som 
ägnar sig åt hithörande undersökningar, att härvid framför 
allt försätta sig uppå en rent finsk ståndpunkt, noga und-
vikande de många of finska tycken, dem en främmande bild-
ning så lätt hos oss framalstrar. Skulle möjligtvis denna vår 
behandling av främmande geografiska namn befinnas i 
huvudsaken grundad och sann, inses lätt, att vid förfinsk-
ningen av alla andra namn, ss. av dopnamn, familjenamn, 
m. m. alldeles enahanda förfaringssätt måste komma att 
iakttagas». En till Ingmans artikel sympatiserande inställ-
ning möta vi i n:ris 49, 52, 53 av Morgonbladet för år 1845, 
i nr 50 av Helsingfors Tidningar samma år samt på kartan 
till Lukemisia Suomen kansan hyödyksi jämte till den hörande 
Johdatus. Ett motsatt sätt att se saken finna vi i ett kort 
redaktionellt inlägg i Saima d. 1 maj 1845 (nr 18), där Ahl-
qvists principer försvaras, och i en längre artikel i samma tid-
ning (nr 31 och 32), undertecknad F. K. Fredrika Runeberg 
intar i stort sett samma ståndpunkt som artiklarna i Saima. 
Är Ahlqvists sätt att gå till väga så bestämt orätt, frågar 
hon. »Monne ej hvarje namn kan anses hafva rätt att oför-
ändradt genomgå hvarje språk utan att något språks renhet 
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derigenom kan anses störd, och monne det ej kan ha sina för-
delar ock att benämna folk och orter liksom de flesta andra 
bildade nationer göra det såsom t. ex. att vi annars vid 
läsningen af fremmande språk komma att i detta afseende 
oupphörligt stöta på svårigheter om vi än i öfrigt äro huru 
väl bevandrade i dessa språk . . . att härigenom ock alla 
kartor utom de i Finland graverade bli obrukbara för oss 
. . . En finne kan annars vara ganska välbevandrad i geo-
grafin och likväl ej känna igen sig om han kommer på en resa 
till hvad ort som helst, ty han har lärt, sig en mängd namn af 
finsk composition, men ingalunda orternas verkliga, o. s. v.» 

Tidningsdiskussionen uppfordrade fru Runeberg »sedan 
det numera tyckes hafva blifvit till complett evidens dedu-
cerat, att namn i finskan icke böra stafvas enligt andra natio-
ners stafningssätt utan enligt namnens uttal» att väcka det 
raljerande »Förslag till en fosterländsk förening» som vi finna 
bland hennes papper. Detta »namnsägningssällskap» skulle 
som »största åliggande» ha »att anställa i modersmålet och 
dess enskildheter väl bevandrade män (100 vore kanske till 
en början nog) hvilka uppå vandringar från land till land 
från ort till ort . . . från gård till gård skulle bjuda till att 
uppsamla sättet att uttala alla namn som finnas . . . Utom 
dessa resare borde centralföreningar föranstalta det en hop 
unga landsmän skulle bosätta sig på åtminstone de vigti-
gaste fremmande orter för att esomoftast kunna inrappor-
tera såväl de förändringar hvilka småningom uttalet af 
äldre ord komme att undergå, såsom i synnerhet de nya 
namnen på folk och ställen hvilka dagligen tillskapas . . . 
En noggrann dictionnaire öfver de sålunda samlade orden bör 
sedan med det första utarbetas, och sednare inlupna under-
rättelser genom årligen utkommande supplementband. 
Dictionnairen bör innehålla alla namn efter finskt stafsätt 

28 
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och efter annat vanligt menskiigt till högst nödig upplysning 
för alla som hafva utländsk correspondence och icke hafva 
nog ädelt sinne att föredraga det finska stafningssättet fram-
för det enligt hvilket brefven möjligen kunna nå sin bestäm-
melseort. Så länge större delen af finnar hvilka skrifva bref 
kunna svenska, är väl härmed ingen brådska, men torde ock 
detta vidlyftiga verk föga hinna blifva färdigt förrän svenskan 
är glömd och dictionnairen oumbärlig . .» I motsats till 
Morgonbladet anser fru Runeberg, att »den som gör sig 
mödan att läsa en hel geografi också väl på köpet kan orka 
lära sig ett par bokstäfver.» Hennes artikel mynnar ut i att 
»namn såväl på orter som på personer böra få passera oför-
ändrade genom alla språk, utan att något språks renhet 
derigenom kan anses störd». Hon tvivlar nämligen på att 
finskan skulle vinna genom finsk utstyrsel av främmande 
namn lika mycket som hon tvivlar på att svenskan bleve 
renare om vi skulle försöka med svensk stavning uttrycka 
t. ex. Newcastle, Rouen och andra namn som »aldrig utan 
särskild undervisning af svensk tunga kunna rätt uttalas». 

»Med personers namn är det ännu värre. Jag har lärt mig 
känna och värdera en mängd berömda män under ett namn, 
men för hvarje nytt språk jag lär mig borde jag således lära, 
mig nya namn för dessa kända personer om alla språk nem-
ligen vore lika ensidiga häri som man vill att finskan skall 
vara. Heter jag Pekka Mattinpoika så vill jag ej hos franso-
serna heta ett annat, hos engelsman ett tredje, hos italienarn 
ett fjerde osv. Och samma rättvisa som jag häri begär, anser 
jag oss ock skyldiga utlänningarna. När jag ser fransoserna 
skrifva t. ex. Lennrot, så gör det mig ren litet ondt, men huru 
mycket värre skulle vi ej komma att rådbråka många värde-
rade utlänningars namn och hvilket sammelsurium blefve 
ej detta.» 
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»Hvad mig enskildt beträffar anhåller jag ödmjukast att 
icke bli fennicerad, ty jag har alltid haft en särdeles pietet för 
mitt från mina fäder ärfda namn och önskar heta lika allstäns 
der jag färdas och vistas, utan alla förvrängningar, ja mig har 
stundom händt att jag varit nära att få feber endast jag 
sett mitt namn skrifvas med enkelt 1. 

H. B er gell 
icke Perkel». 

Redan 1844 tar Fredrika Runeberg således avstånd från 
den dåtida finskhetsrörelsens ytterligheter och är fullt med-
veten om att hon icke vill »bli fennicerad». Hon hyste upp-
riktig värme för finska språket och de finska kultursträvan-
dena. Någon »fennomanska» ville hon ändå inte tas för, 
men hon har i olika sammanhang betonat att hon var fen-
nofil. I Borgå hörde hon från 1845 till en krets som en gång 
i veckan samlades för att läsa och tala finska. Föreningen hade 
bildats av fruarna Runeberg, Borenius och Öhman, men 
senare hörde till den även fröknarna Angelique Martinau, 
Viktoria Åberg och Charlotte Molin. De kommo tillsamman 
egentligen för att läsa Kalevala. Man genomgick också 
eposet fullständigt på det sättet att man först läste några 
verser ur Castrens översättning av Kalevala och därefter läste 
upp motsvarande verser ur originalet och slutligen slog upp i 
Helenius finska lexikon de ord, som man inte förstod. De 
ord man inte fann hos Helenius tecknade fru Runeberg 
upp för att fråga Lönnrot om deras betydelse, ty i Borgå 
fanns det ingen som kunde finska. För övrigt fördes samtalet 
ganska flitigt på finska, isynnerhet talade fru Öhman, fröken 
Martinau och fröken Åberg, som var från Mäntyharju, språket 
riktigt bra. Också fru Runeberg lär ha talat finska ganska 
ledigt, ty hon hade lärt sig det redan i sin ungdom i Åbo 
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genom finsktalande tjänare. Även gamla Lisettes moders-
mål var finska. Redan tidigt hade fru Runeberg enligt 
sin egen berättelse och enligt uppgift i ett av hennes b'rev 
till Augusta Lundahl-Wallenius läst finska med hjälp av 
Renvalls finsk-latinska lexikon, som hon begagnade så att 
hon först sökte upp det finska ordets betydelse på latin 
och sedan det funna latinska ordet på svenska. »Lättare 
finska börjar jag nu kunna förstå, men till Kalevala är 
Castren ofta en nödig hjälpreda. Hvad jag härvid minst är 
belåten med är det att folk kan tro, det vi ifra med saken 
för modets skull, men detta vårt sällskap var dock beramadt 
redan för ett par år sedan. Skulle något ge mig leda för fins-
kan, så vore det i sanning detta skrän och gräl som är för 
vedervärdigt, Saima i proportion. Det är någonting obehag-
ligt uti att se hvad man hållit heligt och kärt i sitt hjerta 
med skrän och nojs föras omkring som ett spektakel; och i 
synnerhet då såsom nu följden icke gärna kan bli annan än 
att just därigenom motverka hvad skrikarna vilja drifva 
fram. Men med skrik störtas nu för tiden ej ens några Jeriko-
murar, än mindre bygges därmed i hast upp stort och vackert, 
sådant som fordrar Guds ledande hand för att stilla växa 
upp under sekler.» En negativ inställning till finska kultur-
strävanden behöva vi således icke befara hos Fredrika Rune-
berg, ehuru hon deciderat tar avstånd från Snellmans kam-
panj i Saima, då han förnekade svenskans rätt att betraktas 
som ett nationellt språk i Finland. Det är intressant att se 
hur den runebergska, rent finländska fosterlandskänslan i 
motsats till snellmanianernas begränsat finska med åren blir 
allt mera medveten hos henne och hur slutligen ett rent 
svensknationellt medvetande växer fram. I den rune-
bergska fosterlandskänslan söker man förgäves efter ett spår 
av finsknationellt patos. »Hans fosterlandskärlek var», 
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såsom Strömborg på tal om skaldens nationella ståndpunkt 
säger, »stor nog att låta honom med samma intresse omfatta 
både den svensk- och den finsktalande delen av vårt folk». 
Samma omdöme torde till en början gälla även hans hustru, 
att döma av hennes egna uttalanden. 

Bland Fredrika Runebergs efterlämnade papper finnes ett 
utkast, som troligen får dateras till tiden efter Snellmans 
utfall mot svenska språket i Saima eller möjligen senare i 
Litteraturbladet. Tankarna kretsa där kring hennes »ställ-
ning som svensk i Finland». Ännu kring seklets mitt ansåg en 
övervägande del av den svenskspråkiga bildade klassen 
finskan teoretiskt som sitt modersmål, oberoende av om den 
enskilde förstod språket eller icke. Det var en tanke som gick 
tillbaka ända till Porthans tid, som senare hade förfäktats 
av Arwidsson och andra romantiker i Åbo och sist förts fram 
av Snellman i Saima. I utkastet söker Fredrika Runeberg 
till en början avslöja ihåligheten i detta resonemang. Hon 
polemiserar vidare mot att blott finskan säges ha hemorts-
rätt i vårt land och icke både finskan och svenskan, mot att 
den svenska befolkningen stämplas som en främmande kolo-
nisation, som bör förfinskas och som har varken modersmål 
eller fädernesland och slutligen mot att blott ivrande för 
finskan kallas patriotism. Varför är man bättre patriot för 
att man främjar finska än svenska språket? frågar hon sig. 
Uttalandet återges i det följande i sin helhet: »Ett fäder-
nesland måste ju menniskan ega om hon skall ha rot i världen, 
och efter jag enligt alt hvad jag i de blad på finskt språk 
dem jag lyckats att, ehuru med svårighet, slå mig ut med 
att läsa, efter jag icke har rätt att räkna Finland som mitt 
fädernesland så hvar bör jag då söka det. I Sverige förmod-
ligen. Jag började nu fundera på att flytta dit för att dock 
få lefva och dö i ett fädernesland, men när jag då åter bör- 
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jade tänka på huru fasligt illa de af våra finskt svenske män 
sägas hafva gjort hvilka flyttat öfver till Sverige, huru tid-
ningarna fördömt dem, då måste jag äfven slå detta ur hågen. 
Ja, när jag tänker på huru långt efter hans död ännu en 
minnestalare ansåg sig behöfva taga sjelfva Franzen i ur-
skuldande för det han öfverflyttade till Sverige, ungefär som 
i våra dagar ElsassLothringarne tyckas utan klander flytta 
till Frankrike, då märkte jag att icke heller detta vore det 
rätta. Förhållandena äro sig aldrig lika. Om någon, t. ex. 
en konstnär, från Sverige flyttar till Finland, det är ock 
alt bra, men om en Finne, ack nej förlåt uttrycket som ännu 
sitter qvar sen fordna tider, jag menar om en svensk född i 
Finland flyttar till Sverige, det är synd och skam. Alltså, 
flytta borde jag väl ej, det fann jag. Nu önskade jag att 
någon förståndig man ville godhetsfullt gifva mig svar på 
några frågor. Då jag nu således stannar i Finland är ju 
enligt allmänna åsikten hos oss mitt modersmål finska 
språket. Huru skall jag väl ställa dermed? Hvad menas med 
modersmål? Är det det språk som min moder först lärt mig 
att stamma, det som hon sjungit vid min vagga? Nej, ty 
detta var svenskan. Eller betyder modersmål det mål som 
fostrat våra tankar, som ammat vårt hela medvetande, 
varit så att säga en moder för våra känslor och ideer. Nej, 
ingalunda, ty då blefve ju åter svenskan ändå mitt moders-
mål. Eller är det emedan vårt land råkar kallas Finland. Nej 
icke heller detta är möjligt. Huru ginge det eljest med de 
stackars belgierna, magyarerne, nordamerikanerne, öster-
rikare och många andra som bli rakt utan modersmål, 
stackarne! Eller är det emedan det öfvervägande antalet 
menniskor i vårt land talar finska. Ja det är åtminstone den 
knuten som oftast framhålles. Är det emedan finnarne tidi-
gare byggt och bott i landet. Detta torde dock icke ens vara 
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fullt säkert men också i sådant fall torde dåväl lappskan 
vara vårt egentliga modersmål . . . 

Svårt faller sig att tro detta vara anledningen, då man sett 
med hvilken hetta man förebrått svenskarna att de sagts 
icke vilja göra något för de i deras land boende finska talan-
des förkofran. Då inom Sveriges landamären finnarne ju 
utgöra en nästan försvinnande minoritet, så måste ju med 
ännu vida större skäl endast svenskan anses för deras mo-
dersmål och finskan med alla till buds stående medel ut- 

rotas. 
Utgöres skillnaden möjligen deraf att det för Sverige just 

ej vore någon stor uppoffring om finskt språk der skulle för-
svinna, för Finland deremot om en duktig fennoman lyc-
kades påfinna ett sätt att på en gång tillintetgöra alt 
svenskt i landet, med ens skulle befinnas stå temmeligen 
klent till med bildningen, litteraturen och diverse annat 
godt här . . . 

Naturligtvis kunde jag väl ock som mången ann ståta 
med min klena finska språkkunskap och kalla för mitt moders-
mål ett språk det jag knappt kan reda mig med i de enklaste 
förhållanden, men då af alt folk renegater äro de sämsta och 
dessutom en osanning aldrig blir sanning så ber jag det någon 
mera vis än jag ville gifva mig upplysning om hvad jag rätte-
ligen har att göra för att finskan verkligen må bli mitt mo-
dersmål och huru det är att förstå att det bör kallas vårt lands 
eget eller egentliga språk och kvarföre ej såväl svenskan som 
finskan må vara våra modersmål. 

Icke har jag väl här yttrat något som icke hvarje förnuftig 
menniska förut sagt och tänkt, men då man det oaktadt nöd-
vändigt påstår att den svenska befolkningen i landet är en 
fremmande kolonisation som bör så vidt möjligt förfinskas, 
som icke äger hvarken modersmål eller fädernesland, så måste 
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jag väl tro att jag icke förstått se andra sidor af frågan, och 
derföre bedja om upplykiingar som väl kunna komma också 
andra att bli klokare. 

Okunnig landsbo. 

Då jag dessutom hört att många nu för tiden taga sig 
finska namn, grubblade jag ock på om jag också borde för-
ändra mitt om gammalt svenskt ursprung vittnande, men då 
rann mig i hågen hvilka ogillanden ja nästan förbannelser 
några tidningar utöste för några år sedan öfver nån Packanen 
eller Poronen som kallat sig Johansson eller Eriksson eller 
något dylikt och huru nesliga slika namnförändringar an-
sågos, så ansåg jag som säkrast att litet vänta till dess jag 
äfven i denna sak kunde få upplysning om hvad som vore 
rätt. 

I tidningarna ser jag ofta att man kallar patriotism allt 
ifrande för finska språkets användande och deremot beskyller 
enhvar för att icke vara patriot som vill göra något för det 
svenska. Hvad skäl härtill är önskade jag gerna veta. Hvar- 
före är man bättre patriot för det man befrämjar finska än 
svenska språket?» 

Då de radikala »jungfennomanerna» i slutet av 1850- och 
början av 1860-talet satte in sin kampanj mot svenska språ-

ket och kommo med sina »despotiska förslager till befrämjande 
af finskans envälde och undanträngande af Svenskan» kunde 
det icke undgå att väcka Runebergs »förtrytelse» — hans 
egna ord i majbrevet 1862 till v. Beskow. Hans hustru var 
fullständigt ense med honom däri. Bägge ansågo att Dag-
bladets ståndpunkt i språkfrågan var alltför indifferent, och 
att tidningen alltför lamt drev försvaret för modersmålets 
heliga rätt. 

I de anteckningar Fredrika Runeberg på 1870-talet skrev 
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om sin make är hon angelägen att göra klart att Runeberg 
och hon icke kunde omfatta en rörelse med så starkt ned- 
brytande tendenser mot svensk kultur och svenskt språk 
som den dåtida finskhetsrörelsen. Till sin syster skriver hon 
1874: »En lustig sak i tidningarna nuförtiden är, att de 
småningom göra Runeberg till fennoman. De begripa ej, 
att den tiden var hvar och en blott finne, oberoende af om 
hans mål var svenska eller finska. Man älskade det finska 
språket som det svenska, det ena som det andra var moders-
målet, och en hvar ville derför så gerna bidraga till att äfven 
det finska modersmålet skulle höjas och den finska talande 
delen af vårt folk få del af den allmänna bildningens väl-
signelse. Men sedan nu fennomanerna lyckats dela vårt land 
i tvenne läger och förklarat oss, den svenska talande delen 
för att icke vara finnar utan kolonister, som bäst borde ut-
kastas med allt hvad de medfört nära på, och när det så-
ledes gäller att vara fennoman eller att förbli trogen sitt 
modersmål, sina fäders traditioner och älska sitt land och 
sitt folk, oberoende af på hvilket språk de uttrycka sig, nu 
är det något helt annat och slutligen ha de verkligen lyckats 
att till och med minska den kärlek en hvar förr hyste för 
finskt språk och hvad dermed sammanhänger, sedan de så 
grundligt utvidgat en klyfta emellan vårt folks fordom till 
ett helt förenade nationaliteter.» 

Vilken djup betydelse Fredrika Runeberg tillmäter 
modersmålet framgår bl. a. av hennes reflexioner (1868) 
kring K. Bergboms strävan att författa på finska. Hon 
skriver därom: »Vårt modersmål, det språk som vår moder 
sjungit och jollrat vid vår vagga, som fostrat vår barndoms 
utveckling, som gett klarhet åt vår ungdoms drömmar, 
hvari hela den genom seklers arbete hos våra förfäder alstrade 
verldsåskådningen ingått så att säga som en beståndsdel i 
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vårt blod, detta är vår egendom . . . vi kunna icke sjeif-
villigt utbyta det emot ett annat. Må vi, om vi vilja vara så 
vilda, må vi hata, må vi förfölja vårt modersmål, må vi 
älska och värdera ett annat, det valda språket blir dock 
aldrig blod af vårt blod och lif af vårt lif och det sanna 
uttrycket för vår själs lif . . . Vi välja ej modersmål — det 
giftes oss i födelsen, i barndomen, i ungdomen, ett arf af 
faders och moders hjerta och tanke. Vi kunna kanske lära 
oss att bra använda ett annat språk, men vi bli ej stora i dess 
bruk, detta är den stora ordningen som binder oss, den kunna 
vi ej ändra.» 

Trots vänskapen med Snellman står Fredrika Runeberg 
självständig gentemot honom och ogillar vid olika tillfällen 
hans uppträdande och hans åskådning. Vi ha sett hennes 
reservation mot hans artiklar i Saima och Litteraturbladet. 
Under den bekanta polemiken 1859-60 mellan Aug. Schau-
man i Papperslyktan och Snellman i Litteraturbladet om det 
svenska folkelementets framtid i Finland tar hon avgjort den 
förres parti . . . Själva kärnfrågan kommer hon visserligen 
inte direkt in på här, utan ogillar mest sättet att polemisera, 
men hennes ord låta oss dock förstå vilken tanke hon har om 
styrkans rätt, ehuru hon berör endast det individuella fallet. 
»Snellman är en gammal vän, Schauman en man som jag 
knappt känner, men rätt måste vara rätt, hvem det än gäller 
och mig synes Schauman hafva lidit högsta orätt . . . Må 
vara att Snellman är en av våra yppersta, detta ger honom 
ej rätt att huru han behagar tilltvåla en hvar annan. Äfven 
för storheter i andens verld gäller samma lagar som för oss 
andra små menniskor; storheten har rätt att vara stor, det 
är deri dess höga lycka ligger, men storheten har icke mer än 
andra rätt till att vara liten, när den så är måste den tåla vid 
att behandlas som liten och får ej alltför mycket bruka sin 
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storhet till sköld för sin litenhet. Allra minst har man rätt 
att slå ihjel den mindre, om också han vill häfda sin rätt att 
vara menniska». 

Så kunna vi ifråga om Fredrika Runebergs inställning till 
de båda nationaliteterna i vårt land följa en linje från åbo-
romantikernas fennofila iver, över den helhjärtade rune-
bergska patriotismen som med samma värme omfattar svensk 
som finne i vårt land till en radikal försvarsposition för 
mindretalets rätt .att utveckla sin egenart och förkovra sitt 
modersmål i det gemensamma fäderneslandet. 

Det i kulturhistoriskt avseende märkligaste som Fredrika 
Runeberg har skrivit är utan tvivel hennes anteckningar om 
Runeberg, som oegentligt nog blivit kallade dagböcker eller 
dagboksanteckningar, och hennes självbiografiska uppsats 
Min pennas saga. Under de sista åren av Runebergs sjuk-
dom började hon teckna upp sina Minnen, särskilt sådant som 
rörde Runeberg och som hon ansåg »kunna förtj ena ej glöm-
mas». Efter hans död sysslade hon med att fullständiga dem 
och ordna dem i tidsföljd. Hon levde bland sina minnen och 
det var ett sätt att förkorta tiden. Man hade till och med 
föreslagit henne att skriva en hel biografi över Runeberg. 
»Ack, huru önskade jag icke att äga förmåga till ett sådant 
verk! Men då jag väl inser huru detta öfvergår min stackars 
pennas krafter, så måste jag afstå ifrån att söka utföra det. 
Endast dessa mina anteckningar vill jag försöka fortsätta. 
Kanske de dock i en framtid kunna lemna någon liten upp-
lysning i ett eller annat åtminstone ur Rbgs hvardagslif.» 

Mycket av omistligt värde har på det sättet genom Fred-
rika Runebergs anteckningar och brev bevarats för efter-
världen. Jämte Strömborgs dagböcker och anteckningar 
utgöra de grunden för all runebergsforskning. Strömborg 
utnyttjade inte hennes anteckningar i den bemärkelse R. F. 
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von Willebrand fattade det, om än han mången gång erhöll 
fakta och upplysningar ur dem. Fredrika Runeberg under- 
stryker flera gånger att hon anser det onödigt att anteckna 
sådant hon »har skäl att tro det Strömborg noggrant till dag 
och datum upptager». Sålunda berättar hon inte mycket om 
Runebergs barndom och liv i föräldrahemmet. »Han talade 
sällan, ja nästan aldrig om sitt hem och de sina där», skriver 
hon. Inte heller berör hon hans pojkupptåg och skoläventyr. 
Hon har nämligen läst, berättar hon, den teckning Ström-
borg har gjort över den tiden och finner den »sann» och »upp-
tagande det mesta af hvad jag skulle kunnat berätta». »Så 
har jag i allmänhet i dessa anteckningar förbigått alt sådant 
som jag haft skäl tro att Strömborg skrifvit om . . .» 

Från de fem årtionden däremot, då Runebergs och hennes 
liv på det innerligaste var förenat, ger hon oss närbilder av 
honom som ingen annan kunnat ge som hon. Det första häftet 
handlar om åbo- och pargastiden samt promotionen 1827. 
I det andra omtalar hon sina minnen om Runeberg under den 
tid de bodde i Helsingfors. Här ger hon också levande karak-
teristiker av medlemmarna i den intressanta vänkrets, som 
bildade Lördagssällskapet. De två senare häftena beröra 
tiden i Borgå. Allt som rör psalmbokskommittens förslag 
till ändringar i Runebergs psalmbok går hon förbi, »men 
härom antager jag att Strömborg antecknat och ordat, då 
han bäst känner till och är hemmastadd i saken, såsom den 
der med vänlighet och hjelpsamhet biträdde Runeberg 
härvid». 

Mången gång rättar hon och gendriver oriktiga uppgifter 
om Runeberg som hon möter i artiklar och tidningsuppsatser, 
där hon visserligen finner »ett och annat korn af sanning, 
men hvad der sällan och aldrig finnes är — Runeberg». Sig 
själv ställer hon helt i bakgrunden och då hon ibland måste 
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nämna sig ursäktar hon sig (jfr s. 269) med att man ju också 
stundom ställer en vanlig människa invid en pyramid 
för att riktigt klart kunna åskådliggöra pyramidens väl- 
dighet. 

»Det är de små dragen i hans lif som jag sökt teckna. 
I det stora har han sjelf bäst tecknat sig i sina skrifter. För 
att skildra de stora dragen hos honom skulle fordras en för-
måga liknande hans egen och ack, till och med den ringa 
obetydliga förmåga jag möjligen kunnat förr disponera öfver, 
är hos den gamla öfver 70-åriga förbi. Tanken har domnat, 

somnat!» 
Utdrag ur anteckningarna ha redan ofta skymtat förbi i 

vår skildring. Här följer dock ytterligare ett par exempel 
på hur färgrik och livfull hennes stil kunde vara, alla hen-
nes reservationer till trots: 

»Kunde man blott fotografiera hans ord under en enda af 
de nätter då han, helst omgifven af unge män, uttalade sina 
ideer om det högsta som det minsta, än skämtande, än med 
varmaste och djupaste inspiration . . . Vanligen vill man 
framställa honom såsom sväfvande i luften, och hans storhet 
var just den att han alltid stod med fötterna på jorden, hur 
högt än hans ande i detsamma hann.» Och en annan gång: 
»Under sådana sällskapsnätter var det som man borde höra 
Runeberg för att ana den värld som bodde inom honom. 
Den rikedom på ideer, den poetiska glans som låg öfver alt 
hvad han då talade, var hänförande, och hänförde vanligen 
de mest träaktiga åhörare . . . Närmast ville jag likna Rune-
bergs samtal eller nästan sagt tal under sådana civällar vid 
en vandring i en tropisk urskog, sådan den beskrifves, full af 
de herrligaste och rikaste vextformer, de skönaste blommor, de 
mest lysande fjärilar, yppig, full af lif och öfver alt detta 
glans, värme och solljus». 
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Dessa sina anteckningar avslutade Fredrika Runeberg 
kort före sin död. »Min pennas saga» däremot var slutberät-
tad redan 1869. Dessa hågkomster om sin pennas strider och 
lekar tecknade hon upp egentligen med tanke på sina barn 
(jfr s. 169), men de ha nu i väsentlig mån fått lämna stoff 
för hennes levnadsteckning och under arbetets gång småning-
om återgivits så gott som i sin helhet. »En och annan stund 
af bitterhet» hade hennes diktning gett henne, »mångfallt 
mera dock af tröst och verklig glädje». Slutorden riktar hon 
som ett tack till sina barn: »Glädje, djup och rik eger jag ju 
ock, huru djup än skuggan lagt sig öfeer hemmet. Gud 
välsigne Eder derföre, mina kära, mina barn alla: Ludvig, 
Lorenzo, Walter, Hannes, Robert och Fredrik och mina 
snälla döttrar, Hanna och Lina. Rik glädje hafven I skänkt 
mig. Hafven tack!» 

Under den allra sista tiden av sitt liv skisserade Fredrika 
Runeberg upp de viktigaste händelserna och data i sin son 
Valters konstnärsbana på 1860- och 70-talen och lämnade 
sålunda ett oskattbart förstahandsmaterial för hans biografi. 

Några reflexioner, som också de i sin mån belysa Fredrika 
Runebergs tankevärld, må anföras som avslutning på detta 
kapitel. 

Hos den fria är ödmjukheten en dygd, hos den fria är den 
ett behag; hos slafven är ödmjukheten ingen dygd och så 
långt ifrån att vara något behag, att den är nära vidrig. 0, 
hvarför viljen I neka kvinnan möjligheten af att ega hennes 
vackraste dygd, hennes största behag därigenom att I neken 
henne frihet. 



447 

Tankarna i en människohjärna likna vattnet i en brunn, 
ju mer däraf förbrukas, dess ymnigare blir tillflödet om källan 
har en klar och ymnig åder. Är det däremot bara litet regn-
vatten som för ögonblicket råkat samlas däri, då är det säk-
rast att ej slösa med förrådet. 

I språkbruket, uttryckssättet, ligger ofta något upplysande 
om tänkesätt och seder. Tag snart sagt hvilken bok du vill 
och du skall finna att om än i vår tid hos vår tids civiliserade 
folk kvinnan icke säljes och köpes, hon dock är endast en 
tillhörighet, en ägodel såväl som oxen och åsnan eller hvad 
annat mannen tillhörer. Hvad är vanligare än uttryck som 
t. ex.: åt hvem han skulle ge sin dotter, männen skickade 
hustrur och barn hit eller dit. Hon har fläckat hans heder 
(inte ens hedern tillhör henne själf utan mannen eller far 
eller bror). 

Det vore godt att alltid sedan något förefallit, som gräfver 
otrefnans gamklor för hvarje timme djupare och djupare i 
mitt hjärta, teckna det som svallar därinne på papper. Ack, 
blott det finge utgjuta sig, hur mycket lättare är det ej sedan 
att tiga, eller rättare harmen förgår därigenom, om än det 
genast brändes upp. Dock, nej ännu ett bättre bruk, gömma 
det en tid, i vänligt lynne genomläsa det, pröva noga, och 
lärdomen blefve: Bra att du teg ty du hade orätt, eller: 
högst nödigt att du teg ty du hade rätt. 

Hvad är ära, hvad är lycka, hvad är lifvets glans, 
Blott en vandring fram på krycka, uppå grafvar dans. 
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På döf ej vredgas att han ej hör 
På blind ej att han ett felsteg gör 
På den ej som gör så godt han kan 
cch ej mot qvinna mer än mot man. 

Konsten har åldrats du säger, men se i den rikaste fägring 
Strålar ungdomlig och skär alltid den höga ju än. 

Fredrika Runeberg. 

Borgå den 13 mars 1873. 



XIX. „DET STILLA SJUKRUMMETS VÄRLD„ 

»1863 den nittonde December, samma datum då vi 
trettiosex år förut egentligen hade blifvit förlofvade, blef nu 
den olyckliga begynnelsedagen till ett sorgligt skifte af 
Runebergs lif», börjar Fredrika Runeberg det fjärde och 
sista häftet av sina anteckningar om Runeberg. Också hans 
hustrus tillvaro förändrades i ett slag. Det yttre lifvet sjönk 
tillbaka och förlorade i betydelse, »det stilla sjukrummets 
värld» blev hennes, »en stilla allvarlig värld, tyst och underlig 

som i djupet af en skog oftast». 
Mer än en gång under de första dygnen trodde hon allt 

var förbi. Men »åt sorg och klagan gick icke an att nu ge 
rum». »Det första och förnämsta af allt» var tanken på Rune-
bergs vård. »Många ögonblick förtviflar jag ända in i min 
innersta, djupaste själ och tycker att han dock skulle sluppit 
lättare om han fått gå bort i lördags då jag trodde allt vara 
slut. Andra stunder hoppas jag åter att han dock ännu 
skall kunna bli så mycket återställd att ej lifvet skall bli 
alldeles en börda, och då gråter jag, ty då hoppas jag, då 

gläds jag som ett barn». 
»Småningom började ett eller annat enstaka ord kunna 

af honom, ehuru otydligt uttalas, och nu var min dåliga 
hörsel min förtviflan. Att tyda hans önskningar, innan han 
alls kunnat utsäga dem, hade jag lyckats bäst af oss, nu 
kunde jag alls intet förstå, utan nödgades åt sönerne lemna 
omsorgen att fatta hans ord». Snart vänjer hon sig dock 

29 
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och är lycklig, då hon tycker sig bättre än de andra kunna 
sluta sig till hans önskningar. »Kärlek och 33 års samman-
varo sammangjuta». 

Under de första månaderna av Runebergs sjukdom vår-
dades han mest av sina två läkarsöner, men då de för sina 
studier måste lämna hemmet för långa tider i sänder kunde 
fru Runeberg »vid den förbättring i tillståndet som små-
ningom hade inträdt ensam under de första åren besörja 
hans vård». »Jag är ju dock lycklig att ännu kunna vara 
något för den jag ville vara allt. Ägde jag väl rätt att begära 
mera? Och dock är ju grunden till denna lycka just min 
stora, bittra sorg, sorgen att Runeberg är hjelplös och be-
höfver mig. Så vexer ofta en blomma upp ur askan af för-
bränd lycka». 

»Men ådragen sjukdom i förening med sorg och tilltagande 
ålderdom togo småningom kraften af min arm och alt mer 
måste jag öfverlemna af hans vård åt vår trotjenarinna 
Mari, som med utmärkt ömhet och nit ända till slutet be-
tjenade honom och hennes kärleksfulla omsorg var out-
tröttlig. Jag åter nödgades försaka mycket af glädjen att 
kunna vara till gagn, så mycket mer som min hörsel alt mer 
försvagades. Ännu ett antal år ägde jag dock tillfredsstäl-
lelsen att kunna vara honom till nytta genom att läsa för 
honom . . . Så satt jag år från år vid hans säng, läsande 
hvarje dag, sommar och vinter, från kl. 9 om morgonen till 
nära 10 om aftonen, med undantag af tiden för hans middags-
hvila. . Men äfven denna tröst och glädje frångick mig 
fyra år före hans bortgång. Altför mycket anlitade nekade 
mina ögon nu att göra tjänst och en afton befanns att jag 
ehuru flere ljus påtändes, endast dunkelt kunde urskilja 
föremålen i rummet, men ej als bokstäfverna. Fullständig 
hvila för mina ögon föreskrefs. I mer än ett fall för mig 
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svår att uthärda så mycket mer då ock mina öron uppsagt 
sin tjenst i så hög grad, och jag sålunda icke kunde ha för-
ströelse hvarken af arbete eller samtal, men framför alt led 
jag af att ej kunna läsa för Rbg . . . Slutligen förbättrades 
ock mina ögon så mycket att jag kunde för honom uppläsa 
något smått, men först ett år efter hans bortgång voro de 
så återställda att jag kanske kunnat, åtminstone stund-
tals återtaga läsningen för honom. Nu behöfde han det ej 

mer!» 
Söka vi fylla ut denna yttersta knappa kontur av de nära, 

fjorton åren inom sjukrummets väggar med hjälp av anteck- 
ningar och brev, stiger det fram en bild av hur ande och 
liv kan triumfera över vardagens hårdaste verklighet. Var 
dag måste tagas som den kom, också de tungaste tiderna, 
»utan annan fröjd eller förströelse än möjligen en bättre 
dag och utan annat ombyte än vexlingen mellan mer eller 
mindre sorgliga dagar», tider då Runeberg ånyo kände sig 
»doppad i plågor, såsom i smält bly» och då fru Runeberg 
ansattes så svårt av nervsmärtor, att det hon tidigare hade 
känt av ledgångsreumatism var som idel »socker och sylt» 
emot dem. Men sådana perioder följdes av andra, fyllda 
av ljus och lindring. 

