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FÖRORD. 

Det kulturhistoriskt märkligaste Fredrika Runeberg har skrivit 
är hennes anteckningar om Runeberg, som oegentligt blivit kal- 
lade dagböcker eller dagboksanteckningar. Under de sista åren 
av Runebergs sjukdom började hon teckna upp sina minnen, 
särskilt sådant som rörde Runeberg och som hon ansåg »kunna 
förtjena ej glömmas». Efter hans död sysslade hon med att full-
ständiga sina anteckningar och ordna dem i tidsföljd. Hon levde 
bland sina minnen och det var ett sätt att förkorta tiden. 

Någon hade föreslagit henne att skriva en hel levnadsteckning 
över Runeberg. »Ack, huru önskade jag icke att äga förmåga till 
ett sådant verk!» skriver hon. »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 
upplysning i ett eller annat åtminstone ur Rbgs hvardagslif.» 

Mycket av värde har genom Fredrika Runebergs anteck-
ningar bevarats för eftervärlden. Jämte J. E. Strömborgs dag-
böcker och anteckningar utgör de grunden för all runebergs-
forskning. J. E. Strömborg utnyttjade inte hennes anteckningar 
i den bemärkelse R. F. von Willebrand fattade det, om än han 
mången gång erhöll fakta och upplysningar ur dem. Fredrika 
Runeberg understryker flera gånger att hon anser det onödigt 
att anteckna sådant hon »har skäl att tro det Strömborg nog-
grant till dag och datum upptager.» Sålunda berättar hon inte 
mycket om Runebergs barndom. »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 Strömborg har gjort över den tiden 
och finner den »sann» och »upptagande 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 fem årtionden ger hon oss närbilder av Runeberg som 
ingen annan kunnat ge som hon. Det första häftet handlar 
om åbo- och pargastiden samt promotionen 1827. I det andra 
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berättar hon sina minnen om Runeberg under den tid de bodde 
i Helsingfors. Här ger hon också karakteristiker av vän- 
kretsen i Lördagssällskapet. Det tredje och fjärde häftet berör 
tiden i Borgå. Allt som rör psalmbokskommittens förslag till 
ändringar i Runebergs psalmbok går hon förbi, »men härom an- 
tager 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.» 

Stundom rättar Fredrika Runeberg och gendriver oriktiga upp-
gifter om Runeberg som hon har mött i artiklar och tidnings-
uppsatser, där hon visserligen har funnit »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 
nämna sig ursäktar hon sig med att man ju också stundom ställer 
en vanlig människa invid en pyramid för att riktigt klart kunna 
åskådliggöra pyramidens väldighet. 

»Det är de små dragen i hans lif som jag sökt teckna. I det 
stora har han sj elf bäst tecknat sig i sina skrifter. För att skildra 
de stora dragen hos honom skulle fordras en förmåga 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.» 

Fredrika Runebergs anteckningar har visserligen i avskrift 
varit tillgängliga för forskningen i Runebergsarkivet i Borgå, 
men kan fortfarande ge viktiga upplysningar i detaljfrågor. 
Svenska Litteratursällskapet har för den skull önskat en efter 
strängt filologiska principer redigerad utgåva, om än läsbarheten 
för den större allmänheten därigenom har lidit. 

Manuskriptet utgöres av konceptpapper viket i kvartformat 
och hopsytt med vit sytråd till fyra skilda häften. De spröda, 
gulnade, delvis redan trasiga och rivna bladen är tättskrivna, 
på bägge sidor med Fredrika Runebergs ställvis mycket svår-
dechiffrerade handstil. Marginalerna är ofta överlastade med 
tillägg liksom också de smala mellanrummen mellan raderna. 
Strykningar i texten förekommer ofta och stundom också om-
flyttningar av hela stycken. 

För att texten skall bli återgiven med så stor precision som 
möjligt ha följande principer blivit följda vid utgivningen. Det 
överstrukna har satts som fotnoter nere på sidan, medan Fred-
rika Runebergs tillägg har fogats in i texten inom parentes. 
Texten är bokstavstroget återgiven med karakteristiska egen-
heter och inkonsekvenser i stavningen, t.o.m. i bekanta namn 
som Schakespeare, Skott, La Martine, Hollberg, Wexell, Diet-
rickson m.fl. På ett par ställen har ett ord icke kunnat ty- 
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das, där har »oläsligt» inom parentes fogats in i texten. Här och 
där har ett bortglömt ord eller en bokstav tillfogats inom klausul. 

Utgivarinnans noter har placerats i ett sammanhang i slutet 
av boken med angivande av sida och rad de hänför sig till. 

Också manuskriptet till »Min pennas saga» utgöres av ett 
liknande hopsytt gulnat sprött konceptpappershäfte i kvart-
format. Samma tättskrivna sidor och överfyllda marginaler, 
samma ställvis mycket svårlästa handstil 

Fredrika Runeberg avslutade år 1869 denna sin tillbakablick 
på sina litterära strävanden. Hon skrev den egentligen med 
tanke på sina barn, men då skildringen i vissa stycken utgör 
ett komplement till anteckningarna om Runeberg, har det an-
setts befogat att avtrycka den i detta sammanhang och enligt 
samma principer. Även Min pennas saga återges således utan 
uteslutningar i sitt ursprungliga skick. 

För råd, kritik och upplysningar ber jag få framföra ett 
vördsamt tack till de av Svenska Litteratursällskapet utsedda 
granskarna av mitt arbete, professor Gunnar Castrén och rektor 
Ragnar Hollmerus, vilka bistått mig också vid uppgörandet av 
principerna för redigeringen. 

Slutligen ber jag få rikta ett varmt tack till tjänstemännen 
vid Helsingfors universitetsbibliotek, denna gång särskilt till 
magistrarna Inga Lohikoski, Ann-Mari Mickwitz och Hjördis 
Winter. 

Borgå skärgård, Graninge i aug. 1946. 

Karin Allardt Ekelund. 
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Under de sednaste åren af Runebergs sjukdom hade jag börjat 
att uppteckna åtskilligt af minnen som kunde väckas hos mig. 
Nu, ensam som jag nu vid fyllda 70 år, lefver, vill jag försöka 
att något efter tidsföljd ordna hvad jag antecknadt. Det är dock 
ett sätt att förkorta den ödsliga tiden, och bland mina minnen 
lefver jag ju nu ändå. Kanske kan dock något deribland finnas 
som kunde vara värdt att taga vara uppå. Det mesta är minnen 
af Runeberg och hvad jag om honom erinrat mig som jag ansett 
kunna förtjena att i- ej glömmas, men äfven ett och annat om andra 
personer som med honom eller vårt hem stått i beröring, har fallit 
mig i minnet och ur pennan. Något helt söker jag ej ens att åstad-
komma, men vill som sagt dock söka att ordna mina anteckningar 
något så när efter tidsföljd och under tiden anteckna hvad som 
yttermera jag kan råka erinra mig. 

Om Runebergs barndom och 2  lif i föräldrahemmet vet jag 
icke mycket. Han talade nästan alldrig om sitt hem. Sina pojk-
upptåg och skoläfventyr var han deremot road af att berätta och 
skulle jag väl derom kunnat återförtälja ett och annat, men då 
jag läst 3  den teckning som af Lektor Strömborg öfver denna tid 
framställts, så finner jag den så väl sann, som ock upptagande 
det mesta af hvad jag skulle kunnat berätta, och bortlemnar 4  
derföre här hvad jag derom redan hade antecknat, något litet, obe-
tydligt må dock 5  här 6  qvarstå af hvad jag 7  till dels genom andra 
personers berättelser, 8  om Rbgs tidigaste år hört nämnas, och 
som ej gerna kan utelemnas, såsom varande utgångspunkt för ett 
eller annat äfven sednare inträffadt. 9  

Man ser stundom uppgifvet att Runeberg skulle blifvit född 
och haft sitt barndomshem i den s. k. »Runebergs stuga» i skär- 

tagas vara på 
2  hem- 
3  det föredrag 
4  alt 

jag 
6  nämna 
7  mest 
8  från 
9  (Under de första åren af sitt lif skall Runeberg hafva varit ett mycket 

klent och sjukligt barn.) 



gården vid Jakobsta d. Detta är misstag. »Stugan», begagnades 
endast som fiske och jagthem och som sommarbostad i skärgården. 
De första åren af sin lefnad skall Runeberg hafva varit ett mycken 
klent och sjukligt barn och gifvit föga hopp om att kunna komma 
att lefva. 

Sin första skolgång började Runeberg hos den så kallade 
»Wessmans mor», på den tiden a. b. c. lärarinna för alla Jakob-
stadsbarn, och tror jag att han der var en både afhållen och snäll 
liten gosse, äfven kvad läsningen angick. Mina föräldrar bodde 
vid denna tid i Jacobstad, men för liten att kunna gå i skola, 
måtte jag väl någon gång med mina äldre syskon fått medfölja 
till Wessmans mor, ty 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. 1  

Att Runeberg vid omkring nio års ålder upptogs af sin barn-
löse farbror, Tullförvaltare i Uleåborg är omtaladt af flere äfven-
som att han väl skulle qvarstannat som son i huset om ej far-
broderns död hade vållat gossens återkomst till hemmet. Farbro-
derns fru var dotter ? (eller syster?) till Landshöfding Ehrenstolpe, 
och man sökte i huset väl att lefva litet på förnäm fot, men detta 
tycktes ej slå an på fostersonen. Damerna i famillen, enligt tidens 
sed i fina verlden, eller kanske snarare, efter den då redan annor-
städes aflaggda, men här ännu till saken hörande seden, torde 
hafva ansett 2  det fordras till elegansen att vara svaga och nervösa. 

1  Att hon kann - hans under det förkunna 
Att hon vill - mitt hjärta säger det. 
ömma Vrigga ja jag vill då hoppas 
Att för än jag slutat mödans stig, 
Se dig åter, - se min lycka knoppas 
1 den välkomstkyss du skänker mig. 

Barndom. 

Under de första åren af sin lefnad, skall Runeberg hafva varit ett mycket 
klent och sjukligt barn, lidit af skrofler och gif vit föga hopp om att komma 
att lefva. 

Sin första skolgång började (Runeberg) han i Jakobstad hos d. s. k. 
»Wessmans mor», alla Jakobstads barns a. b. c. lärarinna på den tiden, och 
tror jag att han der var en både afhållen och snäll liten gosse, äfven i afseende 
å sin läsning. Vid denna tid, då ännu mina förälldrar bodde i Jakobstad, 
var jag för liten att gå i skolan, men måtte någon gång fått följa med mina 
äldre syskon till »Wessmans mor», ty jag ser henne ännu tydligt för mina 
ögon, sittande vid rummets enda fönster, med glasögon på näsan, stoppad 
mössa och pekpinnen i handen, samt alla barnen radade kring det aflånga 
rummet. - 

2 hörande 
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Man talade väl då ej mycket om nerver, men man dånade, man 
hade vapörer, och vid hvarje skarpare buller hörde det till saken att 
svimna. Detta roade gossen, och hans nöje var att häftigt hoppa 
till, komma saker att ramla eller dylikt och att då få se tanterna 
med ett »jag dånar» falla baklänges i soffan. huruvida inbillning 
eller öfvertygelse att så borde ske, här spelade hufvudrollen, 
kunde Runeberg icke säga när han omtalade historien, men trodde 
dock icke att alt bestod i endast tillgjordhet. 

Den lille fostersonen skulle nu lära sig maner, sattes i dans-
skola och skulle der, till en början, lära sig att bocka. Sjelf be-
rättade han att under de sex veckor han gick der, hade han ej 
lärt sig annat än ett siratligt sätt att bocka, men att då han 
efter slutad danskurs skulle utöfva den nya methoden, bådo 
honom fosterförälldrarna att för all del upphöra med den, och 
hellre återtaga sin gamla, föga sirliga knyck på hufvudet, 
hvilken länge, utan vidare bugning, fortfarande förblef hans 
sätt att hälsa. 

Värre var att det icke ensamt var i afseende å sällskaps 
elegans som det ej tycktes vilja arta sig med gossen. Äfven läs-
ningen gick trögt. Troligen var det af mina föräldrar som jag 
hörde, då de sednare med nöje omtalade det goda namn 2  Rbg 
hade om sig i Wasa skola att hans privata lärare i Uleåborg3  
hade ansett honom trög, och ej velat fortsätta att undervisa 
honom, emedan gossen ej lärde sig något. Då han såväl tidigare 
i »Westmans mors» skola i Jakobstad, som alltid sednare hade 
beröm om sig i a:seende å sina studier, (och i Wasa skola oftast 
ja jag skulle nästan tro genom alla klasser, satt som primus på 
klassen) torde väl antagligt vara att gossen genom de många 4  
nya, för honom ovana fordringarna på helt andra egenskaper 
än hvad af en pojke fo r dras i skolkammarn, kände sig bort-
blandad från dessa. 

Efter återkomsten till det obemedlade hemmet måste han lik-
som (de af) Jakobstacis öfriga gossar (hvilka skulle erhålla boklig 
undervisning) sändas till Wasa skola, emedan i Jakobstad å intet 
högre 6  läroverk fanns. Någonstädes, jag tror hos Dietrickson, 
säges att en gammal mamsell från hemstaden skulle som förstyre 
följt gossarne till Wasa, men så var icke förhållandet. På hvad 
fot deras hushållning der ställdes minnes jag väl ej rigtigt, men 

1 äf ven 
2  han 

sedermera vordne prosten Nordling i Gamla Carleby, 
de 
ingen 

6  skola 
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tror att rum hyrdes, åtskilliga matvaror medsändes från hemmen, 
och den af dem så kallade »Gamla moster» förvaltade deras Eko-
nomi. 1  

Om det raska, ja öfverdådiga pojklif i gossarnes vindskammare 
och utom den fördes, kunde jag väl äfven berätta åtskilligt, men 
utom det skäl jag redan nämnt till att afstå derifrån, återhålles 
jag ock af fruktan att då jag ville försöka att återberätta de 
äfventyr dem 2  Rbg gett lif och färg genom sina målande humo-
ristiska berättelser, skulle 3  deras återgifvande förefalla så matt 
att de skulle hafva förlorat just det karakteristiska som gaf dem 
intresse. Jag fruktade att liksom så mången annan som skrifvit om 
sådana eller andra smådrag ur Runebergs lif, göra dem till något 
helt annat än hvad de, berättade af honom sjelf voro. 