Redan hösten 1864 voro de två gamla ensamma och alla 
de »vilda fåglarna» utflugna ur boet utom yngste sonen 
Fredrik som ännu var gymnasist. Ingenting är härefter mer 
kärkommet än då sönerna komma hem på besök och det 
gjorde de också så ofta det var dem möjligt, mången gång 
fyllda av rika intryck från resor och studievistelser ute i 
Europa. Våren 1868 voro breven daterade Frankrike, Italien, 
Schweiz, England och Österrike. Så småningom kom den 
ene efter den andre av dem med en ung kvinna vid sin sida. 
All den känsla Runebergs inte hade fått slösa på en dotter, 
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sedan lilla Anna Carolinas död, skänkte de sina söners hustrur, 
som i fullaste mått återgäldade deras kärlek. Också barn-
barnen voro dem till glädje. 

Näst besöken voro breven från sönerna de bästa av-
brotten i sjukrummets tysta liv. När de kommo var det 
glädjestunder och »stora högtider». Å andra sidan söka sig 
tankarna från hemmet ut i världen för att söka upp de 
kära, var de än vistas. De stunder då Runeberg sov eller 
inte behövde henne slog sig fru Fredrika ner vid skrivbordet 
och skrev långa tättskrivna ark till dem där ute. Hon 
berättade för dem om Runeberg, om hemmet, diskute-
rade dagens händelser, konst, litteratur, politik, allt som 
rörde sig i tanke och känsla. De levde mitt ute i det sjudande 
livet och hon satt med avtagande hörsel och tidvis nästan 
blind i det tysta lilla Borgå, men hade dock trådarna i sin 
hand, var föreningslänken mellan hemmet och dem alla. 
Då avgöranden förestodo, då sjukdom eller sorger hotade, 
skälvde orden av ömhet och oro, och däremellan skrev 
hon sakligt och detaljerat till var och en om det som när-
mast intresserade honom. Då Petersburg—Tavastehusbanan 
byggdes, diskuterade hon med Robert i England ända-
målsenliga och billiga stationshus, smal- eller bredspåriga 
järnvägar. Sina läkarsöner gav hon råd och uppmuntran då 
det behövdes. Valters arbeten och förhoppningar ville hon 
ständigt veta om och skrev till honom vad nytt i konstväg 
som hördes här hemma. 

Då Fredrika Runebergs syn de första åren av 1870-talet 
var så dålig, att hon för en tid måste höra upp med att läsa 
för Runeberg, fortfor hon likväl att sända underrättelser till 
sönerna. Men i stället för silkespappersbladen med den fin-
fina täta stilen kommo nu stora pappersark, där de höga 
otympliga bokstäverna knagglade sig fram från den ena 
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kanten av arket till den andra och där den tunna blyerts-
skriften var nästan oläslig. 

Så fylldes sjukrummet av sönernas unga strävan, av 
deras glädjeämnen och förhoppningar. Och då sjukdom 
och sorger hotade fördes man kanske innerligare samman än 
i lyckans dagar. Våren 1865 sjuknade Lorenzo i tyfus och 
svävade länge mellan liv och död. Fredrika Runebergs brev 
avspegla föräldrarnas oro. Hon ängslas i sitt innersta att 
mista sonen. Men tanken på Runeberg går likväl framom 
allt annat. »Skall Runeberg uthärda om slaget drabbar? 
Gud allena kan det förutse. Han synes lugn ännu. Är det 
emedan han tycker skilsmässan icke kunna bli lång? . . . 
Mig tycktes först när jag hörde af Lorenzos sjukdom att jag 
skulle kunna mista honom och finna mig deri men för hvarje 
dag blir det mig svårare att kunna tänka mig att förlora 
honom. Mer än någonsin kär och dyrbar har han blifvit 
mig detta sorgeår, sedan Runeberg sjuknade . . .>> Och några 
dagar senare: »Rbg har nu på eft.m. varit bättre, han är 
nu så lugn och ljuflig när han talar om Lorenzo . . . Vi hafva 
försökt lofva hvarann att ej sörja utan hoppas på återseende. 
Måtte jag kunna så hålla ord.» Efter två veckor kommer en 
verkligt lugnande underrättelse från Tengströms, där Lorenzo 
vårdas: »Tack, tack, tack! Gud vare lofvad. Vi glädjas, 
vi hoppas . . . Runeberg sitter så strålande i sin soffa att 
man blir helt varm i hjertat äfven deraf.» Och två dagar 
senare: »Att se Runebergs glädje vid hvarje nytt budskap 
om bättring går så till hjärtat och blandar mina tårar så 
att jag ej vet om det är glädjen eller sorgen som har största 
del i dem . . . En afton, 13:de dygnet, föreslog mig Rbg 
att resa samma kväll, men jag ville det dock icke . . . till 
och med Rbg sade att jag skulle kunna dröja par dagar. 
Det skulle jag aldrig, par timmar tänkte jag på. Men äfvn 
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detta hade så mycket emot. Allt på sin rätta plats och min 
är dock vid Runebergs sida, då jag icke kunnat göra något 
gagn åt Lorenzo.» 

Under nödåret 1867 sjuknade också Hannes i tyfus, »de 
unga läkarnas pest». Fru Runeberg skriver till sin syster: 
»Jag gråter nästan lika många gånger om dagen öfver nöden 
som öfver min Hannes . . . Min Hannes, mitt Nertas barn, 
har jag älskat någon mest af mina barn så har det varit 
han. Jag vet dock icke säga att någon varit mig mest kär 
men om det varit någon skillnad, så visst har han varit mig 
utomordentligt kär, och kärare blir den som man fruktar 
att mista . . . Rbgs namnsdag i morgon, vi erna ej alls ta 
emot, om ej Rbg ändrar sig till i morgon. Sinnet är ej ledigt 
till detta. Vi äro sorgsna och trötta och älska att få vara i 
vår tysthet.» — För att i all oro kunna se lugn och glad ut 
kämpar fru Runeberg en tyst kamp i sitt innersta. Mången 
gång måste hon lämna rummet på en stund »för att låta 
den rågade smärtan rinna öfver i tårar». 

För det mesta gick tiden genom att fru Runeberg läste 
högt. Det var en vanlig syn att se henne sitta med sin stick- 
strumpa vid en uppslagen bok i den stora röda länstolen 
utanför skärmen i Runebergs sjukrum, med fötterna på den 
broderade pallen och ett • brinnande stearinljus bredvid sig 
på det lilla bordet sedan skymningen fallit på. Hur mången 
lång och tung dag skänkte inte böckerna lindring. Det 
berodde nog inte bara på Runeberg själv att litteraturen 
ånyo begynte få inta ett så stort rum i hans tillvaro, utan 
som prof. Yrjö Hirn har framhållit, också på henne som 
redan i Pargas förde honom in i diktens världar och nu 
trofast läste högt för honom och valde ut lektyren. Fru 
Runeberg hade en till det otroliga uppdriven förmåga att 
läsa snabbt och med behållning. Redan på 1830-, 40-, 
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50-talen hände det »ofta nog» att Runeberg kunde »taga 
notisen om en ny bok på det sättet att han lät mig referera 
dess innehåll och derur läsa strödda bitar», berättar hon i 
sina anteckningar. Men då han inte tyckte om att höra 
uppläsning på främmande språk, läste hon mången gång 
böcker på de levande europeiska kulturspråken »på svenska 
fritt från originalet» och blev därigenom livet igenom en 
förmedlande länk mellan den och Runeberg som åter var 
djupliggare i den svenska, den grekiska och den romerska 
diktningen. Oftast bad han henne också referera innehållet 
i tidningarna — det var egentligen först då hennes ögon 
under sjukdomstiden blevo alltför ansträngda, som han 
började läsa dem själv. Man har en livlig förnimmelse av 
att det till stor del var hennes förtjänst, att hans intresse 
också under sjukdomstidens isolering hölls vaket för skeendet 
ute i världen. Prof. Hirn säger träffande om hennes natur, 
att den var »livaktig och vetgirig på ett annat sätt än hans; 
mindre djup, givetvis, och mindre ursprunglig, men med en 
rörlighet som saknades hos den store mannen». 

Sedan Runeberg blev sjuk, läste hans hustru tidvis högt 
från morgon till kväll och fastän de hade ett rikt bibliotek, 
var det mången gång svårt att skaffa böcker. Man fick lov 
att gripa till det som fanns till hands, även om det ofta 
nog var sådant man hade läst förr. Årligen de flesta av 
Scotts arbeten, likaså av Dickens. Eru Runeberg nämner 
ett tiotal av dem: »åtminstone Pickwick, Lilla Dorrit, 
Syrsan vid spiseln, Dombey & Son, Oliver Twist, Master 
Humphreys klocka, Barnaby Rudge, David Copperfield». Av 
engelsk litteratur hade fru Runeberg vidare i sitt »eget 
enskilda bibliotek» både Shakespeares och Miltons verk. 
»En del av Swift, samt Byrons och Longfellows arbeten», 
hade de också hemma. I majbrevet 1867 till von Beskow 
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skriver hon, att de senast ha sysselsatt sig med »de gamla 
vännerna Cervantes och Scott» och att 1Viacaulays tal före-
ligga till läsning, ehuru de ännu hunnit bara med det första. 
Också mindre betydande författares arbeten lästes flera 
gånger, såsom Lordens döttrar av Wood tre gånger och Den 
vitklädda kvinnan av Collins flera gånger. »Den roade ho-
nom, utan att jag dock tror att han så alldeles högt skattade 
den», skriver Fredrika Runeberg i sina anteckningar. 

Sammanställa vi vad de läste av fransk litteratur är det 
inte så litet heller det. Till att börja med måtte de ha läst 
klassikerna, eftersom fru Runeberg, då hon efter Runebergs 
död drar sig till minnes vad de läste, om honom skriver att 
»han ställde Corneille betydligt framför Racine, så vidt jag 
rätt minnes». George Sand räknade Fredrika Runeberg till 
»de bästa». Hon nämner särskilt La petite Fadette för att 
Runeberg var anslagen av boken, men berör inte alls de 
av George Sands böcker, i vilka hon förfäktar kvinnans fri-
görelse. Lamartines Resa i Orienten läste Runebergs högt 
tillsamman. Att de också kände till annat av hans produk-
tion visar ett yttrande om honom som fru Fredrika fällde 
och som Runeberg livligt senterade, d. v. s. att han visser-
ligen var gudfruktig, men föremålet för hans gudsfruktan 
var han själv. Hösten 1867 läste Fredrika Runeberg ånyo 
högt ur Samhällets olycksbarn, men »var den icke mig i sma-
ken, så var den det ännu mångdubbelt mindre i Runebergs», 
skriver hon till Emilie Björksten. I brev till sin syster talar 
hon om »les miserables Les miserables». »Nog är det en 
författares stora lycka att tillhöra ett stort, ett tongifvande 
folk, då man med sådant kan förtjäna ära och penningar i 
massa. Ett stort folk, ja, och ett folk som finner sig belåtet 
med att i stället för poesi taga häfning och fullt Lafontainisk 
sentimentalitet och som håller till godo med idel lögn, upp- 
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ställd på stylltor hvilka falla för flägten af det ringaste 
andetag af sanning och natur. Och altsammans utspunnit,. 
omtuggat, oppblåst för att se ut för något, för att fylla en-
massa papper; och finnes stundom en tanke som kunde vara 
vacker så är den oftast antingen icke sann, eller åtminstone 
oppblåst på ett sätt sådant att af fägringen knappt något 
återstår». Hon säger sig ha läst partier ur boken högt för 
Runeberg och refererat resten, »valt det opplästa dels ur 
romanen, dels ur exklamationerna, dels ur de vidlyftiga ut-
flygterna åt alla håll, bättre och sämre ställen, och i synner-
het kvad jag ansett kunna äga någon slags värde eller 

intresse». 
»Las Cases' dagbok öfver Napoleons enskilda lefnad och-

samtal på S:t Helena» förnyade de bekantskapen med och 
läste också annan napoleonlitteratur såsom Thiers och Lan-
freys historiska arbeten, dock fria från det >>Napoleondyr-
kande och dermed följande dyrkan af detta falska sken som 
kallas gloire», som en tid var på modet. Napoleons bristande 
sannfärdighet stötte dem tillbaka liksom hans hänsynslös-
het då det gällde människoliv. I sina anteckningar berättar 
Fredrika Runeberg, att Runeberg som ung var »stor beund-
rare af Napoleon d. 1 och blef engång onådig då jag med 
ogillande talade något om honom. Ett par år innan Rbg 
insjuknade läste han sedan Thiers vidlyftiga historie om 
denne och oagtadt den gillande synpunkt ur hvilken Thiers 
hade sett den berömde mannen, ingaf dock detta verk Rbg 
motsatta åsigter om honom, emot de han förr hyst. När 
jag då påminte honom att han blifvit ledsen på mig för att 
jag yttrat mig om Napoleon ungefär på samma sätt som 
Runeberg nu sjelf det gjorde, svarade han: ' Ja, jag kände 
honom icke då!' Sednare hade han ej ens mycket att invända 
mot sjelfv e Lanfreys historie, hur bittert den än klandrar 
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Napoleon, jag läste den för Rbg under hans sjukdom, läste 
alt som utkommit af den». 

Då och då »vid högtidsstunder» tog man fram något av 
Almqvist, det var som att »vandra genom idel soliga rosen-
gårdar». »Svangrottan på Ipsara», »Semiramis», »Bj örninnan 
i skogen» hörde till »det bästa», det man helst läste. »I aftse 
läste jag smått i Almqvist», skriver fru Runeberg 1863 till 
friherrinnan Mimmi Rotkirch, »han är dock mäktig med 
all sin i maner öfvergående ton, med alla sina plattityder 
och med all sin öfverdrift. Man läser ett par sidor af honom 
och har tankar för en hel dag». Det är annat än mången så 
kallad tankediger författares sentenser, som »likna omogna 
nötter, man har grymt besvär att knäcka dem, men finner 
till slut ofta nöten tom eller blott ett skrynkligt onjutbart 
fnas, en möglig halfrutten eller på annat sätt förstörd kärna, 
och de få kärnor som då äntligen förtjena att stoppas i 
munnen äro små och af föga smak och löna föga mödan af 
att knäcka ett besvärligt skal af pösande ord, hvilka synas 
förkunna att inom dem bor all världens vishet». 

Under svårare perioder fick det inte vara »något ansträn-
gande hvarken för hufvud eller hjerta, endast förströende och 
tiddödande». »Ej det ringaste sentimentalitet, knappt senti-
ment finge finnas». Barnböcker och sagor äro då ofta om-
tyckt lektyr: Laboulayes sagor, Tusen och en natt, Rydbergs 
Lille Viggs julafton, Marryat: Den sagolystna paschan m. fl. 
En jul i Nöddebo prästgård lästes flera gånger, först pa 
svenska och sedan 3-4 gånger på danska, likaså Gossel-
mans Resa i Colombia m. fl. 

Stundom kommo bokförsändelser från vänner och be-
kanta, från debuterande författare och översättare. Professor 
Ljunggrens bok om sin resa till Rom, där Walter Rune-
bergs Apollo och Marsyas i tontryck utgjorde titelplansch, 
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gladde Fredrika Runeberg inte bara på Walters utan på 
hela den finländska konstens vägnar. Bohlin sände av sina 
förlagsartiklar: Platon och hans tid, Nerikes flora, Atterboms 
estetiska skrifter m. fl. År 1867 anlände en hel boksändning 
från några av Runebergs beundrare i Upsala. Topelius hade 
nämligen i ett brev till Thekla Knös uppmanat henne 
»därför att också hon är en af arbeterskorna för samma mål 
som borde samla alla krafter, alla kvinnliga i synnerhet, 
under sin gemensamma fana», att sätta sig i förbindelse med 
Fredrika Runeberg. Och samtidigt har han berättat för 
henne hur fru Runeberg hela dagarna igenom läser högt för 
sin sjuke så att böckerna stundom tryta. Följden är att 
Thekla Knös kommer på ett »tankebesök» och att hennes 
första brev åtföljes av en boksändning. Fru Runeberg 
tackar på Runebergs vägnar och låter kalendern Axet göra 
svarsvisit. Troligen fanns Magdalene Thoresens »Under långa 
nätter» i sändningen, ty fru Runeberg berättar att de läste 
den sommaren 1867. Två år senare läste de på nytt »Teck-
ningar ur vardagslivet», men funno att »också de ha dock 

med tiden betydligt bleknat». 
Den inhemska litteraturen ville de följa med så gott sig 

göra lät. Med intresse studerade de andra häftet av Gabriel 
Lagus föreläsningar om den finsk-svenska litteraturens ut-
veckling strax efter det de kommo ut till julen 1868. Daniel 
Hjort läste fru Runeberg högt, och Malmströms skådespel 
Erik Fleming, »som i personer och anläggning mycket på-
minner om Daniel Hjort», föranledde henne till omdömet, 
att det hör till den art, som ej har stora framstående fel, 
men ej just heller stora framstående förtjänster. K. Berg-
boms drama »Pombal och jesuiterna» beredde dem »verklig 
glädje». Då fru Runeberg slutat läsa det, gjorde hon några 
tänkvärda reflexioner om en författares förhållande till sitt 
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modersmål (s. 441 t). Detta drama, som kom ut år 1863, 
då författaren var 19 år, är som bekant skrivet på svenska. 
Under de närmast följande åren strävade Bergbom att 
kunna skriva dramer på finska, men insåg snart att han inte 
kunde finska tillräckligt för ett författarskap på detta språk. 

För sig själv hade fru Runeberg läst Singoalla, som hon 
tyckte »rätt mycket om . . . synnerligen första halfva boken». 
v. Beskow hade sänt sin skildring av Gustaf III och av 
Carl XII och sin minnesteckning över Ödmann och fru Julie 
Winther sin mans arbeten (1862). »Man hade på den tiden 
om möjligt ännu mindre än nu tillgång till danske förf :s 
arbeten, och ringa var den bekantskap man i allmänhet gjort 
med dem», skriver Fredrika Runeberg i sina anteckningar. 
Crusenstolpes bok »Ställningar och förhållanden» ledsna de 
smått vid, den liknar »Tobie hund som skäller på både kända 
och okända». Onkel Adams arbeten ha de också lagt sig till 
med. Så sluka de tillsamman allt de komma över, vad som 
råkar finnas till hands. För det mesta ha de samma smak, 
men det är likväl karakteristiskt att Fredrika Runeberg 
inte väljer ut lektyren för sig, utan ständigt med tanke på 
sin sjuke. »Vi behöfva flera tusen pagina för år», skriver hon 
till Emilie Björksten. För att få läsa en oftare utkommande 
rikssvensk tidning än »romantidningen Idun» som man hade 
prenumererat på, slår man sig ihop om prenumeration på 
Aftonbladet. Är 1869 t. ex. togo Runebergs, Strömborgs, 
Wilhelmina Nordström och hennes bror Otto del i Lewins 
prenumeration på Aftonbladet. Tidskrift för hemmet hade 
Fredrika Runeberg några år tillsamman med friherrinnan 
Rotkirch och Wilhelmina Nordström. Den gemensamma 
prenumerationen föranledde mången gång diskussioner kring 
artiklar i tidskriften och kring de aktuella dagshändelserna. 

Politiken var aldrig något dominerande intresse hos Rune- 
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bergs, men givetvis följde de med vad som hände både 
hemma och ute i världen. Folkens frihetssträvanden hade 
deras varmaste sympatier. Vi minnas huru de som unga 
höjde skålen för polackerna och läste Körners dikter. Full 
förståelse visade de också sin son Lorenzo, då han 1859 
ville ta del i Italiens frihetsstrid. År 1864 följde de Danmarks 
ojämna kamp med den allra största sympati. Dansk-tyska 
kriget upptog ofta deras tankar. Genom fru Julie Winthers 
brev kunde de följa med stämningen i Danmark. Brev-
växlingen begynte redan i maj 1862, då fru Winther sände 
sin mans arbeten till Runebergs. Under sin studietid i Köpen-
hamn hade Walter Runeberg vistats mycket i deras hem 
och fru Winther skriver att de ha »faaet ham kjaer som vor 
Egen». Breven fyllas av tro på hans framtid och kärlek till 
honom, tankar om litteratur och konst och den samtida 
politiken i Europa, men mest om det olyckliga kriget 1864. 
Fru Runebergs brev till fru Winther finnas tyvärr inte i 
behåll, men enligt ett brev från fru Winther till Carl Snoilsky 
hade fru Runeberg berättat för henne, att Runeberg var 
livligt intresserad av händelseförloppet och kände krigets 
gång till punkt och pricka. Genom Walter ha Runebergs 
många bekanta bland de danska krigarna: unga konstnärer 
och vetenskapsmän som just äro färdiga att gå ut i livet, 
men nu få ställa sig framför kanonerna. »Det går dock till 
hjärtat», skriver Fredrika Runeberg till sin syster. 

Redan den 17 januari 1863 berättar fru Winther: »Maa 
Hjertet ikke blöde ved at see hvordan Polakkerne have det, 
man kan naesten ikke udholde Tanken derom. Fru Rune-
berg, hvem der var Stormagt, saa kunde man udrette skjönne 
Ting i Verden, saa Englene skulde glaede sig derved, det er 
tungt at vaere lille i mange Henseender, os vil Tydsken 
spise . . .». I oktober samma år: »De mindre Nationers 
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Stilling er i det hele sörgelig her i Verden, saalange Morali-
teten er udelukket af Politikken . . nu haenger Uveiret over 
vore Hoveder. Tyskerne hvem vor Frihed altid har vaeret 
en Torn i Oiet, griber nu Leiligheden og vii atter faide over 
os, vi ruste os af alle Krafter for atter at slaaes imod en stor 
Overmagt; nu vil de gjöre det til en Suxsessionskrig . . .». 
I april 1864: ». . det laeres daglig at for smaae Nationer 
gjaelder ingen Polkeret . . vi ere i 1864 ikke laengre fremad 
end vi vare i Naeverettens Tid, vi kjaempe for vort Faedre-
land som ',över . . men der er saa mange imod os, vare de 
kun dobbelte mod os, saa magte vi Dem, thi hver Mand 
hos os ved det er hans Land og Hjern han kjaemper for . . . 
for övrigt heller döe for sit Land end vandre Landsflyktig 
om, fordi man ikke vii leve under Tydskeaaget, de hader 
isaer vor frie Forfatning . . Tyrolerne skyde saa udmaerket, 
at De gjöre os megen Skade og dog er jeg bedrövet over at 
vi slaae disse Folk, der af Deres Tyranner ere sendte ud for 
at myrdes af et Folk, der har den störste Sympathie for dem, 
men de ere uvidende om hvad de gjöre. . .». »Med inderlig 
Vemod og Glaede see vi at Finnerne samle Bidrag til vore 
faldnes Efterladte; ja alle smaae Nationers Medföleise have 
vi. De have alle fölt hvad vi nu lide, der have vi vore Aands-
feller . . .». Det är gripande nödrop rakt ur hjärtat, ord som 
ha sin giltighet i alla tider. 

Representationsreformen i Sverige diskuterar man ivrigt. 
Lorenzo är i Stockholm och får på nära håll iaktta stäm-
ningen. Misantroperna J. J. Nordström och Maximilian 
Myhrberg se reformen med oblida ögon, men hos Runebergs 
har glädjen över den varit stor. Fru Fredrika förundrar sig 
i brev till Lorenzo att Nordström blivit så strängt konser-
vativ: »Underligt nog att Runeberg och jag att vi hålla oss 
så alt mer till det liberala lägret, det är ej vanligt just med 
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gammalt folk, men vi voro dock förr vida mera konserva-
tiva. Jag sade nyss åt Rbg: kanske kommer det sig af att 
vi ha så många unga omkring oss? 'Nej', sade Rbg, 'det 
kommer sig deraf att man blifvit alt klokare. Så lär väl dock 
en hvar tro om sig sjelf'.» Myntreformen här hemma hoppas 
man också mycket av och glädjen är därför stor då Snellman 
efter vunnen seger på hemväg från Petersburg stannar över 
i Borgå för att vara den första som bringar budskapet att 

kejsaren hade stadfäst den. 
Frågor som gäller konst och litteratur berör fru Rune-

berg ständigt i sina brev. Om Cygnaeus älsklingsplan att 
få en statens konstakademi till stånd skriver hon i januari 
1865 till sin syster: »Att Cygnaeus som befrämjare af konst 
i vårt land, gör sig ett namn det icke rost eller mal skall 
förtära, är säkert. Icke allenast af egennytta för Walter men 
verkligen för själfva sakens skull önskade jag honom en 
guldgrufva att ösa ur, och framför alt önskade jag honom 
som högsta belöning att före sin död se konstens berättigande 
erkänt och dess framtid en mån betryggad genom något 
slags institut, det må nu sen heta academi eller hvad helst. 
Så skola menniskorna kanske ock komma på den tanken 
att staten har lika förbindelse att ge utbildning åt konstnärn 
som åt landtmätarn, juristen m. m. m. m.» 

Samma förståelse för Cygnaeus synpunkter har fru Rune-
berg däremot inte vid den stora litterära pristävlan 1865. 
Priset gällde det bästa dramatiska alstret under åren 1863-
64 och skulle ges som uppmuntran »åt en lovande skrift- 
ställare». Aldrig har valet i vårt land stått mellan större 

dramatiska diktverk än då — Daniel Hjort, Kungarne på 
Salamis och Nummisuutarit (Sockenskomakarna), den sprud- 
lande komedien ur palojoki-allmogens liv.» . . . men vare sig 
förmätenhet eller hvad det var, visst trodde åtminstone jag 
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att Rbgs vore det utmärktaste», skriver fru Runeberg i sina 
anteckningar. Priset gick som bekant till Kivi och det hade fru 
Runeberg svårt att förstå. »Sannt är att jag ej hade läst 
Kivis arbete, då min kunskap i finskan ej var tillräcklig 
härtill, och likaså sannt visste jag väl vara att ju i mångas 
ögon endast det att arbetet var skrifvet på finska skulle höja 
det högt i värde öfver sina samtida skrifna på svenska men 
till och med denna tyngd i vågskålen inbillade jag mig att 
icke skulle förslå att höja Kivis förtjenst öfver Runebergs.» I 
sitt resonemang kommer hon dock till att man måste »an-
taga Kivis arbete hafva stått öfver Runebergs, »om man 
nu altså ej vill beskylla de prisutdelande herrarna för en 
besynnerlig sammanblandning af begrepp», d. v. s. att de hade 
givit priset »icke åt det värdefullaste arbetet, utan åt den 
fattigaste författaren». Runeberg hade i inget fall tänkt 
behålla pengarna, berättar hon, utan beslutat anse dem som 
»ett medel att till litteraturens fromma kunna uträtta något 
annat godt än hvad han äfven utan priset skulle hafva skrif-
vit». Och Fredrika Runeberg hade föreslagit att summan 
skulle sättas in »på ränta och bära ränta på ränta, för att 
hvart femte eller möjligen hvart tionde år, alt hvad sålunda 
influtit skulle utdelas som understöd för något skönlitte-
rärt sträfvande». 

Sommaren 1866 levde man i tankarna med på den stora 
nordiska industriutställningen i Stockholm, där vår gryende 
industri fick uppträda vid sidan av grannländernas och vår 
unga konst för första gången fick vara med vid en större 
exposition utom landets gränser. Walter Runeberg erhöll 
,där »hedersbetyg» för sin grupp Silenius med följeslagare. 
Följande sommar besökte Hanna och Ludvig Runeberg 
världsutställningen i Paris och Ludvig berättar utförligt i 
brev om hur han alltmer, ju flera gånger han sett den, kom- 
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mit till övertygelsen att Walters grupp intar »en framstående 
plats bland de exponerade skulpturarbetena». 

1867-68 upptar den fruktansvärda nöden deras tankar. 
Vi ha redan i det föregående sett vilka anstalter Fredrika 
Runeberg var med om att träffa för att lindra nöden för de 
utsvultna skarorna (jfr s. 234). I majbrevet till v. Beskow 
1867 berättar hon hur de från sina fönster se »huru lastade 
slädar köras uppför ån och huru gatorna äro till hälften snö-
betäckta». Till julen samma år sänder hon på Runebergs 
vägnar kalendern Axet, ett av de försök som gjorts att 
bringa någon skärv till lindring av den svåraste nöden. 
»Herr Baron torde väl känna», skriver hon, »att en nöd af det 
mest förfärande slag hotar vårt land, hvilket efter ett tiotal 
år af missvexter, sträckande sig öfver större och mindre 
delar, nu sednaste sommar drabbades öfver hela landet af 
en missvext, sådan att man jemför den nöd man nu bäf-
vande emotser, med hvad Finland led under den så kallade 
'stora ofredens tid', . . . Sjelfva julglädjen har i år haft en 
färg af blekhet, äfven inom de mera bemedlades familler. 
Glädjen trifves ej ens inom deras hem, då nöden i sin för-
färligaste skepnad står straxt utom deras väggar.» Den 
1 maj 1868 skildrar hon nöden i skakande färger: »Ändtligen 
börjar vintern ge vika, och snö och is att bortgå, ehuru 
långsamt. De ofantliga snömassor som denna vinter hopades, 
vålla nu vid smältandet många svårigheter: öfversvämningar, 
förstörda broar och vägar o. s. v. Man bäfvar vid hvarje ny 
svårighet, som drabbar vårt så djupt betryckta folk. Då 
jag kastar blicken ut genom det fönster vid hvilket jag 
skrifver, ser jag den ena tiggarskaran efter den andra vandra 
förbi. Stiger jag opp för att göra en rund i mitt kök, mötes 
jag der åter af nya skaror, af hvilka den ena aflöser den 
andra, hela dagen om. I vår lilla stad med omkring 3,000 

30 
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invånare hafva vi nu, utom de vanliga anstalterna för fattig-
vården, ett härbärge der dagligen några hundrade bespisas. 
Födan är ytterst tafflig, brödet består till större delen af 
lafarter, men det måste så vara. Provisionella feberlazaret-
terna öfverfyllas af öfver hundrade sjuka, mest af de kring-
vandrande skarornas medlemmar, och dock synes ingen för-
minskning, tvertom ökas de dag för dag. Vår yngste son 
kom en dag upprörd hem af att hafva sett tvenne små gossar 
begärligt uppsamla och äta mjöl, som vid forsling blifvit 
spillt och på den våta gatan klibbats till en deg. Detta om 
vår lilla stad; och dessa nejder äro dock af landets bäst 
lottade. Från socknar med 3 till 5,000 invånare ingå berät-
telser om 70-80 ja 100 lik begrafna på samma söndag. 
Antalet af döda uppgick inom många kommuner, redan inom 
årets tre första månader till dubbelt af det antal, som varit 
vanligt för ett dr. Alt mera ökas antalet af dem, som duka 
under för svaghet, sedan de i månader lifnärt sig med endast 
sammanknådad halm eller andra lika odugliga ämnen. Ut-
delas af barmhertigheten några marker mjöl till en hvar, 
så blir åter detta mångas snabba död, de förmå ej mera 
smälta föda. Tanken bäfvar tillbaka för att söka omfatta 
alt detta elände. Många hundradetusende äro de som så 
lida, alla understödsmedel försvinna derföre som droppar i 
oceanen. Såväl statens som de enskildas tillgångar äro ut-
tömda af de många på hvarandra följande hårda åren. 
Hungersnödens vanliga följeslagare, tyfus, härjar bland alla 
klasser, bland de nödlidande måste man anse dem lyckligast 
som af den bortryckes. Vida svårare är för de arma, hvilka 
som convalescenter ej äga ens en bit bröd. Ack det gräsliga 
tränger sig så tätt omkring en, att tanken derpå blandar 
sig i allt, fyller alla samtal och upptar sinnet . . . 1867 dogo 
i Finland 30,000 menniskor mer än under vanliga förhållan- 
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den och i ganska många kommuner öfversteg de dödas antal 
betydligt de föddas! Hurudant blir väl då resultatet i år? 
Församlingar finnas, der redan sedan årets början, hvar 
tionde person dött. Med Guds nåd hoppas vi att Sverige, 
om än pröfvadt, dock ej så svårt lider.» 

Allt som rörde studentlivet, från studierna till student-
husbygget och sångartolvorna var »studentpatronessan» 
varmt intresserad av. Då nylänningarna i maj 1869 kommo 
till Borgå för att frambära sitt tack till stadens damer för 
den vackert broderade fana de hade fått av dem, skildrar 
Fredrika Runeberg händelsen som »en hjertevarm och ljuflig 
dag». Hon berättar om den i brev till Lorenzo och bland 
hennes efterlämnade papper finnes ett manuskript som 
omtalar händelsen. 

Nylänningarnas besök i Borgå med nya fanan. 

»Minns du då vi för flere år sedan bådo våra bekanta om 
att sy och virka arbeten till ett lotteri för studenthuset och 
mången svarade: gerna, för studenterna ville jag virka en 
himmel på jorden. 

Att studenttolfvan skulle igår ge concert visste man 
redan, nu spordes dessutom att en mängd nyländska studen-
ter skulle med samma ångbåt komma till Borgå för att tacka 
oss fruntimmer för den fana vi under våren broderat åt 
Nylands nation och hvilken gladt oss hjertligt att förfärdiga, 
mest emedan vi alltid hyste ett litet hopp att det skulle 
glädja de unga att vi arbetat för dem och velat visa dem 
vänskap och deltagande. På förmiddagen inbjödos samtliga 
deltagariimorna i arbetet af Nylands studenter till efter-
middagen till en fest å Borgbacken. Kl. 4 eftermiddagen 
anlände ångbåten med de kära gästerna och möttes vid 
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stranden af alla de inbjudna fruntimmerne äfvensom af en 
talrik folkmassa, större än man vanligen här i vår lilla stad 
ser församlad oaktadt det just regnade. 

Troligen nedstämde det starkt fallande regnet de unga 
männens glada mod, de tycktes en stund nästan tveksamma, 
allvarliga, men slutligen upphörde regnet, ett högt hurra 
ljöd och Nyländska studentfanan vecklades ut och upp mot 
staden börjades ett tåg af hela den talrika högtidsklädd a 
folkmassan med nylänningarna och deras fana i spetsen . . . 
En liten öfverläggning uppstod nu huruvida man skulle våga 
bege sig upp till den vackra borgbacken eller nödgas begagna 
sig af en för festen i beredskap stående lokal. Men unga män 
och unga qvinnor, skulle vi väl frukta litet regn? Nej, till 
Borgbacken gick tåget och vädret nändes ej störa de ungas 
fest, det förblef vackert ehuru mulet. 

Festen fortgick nu med tal och skålar, sång, musik och 
dans i vexling, och kring den fria öppna danssalen stod 
tätt sluten en ring af åskådare. Omkring kl. 1/2  till 8 slöts 
den varma lifvade festen och nu väntade en ny glädje. Alla 
hastade nu till gymnasii solennitetssal för att höra student-
sången, 'den nya tolfvan', hvilken icke behöfde pris af min 
lilla obetydliga person. Efter concertens slut återstod ännu 
ett nöje för qvällen. Stadsboerna hade inbjudit de kära 
välkomna gästerna till en tillställning där alla studenter voro 
bjudna gäster, der under dans sång och glam qvällen förgick 
och sällskapet skingrades först omkring kl. 2 om morgonen. 

Idag morgons afreste 'våra studenter' och åter samlades 
talrika skaror på stranden till afsked. Vet du, detta var 
verkligen en folkfest, ty alla voro lifvade af samma känsla, 
varm och glad önskan för 'våra studenter'.» 

Tidvis, då Runeberg var bättre, hälsade vänner och 
fränder på och resande konstnärer voro gärna sedda gäster. 
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Vi veta t. ex. hur Aug. Tavaststjerna efter sin konsert i 
domkyrkan (febr. 1869) på kvällen sjöng hemma hos Ström-
borgs för att också glädja Runebergs med sin sång, hur 
violinisten Joh. Lindberg sommaren 1870 spelade på sin 
stradivarius i Runebergs sal och hur Signe Hebbe med sin 
sång skapade en oförgätlig »högtid» för de båda gamla. 
Levande står skildringen av harpvirtuosen Adolf Sj ödens be-
sök, då Fredrika Runeberg med sin hörlur tätt intill harpan 
kunde lyssna till de gripande tonerna av Svanen, Källan, 
Soldatgossen, Vårt land, så hon slutligen »rörd och livad av 
musiken» skyndade efter det röda kristallskrinet, där hon 
förvarade manuskripten till fänrikarna, fylld av den impul-
siva tanken att Runeberg kunde skänka något av dem till 
Sj öden som belöning för den rika stund han hade berett 

dem med sin konst. 
Den kärlek och de välönskningar som strömma in i sjuk-

rummets värld ger lindring och tröst, men hur det är så 
föra dock de besökande för det mesta mer styrka med sig 
då de gå än vad de själva haft att giva. Liksom för Lorentz 
Dietrichson bli besöken ofta en »högtidsstund . . . en kyrko-
gång, lika allvarlig och sann som någon annan». I ett brev 
på senhösten 1875 till fru Runeberg efter ett besök i Borgå, 
tackar han särskilt för att han fått se »en trofast hustrus 
oförtrutna kärlek, som står fast i nödens som i lyckans 
dagar, i ålderdomens afton, som på lifvets middagshöjd». 
»Jag har sjelf en innerligt älskad hustru, och behöfde jag 
vissheten om, att en qviimas kärlek är det oförgängligaste 
af allt, att den — liksom 'Liljekonvaljen' — doftar och 
blommar i all evighet, då har jag nu fått se, att så är. Och 
derför tackar jag.» Så mycken andlig kraft strålar ännu ut 
från sjukrummets vardag, där förgängelsens makter lång-

samt fullfölja sitt verk. 
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För Runeberg är hans hustru förbindelselänken med 
yttervärlden. Förut brukade han ofta, då han fått ett brev 
eller en förfrågan, säga till henne: »Kälta nu på mig att jag 
kommer mig att svara», men nu får hon lov att besvara 
breven på egen hand, om de inte skola förbli obesvarade. 
Vännerna skriva och önska veta om Runebergs befinnande, 
korrespondensen med v. Beskow fortfar, böcker och musi-
kalier anlända som gåvor och förläggarna önska diskutera 
översättningar och nya upplagor. Stor glädje var det för 
henne• att en dag få renskriva parabeln om Liljekonvaljen, 
som Runeberg fäst på papperet med den friska vänstra han-
den — det sista stycke han skrev. Dessutom sänder hon 
titt och ofta underrättelser till sin syster och ständigt och 
jämt till sönerna. Sinnet är mången gång överfyllt av 
egen sorg och oro, men hon räcker likväl till för andra och 
hinner tänka på dem. Korrespondensen med fru Julie 
Winther fortgår under åtta år till fru Winthers död. Hon 
kallar Fredrika Runebergs brev »en Gave til den Fattige» 
och säger att de äro henne »inderlig kjaere» och ha givit 
henne »et Billede af Dem i min Sj ael af et riktigt natur-
ligt og storslaaet Menneske, hvis Venskab er mig en sand 
Guds Gave». Innerliga ord av tack sänder också Marcus 
Larsons hustru, då Fredrika Runeberg efter Larsons död i 
mars 1864 har sänt sitt varma deltagande till henne och 
underrättat henne om att Runebergs i sin ägo ha måleritill-
behör, tavelduk m. m. som har tillhört hennes make. »Jag 
kan ej beskrifva den glädje som genomströmmade hela min 
själ vid genomläsandet af edert bref, samt den vördnad jag 
hyser för eder, ty det gör en fattig och olycklig menniska 
som jag lycksalig, att se, att det finnes en person som så 
varmt intresserar sig för mitt väl, och dertill en alldeles 
obekant. Ehuru jag aldrig i mitt lif sedt eder behöfde jag 
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blott se namnet under edert bref för att se att det var skallden 
Runebergs ädla och vördade Maka jag hade att tacka för 
dessa oväntade underrättelser». 

När Fredrika Runeberg vill tala förtroligt till en vän om 
det som rör henne nära, skriver hon fortfarande till väninnan 
från ungdomsåren i Åbo, Augusta Lundahl-Wallenius, och 
hennes brev väcka ständigt samma glädje. Då döttrarna 
ha vuxit upp, delas den också av dem. »Du kan ej tro huru 
ankomsten af dina bref uppväcka jubel i massa — vi äro 
alla lika intresserade af dem». »Ditt bref var nu som alltid 
en värmande stråle ur ditt inres rika ljusvärld». Korres-
pondensen mellan de två fint bildade väninnorna är av 
högt intresse. Den sträcker sig över sex decennier och om-
fattar i Borgåsamlingen ett femtiotal brev från Augusta 
Lundahl till Fredrika Runeberg under åren 1829-1878 och 
i Runebergsbiblioteket i Helsingfors 63 brev från Fredrika 
Runeberg under åren 1826-1876. Ofta diskuteras i dem 
nyutkommen litteratur, »Poesie och musik, Guds skönaste 
uppenbarelser på jorden». »Kunde jag måla och finge oftare 
se målningar, o, då skulle jag väl äfven förstå det sköna deri 
bättre än min varma aning förmår vägleda mig», utbrister 
Augusta Lundahl en gång. Breven avspegla den finaste 
kvinnobildning från senaste sekel. De genomlysas av vid-
synthet, självständigt omdöme, mänsklig värme och tro-
fasthet mot ljusa ideal. Ännu i oktober 1878, i det 
sista brev som finnes i Borgå från Augusta Lundahl, be-
rättar hon att hon håller på att läsa »en afhandling af 
Brandes öfver Esaias Tegner som jag gerna ville genomgå 
med dig — den är visst läsvärd, men ehuru han erkänner 
som naturligt är, att Runeberg är större skald än Tegner 
— så tyckes han endast känna Runebergs storhet i hans 
lyriska nationalsånger. Har Brandes då aldrig läst Kung 
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Fjalar, Kungarne på Salamis eller ens den nationella Elg-
skyttarne, för att blott se den lyriska sidan. Jag har väl 
ej ännu läst igenom hela afhandlingen, men då han menar 
att Tegner hade mera snille än de andra skalderna, måtte 
väl snille ej enligt hans definition betyda genius, utan för-

mågan att med kvickhet behändigt strö bilder omkring sig 
i häpnadsväckande oändlighet som bortskymma hufvud-
saken eller förblända läsaren i skimrande mångfald. Brandes 
skrifver eljest bra, stilen är så anslående och likvist har jag 
känt mig harmsen på några blad». I detta sista brev 
berör Augusta Lundahl även sina »många upplifvande 
ungdomsminnen» i väninnans hem i Kronohagen. »Dessa 
litterära klubbar stå så tydligt i min föreställning med sina 
bildande ljusa samtal, sånger och höga stämning för allt 
skönt, godt och sant. Det var ju ändå en gammal god tid, 
värd att lofprisas, om ock den nya tiden löst många fjettrar 
som tyngde samhället då; men i den Runebergska kretsen 
kändes ej tyngden, der ljus och lifsvärme fritt fick till-
strömma. Der var ej blott morgongryning, der fanns full 
dager i det nyss vaknade Universitetslifvets första decennium 
i Helsingfors». 

Långa, djupt personliga brev skriver Fredrika Runeberg 
numera också till Emilie Björks-ten. Hon talar om sitt svår-
mod, om sin hunger efter sympati och vänlighet. I februari 
1865 skriver hon: »Jag vet ej rätt hv ad jag behöfver för att 
bli frisk: luft, men — jag tror mest — vänlighet. Ja, det 
skulle i sanning gjort mig godt, om jag skulle trott att på 
festen en enda skulle med en vänlig tanke ett ögonblick 
kommit ihåg 'den store mannens' ringa, stackars hustru, 
som alls icke, såsom andra hustrur, kan få räkna sig vara 
'ett' med den hon öfver allt håller kär, men som ändå ibland 
ej kan betvinga en längtan efter att ej vara ställd så långt 
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ifrån honom. Och dock är jag icke ett sådant egoismens 
barn, att jag ville draga honom ned till mig. Jag tror du 
ej förstår mig rätt, men — har du läst ett stycke af Stagnelius, 
jag minns ej hvad det heter, en Julia, som vill följa sin 
älskade i själfva af grunden? Jag har djupt känt att det 
dock ligger sanning i detta fantastiska stycke. Tusende-
faldt säger jag mig huru orätt jag har, huru egoistiskt mitt 
stackars hjärta är, — är han en stjärna, så borde ju jag 
vara nöjd att, ett af strandens millioner sandkorn, se på 
hans ljusa bana blott med glädje, men därför är jag sliten 
i min själ, att jag dock ville känna mig bo i samma sfär 
som han, och det skulle jag ju göra om han vore I,[indfors], 
E[kroos], B[orenius], eller hvem jag nu minns af våra grannar, 
och dock, Gud bevare mig, ville jag ingalunda byta bort 
honom mot hvarken L., E. eller B. Men ändock synes mig, 
som om jag skulle känna mig komma honom en mån närmare 
nu, ty jag kan ju dock nu vara i något honom nyttig, och 
därför känner jag också mången gång ett verkligt och inner 
ligt godt solsken i min själ, när jag märker att jag verkligen 
kan vara honom till trefnad.» 

»Grubbla icke . . . skulle jag säga, om jag ej visste af 
egen erfarenhet hur min fiende grubblet är svåröfvervunnen. 
Förlåt mig att jag skrifvit ett underligt, ett fantastiskt bref, 
men kom ihåg hur jag måste stänga inom mig alla mina 
tankar, huru jag aldrig en stund talar med någon människa 
fritt, så att jag kunde uttala min inre människa, och undra, 
icke, att det blåser en litet underlig vind, när man någon 
gång gläntar litet på dörren till den kvafva hjärtekammaren. 
Och dock borde man vid snart sextio år icke mera känna 
blodet svalla så häftigt inom sig. Den gamla bör väl redan 
ha hunnit få lika mycket is i hjärtat som i håret. Och ändå 
är det mig helt svårt att . . . alltid synas jämn, alltid lugn». 
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Ett par år senare skriver hon: »Jag har inom mig en 
åder af djup sorgmodighet, som jag hela mitt lif haft en 
svår kamp att kunna hålla nere, men stundom blir den 
mig öfvermäktig, brister alla de band, hvarmed jag belagt 
den och sprutar upp, lik en sårad blodåder. Och då ville 
jag alltid gärna sky alla människor och gömma mig djupt 
undan, och icke behöfva grina och se glad ut och höra hur 
folk säger, att jag ser så rask och galant ut, just när det 
synes mig, som om jag ville kunna räkna dagarna till dess 
jag skall få lägga mig ned till hvila. Den bästa vaggsång 
för denna oro har varit läsa och skrifva. Men nu, allt under 
det jag läser för Runeberg, hviskar den till mig bredvid 
det lästa ordet, andra ord, som ha till refräng: 'sof, sof'. 
Men jag vill icke, jag får icke tänka på eller önska att sofva, 
så länge jag dock kan tjäna Runeberg, om än den trefnad 
jag kan ge honom är ringa. Men likväl, han är van vid mig, 
och han lider af att störas i sina vanor.» 

En gång kommer Fredrika Runeberg in på de religiösa 
frågorna. Den yngre väninnan genomgår en religiös 
kris och tynges ner av skuldkänsla och ångest. — I den 
nyomvändas nit förstorar hon troligen sin syndaskuld och 
t. o. m. tillskriver sig synder hon aldrig har begått. I 
brev till henne den 7 mars 1869 gör Fredrika Runeberg 
invändningar mot den »häfdvunna gammaltestamentliga» 
bilden av det högsta väsendet, »en österländsk herrskare för 
hvilken millionerna bäfvade och som af sina undersåtar 
fordrade ett blindt krypande i stoftet under det han skonings-
löst krossade den som trodde sig kunna tjena honom bättre 
på ett annat sätt». »Käraste, sitt icke der och fantisera öfver 
synder och syndastraff», skriver hon. »Jag måste säga dig 
min tro i den vägen: jag tror att vår Herre icke är en af de 
der gamla, skrala pedagogerna, som numera temligen börjat 
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försvinna, hvilka trodde sig med karbasen kunna inpiska i 
barnen dygd och goda seder, derföre att de lyckades göra 
dem till ögontjenare och med utvärtes sken af beskedlighet. 
Icke heller tror jag att vår Herre är hågad för att finna 
njutning i hvad som t. o. m. hos oss svaga menniskor är 
oförlåtligt, njutning af att hämnas. Mitt sinne finner sig 
aldrig tillfredsställt af en Gud sådan som han vanligen fram-
ställes, utrustad med alla menskliga passioner och svagheter, 
och ordentligen skapad efter vårt beläte: huru smickrande 
det än kan vara för vår fåfänga t. ex. att i stället för att 
helt simpelt finna att jag genom mina egna brister och 
svagheter, möjligen ock något genom mina medmänniskors, 
kommit i allehanda mindre behagliga förhållanden, före-
ställa mig det vår herre griper mägtigt uti trådarna och för 
som marionetter, ej allenast min omgifning utan ock alla 
de otaliga i hvarandra gripande förhållanden som härvid 
beröra hvarandra, till och med i naturens fastställda ordning, 
blott för att bestraffa må vara t. o. m. förbättra mig, mig, 

denna vigtiga varelse, denna min egen, ja skapelsens medel-
punkt. Men dertill kommer, som jag redan yttrade mig, 
att jag icke tror honom om att vara en dålig pedagog, att 

han följaktligen icke anser att 'stryk gör goda barn', alltså 
återstår ej annat än tro honom finna behag i en i sanning 

låg hämnd, hvilket jag ej heller tror. Ser du Emelie, jag 
anser att en och kvar är salig af sin tro, älskar als intet 
proselytmakeri, vill derföre heller aldrig för andra utlägga 
min öfvertygelse men älskar ock att få behålla den oantastad 
af andra. Icke som skulle jag frukta att någonsin min själ 
skulle nöjas med en Gud så liten, så maktlös, så svag och 
underkastad menskliga uselheter, som den hvilken oftast 
framställes för oss. Nej, kära, nu har jag skrifvit om hvad 
jag vanligen icke vill beröra, ty jag älskar ej att föra till 
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torgs något af de ganska många punkter hvari jag skiljer 
mig ifrån hvad som vanligen för oss predikas. Alltför mycken 
strid och kamp har det kostat min själ, och kommer väl 
ännu att kosta, för att jag ville för andra orda i dessa ting. 
Icke är det så roligt, att man skulle bry sig om att väcka 
andra på dylika strider.» Hon har skrivit »kort, abrupt, 
underligt», säger hon, »men min varelses hela uttryck är nu 
sådant — jag känner mig helt kantig och trubbig till yttre 
och inre menniska>>. 

Sitt livs samlade erfarenhet i dessa frågor gav Fredrika 
Runeberg i en uppsats under något av de tidigare åren av 
1870-talet »Varför har jag blivit skapad?», som hon sände 
som bilaga i ett brev, av allt att döma till Walter och Lina 
Runeberg, då de i Rom drabbades av den tunga sorgen att 
alla deras tre små barn inom en kort tid tog os ifrån dem. 

»Du säger: hvarföre har jag blifvit skapad? Hvarför fin-
nas död, plågor? Hvarför fattigdom, brist och brott? Vore 
menniskan dygdig, så vore hon lycklig. Om Gud är god, 
hvarför tillåter han lidandet att finnas? 

Frågan: hvarför har jag blifvit skapad, har af alltför 
många vise män blifvit begrundad och olika besvarad, för att 
jag ens skulle söka till att besvara den, dock måste jag likväl 
säga något derom. Naturligtvis kan med frågan icke menas 
hvarför just jag Fredrika, eller Du Lina blifvit skapad och 
icke hellre en annan, t. ex. en Stina eller en Bina, en sådan 
fråga vore en dårskap. Knappt ens kan man fråga: hvarför 
är menniskan skapad? Ty sedan man ändtligen kommit så 
temligen till medvetande om att menniskan icke är något 
enkom, något afskildt, något högre än den öfriga skapelsen, 
utan endast en länk deraf, om än på jorden den ädlaste 
länken, så kan jag icke inse att man just heller rätt kan 
göra frågan: hvarför skapade Gud menniskan? ty då måste 
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man ju nödvändigt tillägga (ifall man ej vill antaga att 
rättare varit att utelämna en länk i varelsernas ked) hvarför 
skapade Gud människan och ej hellre en annan varelse af 
hennes intelligens, och då blir ju åter frågan ett nonsens. 
Frågan måste alltså gå ännu längre och lyda så: hvarför 
skapade Gud världen? 

Men också på den frågan kan jag ej söka ett svar ens hos 
världens visaste, än mindre i mitt eget fattiga hufvud, ty 
för mig är en Gud omätlig, allsmäktig och kärleksfull, tro-
nande i kaos, eller rättare det tomma, omätliga intet, något 
fullt ofattligt. Han måste således enligt min föreställning 
skapa en värld. Men Gud kan icke skapa nyckfullt, efter 
små ideer, små infall här och där, han skapar efter eviga 

Lagar. 
Den första stora lagen är den, att allt födes af sitt frö, 

det samlar till sig hvad det behöfver för att växa och ut-
vecklas, hvarje ögonblick måste ny näring anskaffas, nytt 
bränsle för att underhålla lifvets eld vore kanske ett rättare 
uttryck. Hvarje ögonblick förbrännes och afskiljes ett grand 
af organismen, eller dör om man så vill benämna det, ehuru 
döden äfven för varje sådant grand, är endast en uppstån-
delse i en ny förening med något annat, ty verklig död finnes 
icke ens för det minsta grand i universum, ingenting förintas, 
det ingår blott nya föreningar för att åter på andra håll 
användas i det stora hushållet. Detta är lagen för allt orga-
niskt, men är ju så ock för allt oorganiskt, om än mindre 
skönjbart. Själfva de stora världskropparna lyda ju samma 
lag, också de torde ju småningom ha bildat sig kring sin 
kärna, existera i tider hvilkas längd vi ej ens med miljarder 
af år kunna mäta, men åldras och dö slutligen äfven de, 
och nya världar födas af deras spillror. 

Hvad vi kalla död finnes således och måste finnas för 
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allt och allestädes, men är icke en död, en förintelse, utan 
blott ett användande till ett annat ändamål i världshushåll-
ningen, en uppståndelse såsom vi benämna det. Död, eller 
hvad vi så benämna, måste således finnas, och åtminstone 
min tanke äger ej förmåga att konstruera en värld utan död, 
om än världsklotet lefver i outtalbara tider, och efemärens 
lif är en dag. Samma lag lyder dock allt, och som sagt, 
åtminstone jag förmår ej tänka mig ett lif utan död, d. v. s. 
såsom jag ock redan sagt, att död alls icke är detsamma som 
förintelse, ty förintelse finnes däremot icke. Icke heller vet 
eller kan jag säga något om andens lif, dess uppståndelse 
och odödlighet, säker endast att äfven öfver den härska visa, 
eviga lagar. 

För att nu återkomma till människan enskilt, så måste ju 
äfven hon lyda under denna allmänna lag, men liknelsevis 
liksom hvarje annat maskineri, måste ju ock hvarje organism 
genom nötning småningom nötas, olämpligt bränsle någon 
gång råka blifva den tillförd, andra den omgifvande orga-
nismers kamp för existensen komma i strid med människans 
m. m. dylikt, detta kalla vi sjukdomar, sådana äro därför 
icke fullt oundvikliga, men nära så. 

Kampen för tilvarandet, hvarför skall den få finnas, det 
är den som skapar alla olyckor, säger man. Hvarför har icke 
Guds allmakt t. ex. skapat medel nog för människan, för 
att icke fattigdom och nöd behöfde finnas; denna olycka 
som kanske är den förfärligaste af alla, just emedan den 
innefattar och alstrar alla andra: sjukdom, brott och död. 
Liten eftertanke lär ju också där, att Guds vishet dock är 
större än att vi skulle kunna utfinna förbättringar för hans 
verk. Emot en sådan begäran ligger ju redan den enkla 
naturlagen, att hvarje släkte, och ingalunda minst människan, 
utvidgas och ökas i den mån och så länge utvägar att existera 
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finnas, och att alltså förr eller senare dock alltid en stund 
måste komma då existensmedlen måste brista för det öfver-
taliga antalets skull, hvilket då åter måste förminskas genom 
bristen på hvad som erfordras för att kunna lefva. På det 
släktet må kunna fortlefva måste så en del individer gå 
under, ty gränslösa tillgångar och alltså gränslös utvidgning 
af ett släkte på alla öfrigas bekostnad, vore icke allenast 
mot naturens ordning, utan ock en ren omöjlighet, ty till-
gångar utan gräns äro en omöjlighet, en gräns måste ju dock 
alltid slutligen nås därutöfver släktets utvidgning icke kan 
och får gå, och så snart den gränsen är uppnådd och öfver-
skriden måste fattigdom och nöd finnas. Således måste ock 
kamp för existensen finnas, äfven denna naturlag står fast. 

Men det är en hård, en grym lag, säger du kanske. Nej, 
den är icke hård, icke grym, den är tvärtom stor och härlig 
och just den som i sin höga vishet leder människosläktet 
framåt till förädling, ja, utan att fullt ha reda på Darwins 
system, är jag dock nog mycket Darwinist för att tro att 
det är denna naturlag, kampen för existensen, som drifver 
det lefvande framåt till högre och högre utbildning, kanske, 
som Darwin menar, af en anförvant till apan, småningom 
gjort människan. Hvad som åtminstone äfven det svagaste 
öga måste se, är att kampen för existensen är just den häf-
stång som höjt människosläktet till dess nuvarande stånd-
punkt. Skulle ingen brist funnits, ingen kamp erfordrats för 
existensen, så skulle väl föga människosläktet ännu hunnit 
ens esquimåens eller hottentottens ståndpunkt. Därför måste 
den individ som lämnar sig till sist i ledet alltid duka under, 
på det släktet må drifvas fram. Jag har ofta jämfört detta 
med vad jag i min ungdom hörde berättas om eldsvådor,a i 
Petersburg. Af de kuskar, hvilka det ålåg att vid sådana 
tillfällen hämta vatten, fick den som kom sist bestämt alltid 
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stryk. Vare sig att alla hunno fram inom en timme eller på 
fem minuter, så fick den sistkomne ovillkorligen stryk, och 
därför skyndade enhvar allt hvad han förmådde för att blott 
icke bli den siste i ledet. Så är det ock med människorna, 
,de tröga, de som lämna sig efter, de få ovillkorligen stryk 
af ödet. Vore icke detta, skulle som sagt, människan ännu 
vara ett djur. 

Hvarför har Gud skapat ett syndigt, ett felfullt släkte? 
Ännu en fråga! hvarför har Gud tillåtit synd och last att 
inkomma bland människorna? Vore de dygdiga så vore de 
lyckliga. 

Därför att Gud velat skapa ett släkte med fri vilja, icke 
efter modellen af en despot som kringgärdar och på förhand 
censurerar till och med ord och tankar, ofta nog af idel väl-
mening för att hindra undersåtarna ifrån att handla orätt. 
_Men vore då väl människan dygdig om henne vore betagen 
möjligheten af att handla annorlunda än på ett gifvet sätt. 
I så fall måtte stolen, som jag sitter på, vara särdeles dygdig, 
den bär ju så beskedligt och fromt min tyngd. 

För mig synes därför som om död, sjukdom och hela 
den här af sorger som uppkomma genom allas kamp mot 
alla, d. v. s. kampen för existensen, äro fullt betingade af 
stora, evärdliga lagar, af hvilka bero möjligheten af att en 
värld kan finnas och att hvarje släkte skall kunna fortgå 
till förädling och att ju mera enhvar kan känna sig som en 
del af det stora hela, desto mindre skall han klaga öfver 
det oundvikliga. Att vi känna smärta då svårigheter drabba 
oss är dock lika naturligt som att, om än min kropp är frisk 
och befinner sig väl, likväl ett finger lider då det klämmes 
emellan en dörr; men oförnuftigt vore att då klagande ut-
bryta: hvarför gaf Gud fingrar åt människan? 

Då jag kom mig att skrifva så vidlyftigt om dessa frågor, 
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så måste jag lägga det som en skild bilaga till mitt bref. 
Troligt är dock att den öfvertygelse hvartill jag på tankens 
väg kommit, icke af mig för en annan kan göras lika klar 
som den synes mig sj älf. Sj älf tror jag fullt och visst på 
dess sanning, just emedan detta synes mig så enkelt och 
stöder sig blott på egentligen en enda stor grundlag ehuru 
för mina svaga ögon åtskilligt ter sig såsom utgreningar 
däraf, men såge jag klarare, skulle det säkert synas att allt 
detta blott grundar sig på en enda lag ty det enkla och stora 
är det sanna. 

Forntiden behöfde otaliga krafter för att förklara naturens 
fenomener, en gudomlighet i hvarje träd, en för hvarje dygd, 
hvarje last. Ju mera vetenskapen förmått utgrunda naturens 
lagar, dess enklare hafva de bevisat sig vara och dess mindre 
synes oss Gud likna en dålig urmakare som måste jämnt 
lappa och jämka om sitt verk ifall det skall kunna fortfara 
att gå.» 

Som vi se var Fredrika Runebergs gudstro starkt upp-
blandad med romantiskt filosofiska element och därj ämte 
med inslag av Darwins utvecklingslära, som hon antagligen 
hade kommit i beröring med genom sina läkarsöner. Hon 
skriver att hon »på tankens väg» hade kommit till sin över-
tygelse och »fullt och visst» trodde på dess sanning, så klar 
och enkel syntes den henne. 

Den teoretiska grundvalen för sin världsbild hade Fredrika 
Runeberg av allt att döma hämtat under de filosofiska tanke-
utbytena i den intelligenta kamratkretsen i Lördagssällskapet 
och synbarligen i än högre grad under samtal, med Runeberg 
och studium särskilt av hans akademiska avhandling 1833. 
Ämnet hade på det högsta intresserat honom — det var 
inte som med avhandlingen tre år tidigare — och han hade 
tydligen ofta diskuterat spörsmålet med sin filosofiskt intres- 
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serade unga hustru. Under livets lopp hade sedan en del 
andta drag kommit till i hennes livsåskådning. 

Den enda stora gr\indlag Fredrika Runeberg säger sig 
bygga på, den »allmänna lag» som »människan enskilt» måste 
lyda under, går synbarligen tillbaka på begreppet univer-
salitas i Runebergs avhandling, det allmänna, universella, 
som för honom är detsamma som det eviga, gudomliga. 
Det högsta allmänna är Gud. I varje väsens natur ingår 
även ett annat moment, individuum, det enskilda, indivi-
duella. Dessa grundläggande termer, »det allmänna» och 
»det enskilda» voro brukade av de samtida tänkarna och för 
Lördagssällskapets medlemmar så förtrogna, att de använde 
dem inte blott i lärda arbeten utan — med bibehållen filo-
sofisk klang — också i vardagslag. Tanken att den en-
skilda utgör en del, en uppenbarelseform, av det gudom-
liga, universella, hade Runeberg träffat redan hos antikens 
filosofer liksom senare hos romantikens. Fredrika Runeberg 
hade sammansmält föreställningen med sin livsåskådning 
liksom uppfattningen att all synd, alla missförhållanden 
i världen hade sin grund i att egenvilj an står i strid mot 
den gudomliga universalviljan eller m. a. o. att individen, 
jaget, söndrar sig från det allmänna. Mot denna bak-
grund förstå vi bättre vad hon avser med sitt yttrande, 
att »ju mer enhvar kan känna sig som del af det stora 
hela, desto mindre skall han klaga öfver det oundvikliga». 
Det är tankegångar som stå mycket nära uppfattningen om 
självcentrifieringen, egoismen, som roten till allt ont, en 
synpunkt Runeberg ofta för fram. Föreställningen om det 
allmänna och det enskilda momentet hos människan var 
levande hos Runeberg ännu i maj brevet till v. Beskow 
1859, där han skriver, att han tänkt sig »hos människan 
två sidor, en inre, som förenar henne med alltillvarelsen, 
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och en yttre, som bestämmer hennes särskildhet, gör henne 
till ett för sig varande, bestämt jag». »Den själviska be-
räkningen» hör samman med den yttre sidan, »den hängivna 
uppoffringen» med den inre. 

Sin tro, att någon verklig död icke finnes, kommo Runeberg 
och hans hustru till på något olika vägar. Dr Hedvall har 
fäst uppmärksamheten vid den »förklaringens ljusflod» som 
strömmar ned över de stora ögonblicken, särskilt döds-
ögonblicken, i Runebergs diktning och dr Tideström har 
fint iakttagit hur det ofta vilar »en stämning av jubel och 
lyftning» över referaten av dödsscenerna, då Runeberg ana-
lyserar diktverk. Det är fullt följdriktigt, då döden, som är 
det individuellas förintelse, blir ett triumfens ögonblick för 
det gudomliga, det allmänna. Eredrika Runeberg är på 
1870-talet något mer påverkad av naturvetenskapens syn, 
då hon kallar döden »en uppståndelse i en ny förening med 
något annat». Det ljus och den harmoni som strålar ut ur 
hennes världsbild bottnar således främst i romantikens tro 
på universums gudomliga natur och på en förnuftig världs-
ordning, eller för att säga det med hennes egna ord, i viss-
heten att en »allsmäktig och kärleksfull» Gud styr världs-
alltet enligt »visa, eviga lagar». 

* * * 

Under alla de år Runebergs sjukdom räckte, lämnade fru 
Runeberg ytterst sällan sitt hem. Hon ville inte göra det 
av oro att Runeberg kunde behöva henne, medan hon var 
borta. Någon vacker solskensdag kunde det dock hända 
att fru Rotkirch från Stensböle, fru Emma Ekblom, fru 
Augusta Lagerblad från tingsgården eller någon annan av 
stadens fruar som förfogade över häst och vagn, lyckades 
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förmå henne att följa med på en åktur »utåt landet» eller upp 
till Näsebacken, men det var inte ofta. 

De sista somrarna på Kroksnäs kunde Fredrika Rune-
berg någon gång unna sig att vandra så långt som till rian 
för att se »huru vackert prästkragar, Marie Sänghalm, blå-
klockor, väppling» stodo i blom och låta sig bli »tagen af 
sommarens fägring». Någon gång berättar hon också i 
breven på 70-talet om en vandring ner till åstranden, såsom 
t. ex. en midsommardag, då sommarödsligheten helt hade 
lagt sig över staden. »Medan Rbg sov middag, gick jag ned 
på kajen, gick ett varv genom allen, såg en herre sitta på 
en soffa med nedböjt huvud ritande i sanden, satte mig 
själv på en annan närmare hemmet och såg på en stund 
huru en slup kryssade upp för ån. Några landsbor höllo 
på att resa ut efter sin kyrkofärd. Förresten allt tyst, ej 
en människa på gatorna.» Men för det mesta gick hon inte 
utom porten. Under varma sommardagar var trädgården 
det mest avlägsna mål hon satte för sig. Det var hennes 
glädje att se om sina blommor där och stundom välja ut 
ett fång med stora konvaljer eller skära doftande lathyrer 
för sin sjuke. Men också det kändes tungt ibland — det 
påminde honom blott om all sommarens ljuvlighet där 
ute. Då höststormarna hade slitit löven av träden och blom- 
morna hade vissnat, var det en vanlig syn att se henne i 
bahytt och rävskinnskappa ta frisk luft ute på trappan, 
medan hon sakta vandrade av och an i kors och tvärs från 
hörn till hörn. Men för det mesta rörde sig de båda gamla 
blott inne i rummen — det var vid denna tid som både 
trösklar och mattor togos bort från golven för att inte falla 
till besvär. 

Ett par tre gånger under alla dessa år gjorde fru Rune-
berg en så lång resa som till Helsingfors, första gången i sept. 
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1869 för att se »Walters Silengr-upp», andra gången i maj 
1874 till syster Carolinas 70-årsdag och slutligen i februari 
1877 då hon hade sensationen att första gången åka tåg. ,  
Då skyndade hon sig fort tillbaka, för hon mindes Runebergs 
oro när hon senast hade stannat hela fyra dagar borta. 
Ivern att få träffa henne, efter det hon hade varit så länge 
hemifrån, utmattade honom så, att han inte på hela kväl-
len orkade höra på vad hon hade att berätta från huvud-
staden. »V röj den öfver att åter se henne hemma medtog de 
sista krafterna», skriver Strömborg som omtalar episoden i 

sin dagbok. 
De sista åren av sjukdomstiden voro i många avseenden 

»vida mindre svåra». Det hade funnits tider då minsta ljud 
hade pinat den sjukes nerver, så att hon hade nödgats gå 
ut i yttre rummet för att vända bladen medan hon läste 
högt. En blomma med litet starkare doft, för att inte tala 
om någon mindre behaglig lukt hade varit honom en plåga, 
så att till och med hans kära liljekonvaljer endast korta 
stunder hade fått stå inne i hans rum. Nu plågades han 
mycket mindre än förut av allt sådant. »Det var som om 
han skulle kastat en god afskedsblick tillbaka öfver lifvet. 
Detta är tröst och glädje. Så får jag ega hans minne godt 
och ljufligt», skriver Fredrika Runeberg i sina anteckningar. 

Slutligen efter inemot fjorton år av sjukdom och lidande 
voro de stilla majdagar inne, då varje dag föreföll som 
söndag och alla tankar voro upptagna av det stora som 
skulle ske. Den 6 maj 1877 kom befrielsen. Det sista ord 
som Runeberg sökte forma här på jorden var hans hustrus 

namn. 
Gripande vackert och innerligt ger »den fängslade bardens 

maka» uttryck åt sin känslovärld under dessa långa pröv- 

ningens år: 



Fick fordom jag vara i blomstrande vår 
Din unga, din lyckliga brud, 
Hur skulle jag nu, när stormen slår, 
Ej stå trofast hos Dig inför Gud! 

Ej kunde jag dela din ära och glans, 
Där din bana gick högt över min, 
Men i fängelsets cell, här rum för mig fanns, 
Sen dig lidandet korat till sin. 

Och icke din ära, din glans och ditt namn 
Det var som hit lockade mig; 
Men mig fängelset syntes min käraste hamn, 
Sen där man fängslade dig. 

Går än genom sekler i jubel ditt namn, 
Nu trycker dock bojan ditt bröst. 
Men kanske ges ro i en älskande famn 
Eller lugnar en smekande röst. 

Och lefde jag en gång i kärlek och vår 
Den strålande dagen med dig 
Så lyser nog än, fast mörker här rår, 
Ett stilla ljus dock för mig. 

Då ville jag skämta i kärlek och vår, 
Din unga, din lyckliga brud, 
Nu vill jag väl ock, då sorgen oss slår, 
Stå trofast hos Dig inför Gud. 
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XX. DE SISTA ÅREN 

Allt hade svunnit förbi som i en dimma. Hon hade upp-
levat det, men som i ett avlägset fjärran. Trösteorden, be-
tygelserna av sorg och saknad, kondoleansskrivelserna, bre-
ven från vännerna. »Jag har inga ord för min Mästare, jag 
har endast tårar», hade Topelius skrivit. »Gud välsigne 
Honom, den till döden trogna makan och eder alla.» 

»Goda vän Fredrique. Hvad är att säga? 1Vienniskan 
måste böja sig under hvad som är allmänt menskligt öde», 

började Snellmans brev. 
»Väl vet jag, att Du framför de flesta qvinnor finner 

tröst i att hafva varit en sådan mans lefnadsglädje. Men 
hvad hjälper detta, när hjertats band brista? Tacka dock 
Gud, att han icke blef lemnad ensam. Jag vet Du gör det 
och har lindring i medvetandet, att Du bär äfven denna 

skilsmessans smärta för honom. 
Jag beder Dig vara försäkrad om, att jag såsom en varm 

vän deltager både i Din sorg och Din tillfredsställelse, att 
Du fick vårda Runeberg till slutet. Det var för honom en 

ovärderlig Guds gåfva. 
Just nu lades på mig det tunga uppdraget att vid grafven 

tala på ständernas vägnar. Jag säger 'lades', ehuru villigt 
jag mottog det. Ty vid Runebergs graf talar jag gerna och 
af fullt Nerta, då nu engång ödets gång varit denna. Men. 
på Ständernas, d. ä. på Finska folkets vägnar, det är kus-
ligt. Dervid fick jag dock höra att äfven Du, goda vän, 
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tänkt på mig. Tack, tack! Gud välsigne Dig för denna 
hågkomst. 

. . . Tröst ger endast tiden, som förbyter sår i ärr. 

Din tillgifne J. V. Sn.» 