1  skulle som förstyre följt gossarne till Wasa, så var dock ej förhållandet. 
Men på hvad fot det var som deras hushållning i Wasa ställdes, mins jag ej 
precist, jag skulle tro att åt dem rum hyrdes, åtskilliga matvaror medsändes 
från hemmen, och den af dem så kallade »gamla Moster» förvaltade deras 
ekonomi. 

Om det raska, ja öfverdådiga pojklif, i gossarnes kammare fördes, hade 
väl äfven jag kunnat berätta åtskilligt, men utom det redan nämnda skälet 
att afstå derifrån, fruktar jag för att då jag skulle återberätta livad jag hört 
honom så lifligt och humoristiskt målande berätta, historierna skulle icke 
allenast förlora den färg, som han gaf dem och som just utgjorde deras 
behag, utan ock dessutom att liksom mången annan som omberättat 
dessa eller andra drag ur R bgs lif göra dem till något helt annat än de 
berättade af honom voro. 

Och hade äfven antecknat något af hvad jag derom hört, men då Ström-
borg i sin berättelse om Runebergs skoltid redan berört det mesta deraf 
så utesluter jag här alt hvad jag kunde om denna tid veta säga, så mycket 
mer som under min under sednare tider alt mer tilltagande svåra döfhet, jag 
nu på många år ej mera hört ock sålunda ej fått åter uppfriska minnet af 
dessa berättelser, hvarföre de ock hunnit bortblekna något hos mig. Jag 
tror till och med att Strömborg anfört »Gamla mosters» karakteristiska om-
döme om Runeberg, hennes stora gunstling oaktadt alla de spratt han spelte 
henne, nemligen: »Nog har han vette' fast han int vill bruk de'.» Runeberg 
ägde ännu på sednare tider en egen färdighet uti att med pekfingret knäppa 
bort små föremål, en färdighet den han uppöfvat bland annat med att mot 
gamla moster knäppa små pappersbollar och gumman syntes ofta i ansigtet 
fullsmetad med gråpappers lappar, för att dermed bota de åkommor 
hon ansåg sig hafva vållats af kulorna. 

Bland gamla mosters omsorger om sina gossar hade hon äfven den att 
för deras behof brygga ett godt skummande svagdricka och bland Rune-
bergs pojkstreck var det när gumman kom från källarn med en nysstappad 
bräddfull skopa däraf, för att låta sina gossar taga en dryck innan de be-
gåf vo sig i skolan, grep henne Rbg med båda händerna om lifvet bakifrån 
och springande sålunda framåt, t vangs gumman, som ej nändes låta den 
rara drycken spillas, att, balanserande sin skopa följa framför honom till 
skolan der man mest samlades omkring henne 

2  han 
jag återgifva dem 



Då jag för Runeberg uppläste t. ex. några sådana skildringar 
införda i, jag mihnes ej säkert huruvida det v-Ir i Hufvudstads-
eller Wasa-bladet, ansåg han sig väl oftast kunna gissa hvilken 
tilldragelse som syftades på, utan att berättelsen dock 1  med det 
verkligen passerade ägde just mycken likhet, men om en eller 
annan förklarade han att något sådant ej ens liknelsevis ägt 
rum. 

Ett eller annat obetydligt må jag dock från denna tid om-
nämna, utan hopp att dock dermed kunna ge något så när ens 
en åskådlig bild af det pojklif Runeberg sjelf så lifligt i sina 
berättelser derom, af bildade. 

Gamla Mosters allmänna och karakteristiska omdöme om Rune-
berg, hennes stora favorit oaktadt alla de spratt han spelade 
henne, var: »Nog har han vette fast han int vill bruk de'.» 

Runeberg ägde en egen färdighet att med pekfingret knäppa 
bort små föremål, hvilken han sednare bland annat brukade till 
att på lek knäppa 2  en liten stritt eau de cologne på den ena eller 
andra (eller omkring sig i rummet). Talangen hade han betydligt 
uppöfvat 3  under sin skoltid äfven med att mot gamla moster 
knäppa små hoprullade papperskulor. Gumman färdades derför 
jemnt med små gråpappersbitar klistrade i syna, som bot för de 
dock alldeles osynliga skador som vållats af kulorna. Bland 
gamla mosters omsorger om sina gossar hade hon äfven den att 
åt dem brygga ett godt skummande svagdricka. Bland Rune-
bergs pojkstreck var att när gumman kom från källarn med en 
(brädd) fulltappad skopa deraf, nappa henne med båda hän-
derna bakifrån kring lifvet och så i fullt språng föra framför sig 
gumman med skopan, hvars rara innehåll hon alltför mycket 
värderade för att nännas riskera att spilla genom att sträfva emot. 
Så bar det af till skolan der hastigt den väldiga skopan tömdes 
af gossarne. 

Varm mat bestods väl icke alla dagar, men då gröt på sina 
gifna, dagar kokades täflades om, att deraf förtära, och så bar det 
af i en ganska lätt drägt att springa kring qvarteret för att förmå 
börja på nytt. En dag hade gossarne dock utfunderat ett spektakel 
som kostade dem ett kok gröt. Man hade förskaffat sig ett antal 
spjälor, sådana som bönderna hade, när de hemtade lass till staden 
brukat till att lägga under repen hvarmed sakerna hundos. Af 
sådana spjälor stack man nu en mängd mellan de 4  synliga 5  

1  den 
2  ut 
3  bland annat äfven 
4  i taket 
5  tak- 
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sparrarne i under det låga taket och när moster hördes komma i 
trapporna bärande ett par väldiga grötfat hängde sig pojkarne i 
ändarne af spjelorna, så att dessa med brak afbrötos. I förskräckel-
sen fällde gumman faten så att gröten öfversvämmade den smala 
krokiga trappan och sprang ned till verkstaden i undra våningen 
skrikande att taket ramlade öfver gossarne. När mästarn och 
gesällerne, trampande i den heta gröten hunnit med största 
brådska upp till gossarne, hade dessa kastat spjelorna undan, 
och suto alla menlöst och allvarsamt läsande, och förundrade sig 
högeligen öfver hvad som vore å färde. 

Man har anmärkt såsom något egendomligt att Runeberg 
var född och vexte upp i en småstad, der handel och sjöfart 
upptogo förnämsta, ja kanske enda rummet i menniskornas upp-
märksamhet. Dock torde2  kanske förhållandet 3  ej varit alldeles 
sådant 4  i alla kretsar i staden. 

Genom hvad jag i mitt förälldrahem härom hörde, har det synts 
mig som om härvid kunde finnas äfven andra synpunkter att se 
sakerna ifrån. ML far hade varit tullförvaltare i Jakobstad, men 
flyttade 5  1810, till Åbo, der han utnämnts till Kamrer i »Rege-
ringskonseljen». 6  Han var syskonbarn till Runebergs far. Jag 
minnes att jag hörde mina förälldrar välvilligt tala om »Farbror 
Runeberg», och att han af min far ansågs äga någon boklig 
bildning. Han hade 7  ock varit student. Med vänligt intresse 
hördes ock förälidrarne sednare nämna sonen Ludvig, och att 
han hade godt namn om sig i Wasa skola. Också minnes jag att när 
denne kom till Åbo för att taga studentexamen, han besökte för-
älldrarne och att min mor då kom ut till oss och runkade klagande 
på hufvudet, i det hon sade sorgligt: »stackars gosse hvad hans 
rock är losliten.» 

Ynglingens drägt, (liksom hans lif i öfrigt) fick länge nog vara 
den tarfligast möjliga, för att kunna till hemmet sända helst 
någon liten del af den ringa penning han som lärare för andras 
barn kunde förvärfva. Sjelf var jag alt för liten, på tredje året 
gammal, då jag fördes från Jakobstad, för att jag 8  genom egen 
erfarenhet skulle veta något angående lifvet i staden, men af 
mina förälldrar hörde jag (sednare) ofta talas derom och tycker 
mig ha ett slags begrepp om lefnadssättet der. 

1  och 
2  dock att 
3  kanske 
4  i en del kretsar 
5  enligt hvad jag tror i januari 
6  s economie departement. 
7  ju 
8  af 
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Naturligtvis fanns der mycket folk, hvilka såsom Choraeus 
uttryckte sig om1  sin principal, det rika Commercerådet, f. d. 
matrosen Lindskog, att han »mera vårdade sig om sina tobaks-
plantor än om sina kärleksplantor». I-Tvarpå han af det upp-
retade kommerserådet fick sig en såsskål kastad i pannan. Men 
att det äfven funnos endel menniskor som 2  intresserade sig för 
litteratur, åtminstone för versmakeri, derom vittnade en mängd, 
delvis rätt pigga tillfällighetsverser, dem jag hörde min mor 
recitera. Det torde ock kunna antagas att Choraei vistande i 
Jacobstad verkat väckande och lifvande derstädes. Hans vistande 
på orten, hans qvicka, ofta förargelseväckande, öfvermodiga upp-
trädande der, torde vara temmeligen allmänt känt äfven nu för 
tiden. Inom Jakobstads lilla krets var han snart allmänt känd 
och fruktad, men sjöng han än först om flickorna i Jakobstad att 
de »likna tusenskönor, vackra blommor, bleka blad, men för 
resten hönor», och att »springer en så springer två, så springa de 
allihopa» (och »flickorna i Jakobstad likna spanska hönor Kacklar 
en, så kacklar två och kackla allihopa»,) så fick han snart se att de 
ej mera sprungo för honom, utan stodo rustade till ordstrid, 
med vapen liknande hans egna, såsom t. ex. då han antagande 
tonen af att säga en komplimang yttrade till Fröken Idman: 
»Edra ögon lysa soni två dankar», och snabbt fick till svar: »ja 
sådana är det ju som man brukar tända upp för studenter». 
Så blef man retad att vara qvick i svar. Choraei verser intresserade, 
de voro vid denna tid mest bitande och satiriska, ehuru väl en 
och annan, om hon var en vacker ung flicka, dervid äfven kunde 
få sig sagd en grannlåt. 3  Också min mor, en ej alldeles ung fru 
vid den tiden, fägnade sig smått åt att hon vid en stygg vers om 
sqvallrets vandringar från fru till fru, naningifna alh, hade 
blifvit, ehuru äfven narnngifven, dock undantagen såsom den der 
icke hade befordrat sqvallrets fortkomst. 

Just under tiden för sin jakobstadsvistelse började dock 
Choraeus inse att han mot sig retade rnenniskor och kände sig 
kanske ock qväst just på det fält han hittills ansett som sitt 
eget, och det 4  af dessa småstadsbor dem han 5  trott sig så vida 
öfverlägsen. Men med all sin förarglighet var han dock en så ovanlig 
företeelse, intresserade och satte så lif i staden, att hans allver-
samma qväden sedermera emottogos med kärlek 6  välvilja, ja 

1  det rika 
2  äfven 
3  En sådan till Runebergs mor, som då var i sin bästa ungdom finnes 

anförd af Strömborg. - [Jfr BAI: 13. U. a.] 
4  just 
5  ansett 
6  och 
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med högsta beundran, och för den lilla staden var och förblef 
poeten Choraeus en stjerna af första storleken, ja en verklig 
lifgifvande sol, och var ännu fortfarande i mitt föräldrahem i 
Åbo mycket högt uppburen och omtalad med ett intresse vida 
högre, än det man sednare ansett hans (poetiska) begåfning 
berättiga honom till. 

Att i någon mån till den 1  en del Jakobstadsbors åt poesi 
lutande stämning äfven en annan ung student bidrog, torde jag 
icke misstaga mig uti att antaga. Denne student var Fredrik 
Bergbom, då informator för min älste bror, äfven slägt med min 
mor, och sednare gift med min enda syster i hennes första gifte. 
Han var en icke så oäfven författare af isynnerhet skämtsamma 
tillfällighetsverser, blef primus vid Magister promotion, redi-
gerade jemte Linsén Mnemosvne och blef slutligen Professor i 
filosofi. (Att min far ägde en icke alldeles obetydlig boksamling, 
innehållande utom en lång rad litterära tidskrifter, (journal för 
Litteratur ni. fl.) en 2  nästan fullständig samling af d. v. svenske 
poeters arbeten, kunde väl ock bestyrka att ett litterärt intresse 
existerade på orten, åtminstone hos några af dess invånare, 
och de vackra banden på hans böcker voro på visst sätt ett 
bevis på motsattsen. Jakobstads ende ovanligt skicklige bok-
bindare saknade nemligen till den grad arbete, att min far för att 
lemna honom sådant lät förse (nästan alla) sina böcker med 
band. Att ock de svenske skalderne voro föga kända på orten 
kan man väl sluta deraf att utom Choraeus, Rbg vid denna tid 
knappt kände någon annan än Franzén, hvars visor sjöngos 
mycket på denna tid äfven af Rbgs mor, som skall hafva haft god 
sångröst, och derföre 4. liksom ock för sitt vackra utseende 
komplimenterades med vers af Choraeus.) 1 den lilla staden. 
lefdes ett nästan idylliskt, oskyldigt samlif, och många skämt-
samma upptåg hvarvid verser från flere håll ej -parades, fortforo 
ännu sedan Choraeus var borta och äfven Bergbom lemnat orten. 

Choraeus var då, som sagt ännu, sedan år förgått efter hans 
vistelse der, ortens beundran, en slags myth kunde man nästan 
säga, och detta sken omgaf hans namn och hans dikt vid den 
tid då Runeberg började göra sina första försök. Han omtalade 
sjeif huru, då han redan var en lång rektorist och vid något till-
fälle verser af honom lästes, en ung dame, gouvernant och mera 
beläst än vid denna tid bland fruntimmer var vanligt trodde sig 

-na 
2  i det närmaste 
3  min far då tullförvaltare kan dock ej egentligen menas bland stads-

boerna 
4  troligen 
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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.» 

Troligt är väl dock att det endast var inom en mindre krets 
af stadsbor som ett visst litterärt intresse sålunda fanns, men 
man började dock alt mer att sända sina söner till Universitetet, 
och när en med Runeberg jemnårig medlem af den vidtutgre-
nade och betydande handelsslägten Malm hade tagit filosofie 
kandidatexamen sade han på den roliga, egendomliga Jakobstads 
dialekten: »Snup (ringa simpel) kandidat är jag väl, men så är 
jag ock den förste Malm som blifvit kandidat». 