Hela samhället hade varit i rörelse för att smycka vägen 
från Runebergs hem upp till Näsebacken och klä staden i 
djup sorg. Varenda byggnad, som sorgetåget drog förbi, hade 
varit prydd med sorgflaggor och granrisfestoner. Lorenzo 
och Hannes hade med Strömborg valt ut gravplatsen på 
kullen bland de höga ståtliga furorna. Vännernas fönster-
trädgårdar hade bragt sin tribut, blommande rosor hade 
fyllt rummen och vårens förstlingar hade offrats för »att 
utandas sin doft och sin helsning vid Runebergs fötter i 
kistan». 1Viimmi Wallgren hade haft överinseendet över alla, 
blomsteranordningar, och i bättre händer hade den om-
sorgen inte kunnat läggas. Allt var så överväldigande vac- 
kert ordnat. Inne hos Strömborgs hade några vänner sam-
lats för att knyta en ranka av cypresskvistar, vita eterneller 
och lövkojor som fick smycka gravens övre rand. Men allt 
detta hade på något vis gått henne förbi, hon hade suttit 
liksom förstenad av sorg inne i Runebergs rum, till dess han 
bars bort i den enkla svarta kistan. En ranka av lager virad 
kring locket och den jubelkrans hon hade bundit honom 
var dess enda utsmyckning. 

Hon såg för sig det oöverskådliga människohavet, sorg-
flaggorna som vajade på halvstång på de svartmålade flagg-
stängerna, hon tyckte sig höra klockornas fulltoniga klang 
och Beethovens Miserere som studenterna sj öngo då kistan 
sänktes ner i graven. Gripande hade det ögonblick varit, 
då tonerna av Beneckes sorghymn hade förklingat efter 
Snellmans mäktiga tal, men han ännu stod kvar på sin plats 
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vid griften för att rikta fosterlandets tack till henne. Ett 
stort ögonblick med evighet i kan plåna ut år av lidande och 
sorg, den tanken hade Runeberg gett uttryck åt. Detta var 
just ett sådant ögonblick. Men hur ringa hade hon inte känt 
sig i grunden. Det hade ju varit hennes livs liv, hennes 
lycka att få leva helt för Runeberg. »Till dig, den store 
hädangångnes efterlämnade maka», hade Snellman ytt- 
rat, »ställer genom oss, dess ombud, finska folket sin 
tacksägelse för varje dag av lycka du beredde, för varje öm 
omvårdnad du skänkte din käre, finska folkets käre. Vare 
det din tröst, då du nu bär skilsmässans smärta, att han 
från densamma blev förskonad.» 

Begravningsgästerna hade redan skingrats, de flesta av 
sönerna hade återvänt till sina tjänster och Fredrika Rune-
berg bodde nu så gott som ensam i de tomma rummen. 
»Det vill så vara att det nästan blir mig tyngre dag för dag 
att finna mej, och dock lefver jag min dag fram, ordinerar 
i hushållet, stickar strumpor, ja, deltar stundtals med Lo-
renzo och Ella i samtal, men tomheten och tyngden förblir 
alt sig lik och tusende gånger gycklar för mitt sinne tanken: 
det skall jag meddela honom och så slår mig i detsamma 
minnet att han ju ej finnes der i sin säng der jag ej ännu kan 
vänja mig vid att tänka det han icke alt ännu ligger som förr.» 

»Ensam» får hon dock icke kalla sig, skriver hon på ett 
löst blad i sina anteckningar i augusti 1877. Alla hennes 
barn ha under »den förflutna sorgesommaren» tillbragt 
några veckor hos henne, stundom också barnbarnen. »De 
ha ofta varit många på en gång.» Under den tid på mer 
än tre månader som ha förflutit sedan Runebergs död har 
hon varit ensam kanske 5 å 6 dagar endast. »De sjuttio 
åren» fick hon fylla i sitt gamla hem, omgiven även då av 
flere av sina barn. 
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Redan under sommaren 1877 hade Fredrika Runeberg be-
gynt sysselsätta sig med att ordna Runebergs papper och välja. 
ut vad som syntes lämpligt för ett häfte efterlämnade skrif-
ter. I slutet av september var det mesta ordnat och ren-
skrivet. Det övriga hade Ludvig tagit med sig till Kuopio 
för att ytterligare genomgå och slutredigera. Han var den 
av bröderna som gjorde »det mesta» för saken. Hannes och 
Lorenzo skulle också »hvar på sin ort» gå igenom »delar af 
det hela», »renskrifna af delningar jemte consepter» som de 
fått sig tillsända. Fredrik kunde inte hjälpa till, ty han 
gjorde tjänst vid en ambulans i rysk-turkiska kriget. Walter 
skulle i början av hösten lämna Finland igen och Robert 
kunde endast de första veckorna ta del i arbetet. 

»Redan då Runeberg var frisk, hade jag brukat samla 
alla bitar såväl af manuskript som redan till tryck begag-
nats som ock alla småbitar papper hvarpå han kastat en eller 
annan rad. De sednaste tretton åren hade jag helt och hållet 
varit vårdare och förvaltare af hans papper och kände hvarje 
lapp af dem, och dock öfverraskades jag nu när alt samlades 
och sorterades af att finna huru mycket det dock var», be-
rättar Fredrika Runeberg. 

Mycket lämnades dock fortfarande otryckt och renskrevs 
endast. »Vi hafva i häftet intagit endast sådant som vi an-
sett det Rbg sjelf skulle hafva gillat att efter hans bortgång 
få tryckas. Sveaborg som han icke velat sjelf allmängöra, 
hade redan stundom efter felaktiga afskrifter på så många 
håll blifvit tryckt, ja äfven öfversatt, att han tycktes anse 
det så kändt att skäl ej mera förefunnes till dess uteslutande 
ur samlingen af hans verk, ehuru han icke sjelf ville publi-
cerandet af grannlagenhet för den länge sen aflidne kommen-
dantens aktningsvärda famille. Rec. af Sveriges anor hade 
förläggare flera gånger begärt att få trycka, men hade Rbg 
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afslagit sådant, med anledning af den personliga vänskap 
hvari han sednare under en längre tid stått till författaren. 

Men sedan förf. af  lidit, likaså hans maka och ingen dem när-
stående qvarlefver förelåg inget skäl att vidare uppskjuta 

ett nytryck». 
Bland Fredrika Runebergs papper finna vi en mängd 

spår av förarbeten till Efterlämnade skrifter: förteckningar 
som hon gjort upp över dikter — en med tillkomstdata ut-
satta —, manuskript till titelsida, förteckning över innehåll 
och över otryckta stycken »föreslagna att icke tryckas», brev 
till Ludvig och Lorenzo där hon diskuterar olika dikter, om 
de böra tas med eller icke, brevkoncept till förläggarna 
Clouberg & C:o i Viborg och P. &. G. Beijer i Stockholm 
m. m. Med dem diskuterar hon papper och stilsorter, pris 
och tidpunkt för utkommandet, ger noggranna föreskrifter 
om uppsättningen, gör förslag till ombrytning då hon 
granskar korrekturen. ». . . att låta så små stycken som 
'Diktens årstider', 'Vinälskaren och Zeus' och ett par andra, 
kvart och ett upptaga en sida, går icke an, utan måste om-
brytning ske. Enligt nedanstående förslag till ombrytning, 
blefve tre pagina lediga att fyllas med stycken som här ännu 
ej finnas tryckta, och de altför många nästan toma sidorna 
skulle undvikas, så väl som den helt blanka sidan vid afdel-
ningens slut, näst före titelbladet.» Vidare för hon korres-
pondenser med olika personer för att skaffa avskrifter av 
Runebergs brev. Och slutligen ha vi av hennes hand ett 

»Förslag till förord till Efterl. skr.» som redogör för princi- 

perna för deras arbete. 
»Då en författare som tillvunnit sig bifall och kärlek af 

sin läsarekrets, har bortgått, så emotser man vanligen med 
intresse att, som ett kärt minne, få emottaga hvad som ännu 
kan finnas outgifvet af hans lifsverk, och de som i lifvet stått 
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honom närmast, anse sig också härvid hafva en slags heders-
skuld att gälda, såväl till den bortgångne som till allmän-
heten. 

Att det är ett svårt, ett ansvarsfullt företag, att efter en 
författares död utgifva hans efterl. skr. har ofta blifvit 
anmärkt. Uppgiften är kanske svårast för dem som stått 
den bortgångne närmast. Hvarje rad af hans hand synes 
dem dyrbar, många af dessa skrifter hafva varit dem bekanta 
sedan de utsprungit ur författarens penna el. rättare sagt 
ur hans själ. De närastående känna ofta de yttre impulser 
som inverkat på författarens känslor och på hans tankegång 
vid dessa skrifters frambringande och hafva just derföre 
svårare att bedöma dem. Å andra sidan kan deremot ofta 
den närastående bäst känna hvilka af en författares verk 
han sjelf skulle hafva velat gilla till tryckning eller icke. 
Med liflig känsla af företagets vigt har ock utredigerandet af 
J. I,. Rbgs efterl. skr. företagits. 

Att förf. sjelf icke ogillade det efter hans död skulle 
utgifvas ett urval af hans qvarlemnade verk, befintliga dels 
i mskpt, dels spridda tryckta förnämligast i H:fors M:blad, 
anser man sig vara säker om i följd af flere hans yttranden, 
och detta särskildt äfven hvad angår Sveaborg o. Sveriges 
anor, hvilkas intagande i Rbgs saml. skr. under förfs lifs-
tid han icke medgifvit. Återstår att önska det utförandet 
af företaget måtte svara mot berättigade fordringar. 

Då årtalet för ett styckes förf. varit kändt el. kunnat 
uppspanar har det vidfogats. 

Några stycken hvilka utan förfs tillstånd blifvit införda 
i den i Hfors 18.. tryckta upplagan af sjette häftet af J. I. 
Rbgs saml. skr. har man ansett nödigt att det oagtadt, då 
de saknas i öfriga upplagor, gifva ett rum äfven i förelig-
gande häfte. 
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Ännu qvarligga ett antal stycken, dem man icke ansett 
sig böra intaga i Rbgs efterl. skr. Så en mängd tillfällighets-
verser, tvenne längre episka dikter, hvaraf den ena ofull-
bordad, äfvensom allehanda längre och kortare verser, de 
flesta från förfs skol- o. tidigare univ. år. 

I det andra häftet ingår förfs efterl. dram. skrifter, och 
det tredje är ärnadt att upptaga hans uppsatser på latin». 

Efter ett och ett halvt års arbete kunde första delen av 
Runebergs Efterlämnade skrifter sändas ut i bokhandeln till 
julen 1878. Att det hade gått långsamt med att ge ut dem, 
skriver fru Runeberg i jan. 1879 till Emilie Björkstål »beror 
på det mesta af den samvetsgrannhet ined hvilken vi bjudit 
till att utföra vårt dyrbara värf, hvarföre det tagit tid mång-
dubbelt mot hvad man kunde begripa». Volymen omfattade 
367 sidor och innehöll dels dittills otryckta arbeten, dels 
sådana som förut blivit tryckta endast på spridda ställen, 
främst i Helsingfors Morgonblad för åren 1832-37. Rubri-
kerna för de olika avsnitten ge en antydan om innehållet: 
Blandade dikter, Tillfällighetsdikter och skämt, Skildringar 
i obunden form, Reflexioner, Estetiska avhandlingar, Recen-
sioner och uttalanden i varjehanda ämnen. Under våren 
1879 kom den andra volymen omfattande dramatiska dikter 
och brev på sammanlagt 338 sidor. Det tredje bandet — 
också det omfattande 338 sidor --- innehöll Runebergs skrif-
ter på latin, dels akademiska specimina, dels tal hållna vid 
13orgå gymnasium. Samma dag 1redrika Runeberg avled 
ingick en notis i Helsingfors Dagblad, att tredje bandet hade 
kommit ut i bokhandeln. Helt visst hade hon känt stor 
glädje vid att hennes krafter räckt till att fullborda verket. 

Ganska snart efter Runebergs död hade hos Fredrika 
Runeberg inställt sig frågan vad hon skulle ta sig till med 
det stora hemmet nu då Runeberg var borta och sönerna 
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voro bundna av sina tjänster på olika håll. Redan i februari 
1878 talade hon i brev till Emilie Björksten om hur tveksam 
hon var om hon skulle flytta till Helsingfors. Visserligen 
bodde några av sönerna där och hennes »enda, kära, gamla 
syster», »men jag har nu åter vuxit fast här och tror nästan 
att jag blir en rotlös planta om jag flyttar. Och dock, blir 
jag utsatt för långvarig sjukdom t. ex. visst vore det tungt 
ligga ensam, skild från alla egna». Men saken hade också 
en ekonomisk sida. Fredrika Runeberg skriver härom: 
»Frågan var huru med gården och lösegendomen skulle för-
faras. Att bibehålla allt orubbadt skulle väl varit kärast, 
men att låta en så stor summa stå räntelös och dertill under-
hålla en så stor gård med betydande kostnad, det kunde vi 
ej ha råd. Man sade att stadsboerna ville inlösa det hela, 
och för att underlätta sådant satte vi ett pris som betydligt 
understeg hvad vi ansåg det hela värdt. Tungt syntes mig 
att lemna alt, och gå från gamla hemmet så beröfvad alla 
gamla vänner derifrån och nu på min höga ålderdom nödgas 
uppsätta ett nytt för mig fremmande bo, men detta skulle 
jag dock underkastat mig för ändamålet att Runebergs hem 
kunnat få förbli orubbadt. Emellertid drabbades Borgå af 
den svåra affärskris som störtade flera af dess förmögnaste 
män och förluster drabbade på alla håll, och nu funnos e' J 

 att realisera det tilltänkta förslaget. Huru borde man 
nu göra? 

Så länge jag kvarbodde i huset, kunde dock någon möj-
lighet vara att bibehålla allt i gammalt skick, men det var 
mig så tungt och ödsligt, i Helsingfors hade jag flere af mina 
barn och längtade dock att på ålderdomen hafva deras om-
vårdnad och tröst. Men att utbjuda rummen till borthyrning, 
låta der inflytta en fremmande familj med all hvardagslifvets 
stoft och bestyr, ja kanske menniskor sådana som Rune- 
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berg under sin lefnad haft obehag före, nej detta kunde jag 
icke förmå mig till, jag satt då hellre qvar ensam, skild från 
alla de mina, oagtadt deras många uppmaningar att komma. 
Men nu kom ett annat förslag, Strömborg ville hyra rum-
men för skolan för unga flickor. Rummen skulle sålunda stå 
tysta och obebodda 3 månader af året och äfven under årets 
öfriga tider icke egentligen bebodda, endast några timmar 
af veckans hvardagar besökta af unga flickor. Ungdom. 
hade Runeberg alltid älskat, företrädesvis unga flickor, om-
gifven af en skara sådana trifdes han godt, nu skulle just 
sådana hans små älsklingar här samlas för att söka utbilda 
sig till ljus och kunskap, det föreföll mig som om just dessa 
vore lämpliga blommor att vexa i hans fordna hem.» 

Så föll det sig att Fredrika Runeberg efter att ha tillbragt 
några veckor sommaren 1878 hos sin son Ludvig och hans 
familj ute på Köparö i Borgå skärgård i augusti samma år 
flyttade till Helsingfors. Där hade hon lyckats få ett hem 
vid Mariegatan 19 i Kronohagen, i samma gård där hon hade 
bott som ung fru på 1830-talet. Blott ett litet stycke där-
ifrån bodde syster Carolina och de övriga professorskorna 
som hon innerligt höll av. I det gamla hemmet i Borgå drog 
Svenska Fruntimmersskolan in för två år framåt. Eru Rune-
bergs rum blev samlingsrum för lärarna, salen blev bönsal 
och samtidigt klassrum för högsta klassen. Också Rune-
bergs sjukrum, rävskinnskammaren, köket och handkam-
maren blevo klassrum. En hög panel av spännpapper skyd-
dade de vackra tapeterna. 

»livad jag behöfde för min person medtog jag af möbler 
och husgeråd, alt öfrigt nedpackade jag i byrår och pack-
lådor eller ock fritt stående i en bod i gården. Skulle, hvad 
jag dock ej vågar hoppas, sönernes affärer komma på den 
fot att de kunde umbära den summa som här ligger bunden, 



496 

så kan inom en dag alt vara återställdt i sitt gamla skick, 
kommer dock an på huruvida Borgå sedan vore hugadt att 
taga vård om en gåfva hvars underhåll dock blefve dyrt —» 

I Runebergsarkivet i Borgå finns ett litet häfte med 
rubriken »Beskrifning öfver Runebergs hem sådant det var 
våren 1878». Häftet innehåller ritningar över varje rum, 
varje vägg i Runebergs hem. Där uppges i detalj var 
möblerna stodo, vilka tavlor som hängde på väggarna 
och vilka blommor som växte i krukorna. Handstilen i det 
lilla häftet tillhör den man på vars porträttbyst Valter 
Runeberg har ristat in orden: Så mycket som ren värl-
den glömt, låg i hans trogna minne gömt. Allt förteck-
nades omsorgsfullt: möbler, konstverk, husgeråd, allt från 
det minsta till det största. Böckerna numrerades hylla för 
hylla så som de stå ännu idag, manuskripten ordnades och 
fru Fredrikas hemvävda servetter buntades i lådorna. 

Under de närmast följande åren grodde tanken att göra 
skolparentesen kort och förvandla det runebergska hemmet 
till en nationens gemensamma helgedom. J. E. Strömborg 
diskuterade den med professor G. Wallgren, som var ord-
förande i stadsfullmäktige och en inflytelserik man, och efter 
grundliga överläggningar beslöts att Wallgren skulle ta upp 
frågan i stadsfullmäktige, viss om att få understöd i drätsel-
kammaren. Den 21 juni 1879 framställde professor Wall-
gren förslaget att Runebergs hem måtte inlösas av staten 
och försättas i sitt ursprungliga skick. Då regeringen år 
1880 hade godkänt förslaget, inlöstes gården med löst och 
fast för en summa av 35,000 mark och dessutom anslogs en 
mindre summa för nödiga reparationer och förbättringar. 
Drätselkammarprotokollen från dessa år låta oss veta en del 
om den omsorg som lades ned vid reparationerna av hem-
met, hur väggarna i de rum där det behövdes kläddes med 
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tapeter av samma slag som förut och hur golven målades, 
utom golvet i Runebergs rum som under den tid rummet 
hade begagnats som skolrum varit helt och hållet täckt av 
mattor för att de vägar som slitits i målningen genom Rune-
bergs dagliga promenader skulle bevaras. En som var out-

tröttlig g i arbetet att ordna allt var Runebergs gamla vårda-
rinna och trotjänarinna, Maria Degerth, som var förtrogen 
med varje detalj. Hon hade följt med fru Runeberg till 
Helsingfors, men återvände efter hennes död till Borgå. 
Hösten 1880 stod hemmet färdigt, i stort och smått i samma 
skick det hade haft, i samma skick vi vant oss vid att se det 
med blommor och konstverk och böcker, med husgeråd och 
möbler och allsköns inventarier från vävstolen och täck-
bågen ute i boden till de gamla åkdonen nere i vagnslidret. 
Där stod allt återställt igen och tingen talade sitt tysta språk 
så klart förnimbart, att man — såsom stundom ännu idag 
— tyckte sig känna närvaron av de sällsynta människor 
som en gång hade byggt upp detta hem. 

Vid Mariegatan 19 i Kronohagen ordnade Fredrika Rune-
berg åt sig ett litet hem på två rum och kök. Det var som 
att komma in i den runebergska salen i Borgå, då man från 
tamburen steg in i hennes nya sal, ett trevligt rum med två 
fönster ut mot 1VIariegatan. Den gamla soffgruppen av 
mahogny satte sin prägel på rummet och likaså de gröns-
kande bladväxterna. Både fikusar, palmer och filodendron 
hade fått följa med för att inte tala om det fyrtiotal rosor 
som blommade rikt så snart vårsolen fått utföra sitt för-
nyelseverk. Till vänster låg sovrummet med den röda soffan 
snett vid fönstret som i Borgå. 

Till en början syntes Fredrika Runeberg leva upp i sin 
nya omgivning. Också här fann hon kärlek och omvårdnad, 
var omgiven av barn och barnbarn, nära anförvanter, vän- 

32 



498 

ner och bekanta som ofta hälsade på. Hon kände sig vid 
bättre hälsa än på länge, hennes tankar och intressen togo ny 
fart och det föreföll inte omöjligt, att hon skulle få fullborda 
det betydelsefulla verk hon hade föresatt sig som sin levnads 
sista mål, att teckna upp sina märkligaste minnen om Rune- 
berg. Men redan på vårvintern 1879 begynte hon känna sig 
skral. Fru Selma Strömborg önskar i ett brev den 2 april, att 
hon måtte »få bli raskare och slippa att vara 'soffliggande'». 
Krafterna avtaga dock alltmer och slutligen d. 27 maj kl. 5 
på morgonen gick hon bort »stilla och fridfullt som hon levat», 
»medan majsolens strålar lekte bland hennes blommor». 

Följande dag innehöllo alla landets förnämsta tidningar 
dödsrunor över Fredrika Runeberg. Man framhöll hennes 
litterära förtjänster, men dröjde dock främst vid hennes 
insats som Runebergs hustru. »Finland känner vad hon 
varit som sin ädle makes följeslagerska under livets alla 
skiften, dess lycka och dess prövningar, och ärar i henne ett 
mönster för kvinnan som maka och moder. Hennes minne 
kommer att jämte Joh. Ludv. Runebergs bevaras intill den 
senaste eftervärld», skriver Hufvudstadsbladet, Aug. Schau-
mans tidning. I Finlands allmänna tidning slutar nekrologen 
med orden: »Ljuv vare dig vilan vid din makes sida och ärat 
ditt minne! Då du av de sex söner du skänkt fosterlandet 
sänkes ner i kullen, skall hela Finland delta i dessas sorg och 
saknad.» Helsingfors Dagblad har en två spalter lång lever-
nesbeskrivning, som avslutas med en försäkran om att »då 
fosterlandet en dag reser vården över sin störste son, så 
skall denna på samma gång vara ägnad hans ädla allt upp-
offrande maka.» Morgonbladet talade om hennes litterära 
insats och framhöll, att hon utgjorde föremål för allas 
vördnad och tillgivenhet som Runebergs värdiga maka. 
Hon förstod värdera hans skaldskap, för diktens skönhet 
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ägde hon en säker blick som han litade till, med ömmaste 
omsorg vårdade hon om att han fick skänka så många stun- 
der som möjligt åt sitt arbete för samtid och eftervärld. 
Hennes sorg förbyttes efter Runebergs död i omsorg om att 
ingenting av hans hand skulle gå förlorat. Hela Finland kände 
och lönade med sin tacksamhet hennes outtröttliga omsorger. 
Ödet skänkte henne en stor lott, den att vara Runebergs 
maka. Eftervärlden skulle med hans bevara minnet av hen-
nes liv, och icke heller hennes grav skulle förglömmas. 

Den 31 maj kort efter helsingforstågets ankomst till 
Borgå sågs en sorgklädd skara skrida från bangården upp 
till Runebergs gravkulle, där nu Fredrika Runebergs enkla 
svarta kista smyckad med vita rosor och en lagerkrans sänk-
tes ner vid Runebergs sida. När sorgetåget nalkades graven, 
uppstämde en kör under kompositören Gabriel Linsens ledning 
»jag går mot döden var jag går». Graven var invändigt klädd 
med grönskande lummer och kantad med en slinga av vita 
evighetsblomster och blå pärlhyacinter. Efter jordfästningen, 
som förrättades enligt handboken, sjöngs andra versen av 
samma psalm och därefter myllades graven igen. Innan 
man skildes åt, sjöngs Geijers högstämda »Viken, tidens 

flyktiga minnen». 
Lika enkel och flärdlös som den bortgångna var i livs-

tiden var även hennes sista jordefärd, skriver ortstidningen. 
»Borgå fruntimmer» lade ner en blomsterkrans på graven. 
Wilhelmina Nordström hade med en förändring av Rune-
bergs dikt givit inskriften, som konstfullt hade broderats i 
guld på de vita sidenbanden: »Odödlighetens lugna sol för-
gyller det mål du sökte». På det andra bandet lästes orden 
»Fredrika Runeberg. Sov i ro!» Vidare smyckades graven 
med en bukett vita törnrosor och liljekonvaljer, »de ädla 

makarnas älsklingsblommor». 



SLUTORD 

Vi ha i det föregående sökt ge en bild av Fredrika Rune-
berg som människa, som medborgarinna och författarinna 
och sökt ådagalägga hur hon i sin person förenade de bästa 
traditionerna från vårt adertonhundratal: det svenska kultur-
arvet och den porthanska tidens nyvaknade patriotism. 
Jämte sin mångsidiga rika begåvning var det den barlast 
hon förde med sig ut i livet. 

Fredrika Runebergs diktning har till övervägande del sin 
rot i den nationella åboromantiken, men står som den i nära 
samband med de romantiska strömningarna i den europeiska 
litteraturen, särskilt England och Tyskland. Som vårt lands 
första scottlärjunge skapade hon den första historiska roma-
nen i vår litteratur på en tid då ingen enhetlig Finlands 
historia fanns skriven. Men hon hämtade också inspiration 
ur folkdiktningen. Herders ideer och Lönnrots verk befruk-
tade hennes ingivelse likaväl som Ossians sånger, vilka hon 
läste redan i sin första ungdom och även gjorde Runeberg 
bekant med långt innan Nils Arfwidsson hade återgivit 
dem på svenska. Fredrika Runeberg har i sig upptagit 
mest av romantikens väsen, men företräder därjämte den 
gryende realism, som från den romantiska fantasivärlden 
och myternas dunkel söker sig till sin samtids liv — eller 
då motiven hämtas från det förgångna — till historiens verk-
lighet. 

Också Fredrika Runebergs religiösa uppfattning var 
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mängd med romantikens ideer om en vis och mäktig Gud 
som styr världen »till allt mera ljus och förädling». Det är 
en optimistisk tro på mänsklighetens utveckling och framåt-
skridande till allt högre fullkomning som utgör själva kär-
nan i hennes livsåskådning. Kring denna kärna sluter sig en 
krans av höga medborgardygder: den flammande rättskäns-
lan, den varma patriotismen, frisinnet, omtanken om de 
svaga som växer ut till socialt ansvar och samhällsmoderlig-
het och slutligen en sällspord andlig vakenhet som brinner 
med klar låga in i det sista. »Ädel», »upphöjd», »rikt begåvad» 
äro de epitet samtiden oftast tilldelar henne. 

Som medborgarinna förfäktar Fredrika Runeberg de 
mänsklighets- och frihetsideal som liberalismen tog i arv av 
franska revolutionen. Hon kämpar för upplysning i alla dess 
former, för kvinnans rätt till uppfostran och utveckling, för 
hennes rätt att välja sitt arbete och förvalta sin egendom, 
över huvud för det förtrampade människovärdet, vare sig 
hon varsnar det hos kvinnan, hos kroppsarbetaren eller hos 
de färgade folken. Mycket av det hon drömde om förverk-
ligades redan under hennes livstid. Om än man inte kan säga 
att det var som direkta frukter av hennes framträdande, 
bidrog hon dock i icke ringa grad att skapa en upplyst opi- 

nion. 
Det var av oskattbar betydelse, att kärleken till en 

kvinna av Fredrika Tengströms resning blev Runebergs 
livsavgörande känsla i ungdomsåren. Den lycka som fyllde 
honom, då han mötte hennes storliniga hängivna kärlek, 
hennes kongeniala förståelse och orubbliga tro på honom, 
gav honom kraft att följa det bästa i sitt eget väsen. 
Tiden närmast efter 1828 blev hans betydelsefullaste ut-
vecklingsperiod. Känslolivet, där han tidigare drivits av 
olika impulser, vann fasthet och djup. Fredrika Tengströms 
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intelligens, hennes beläsenhet och allmänna intressen bidrogo 
att vidga hans vyer, hennes mer förfinade väsen avslipade 
hans och hennes högkultiverade patriotiska miljö verkade 
som den kraftigaste sporre att öka vetandet, fördjupa person-
ligheten och ställa sitt liv i den fosterländska kulturens tjänst. 

Vi ha lärt känna Fredrika Runeberg som en frisinnad 
kulturpersonlighet, en kvinnosakens banbryterska, en ini-
tiativrik och socialt kännande medborgarinna, en högt be-
gåvad författarinna, en allt uppoffrande hustru och mor. Var 
hennes egentliga storhet låg, i vilket avseende hela vårt folk 
skyller henne sin största tacksamhet såg Johan Vilhelm 
Snellman klart, då han vid Runebergs öppna grift i foster-
landets namn tackade henne för varje dag av lycka hon 
berett, för varje öm omvårdnad hon hade skänkt sin käre, 
hela vårt folks store sångare. 



BILAGA 1 

UR ETT BREF FRÅN UTSKOTTSTIDEN 

Tidningarnas andraganden emot den föreslagna lika arfsrätten 
för man och qvinna, hafva legat mig i hågen dessa dagar. 

Jag kan icke underlåta att gifva dig del af mina funderingar 
i saken, huru ovisa du än torde anse dem. 

Minnes du Bulwers Eugen Aram? Minnes du dess motif? Så 
vidt jag erinrar mig var det sådant: En ädel, med alla snillets 
och vetandets skatter utrustad man, kan icke, som han ville, 
göra menskligheten lycklig genom sin förmåga, ty han är fattig. 
En neslig girigbuk, en procentare, ett krypfä, som lefver ingen 
till glädje eller nytta, äger millioner. Att röfva och mörda är 
visserligen orätt, men sett ur den stora, allmänna nyttans syn-
punkt, blir här den högsta orätt den högsta rätt, och Eugene 
Aram mördar gubben för att vinna medel för sina stora planer 
till mensklighetens nytta. 

Nåväl! Qvinnans rätt till lika arfsrätt som mannen, förnekas 
icke; men det är dock blott enfalldigt folk som anser henne böra 
få äga denna rätt, ty det är, för det allmänna, nyttigare att hon 
beröfvas sin rätt. 

Regeln är gammal och famös: ändamålet helgar medlet. Den 
är ej ifrån i går. 

Att ur orätt och våld ofta kan uppstå ett godt, se vi dagligen. 
Vi tro ju på en högre rättvisa som så länkar mensklighetens öden. 
Men att begå ett våld för att deraf skall uppstå ett godt: slå ihjäl 
procentarn för att verldsförbettraren måtte få pengar, nej, san-
ning och rätt äro efvigt de samma och icke kautschukgubbar 
som kunna dragas och töjas efter behag. Eljest, hvad vore rätt, 
hvad vore orätt? Nej, ändamålet helgar icke medlet! Orättvisa 
är och förblir orättvisa om än något godt synes ur den kunna 
uppvexa. 

Men jag måste dock säga dig äfven hvad jag tänker om den 
olika arfsrättens stora nytta. 

Den lika arfsrätten. kommer att föranleda hemmans kl Ening 
i oändlighet, säger man. 
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Har då den svenska jorden blifvit söndersplittrad i följd af 
den lika arfsrätten? Våra förhållanden äro ju ganska lika Sveriges. 

Större lätthet för äldsta brodren att utlösa syskonen äger 
rum vid olika arfsrätt, heter det. 

Då man antager, såsom väl ungefär torde vara förhållandet, 
att af de som i vårt land skifta arf, lika många äro män som qvin-
nor, så vinner den broder som ärfver hemmanet visserligen en 
fjerdedel större arf nu, än han vid lika arfsrätt skulle vinna. Men 
hvad utlösen af medarfvingarna vidkommer, så måtte det ju bli 
för honom detsamma om han skall betala två lotter åt bror och 
en åt syster, eller en och en half åt dem hvardera. 

Dertill kommer att en hemmanson sällan gifter sig med någon 
annan än en hemmandoter. Han vinner ju sålunda i sin hustrus 
större lott, ersättning för den del af sitt arf som han vid den lika 
delningen anses hafva förloradt. Egen synes mig deremot den 
yttrade tanke vara, att qvinnan skulle få sitt förminskade arf 
ersatt, då hon gifter sig med den rikare lottade mannen. Alldrig 
har jag hört någon säga: »hon fick så eller så mycket pengar med 
sin man», hvilket ock vore underligt sagt då ju alldrig hustrun 
disponerar mannens egendom, ofta nog ej ens vet huru han med 
den styr och ställer; men deremot säges allmänt och enligt med 
förhållandet: »mannen fick så eller så mycket med sin hustru». 
Nyttan af den olika arfsrättens bibehållande synes mig sålunda 
icke stor. Rättast vore då kanske att taga steget fullt ut. Kan 
med skäl af qvinnan, henne ohördan, tagas en tredjedel af hvad 
hon ärfver, hvarföre skulle då mera skrupler göras med hvad 
hon förvärfvar? Altså: vore det icke skäl att för landtdagen 
föreslå det af alt hvad qvinna möjligen kan förvärfva, en tredje-
del må tillfalla hennes närmsta manliga anförvandt. Tredje-
delen af hennes lön som piga, tredjedelen af hennes dagspenning 
o. s. v. Att det ena vore mer orättvist än det andra, torde vara 
svårt att bevisa, och torde det icke eller vara nödigt då ju ingen 
synes förneka rättvisan af lika arfsrätt. Och huru nyttig vore 
icke för männen min nyss föreslagna lag? 

Tillåt mig att med dig ännu tala om en annan sida af saken. 
Bland allmogen får ju qvinnan sällan ut ens sin halfva lott, säges 
det, hvarföre skulle man då tillerkänna henne en hel? Står det 
då verkligen i vårt fädernesland så sorgligt till, att hälften af 
dess invånare ej ens få njuta den ringa rättvisa som lagen till-
erkänner dem? Och vi skryta dock öfver att vårt land är ett 
laglydnadens hem! Detta tyckes just icke tala för att klagomålen 
öfver qvinnans ställning skulle vara oberättigade. Finnes det väl 
något som tydligare talar för nödvändigheten af att likställa 
qvinnans rätt med mannens, än just ett sådant åsidosättande af 
lagens klara bokstaf, så snart det är qvinnans sak den förfäktar? 
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Finnes det något som tydligare visar att qvinn.ans ställning be-
höfver höjas; att hon, åtminstone hos allmogen, ännu är en va- 
relse utom lag och rätt. 

Behöfver jag erinra dig om att den som lagen förnekar rättig-
heter i bredd med ett lands öfriga inbyggare, den är en träl, och 
att det folk som gör qvinnan till träl, det ger henne ock trälens 
lyten, mer eller mindre, allt i den mån hennes samhällsställning 
göres mer eller mindre beroende. Trälen är listig, håglös, falsk, 
utan lyftning i hjerta och håg, nyfiken, småsint och hämndgirig. 
Väl, är det dessa lyten ett folk bör finna sin nytta i att inplanta 
hos sina qvinnor? Är det med sådana egenskaper hon skall upp-
fostra ett ädelt folk? Och det är dock hon som bör så fröna och 
vårda groddarna till ett folks moraliska utveckling. Jag hoppas 
att du icke härpå svarar mig på det så mycket vanliga sättet att 
förlöjliga och drifva gäck med hvarje yrkan på rättvisa åt qvin-
nan, icke heller genom att visa huru ju både Clemence och Sophie 
och Stina och Maja och Lisette alla ha beskedliga män och huru 
Rosali till och med håller sin man under toffeln o. s. v. Det är 
sannt och medges gerna till fullo, att rättvisa och mensklighet 
innebor så pass allmänt hos menniskor, att de flesta män dock 
bemöta qvinnorna beskedligt nog, ja äfven ofta, med godhet. 
Ja, till och med Amerikas slafägare sägas ju till det mesta be- 
handla sina slafvar fullt ut lika bra, som vi bemöta den fria arbe-
tarn, ofta nog bättre. Och dock, hela slafveriets så »nyttiga» 
institution, är den i sjelfva verket så nyttig för det land som 
finner den så nyttig? Monne ej slafvarne sjelfva skulle nöja sig 
med hälften mindre godhet af sina herrar, om de finge emottaga 
den som en rättighet och icke som en nåd? I vår tid älskar man 
ej nåd, man begär blott rätt. Den godhet vi skola emottaga som 
en nåd, den smakar oss ej. 



BILAGA 2 

I FRÅGA OM GIFT QVINNAS RÄTT ATT SJELF DISPO- 
NERA SIN EGENDOM. 

Bra enkel tycks ju denna fråga vara. I ett äktenskap som 
verkligen förtjenar detta namn, skall väl hustrun aldrig bli i 
mera förlägenhet än hittils om sin egendoms förvaltning, såframt 
mannen förstår sig derpå och hon således har hans råd och biträde 
att påräkna. Lefva åter makarne i oenighet, så tyckes så mycket 
mera skäl vara att hustrun sjelf må kunna råda öfver »gods sitt» 
och icke lemna det i händerna på en person med hvilken hon står 
i split. Hvad beträffar den husliga lycka som skulle störas af att 
hustrun kunde disponera egna medel, så synes den något besyn-
nerlig. Jag erinrar mig härvid ett hushåll bland mina bekanta. 
Ute i verlden hörde jag ofta hustrun klandras för den altför ringa 
vård hon egnade sin klädsel. Hon brukade ofta altför gamla 
och urblekta kläder och aldrig någon af dessa små prydnader 
som göra ett fruntimmers toilett behaglig. Jag insåg att hon var 
stolt och plågades af att begära något för sin person, ehuru man-
nen visst icke afslog någon sådan begäran. Dessa upprepade: 
»Älskade, vill du gifva mig pengar till kängor, får jag köpa mig 
lärft till linnen» o. s. v. plågade henne, hon kunde ej förmå sig 
att underkasta sig sådant annat än i alra högsta nödfall, och för-
aktade dem altför djupt för att begagna sig af dessa älskvärda 
småkonster, hvilka synnerligen i franska causerier framställas 
såsom varande så täcka, så näpet qvinnliga, då hustrun genom 
en rad af små knep, (aj, ordet var något fult men föll så ur pen-
nan) nej, jag menar genom små älskvärda koketterier och smek-
ningar lyckas locka mannen att skänka henne en klädning, en 
hatt eller en schavl. 

Emellertid hände sig så att den nyssnämnda hustrun blef 
ägare af en liten summa, den hennes man tillät henne att behålla 
och sjelf förvalta, och jag har alldrig kunnat märka annat än 
att detta blef till verklig lycka och glädje. Att toiletten snart 
blef i passande skick, må vara ett lappri, men mera var att mån-
gen kanske till och med bitter känsla derigenom undgicks, och 
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att mannen sjelf deraf hade en och annan liten trefnad, syntes 
påtagligen. En oafvislig utgift, just på den stund mannen vill 
vara ostörd eller kanske blott för ögonblicket råkar vara vid 
dåligt lynne, liqvideras lätt af hustruns lilla kassa, till dess en 
lämpligare stund inträffar. En liten trefnad i hemmet kan be-
redas, en obetydlig prydnad i rummen, eller dylikt som dock ger 
hemmet ett trefligare utseende. En liten önskan af barnen kan 
tillfredsställas m. fl. dylika småsaker, obetydliga i sig sjelfva, 
men som dock ge åtminstone qvinnohjertat fröjder, ja, kan till 
och med någon gång tillfredsställa en liten fantasi, af sådana 
som männen dagligen tillfredsställa många, utan att ens veta 
deraf, och hvilka skulle förloradt alt intresse om hon dertil nöd-
gats begära medel, och sådana der småfröjder göra lynnet lätt och 
gladt, och bidraga äfven derigenom till hemmets trefnad. 

Att förhållandet blefve annorlunda derföre att hon ägde laglig 
rätt att disponera ärfda eller förvärfda medel, och icke blott 
genom mannens godhet erhållit tillstånd dertill, torde väl icke 
vara skäl att antaga, likasom icke heller ifall hon skulle äga 
större medel än den nyssnämnda qvinnan och sålunda kunna 
besörja större utgifter i huset än blott småsaker. I allmänhet 
synes Vikingen eget nog ha en viss ansatts att vilja ställa så att 
hustru må ha så mycket möjligt är att vinna på mannens död. 
Detta är ridderligt, ty det bevisar hur orubblig Viking anser 
hvarje hustrus kärlek och trohet mot maken vara. 

Att dock äfven hustrun skulle i de flesta fall vara ganska 
illa tjenad med det välvilliga förmynderskapet af en fremmande 
som egde tillse att hennes kapital skulle förbli orubbadt till man-
nens död, synes i ögonen fallande. En sjukdom eller ett olycks-
fall sätter den eljest duglige och verksamme mannen för längre 
eller kortare tid ur stånd att försörja de sina, hela famillen, man 
hustru, barn lida nöd, ja förgås i elände, hustruns förmögenhet 
vore nog för att afhj elpa nöden, men nej, nu eger hvarken hon 
eller mannen rätt att dertill använda ens någon del deraf. Jag 
ser verkligen i så fall ingen annan hjelp än att mannen af idel 
ädelmod måste taga lifvet af sig för att hustrun må få rättighet 
att sörja för sina barn. 

Eller ett barnlöst folk anser sig ej ha skäl att lefva på för-
knappning, hustrun har att i fall af mannens död vänta en pen-
sion som hon kan lefva af. Man ville nu gerna låta kapitalet 
stryka med för att njuta lifvet tillsamman, nej säger förmyndarn; 
kapitalet får ej rubbas. Eller hustrun är sjuk, en resa till södern 
skulle rädda hennes lif, men — kapitalet får ej röras, men hon får 
gerna dö bort från sitt kapital. 

Mannens inkomster äro till en början små, man hade tänkt 
att tillsvidare slå sig ut med de små inkomsterna, om än hust- 
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runs lilla kapital någongång i nödfall måste till någon del angripas, 
så vore det ju af föga vigt då innom få år mannens inkomster 
blifva mer än tillräckliga. Eller man hade räknat på att han skulle 
kunna utvidga sin affärsverksamhet genom det af hustrun i 
affärerna insatta kapitalet eller många liknande fall att förtiga. 
Nej intet giftermål kan bli af, hustruns kapital skyddas af för-
myndarn, får ej röras före mannens död. — 

Då enligt Vikingens beslut en ogift qvinna ej har rätt att i 
denna sak föra talan, så torde säkrast vara för att bevisa rättig-
het härtill att underteckna: 

fru. 



NOTER 

1. 

1807-1810. 

r. 5. Finsk biografisk handbok, utg. av Tor Carpelan, sp. 2179. 
r. 2. Tor Carpelan: Ättartavlor för de på Finlands riddarhus 

inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna, s. 335. 
Helsingfors 1941. 

S. 4, r. 17. En son till prof. Gabriel Juslenius var biskop Daniel Jus-
lenius, den förste som gav ut en finsk ordbok. 

S. 4, r. 26. BAI: 109. 
rr. 4, 8 och 13. FRA. 
rr. 1, 3, 8, 12, 19. FRA. 
r. 14. Sverker Ek: Den första Idyll och epigram-cykelns till- 

komsthistoria. HI,S 13, ss. 50. 53 och 54. Hfors 1937. 
S. 7, r. 22. Jfr Ernst Lagus: Ur och i anledning av Fredrika Rune- 

bergs brevväxling i ungdomsåren, s. 67. FU 29. 1915. 
r. 5. BAI: 111 f. och J. E. Strömborgs anteckningsböcker. 

S. 10, r. 23. Se ock M. G. Schybergson i Finsk biografisk handbok, sp. 

2189 f. 
S. 10, r.29. Alma Söderhjelm: J akobstads historia III: 261. 
5. 11, r. 11. Redan vid Januariutskottets första pleum väckte Teng-

ström förslag om att mötesförhandlingarna skulle förklaras offentliga. 
Samma vidsynthet visar hans motion om preventivcensurens avskaffande 
- »lagbunden tryckfrihet utgör ett livsvillkor för konstitutionens utveck-
ling» - och hans försvar för ekonomiutskottets förslag vid 1863-års lant-
dag om införande av metersystemet. Vid behandlingen av ny näringslag 
talar han för skråväsendets avskaffande och då legohjons- och lösdriveri-
förordningen behandlades gjorde han märkliga inlägg präglade av för-
ståelse för de små i samhället. Han är en ivrig förespråkare för utveck-
lingen av landets kommunikationer, särskilt Österbottens. Behovet av 
nya fyrar och sjömärken förfäktar han med förvånande sakkännedom, 
o. s. v. Den frisinnade uppfattning han i allmänhet gjorde sig till tolk för 
hade dock sina gränser. Knappast sympatiserade hans syster Fredrika 
med honom, då han i fråga om kvinnors myndighetsålder hyste »någon 
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betänklighet att tillsvidare möta kvinnans likställande med mannen». 
Jfr Al. Ahlström: Gabriel Tengström, I Som lantdagsman, II Borgmästar-
tiden. Jakobstad 1932-33. Särtryck från tidningen »Pedersöre». 

r. 22. Alma Söderhjelm: a. a. III: 260. 
5. 11, r. 27. Alma Söderhjelm: a. a. III: 254. 

r. 13. FRA. 
S. 12, r. 31. Robert Tengströms biografi, författad av prof. Gunnar 

Castr&i, ingår i FU 17. 
r. 25. FRA. 
r. 3. Alma Söderhjelm: a. a. I: 125 f. 

S. 14, r. 28. Den läsare, som vill bilda sig en närmare föreställning 
om de lokala förhållandena på orten vid 1800-talets början, hänvisas till 
den kulturhistoriska bokfilmen »Runeberg och hans värld», ett bildurval 
av Marta Hirn, med text av Yrjö Hirn. (H:fors 1937), där Forss&is »grund-
ritning» återfinnes ss. 7 och 8. 

S. 14, r. 32. Också i stadens rederirörelse var tullförvaltare Tengström 
med. Fregattskeppet »Redligheten», som kapten Lorens Ulrik Runeberg 
som nygift i aug. 1803 mönstrade besättning till och reste ut på en tre års 
långtur med, ägdes av Joh. Roos, Adolf Lindskog och C. Fr. Tengström. 
- Jfr Al. Ahlström: J. L. Runebergs föräldrar, s. 13. Särtryck ur »Peders-
öre». 1937, Jakobstad. 

r. 29. Uppgifterna på denna och föregående sida om familjen 
Tengströms förhållanden under vistelsen i Jakobstad äro benäget meddelade 
av stadsdirektör Al. Ahlström, Jakobstad. 

r. 14. Ur ett icke publicerat föredrag om Fredrika Runeberg 
hållet vid Åbo akademi d. 24 nov. 1929 av fröken Ida Strömborg. 

r. 3. Citerat enl. Ernst Lagus levnadsteckning över Mikael 
Choraeus. SLFS: XLVIII, s. XXXI, H:fors 1901. 

S. 17, rr. 10, 12, 15, 20, 21, 27, 31. FRA. 
r. 5. FRA. 

II. 

1810-1827. 

r. 8. Jfr W. Söderhjelm, Åboromantiken, s. 199. Borgå 1915. 
r. 21. Jfr W. Söderhjelm, a. a. samt Finsk biografisk handbok, 

utg. av Tor Carpelan, sp. 2179 f. 
S. 20, r. 12. Magistratssyneinstrumentet som ingår i volymen »Brand-

försäkrings Instrumenter 1799-1807» i Åbo Magistratsarkiv, är daterat 
23/5  1799 och värderingen är av magistraten och stadens äldste godkänd 
11, s. å. 

S. 23, r. 21. En plankarta från 1756 över den centrala delen av Åbo 
med klosterkvarteret ingår i prof. Gabriel Nikanders uppsats: Byggnads-
skick i gamla Åbo, Svenska kulturbilder bd III: 243. H:fors, 1930. 
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r. 30. Ur »Lilla isgumman», s. 103 i T. o. D. 
rr. 5, 6, 27. Fredrika Runeberg, Min pennas saga. 
rr. 4, 9, 16, 22. Mps. 

S. 25, r. 28. T. o. dr., s. 102 f. 
S. 27, rr. 8, 16, 23. Mps. 
S. 27, rr. 18, 21. BA III: 267. 
S. 28, rr. 1, 3, 4 f. Mps. 
S. 29, rr. 5, 17, 19, 20, 27. Mps. 
S. 29, r. 23. FRA. 
S. 30, rr. 3, 9, 20, 23, 26. Mps. 
S. 30, r. 17. Följande brev i Runebergsarkivet i Borgå ger oss en liv-

full bild både av livet på 011insaari och av kusin »Catherines» älskliga, 

kultiverade väsen: 

»011ins: 16 September 1821. 

Min bästa Fredrique! 

Det gläder mig hjerteligen att du frisk och utan särdeles olägenheter 
hemkom till dina hulda föräldrar du kan nu kanske mera än förr känna 
värdet af att få vara hos dem - låt dem äfven alltid få anse det för sin 
största glädje att hafva sin Fredrique hos sig! Jag tackar dig för ditt bref, 
låt mig äfven framdeles genom några rader få höra af dig, huru du mår, 
hvad du företager dig och för öfrigt allt hvad som gör dig glädje eller leds-
nad: allt som angår dig intereserar mig, du skall alltid i mig finna en del-
tagande vän som gläds med dig, men äfven med dig delar det mindre be-
hagliga i lifvet - Bästa Fredrique! allt hvad du med dina goda Föräldrar 
i dina bref talar om det lilla jag kunde göra för dig under din härvaro, gör 
mig flat - jag förstod alldrig att däruti låg någon förtjenst, jag ansåg dig 
som en af mina systrar, och då emottog du tillika med dem en så liten del 
af allt det goda jag af mina älskade Föräldrar emottagit, och jag nu genom 
min ömhet mot mina syskon söker bevisa att jag vet värdera. 

Jag ville berätta dig något nytt härifrån, man lär väl ej kunna säga 
dig något som du ej känner genom flickornas bref hvarmed de hela dagen 
så ifrigt varit sysselsatte, (de hafva äfven skrifvit till sina frånvarande 
Bröder). Wåra nöjen utomhus hafva så till sägandes varit inga, några 
bärplockningar och små ströfverier på 011insaari ägor, jemte en gunga i 
trädgården, hafva varit vårt mästa nöije. Catharina dagen väckte vi Mama 
med musique, sedan emottogo vi alla henne med blomsterkransar i en löf-
sal för tillfället gjord mitt i trädgården mellan de fyra rönnarne, där vi nu 
drucko Caffe och äfven firade ef:middagen tillika med ett sällskap af Mam-
mas mäst bekanta. Parablerne [Krummachers] har jag änn ej haft tid att 
läsa, och äfven med all anan lecture både för mig och flickorna har det gått 
mycket lamt: de ville ej komma sig i ordning dermed sedan du reste, så att 
midsommarslofven varade mycket länge: jag tror dock att den mörka hös- 



512 

ten skall göra oss snällare. Om aftnarne hafva vi väl redan eldsljus, men 
inga aftonbaler med kråkdans och Hållola pålska hafva än begynts. Flic-
korna försöka väl ibland agera, och Louvise påminner sig sin favorite Berg-
grål, Men hon har nu så korta roler och gör så hastigt sin slut pirouette 
med utrop 'Ja då Fredrika ej spelar emot mig'. Jag tror att äfven du vid 
hemkomsten från ett grant Spectacle önskar att Louvise med dig derur 
ånyo upförde en god Scen. Om icke hösten varit så långt liden, hade flic-
korna Sovelius fått resa till Stockholm med deras Far, som ville hafva 
dem dit med sig, men sedan ändrade beslut för de kalla vindacnes skull 
- för Lise isynerhet kunde denna resa blifvit af mycket nytta. Må väl 
goda Fredrique! Anmäl min vördnad för dina kära föräldrar, helsa dina 
syskon och låt mig ibland af dig få ett tyskt eller franskt bref. 

Din vän Catherine Bergbom.» 

S. 31, rr. 3, 8, 31. Mps. 
S. 31, r. 24. I Mps berättar Fredrika, att hon i Schillers »Geisterseher» 

hade funnit en klav, som nu skulle försökas och »billetter i skiffer flögo 
omkring åt alla håll». Det synes ha varit smått intressant, att bland mot-
tagarna befann sig »en ung man, en af min morbrors skrifvare», för hon 
nämner, att det var »i all vårt hjertas oskuld» de sände sina biljetter till 
honom och att »något slags kurtis eller flammande» inte kom ifråga. Samme 
unge man blev rätt brydd, då han skulle infria ett löfte att berätta en saga 
för den ungdomliga skaran, men redan strax i början avbröts av Fredrikas 
utrop: »Ah, Aladdin eller den underbara lampan!» »Det var endast med 
möda vi lyckades öfvertala berättarn att fortsätta, sedan han fann sin saga 
förut känd, åtminstone af en af åhörarne.» Hon hade läst Oehlenschlägers 
bearbetning, Tusen och en natt kände hon ännu inte till på den tiden. 

S. 32, r. 27 f. Mps. 
S. 33, rr. 1-9. Mps. 
5. 33, r. 14. Brevet i Kellgrenska samlingen i U. B. Helsingfors. 
5. 33, r. 16. Sjökapten Fredrik Vilhelm Hjelt, f. 1782, d. 1858, g. m. 

Carolina Gustava Caloander. Hedvig Lovisa Chytraeus, f. 1790, d. 1839, 
g. m. Christian Ludvig Hjelt, f. 1786, d. 1849, bror till föreg. Jeana Hjelt, 
f. 1804, d. 1884, g. m. tulltjänstemannen Karl Gustaf Weurlander, var 
brordotter till de två bröderna ovan. 

S. 33, r. 20. Dammert. Troligen sedermera provinsialläkaren Adolf 
Wilhelm Dammert, f. 1800, d. 1858. Jfr s. 149-50. 

Tams, Sigfrid Karl Matias, f. 1803, d. 1836. Sist sjukhusläkare i Peters- 
burg. 

Caloander, Adolf Niklas, f. 1799, studerande. 
S. 34, rr. 4, 7, 15. Mps. 
S. 34, r. 22. I brev d. 8/3 1824 skriver Carolina Bergbom, f. Tengström: 
»Fredrique har i vinter gått och lärt sig engelska hos en fru Salmberg, 

den samma som jag förr i verlden lärde mig för.» (Kellgrenska Saml. U. B. 
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H:fors.) Förutom att brevuttalandet preciserar årtalet då Fredrika Teng-
ström läste för fru Salmberg, har det ett visst intresse, då det låter oss veta 
att också Carolina tidigare hade läst för fru S. Det ger belysning åt för-
äldrarna Tengströms bildningsintresse och visar dessutom, att Fredrikas 
begäran att få läsa för fru Salmberg inte var så djärv som det måhända 
kan synas av hennes egen framställning. 

S. 34, r. 24. Enl. ett tryckt meddelande från de anhöriga om hennes 
död. Bevaras i Runebergsarkivet i Borgå jämte fyra brev på franska av 
hennes hand från början av 1830-talet och ett på svenska från år 1864. 

S. 36, r. 2. Mps. 
S. 36, r. 12. Bland diktare Fredrika Tengström med all sannolikhet 

läste, kunde nämnas Thomas Moore, vars färgprunkan.de österländska 
romans om den indiska prinsessan Lalla Rookh (1817) redan i slutet av 
1820-talet utkom i Åbo i svensk översättning av Lars Arnell på 
samma gång som den irländske skaldens historisk-exotiska roman The 
Epicarean, en ung atenares romantiska äventyr i Egypten på 200-talet 
e. Kr. Åtminstone visade hon sig senare under sin journalistiska verksamhet 

intresserad av Moore. 
S. 37, r. 16 och 17. Mps. 
S. 38, r. 6. 
Om det lundahlska hemmets kulturella intressen, se närmare Gunnar 

Castr&L: Bröderna Gösta och Carl Lundahl. HIS 16, s. 172 f. H:fors 1940. 

S. 38, r. 20. E. Nervander, Till Augusta Lundahls minne, Finsk tid-
skrift 1893. - Alexandra Gripenbergs studie över Augusta Lundahl i 
Finska kvinnor på olika arbetsområden, utg. av Finsk kvinnoförening. 

H:fors. 1892. 
S. 39, rr. 9 och 19 f. FRA. 
S. 39, r. 20. Ingår i SS tom CCXLIV: 2 s. 168 f. och lyder: 

Huhhu-leken. 

Trenne glada kvällar lekte 
jag i sköna flickors sällskap; 
ena kvällen yr och ledig, 
andra kvällen glad och fången, 
tredje kvällen tyst och lämnad, 
ej dock tyst för hela kvällen, 
ej för hela kvällen lämnad; 
ty den yra Fanny gömt sig 
skälmskt i närmsta rum allenast. 
Men vi lekte echoleken: 
ensam med förbundna ögon 
stod jag i den muntra ringen; 
än den ena än den andra 

33 
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träffade den räckta käppen, 
än den ena än den andra 
svarte åter då jag frågte. 
Huhhu frågtes, huhhu svartes, 
huhhu huhhu! aldrig, aldrig 
nämnde jag vid namn den rätta. 
Ständigt gäckades min gissning, 
ständigt blev min axel klappad. 
Äntligt mottogs käppen åter: 
huhhu frågtes, huhhu svartes, 
huhhu? huhhu - det är Fanny! 
Bindeln löstes, Fanny var det, 
rodnande stod hon framför mig 
och den skälmska skaran smålog - 

S. 40. FRA. 
S. 41, r. 9. FRA. 
S. 41, r. 20. BA I: 332, not 36. 

juli 1827-okt. 1828. 

S. 43, r. 13. Jfr W. Lagus, Från pojkåren till gymnasiet, s. 6 f. Arbetet 
har även i övrigt lämnat konkreta uppgifter för detta och närmast följande 
kapitel. 

S. 46, r. 12. SS. Kommentar till Dikter I-III, s. 166. 
S. 46, r. 16. G. Castr&t: Runebergs ungdomslyrik. Föredrag vid 

Finska vetenskaps-societetens 100-årsjubileum den 28 april 1938. Societas 
scientiarum fennica årsbok XVI B N:o 9, s. 6. 

S. 46, r. 20. I. A. Heikel, Johan Ludvig Runeberg. Hans liv och hans 
diktning I: 88. H:fors 1926. 

S. 46, r. 20. Dr Ruth Hedvall utvecklar tanken i sin studie över upp-
rinnelsen till Svartsjukans nätter. »Det är begripligt», skriver hon, »att 
Runeberg, som för inte länge sedan, djupt upprörd, hade låtit ungdoms-
förbindelsen med Fredrika Juvelius gå isär, inte kunde dikta en ljus idyll 
på grundvalen av detta minne. 'Midsommarfestens' fortsättning synes i 
stället ha blivit 'Svartsjukans nätter', som påbörjades inte långt senare. 
Den var hans botgöringsdikt.» - HLS 17, s. 142. 1942. 

r. 24. FRA. 
r. 15. Kronologien i Fredrika Runebergs anteckningar är inte 

strängt genomförd, och som prof. G. Castr6n påpekar i kommentaren till 
Dikter I-III: 47 f. SS, tom CCLXX: 1, 1938 kan dikten möjligen hän-
föras till våren eller försommaren 1828. Skäl finnas dock som tala för det 
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tidigare året. W. Lagus berättar (a. a. s. 35 f.) hur han som liten gosse 
sommaren 1827 beundrade Runebergs skicklighet att med löpsnara fånga 
korsnäbbar m. m., »ett mästarprov, det ingen ens vågade tänka på att göra 
efter». Utan svårighet inhämtade han däremot hans metod att med fett 
som lockbete fånga talgoxar i en korg med lock, som hölk uppe av en fall-
pinne. »Ymnigast» utföll fångsten av domherrar och sidensvansar, då man 
på några brädstycken satte fast tagelsnaror som man dolde med rönnbärs-
klasar. 'Då kunde det hända att hela brädet blev fullt av småfåglar. »Den 
ena hade fått snaran om halsen, den andra kring foten eller vingen o. s. v., 
alla jämmerligt flaxande». Fångsten fick vanligen den avslutningen, att 
de skadade fåglarna stektes som läckerbitar till frukosten, medan de andra 
fingo flyga till skogs igen, utom då Runeberg någon gång införlivade ett 
särskilt vackert exemplar med »den uppfostringsanstalt för småfåglar» han 
höll, dels fritt, dels i bur, i skolkammaren. - Det förefaller troligt att Fred-
rika Tengström med dessa syner för ögonen leddes till sitt något sarkastiska 
skämt med poeten. Ett annat skäl som talar för dateringen 1827 är att 

Fredrika T. (a. a.) berättar att Runeberg »samma höst» skrev »Gratula- 
tion. . . der jorden, solen, månen och stjernor, ängen och skogen uppvakta 
magistern me d sina gratulationer» m. a. o. Himlakropparnas uppvakt- 
ning, och det skedde ju till Ludvigsdagen d. 2 okt. 1827. 

S. 48, rr. 1, 5, 27. Mps. 
r. 10. Jfr. W. Söderhjelm: Johan Ludvig Runeberg, ny upp- 

laga, I: 101. 
5. 48, r. 15. Runeberg i brev till sin mor d. 11 sept. 1827. BA I: 97. 

r. 7. Mps. 
r. 29. Prof. Gunnar Castrén har satt mig i tillfälle att ta del av ett 

brev från fru Catharina Bergbom, f. Calamnius, till sonen prof. Fredrik 
Bergbom, vilket ger en målande bild av omsorgerna med försäljningen av 
Fredrika Tengströms handarbeten. Brevet är daterat Uleåborg 27/9 1827 
och bevaras i Kellgrenska samlingen i H.U.B. Fru Bergbom skriver: »helsa 
din Svärmor och Svägerska från os. Fiia skickar pengar för blommåna 
så mycket de ha flutini. vita huvu bona är såld. trenne(?) röda turbaner 
är sålda. di huvu bona som är kvar så tycker di at di är för dura. ha di 
vari vita så har di vari sålda. den mörka half kransen som kom med första 
asken är osåld efven. blad kransen med silver blad är osåld di tycker at di 
är för dyra. Fiia trur få sålt i vinter när hon skickar dem på marknad. 
di blommorna som kom med första asken har hon skicka pengar ren så 
när som för 3 ~ter(?) som pengar medfölier. - - - helsa Fredrica 
från Fiia så snart hon får sålt va som är kvar så skal hon skicka peningarna 
för dem som är kvar. i dag så hade Fiia pigan til alla som var af betre 
fålck men ingen wille ha dem. di sa at di har kiöpt så mycket af dem at 
di ei behöfver mer.» 

r. 18. Se Gunnar Castr&i: Runebergs östanbrud, FU 37, 1923, 
ss. 1-16 samt även Emil Hasselblatt: Den första Frigga. Anteckningar 

om och ur några brev. HLS 10, s. 29 f. 1934. 
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r. 21. Ur Runebergs dikt Höstaftonen, skriven hösten 1827. 
r. 5. W. Lagus, a. a. s. 40 f. 

S. 52, r. 28. FRA. 

S. 54, r. 17. Ett litet dokument som kastar ljus över Fredrika Teng-
ströms och J. J. Nervanders vänskap ha vi i följande brev från honom till 
Fredrikas syster Carolina Bergbom. I brevet, som är daterat Tammerfors 
28/2 1828, uppmanar Nervander henne på det ivrigaste att hörsamma 
kallelsen. Han skriver: 

»Fredrique får omöjligt intet afslå bjudningen till Tammerfors i som-
mar, ty nog önskar herrskapet uppriktigt att Hon måtte komma, och att 
Hon får roligt, derföre går jag i borgen. Hon må blott betänka, att de 
aldravackraste nejder i hela Finland härstädes stå att beses. Om Hon 
intet vill komma hit för sin egen skull, så måste Hon göra det åtminstone 
för min, ty jag måste bekänna, att jag blef glad, som ett barn, när jag fick 
höra att Commerce-Rådinnan skickat Henne en bjudning hit uti ett bref till 
Fru Weckman. - Jag tycker att jag har halfva slägten här, när Hon kom-
mer hit, ty det faller sig emellanåt ändock tungt att vara året ut här ibland 
personer för hvilka jag ändock är och förblifver ett främmande appendix. 
- Brist på tillfälle att resa hit kommer hela sommaren att - saknas, så 
att Hon måste komma. 'Det är Lafarra som ber, då han kunde befalla!'» 

Och 25/4 28: 

»Det ser ut som Fredrique nödvändigt skulle måsta komma hit i som-
mar, om jag rätt förstår mig på Commerce-Rådinnan. De skrattade deråt, 
att Hon sagt sig blott kunna dröja ett par dagar.» (Kellgrenska Samlingen. 
U.B. Helsingfors.) 

S. 55, r. 5. Breven förvaras i Svenska Litt:sällskapets Runebergsbiblio-
tek i Helsingfors. Jfr även E. Lagus, Om och ur Fredrika Runebergs brev-
växling i ungdomsåren, FU 29. 

r. 27. Dateringen bygger på »Kommentar till Dikter 
av G. Castrén och S. Belfrage. Jfr ss. 73, 60, 39, 65, 42. I fråga om 
»Majsång» har Estlanders datering (1828) följts. 

r. 8. Jfr Castra.-Belfrage, a. a. s. 131 f. 
S. 56, r. 23. Jfr W. Söderhjelm: Johan Ludvig Runeberg, 1: 105. 

Resplanerna berodde, som framgår av Fr. Runebergs ant., icke 'på att 
konditionen hos ärkebiskopen tog slut, utan tvärtom tog konditionen slut 
till följd av resplanerna. 

S. 56, rr. 27 och 31. FRA. 
S. 57, r. 12. Jfr Gunnar Castr&t, Runebergs ungdomslyrik. Föredrag 

vid Finska vetenskapssocietetens 100-årsjubileum den 28 april 1938. Societas 
scientiarum fennica årsbok - XVI B N:o 9, s. 8 f. samt Sverker Ek, a. a. 
s. 47. 

S. 57, r. 25. FRA. 
S. 58, r. 2. W. Lagus, a. a. s. 17. 
S. 58, r. 24. FRA. Se ock Castr&E »Kommentar till Dikter 

s. 152 f. 
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S. 59, r. 8. Jfr Gunnar Castrau Runebergs ungdomslyrik, s. 8 f. 
Det utesluter icke - vilket också prof. C. s. 9 antyder - att andra motiv 
vävt sig in i dikten. Dr Tideström för (a. a. s. 192) fram tanken, att den 
närmast vore inspirerad av skaldens inlevelse i »östanbrudens» kval, då 
hon blev medveten om hans kärlek till Fredrika Tengström. Närmare 
sanningen kommer helt visst dr Ruth Hedvall, då hon i uppsatsen »Två, 
Runeberg-studier», s. 140 f., HLS 1942, fattar dikten som en skaldens upp-
görelse med sig själv inför sin första kärlek. Både ångest och skuldmed-
vetande tala ju ur flera dikter från denna känslornas brytningstid hos 
Runeberg. Samtidigt med att han täres av oro att känslan för Fredrika 
Tengström aldrig skall nå sin uppfyllelse, gör han en vallfart till sina barn-
domsdagar med deras »klara solar» och deras »lugn», »till den nejd, där förr 
min rika ungdoms gyllne dar fördrömdes» och till de lyckomöjligheter han 
där hade förspillt. - Citaten rr. 6 och 7 äro tagna ur Första natten. 

S. 59, r. 16. FRA. 
S. 60, r. 28. Runeberg och hans diktning, första upplagan, s. 37. 
S. 60, r. 33, och s. 61, rr. 1-8. Citaten ur dikten »Ungdomen» från 

sommaren 1828. 
S. 61, r. 20. Jfr Castra.: »Kommentar till Dikter s. 147. 

r. 24. Jfr Castr&t: a. a. s. 137. 
r. 16. Jfr Castr&t: Kommentar till Dikter I-III, s. 80 f. 

5. 62, r. 18. Yrjö Hirn: Runebergskulten, s. 379 f. 

IV. 

1828-1837. 

r. 12 och s. 64, rr. 16, 18, 19. Jfr Ernst Lagus: Ur och i anledning 
av Fredrika Runebergs brevväxling i ungdomsåren, FU 29, s. 77 och 78. 

I ett brev d. 11 febr. 1829 till sin bror Karl skildrar Fredrika Tengström 
målande och illusoriskt all den ståt som skall möta kejsaren vid hans stun-
dande besök i Helsingfors: »Här tillgriper man Academiens alla cassor för 
att skaffa prydnader. Det är orimligt hvad här nu fjesas för Kejsarens 
ankomst. Guverneurshuset är uppmeubleradt på det gentilaste, orimlige 
summor hafva gådt till Petersbourg derföre, en ganska bra, ehuru ful gata 
leder in till staden från tullen, och dock har man byggt bro öfver ett sten-
brott, på det han må få resa en beqvämare gata, det vill säga vackrare. 
Magistraten låter af mörkrödt silkessammet med guld brodera morgon-
stöflar åt honom. Academien har låtit förfärdiga hans portrait hvilket 
kommer på 3,000 Rl! Nya meubleringar och andra utgifter tiil alldeles 
obegripeliga summor. Alla studenter äro befallte att hafva uniform, men 
hinna ej fås färdiga, ens åt dem som verkeligen beställt. Dagböckerna på 
gästgifverierna skola vara bundna i maroquin!!!! Stugorna med målade 
golf!!!!! och hvem kan räkna upp allt? Sluteligen vill jag nämna att Carolinas 
äkta bordsservice torde få äran betjena Kejsarn. Polismästar Frosterus 
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var i går och begärte den med löfte att om en pjes förderfvas, betalas hela 
servicen.» - E. Lagus, a. a. s. 81. 

r. 32. Mps. 
r. 24. R. F. v. Willebrand, a. a. s. 183. 
r. 26. Mps. 
r. 3. Mps. 

S. 67, r. 14. E. Lagus, a. a. s. 79. 
S. 69, r. 4. Olof Östergren: Nusvensk ordbok, sp. 674. 
S. 69, r. 20. Mps. 
S. 69, r. 32. Jfr Sverker Ek, a. a. s. 50, HLS 13. 
5. 70, r. 3. FRA. 
5. 71, r. 16. G. Tideström har a. a. s. 181 f. sammanställt hennes sjuk-

journal under det första förlovningsåret. 
S. 71, r. 22. Jfr G. Tideström, a. a. s. 198. 
S. 71, r. 25. Ett brev från brodern Gabri:A Tengström i Vasa av d. 

21 mars 1830 ger också det en antydan om svårigheter och konflikter som 
fördystrade förlovningstiden. Brevet, som anföres av G. Tideström a. a. s. 
184 f., bevaras i Runebergsarkivet i Borgå och, lyder: »Då jag nu går att 
besvara Ditt bref af den 12 dennes, hvilket hitkom den 19. -- (omständig- 
het som Du och mången annan altid förbigå) - är jag mycket willrådig om 
jag skall kunna utbreda mig i de raisonnementer hwartil ditt bref föranledt, 
och öfverstyra detta så strängt subseereto som dertill skulle fordras, - eller 
om jag måste taga för afgjordt att det faller i händerna på personer, som 
ej böra få del deraf. . . Att utbreda mig uti vidlyftiga detailler rörande 
min åsigt af den ställning hwaruti Du nu, likasom alla Dina syskon till-
förene, befinner Dig, wore att, twertemot meningen dermed - framställa 
ämnen som, ehwad moderation uti uttrycken och ehwad varsamhet än 
nyttjades för att undvika allt sårande, likwäl skulle förefalla dem som det 
rörde, förhateligt, särdeles då erfarenheten längesedan afwänt mig från 
att vänta någon lugn pröfning, eller ens ett kallt uppfattande af äfven de 
bäst grundade reflexioner, så snart de stöta emot ömtåligare sidor. - Att 
åter gifwa fart eller väckelse åt denna, det otyglade lynnets instinctlika 
hänförelse och den sanslösa ifwerns utbrott - som utgör själfwa det be-
klaganswärda uti det jag åsyftar, wore att wilja släcka en vådeld med 
oljas påösande - nog af: du får ej bli klok på mina tankar uti de ämnen 
hwarom du skrifwer -- Ett omotiweradt och outweckladt af- eller till-
styrkande skulle deremot å andra sidan vara såsom hvita plåstret i medi-
cinen, och resultatet är således lätt framställdt, samt består deruti att jag 
ej vill gifva Dig råd. - Endast det råd, hemtadt af egen dyrköpt erfaren-
het, vill en Ditt väl önskande broder gifv a: att så länge icke hela Din själ 
ännu är aldeles förstämd af den skorande disharmoniens ljud, eller ditt 
mod aldeles tröttadt af saknad lefnadslust, så sök att, ju förr dess häldre, 
undanrädda sista spillrorna af förnöjdt sinne och gladt mod; - skänker af 
naturen, dem Du annars kanske lika så litet som jag, - med mitt numera 
dystra - lynne - någonsin i verlden mer återfår - Och dermed punct -» 
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S. 71, r. 28. BAI: 130 f. 
S. 74, r. 7. Yrjö Hirn: Runeberg och hans värld, s. 52. 
S. 74, r. 12. Fru Runebergs uttryck i brev till Augusta Lundahl 1846 

på tal om den tid »då han som ung var rörlig». 
S. 74, r. 20. FRA. 
S. 74, r. 31. Den första Idyll och epigram-cykelns tillkomsthistoria, 

s. 44 f. Som prof. Ek s. 65 framhåller ha varken Estlander eller Söderhjelm 
förbundit cykeln med den ingripande händelse i Runebergs liv som hans 
förlovning med Fredrika Tengström innebar. Endast prof. 0. Sylwan har 
tidigare vatit inne på denna tankegång, vilken nu prof. Ek genom sin under-
sökning givit vetenskapligt stöd. 

rr. 3, 17. FRA. 
r. 2. Soffan står numera i Runebergs sjukrum under Alexandra 

Frosterus-Såltins tavla Kvastgossen. 
r. 28. FRA. 
r. 17. W. Lagas uppgift a. a. s. 121 att Runeberg här »enl. 

egen berättelse. . . på två veckor» skulle ha omredigerat Elgskyttarne från 
4 sånger till 9 dementeras i Fredrika Runebergs anteckningar. Inte heller 
Strömborg känner till att så skulle ha varit fallet. 

r. 27. Om invigningen av Universitetets nya hus d. 19 juni 1832, 
se närmare I. A. Heikel: Helsingfors universitet 1640-1940, s. 364 f. 
samt T. Carpelan: Tillkomsten av Universitetets huvudbyggnad. Sv. 