Så vidt jag kan erinra mig, kunde redan vid den tid då Rune-
berg blef student icke på hans tal märkas någon brytning af 
hemnejdens livardagsspråk, dock hörde jag många år sednare 
någon påstå att ännu då stundom något ord derom påminnte. 
Men kom det an på att skämtande citera något uttryck, då var 
han mägtig äfven språket med all dess egendomliga naivit6 

I sjelfva verket känner jag icke mycket om Runebergs lif 
och utveckling under detta skifte af hans lefnad. Han talade 
sällan, ja nästan alldrig om sitt hem och de sina der. Någon gång 
litet om lifvet i »stugan», jagt och fiskefärder, men icke ens då 
om just annat än om mer eller mindre komiska små tilldragelser, 1  

En sådan berättelse må jag dock nämna emedan den möjli-
gen hör här till saken. Det gällde en af stadens gamla välbehållne 
köpmän som långt ut till sjöss råkade ut för svår storm i sin lilla 
fiskarbåt och sade åt sin kamrat: »Han som nu vor' der englar 
kräker (kryper) kring taklisten» (nemligen i hemmets förmak der 
en bård vid taket bestod af arabesker med englar). 

Sådana der små roligheter och karaktersdrag fingo i hans 
berättelser ett eget behag och intresse, hvilket de förlora då man 
söker att återberätta dem. 

Endast i en eller par af hans små noveller återfinner man per-
soner som tyckas påminna om dem han gjort bekantskap med 
på hemorten, men icke ens om dem kan jag påstå det med 
säkerhet, och åtminstone i en af dem kan jag med visshet spåra 
inflytanden äfven från en sednare tid. 2  t. 3. 

1  af hvilka Stömborg anfört en och annan i sin nedan nämnda uppsats 
kvarföre jag här utelemnar dem. [Jfr not 1. U. al 

2  Det är 
Man ser stundom uppgif vet att Runeberg skulle blif vit född och haft 

sitt barndoms hem i den s.k. Runebergs stuga. Detta är misstag. »Stugan» 
begagnades endast som fiske och j agt hem, och stundom som sommarbostad 
i skärgården. Under de första åren af sin lefnad skall Runeberg hafva 
varit ett mycket klent och sjukligt barn, lidit af skrofler och gifvit föga 
hopp om att ens kunna komma att lefva. (Flyttas till första sidan barndom., 
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Då Runeberg som utgången från Wasa skola kom till Åbo 
för att taga studentexamen var han, och det ännu flere år fram- 
åt, lång och gänglig, smal om axlarne och med något insjunket 
bröst. Såg dock icke egentligen sjuklig ut, kanske mest emedan 
det glada, intelligenta ansigtet ingalunda talade om försakelser 
eller sjukdom. Emellertid var hans bröst vid denna tid och ännu 
många år framåt, ingalunda starkt och sjelf ansåg han sig föga 
hafva att räkna på i den vägen, spottade litet blod och hostade 
ofta, men var oförsigtig och brydde sig alldrig om att vårda sin 
hälsa. »Det är lika illa att vara girig om sin hälsa som om sina 
pengar», yttrade han någon gång — Det var först åren 1828-29 
som hans bröst började höja sig, axlarne tilltogo i bredd, hufvudet 
reste sig, och han framstod som den kraftfulla och starka gestalt, 
som han sedan var, och som icke ens det svåra slaganfallet 1863 
förmådde att helt och hållet krossa. Länge fortfor dock hans 
bröst att tidtals gifva anledning till oro, och anlitades, enligt den 
då för bröståkommor vanliga regimen iglar och koppning, och 
än nu på sednare år angreps han lätt af lindriga inflammationer i 
lungan. Det var först de alra sednaste åren, kanske en följd af den 
jemna temperaturen i kammarlifvet, som sådant nästan ej märk-
tes till. Af rheumatism förföljdes han ofta och lades af sådan tvenne 
gånger på sjuksängen troligen i följd af sina jagtfärder der han ofta 
nog om våren vadade i issörja och om hösten och vintern skydde 
hvarken köld eller snö eller tö. Sednare gången, något år innan 
han drabbades af slaganfallet, var isynnerhet ytterst plågsam och 
tålamodspröfvande för honom. 

Ett och annat stycke vers från Runebergs skoltid finnes bland 
hans efterlemnade papper. Ett benämndt skolan hade förf. oåt-
spordt, blifvit tryckt i Hufvudstadsbladet eller Vasabladet (?) 
Intages här 1  (då det kan äga biografiskt intresse och i alla fall 
redan blifvit publiceradt. Ett par andra stycken i något så när 
samma maner om ock ej fullt så grofkorniga och skrifna så sent 
som under Rbgs vistelse i Ruovesi eller Saarijärvi finnas ock i 
behåll.) 

Skolan. 
Pingeli, pingeli, ping, ping! 
Skynda dig, skynda dig, spring, spring! 
Ljuder skällan upp ur skoln 
Custos han fattar karbasen: 
Fan så de stimma de asen 
Sluten då gubbar, bort med fioln. 

1  som prof på hans författarskap från denna tid, liksom ock ett par 
andra. 



Får du ej eld der på brasan! 
Skynda dig hit du med trasan! 
Satan dammet står öfverallt 
Ut du på trappan och skåda --
Jesus! der komma de båda 
Börja då psalmen som jag befalt. 

Sångaren börjar att drilla, 
Örat vill stå sig så illa; 
Rectorn kommer mager och lång, 
Träder upp till sin Catheder 
Böjer sitt hufvud och beder: 
Herre finn välbehag i vår sång. 

Hör ni nu sista cadansen? 
Brokig som fan uti svansel, 
Gick den psalmen upp till Gud! 
Custos i Bibeln nu läser, 
Spottet kring munnen det fräser; 
Pojkarne. höra tio Guds bud. 

Nu han sig bugar vid amen, 
Lärarne börja examen, 
Sorlet växer hvarje minut -- 
Hör hur de skrika och prata, 
Hör hur Syntaxis ornata, 
Flödar ur Rektorns skrofliga trut! 

Pojke du räknar ju galet! 
Var det i minnet det talet? 
Akta dig, jag sparkar dig hem. 
Nå så må Gud sig förbarma 
Karm det då annat än harma 
Tre och tre, pojke, gör det dig fem! 

Will du ej tala ur munden? 
Pojke räck tassen på stunden! 
Gossen stoppar händerna bak 
Läraren åker grassatum — 
Amo, amavi, amatum 
Skallar kring bänkar, väggar och tak. 

13 
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Svor dn! men jag skall dig lära 
Komma i skolan och svära! 
Ja han skälde öfver min väst  
Smuts är på hand din som klister! 
Aj, aj, aj, aj, Herr Magister 
Nog skall jag tvätta mig till härnäst 

Klockan slog nio! å ropa!!! 
Vilj en i det allihopa 
Sitten ned må en gå åstad! -- 
Roparen börjar att tona 
Lustigt sitt: Hora est nona! 
Hvarje bedröfvad gör det till glad. — 

Lärarne tåga ur salen; 
Hejsa! nu börjas först balen 
Ingen ängslig finns uppå den; 
Bänkarne skuffas tillbaka, 
Wäggarne darra och braka, 
Hej nu är lif i skolan igen. 

(Årtalet 1823 står skrifvet under detta stycke, dock torde det 
vara författadt redan under skolåren, årtalet betecknar troligen 
det år då stycket inskrefs i »gröna boken» der flere af hans äldre 
stycken äro inskrifna.) 

Alsked från Frigga. 
Troligen skrifvet 1822. 

Hulda Frigga! snart är tiden inne 
Då jag skild så långt så långt från dig 
Blott skall äga qvar ett sorgligt minne 
Af de glada dar du skänkte mig. 

Då ej mer hän till den glada lunden 
Der du satt emellan blomstren röjd 
Jag skall ila — nej den ljufva stunden 
Flydde lik en dröm om himlens fröjd 

Fåfängt på en tufiielplats för dårar 
Skall jag söka lugn och sällhet än, 
Och då olyckan mitt hjerta sårar 
Hvar finns Frigga för att lindra den! 

1  ehuru 
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Hvar finns Frigga att med sitt exempel 
Stadga dygdens känsla i mitt bröst; 
Och att under vägen till dess tempel 
Ge en, ack! för mycket nödig tröst? 

Nej! kanske för alltid skapt att lida 
Här på jorden, sorgens dystra hamn 
Skall jag med otålighet förbida 
njertats slummer ner i grafvens famn. 

Dock hvad säger jag! kan ej den slöja 
Som i mörker insvept morgonen, 
Innan middagen fly bort och röja 
Solen med fördubblad pragt igen? 

Ja, hon skall än sällheten mig unna 
Hon som lif och känslor åt mig gett 
Att hon kan — hans under det förkunna 
Att hon vill — mitt hjerta säger det. 

Ömma Frigga så jag vill då hoppas 
Att förrän jag slutat mödans stig 
Se dig åter, se min lycka knoppas 
I den välkomstkyss du skänker mig. 

Studentexamen torde af Runeberg hafva tagits med heder, 
ehuru i följd af någon krånglighet å examinatorns sida, vitsordet 
enligt det ännu i behåll varande studentbrefvet dock endast blev 
»b onae spei>>. 

Men financerna voro klena. Det af anförvandter och vänner 
sammanskjutna kapitalet af 50 Rl rik[s]gälds mynt hvarmed han 
hade begifvit sig till Åbo hade gått åt, endast 16 skillingar åter-
stodo. Då fick han kondition. Minnes jag rätt så spenderades då 
den ensamma »plåtsedeln» till bakelse. Dock torde oro öfver små 
tillgångar icke hafva betydligt tyngt honom. 

Gerna önskade jag att kunna skildra hvilken plats poesi och 
intresset för den intogo i Åbo vid den tid då Runeberg som ung 
student ditkom, men fruktar utom min oförmåga dertill i öfrigt, 
äfven att vilseledas i mina minnen. Jag borde dock kunna redo-
göra för dessa förhållanden då jag sjelf var af hela min själ fäst 
vid detta int-esse, och då jag hade lyckan att genom det täta 
umgänge som ägde rum mellan mitt förälldrahem och min far- 

1  dels 
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bror Erkebiskop Tengströms, komma i tillfälle att se den intelli-
gentaste sidan af lifvet i Åbo. Hos honom, universitetets vice-
kansler, den framstående författaren Franzéns och Kellgrens vän 
och sjelf poet, samlades naturligtvis hvad Åbo ägde mest fram-
stående i vetenskap och dikt. hans tre söner liksom mina tre 
bröder blefvo alla magistrar, af de förenämnde de tvenne äldste 
lärare vid universitetet, och husets trenne döttrar blefvö alla 
gifta med professorer, liksom ock min enda syster. Det akademiska 
lifvet och litteraturen i allmänhet voro altså väl representerade i 
den krets jag lefde. Men endast undantagsvis ansågs frun-
timmer äga att deltaga i samtal om litterära ämnen, och gerna 
undveks också att i fruntimmers sällskap bringa sådana 1  på tal, 
och visade ett fruntimmer intresse för något sådant så fick man 
nog lätt en liten pik, en citation ur fru Lenngrens råd till min 
dotter, eller något sådant. Fruntimmer emellan kunde man dock 
nog ifrigt samspråka om verser, t. ex. dem som kanske råkat ingå 
i sednaste tidningsblad, men isynnerhet om romaner, hvilka 
nu redan temligt allmänt lästes. La Fontaines, åtskilliga engelska 
missers m. fl. voro ganska kända. Ungefär vid tiden 2  något före 
Runebergs studentblifvande fingo redan döttrarna i många hus 
lära sig fransyska, litet historie och geografi, och alt mer började 
man tolerera att de samtalade i lättare litterära ämnen, ja 3  
sådant kunde till och med gillande anses af flere. 

I sjelfva verket måtte åt poesin egnats mera vigt och upp-
märksamhet, än sednare blef fallet. Svårt är dock att med bestämd-
het härom yttra sig, ty vanligen tror man att hvad man sjelf 
intresserar sig före, äfven är det som sysselsätter andra, eller 
som J. J. Nervander engång framdeles yttrade, »inte vet jag 
hur det kommer sig, men när jag blef student, då blefvo alla stu-
denter, när jag tog graden blefvo alla magistrar, när jag gifte mig 
så gifte sig alla» o. s. v. Den svenska skönlitteraturen isynnerhet 
poesin hade man, syntes det mig, till punkt och pricka reda på, 
och icke utkom just i dessa grenar ett så obetydligt häfte att man 
ej åtminstone kände förf. och boken till namnet. Medgifvas 
måste att vid denna tid deras 4  tal ej hunnit blifva legio, Goethe, 
Schiller, Jean Paul, Körner m. fl. kändes och lästes, tack vare 
härföre till stor del de så kallade »upsala klassikerne» den i Upsala 
utgifna ytterst fula upplagan af »Deutsche Klassiker», der dock 
icke Körners verk ingick. Men med sången, diktandet, förhöll 
sig skulle jag tro, snarlikt lika som med sången i toner. Det kunde 

1  å bane 
2  näst 
3  det 
4  an-• 
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väl i de flesta hus finnas ett klavk ett fortepiano, eller kanske 
en cittra eller guitarr, döttrarna fingo taga musiklektioner någon i 
liten tid, man sjöng vid pianot eller guitarren, eller utan accom-
pagnemang med mer eller mindre behaglig oskolad röst någon visa 
i sällskap. Också vid måltider hände ej sällan att en af herrarne 
uppsteg och med glaset i hand sjöng »Gubben Noach», »När skämtet 
tar ordet vid vänskapens bord», »Mitt första glas jag nu vill dricka», 
eller någon annan visa, dervid orden voro hufvudsaken, kanske ock 
deklamationen, rösten, utförandet och melodin bisaker. Ungefär 
filmande synes mig att förhållandet var med 2  dikten, sången i 
ord. Icke tror jag att så alldeles litet skrefs äfven. Tvertom tror 
jag att nästan litet hear 3  bland herrarne ansåg sig i stånd till 
att sätta i hop 4  en versbit när så sig passade, men det var mest 
tillfällighetsstycken, än för att sjungas, än för att uppläsas i 
sällskap. Skrefs stundom ett stycke utan sådan yttre anledning, 
torde det vanligast fått plats i något tidningsblad, så framt det 
ej endast gömdes i bordslådan. Också torde 5  ej många hafva 
skrifvit mer än några få stycken. Farbror J. Tengström [som] 6  
tidigare, under den Franz&aska tiden sjungit, 7  också han, skref nu-
mera föga annat än stundom någon tillfällighetsvers. Den vackra 
bordvisan, hans samvisor och åtskilligt annat bevittna att han 
troligen kunnat vara lycklig skald, om icke annan verksamhet 
skulle hafva tagit honom anför mycket i anspråk. 