Li tt s ällsk. skr. 112. 
r. 18. FRA. 
r. 29. Strödda anteckningar om J. L. Runeberg åren 1832--- 

1837. BAI: 221 f. 
r. 12. a. a. s. 224. 

S. 85, r. 17. Z. Topelius: Självbiografiska anteckningar, s. 47. 
r. 9. I sina anteckningar omtalar Fredrika Runeberg julklapps- 

rim som Nervander, Snellman och även Lars Stenbäck hade skrivit till 

henne: 

Till Fredrique Tengström 

(Med Miltons verk.) 

Om ej för dig poeten här 
Uppflammar straxt i kärleksglöd, 
Liksom en annan viss, så är - 
Ja medgif det ---- han blind och död. 

(Med konung Ludvigs af Bajern dikter.) 

En Ludvig är ju så god som en ann 
Han är dock kung, om han ej är din man. 

Ndr. 

Ndr. 
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(Med ett skrivtyg.) 

Efter ödets bitterhet 
Dig beskärt en lång poet 
Som i all sin lefnadsdar 
Enligt skråets sköna sed 
Mycket nog att skrifva har 
Intet till att skrifva med. 
Du som poesiens vän 
Och poetens högra hand 
Tag då vård om stackaren 
Skaffa honom bläck och sand! 

Snellmnan. 

»Lars Stenbäck var ännu en yngling nyss blifven student vid denna 
tid och hörde icke till det nämnda sällskapet. Stenbäck var jemte sin äldre 
bror i pension hos min snart derefter aflidne svåger Prof. Bergbom. Att 
han skref vers måtte man vetat, men den verklige skalden anade naturligt-
vis då ännu ingen i den späde bleke ynglingen med det milda behagliga 
tycket. 

Seden inom vår krets tillät som sagt icke gerna att en julklapp insändes 
utan vers och alla som sjelfve voro orimlige, d. v. s. icke rimmande hjelptes 
vanligen af de rimmande. Så hade syster Carolina af Stenbäck, som då 
bodde i huset, begärt en vers på en mångfärgad halsprydnad åt mig, en 
s. k. Tefyr. Den vers han då skref vill jag här afskrifva, efter den till för-
fattare hade Stenbäck. Grannlåterna må stå för pojkens räkning. 

Jag kommer från 'tefyrens gyllne land 
Der hvita elf vor vandra hand i hand 
De blicka ner ifrån sitt stjernehus 
Och sväfva ofta hit till jordens grus. 
Men när de se en härlig jungfrubild 
Inför sig stå, så helig och så mild 
Med ögat strålande af fröjd och hopp 
Och själen mystisk svällande högt opp 
Af ungdoms lust och äkta nordiskt blod 
Af ljuf förtjusnings frid och lefnadsmod, 
Då fröjdas de och dansa glädtigt kring 
Och slå sen om den hulda flickan ring. 
Hvad varma kyssar de åt henne ge! 
0, hur de smeka henne, hur de le! 
Och uti örat hviska tyst de små 
Så sköna sagor från sin himmel blå. 
Men i sin glädje väfva de 
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En jordisk prydnad och åt henne ge 
Och skrifva skrattande då öfver den: 
En julklapp -  åt Fredrique, vår goda vän!» 

r. 2. Otto Andersson: Musikaliska sällskapet i Åbo 1'790--
1808, s. 42 och 47. Se även samme författares arbeten: Johan Josef Pipping-
sköld och musiklivet i Åbo 1808-1827 (H:fors 1921) samt Den unge Pacius 
och -musiklivet i Helsingfors på 1830-talet. H:fors 1938. 

5. 87, r. 13. BA I: 265. 
r. 9. Jfr Ruth Hedvall: Runeberg och hans diktning, första uppl. 

s. 62 f. 

V. 

5. 91-104. Helsingfors Morgonblad 1832-1837. 
S. 91, r. 12. Aug. Schauman: Från sex årtionden i Finland 1: 38. Ny 

illustrerad upplaga. H:fors 1922. 
S. 94, r. 3. Det första lilla bidrag Fredrika Runeberg har signerat i 

det runebergska exemplaret av tidningen är följande tidstypiska charad 

den 1 mars 1833: 

Mitt första är din mor och mitt andra är din far, 

mitt hela åt mitt första mitt andra alltid var, 
och en gång visst du haft det, fast kanske nu ej har. 

I följande nr ingår lösningen: morfar. 
Nedan följa exempel på »gravskrifter», vilka den 2 sept. 1833 ingingo 

i bladet och med bläck signerats av —a—g. 

Min hustrus grav du blickar på, 
hon kom till ro, jag likaså. 

Över John Penny 

Om av en Penny i behov du är, 
gräv fyra fot och en skall finnas där. 

På en flat sten på Boughton kyrkogård 

Jag gick också en tid, där du nu går, 
och såg på korsen, som du ser uppå; 
och inom några snart förflutna år, 
går någon här och ser ditt kors också. 
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S. 94, r. 6. R. Öller förmodar (Ett kvarts sekel av vårt litterära liv 
1828-1853 s. 59 f.) att Fredrika Runeberg hade översatt den artikel om 
»den förste ungerska dramatiker av sant värde», lustspelsförfattaren Karoly 
Kisfaludy, som ingick i Morgonbladet 1833 och var lånad ur Blumenlese 
aus ungarischen Dichtern, men själv nämner hon ingenting därom. 

r. 20. FRA. 
r. 15. FRA. 
r. 12. Jfr G. Tideström, a. a. s. 66. 

S. 102, r. 24. W. Söderhjelm, a. a. I: 182, ny uppl. 
S. 104, r. 5. I sin bok »Adelaide Ehrnrooth kvinnospår i finländskt 

kulturliv», förbehåller Helena Westermarek med visst fog detta heders-
namn för A-1-a, som från 1869 under en lång följd av år förde fram sina 
ideer i artiklar och polemiker i vår tidningspress. Fredrika Runeberg var 
likväl den första kvinna i vårt land som aktivt medverkade vid en tid-
nings redigering och den första som offentligen förde sitt köns talan. 

VI. 

S. 109, r. 17. BAI: 173. 

S. 111-117. Carpelan-Tudeer: Universitetets lärare och tjänstemän. 
S. 112, r. 3. I Kellgrenska samlingen (HUB) bevaras ett antal brev från 

Nervander till Carolina Tengström, Fredrik Tengström och I,. I. Ahlstubbe. 
Något brev till Fredrika Runeberg finnes det däremot icke bland dem och 
det har inte heller lyckats mig att i andra samlingar spåra upp något brev 
till henne från Nervander. Att han skrev också till henne framgår dock 
otvetydigt av ett brev till hennes syster Carolina, skrivet från Paris en tid 
efter det han fått underrättelse om lilla Anna Carolinas död. Nervander 
talar där om »jättebrefvet till Fredrique, hvaraf . . . början är i Helsingfors, 
midten i Tyskland, ändan i Paris och slutet 'i den ofödda evighetens sköte'. 
Emellertid får jag väl med första skicka resten till Henne. Början har 
jag skickat . . . stycketals för att spara Henne ett 'drygt Postporto';• ehuru 
jag derigenom gjort en uppoffring af min autorliga fåfänga. Jag vet nemn-
ligen för väl att jag skämmer bort all effect af det hela derigenom att jag 
låter det komma så der stycktals i mina correspondenters händer». I april 
följande år skriver N. från Lyon: »Till Fredrique skref jag i Oct. slutet på 
min beskrifning om Julii dagarna. Brefvet tycks ha förkommit . . .». 

S. 112, r. 6. A. Hultin: Johan Jakob Nervander, Till 100-årsminnet 
av han födelse, FU 19, samt E. Nervander: Ur inhemska brevsamlingar. 
Finsk tidskrift 1888. 

r. 16. FRA. 
rr. 3, 17, 21. FRA. 
r. 18. BA I: 158. 

r. 9. E. Nervander: Fredrik Cygnaeus. Folkupplysnings-
sällskapets serie. Helsingfors 1903. Jfr även E. Nervander: Minne af 
Fredr. Cygnaeus. Helsingfors 1892. Suppl. till Samlade arbeten av F. C. 
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S. 115, r. 28. FRA. 
S. 117, r. 2. Med vilken värme Runebergs vänner livet igenom om- 

fattade hans hustru visar följande brev från Lars Isak Ahlstubbe till Fred-

rika Runeberg: 

»Goda Fredrique! 

Vid den rikedom af glada och angenäma känslor, som nu beherrska 
mig, erfar jag en egen ljufhet af föreställningen, att, då jag första gången 
skrifver Dig till, goda Fredrique, anledningen är den aldra lyckligaste i 
menniskolifvet. Sistlidne Onsdag, den 19:de dennes, kl. 2 på dagen, skänkte 
min älskade Hustru mig en i alla hänseenden färdig och välskapad Son. 
Med godt mod och beundransvärd ståndaktighet genomgick hon det i 
sanning ytterst svåra, plågsamma och långvariga förlossningsarbetet, 
hvilket fortvarade i 16 timmar. Hennes ungdom, en föregående, god helsa 
och den anade modersglädjens ljufva hopp understödde mäktigt hennes 
hårdt pröfvade krafter. Både den unga modren och den lilla verldsborgaren 
befinna sig nu så väl, man någonsin kan begära. Hvad den förra är säll 
och förklarad. Hvad den senare är präktig! och hvad jag är lycklig! 

Min lilla Gumma ber mig framföra sin glada och varma helsning till 
Dig och Runeberg. Helsa honom ock från mig på det hjertligaste. Jag 
hoppas att han åter håller på med någon god och skön sysselsättning, 
bvaraf njutningen kommer att sträcka sig vida utöfver hans närmaste 

omgifning. 
Låten höra af Eder! Mån väl! 
Med gammal, -vänskapsfull aktning framlefver jag städse, 

Min goda Fredrique! 
Din tillgifne tjenare 

Ahlstubbe. 

Fredrikshamn d. 22 Nov. 1845.» 

S. 117, r. 29. E. Nervander: Några bilder från den runebergska kret- 

sen, FU 17, 1903. 
S. 119, r. 7. Att en sådan motsättning förefanns till livets slut visar 

en serie brev från 1870-talet skrivna av fru Olivia Swan till hennes »älskade 
fastrar» Carolina och Tilda Runeberg. Olivia Swan och hennes äldre syster 
Hilda, g. Walmqvist, voro döttrar till Runebergs bror, sjökapten Victor 
Runeberg. Vid dennes död hösten 1849 blev hans änka, jeannette, f. Pal-
mål, i synnerligen torftiga omständigheter med sina två döttrar som då 
voro 14 och 12 år. I mars 1852 avled också hon. Redan under hennes livs-
tid hade Runeberg övertagit omsorgen om den äldre dotterns uppfostran. 
Hon kom till Kroksnäs sommaren 1851, medan Runeberg var på sin svenska 
resa. Vid höstterminens början samma år anförtrodde Runeberg henne 
mot bestämd inackordering i sina systrars vård i Helsingfors »för att bereda 
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sin fosterdotter Hilda skolundervisning och tillika god ledning» (BA 
167). Hilda Runeberg stannade hos sina fastrar till dess hon gifte sig i 
febr. 1860. Också Olivia Runeberg blev upptagen som fosterdotter i sin 
farbrors familj våren 1852 efter sin mors död. I mitten av 1850-talet flyt-
tade hon för sin skolgång över till sina fastrar i Helsingfors och bodde hos 
dem på hans bekostnad och på samma villkor som den äldre systern till 
dess hon i juni 1863 gifte sig med magistern, sedermera lektorn vid Finska 
kadettkåren i Fredrikshamn, Johan Edvard Swan. 

Brevväxlingen mellan Olivia Swan och hennes fastrar är numera i 
dr Eino Krohns ägo. Det är endast i breven från fru Swan man finner 
otidigheterna, men redan det att hon inför sina fastrar gav uttryck åt sådana 
tankar tyder på att hon väntade sig en viss förståelse. Dokumenten karak-
terisera dock enbart den som skrivit dem. Efter Runebergs 70-årsdag 
(1874) skriver fru Swtn: »Läste ni verserna, som den halffåniga Professor 
Lille skref till Runebergs maka hvad hade det att göra med farbrors 70 
födelsedag. Jag blef så ond då jag läste en del, jag sade åt Edvard jag 
blir nervös om du läser dem till slut. Nog har då den hycklerskan fått 
skörda frukten af att hon varit Runebergs maka.» En annan gång: »Här 
var den blifvande stora Professorn nämligen Hannes, men han bevärdigade 
oss ej med sin närvaro, ehuru jag gärna skulle träffat honom. . . Här om 
afton läste jag i Familjejournalen, och av en händelse fick jag se ett af 
Fasters i Borgå snillefoster, och maken till skräp har ej blif vit tryckt på 
papper. Jag blef så ond att jag gick till gumman Brunnou, och läste för 
henne och hon sade detsamma som jag att det är så uselt skräp, att det är 
färdigt huspapper.» 

Om Runebergs begravning skriver hon den 26 maj 1877: »Gud ske lof att 
vi ej gingo till Runebergs efter begrafningen, vi har ingenting att [?] med 
dem ej heller med Tengströms. Nog skall det ändå ha harmat dem. Om 
nu faster åbäket 10 gånger skulle flytta så tänker jag för min del alldrig 
besöka henne, ty med henne och hennes svärdöttrar och söner vill jag ej 
Gud bevare mig ha någonting att göra. Nog skall hon slippa den här släg-
ten, som alltid ha utgjort hennes plåga. Jag tycker hvad hon nu skall må 
godt, nu får hon äta så mycket hon behagar, intet behöfver farbror mera 
någon lax ej heller någon filbunke. Hvad hon skall vara nöjd att flytta 
till H:fors. Tror ni intet att de som voro härifrån resta till begrafningen, 
har anmärkt om det sätt på hvilket de blefvo emottagna. . K. var så 
ond öfver alltsammans, han sade att den otäcka gluppen Robbert Kastr&I 
framför Edvard, skulle bära farbror till grafven, jag sade att nog var det 
den gången bra ty Edv. skulle burit ihjäl sig.» 

Och om sorgefesten slutligen: »Fru Fredrika Runeberg född Teng-
ström var naturligtvis också med på festen det åbäket jag undrar huru 
hon bar sig åt då hon tossade fram, icke var hon maka åt den mannen, 
hvars minne firades.» 

Breven återspegla med all sannolikhet något av verklighetsbakgrunden 
till teckningen Miriam, där Sindbad och hans hustru Miriam öka sin barn- 
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skara med att ta en fosterflicka för att hjälpa en avliden vän. De göra 
sitt bästa för att efter sina förhållanden ställa det bra för flickan, men röna 
inget tack. Tvärtom vandrar Fatima, flickans moder, kring gator och 
torg och knotar och klagar över den faderlösas öde, så alla i Bagdad snart 
peka finger åt Miriam, »den elaka fostermodern». Fatimas otack är nära 
att beröva Miriam hennes sinnesro, men då återvänder Sindbad som en 
längre tid vistats borta och återskänker henne lugn och glädje med orden: 
»Miriam, Miriam, är jag dig icke nog, att du skall bry dig om en dåres prat, 
och dem som tro på en dåres ord. Kan du ej leva lycklig det oaktat, då 
du äger min kärlek?» - Teckningar och drömmar, s. 81-87. 

S. 119, rr. 25, 26. Enl. Fredrika Runeberg i brev till Augusta Lun- 

dahl. 
S. 121. Jfr A. Hultin, a. u. s. 2 samt E. Nervander, a. u. Finsk tid- 

skrift, 1888. 
S. 124, r. 32. Jfr G. Castra.: Maria Prytz, HLS 15, s. 73 f. 1939. 
S. 128, r. 19. Jfr Th. Rein: J. V. Snellman I: 112-14. 2 uppl. H:fors 

1904. 
S. 128, r. 25. För Lördagssällskapets sista möten redogör I. Havu i 

sin uppsats Eräitä tietoja Lauantaiseurasta ja sen jäsenistä, s. 106 f. i 
Juhlakirja V. Tarkiaisen täyttäessä 60 veotta 18. IV. 1939. Kirjallisuuden-
tutkijain seuran vuosikirja V. Helsingfors 1939. 

S. 128, r. 29. BAI: 108. Rr. 30 o. 31. BAI: 44. 

VII. 

r. 30. 
Helena Westermarck, a. a. s. 94. 

r. 16. SS. 
5. 132, r. 28. G. Tideström, a. a. s. 463 f. 

S. 134, r. 15. FRA. 
S. 136, r. 5. Brev till Augusta Lundahl. BAI: 43. 

r. 9. FRA. 
r. 3. Brevet tillhör fil. dr C. M. Schybergson och finnes i av- 

skrift i Runebergsarkivet i Borgå. 
5. 143, rr. 18, 32. Mps. 
S. 144, rr. 8, 22, Mps. 
5. 144, r. 11, 12. I brev till Carolina Tengström. 

r. 26. BA II: 380. 
r. 1. BA II: 415; r. 6. BA III: 320; r. 8. W. Söderhjelm, a. a. 

II: 20. 
S. 145, r. 18. J. E. Strömborg, Runebergs hem i Borgå. Vägledning 

för besökande, s. 27. 1932. 
S. 145, r. 30. I sina anteckningar berättar Fredrika Runeberg om 

»tvenne uppränningar till arbeten dem Runeberg ernade utföra, men dem 
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han troligen icke ens hade börjat med att skrifva. . Det ena skulle bli 
dramatiskt, och dess ämne var Kejsar Josef den andre. Besynnerligt no 
har jag glömt huru han tänkt sig detta utfört endast det minnes jag, att ja

g  
g 

gladde mig åt att han ernade behandla sitt ämne från en sida som syntes 
mig helt ny och natursann. 

Ett annat ämne som han ock hade inom sig närmare ordnat, ehuru det 
icke heller blef satt till pappers, var kvad han någongång benämnde »Arab-
flickan», men ock »Scheikens hustru». Först introduction Lejonjagt -- Tro-
ligen, ehuru jag icke säkert minnes, vanns dervid Arabflickan. Sednare i 
Scheikens hem befaller han sin hustru att stoppa och knäböjande räcka 
honom hans pipa. Hon är stolt, hon nekar. Scheiken ger sin hund samma 
befallning och då denne icke lyder träffas han af scheikens skott och nedfaller 
död. Nu upprepar scheiken sin befallning denna gång till sin älsklingshäst, 
och då även nu befallningen icke blir åtlydd fälles äfven hästen af sin herres 
skott. Än engång upprepas befallningen till hustrun, hon lyder. Båda 
dessa uppslag till nya stycken förehade Runeberg få år innan han insjuk-
nade, så att om ej denna olycka inträffat vore väl möjligt att han kunnat 
utföra någondera.» - Kuriöst nog möta vi här något av tongångarna i Salik 
Sardar Khans maka. - 

Likaså har Fredrika Runeberg till oss förmedlat bekantskapen med 
några fragment till ett skådespel om Sir Hudson 1_,,o-sve, som Runeberg bör-
jade på med då de läste Las Cases memoarer. 

r. 27. Pehr Adolf Kruskopf (1805-1852), ritlärare vid Hel-
singfors Universitet, utgivare av bildverket »Finska vyer, tecknade efter 
naturen» (1837) och medarbetare i »Finland framstäldt i teckningar» (1845). 
- Jfr L. Wennervirta, Finlands konst, s. 276 f. 

r. 31. Dammert, Adolf Wilhelm, f. 1800 d. 1858, provinsial-
läkare. Gift med Paulina Emilia Benedicta Castegren, f. 1811 d. 1870. 

S. 149, r. 32. Stråhlman, Jakob Alexander, f. 1782 d. 1846, sedan 
1820 kyrkoherde i Lappvesi. - Jfr Matthias Akiander: Herdaminne för 
fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift. Del 1: 467. H:fors 1868. 

S. 154, r. 26. I Runebergskulten s. 377 berör prof. Yrjö Hirn en osig-
nerad artikel »Pungaharju», som ingår i Borgå tidning för år 1839. Lektor 
Ernst Lampgin har nämligen i en uppsats i Turisttidskrift 1916 förmodat, 
att den har författats av Runeberg - den något tunga stilen erinrar om 
Runebergs prosa. Hirn framkastar däremot förmodan, att Fredrika Rune-
berg måhända har författat den eller att den varit ett resultat av sam-
arbete mellan makarna. Det talas nämligen i den om de talrika yppiga 
törnrosbuskarna som växa på sluttningarna och om den blygsamma lilje-
konvaljen som växer i kärrspåren och krossas om man inte kör var-
samt, samma rosor och konvaljer som personifierade förekomma i den 
romantiska lilla skissen Liljekonvaljen i Teckningar och drömmar. Fredrika, 
Runebergs reseberättelse synes bekräfta prof. Hirns förmodan att författar-
skapet i första hand bör tillskrivas henne. Liksom Fredrika Runeberg i 
brevet till Augusta Lundahl kort efter hemkomsten (BA II: 127) och i rese- 
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b€rättelsen uttalar artikelförf. sin förundran över att man knappast kän-
ner till åsen, »vars like förgäves lärer sökas både i södern och norden». Både 
i tidningsartikeln och i reseskildringen omtalas färjorna i bägge ändarna, 
av åsen, vars längd anges lika i 7 värst och vars läge preciseras till Keri-
mäki socken icke _långt sydost om Nyslott, den väg Runebergs just hade 

rest. Bilden av träden på sluttningarna E0111 med sina toppar inte nå upp 

till åsens krön möter oss även i tidningsartikeln - och i Liljekonvaljen - 
liksom skildringen av hur vägen ställvis löper långsmed sluttningen, då 
åsen reser sig till en så brant kam att man inte kan färdas högst uppe på. 
den. Framför allt leda dock de entusiastiska tonfallen tankarna till Fred-
rika Runeberg (jfr BA II: 371 not 55 samt Hirn, a. a. s. 376). Hur mycket 

mer förtätat uttrycker inte Runeberg sin hänförelse över den vackra nejden 
i den bild i Fästningsfångarne, där han jämför de blanka stilla sjöarna vid 
ett sinne som älskar. Då därtill Runeberg år 1845 uttryckligen sade till 
de tre folkskalderna Kymäläinen, Puhakka och Makkonen, att han icke 
kunnat förmå sig att skriva om Punkaharju, ehuru hans hustru flera gånger 
hade uppmanat honom därtill (BA II: 345), får man väl ta för givet att det 
var Fredrika Runeberg som i en brydsam situation av manuskriptbrist för 
redaktionen gav den sin handräckning och skrev den lilla skildringen av 

Punkaharju för Borgå tidning. 
S. 154, r. 32. Henrik Masalin, kretsskollärare sedan 1817, pastor i 

Wederlax 1839, g. m. Emilia Katarina Philippaeus. -- Jfr Matthias Akian-
der: Skolverket inom fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift. H:fors 

1866. 
S. 156, r. 17. Assessorskan Tavast, föreståndarinna för fruntimmers-

skolan i Nyslott. Döttrarna Maria Amalia, f. 1807 d. 1888 och Lovisa 

Augusta, f. 1808 d. 1880. 
5. 156, r. 27. Änkefru Magdalena Christina Tavaststjerna, f. Caij- 

raenius, jämte barn. t i Nyslott 1857. Farmor till Karl August Tavast-
stjerna. Se närmare Uno Stadius: Konstnärliga anlag inom släkten Tavast-
stjerna. Genealogiska samfundets i Finland årsskrift 1935-36. 

S. 156, r. 28. Anna Maria Pistolekors, f. 1820, d. 1849, g. 1843 i Ny- 

slott med kapellanen i Jorois, F. A. IlyiAn. 
r. 30. Agatha Eleonora von Knorring, f. 1811, g. 1832 m. prof. 

Nathanael Gerhard af Schultål. - Jfr Wasastjerna: Finska adelns ättar- 

taflor sp. 441. Borgå 1880. 
r. 13. Anna Elisabeth Wendt, f. 1789, g. m. Karl Henrik 

Philippaeus. Dottern Emilia Katarina Philippaeus g. m. pastor Henrik 

Masalin i Wederlax. 
S. 157, r. 18. Peter Philip Lindfors, provinsialläkare i Nyslott, f. 1802, 

d. 1868. 
S. 157, r. 21. Gustaf Johan Mechelin, f. 1807, d. 1863, fil. dr. g. m. 

änkefru Amanda Gustafva Costiander, f. Sagulin. Föräldrar till Leo Meche- 

lin. 
S. 158, r. 3. Mag. Berndt Wilhelm Brunou, 1835 vikarierande lär2,,re 
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vid kretsskolan i Nyslott, 1:ste kollega 1841, konrektor 1842. — Jfr Akian-
der, a. a. 

S. 158, r. 9. Johan Gustaf Kyander, f. 1803, d. 1847, g. m. Helena 
Natalia Maconi. 

r. 21. Georg Gustav Ladau, lantmätare, f. 1804, d. 1867, g. ni. 
Fredrika Sohln;an. 

r. 8. Henrik Johan Mechelin, f. 1774, d. 1840. Kyrkoherde 
i Jakimvaara sedan 1818. 

S. 159, r. 13. Gustaf Ferdinand Melart, f. 1785, ordinarie kretsskol-
lärare i Sordavala sedan 1810, d. 1842. — Jfr Akiander, a. a. 

S. 160, r. 11. Carl Fredrik Lomkn, vikarierande elementarlärare i 
Sordavala 1837-39. Jfr Akiander, a. a. 

S. 162, r. 2. Adam Höijer, kyrkoherde i Kexholm, f. 1797, d. 1868 
såsom kyrkoherde i Kivinebb. 

S. 162, r. 2. Med. o. kir. dr Per Ulrik Florin, g. 1837 med Sofia Elisa-
beth Törn.qvist, f. 1814, d. 1883. 

S. 162, r. 4. Georg Ahrenberg, häradshövding i Kexhohn, f. 1799, 
d. 1867. 

r. 21. Besvikelsen över att inte få se Petersburg var stor. Redan 
i sept. 1828, då Augusta Lundahl planerade en resa till den ryska huvud-
staden, skrev Fredrika Tengström: »Il n'y a point une plaisir comparable 
å celui de voyager, c'est å dire pour un lieu aussi merveilleuse que Peters-
bourg. Tant de belles choses que vous y verrez.» 

r. 11 f. J. E. Strömborg: Runebergs sommarliv på Kroksnäs, 
FU 7: 1 f. 

 

S. 174, r. 1. R. F. v. Willebrand, Fredrika Runeberg, FU 17, s. 220. 
S. 183 a, r. 30. Jfr Th. Rein, a. a. I: 189 f., 311 f., 327 f. Andra uppl. 

H:fors, 1904. 

S. 184, r. 18. Utom Simrith, En dröm (kalendern Necken 1845) och 
Glasörat (Necken 1847) hade Manalajungfrun 1845 och Vid insjöns strand 
1851 ingått i B.T. 

X. 

S. 187, r. 20. BA III: 462 f. 

S. 187, r. 26. Målningen är numera förkommen, men har av allt att 
döma tillhört en serie dörröverstycken, som år 1763 utfördes av åbomålaren 
Jonas Bergman (f. 1724, d. 1810) för Hatanpää gård och av vilka tio sedan 
1892 förvaras i Finlands Nationalmuseum. Se härom närmare dr Svante 
Dahlströms uppsats »Kyrkomålaren Jonas Bergman» i Finskt museum 
1941, s. 68 f. 
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r. 19. Se särskilt kap. V, »Från Älgskyttarne till Fänrik Ståls 
sägner» i E. Lindströms avhandling: »Walter Scott och den historiska 
romanen och novellen i Sverige intill 1850», s. 254 f. 

r. 3. E. Lindström, a. a. s. 32. 
S. 189, r. 11. Jfr Otto Sylwan: Walter Scott och hans romaner, s. 70. 

Stockholm. 1922. 
5. 200, r. 6. Mps. 
S. 201, r. 18. Som exempel må nämnas Per Sparres roman från hertig 

Karls och Sigismunds tid, »Den siste friseglaren». Erik Lindström framhåller 
a. a. s. 215 hur Sparre sällan låter språket anpassas efter den talandes stånd. 

r. 11. Otto Sylwan, a. a. s. 105 .f. Sthlm 1922. 
r. 17. En spanare under Stora ofreden. Stefan Iiöfvings dag- 

bok utg. av Eirik Hornborg, s. 110. Schildt 1926. 
S. 204, r. 21. Anders Allardt: Borgå sockens historia, I: 266-68 och 

II: 414--16. 
S. 204, r. 26. Förordet till Löfvings dagbok, s. 14. 
S. 207, r. 15. Min pennas saga. 

r. 23. Topelius vänliga bedömande omfattades inte i allo av 
hans hustru. I sin intressanta uppsats »Mästaren och lärjungen», Finsk 
tidskrift 1936 nr 7-8, kastar Z. Topelius dotterson, dr Paul Nyberg, ljus 
också över de två skaldehustrurnas inbördes förhållande. Emilie Topelius 
stod liksom Fredrika Runeberg rätt självständig gentemot sin make både 
i politiska och litterära frågor. »Hon tyckte t. ex. inte om Fredrika Rune- 
bergs noveller och berättelser och lät sig inte påverkas av sin man, som 
skrev rätt berömmande recensioner om dem. Man har på känn, eller rättare 
sagt man vet, att Fredrika och Emilie inte kommo varandra mycket nära. 
De växlade aldrig brev, ehuru båda voro flitiga brevskrivare. Fredrika 
skrev alltid till mannen, aldrig till Emilie. Ovänner voro de dock inga- 

lunda.» - A. u. s. 48. 
5. 214, r. 29. R. F. von Willebrand, a. a. s. 242. 
5. 215, r. 6. R. P. v. Willebrand, a. a. s. 245. 

r. 22. S. G. Elmgren, som över huvud synes ha varit ganska 
snäv i sina omdömen om nyutkomna böcker, skriver den 25 dec. 1858 i 
sin dagbok: »Anmärkningsvärdt är att ibland senare tiders litteratur före-
kommit åtskilliga goda alster af fruntimmershand. Fru Runebergs dikt 

om Katarina Boije på Hatanpää och fru Numers Dikter af H. C. F. äro 

båda ganska goda och intressanta, utvisande en icke ringa talang. Den 
förra utgör en fri imitation efter [N] Topelii Fältskärns berättelser och skild-

rar tillståndet under stora ofreden ganska lifligt ocb förmodligen natur-
troget. . .» Jfr S. G. Elmgrenin muistiinpanot, s. 328. Julk. Aarno Mali- 

niemi. 1939. 
S. 215, r. 26. På finska utkom boken år 1881 under titeln Rouva 

Katariina Boije ja hänen tyttärensä. Översättningen var gjord av Arvo 
Lempiranta (Liljestrand). 

S. 215, r. 27. Se härom närmare E. Lindström, a. a. s. 186 f. 
34 
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XI. 

r. 6. Alexandra Gripenberg: Reformarbetet till förbättrande 
av kvinnans ställning, III: 377. 2 uppl. H:fors 1903. 

r. 2. Detta kapitel bygger i främsta rummet på skolans års-
berättelser, skrivna av Fredrika Runeberg, för åren 1848-1862 (Runebergs-
arkivet i Borgå) samt på Historik över Borgå stads folkskolor, avgiven 
d. 12 okt. 1920, förf, av fil. mag. A. L. Biskop. Borgå svenska folkskolors 
arkiv. 

S. 218, r. 10. Uppgifterna om Snellmans skolinitiativ i Kuopio äro 
tagna ur Reins Snellmanbiografi I: 386 f. 2:dra upplagan. H:fors 1904. 

S. 222, r. 8. R. F. von Willebrand omtalar a. a. s. 259 på tal om intresse-
nas mångfald hos Fredrika Runeberg och mängden av hennes litterära 
produktion en i handskrift bevarad samling »Geografiska Blad för barnen 
i Fruntimmers Föreningens i Borgå flickskola», som jag tyvärr inte lyckats 
få tag i. Han kallar dem »en sorts efter elevernas enkla ståndpunkt afpas- 
sadt kompendium i ämnet . . . en 'Palmblad' i yttersta sammandrag, Mycket 
väl och ändamålsenligt anordnad». 

S. 222, r. 20. A. Ottelin, Pedagogikens historia, s. 237. H:fors 1910. 
S. 229, r. 16. Th. Rein, a. a. s. 388-89. 
5. 232, r. 18. A. Lönnbeck, Uno Cygnaeus, s. 55 f. H:fors 1910. 
S. 234, r. 3. Urda Dyhr, Halmflätning. Husmodern, organ för Finlands 

svenska Marthaförbund, nr 6 år 1939. 
S. 234, r. 15. BAS, s. 196 f. 
S. 234, r. 17. I Runebergsarkivet i Borgå bevaras 32 brev från pro-

fessorskan Natalia Castr&i. till Fredrika Runeberg från åren 1867-68. 
De beröra framförallt tillverkningen av halmhattar i Borgå och försälj-
ningen av dem, vilken de livligt intresserade sig för att främja. 

XII. 

r. 18. Runebergs uttryck i brev den 2 dec. 1852 till J. J. Nord-
ström, som »mycket . . . bidragit till att frimura opp» gården genom att 
han förmedlat förlagsrätten till Runebergs skrifter i Sverige. 

r. 30. Jfr J. E. Strömborg: Runebergs hem i Borgå. Vägledning 
för besökande, s. 27 o. 29. 1932. 

r. 10. Fredrika Runebergs handskrivna receptbok vittnar väl-
taligt om vad allt en omtänksam husmor på den tiden måste kunna. Några 
rubriker må ge en antydan om det mångsidiga innehållet, av vilket mycket 
just nu fått förnyad aktualitet, då nöden tvungit oss att återgå till fädernas 
enkla levnadsvanor. Förutom en mängd recept bl. a. på »morotsge16, 
»ärtmjölsbakelser», »sirapsbröd», »vattenj ästa kringlor», »oj äst knäckebröd», 
»Runebergs bakelse» m. ni. har hon tecknat sig till minnes »hur man be-
handlar gistnade träkäril», »hur man får vacker brun färg», »hur man får 
cochenillerött på ylle tillförlitligt», »hur man sammansätter stärkelse till 
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ränning för bomullsgarn», »hur man sammansätter klister till linneväv», 
hur man bonar mahognymöbler, bleker väv på 9 dygn, förvarar ägg, lappar 
galoscher, torkar potatismjöl, kokar tvål, blanksmörja, eld- och vattenfast 
lim, kitt för piphuvun och för stenkäril, fernissa till kopparstick och kartor, 
hur man får syra ur mjölk, hur man tvättar gardiner, hur man tvättar 
silver, hur man tar ut bläckfläckar och fläckar på siden, hur man behandlar 
frostskadade växter, hur man sköter unga fruktträd och beskär smultron-
plantor om våren för att de skola bära mera. Så följer ett tiotal fross-
kurer och en mängd råd, vid brygd och bak, mot råttor, flugor, maskar, 
mot rödsot, mot ogräs på trädgårdsgångar o. s. v. o. s. v. 

S. 239, r. 19. I brevet till Augusta Lundahl år 1850. Jfr BA III: 95 f. 
S. 241, r. 24. Fröken Agnes Ottelin till fröken Emilie Björkst6i, d. 