Nu 8  tystnade han alt mera. En af hans söner, Johan Magnus, 
skref smått, hade något stycke infördt, om jag rätt minnes i 
»Aura» men ehuru smickrad af en svensk recensents temmeligen 
tarfliga beröm, upphörde äfven hans ådra att flyta, utom vid 
tillfällen inom familjen, då skämtsamt. Linsen ansågs skrifva 
bra, om jag rätt minnes något sentimentalt, men icke kände man 
heller af hans penna mer än ett ringa antal producter. Bergbom 
m. fl. skrefvo föga annat än julklapps och andra tillfällighets-
verser, och af dem syntes föga något stycke vers om icke möjligen 
någongång i ett tidningsblad. Att Mnemosyne under tiden redi-
gerades, » förnämligast af Linsen och Bergbom, utgör 10  häremot 
ingen motsägelse. 

1  tid 
sången 

3  nästan 
4  litet 
5  ganska få 
6  som under sin skrif vit 
7  mera, men nu 
8  sjöng han ej 

utgör deremot ingen 
10  ingen 
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Från Franzéns bortflyttning intill några år inpå 1820 talet, 
torde knappt mer än ett häfte utkommit af samlade versifierade 
stycken. Linsen, Idestam, 0. Tullindberg och några andra hade 
väl äfven uppträdt i tryck, men productiva voro de ingalunda, 
ej ens Tullindberg, som dock utgaf ett häfte. Ett enda undantag 
fanns, och det var den då mycket uppburne, sedan temmeligen 
ringa ansedde A. G. Sjöström. Han var poeten par exellence 
i Finland, och ärades som ett stort ljus. 

Ofvanstående ordande, 2  är ock icke menadt att vara något 
litteraturhistoriskt utkast, utan endast en liten teckning af för-
hållandena, sådana de framstå för mitt minne. 

Omkring tiden af Runebergs 3  studentår, märktes 4  bland de 
unge vid universitetet ett nytt, liksom då vaknande, lif. Jag tror 
dock icke att Runeberg ännu kunde anses väckande härtill. Det 
var ett allmänt vaknande och sträfvande, om ock ännu det icke 
hade redt sig till ; klarhet. Kanske kunde man säga att, efter 
skilsmessan från Sverge, ett eller annat årtionde behöfde förgå 
innan man hade lösslitit sig från vanan att anse sig som en del 
blott af svenska folket, eller kände sig till mods ungefär som en 
ung nygift qvinna, hvilken hittils haft mor och äldre systrar till 
föresyn eller såkallade förkläden, men nu måste börja att upp-
träda och verka på egen hand. 

Nu 6  började mera lif väckas bland de unge, och 7  poesin fick 
nu många dyrkare. I tysthet ännu, och utan att man förrän 
sednare fick nys derom, skrefvo väl redan då Runeberg, Nervander, 
Snellman, Ahlstubbe, C. Ehrström, Cygnaeus, Laurell, Lille och 
många andra, mer och mindre begåfvade. Om Runebergs kamrat 
lif på denna tid känner jag föga. Någon gång torde väl han, såväl 
som andra unga slägtingar från Österbotten gjort besök i vårt hem, 
men deraf minnes jag 8  just icke något, anade ej då att han för 
mig skulle bli af ovanligt intresse och äfven Nervander, min barn-
doms lekkamrat och vän, Runebergs närmaste vän, såg jag denna 
tid sällan, hörde ock sålunda icke 9  Runeberg mycket omtalas. 
Men nämndes 1, 0  han någon gång, skedde det alltid med välvilligt 
intresse för honom, vare sig att det skedde af mina bröder eller af 
fremmande. 

1  ock 
2 om  

3  tidigare 
en ny rörlighet 

5  full 
6  märktes lif 
7  och äfven 

föga 
9  honom 

10  Runeberg 
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j.k.f ven om den tid (från år 1823 till 1826 (vårtermin?)) Rune - 
berg som informator vistades [i] Kapten (?) Enehjelms och Krono-
fogden (?) Danielsons hus i Saarijärvi och Ruovesi vet jag ej 
mycket (att berätta) om. Må det derföre vara mig nog, hellre än. 
att återberätta 1 kanske falskt uppfattade berättelser, att en-
dast med få ord säga: 

Han omfattades med välvilja, fann sig hemmastadd och väl. 
Jagade i de vidsträckta skogarna läste med barnen skref vers 
emellanåt, var med om allehanda upptåg och lekar, drömde en 
kärleksdröm, som dock icke var hans första, och enligt hvad jag 
har skäl att tro, utvecklade sig i många afseenden. Men i frem-
mande sällskap uppträdde han vanligen efter denna tid lika skygg 
,, om förut. Också kommer jag väl ihåg huru jag, då en ung flicka i 
mina bästa år, eljest mycket tillbakadragen emot herrar, likvisst 2  
i våra gelag der vi stundom roade ess med allehanda lekar, sökte 
att draga »kusin Runeberg» med i leken, då jag såg honom stå så 
blyg i något hörn och bita på kindbenet. Denna besynnerliga 
bitvana hade han qvar länge sedan förlägenheten lemnat honom. 
Han tryckte pekfinger knogen mot kinden i hvars inre sida han 
bet outtröttligt, isynnerhet då han kände sig brydd. 3  

Visserligen har jag ock hört Rbg berätta åtskilligt så väl om 
sitt lif vid universitetet som ock om det då han var på kondition i 
olika hem, hans skälmerier med den något egendomlige Professor 
A. 5. Lagas o. s. v. och skulle härom kunna berätta åtskilligt. Men 
jag har fått så mer än nog af dessa slags berättelser om Runeberg. 
Någon har kanske hört honom en eller annan afton berätta åt-
skilligt om sina ungdomsbragder. Han har varit glad och lifvad 
och på det roligaste utmålat historien utan att afse annat än 
ögonblickets nöje och således icke noga vägande varje ord. En 
åhörare har kanske åratal derefter erinrat sig ett eller annat drag, 
smått förändradt af egen fantasi och vilseledd af sitt minne och så 
berättat historien med mer eller mindre broderi mundtligt eller 
skriftligt. Möjligen omskrifves saken ännu engång af en sednare 
omberättare och antecknas först sedan slutligen af någon. Slutet 

1 med 
sökte att 
Några verser från tiden före och under Saa Hvad jag om åren näst 

före och under hans Saarijärvi vistelse kunde veta att berätta, är endast 
sådant som jag genom hans egna berättelser känner, och då jag nu fått 
veta att Strömborg under många år gjort anteckningar efter Runebergs 
meddelanden, så anser jag icke skäl vara att uppteckna hvad jag, säkert 
ofullständigare, kan af sådant minnas. Hvad åter angår sådant som jag 
har skäl tro Rbg ej omordat för honom, så gäller derom att det icke heller 
af mig må omberättas. Endast ett par verser för tiden näst före eller under 
Saarijärvi vistelsen må här intagas. 
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blir att i alla dessa drag ur Runebergs lif eller hvad man då be-
nämndt dem, väl finnes ett och annat korn af sanning, men hvad 
der sällan och alldrig finnes är — Runeberg! 

Sådana berättelser störde honom sjelf mången gång då han 
på sin sjuksäng läste dem, och mig har sådant plågat nog, för att 
jag vill akta mig att ock bära mitt strå till stacken. Och hvad jag 
från denna tid kunde berätta, är just endast eller mest sådant 
som 1  på sådant sätt af honom förtäljts, och jag, 2  som sagt anta-
ger att Strömborg under årens lopp härom antecknat fullstän-
digare och bättre, än jag nu efter halfförbleknade minnen kunde 
det göra. Sådant som jag åter tror att Runeberg icke för honom 
omnämnt, gäller saker dem jag icke 3  anser böra af mig omberättas. 

Inom vår närmaste krets hade vi flere gånger roat oss med 4  
uppförande af sällskapsspektakler, nu skulle åter ett sådant äga 
rum. Kort 5  före den för uppförandet bestämda aftonen, beslöts 
att vi borde ha 6  ett litet stycke till efterpjes. En sådan valdes, 
men en person fattades för att spela en liten roll. Någon visste att 
Rbg förut hade uppträdt (nämndes tittelrolen i Sockenskräddaren), 
jag tror hos Professor Laguses der han 7  konditionerat, och att 
han lyckats bra. Den lediga rollen var obetydlig, men beslöts att 
erbjuda honom den. Så vidt jag rätt minnes, var han vid denna 
tid redan informator i Erkebiskop Tengströms hus. Runeberg 
antog förslaget, endast ett par gånger repeterades och vår nye 
medspelare utmärkte sig just kvarken till godo eller ondo. Men nu 
skulle uppförandet ske. Piecen börjades och när efter några 
scener Rbg inträdde, pratade han så mycket otyg, såsom skulle 
det hört till rollen, och hvilket passade dertill, eller rättare just 
gjorde den till en karakters-roll, så att vi öfriga på scenen närva-
rande blefvo helt förbryllade, och hade ytterst svårt för att ej 
brista i skratt, ehuru han sjelf pratade sin persilja och förde sig på 
det allversammaste sätt, 8  storskrytande och skränande. Åskå-
darve anade ej annat än att alt hörde till piecen. 

Som informator hos Erkebiskopens, dessutom slägt i huset 
och af gamle herrn på det mest vänliga sätt bemött, blef Rune-
berg nu alt mer införlifvad i slägtens sällskapslif, men fortfor 
länge att vara fåordig och stod ofta skild från den öfriga kretsen, 
till utseendet blyg och bitande på kinden; men att han i sjelfva 

1  sålunda 
2  jag tror mig ha skäl att antaga 
8  vill 
4  sällskaps 
5  förut 
6  en liten pjes till 
7  då 
8  och 
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verket var intelligent, märkte man nog, liksom att han i all sin 
fåordighet var en stor skälm. Att han var väl ansedd bland kam-
rater, visste man och när dertill började spörjas att han vore poet, 
så blef han alt mer väl sedd och ansedd. 

Det var under vintern 1826-27, som han skref sin »Sång till 
solen» det första af honom som man såg i tryck. Gabriel Lagus har 
omberättat hvad jag för honom hade förtäljt om solsångens upp-
komst, men då han ej alldeles 1  rigtigt erinrat sig den lilla tilldra-
gelsen och andra sedan efter honom berättat den med tillägg och 
utbroderingar, så må den dock efven här få ett rum. 

Det var en afton, då som ofta, en mängd ungdom samlats hos 
Erkebiskopens. Som 2  ej sällan hände, roade vi oss äfven nu med 
allehanda lekar. Deribland förekom äfven en der dom fälldes 
öfver ett kort, hvilket sedan sändes ut på vandring i sällskapet. 
Enligt lekens reglor, hvilka jag numera ej minnes, stannade 
slutligen kortet hos någon, icke förut bestämd person, och denne 
var då förbunden att utföra hvad som ålaggts kortet. En ung fru 
dömde då ett kort att prestera en sång till solen. Kortets vand-
ring fortgick enligt lekens reglor, och slutligen stannade det hos 
Runeberg, hvilket väckte stort jubel, då man kände att han skref 
vers ehuru ingen af oss hade sett något af honom. Han under-
kastade sig domen, endast förbehållande sig att ej genast behöfva 
fullgöra den; men lofvade att i nästa nummer af Åbo tidning 
införa den fo drade sången. 

Någon pantlek såsom det berättats lektes således icke, sådana 
brukades ock just icke i vår krets, och äfven i fall det varit en 
sådan lek i fråga, så skulle man ju icke haft rätt att dömma öfver 
utlöser', ifall man skulle vetat hvem pantens ägare var. Att 
domen föll på Runeberg, var således helt och hållet en tillfäl-
lighet, och just derföre så roligt. Emellertid har jag just nyligen 
i kalendern Svea läst uppräknade till och med hvilka pantlös-
ningar först om qvällen4  blifvit använda jemte diverse andra 
broderier af den enkla berättelsen. Flere andra misstag af mera 
vigt förekomma i besagde kalenders biografi öfver Runeberg, 
men det toge alldrig slut om jag skulle söka till att anmärka alla 
sådana, såsom de finnas i nästan alla, större och mindre berät-
telser om Rbg. Som utlofvat var fanns verkeligen solsången införd 
i nästa nummer af tidningen. 

Bladets redaktör, A. G. Sjöström hade i en af verserna ändrat 
några rader, hvilkas ursprungliga lydelse jag numera ej minnes. 

1  rätt 
2  ofta 

dess 
4  kommit i fråga 



22 

Sjöströms ändring, utan ringaste likhet med hvad Runeberg hade 
skrifvit, lydde: 

Hur skönt du smekte 
Min flickas hufva, 
Och ystert lekte 
Med menlös dufva. 

Om aftonen hos Farbrors berättade mig Runeberg såväl 
om ändringen som ock huru Nervander helt uppretad kommit 
till honom för att förebrå honom den misslyckade ändringen, den 
han trodde Rbg sjelf hade gjort. På hen/färden om aftonen i stora 
familjevagnen, hvilken då som vanligt var i rörelse för att forsla 
barn och barnabarn, m.fl. återberättade jag hvad Runeberg 
hade förtäljt mig, men fick af en af husets gifta döttrar ett temme-
ligen onådigt svar: hvad vore väl Runeberg att han skulle kunna 
anse sig tillständigt att knota öfver en ändring gjord af en Sjö-
ström. 

Min hänryckning öfver sången är något som jag ej tycker 
vara skäl att omtala, såsom af föga intresse1  då det icke är något 
upplysande angående Runeberg. (Sednare tillagdt: 

Då jag 2  nu ser att Lagus i Östra Finland 3  omtalar hvad jag 
härom för honom berättat så må jag dock här dock nämna det. 
Då jag nemligen just hade läst solsången, kom till mig en god vän. 
Jag sprang i min ifver emot henne sägande: »läs, läs. Icke är det 
Tegner och icke är det Franzen, men låt se om han ej med tiden 
ännu kommer att öfvergå dem båda!») 

Af hvad anledning Runeberg om hösten 1827 ernade lemna 
sin post som lärare för Erkebiskopens faderlösa son- och dotter-
barn, erinrar jag mig numera icke, 4  möjligen hade man ernat att 
nästa vinter låta dem 5  börja gå i skola. Den fjerde September 
hade han just hunnit flytta sina få tillhörigheter till Asessor Julin, 
der han antagit plats som informator, då om aftonen den eld ut-
bröt som lade nästan hela Åbo stad 6  i aska. 

Bland ofulländade dikter af Runeberg finnes ett (Benämnd 
Midsommarfesten och förlofningen) längre episkt stycke, som vid 
första afdelningens 7  slut bär 8  datum. d 4 sept. Ett sed-nare 3  häfte 

1 för 
2 just 
3  nämner 
4  troligen 
5  all 
6  -en 
7  benämnd Midsommarfesten 
8  samma olycksdags 
9  Förlofningen afdelning litet 
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är påtecknad fortsättning Den 1 augusti. Detta poem är icke 
ernadt att ingå i samlingen Runebergs efterlemnade arbeten 
— Liksom icke eller »Vargen» 1  en episk digt, skrifven på en 
gästgifvare gård under en resa i skolåren, och hvaraf äfven finnes 
en sednare bearbetning, betydligt vidlyftigare men ännu bärande 
spår af författarens omogenhet. 

Om natten, sedan elden hunnit till den något afsides liggande 
Erkebiskopsgården, hade äfven der ett uthus hunnit bli antändt. 
Bland de släckande som lyckades rädda huset och derigenom 
öfriga på tomten liggande byggnader, var nu äfven Runeberg. 

Under somrarne hade Farbror med de sina alltid vistats på 
Prestgården i Pargas, Erkebiskopens anex. Nu qvarstadnade 
famillen äfven öfver vintern och Runeberg, som nu ej kunde 
öfvertaga den tillernade befattningen hos fulins, hvilka sjelfva ej 
ägde ett hem, 2  återfann nu det förra hemmet på Pargas präst-
gård, der han ock nu mera blef altmer ansedd nästan som barn i 
huset. 

Erkebiskopen sjelf 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 sommar-
drägt på landet var alltid en nästan hvit nankinströja af den mest 
mjella renhet och glänsande slät, hopbunden med band fållade af 
samma tyg, knäbyxor af svart kläde, på hufvudet en svart halm-
hatt kringimuten med ett svart band med hängande ändar. I han-
den bar han dessutom en sjelftäljd käpp vid sina vandringar. 
Regelbundet hvarje dag for han, rodd af en betjent, till sina fisk-
krokar, dem han sjelf skötte. 

Här på landet trifdes han godt omgrfven 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 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 läpparne. 

Biskoppinnan, hans hustru, satt vanligen i sin gungstol och 
stickade, emellan det hon stundom gjorde en rond i hushållet, 
som af hushållerska sköttes. 3  Hon var en af gamla tidens fruar, 
utan särdeles bildning, och förstod alsintet 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 tem-
meligen bra, ehuru det ej alltid ville lyckas, när hon, efter den då 

1  ett 
åtföljde 
det hon något vandrade i sitt hushåll. 
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ännu något rådande seden, ville i sitt tal inblanda fransyska ord. 
Hos förälldrarna vistades nu, utom äldsta dottren som med sina 
barn hos dem haft sitt hem altsedan hon blifvit enka, äfven 
äldste sonens enka med sina barn, åtminstone tidtals, och yngsta 
dottren med man och barn, och icke långt ifrån prästgården bodde 
ännu en annan dotter, (gift med Professor W. Lagus) med man 
och barn, hvilka ofta, om ock ej beständigt, vistades hos föräld-
rarna. Nu då genom branden alla hade blifvit hemlösa, qvardröjde 
de äfven under vintern hos dem. (Äfven min mor hade efter för-
lusten af sin gård bosatt sig i kyrkbyn, den s. k. Pargas malm 
eller Magerstaden, liksom ock en och annan af öfriga slägtingar 
sökt sig bostad i nejden.) 

Den rörliga skaran af omkring tjugu barnbarn förde nu sitt 
stojande lif kring de gamla på prostgården, och hade fri rätt att 
bullra och husera af bästa förmåga. 

För de äldste af barnbarnen, med undantag af professor 
Laguses, hvilka som nyss nämndt ej bodde på prestgården, var 
Runeberg informator. 

Under sommarn förut hade han blifvit promoverad till philo-
sofie Magister och Doktor, och stundom sprang nu herr1  Doktorn i 
full lek i kapp med hela barnskaran. 

En dag då vädret icke tillät lekar i det fria, och barnskaran 
slagit sig ned i salen i öfra våningen af den s. k. nya byggningen, 
innanför hvilken farbror sjelf hade sitt arbetsrum, blef dock 
bullret utanför altför häftigt, så att slutligen gubben sjelf, som 
vanligen ej lät sig störas af barnens oväsende, nu dock öppnade 
sin dörr och frågade hvad som vore å färde. Kringkastandet af 
alla möjliga projektiler upphörde nu och Runeberg svarade (med 
en liten aktningsfull bugning) att man just hållit på med att utföra 
bataljen vid Navarino, (hvilken då låg hos en var i friskt minne). 
lialft leende, halft allversamt runkade den gamle på hufvudet och 
sade: »och du också, gamle karlen» och tillslöt sin dörr. Bombarde-
manget lär dock nu ha upphört, så att denna Navarino batalj 
blef utan resultat. 

En dag då Åbo tidning uthemtades till prästgården befanns 
deri af Runeberg verserne »till den ålderstigne». Farbror läste 
dem med rörelse och klara tårar stodo i hans ögon. När Runeberg 
sednare kom in, 2  tackade Farbror honom för verserne och sade 
sedan skämtande: »min käre Runeberg, du har skrifvit så vackra 
verser att alla unga flickor borde gifva dig en kyss för dem». Med 
litet blygsamt sänkt röst svarade Runeberg, att detta 3  skulle vara 

Magistern 
2  sade Far 
3  dock 
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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 Rbg skrifver bra», 
yttrade någon sedan han lemnat rummet. »Ja hvad är det under 
om Farbror Rbg skrifver bra, han formerar ju också så goda pen-
nor», inföll »stora Janne», en af disciplarne.) 

En annan tilldragelse som väl ej gällde Runeberg, men som 
vållade mycket löje vill jag omtala med anledning af Farbrors 
ej fullt goda hörsel, och hans vana att när han hört orätt, ha ytterst 
svårt att fatta att så skedt. 

Det var en vacker sommardag. Famillen var samlad på präst-
gården, och vi suto dels på trappan till nya byggningen, dels under 
den stora rönn som stod midt på gården. Ett par herrar kommo 
på besök åtföljda af husets svärson, professor W. Lagus, hvilken 
presenterade den ene som »Statssekreteraren Arnell». Att denne 
i många afseenden framstående, men i (sin) ekonomi2  icke lycklige 
man, för skuld rymt, 3  sedan kung Carl Johan oaktadt ett och 
annat handatag 4  tidigare ej nu mera velat gå in på att än engång 
rädda honom från ruin, kände troligen föga någon af de när-
varande, liksom icke att han nu vistades i Åbo, och Farbror hörde 
af presentationen endast »sekter Arnell». 

Vänligt och artigt som vanligt, men utan någon skild upp-
märksamhet sådan han väl eljest skulle egnat en så framstående 
personlighet som Arnell var, qvarstadnade Farbror på gården, 
der han mött sina gäster, samtalande med såväl den andre gästen 
från Åbo, som ock med »sekter Arnell», som han benämnde honom. 
Vid denna benämning höjde Lagus rösten och repeterade med 
tonvigt på första stafvelsen: »Statssekreteraren Arnell». Andra 
gången detta skedde svarade redan Farbror »Ja, ja, jag vet, jag vet», 
men utan att fatta, 5  det Lagus med stafvelsen »Stats» hade till-
ökat den af Farbror hörda titteln. En stund derefter då Arnell 
vände sig mot någon annan, sade Farbror till Lagus: »det tycks 
vara en instruerad 6  man, den der sekter Arnell». Statssekreteraren 
Arnell, upprepade åter Lagus, utan att kunna ingå i längre för-
klaringar då Arnell stod nära invid. »Ja ja, kära barn, jag vet, 
jag vet», blef enda resultatet af Logi försök. En stund derefter 
råkade åter Arnell under samtalets gång att omnämna något som 
passerat då han var landshöfding på Gottland. Helt förbluffad 

1 som 
3  -skt afseende illa 
3  och nu vistades 
4  ej hj 
6  med ett Stats hade ökat hvad Lagus sade menade 

karl 
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utbrast farbror: »har herr sektern varit landshöfding». Så fort-
gick samtalet under ständiga förvecklingar. Af oss som suto på 
trappan till nya byggningen visste väl ingen heller någon reda på 
att det var en beaktansvärd personlighet, som stod i samtal på 
gården, och när vi togo afsked, och de resande som hade samma 
väg som en del af sällskapet åtföljde oss, tilltalte Arnell mig, men 
äfven jag tror att jag nog kort svarade den fremmande svenske 
sektern, som jag tyckte uppträdde väl anspråksfullt och ogeneradt. 
När gästerne hade gått och 1  Lagus blifvit i tillfälle att ändtligen 
göra misstaget klart för Farbror, hade 2  denne helt ifrigt utbrustit: 
»hvarföre sade du det då icke förr»? 

En annan gång var jag utsatt för samma omöjlighet att få 
farbror att begripa det han missförstått en sak. Det var en af de 
unga fruarnas namnsdag 3  och jag hade på skämt målat en grann 
namnsdags gratulation, sådan som af allmogen brukas, och der-
inom skrifvit några verser af Öhlensläger, en halfstållig skol-
lärares gratulation till gårdsfröken och börjande med: den nådiga, 
den dådiga o. s. v. Faster lemnade plakatet åt Farbror, sägande 
att det var från mig, och i all mir' förtviflan lyckades det mig 
omöj'igt att göra klart för honom att verserna icke voro af mig 
och det hela endast ett skämt, utan han läste dem med ett vänligt 
öfverseende, »ja, nog är det ju bra», rädd att såra mig. Och der-
med 2örbief det, oagtadt all min nöd, och faster i gungstolen 
skrattade af hjertans grund — Runeberg stod ett stycke ifrån 
och såg med skälmaktigt leende på mitt bekymmer. 

Då Erkebiskop Tengström räknas ibland vårt lands minnes-
värde män vill jag ännu 4  orda litet om denne min af mig så 
högt älskade Farbroder. Ehuru icke stor till vext förde han sig 
med en värdighet som imponerade, ehuru den föreföll behaglig 
äfven då han uppträdde vid publika tillfällen. Hans röst var 
ovanligt klangfull, och ljöd fullt genom hvalfven i Åbo dom-
kyrka, då han talade der, ända i yttersta vinklar och vrår. I säll-
skapslifvet var hans sätt 5  fullt af vänlighet och behag, ett åter-
sken från den gustavianska tiden, då han varit privatlärare i ett 
af de förnämligare husen i Stockholm, på en tid då en ung begåfv ad 
litteratör var väl upptagen och ansedd äfven i de högsta sällskaps-
kretsar, och då han till och med kom att hos Kellgren träffa 
Gustaf den 3dje sjelf, då denne i nattrock besökte sin favoriserade 
handsekter. 

1  farbror 
2  gubben 
3  -ar 
4  måste jag 
5  behagligt fint ett 
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Den skugga i politiskt afseende som stundom kastats öfver 1  
farbrors namn, hoppas jag att framtida forskningar skola bevisa 
hafva varit oförtjent. 

Till minnen dem jag med vaket intresse ingömde i mitt sinne 
hör, att jag under min fars lifstid flere gånger hörde honom säga: 
»det är Jacob, som vi ha att tacka för att Finland är ett land 
för sig och fått behålla sina gamla lagar. Enligt Mannerheims för-
slag skulle Finland blifvit en rysk provins.» Huruvida min far i 
sitt omdöme härvid var partisk, kan jag väl ej bestämdt veta, 
men har skäl att förmoda det så ej varit fallet. 

Under vintern efter Åbo brand, då Runeberg fortfarande 
vistades på Pargas prästgård, funderade han stundom på att föl-
jande vår, med någon bekant skeppare göra en längre sjöresa för 
att sålunda söka att stärka sitt bröst, skref ock derom en för-
frågan till någon sjöfarande i Österbotten, men hade dock 2  om 
våren redan fattat mera håg för att 3  stadna i Pargas. (För mig 
hade han dock genom flere antydningar röjdt att han ej mera 
ernade resa och dem jag rätt fattadt, hvilket han dock ej visste 
utan hade varit högst förtretad öfver att -1  han als icke såg mig 
uppskakad, då han tog afsked, för att, som det hette, bege sig på 
en långvarig sjöresa — hvilket han sednare berättade mig.) 

Den -,  omtalta resan blef emellertid en förevändning att kunna 
skilja sig från konditionen i följd hvaraf en ny lärare antogs. 
Rbg åteikom och bosatte sig sedan efter någon veckas bortavaro 
hos en smed på Pargas Malm, och kallades till följe deraf af 
allmogen: »smedas Magistern», hvilket namn han ock stundom 
skämtvis eljest fick kännas vid. 

När jag sednare frågade honom hvarföre han ej qvarstadnat 
på prästgården, svarade han att han ville kunna sjelf disponera 
om sin tid. Innan hans flyttning hade han 6  den 12 maj på den 
så kallade 1-laga udd 7  der vägen från Åbo så väl till lands som 
till sjöss gick förbi, skrifvit, »Den väntande». — En dag då vi 
följdes åt utför den branta Tennbybacken, på vägen från präst-
gården till malmen, visade han mig just nedanför backen, till 
höger om vägen i gräset vid gärdesgården ett litet fågelbo. Detta 
blef anledning till fågelboet vid landsvägen våren 1828 " En dag 

1  hans 
mot 

3  qvar- 
4  jag 

påtänkta 
der 
en fjerndels 

s om jag minns rätt hösten 1827- 
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lemnade han mig till genomläsning ett litet häfte verser, det finnes 
ännu i behåll. (Sommaren 1828 torde han skrifvit »Färd från 
Åbo». Detta häfte är märkt N:o 2 och sednare har jag funnit att 
det häfte deri dessa stycken m. fl. finnas, ej kan vara det jag 
fick i Pargas, utan att jag emottog detta först i H:fors, skall 
framdeles framsöka och uppteckna de i Pargas häftet befintliga.) 
Deri finnas intagna, »Wilhelm och Hanna, Idyll.» Vid en väns död,' 
Det ädlas seger och under titteln »stycken i folksångens maner», 
Ojan Paavo, Flickan knyter i Johanne natten, Till en källa talte 
gossen. Dottren sade till sin gamla moder. Edvard talade till 
morgonstjernan. Gossen sade till sin flicka. Till en bondes koja 
kom en krigsman. Tröst. Färd från Åbo. Hvad jag är säll. Flickans 
klagan. Fågelboet vid landsvägen 2  

Ett af Runebergs nöjen hade under sommarn på prästgården 
varit att med snara fånga domherrar i stora rönnen på gården, 
liksom ock på hvarjehanda sätt taga småfågel. Jag hade stund-. 
om  förebrått honom hans grymhet mot de små djuren. Nu före-
kom i Flyttfåglarna orden: 

der 3  glädjen behöfver 
blott Majdagens brand 
och natten som söfver 
med rosende hand 
de späda i bland. 