13 maj 1865. Jfr R. Brorson, Intima interiörer. Hundra brev från Fred-
rika och J. I,. Runeberg samt andra vänner till Emilie Björksten, s. 77. 

H:fors 1938. 
S. 246, r. 8. Fredrika Runeberg i brev till sin sonhustru Hanna Rune- 

berg, f. Öhman, i april 1870. 
S. 246, r. 24. L. Wennervirta, Finlands konst, s. 242 f. och 259 f. 

H:fors 1926. 
r. 26. Tryckt i Konstnärsgillets festpublikation Concordia, utg. 

1873 till förmån för Artisternas och litteratörernas pensionskassa. 
r. 3. Enl. L. Wennervirta, a. a. s. 265 var Finnberg redan i 

slutet av år 1826 sysselsatt med arbetet. 
r. 21. L. Wennervirta, a. a. s. 276. 

r. 20. Jfr BAS: 209. 
r. 11. Jfr BAS: 69. 
r. 22. Jfr BA III: 268-69. 

5. 252, r. 24. I brev till Emilie Björkst&L R. Brorson, a. a. s. 159-60. 

XIII. 

S. 253, r. 25. FRA. 
S. 255, r. 27. R. F. von Willebrand, a. a. s. 207. 
S. 260, r. 8. Jfr varianten till strofen BAII: 377. 

r. 30. Jfr BA 1: 119, där Strömborg utom de i texten citerade 
orden anför följande yttrande av Runeberg: »Jag må flyga huru mycket som 
helst åt ett håll eller ett annat, så har jag dock alltid mitt hem hos Fredrika.» 

r. 24. Spärrat av K. A. E. —  B. 0. Lilles anteckningar äro date-

rade d. 5 febr. 1873 och bevaras i Svenska Littsällskapets Runebergsbiblio-
tek i H:fors. På tal om sitt förhållande till Runeberg skriver han, att han 
»sett honom i hans hvardagslif i staden och på landet, i förhållande till maka 
och barn, anhöriga och fremmande, njutit af det oförlikneliga behaget af hans 
förtroligare umgänge och fått blicka in i hans friska, ädla, storsinta hjerta». 
Och han fortsätter: »Rbg hade som ung förenat sig med en maka, genom bild-
ning, snille och hjerta fullt mäktig att förstå honom — och som icke, för 
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att visa sig honom fullt värdig, behöft det tioåriga martyrskap vid hans 
sida, som nu gjort henne så vördnadsvärd för alla. Denna sin ungdoms 
maka älskade och högaktade han lika mycket. Men han var skald, han 
var artist öfver allt annat - det sköna hade öfver honom en makt. En 
flicka växte upp . . . Hur fullkomligt han återkom till sin maka och huru 
de sedan lefvat för hvarandra, derom behöfves icke mitt vittnesbörd.» 

S. 264, r. 5. Greta Haapasalo, f. 1813, d. 1893, bondhustru, kantele-
spelerska. Under missväxtåren 1853 begav hon sig ut på vandring för att 
förtjäna sitt uppehälle genom sång och kantelespel och kom därvid till 
Helsingfors. Också under senare nödår livnärde hon sig genom sin enkla 
och älskvärda konst. Uppträdde även i Stockholm och Petersburg (Iso 
Tietosanakirja, sp. 200). 

S. 264, r. 23. Jfr Werner Söderhjelm: Från Runebergs värld. Ord 
och bild. 1897, s. 6. Se ock BAS: 236. 

S. 267, r. 9. Jfr Ruth Hedvall: Runeberg-  och hans diktning, s. 185. 
Andra upplagan. Söderströms 1941. 

XIV. 

5. 272, r. 25. Av Fredrika Runebergs Teckningar och Drömmar hade 
Simrith och En dröm varit publicerade i kalendern Necken 1845 och Glas-
örat i samma kalender 1847. Manalajungfrun hade ingått i Borgå Tid-
ning år 1845 och Vid insjöns strand 1851. Aminas dröm och Det skönaste 
smycket hade publicerats i Litteraturbladet 1856, Salik Sardar Khans 
maka, Liljekonvaljen, Rankväxten, Myggdansen, Indianens qvinna, Kuhi-
nanuis dotter, Danserskan, De vackraste händerna, Harpspelerskans dotter 
och Den upp- och nedvända verlden 1857, Tre som flyttade till Sverige, 
Puppan och Missionären 1859, Rosen, Blommornas nytta och De vackra 
orden 1860. De övriga hade icke tidigare varit offentliggjorda. 

S. 275, r. 16. Otto Andersson: Musikaliska sällskapet i Åbo 1790-
1808 ss. 128, 141, 181, 194. H:fors 1940. 

r. 23. R. F. v. Willebrand, a. a. s. 247. 
r. 22. P. Nordmann. Sara Elisabet Wacklin. FU 27: 190 f. 

S. 276, r. 24. Att fru Salmberg verkligen givit Fredrika Runeberg 
impulser framgår av ett brev från henne i början av 1830-talet, vilket 
Helena Westerrnarck nämner a. a. s. 76 f. Helsingfors Morgonblad hade 
under den tid Runeberg och Nervander voro redaktörer omtalat kvinnorna 
på ett sätt som inte syntes henne värdigt. Elon säger sig tro att Runeberg 
är alltför lyckligt gift för att åsikten kunde vara hans. Var den åter Ner-
vanders, så beklagade hon honom. »Om kvinnorna i Finland i allmänhet 
icke äro upplysta», skriver hon, »vems är felet? - är det icke familjefäder- 
nas? Varför leda de icke sina döttrars moraliska fostran så väl som sönernas? 
Medan hustrurna äro upptagna av sina husliga plikter, kunde männen i 
stället för att röka den ena pipan tobak efter den andra, roa sig med att 
vidga det svaga könets id&rets. Om de det gjorde, behövde de icke beklaga 
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sig över tanklöst kött, ty kvinnorna äro icke dummare än männen.» Brevet 

lyder i sin ursprungliga formulering: 

»Åbo le 1 Mars 1832. 

Je lis I,a Gazette, de laquelle Mr. votre Epouse et Mr Nervander sont 
des redacteurs: et je trouve tous les articles bien å l'exception de quelques 
numeros - ou l'on se permet des expressions sur les dames - qui, å ce 
qu'il me semble ne sont pas bien choisies - et je vous envoie un extrait que 
j' en ai fait. Fallne å croire, que votre Mari est trop bien mad& (d'apres 
sa femme) se servir de pareilles exclamations contre notve sexe. Pour Mr. 
Nervander - je n'ai pas des connaissances - sur l'esprit de sa clAre epouse, 
si c'est par Elle qu'il juge des femmes en On&al je le plains - mais il l'a 
choisie lui m8me - mais de reste - je crois qu'il a f requente la societe des 
dames bien sens&s. Et si les femmes en Finlande n'ont pas en gå-l&al 

l'esprit eclaire - å qui en est la faute? - n'est pas aux peres de familles? 
pourquoi negligent-ils de former l'esprit de leurs filles? pourquoi ne s'occu-
pent-ils pas å conduire l'education morales de leurs filles, aussi bien de 
kurs fils? tandis que leurs femmes sont occupes des devoirs domestiques 
les peres pourraient, au lieu de fumer tant de pipes de tabac s'amuser a 
&lairer les idkes du beau-sexe. S'ils le feraient ils n'auraient pas å se 

plaindre de Tanklöst kött car les femmes ne sont pas plus betes que les 

hommes.» 
Det förefaller också troligt att Fredrika Runebergs farbror ärkebiskopen 

har haft ett visst inflytande över henne i samma riktning. 1793 offentlig-
gjordes i Åbo tidningar en uppsats »Reflexioner öfver fruntimmers seder 
och uppfostran», som anses vara författad av honom. I den beklagar han 
kvinnokönets mycket »åsidosatta uppfostran», en undervisning som in-
skränker sig till en knapp och föga upplyst kristendomskunskap, sy- och 
dansskola. Artikelförf. skildrar i bjärta färger de obetydligheter kvinnorna, 
ägna sig åt ock slutar med att föreslå ett program för en förbättrad under-
visning för flickor. - Alexandra Gripenberg, a. a. III: 368 f. 

S. 278, r. 14. Jfr Alexandra Gripenberg, a. a. III: 35 f. 
S. 280, r. 24. Sisko Wilkama: Naissivistyksen periaatteiden kehitys 

Suomessa 1840-1880 luvulla, 1938, s. 91 f. 
S. 280, r. 29. Snellman klandrade med ovilja den rådande kvinno- 

uppfostran och fordrade reformer i den, men han skilde strängt på en för-
bättrad kvinnobildning och kvinnans rättsliga och sociala likställighet 
med mannen. Han förklarade öppet i Saima 1844 »att hans mening inga-
lunda var att för kvinnan fordra de rättigheter man under en senare tid 
sammanfattat under namn av hennes emancipation». I sin kritik av Hertha 
lade han utförligt fram sina åsikter i frågan. 

S. 280, r. 12. Brevet citeras utförligare i BA III: 281-86 och hos 
Helena Westermarck, a. a. s. 94-103. 

5. 282, r. 22. Elfrida Andre (1841-1929) var som bekant Sveriges 
första kvinnliga organist. Efter att år 1857 ha avlagt organistexamen vid 
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Musikaliska akad. i Stockholm och företagit studieresor i utlandet blev 
hon efter svårigheter och motstånd som restes på grund av hennes kön år 
1867 utnämnd till organist vid Göteborgs domkyrka. Enl. Svensk uppslags- 
bok gjorde hon »en betydelsefull insats i det göteborgska musiklivet bl. a. 
som ledare av de s. k. folkkonserterna där.» 

5. 286, r. 8. Sigrid Leijonhufvud: Matilde Fibiger och Esselde. 
Vår tid, 1922. 

S. 286, r. 23. Biografisk handbok berättar om Fika Lindqvist att hon 
1838 vid 52 års ålder anonymt gav ut ett tunt häfte »Dikter i prosa», som 
innehöll fyra miniatyrnoveller, vilka likväl inte blevo vidare gynnsamt 
mottagna av kritiken. År 1842 utkom ett postumt arbete, utgivet av 
hennes vänner, med titeln »Tankar i åtskilliga ämnen, samlade för de en-
faldiga», vilket innehöll aforistiska uttalanden i religiösa ämnen. Före sin 
död stiftade hon en stipendiefond för finländska studenter som studerade 
teologi i Upsala. 

8. 288, r. 27. R. F. v. Willebrand, a. a. s. 229 f. 
S. 290, r. 22. NRF I: 240 f. 

r. 28. NRF I: 195 f. 
r. 6. NRF I: 258 f. 

S. 291, r. 21. NRF I: 247 f. 
5. 291, r. 31. NRF I: 310. 

S. 303, r. 5. Jfr Runebergs brev till Emilie Björkst6i utgivna av 
Gunnar Castr6i, s. 35. Holger Schildts förlag. 1940. 

S. 303, r. 10. På tal om Runebergs förhållande till sin hustru, se även 
Synnöve Ilmoni: »Hur troheten är hemfödd där.» Skaldebreven ännu en 
gång. Nya Argus 1941 nr 3. 

5. 306, r. 32. Cit. enl. R. Brorson, a. a. s. 232. 
5. 307, r. 27. Sammandrag af Capitain Jacob Cooks Tredje Resa, 

»I Söderhafvet och emot Norra Polen». Ifrån engelskan. Upsala 1787. 
S. 312, r. 17. Fredrika Runebergs intresse för den finska folkdiktningen 

hade tydligen stimulerats genom Robert Tengströms besök på Kroksnäs 
sommaren 1844. Förmodligen var han redan då i tankarna fullt upptagen 
av arbetet på sin finska antologi, vars första del kom ut 1845. 

S. 314, r. 9. Jfr N. Svanberg, Svensk stilistik, s. 112. 
S. 314, r. 22. 0. v. Kotzebue berättar a. a. att konungen över Sand- 

wichöarna hette Tameamea, en av hans gemåler Nomahanna. Ljudlik-
heten med Liliamehu; Oikameonna är påtaglig. 

S. 317, r. 29. Jfr Paul V. Rubow: H. C. Andersens Eventyr, s. 65 f. 
Köpenhamn, 1927. 

r. 6. Tolv år senare, den 28 jan. 1874, sände en brevskriverska 
i Åbo, som också hon föredrog att inte sätta ut sitt namn, »till den ädla för-
fattarinnan af Rankväxten» ett urklipp ur Åbo underrättelser om två 
kvinnor, som vägrats tillstånd att undergå studentexamen. 

r. 4. R. F. v. Willebrand, a. a. s. 233. 
S. 327, r. 23. I Runebergsarkivet i Borgå bevaras 16 brev från Onkel 
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Adam till Fredrika Runeberg under åren 1861-77. De beröra litteratur, 
familjetilldragelser, innehålla böner om bidrag för Linnea m. m. 

S. 328, r. 27. Min pennas saga. 
S. 328, r. 27. Följande utdrag ur ett brev i juli 1844 från Robert Teng-

ström till Herman Kellgren kan tjäna som illustration till Fredrika Rune-
bergs yttrande om sina möjligheter att vinna ro för sin diktning. Tengström 
berättar efter ett besök på Kroksnäs om »några manuskripten, som länge 
på salsbordet hos Runebergs retat min nyfikenhet. Och livad fann 
jag? En halfskrifven - novell af fru R. Och så täck, så naiv, och fint skild-
rad, som trotts någon. Dock var den ännu ej färdig, utan stannade i en 
halft utskrifven mening, troligen afbruten af hushållsbestyr. Hufvudper-
sonen var en finsk bondflicka Anni.» - Jfr BA II: 416. 

5. 329, r. 12. År 1900 utkom ett urval av Teckningar och drömmar i 

finsk översättning av pseudonymen Ilta (Elin Hagfors) under rubriken 
Kuvauksia ja unelmia och med författarinnans fullständiga namn på titel- 

bladet. 

XV. 

r. 15. S. W. Fullom: Qvinnans historia från de äldsta tider intill 
våra dagar. Stockholm 1856. Bokens 16 kapitel omfatta Tiden före synda-
floden, Patriarkernas tid, Det gamla Egypten, Hebrerna, Assyrien Ninive-
Babylon, Persien-Centralasien, Indien, Den mongoliska stammen, Grekland, 
Rom, Det kristna och bysantinska riket, Barbariska folkslag (amasoner, 
amyariter, zaveker m. fl.), Medeltiden, Amerikas upptäckt, Tudorska peri-
oden, Nyare tider (t. o. m. Florence Nightingale), men ha inte satt direkta 
spår i T. o. D. utom i teckningen Romarinnan (s. 406). Fulloms bok finnes 
i Fredrika Runebergs lilla privata bibliotek tillsammans med Nya Testa-
mentet, psalmboken, Törnrosens bok. Shakespeare, Milton, Lord Byron, 
Longfellow, Scott, handböcker i trädgårds- och blomterskötsel och mat-
lagning, hennes handskrivna receptbok samt ordböcker och lexikon. 

r. 16. Så schweizaren J. J. Bachofen i sitt verk: Das Mutter-

recht. Eine Untersuchung fiber die Gynaikokratie der alten Welt nach 
ihrer religiösen und rechtlichen Natur. 1861. 

S. 333, r. 17. Olaf HonAn: Gabriel Lagus, H:fors 1919, s. 168 f. 
r. 9. Helena Westermarck: Fredrika Runeberg, s. 161. 
r. 25. Många konkreta och målande episoder bära vittne därom. 

Så omtalar hon enl. Fryxell i Berättelser ur svenska historien, del IV, hur 
takbjälkarna avsågades av klubbemännen för att de skulle falla ner och 
krossa återvändande invånare, hur huvuden av slaktade kreatur ställdes 
med utspärrade gap i fönstren, hur klubbmännen skakade ut fjädrarna 
för himmelens vindar, för att åtminstone kunna föra bolstervaren med sig 
o. s. v. Klubbemännens hot att riva ner hela Åbo slott, »om det också 
måste ske med tänderna» och Flemings dom över de slagna att låta dem 
bita sönder tegelstenar i spisarna går igen, m. 
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r. 16 f. A. Fryxell, a. a. del IV, tredje uppl. Sthlm. 1837. 
r. 17. Jfr Sigrid Liljeholm, s. V. f. 

S. 343, r. 32. Jfr Eirik Hornborg: Finlands hävder II: 201 f. 
5. 344, r. 28. Fredrik Berndtsons romantiska berättelse Förrädaren, där 

Daniel Hjort-motivet går igen, ingick i kalendern Necken. 1849. 
S. 346, r. 21. Fjärde delen av Fryxells historia (Johan, Sigismund, 

Karl IX) kom ut vintern 1830-31, således innan förf. enl. egen utsago i 
Min historias historia 2:dra upplagan, Sthlm 1908, s. 72 f. begynte grunda 
sitt arbete på djupare arkivforskningar och källstudier och därmed ut- 
sträckte sin ambition till att vara »historisk vetenskapsman» från att ha 
varit »förnämligast. . . historisk berättare». 

S. 348, r. 17. Efterl. skr. I: 311. 

XVI. 

S. 358, r. 23. Under sin borgåtid författade Gabriel Lagus sommaren 
1861 och våren 1862 sitt femaktersskådespel Klubbhövdingen, som dock 
kom ut i tryck först år 1869, då det även hade sin urpremiär på Nya Tea-
tern i Helsingfors. I sitt arbete om Lagus påpekar prof. 0. 1-Iom61 en viss 
likformighet i uppfattningen av Flemings karaktär hos Lagus och hos Fr. 
Cygnaeus (Från Clas Flemings tider, 1851), men understryker samtidigt 
(s. 196) hur denna likformighet är tidspsykologiskt betingad och hur för-
hastat det vore att härleda den yngre diktarens Flemingbild ur den äldres 
- ett resonemang som har sin fulla tillämplighet på det gemensamma i 
uppfattningen av Fleminggestalten hos Fredrika Runeberg och hos Cyg-
naeus. För epokens nationella känsla tedde sig Fleming som den vilken 
hade förkroppsligat den finska segheten, envisheten och den legendariska 
trofastheten. Han stod, säger Nomen, som en representant för det folk, 
som kunde allt, blott ej sin ära svika. Det ger oss också en förklaring till 
att Runeberg ingenting hade att invända mot sin hustrus Fleminggestalt, 
då han granskande läste igenom hennes manuskript. 

S. 364, r. 9. BA III: 251. 

S. 364, r. 16. I ett brev till sin farbror landshövding Gustaf Montgo-
mery i Umeå skriver dåvarande studenten R. A. Montgomery, som senare 
på kvällen anlände till bröllopet, att talet »hade varit särdeles vackert». 
Brevet, som förvaras i Svenska krigsarkivet i Stockholm, är publicerat av 
prof. Alma Söderhjelm i Lucifer (1937), utg. av Finlands svenska publi-
cistförbund. 

r. 32. BAS: 28. 
rr. 7, 13, 21, 25. BAS: 176, 203, 229, 274. 

S. 365, r. 30. Yrjö I-Iirn, Runebergskulten, s. 283. 
S. 366, r. 5. BA III: 258. 
5. 366, r. 14. I Univ. bibl. i H:fors. 
S. 366, r. 20. Meddelat av Z. Topelius dotterson, fil. dr Paul Nyberg. 
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S. 370, rr. 9, 12, 19. BAS: 275, 236, 363. 
r. 24. Yrjö Hirn: Svenska Litteratursällskapets nya edition 

av Strömborgs Runebergsbiografi. Finsk tidskrift 1932, s. 28 f. 
rr. 21, 27. BA III: 312. BAS: 122. 
r. 6. Om Frans Mörtengrens diktning se närmare Hugo E. 

Pipping i Finlands ställning till skandinavismen, s. 158 f. FU 34. 1920. 
S. 372, r. 14. Olaf Roma.: Gabriel Lagus, H:fors 1919, s. 148. 

r. 2. BAS: 120 f. Se om Lindh även Arvid Mörne: Lyriker 
och berättare. Finlandssvenska studier. H:fors 1939. 

S. 375, r. 2. I Tidskrift för hemmet år 1866 ingår en artikel av Esselde 
»Om kvinnans medborgerliga rätt och plikt», som förefaller att vara den 
som Wilhelmina Nordström syftar på. Esselde förfäktar här en hel del 
synpunkter som Fredrika Runeberg för fram i sin uppsats »Vad begära 
kvinnorna?» I egenskap av människa bör kvinnan i allt ha samma rätt 
och plikt som tillkommer det mänskliga väsendet. »Låt rättvisan ha sin 
gång och hon skall utfinna det passande», utgör motto för Esseldes artikel. 
I likhet med Fredrika Runeberg anser Esselde, att kvinnan »fritt och själv 
bestämmande» bör få utveckla sina anlag, »icke under tvång och inom före-
satta gränser». Hon skriver: ». . . vi hysa en så fast tro på orubbligheten 
av den kvinnliga instinkten, att vi, långt ifrån att anse den behöva omgärdas 
med inskränkningar och förbud, för att icke förryckas och missriktas, äro 
övertygade att det endast är frihet den hittills saknat, för att kunna ut-
veckla sig i alla riktningar, i hela sin ursprungliga egendomlighet». Som 
Fredrika Runeberg polemiserar hon också mot uppfattningen, att kvinnans 
förstånd är svagare, hennes tankekraft slappare och mindre ihärdig än 
mannens beroende på hennes svagare fysik. Slutligen yrka bägge på lika 
möjligheter till studier för flickor och gossar och rikta sig mot invändningen 
att högre studier skulle draga bort kvinnans håg från familjelivet. - Av 
ordalydelsen i Wilhelmina Nordströms brev att döma hade Fredrika Rune-
berg oberoende av Esselde kommit till samma åsikter som hon. 

S. 376, r. 3. Trots överskattningen ligger det en god portion sanning 
i omdömet. Vi böra dock minnas att både Snellman och Topelius redan 
hade lagt sina tungt vägande ord i vågskålen. 

5. 376, r. 9. Uttrycket av Annette Reuterskiöld i brev till Emilie 
Björksten d. 27 okt. 1852. Jfr R. Brorson, a. a. s. 169. 

S. 376, r. 11. Emilie Björkstål om sig själv i brev d. 9 sept. 1870 till 

fröken Agnes Ottelin. 
S. 376, r. 13. Fredrika Runebergs anteckningar. 
S. 376, r. 16. Berta Edelfelt: Ur en gammal dagbok. En episod i 

J. L. Runebergs liv. Med en inledning av Werner Söderhjelm, s. 59. H:fors 

1922. 
S. 376, r. 17. Fredrika Runeberg i brev till Augusta Lundahl. 
S. 376, r. 22. Till karakteristiken av Fredrika Runeberg och Emilie 

Björksten bidrar också deras olika inställning till tidens napoleondyrkan. 
Den ena på sin vakt att låta sig blända och vilseleda, den andra lätthän- 
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förd och oreflekterad. Fredrika Runebergs tankar möta vi ss. 457-58 i 
denna bok. Emilie Björksten åter skriver 1867: ». . . jag håller riktigt af den 
Robert för att han är så förtjust i Paris. Utom allt annat där ville jag gerna 
se Invalidd6men med Napoleons graf, som ju så mäktigt skall gripa hvarje 
besökare. Jag undrar om ej Lorenzos stolta hjerta skall smälta vid åsynen 
af detta hvilorum? de få visst lof att berätta mig om allt det der när vi 
träffas, aldrig kan jag bli mätt att höra om Paris, och i synnerhet om hjel-
tens graf.» 

S. 377, r. 2. Enl. benäget meddelande av domprosten Gustaf Stor-
gårds blev demoiselle Anna Elisabet Carolina Stenborg, svensk undersåte, 
född 11. 2. 1798, inskriven i Borgå stadsförsamlings kyrkobok på grund 
av betyg från Stockholm av den 12. 9. 1833 och flyttade från Borgå till 
Heinola med betyg av den 16. 6. 1840. 

S. 378, r. 27. Jfr »Några minnen af e***», s. 40 f. H:fors 1871. 
S. 379, r. 6. Sedan detta skrevs ha Runebergs brev till Emilie Björk-

sten utgivits av prof. Gunnar Castren, som i sin introduktion s. 20 publi-
cerar det lilla »brevet», några rader från Runeberg och lika många från fru 
Fredrika i ett brev från Annette Reuterskiöld. 

S. 379, r. 30. R. Brorson, a. a. 164. 
S. 380, r. 24. R. Brorson, a. a. s. 186. 
S. 381, r. 14. Berta Edelfelt, a. a. s. 144. 
S. 381, r. 21. R. Brorson, a. a. s. 113. 
S. 381, r. 30. B. Edelfelt, a. a. s. 150. 
S. 382, rr. 3, 8. Runebergs uttryck i brev till Emilie Björksten d. 8 mars 

1854. Jfr R. Brorson, a. a. s. 249 och 250. 
S. 382, rr. 24, 25, 28, 31, 32. B. Edelfelt, a. a. s. 159 f., 168, 170, 181, 

183. 

S. 382, r. 31. Karakteriserande för Emilie Björkstens känslor för Fred-
rika Runeberg vid denna tid äro följande ord i ett brev från henne till 
doktorinnan. Mimmi Wallgren. Brevet är daterat Savijärvi d. 14 april 
1857: »Bed Fredr. Rbg skrifva till mig snart - inte är hon skyldig mej 
bref; men jag behöfver uppmuntras - lifvas - hugnas af henne; säg henne 
det.» - Tillhör dr G. Wallgren, H:fors. 

S. 383, r. 6. B. Edelfelt, a. a. s. 73. 
S. 383, r. 12. R. Brorson, a. a. s 187 f. 
S. 384, r. 21. Bland de efterlämnade papperen finnes ett annat frag-

ment som kretsar kring problemet kärlekens väsen. Det är två kvinnor 
som här byta tankar. Den ena har tydligen fått namn efter det mest roman- 
tiska bland den tyska berättarkonstens små mästerstycken, de la Motte 
Fouques Undine. 



Aina 

Du än ej älskat, känner kärlek ej 

Undine 

Jag icke älskat, känner jag ej kärlek! 
Hur lustigt talar du ej nu igen. 
Säg, älskar jag ej dig du ljufva Aina 
du hulda, milda varma menskobarn! 
Ack hvad jag älskar mycket, himlen 
deroppe med de tusen tusen stjernor 
med moln så hvita såsom hafvets snöskum 
och himlen som i insjöns klara spegel 
är mera blå, der stjernorna ej sitta 
och lysa stilla blott, men dansa 
i glada lekar glittrande på vågen: 
och stranden då med lätta smärta björkar 
och täcka blommor, och i hafvets botten 
de glänsande och skimrande palatsen 
utaf Corall och perlor, praktfullt sköna, 
och sol och dag och sång och lif och glädje. 
Ack, mycket, tusen saker jag ju älskar. 

Aina 

Men det är lifvets blommor, icke lif vet 

Undine 

Hvad är då denna underliga kärlek? 
Är då din älskade så skön, så tapper, snillrik? 

Aina 

Ej lätt att säga skall du lätt det lära 

Undine 

Se så nu vet jag 
att älska, se det måtte vara som 
en afton när ren solen gått till hvita 
och vågorna mot stranden sakta svalla 
med ljuflig sång, så sakta, sakta, sakta 
och släta sina kinder emot klippan 
och famna den och famna den och dö. 

539 
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S. 385, r. 3. B. Edelfelt, a. a. s. 149-150. 
r. 26 och s. 386, r. 9. R. Brorson, a. a. s. 116 f. 
rr. 21 o. 24. R. Brorson, a. a. s. 123 f., 133. 

S. 386, r. 25. R. Brorson, a. a. s. 171. 
S. 387, r. 11. R. Brorson, a. a. s. 166. 
S. 389, r. 6. W. Söderhjelms inledning till Ur en gammal dagbok, s. 28 f. 
Dikten lyder: 

Ödmjukt, vördnadsfullt dig här jag räcker 
Mina toners blyga hyllning nu, 
Och min famn med kärlek mot dig sträcker, 
Var mig blid som förr, du dyra, du! 

»Döden skiljer ej, men den förenar 
Fastare det band som knöts engång.» 
Så du sade: liksom sorgen renar 
Själen, under livets pilgrimsgång. 

Så hav tack, du stora, ädla hjärta 
För de ord du gav mig såsom tröst 
Då jag nedböjd av min djupa smärta 
Trycktes mot ditt rika, varma bröst. 

Älskade, jag ord, ej toner äger 
För att tolka vad för mig du är: 
Vad du var och städs förblir: jag säger 
För mycket ej om lov jag dig hembär. 

Men jag får ej säga vad jag känner 
Jag det icke kan, ty tankars mängd 
Mig bestorma, och i hjärtat bränner 
Tåren, sucken, smärtan innestängd. 

Du förstår mig dock, och därför vågar 
Dig, som minnas skall en eftervärld, 
Här en själ, som tacksamt för dig lågar, 
ödmjukt ägna denna ringa gärd. 

XVII. 

r. 9. BAS: 56. 

r. 13. Brev till Emilie Björksten d. 8 okt. 1868. 
S. 396, r. 28. I manuskriptet till »Fyra stjärnor» har Runeberg gjort 

några stilistiska förbättringar med blyerts ovanför raden. »Fantaster», 
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log förnämt den tredje stjärnan  »Fantaster», mente förnämt. . . 

Det var ära och det var ståt. Tillagt med Rbgs stil: »men ingen visste, 

om det var hans eller någon annans lycka». 
»Ett bortskakat råsk» ändrat till ett »förbisett grand». »Fall, lilla snö- 

stjärna, fall ned att försvinna i mullen» ändrat till »för att gömmas i», »kraft 
inom sig att njuta av svalkan» ändrat till »att vederkvickas av svalkan». 
»Men tårens droppe insögs av fröet och det livades åter, och grodd sköt 
fram ur dess inre av snöstjärnans tår». Genom ett par mycket små änd-
ringar har uttrycket gjorts expressivare: »Men tårens droppe insögs av 
fröet, och fröet livades åter, och grodd sköt fram ur dess inre. Det gjorde 
snöstjärnans tår». Sista satsen hade först följande formulering: »och den 
sköt upp över mullen och blev grön, och snart pryddes den lilla plantan 
av en blomma, så späd och fin som snöstjärnan själv, men den gladdes 
dock av sitt liv och utandades sin fröjd doft . . .)> Satsen oavslutad. Fredrika 
Runeberg var kanske av en eller annan anledning förhindrad att själv av-
sluta teckningen, innan den avgick till Onkel Adams tidning för publikation? 

I Runebergs version lydde satsen: »Och grodden steg upp över mullen 
och blev grön, och snart pryddes den lilla plantan av en blomma. Den 
var späd och fin som snöstjärnan själv, men den gladdes dock av sitt liv 
och ,utandades sin fröjd i dofter för andra.» 

Med Runebergs ändringar hade den lilla berättelsen följande lydelse: 

Fyra stjärnor. 

1 en av himlens många kamrar fostrades fyra små stjärnor, gossar och 
flickor. Om de voro syskon, det vet man ej, och det kan också allt vara 

detsamma. 
Den första skulle nu ut i världen. Han stod och blickade djärvt framåt, 

och glad med ungdomsmod kastade han sig in på sin nya bana. Stolt svä-
vade han utåt den gränslösa rymden bland miljoner andra stjärnor. Glad 
i sin kraft bar han snart tusenden av varelser i sin starka famn. (och gav 
dem näring) (detta utstruket av Rbg.). Och av honom berodde de och han 
förde dem med sig på sin segrande ljusa bana. Men på jorden blickade 
mången med glädje upp mot den nya stjärnan som ingen sett förut och 

vars glans lyste så klart i natten. 
Men den minsta lilla stjärnan i kammaren, hon som var bara en liten 

snöstjärna, hon blickade häpen efter den bortilande och tänkte på hur 

härlig hans lott dock var. 
»Simpelt och vanligt det där», ropade den andra stjärnan som nu skulle 

ge sig på färd. »Litet och inskränkt». Och stormande ut i världsrymden 
omfattade han vidsträckta zoner och hastade så framåt en regellös bana i 
storhet och glans. Men intet hjärta klappade i kärlek och glädje inom det 
vidsträckta området av hans gränser, icke ens en liten planta kunde där 
slå rot, ty endast en glänsande dimma var den storhet, varav han skröt, 
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och förskräckta blickade jordens barn på kometen, det stora jurtecknet, 
som hastade fram över nattens himmel. 

»Fantaster», mente förnämt den tredje stjärnan och sänkte sig hög-
tidligt ned på jorden rakt på bröstet på en excellens. Och se för honom 
bugade sig höga och låga, och prydd med demanter strålade stjärnan på 
den höga herrns bröst. Det var ära och det var ståt, men ingen visste om 
det var hans eller någon annans lycka. 

Men ännu satt den lilla snöstjärnan kvar och hon tänkte vid sig. »I 
världsrymden - ack, där skulle jag försvinna till intet. Från den höge 
herrns bröst skulle jag falla, ett förbisett grand. Icke kan jag lysa.. Ingen 
förmåga bor i min stackars lilla varelse. Vem skulle jag kunna glädja, vem 
skulle jag kunna vara nyttig? Pall, lilla snöstjärna, fall ned för att gömmas 
i mullen.» 

Men på jorden låg ett litet frö. Det hade förtorkat under solens glöd. 
Det var afton nu, men fröet ägde ej mera kraft inom sig att vederkvickas 
av svalkan. Det kunde ej mera skjuta grodd och växa. 

Kom så snöstjärnan. Hon lade sig just vid det lilla fröets sida och smalt 
bort i en tår. 

Men tårens droppe insögs av fröet, och fröet livades åter, och grodd 
sköt fram ur dess inre. Det gjorde snöstjärnans får. 

Och grodden steg upp över mullen och blev grön, och snart pryddes den 
lilla plantan av en blomma. Den var späd och fin som snöstjärnan själv, 
men den gladdes dock av sitt liv och utandades sin fröjd i dofter för andra. 

r. 18. Fru Gellerstedt var skådespelerska, dansös, danslära-
rinna och hustru till skådespelaren, teaterdirektören Otto Gellerstedt. 
G. Heinricius berättar i sina kultur- och personhistoriska skildringar »Från 
samhällslifvet i Åbo 1809-1827» (1914), s. 174, att hon var »synnerligen 
firad för sin sång och dans» och s. 135 f. att hon ansågs som »den bästa 
lärarinnan i konsten». Hos henne gick bl. a. Elias Lönnrot i dansskola 
hösten 1823. - Utom från denna miljö hade det varit av intresse att få, 
fler skildringar från teatern på slaktarhusvinden. Jfr E. Julius anteck-
ningar om den, vilka återges av G. Heinricius, a. a. s. 174. 

r. 7. I sina anteckningar omtalar Fredrika Runeberg en episod, 
som troligen skulle ha fått rum i hennes skildring. J. J. Nordström hade 
berättat den för Runeberg. Lagman Synnerberg, som var Nordströms 
svärfar, var borgmästare i Åbo 1813 vid tiden för kejsar Alexanders och 
kronprins Carl Johans möte. Synnerberg hade på ämbetets vägnar varit 
närvarande i ett yttre rum, då greve G. M. Armfelt åtföljd av en av sina 
vuxna söner plötsligt trädde in och med ytterlig oro erfor att det numera, 
var för sent att kunna få ett enskilt samtal med kronprinsen före furs- 
tarnas möte. Armfelt hade då anförtrott Synnerberg att hans avsikt hade 
varit att meddela kronprinsen att man vore beredd på att gå in på Fin-
lands återställande, om blott denne skulle göra det till ett villkor från sin 
sida och att Armfelt velat lägga honom på hjärtat att vara fast i sin fordran, 
vilken i sådant fall slutligen skulle beviljas. Kejsarn som visste att Arm- 
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felt skulle arbeta för saken hade därför icke tagit honom med, utan tvärt-
om ålagt honom något som skulle hålla honom kvar i Petersburg. Huru 
han likväl kunde resa därifrån, visste fru Runeberg icke, allt nog, han kom 
för sent. Synnerberg som hörde att Armfelt varken sovit eller förtärt 
något under sin brådskande färd, frågade om han inte kunde få låta arran-
gera en hastig måltid, men Armfelt svarade: »Kan gossen där få en smör-
gås så vore det bra, föga har heller han fått hvila eller förtära under resan, 
sjelf förmår jag med intet.» Så satte han sig ner på en soffa, där han satt 
orörlig med handen mot pannan hela den tid konferensen mellan furstarna 
försiggick. Huru kejsar Alexander upptog Armfelts olydnad kände Rbg 
icke, men det fru Runeberg själv mindes var att påföljande dag (?) var 
s. k. spisning, då även hennes föräldrar befunno sig bland de åskådande, 
och då kejsarn vid bordet suttit mellan kronprinsen och Armfelt. »Detta 
fäste sig i mitt barnaminne därigenom», slutar Fredrika Runeberg sin 
skildring, »att någon gjorde den tämligen obetänkta anmärkningen: 'Hvad 
månne Kronprinsen tyckte om att så der sitta nära den i Sverige som 

landsförrädare dömda Armfelt?'.» 
I tredje bandet (1932) av sitt stora verk över Gustav Mauritz Arm-

felt säger professor Carl von Bonsdorff s. 467 f., att kejsaren, då han natten 
mellan 20 och 21 aug. begav sig till Finland för att i Åbo träffa den svenske 
kronprinsen hade lämnat Armfelt, som inte befann sig i Petersburg, ordern 
att skynda efter. På aftonen d. 27 aug. - samma afton som kronprinsen 
äntligen anlände - susade Armfelts vagn in i Åbo och stannade utanför 
lan dshövdingshuset, där man hade berett bostad för kronprinsen. D. 
24 aug. hade kejsaren anlänt till staden och tagit sin bostad i det s. k. 