Med ett litet blad postpapper anbragt så att den betäckte orden 
»natten» och »rosende», hade jag snart dolt de orden och skref 
nu i stället orden »auctor» och »snaran», så att versen blef: 

och auctor, som söfver 
med snaran i hand, 
de späda i bland, 

Då jag återlemnade boken pekade jag litet frågande på detta 
ställe, och Rbg tittade dit. Lustigt var att se hans förbluffelse 
härvid, innan han kom underfund med hvilket underslef som 
bedrifvits. 

Samma höst skref han gratulation på sin födelsedag der jorden 
solen månen och stjernor ängen och skogen, uppvakta Magistern 
med sina gratulationer. Äfven detta stycke finnes i behåll. En 
parodi öfver några sånger af Frithiofs saga fanns ock denna tid 

1 Flyttfåglarna. 
2  hvilka således alla äro före denna tid skrifna. 
3  hjertat 
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skrifna, fortsattes sedan ej mera, finnas, men äro icke skäl att 
trycka. Elgskyttarne funnos ock påbörjade, men torde af hvad 
då var skrifvet icke mycket blivit upptaget i stycket sådant det nu 
existerar. 

Midt emot Kyrkstranden och skild derifrån endast af en 
liten vik ligger en vacker udde, benämnd Munkviken. Der 
kunde finnas i bj örkarnes stam, månget märke af Runebergs 
skrift, men på femtio år hafva de hunnit bortvexa, kanske ha 
björkarne huggits ned, liksom ock den i hasselbuskarna uthuggna 
lilla löfsal 1  och torfbänk,2  med plats endast för en person, som 
han der ordnade och skänkte åt mig. (Länge, länge sedan utplå-
nades af det stigande vattnet månget ord skrifvet i strandens 
våta sand då vattnet fallit ut.) Här bodde denna sommar min 
svåger och syster med deras lilla barn. En afton suto vi här under 
björkarne 3  ett litet sällskap, utan att bry oss om torpets enda 
ko som helt idylliskt betade ett stycke ifrån oss. Ingen fäste upp-
märksamhet vid att den småningom kommit alt närmare, men 
vare sig att den fann betet klent, 4  eller eljest ville taga omsorg 
om hans hufvud, altnog, den närmade sig helt tyst bakom Rune-
berg 5  grep hastigt tag i6  den halmhatt han hade på sig och åt helt 
beskedligt upp den. 

Också på vattnen häromkring ströfvade Runeberg ofta en-
sam i en liten båt. Stundom färdades ock flere af oss unga 
ikring i en större. Så minnes jag en midsommarnatt då vi i 
vårt öfverdåd roade oss med att vittja en af Erkebiskoppens 
fiskkrokar men sedan förlägna hvad vi borde göra med den så-
lunda tagna gösen, hängde Rbg den med snara vid nästa ref, 
bredvid en der äfven fången sittande gös. När farbror en följande 
dag vid middagsbordet omtalade det skälmstycke någon gjort 
honom, hade vi om vårt tilltag medvetne svårt att hålla god 
min för skratt. En annan gång sednare minnes jag honom på 
en båtfärd i storm då äfven i hans sjel rasade storm. Runeberg 
stod med hela sin höga smärta figur stödd mot masten och recite-
rade med djupt qval i anletet och rösten: »och lifdrabanten sade 
till kung Erik, och Erik och böj din själ i stormen inför herran, 
och böj din själ i stormen inför honom! Orden funno djup genklang 
i mitt hjerta och jag förstod den stormen. Dessa Nikanders ord 
hörde jag honom äfven engång sednare doft sjunga. 

1 med 
2  för en p 
3  några 

eller att den ville bereda rum kände en aning om att bereda plats för 
någon krans som kunde komma att med tiden pryda hans 

5  och 
6  hans 
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En liten tilldragelse under den vinter Rbg vistades i Pargas, 
må i ock antecknas, såsom betecknande för finanserna. Ung-
domen från Pargas och några från Åbo hade samlats på Hennula, 
tillhörigt en enkefru af slägten och gästerna hörde alla till våra 
närmaste bekanta. I denna krets hände någon gång att äfven 
fruntimmer på skämt 2  bjödo upp till dans, och ett par af de 3  
närmast bekanta herrarne hvilka förr icke dansat, kommo sig 
sålunda dertill och funno sig sedan roade af att fortfara, då de 
en gång brutit isen. Runeberg 4  brukade icke dansa och hade som 
jag tror knappt försökt konsten sen sin misslyckade dansskola. Nu 
hoppades man kanske att ock vinna honom för dansen, altnog, 
man bad mig att bjuda upp honom. Detta var ett svårt uppdrag 
då jag var medveten om att han för mig icke ägde lika litet intresse 
som de öfrige ungherrarne, och detta gjorde det för mig orimligt 
att bjuda upp honom. Nekade jag att fullgöra uppdraget, så 
vore åter detta att röja mig, ty att man skulle gissa skälet till min 
vägran var gifvet. Efter ett ögonblicks besinnande syntes mig 
derföre bäst att under skämt foga mig i uppmaningen och att 
med en siratlig nigning uppbjuda '3  *Cousin Runeberg*, som jag 
enligt tidens sed benämnde honom, men — han gaf mig afslag! 
En stund derefter uppbjöd honom en ung, glad enka, doter i 
huset, och nu gick han med i dansen. 

Så mycket kände jag honom redan då att jag såg att han var 
ond, fast ingen annan märkte det. Sednare bjöd han upp mig, 
och vi dansade en dans tillsammans. Först en tid derefter berät-
tade han mig huru ond han varit öfver att man varit nog ogrann-
laga för att vilja tvinga honom att dansa, då man ju bordt märka 
att han ej ville det, att han redan varit ledsen af att han gissat 
huru man tvungit mig till att bjuda upp honom, och huru han 
slutligen ansett sig ej kunna fortfara i sin vägran då husets dotter 
uppbjudit honom. 

Skälet till hans motvilja emot att deltaga i dansen var att 
hans stöflor voro mera tarfliga än att han ville exponera dem i 
dansen. 

Att Runeberg under sina studentår icke var någon bokmal, 

jag 
någon gång 

3  beka 
4  har icke dansat 
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6  honom 
7  Så mycket kände jag honom redan då att jag såg, hvad ingen annan 

märkte, att han var ond. En stund derefter uppbjöds han åter af en glad 
ung enka Först sedan Först sedan någon tid 
dotter i huset, och nu gick han med i dansen, 
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måste man finna såväl af att han, oaktadt tvungen att för sitt 
uppehälle meddela undervisning, dock alltid fann nöje af skämt 
och fann tid till att sköta såväl versmakeriet som glada upptåg. 
Hans spänstiga lynnes glädtighet höll sig ock friskt under omstän-
digheter som väl kunnat 2  ge skäl till bekymmer. Sjelf sade han 
någon gång under 3  sin sjukdoms tid vid tal om denna tid: »väl 
lefde jag då i sju veckor af endast potäter och dagligen en liten 
kopp mjölk, men kunde jag dock nu bli så flink som jag då var, 
så ville jag gerna underkasta mig att lefva lika så.» Under alt detta 
gafs det dock tider då han med storm dref på med läsningen. han 
brukade tala om t. ex. huru han på sex veckor lärde sig fransyska. 
Väl icke till någon full kunskap, 4  men så att han sedan kunde 
läsa en bok på detta språk. Någon discipel lär han då för ögon-
blicket väl icke hafva haft, och så fortgick läsningen med afbrott 
af endast ganska få timmar egnade åt sömn. Också en eller annan 
termin i öfrigt, då hans tid ej var så helt och hållet upptagen af 
disciplar, tror jag att han åt studierne egnade mycken både ifver 
och flit, ehuru hans lynne icke låg egentligen åt detta håll och 
vanligen måste åt 5  elevers handledning gifvas största andel af 
arbetstiden, om han skulle kunna såväl försörja sig sjelf, som 
ock lemma någon hjelp åt hemmet. Också blef hans vitsord i 
Kandidatexamen endast 16 röster, då hans kamrat Nervander 
erhöll 7  blott två mindre än högsta antalet 3  som då var 33. 

Professor A. J. Lagus lavars stora aktning och förtroende 
Runeberg hade vunnit under den tid han hos honom konditio-
nerade, men hvilken deremot icke särdeles skattade den qvicke 
Nervanders förmåga, hade blifvit högst förundrad och slagen, 
då han hörde examens vitsordena, och roades Nervander mycket 
af att gubben hade utbrustit då han hörde dennes röstetal: »Gud ske 
lof, herre, Gud ske lof», och mente Nervander att Lagus ansåg 
det som en skild vår :Herres skickelse att han oaktadt sin ovärdig-
het blifvit så belönad! 

Ibland Runebergs papper qvarligga tvenne almanackor, inter-
folierade och med några anteckningar. Af dessa vill jag här nu 
afskrifva alla de i dem för 1827 befintliga. I permen står några 
grekiska ord dem jag vill försöka kopiera . . . och derunder 
J. L. Runeberg. 

1  deraf att hans 
2  vålla 
3  sednare 
4  i språket 
5  deras 
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För Februari 
Den 1. Nya året saluterades kluck. 12 om natten, hos Edls. 

Fortsattes hos Ngs tills kl. 3. Hemkom (siffran för 
klockslaget är borta). 

3-1/2 9. Den 10. Tenterades af Adj Becker i Historie. Intogos 
stärkande medel hos Palmr:s dito hos Edls 

4-1/29. Den 26. Tenterad af Prof. Avellan i Pract Philosophie. 
Intogos stärk. med hos Palrnrs, dito hos Edls 

Den 27. köpt 3je Del. af Stagnelii Skrifter 4 Rdr. Pratade hos 
Nervander tils kl. 11 om qvälln. Försuifit Fatal. 

Den 28. Carlsdagen. Magert kalas — Fricassee på Rim. 
En sonette! 
För februari står. 

den 5. Skref hem, samt till Grönlund. 
Min födelsedag. Ingen märkvärdig händelse (ja det skall 
Gud veta) 

För aprill (utan datum). Tent. hos Sjöström. 
17. 19. 20 Tent. hos P. A. v. Bonsdorff. 

Juni. (utan datum). Tentamen hos Pipping 
Den 12. Två tentamina på fm: Schulten och Sundvall. 
Den 15. Candidatexamen. Middagen passerade jag hos Laguses, 

aftonen hos Bergboms. 
Juli 10. Magister Promotion 

11. Fortsattes kalaset till klock 11 af t. 
12. Sof jag på mina lagrar. 
19. Kom jag till Pargas till Erkebiskopens 
22. Gick till Stan och kom sjöledes dädan den 23. 
25. Erkebs Namsdag firad. På Kapelstr. om  aft. 

Dagen förut kommo Kyrkoh:skan Weckman samt Faster Teng- 
ström och Fredrika hit. 

Aug. 11. Reste till stan. Firade Susanna på Kapelstrand och 
dröjde der till den 13. For med Prof. Myreen till Åbo 
på 2 1/2  timme. Begaf mig på hemfärden den 14. Gick 
vilse på Kustö landet, låg natten öfver hos presten der-
städs och hemkom den 15 samt souperade hos Fred-
riksson tillika med de unga från Kapelstrand. 

Sept. 4de om aftonen flyttade jag till julins. 
Samma afton begynte branden i Åbo. 

Den 11. Flyttade jag åter till Erkebiskopens. 
den 17. reste jag in till staden. Skref till Danielson och Holmen 

samt liqvid. B. Den 18de kom jag åter ut till Pargas. 
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För Oktober och November är det rena bladet fyllt med 
konsept till »Höstaftonen» (Hvi suckar du så mången timma m.m.) 
och sedan upphöra alla anteckningar. 

Ett par dagar före Magister promotionen, hvilken Runeberg 
hade emotsett med allt lugn, kom en kamrat, C. Backman till 
honom. »Nå är du i ordning till promotion.»' »Hvad skall man 
fjeska.» Har du uniform 2  Hvita kasimirs kortbyxor? »Nej», »hvita 
silkesstrumpor.» »Nej» »Skor med spännen, värja, trekantig hatt?» 
»Nej, nej, nej.»3  »ja du är mig en evinnerlig slarf. I hela staden 
fås ej mera cl ett par hvita silkesstrumpor ej en aln hvit kasimir 
och ingen skräddare tar numera emot arbete, och skor sedan, hvem 
menar du numera hinner göra slika, alla skomakare arbeta natt 
och dag». »Nå än sen. Hinner jag ej med så är jag lika nöjd att 5  
vara borta.» 

Men den som ej var lika nöjd var Backman. En uniform med 
sin guldbroderade krage fanns ännu möjlig att få låna mot den 
för denna tj enst vanliga ersättningen en entree billet till balen, 
en tillfällighet vållade att äfven de hvita tillbehören kunde an-
skaffas, och med stränga hotelser om förlust af sig och andra stu-
denter som kunder, tvang Backman sin skomakare att ännu öka 
det nattarbete han redan åtagit sig med att ännu åt Runeberg 
förfärdiga skor. 

När jag åratal derefter hörde historien härom af Backman och 
skrattade åt den, sade Runeberg. Nå ja hvarföre skulle jag 
fjeskat hvad behöfdes det, färdig blef jag ju i alla fall. Mått på 
sitt hufvud till kransen gaf Runeberg heller icke, men då flere 
andra försummat sådant och Runeberg bland de sista kom för 
att äfven taga sig en krans, råkade han, eget nog, att få en som 
jag sedan tyckte mig igenkänna att jag hade bundit, då jag 
bland flere andra unga flickor af kransbinderskan varit inbjuden 
att biträda vid 6  bindningen. 

1  Nej, 
2  (Guldbroderad krage) Nej 
3  Backman 
4  en aln hvit kasimir och ingen skräddare tar numera emot arbete 
5  bli opromoverad 
6  krans- 
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Hösten 1828 då Universitetet flyttades till Helsingfors, med-
följde äfven Runeberg. Han hyrde sig långt ned i nystaden ett 
rum 2  i en våning af hvilken Cygnaeus disponerade de öfriga, men 
en lång tid bodde inne hos Rbg, emedan enligt hvad Rbg berät-
tade han ej korn sig till att låta till sina egna rum flytta sina 
möbler 3  (Äfven min mor bosatte sig nu 5  i H:fors dit numera, 
utom min der förut boende bror, också min syster, såsom gift 
med en professor och större delen af våra anförvandter såsom 
hörande till Universitetet hade flyttat.) Våren 1829 6  hade Rbg 
frossen och måste, enligt dåtidens regel, sitta inne i sju veckor, 
sig till stor förtret och otålighet, men i öfrigt började nu små-
ningom hans hälsa stadga sig, bröstet höjde sig, axlarne tilltogo 
i bredd och gestalten vann ett alt kraftfullare utseende. Ahlstubbe 
påstod sednare skämtande att det var af idel högfärd öfver att 
vara förlofvad, som han så reste sig. (Åren 1827 och än mer 
1828, 29, 30 torde ock en betydande utveckling i Runebergs själslif 
hafva försiggått. Hvad han före denna skref, 7  når ännu på långt 
när icke i värde likt, hvad han under dessa nämnda år frambrin-
gade. 3  1827 i augusti skref han ett icke afslutadt episkt poem 
benämnd[t] midsommarfesten, hvilket om än g visande ett bemö-
dande dock ingalunda uppnår hans sednare episka verk hvarför 
man ock icke ansett det böra intagas i hans efterlemnade skrifter. 
Första afdelningen ett litet häfte står påtecknadt, att det är af-
slutadt d. 1 aug. 1827 och på ett sednare som fortsätter der det 
första slutar står tecknade fortsatt efter den lsta augusti, äfven 
de flesta lyriska stycken före denna tid äro ännu lärjungens, men 
redan, de såväl större som mindre stycken af 1828 och än mer af 
1829, 30, 31 äro den fullt utvecklade skaldens. Nu hade han ut-
vecklat sig fullt både till kropp och själ.) 

Att Runeberg redan i Pargas hade börjat skrifva svartsjukans 
nätter1,) tyckes för mig i minnet nästan visst, liksom att hann skref 
största delen deraf i sin bostad i Nystaden i Helsingfors. Jag 
erinrar mig särskildt en dag då fråga var om ett uttryck den: 
»då växte lik den unge svanen opp Ett snöhvitt segel svällande i 

1 ett rum 
2 af 

3  Här skulle jag tro att Rbg skref största delen af svartsjukans nätter, 
påbörjade redan i Pargas, enligt hvad jag tror mig minnas. 

4  flyttade 
till 

6  måste 
så ock ännu 1827 

8  Ännu 
9  tydande på 

10 synes mig 
11  slutförde dem 
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vester» och' huru dervid framhölls fägringen och sanningen i bilden 
att det sig närmande seglet liksom syntes växa, 2  såsom en ung 
svan vexer och förstoras. 3  Af olika personer har jag hört sägas 
att man allmänneligen antagit det Rbg skulle skrifvit Svartsjukans 
nätter i förtviflan öfver att, som Topelius häfom t. o. m. i tryck 
uttryckte sig, »en annan hade tagit hans blomma ifrån honom.» 
Jag vill derför här anteckna att till denna sägen ej finnes ringaste 
grund. Väl funnos denna tid bekymmer i hans sinne, men de 
ägde helt annan 4- orsak. Man har ock, på grund af att flickan i 
Svartsjukans nätter heter Minna, uträknat att den förlorade 
älskade skulle varit Mina 3  14, sedermera fru ehuruväl en hvar 
bordt kunna inse att i sådant fall han minst af alla namn skulle 
valt just hennes. Som ung student bryddes han visserligen för 
henne, men på min förfrågan i sednare tider, om han verkligen 
någongång hade flammat för henne, svarade han nu, detsamma 
som jag ock förr hade hört honom säga, att nemligen han i sin 
första studenttid »en eftermiddag höll på att bli kär i henne» af en 
slags jalousi emedan han såg en kamrat fjäsa för henne, men 
besinnande sig att kamratens tycke kunde vara allvarsamt, ansåg 
han 7  sig icke böra leka med ett löst infall, och dermed var den 
kärleken slut. 8  Då han i början af 1831 gifte 9  sig var 10  detta 
fruntimmer ännu ogift, och hade hon och hennes sedermera blefne 
man då ej ens ännu sett hvarandra. (Härom eller om datum för 
deras bröllop är jag ej fullt viss, men att Rbg åtminstone var för-
lofvad långt före henne är säkert.) 

Det lilla stycket som börjar: »det var en man på sorgens ö», 
skref han 12  snart efter ankomsten till H:fors innan vi voro för-
lofvade. 

En sida af Rbgs lif, som jag kanske ej bör helt och hållet förbigå, 
om ock det har sina svårigheter att orda derom, är hvad som 
angår kapitlet kärlek. Han var en vild stormande, passionerad 
älskare och brukade sednare påstå, att om13  någon flicka skulle 
gifvit honom korgen, så skulle han slagit henne. Men icke var han 

1  huru Nervander 
2  lik 
3  altmer. 
4  grund 

Lagus 
6  Tamlander, 

orätt 
8  Detta torde varit omkring 
9  oss 

10 Mina Lagus 
11  skulle jag tro 
'2  till mig 
1,  en 
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just oföränderlig. Nervander brukade tala om1  Runebergs Nordan-
brud, hans östan och sunnanbrud (förutom första barndomsflam-
man och en och annan dessutom, rädes jag). Fredrika, nordan-
bruden, var glömd för östanbruden Mari, och nu ägde äfven hon 
ej mera qvar sin plats i hans hjärta, dock ansåg han sig af sin 
heder bunden att icke rygga. De strider och sorger som häraf 
vållades, och huru ändå slutligt detta band löstes, vill jag icke 
göra reda för, altnog, den 19 dec. 1828 förlofvade han sig med mig. 2  

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, deribland t. ex. resande anförvandter, var 
Rbg ofta mulen och rätt krånglig under den tid af öfver två år 
vi voro förlofvade (och dolde i intet afseende sina fo[r]dringar 3  
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 4  en obetydlighet, men hon skall tycka som han. Säger 
han att den der gula väggen är svart, så vill det säga intet, om 
hon blott medger, att den så är, utan hon skall sjal ty(ka att den 
verkligen är svart.» Besynnerligt nog blir ock småningom förhål-
landet nästan sådant, alt mer ju längre man lefver tillsammans, 
ehuru jag då ännu icke förstod att så kunde ske.) 

Den 23 januari 1831 stod vårt bröllop, der enligt Rbgs önskan 
det minsta möjliga antal gäster 5  bjödos, endast sju fruntimmer; 
men då af Rbgs vänner de närmaste tillsades, så blef dock antalet 
herrar omkring tjugu och blefvo vi vigda i öfra våningen af 6  den 
gård vid manegegatan, som nu bär N:o 7 och hvars öfra våning 
då beboddes ena hälften af min mor, andra hälften af min syster, 
numera också hon blifven enka. 

Då jag ansett mig icke böra lemna alldeles ovidrörej 7  det 8  
skifte af Runebergs lif då han förlofvade och gifte sig, så vill jag 

hans 
2  »Det visste jag väl att så skulle gå att Runeberg skulle fastna för dig, 

der i Pargas» sade Nervander sednare. »Huru så», menade jag, »till vårt 
dagliga umgänge der, hörde ju utom mig, tre andra unga flickor, deraf en 
ganska vacker.» »Åh jo» svarade Nervander, »Rbg hade redan varit så många 
gånger kär, att jag nog visste det han ej skulle fästa sig vid en vanlig flicka.» 

Vid komplimenter af barndomslekkamraten Nervander var jag als ej 
van, tog också denna, i sanning altför stora, artighet icke som en sådan, 
utan grubblade mycket öfver huru underlig jag månde vara, efter jag vore 
olik andra. - Då detta kan se ut som skryt har jag öfverkorsat det. 

3  med afseende 
4  intet 
5  voro inbjudna 

gården 
7  tiden 
8  tid 
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ock meddela en eller annan af de skämtverser denn han denna tid 
skref åt mig, emedan också de äro 1  karakteristiska för honom. 
(Nedanstående verser åtföljde en liten gåfva inlaggd i ett kål-
hufvud som atrapp.) 

Tre gånger, ifall jag rätt mins, mig händt 
Att jag ernat att döda mig ren som student, 
Men dessa tre gånger dem låter jag fara 
Emedan det skedde af öfvermod bara, 
Berättande blott hur, fast kufvad och spak 
Jag sedan har grubblat på samma sak. 
Nu skulle för graden jag börja tentera 
Då grep mig en lust att ej lefva mera 
Jag tänkte mig skjuta i ro och frid 
Men nej, det tenterandet gaf mig ej tid. 
Jag fick min examen med prut och möda 
Nu, tänkte jag, skall jag ej mera blöda. 
Men lång var ej glädjen förrn ödet kom 
Och stötte min sköna föresats om. 
Dock måste jag hålla mitt ord i ära 
Och hvarken mig skjuta, ej heller mig skära 
Och så fick jag fundera på sättet att dö 
Tills jag tog det beslutet att hoppa i sjö. 
Jag gick för att dränka mig ren till stranden 
Då flög mig en underlig skrupel i anden 
Jag ville ej blifva åt fiskarne mat 
Emedan det rimmar på kandidat. 
Jag svor att ej mera i verlden tänka 
På skjuta, på skära, eller på dränka. 
Men då blef det att söka ett annat moyeng 
Att bli qvitt ifrån lifvets buller och fläng. 
Då tog jag mig före att svälta ihjäl mig 
Det rådet behagade synnerligt väl mig, 
Och som saken jag dref med rim och reson 
Var jag redan på vinsten — då kom promotion. 
Jag skulle som andra och få mig min lager 
Då skämdes jag komma så svulten och mager 
Begynte derföre att äta igen 
Och döden begaf sig för den och den. 
Jag svor att oaktadt all lifvets sälta 
Mig ej skjuta, ej skära, ej dränka, ej svälta 
Men kunde jag blifva på annat sätt frälst 
Så vore jag färdig hvdd dag som helst. 

för honom. 
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Men saken var icke så lätt att bestyra 
Jag tänkte i dagar, jag tänkte i fyra 
Och kunde ej finna ett bättre knep 
Än köpa mig hampa och tvinna ett rep. 
Jag månde ock redan så färdig vara 
Att jag valde ibland taksparrarna bara 
Då rann mig i hågen min gräsliga längd 
Om jag dertill ännu skulle tågna som hängd. 
Så gick det om ända med det förslaget 
Nu måste jag lefva och det i draget 
Om ej Du Dig förbarmar, min käraste skatt, 
Och hjelper mig snart till hvila och natt, 
Ty det enda jag mer till min frälsning kan göra 
Är sådant att knappast det låter sig höra, 
Det vore att hoppa ur fönstret burdus 
På något högt två eller trevånings hus. 
Men det vore dock gräsligt att störta i backen 
Sen man fått sig en ottapunds flicka på nacken 
Och derför förkastar jag detta projekt 
Om mitt sinnelag vore än alldrig så käckt. 
Men emedan du ren är så tung mig Tv-orden 
Att jag knappast kan hålla mig-  rak på jorden 
Så sänds dig ett hiskligt kålhtifvud nu 
För att ätas och göra dig tyngre ännu — 
Så har jag nu ernat att börja dig göda 
För att tyngas ihjäl i min vedermöda 
Och hoppas du snart blir tillräckeligt tung 
Emedan du än är så vacker och ung. 

Ett annat skämtstycke från denna tid, vill jag äfven här 
intaga, ehuru väl öfverdådigt det är. Det åtföljde ett häfte verser , 
men hvilka. de voro minnes jag numera icke, möjligen, ja troligen 
var det någon del af svartsjukans nätter. 

Dedikation. 
Nu åter du grymma förargliga flicka 
Jag fallit på rådet att verser dig skicka 
Och allt för att göra mitt bästa dertill 
Att få kyssas och smekas, så ofta jag vill, 
Ty allt sen du svarade ja, på min fr'ga 
Jag suckat och brunnit af kärlekens plåga 
Men hvar gång jag nalkats din rosende läpp 
Så månde du unnat min näsa en knäpp. 
Nog är det väl bra att förlofvad vara 
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Men man ränner ej långt med förlofning bara 
Och får jag ej kyssa dig ständigt och snart, 
Så går jag och hänger mig — det är klart. 
Åtminstone tänker jag tjuta och gråta 
Båd' buskar och backar och skogar våta 
Och vandra och gapa på månans rund 
Så att himmelens kråkor mig flyga i mund. 
Ty den bytingen Amor han bor i mitt sinne 
Och grasserar som vore det värdshus derinne, 
Och befaller med hugg och befaller med slag 
Och rustar och frossar båd natt och dag. 
Han skulle så platt mitt förderf dock ej vålla 
Om han ville till andra partier sig hålla, 
Men han fräter min hjerna, han tär på mitt vett 
Han nöjer sig ej med en sämre rätt. 
Jag sagt att min fides är snart medtagen 
Jag bedt honom tänka på morgondagen, 
Men han gnager och gnager hvar timma och stund 
Och tror sig ej nånsin få slut på ett pund. 
Så må du förbarma dig, hårdaste tärna, 
Och tänka i nåd på din kärastes hjerna, 
Ty annars kanhända vårt bröllop en dag 
Får firas på Själö i dårars gelag. — 
Men skulle du ännu förhärdas och neka 
Så sänder jag verser som skola beveka 
Din förfärliga tunga till mildare ton 
Och lära dig engång rim och reson. 
Ty hvar känsla i dem är en glödande låga 
För att värma och bränna och sveda och plåga, 
Och hvar tanke en väldig stekvändare se'n 
Som skall vrida ditt hjerta för eldens sken, 
Der, önskar jag, månde du länge få stekas 
För att engång till fog och till lämpa bevekas 
Och lära dig pröfva hvad kärlek tillhör 
Så får du väl se huru godt det gör! 

Rbg. 