Brinkkalahuset. 
Redan före avresan till Åbo hade kronprinsen med de ryska och engelska 

ministrarna i Stockholm diskuterat eventualiteten av Finlands temporära 
överlåtande till Sverige som säkerhet för Norges förvärv, och han trodde 
att kejsaren skulle samtycka därtill, berättar v. Bonsdorff. Förslaget 
bragtes på tal i Åbo, dock med modifikationen att endast de åländska, 
öarna skulle utlämnas. Under trycket av underrättelserna om sina trup-
pers motgångar lär kejsar Alexander ha visat sig böjd för eftergivenhet, 
men slutligen avslagit projektet på grund av sina rådgivares föreställningar. 

Vilken roll Armfelt spelade vid mötesförhandlingarna känner man 
mycket litet om, skriver v. B. Med en viss skrytsamhet torde den lands-
förviste ha uttalat sig om sin osjälviskhet under samvaron med kronprinsen 

och.  hans svit. Inte långt efter furstemötet ryktades det, att han hade 
understött förslaget om Finlands temporära överlåtande till Sverige, t. o. m. 
velat förmå kronprinsen att yrka på Finlands återförening. Det senare 
ryktet avfärdar v. Bonsdorff som en fantasi. Någon antydan om riktig-
heten av det förra finnes inte i Armfelts korrespondens, så till vida som 
den är bevarad. Vad Fredrika Runeberg skulle ha givit oss i sin skildring 
är helt visst vad åbotraditionen förmälde i denna sak. Att hon därutöver 
skulle ha haft en hel del av intresse att berätta kunna vi sluta oss till därav, 
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att Armfelt på försommaren detta år hade blivit utnämnd till Åbo aka-
demis kansler och nu första gången trädde i personlig kontakt med den 
akademiska senaten, bevistade ett konsistorie sammanträde och tog aka-
demibyggnaden i beskådande - ett möte som hon med all sannolikhet 
mer än en gång hade hört omtalas i den tengströmska kretsen. 

r. 23. I brev till Emilie Björksten d. 22 febr. 1878. 
r. 30. R. F. v. Willebrand, a. a. s. 168. 
r. 11. Jfr Sten Linder: Ernst Ahlgren i hennes romaner, s. 18. 1930, 

S. 407. r. 30. Under rubriken »Pörstördah uppräknar Fredrika Rune-
berg, utom Lundafrun. och Den galnas dotter vilka redan omtalats, följande 
alster av sin penna: Silverstöld och tankestöld, Kallt och varmt, Yrväders-
drömmar, Herr Pelle, Bilder ur livets skräpgömmor, Pärongrenskan. 

XVIII. 

S. 415, r. 21. Alexandra Gripenberg: Reformarbetet till förbättrande 
af kvinnans ställning, III: 378 f. H:fors 1903. 

r. 29. Rein, a. a. I: 425. 
r. 10. Alexandra Gripenberg, a. a. s. 42 f. 

S. 419, r. 21. I senare delen av sin uppsats uppehåller sig Fredrika Rune-
berg närmast vid inkasten emot kvinnans likaberättigande med mannen: 

»Qvinnans förmögenheter äro helt andra än mannens» säger man. »Hon 
har de egenskaper, de fel, mannen däremot är så och så beskaffad.» Mycket 
möjligt, till och med troligt att så förhåller sig - men - hur vet man att 
så är? Olika uppfostran, olika samhällsställning, olika ställning i hemlifvet, 
den ene Herre, D2spot, befallande, den andra underordnad, lydande, ofri, 
slaf, (benämningen likgiltig, vi strida ju ej om ord?) och detta, generation 
efter generation. Skulle icke på sådant sätt olikhet alstrats mellan man 
och qvinna, då vore detta visserligen ett vida större under, än det är att de 
nu verkligen äro hvarannan olika. Ett folk i frihet visar sig ju helt olika 
ett folk i slafveri, om än de båda folken äro från början af samma stam 
och hvarandra lika. 

Men låtom oss antaga för gifvet hvad som visst ock är troligt, att nem-
ligen man och qvinna äga olika anlag. Hvilket hinder för qvinnans lika-
berättigande med man ligger väl deruti? Äro då alla män precist lika ut-
rustade? Är det icke just mångfalden af anlag, som gör att hvarje arbete 
finner sin lämpliga arbetare, blott friheten att välja yrke förefinnes? Indiern 
anser kasten bestämma dugligheten för och rättigheten till, det ena eller 
andra yrket. Att tro parian kunna bli en duglig krigare eller Braminen 
ej äga högre förmåga än gatsoparn, sådant skulle af honom kallas dårskap. 
Hos oss finnes endast tvenne kaster: man och qvinna. 

Fordom var det en nästan dylik gräns emellan frälse och ofrälse man. 
Vi glömma det då vi nu ej mera se gränserna sedan folkets emancipation 
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är fullbordad. Men träffar man på att få läsa anföranden i t. ex. Svenska 
Rådet emot »vanbördingens» rätt till jemnlikhet, då skall man finna der 
mycket som nu anföres nästan ordagrannt lika emot qvinnans rätt och få 
torde dock väl de vara om ens någon finnes som nu betviflar den »ofrälstes» 
rätt. Konstigt torde vara att på förhand bestämma = detta arbete passar 
för mannen, detta för qvinnan (man anser sålunda t. ex. ganska lämpligt 
för qvinnan att sy skjortor, men till att sy frackar, dertill är hon ingalunda, 
skapad o. s. v.). Monne icke frihet härvidlag som i andra förhållanden regle-
rar allt till det bästa. Gustaf Wasas reglementerande om hvad hvarje ort, 
ja hvarje stånd borde företaga sig och om hvad som för en hvar vore det 
passligaste, har just ej ansetts lyckobringande. Samma fall torde vara med 

mycket annat reglementerande. 
Man säger: Qvinnan hindras af sjukdom vid sina barns födelse, af deras 

vård, af hushållets vård o. s. v. att bestrida embeten. I sanning, menar 

man då verkligen att alla qvinnor skola söka embeten och tjenster så snart 
det icke mera är dem förmenadt? Skulle man då ej med samma skäl kunna 
säga: hvilken dårskap att mannen får gå i statens tjenst, huru skall väl 
jorden då bli skött, järnet bli smitt o. s. v. Den ena svårigheten löser sig 
otvifvelaktigt lika lätt som den andra. Jordbrukarn förblir jordbrukare 
och söker sig icke tillika tjenst i staten, och den qvinna hvars hela tid upp-
tages af hushålls och småbarns skötsel, åtager sig då förmodligen lika 
litet en tjenstebefattning, den hon möjligen icke hinner sköta som nu en 
inspektor, en bonde, en handtverkare gör det. Och kvarken i det ena eller 
andra fallet behöfvas ju några hindrande lagar, åtminstone hafva de icke 
visat sig behöfliga mot inspektorn, bonden, o. s. v. hvarför då just emot 

modern, matmodern? 
Icke utan intresse vore att känna huru stor procent af ett lands qvinnliga 

befolkning, som vid hvarje gifven tid, t. ex. i dag verkligen har hushåll och 
små barn att sköta, sålunda att tiden deraf kan vara fullt upptagen. Monne 
den uppgår ens till 20 procent af hela antalet qvinnor i ett land? Och när 
dertill ännu afräknas alla de qvinnor, hvilka äfven nu nödgas skaffa bröd 
åt sig och de sina genom ett arbete som lönas dåligt och följaktligen fordrar 
så mycket mera tid, då blir antalet af de qvinnor verkligen icke altför stort, 
hvilka verkligen hafva »viktigare» »af naturen anvisade» o. s. v. göromål än 
de befattningar hvilka man nu anser sig böra förneka alla qvinnor att 
befatta sig med. Mannens större fysiska styrka gör honom lämpligare till 

många göromål och befattningar. 
Ganska rätt! Just derföre reglerar sig arbetets fördelning mycket lätt, 

blott qvinnans fulla rätt blifvit erkänd, eller åtminstone snart derefter. 
Äfven bland männen är ju betydlig åtskillnad emellan den enes och den 
andres kroppskrafter, men alldrig har man hört omtalas att det behöfts 
lagar för att förhindra svaga och klena män ifrån att bli jernbärare, eller 
att afhålla de jettestarka från att bli skräddare. Sådant regleras ju af sig 

sjelf der frihet råder. 
Låtom oss dessutom ej altför mycket orda om den fysiska kraften. Vi 

35 
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känna ju alla naturens lag vara att icke dela alla sina gåfvor åt ett håll, 
och vi kunde således lätt komma på den tanken att efter mannen på sin 
lott fått den större fysiska styrkan, så måtte väl intelligensen i högre mått 
blifvit qvinnan till del. Detta är något som vi väl icke kunna ha reda på, 
så länge mannens och qvinnans uppfostran och bildning varit så alldeles 
olika. Troligast synes dock att man och qvinna i afseende å intelligens äro 
jemnbördiga, ehuru kanske med någon olika skiftning, ty fullkomlig likhet 
finnes ju icke ens emellan tvenne individer, ja icke ens emellan tvenne blad 
i skogen. Men tillåt blott hvarje anlag att utveckla sig fritt och utan tvång 
och hvarje anlag skall finna sin rätta plats att verka. 

Men är då qvinnan verkligen olycklig i nuvarande förhållanden, är hon 
så förtryckt, så misshandlad? frågar man. 

Jag ville nästan svara att detta är likgiltigt, men rättare sagt är att 
detta ej hör hit. Frihet är menniskans oförvtterliga rättighet, huruvida hon 
det oaktadt möjligen kan lefva utan den, är en annan fråga. Domaren som 
afdömer ett mål om hvem en egendom rätteligen bör tillfalla, frågar icke 
huruvida egendomspretendenten möjligen kan lefva äfven ifall godset från-
dömes honom, utan endast huruvida han derpå har rättmätiga anspråk. 
Låtom oss antaga att de flesta män äro »Leskedliga» emot sina hustrur, det 
är en lycka om det så är, en nåd för hvilken hustrurna äga att vara tack-
samma, icke en rättighet som tillkommer dem i egenskap af mannens gelike. 
Huru många af det amerikanska slafveriets förfäktare hafva icke försvarat 
slafveriet med en försäkran eller på den grund, att i många fall de svarte 
haft det bättre än den frie europeiske arbetaren, att det blott är undantags-
fall der den svarte piskas och ohyggligt misshandlas. Och dock; huru många, 
bland de svarte slafvarne monne de voro, hvilka icke med jubel velat ut-
byta de granna kläder eller det goda bord, hvarom möjligen en god herre 
förser en favoritneger, emot den torftigaste drägt, den knappaste föda och 
- frihet! 

Huru kommer det till att den som sjelf är fri, så sällan ihogkommer att 
äfven den bundne anser friheten som det högsta goda? »Qvinnan bör kvar-
stå på den plats der naturen ställt henne». Så säga de vise icke allenast hos 
oss, utan äfven hos alla andra folk. Regeln torde ock vara oneklig, dock 
måste man medge att »naturen» ställt kvinnans plats temligt olika hos de 
olika folken, så att man nästan frestas att tro det menniskan och icke 
naturen utstakat platsen. Hos det ena folket är den plats naturen anvisat 
henne, den: att i slöhet och smågräl bortsofva sitt lif på ett harems kuddar, 
hos ett annat att nedhukad i ett hörn af kojan söka skrapa åt sig föda af de 
afgnagde ben som hennes man och herre slänger till henne och dem hon 
uppfångar krypande som en hund, under det hon ålägges att vara tacksam 
för den föda mannen af nåd ger henne, och den hon icke kunnat förtjena 
ens genom förrättandet af alla husets tyngsta och svåraste arbeten, »dem 
hon är skapad för att förrätta», medan mannens bestämmelse är att sofva, äta 
och jaga till sitt nöje. I Dahomey är qvinnan.s af naturen gifna plats före-
trädesvis den att vara soldat, sådant är helt påtagligt der inga manliga i 
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mod och uthållighet kunna täfla med de qvinnliga tropparna, och der ko-
nungens lifvakt också derföre består uteslutande af qvinnor. I Nordameri-
kanska Förenta staterna, der har åter naturen stält qvinnans plats betydligt 
annorlunda. Hon är der en person som icke anses bestämt vilja begå dår-
skaper om hon reser eller annars rör sig i lifvet utan manligt beskydd; hon 
är lärare, läkare, till och med stundom predikant. Äfven i några andra 
länder börjar man nu stundom medge att möjligen de befattningar qvinnan 
i Amerika dagligen utöfvar, kunna falla inom qvinnans krets, men bestämdt 
inga flere, ingen valfrihet i yrkesväg, nej, gubevare! 

Qvinnans bestämmelse är således ändå temmeligen vexlande och icke 
så bestämd som man säger. Men låtom oss antaga att det just är qvinnans 
rätta och af Gud utstakade plats som hon nu innehar, behöfves då i sådant 
fall verkeligen lagens tvång för att kvarhålla henne der? Ännu har ingen 
menniskolag förbjudit dufvan att lefva som höken och likväl har dufvan 
alldrig upphört att vara dufva.» 

Bland fördelarna, om kvinnan vann rätt att vara mannens like, nämner 
Fredrika Runeberg även att giftermål av beräkning även å mannens sida 
troligen skulle bli mera sällsynta, »när det icke kan blifva att gifta sig med 
pengarna och behandla deras bihang, hustrun, som ett rättslöst ting med 
hvilket man förfar efter behag». 

S. 420, r. 7. Alexandra Gripenberg, a. a. s. 386 f. 
S. 420, r. 29. Alexandra Gripenberg, a. a. s. 390 f., r. 30. s. 392. 

r. 31. Z. Topelius uttryck i brev till Fredrika Runeberg d. 
11 jan. 1868. Jfr BAS: 209. 

r. 7. Alexandra Gripenberg, a. a. s. 393 f. R. 13. a. a. s. 397 f. 
r. 29. BAS: 191. 
r. 16. Jfr Bernhard Estlander: Elva årtionden ur Finlands 

historia 1: 165 f. 
S. 435, r. 22. 1841 utkom Mathias Alexander Castr&is svenska över-

sättning av Kalevala, som »enkel och trogen, förträffligt återger originalets 
skönhet». Pi. biogr. handbok, utg. av Tor Carpelan. 

r. 28. Hösten 1846 sände Lönnrot till bokhandlaren A. C. 
Öhman i Borgå ett manuskript med översättningar ur Kanteletar. Han 
ville ge ut samlingen med en tillägnan till Fredrika Runeberg, men Öhmans 
död gjorde planen om intet. Jfr Elias Lönnrot, Svenska skrifter II: 
samt R. Öller, a. a. s. 33. 

r. 22. BA II: 341. 
r. 3. BA II: 288. 

5. 437, r. 16. Jfr Arvid Mörne: Axel Olof Freudenthal och den fin- 
landssvenska nationalitetstanken, s. 5 H:fors 1927. 

r. 11. Jfr BAS: 208. 
r. 10. Också Runebergs inställning till frågan undergick som 

bekant under senare år en förändring. Prof. Yrjö Hirn anför (Runebergs-
kulten, s. 247 noten) ett brev från Alexandra Edelfelt till hennes son dat. 
d. 3 juli 1874, där hon talar om hur hennes brors fennomanska vänner 
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ondgjordes över att Runeberg av sina »ljusa» söner låtit »tratta i sig» helt 
andra åsikter. 

S. 446, r. 15. År 1869, då Min pennas saga avslutades, voro endast 
Ludvig och Walter Runeberg gifta, Ludvig med Hanna Öhman, dotter 
till gymnasielektor J. E. Öhman och hans maka Albertina, f. v. Fieandt, 
och Walter med Lina Elfving, dotter till prof. J. P. Elfving och hans maka 
Vendla, f. Sucksdorff. 

S. 448, r. 7. Det lilla distikonet har tydligen ingått i en minnesbok. 
Manuskriptet som är daterat »Borgå den 13 mars 1873» tillhör Svenska 
lickskolan. i Helsingfors. 

XIX. 

Kapitlet bygger i stort sett på det avsnitt av Supplementbandet till 
Biografiska anteckningar som omfattar de fjorton sista åren. 

S. 449, r. 10. Fredrika Runeberg i brev till Augusta Lundahl, d. 
S. 449, rr. 13 o. 20. BAS: 194, 167. 
S. 449, r. 32. FRA. 
S. 450, r. 3. BAS: 166. 

r. 9. FRA. 
r. 9. FRA. 

S. 451, r. 17. Fredrika Runebergs uttryck i brev till prof. Sofi Kell-
gren d. 2. 6. 1864. R. 18. Runebergs uttryck i julbrevet till v. Beskow 
d. 13. 12. 1861 efter det han på hösten hade legat sjuk i reumatisk feber. 
R. 20. Fredrikas uttryck, då hon 1867 på vårvintern varit svårt sjuk. 

S. 451, r. 24. Fredrika Runebergs uttryck om sina söner. Jfr BAS: 200. 
S. 454, r. 3. BAS: 180 f. 

r. 30 och s. 455, r. 19. Yrjö Hirn: Runeberg och hans värld, 
s. 154-55. 

r. 32. FRA. 
S. 460, r. 16. R. Brorson, a. a. s. 230. 
S. 464, r. 23. Fredrika Runeberg synes ha förbisett, att understödet, 

såsom Fr. Cygnaeus påpekar i sitt inlägg »Ett fel, ett fel allena! Votum 
i en litterär understödsfråga» (tryckt i Hufvudstadsbl. i april 1865, om-
tryckt i »Drag ur våra kulturförhållanden och tänkesätt nuförtiden», 
Hfors 1874) var avsett som uppmuntran åt en lovande skriftställare, och 
att detta epitet år 1865 knappast kunde tillämpas på J. L. Runeberg. 
Naturligare förefaller det, att Kungarne på Salamis för henne måste framstå 
som det främsta av de tävlande verken - trots att det såsom dramatisk 
produkt - och det var ju fråga om en tävlan mellan dramatiska alster 
- väl rätteligen bör tillmätas tredje rummet bland de tävlande arbetena. 

S. 467, r. 7. Under den allmänna entusiasmen för studenthusbygget 
beslöt() tolv sångare inom studentkåren sommaren 1858 göra en rundresa 
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kring Finlands bygder för att genom konserter samla in medel att öka 
Studenthusfonden med. De möttes överallt »med oändligt jubel». Exemplet 
manade till efterföljd. Sommaren 1861 startade en ny sångartolva o. s. v. 
till dess Studenthuset invigdes i nov. 1870. Jfr R. Schauman: Student-
huset i Helsingfors. En historik öfver dess uppkomst. H:fors. Finska 

Litteratursällskapets tryckeri. 1870. 
5. 467, r. 12. BAS: 225. 
S. 470, r. 6. Ett av vittnesbörden härom utgör följande brev från 

Elias Lönnrot till Fredrika Runeberg: 

Sammatti d. 20 December 1872. 

Högtvördade Fru Professorska. 

Min skyldighet hade varit att redan för flera veckor sedan tacka Fru 
Professorskan för det mycket kärkomna brefvet, som jag med lektor Ström-
borg erhöll i H:fors. Det skulle jag ock af hjertans lust hafva gjort, om ej 
min tröghet så i ett som annat och särskildt i brefskrifning vore så stor. 
Som jag nu dock för tillfället blifvit herre öfver den, så skall jag begagna 
mig af denna seger för att tacka Fru Professorskan för brefvet och åtföljande 
öfversättningshäftet. Det senare var väl ej af något annat egentligt värde, 
än .att det åter så lifligt påminte mig om de kära gamla tiderna. Ja sedan 
dess har en hel rad af årtionden försvunnit många förändringar skett, 
broder Runeberg till hela landets sorg fått underkasta sig den hårda pröf-
ning, som nu håller honom vid sängen. I alla pröfningar, hvilka ock huru 
svåra de än äro, må vi dock alltid fasthålla oss vid den tröstande öfver-
tygelsen, att den allvise, kärleksfulle Fadren i himmelen slutligen leder 
allt till vårt eget bästa, så litet vi ock kunna inse och begripa det. 'På 
många vis, sitt namn till pris, Han barnets trohet öfvar, Som guld i glöd, 
vår själ i nöd Han luttrar och bepröfvar; och hjelpen sen ej töfvar.' 

Mina egna pröfningar i detta lifvet hafva varit af vanlig art sådan, 
som en stor del af menniskor får underkasta sig. År 1868 blef jag efter 
min kära hustrus fleråriga bröstlidande enkling med 4 små flickor. Halft-
annat år derefter fick jag för ett benbrott i par månaders tid pröfva, huru 
det är att ligga till sängs utan att kunna röra sig från stället, och på den 
tiden, såsom jag ännu erinrar mig, lef de jag med tankarna ofta i Borgå, 
ihågkommande Runeberg, mot hvars mitt lidande var ett intet. Sådana, 
och möjligtvis kunde jag tillägga några andra, men dess större tålamods-
pröfningar har jag ej haft, och när jag jemför dem med allt det goda, som 
jag så rikligen fått åtnjuta, äro de knappt värda att omnämnas. 

Sjelf är jag nu redan en jubelstudent, som i sista vår fyllde 70 år, af 
mina barn är den äldsta, Maria, elev i Jyväskylä folkskollärareseminarium 
och den andra i ordningen, Ida, har äfven lust att slippa dit efter nyåret; 
de yngre, Elina och Thekla njuta undervisning här hemma. 
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Men då jag nu hållit på att sluddra redan på sista sidan af brefvet, kan 
det vara hög tid att sluta. Dessförinnan dock min varma helsning till Rune-
berg äfvensom till Dr Wallgren och lektor Strömborg, hvilka efter hvad 
jag hört mycket umgås i herrskapets hus, och åt alla frid och välsignelse 
under snart instundande julhelg och derpå följande nya året. 

Fru Professorskans 

ödmjukaste tjenare 
Elias Lönnrot.» 

S. 470, r. 7. Hur varmt v. Beskow uppskattade att Fredrika Rune-
berg fortsatte korrespondensen på Runebergs vägnar visar följande svar 
på hennes första majbrev till honom: 

Stockholm den 14 Maj 1864. 

Till Fru Fredrika Runeberg. 

Den tacksamhetsskuld, jag redan ägde till Fru Runeberg, för de genom 
Professor Lille mig benäget meddelta underrättelser om vår dyrbare väns 
helsa, har ökats genom den för några dagar sedan ankomna skrifvelsen, 
hwaraf jag med innerlig glädje inhemtat, att hans helsoförbättring fort-
går. Att Runeberg, då han ej sjelf kunde författa det vanliga 'Majbrefvet', 
uppdrog det åt den hand, som i ordets skönaste bemärkelse blomsterstrött 
hans lefnadsbana, har djupt rört mig. Näst att sitta sjelf vid hans sjuk-
läger, kunde jag ej få en mera lefvande föreställning om hans nuvarande 
tillstånd, än genom detta bref, hwilket jag skall bevara såsom ett minne 
af den, som lyckliggjort en af mina mest älskade wänner. 

För att uttrycka min erkänsla för den lilla raden, som hans fordom så 
kraftfulla, nu darrande hand tecknat, bilägger jag närlagda swar, hwaraf 
han och hans älskliga skrifvarebiträde kunna inhämta, att sparsamheten 
på tidningar från deras härwarande vänner icke härrört af glömska, utan 
af swårare sjukdomsfall, som bundit röst och hand. Måtte pröfningen för 
honom och oss nu wara öfwerstånden, och den återwändande wårsolen 
bebåda lugnare och lyckligare, ej blott i yttre måtto ljusare dagar. 

Jag begagnar detta tillfälle, att äfwen betyga min tacksamhet för de 
njutningsrika stunder jag ägt wid läsningen af fru Runebergs intagande 
skildringar, af hwilka jag sednast i Ems hade ett stort nöje, der jag till- 
fälligtvis fick låna ett par för mig dittills obekanta, som en af författarin-
nans landsmän medfört. Min hustru, som deltog i läsningen ber mig äfwen 
tacka på hennes wägnar, jemte framförandet af hennes wänliga helsning. 

Lef wäl, wår dyra Runebergs lyckliggörerska och ömma wårdarinna. 
När tankarne någon gång ila öfwer hafwet, till wår kust, så låt äfwen en 
bland dem falla på den 

tillgifne Ovännen 
B eskow.» 
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r. 14. Jfr. G. Tideström, a. a. s. 363 f., där läsaren får en intres-
sant redogörelse för medlemmarnas filosofiska orientering. 

r. 2. Efterl. skr. II: 279. 
S. 483, r. 7. Ruth Hedvall: Idealism och mystik hos Runeberg, HI,S 

11, s. 35. 1935. 
S. 483, r. 11. G. Tideström, a. a. s. 395. 

r. 7. R. Brorson, a. a. s. 212. 
r. 3. Z. Topelius dotter Aina skriver d. 3 febr. 1877 till sin 

far om sitt sista besök hos Runebergs: ». . . Tant ämnar en gång nu på våren 
resa in till Helsingfors för att helsa på sin gamla bror och svägerska, bara 
hon får något passligt ressällskap. 'Jag vill ej gå med den skammen i grafven 
att ej hafva rest på jernväg', sade Tant. Jag erbjöd mig att ledsaga henne 

en gång om hon ej finge något bättre ressällskap. Hvem vet, kanske jag 
finge den hedern.» - Av J. E. Strömborgs dagbok framgår att fru Rune-
berg d. 15 febr. gjorde sin första järnvägsresa till Helsingfors. Aina Nyberg 
torde dock icke ha varit hennes följeslagerska på färden. Jfr Paul Nyberg, 
Mästaren och lärjungen, Finsk tidskrift 1936, nr 7-8, s. 52. 

XX. 

r. 14. Ur ett kondoleansbrev från friherrinnan M. Rotkirch 
till Fredrika Runeberg. Åtföljde en bukett vårblomster från Stensböle. 

r. 23. Brev till Carolina Tengström d. 22 maj 1877. 

S. 491, r. 5 och 495, r. 13. FRA. 
r. 6. Enl. nekrologen i Helsingfors Dagblad, troligen skriven 

av Rob. Castrål. 
r. 9. Också Finsk tidskrift innehöll en tre sidor lång döds- 

runa, där artikelförf. analyserade Fredrika Runebergs skriftställeri och 

framhöll hennes fosterländska betydelse. 
S. 499, r. 32. Borgåbladet, Hufvudstadsbladet, Morgonbladet, H:fors 

D:blad d. 31 maj 1879. 
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TILLÄGG 

S. 282, r. 20. Tack vare älskvärt tillmötesgående från Elfrida Andres 
systerdotter, fröken Elsa Stenhammar, har jag kort innan min bok går i 
press fått ta del av ett föredrag som fröken Stenhammar för inte länge 
sedan höll i Sveriges rundradio om den framstående kvinnliga organisten, 
kompositören och dirigenten. Föredraget synes icke blott bestyrka min 
förmodan att ryktet om Elfrida Andres strävanden och deras följdverk-
ningar kan ha nått Fredrika Runeberg, utan är av stort intresse också 
för den skull att det visar att Fredrika Runeberg och Elfrida Andre vid 
samma tidpunkt var på sitt sätt förde samma kamp för »det kvinnliga 
släktets höjande». Liksom Fredrika Runeberg på det litterära området 
kände Elfrida Andre grämelse, »när man skrivit eller sagt den sanningen 
att inga kvinnliga namn kunna nämnas, när fråga är om musikalisk kom-
position i allvarlig stil». I tysthet arbetar också hon alltjämt på att få 
tillräcklig förmåga och styrka till att kunna träda fram och söka kullkasta 

denna tes. 
Som det första steget på sin väg, berättar fröken Stenhammar, tänkte 

Elfrida Andre att få utverka rättighet för sig att avlägga organistexamen 
vid Musikaliska akademien. Det lyckas till slut, men kvinnlig elev 
tages icke emot i Akademiens orgelklass. Så blir det genom privatstudier 
för Stockholms mest framstående musici som Elfrida Andre utvidgar och 
befäster sina kunskaper i piano-, orgel- och harpspelning, i sång, kontra-
punkt och orkesterinstrumentering. Efter något år avlägger hon sin orga-
nistexamen. Men ännu ligger vägen icke fri. Kvinna har icke rätt att söka 
och inneha organisttjänst. Det fick den nyblivna organisten erfara, då 
hennes lärare, professor Mankell, hade engagerat henne som vikarie i Jacobs 
kyrka och dess prästerskap ingriper och förbjuder henne att vidare spela 
där, emedan man finner det opassande och störande för andakten att se 
ett fruntimmer på orgelbänken. En ansökan om dispens att söka organist-
tjänsten i Stora Skedevi (Dalarna), hennes fars fädernebygd, hade blivit 
avslagen. Då börjar hennes far en livlig tidningskampanj och söker intres-
sera riksdagsmän att som motion ta upp frågan om kvinnas rätt att inneha 

37 

503 
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organisttjänst. Motion väckes också i riksdagen, men - faller. Äntligen. 
år 1861 tages motionen om kvinnas rätt till organisttjänst åter upp i riks-
dagen och nu bifalles den, trots prästerskapets avslag. Detta sker i mars 
månad och redan den första maj samma år har Elfrida Andre sökt och 
tillträtt den första lediga organisttjänst som stod till buds, den i Finska 
kyrkan i Stockholm. Till julen samma år kommo Fredrika Runebergs 
»facetter» ut bland hennes Teckningar och drömmar. 

Det faller utom ramen för denna framställning att följa med Elfrida 
Andres vidare utveckling och de svårigheter som mötte henne under 
hennes fortsatta konstnärsbana. 

S. 363, r. 19. Såsom ett belägg på att Fredrika Runebergs skildrings-
konst inte har förlorat sin förmåga att fängsla en nutida läsare kan man 
måhända betrakta den omständigheten att en finsk översättning av Sigrid. 
Liljeholm under åren 1938-42 har ingått som följetong i tidningen »Ran-
nikkoseudun kunnallislehti», en lokaltidning för åbotrakten, (»Sigrid Lilje-
holm. Tuntemattoman kirjailijan muistiinpanoja, Suomentanut Anna 
J ärvelä»). Kuriöst nog betecknas författarinnan till dessa »anteckningar» 
såsom okänd. - Fil.mag. Sune Orell har benäget gjort mig uppmärksam 
på denna översättning. 

S. 409, r. 15. På manuskriptet har Fredrika Runeberg antecknat: 
»Spectaklet gafs för ett välgörande ändamål af ett sällskap. Borgå helso- 
brunn är belägen inom theaterhuset. Innan theaterhuset uppfördes begag- 
nades stundom en källare till theater. Theaterhuset utgör en del af sta-
dens societetshus.» 

Borgå teaterhus blev färdigt 1847 (jfr T. Hartman, Borgå stads historia, 
s. 663). Den kombinerade invignings- och välgörenhetsfesten var av allt 
att döma ett evenemang på orten. I oktober omtalar B.T. det vackra 
tvåvånings societetshuset av trä som nu stod färdigt »jämte flygelbygg-
nader och nödige uthus samt Theater och Brunnshus . . . invid stadens 
nya torg, vars förnämsta prydnader de för närvarande utgöra». D. 8 dec. 
annonserar tidningen »ett societets spektakel till förmån för Flickskolan 
härstädes» i det nya teaterhuset och uppmanar allmänheten att vara fri-
kostig med sina »silverpluringar». D. 15 i samma månad slutligen upptas 
första sidan i tidningen av ett reportage från festen. B.T. skriver: 

Sistlidne fredag invigdes vårt nya teaterhus med det till förmån för 
Fattigflickskolan annonserade societets spektaklet, som öppnades med en 
för tillfället författad prolog, vars briljanta komposition understöddes av 
ett högst lyckat föredrag och det välvilliga biträde den lilla intagande 
och talangfulla dansösen Alina Frasa lämnade åt ett företag, som för henne 
saknade allt enskilt intresse, varför vi med nöje omfatta tillfället att för 
henne offentligen uttala vår tacksamhet. Vi fördrista oss även att något 
närmare omnämna det stycke, som förskönades av hennes uppträdande -
Prologen. En till staden anländ teaterdirektör infinner sig för att i det 
nya Thaliatemplet giva sina representationer, hans bullersamma anord- 
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ningar ha väckt harm hos nymfen av den med teaterlokalen förenade 
hälsokällan; hon inträder och uttalar i några stanser sin förtrytelse samt 
utdelar sedan mimiskt åt sina små tjänsteandar befallningar, varigenom 
alla teaterdirektörens resurser så till sägandes fördränkas. Denne, hopp 
lös och förtvivlad, lämnar scenen. Då den förgrymmade nymfen åter-
kommer, lyssnar hon först till sångens tjusning och sedan, hänförd av 

dansens förtrollning i den ballet Alina, 
med biträdd av sina små elever, 

rörande gratie utfört, sätter hon blidkad näckroskransen på hennes huvud. 
Men då nu den olycklige teaterdirektören ser himmeln klarna, är allt upp-
trädande för honom för sent och han samtycker att upplåta platsen för 
dagens välgörande ändamål. Vår övertygelse, att vi skänkt våra läsare 
ett nöje genom ett vidlyftigare ordande om denna täcka, men efemära 
produktion, skall, såsom vi hoppas, ursäkta det lilla avsteg vi tillåtit oss 
från den grannlagenhet, som förbjuder andra uttryck än tacksamhetens 

för aftonens nöje». 
Om den av borgåborna högt uppskattade unga dansösen och danslära-

rinnan Alina Frasa, som vid denna tid var verksam i staden, skriver B.T. 
den 6 nov. 1847, att hon utvecklade »en synnerlig grace i sina rörelser», 
men vad som i synnerhet borde beundras var hennes förmåga att öva in 
sina elever. Det var tydligen Alina Frasas konst som hade fört Fredrika 
Runeberg på tanken att strö in baletter i sin prolog. 

S. 410, r. 16. Under rubriken »Den unga hustruns visor» har Fredrika 
Runeberg antecknat följande dikter. Som synes upptas flertalet också 
på förteckningen över »versifierade stycken»: Det värsta, Den väntande, 
Vore jag en siska, Om mig min egen hörde, Under en sjuklighetstid, Till 
spegeln, Om jag vore, Rosenbusken, Den ledsamma stunden, Kommer han 
hem från staden 1, Tålamodet kan ej räcka evigt, Den enformiga sången, 
Perlbroderiet, Ej jag byter öde, Då Lönnrot åtföljd af Castren hemtade 
Kanteletar, Daggdroppen1, Till mitt hjerta, Vaggvisa, Nej als ej 1 , Flickan 

och fjäriln, Uppvärmda kyssar, Varningen 1, Krigarebruden, Öfver en 
synål, Morgondaggen 1, Himlablommorna, På en matta till toddybrickan 1, 

Morfar och hans Anna, Serafen och grandet 1, Hvar får den gamla vingar?, 

Khan Eblis, Olika tårar, Vore jag vacker, Trenne ve [Bittrast?], Den 
första blomman, Tvenne stigar, Den fängslade bardens maka sjunger, 
Mamma var hemma, Storm på liten insjö, Lilla fruns barometer 1, I decem-

ber 18711, Koppärriga Lisa, Knöcklan, Den lille bland blommor, Drott-

ningen1, Fru Stina Lotta, Från mostrarna, Porthans hem, Grefvens brud. 

1 = upptas icke i förteckningen s. 409. 




	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