En annan gång sände han mig ett sockerhjerta, med verser 
af hvilka det mesta förkommit deri han beklagade sig öfver huru 
alla hans många förra flammor illa huserade i hans hjerta och ej 
lemnade honom fred, hvarföre han beslutit att röka ut dem der-
ifrån såsom man gör med mygg om sommarn, men ville ändå ej 
att jag skulle lida deraf, utan slöt versen med: 
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Och derför min alra täckaste snärta 
Ilar jag köpt dig ett prunkande sockerhjerta 
Och ber dig att flytta dit in nu snart 
Att du icke må få dig en värre fart. 
Der måste du bo tills mitt hjerta blir ledigt 
Då flyttar du dit, men anständigt och sedigt 
Sen du laggt i kontraktet den punkten till 
Att du vandrar på porten när helst jag vill. 

Runebergs, eller som han sjelf i permen tecknat, »Runebergska 
bolagets» almanack för 1829 finnes ännu. Der i äro skrifna en 
mängd anteckningar af hvilka det mesta utgöres af till minnes 
tecknade små summor, lånade åt eller af kamrater. Detta kunde 
väl ha sitt intresse att rfskrifva såsom betecknande för affärs-
tillståndet, men blefve dock altför långtrådigt. Kanske afskrifver 
jag dock en eller annan bit som prof af det hela. 2  

För januari 
Den 1 H. F. 

5 ii. F. 

9 T1. .F. 
10 Ramstedt b. läsa 

Den 13 Hagelstam dito 
 15 hos Bergboms 
16 Dito 
18 Dito 
20 Dito 
24] 25  XX X X 

30 x x 
Diverse om afsändande af pakett och mera dylikt. Olika data 
till minnes och nederst på sidan Sportlar under vårtermin 1830, 
altså sednare inskrifvit. 3  

maj 8— 
Dito 3-60 
Juni 3-60 
dito 13-60 
dito 6-50 

Februari 1  x x x x x X 

1  finnes 
2  Deremot utelemnar jag alldeles de tecken som . . För d. 10 är an-

tecknadt att Ramstedt (discipel) då började läsa 
3  Dessa sportlar utgöra Aprill 9 rub. 
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2 rest till Borgå, återkom d. 3. (Liqvider, utbetalta och mot-
tagna små summor) 

5x x 
7x x 
9 x x 

12 x x 
27 Började Kyander 

Mars. (Mycket ut och in betalningar antecknade) 
Märkte jag frossen. 
Frisk 
Frös som en hund. 

Aprill. 1. Frös 
3. Frös och hostade strängt 
5. Frös och hostade än värre 
7. Upphörde frossen. 

(liqvider) 
(En hel sida upptagande debet och credit med Nervander för 

hvilken Runeberg då hade en affär att sköta. 
Maj 4. började åter Burghausen 
(inbetalningar af disciplarne antecknade) 
25. Sjuknade Burghausen 
Juni. Två sidor antecknade utlånade böcker, såsom Gustaf 
historie af Celsius. 2 delen af Fredr. Ils skrifter, Hasselqvists o. 
Ruders resa, Vitalis dikter, Lycksalighetens ö, Grekisk antologi. 
3 delar af Holbergs Comedier, Geschichte des Bayrischen succes-
sions krig 2 delar. Grekiska lexika. Sofokles. Horatius.Wyttenbachi 
opusculae selecta. Ödmans ett presthus Horatius öfvers af 
Adlerbeth. Adlerbeths öf: af Ovidius och Virgilius. Manfred. 
Don Quichote. Norbergs opusculae. Lalla Rookh. En del af sv. 
akad. handlingar Sapho af Grillparzer Aeschylus Nitsch romerska 
antiquiteter. Och tyckes detta tyda på att hans bok-samling 
redan då ej var så alldeles obetydlig 2  

För resten af året finnes anteckningar endast om liquider 
och disciplars läsning, antell började 28 aprill Ramstedt 23 sept. 
Kastren Fontell och Berg samma dag. Madenko 20 oct. Forsman 
och Nyberg 13 febr. och 29 febr. men om 1829 eller sednare syns ej. 

Skörden från 1829 års almanacka altså ringa. 
1  som en hund och hostade starkt 
2  då ju väl blott en ringa del af det hela kan antagas haf va vandrat 

varit på lån. 
3  och sednare på hösten om afsändande af exemplar af . . 

1823 om våren, på korpskytte utanför Tavasttull 
skrefs verserna till Fr. (Frigga?) 
1822. till E. i Kronoby 
1829 i Maj. Begrafningen 
Aprill Den gamles hemkomst. 
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Runebergs inkomster voro då vi gifte oss ännu små. I lön hade 
han 500 rubel banco ass: och äfven de tillfälliga inkomsterna voro 
ringa. Intresse på skulderna skulle betalas och så vidt möjligt, 
lemnas hj elp till hans förälldra hem. Hans far hade efter att om 
jag rätt minnes, i sex år, varit slagrörd, aflidit 1828 (?) Familjen 
hade vant sig att påräkna älsta sonen såsom den hvilken borde 
sörja för mor och syskon, och man var nu als ej nöjd med att han 
gifte sig. 

Smått bekymrad för hur det skulle bära sig för oss, var väl 
ock min mor, men ville dock ej motsätta sig Runebergs önskan 
att ej längre uppskjuta giftermålet. 1  Min mors 2  trotjänarinna, 
gamla Lisett, var als icke nöjd med att husets dotter skulle för-
lofva sig med en fattig magister (alldrig skall man ta den förste 
som kommer, förmanade gumman, och då jag anförtrodde henne 
att jag var förlofvad, men bad henne3  tillsvidare att, enligt då. 
rådande plägsed ännu 4  hålla det hemligt och ej omberätta för-
lofningen, svarade hon: »jag brukar alldrig tala illa om mitt herr-
skap.») ) Länge var det dock icke innan Rbg vunnit äfven hennes 
fulla välvilja, och hon sj elf roade sig åt de spratt han spelte henne, 
såsom då han t. ex. 6  gömde undan hennes rykande kaffe panna, 
just då hon derur skulle servera hos mamma samlade gäster och 
med förskräckelse saknade sin panna den hon trodde bortstulen. 

Att med noggrannhet uppgifva hvad Runeberg skref under 
tiden från flyttningen till H:fors, intill tiden för vårt bröllop kan 
jag icke. Hvad jag möjligen kan småningom härom erinra mig 
eller på annat sätt taga reda på, vill jag framdeles här anteckna, 
men kan det nog bli svårt att häri få full reda, emedan man vid 
denna tid als icke ännu hade kommit att tänka på att ett sådant 
tidfästande framdeles kunde bli af intresse. För en sednare tid 
torde det bli lättare att reda ut tiden för hvarj e styckes tillkomst, 
emedan af hvad då skrefs, vanligen snart infördes de smärre 
styckena i morgonbladet, och de större, när ett sådant fullbordats, 
utgafs som bok. 7  

Runeberg skref, synnerligen på sednare tider, långsamt, sällan 
många verser på en dag och stundom med långa mellanskof. 
Jemkade och som han sjelf kallade det: »filade», länge innan han 

1  Men 
2  gamla 
3  ännu 
4  ej omb 
5  Men 
6  gästade hennes 
7  »Elgskyttarnes barnsöl» så kalladt af Runeberg, firades en glad afton 

i vårt dåvarande lilla hem vid Mariegatan, (lilla byggningen till höger om 
porten, numera N:o 19) . 
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nedskref. Dock måtte han tidigare låtit pennan gå fortare, ty 
egentligen flitig syntes han mig sällan och hade dock de första 
åren af vårt samlif, sin tjenst som amanuens vid Konsistorium, 
gaf timmar i det af honom och några andra kamrater stiftade 
Lyceum, och redigerade Morgonbladet, hvartill visserligen fanns 
något material på förhand, men ganska mycket, nästan det mesta, 
skrefs undan för sättarn, och stundom medan den manuskript 
sökande tryckarpojken satt sofvande i yttre rummet. Från 
början hade Runeberg och Nervander öfverenskommit att till-
sammans utgifva morgonbladet, men efter få om jag rätt minnes 
7 numror blefvo de osams om några principer för hvad som borde 
ingå i bladet, och Nervander skilde sig nu från redaktionen. Minnes 
jag rätt så ernade de hvardera redigera hvarannan nummer. 
Nu blef alt Rbgs ensak. 

I den mån han år efter år altider började tröttna vid bladets 
redigerande, bjöd ock jag till att lätta arbetet för honom, dels 
genom att jaga efter artiklar 2  hvarföre ofta långa rader af voly-
mer, oftast fruktlöst, måste genomströfvas, dels ock genom att 
öfversätta, sammandraga, stundom sköta korrekturet och så 
vidare. 

Sin för docentur utgifna disputation »Medeam tragediam 
Euripides cum Medea Senecae comparans» skref han i Snickar 
Öhrnbergs gård i det rum inom min mors tambur, som han då en 
liten tid innan och äfven de första 8 månaderna efter vårt bröllop 
bebodde. Högst besvärad af detta, som i allmänhet af 3  de flesta 
officiella 4  skrifverier, hittade han på alla möjliga förevändningar 
för sig sjelf, för att taga sig fri från detta arbete. 

»Ja, kunde jag få caffe så tidigt så skulle jag stiga upp kl. 5 '3  
och arbeta ostörd om morgnarne», menade han engång. 

Min mors gamla trotjänarinna kunde man icke uppjaga så 
tidigt om morgnarne, men jag var ung, steg upp 6  hvarj e dag kl. 4, 
och när jag hade kaffet färdigt väckte jag gamla Lisett, som blott 
inbar det till Rbg och lade sig åter, men jag satte mig med mitt 
handarbete inne hos min sofvande mor. Sålunda blef slutligen det 
Rbg åliggande arbetet slutfö7dt, då han nu verkligen uppsteg, 
och dessa tidiga morgonstunder intet störde honom. 

(Ett bref från Erkebiskop Tengström till Runeberg, dateradt 

1  ofta 
2  att öfversätta, delar eller i sammandrag, 
3  nästan 
4  bestyr 

om morgnarne» 
6  om morgnarne 

tidigt 
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d. 19 december 1828, torde vara skäl att här afskrifva: »Min 
k. bror! Genom J. och J. J. har du väl redan fått veta att jag 
ej äger Senecas Tragedier, dem jag annars modu quoqunque 
skulle skaffat dig tillhanda. Denne auctor har jag länge efterfikat 
på våra bokauctioner, men alldrig kunnat öfverkomma honom. 
Troligen finnes han ej heller bland de få reliquier af boksamlingar, 
som här numera äro tillfinnandes. Med nöje skall jag se Ditt spe-
cimen fulländadt och dig dymedelst dokumenterad till den docen-
tur Du tänker begära. För unge academici äro nu flere goda 
aspecter till fortkomst, dels till Lektorat vid vårt nya Gymna-
sium, dels till de lediga adjunl:turerna vid Universitetet. Du 
måste således för allting laga att Du ju förr dess hellre blir färdig 
med Ditt opus, om hvilket jag redan apriori gör mig godt hopp. 
Vore jag Dig närmare skulle jag erbjuda Dig mina bona officia 
vid dess öfverseende , men pro presenti låter det väl ej göra sig. 

Jag har af Lagus fått underrättelse om Din närvarande ekono-
miska ställning som skall vara god nog, och den Du väl så be-
gagnar tills Du kan komma att stå på egen botten. Man studerar 
i så mycket mer lugn när mani fri från tryckande näringsomsorger 
och behof får tänka på sina litterära yrken. Då ni nu får i H:fors 
så många tidningar, så kunde Du väl äfven framdeles occupera 
Dig med redaktionen af någon deribland, och sålunda få Dig en 
biförtjenst om annars de annoncerade företagen komma att bära 
sig?» 

Efter några noticer om sina barnbarn Rbgs fordna lärjungar 
slutar brefvet med: »Lycka till god helg! Min hustru ber hälsa Dig. 

Alltid Din gode vän 
J. Tengströin.») 

Med öfversättandet af Serviska folksånger sysselsatte sig nu 
Rbg ock stundom. Ofta då vi tillsammans funderade härpå, var 
jag i tillfälle att beundra den fyndighet med hvilken han fann det 
rätta ordet eller möjligheten att återge en mening som synts 
nästan omöjlig att med full trohet öfverflytta. 

Runeberg började nu ock småningom att tänka på utgifvande 
af sina dikter och enligt den tidens sed, anmälte han dem till 
prenumeration. En dag då han gått in på Wasenii boklåda, träf-
fade det sig så att han kom att med en äldre der stående herre, 
tillsammans betrakta något planschverk, hvaröfver de derigenom 
kommo att med hvarandra vexla några ord. Nu ernade den frem-
mande bege sig bort, men yttrade i det samma till boklådans 
förste kontorist: »det är sannt, jag skulle ju ock betala prenume- 

1 är 
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rations afgiften för Runebergs dikter.» Kontoristen, som kände 
Rbg, svarade brydd att betalning skulle erläggas först vid bokens 
emottagande. 

Leende vände sig den fremmande herrn till Rbg och sade med 
en min af öfvertygelse af att finna sin tanke delad: »jag undrar 
just med hvad den gunsti herrn tänker ge ut sina dikter.» Rune-
berg nickade tillbaka med ett menande och jakande leende, kon-
toristen stod i yttersta förlägenhet, och den fremmande bortgick 
utan aning om hvem det var som han vändt sig till. Runeberg 
hade ganska roligt åt historien, hvilken äfven kan förtj ena an-
tecknas som i något betecknande för den tidens bokutgifnings-
förhållanden. 

Någon egentlig sensation tycktes icke det första häftet af 
Rbgs dikter väcka åtminstone ej inom pressen. Berömmet som 
bestods var alt en smula återhållsamt. Svenska bladet Heimdall» 
syntes litet besväradt af skrupler i afseende å 2  huru det borde 
fälla sin dom, då, såsom det utlät sig, »herr Runeberg är ett för 
oss alldeles okändt namn.» En ganska välvillig recensent i ett 
Åbo blad mente dock att den unge författaren väl sj elf med tiden 
skulle komma att inse att här likväl funnos stycken som voro 
»ovärdiga att få synas i det bättre sällskap hvari de befunno sig.» 
Detta omdöme har bibehållits i mitt minne emedan 3  det spordes 
att det hade väckt stor vrede hos välvilj are hvilka 4  läst eller för-
stådt det så att recensenten skulle sagt det författaren vore ovär-
dig att få synas i något bättre sällskap. 

Stor glädje väckte ett bref från F. M. Franzén till hvilken 
Runeberg hade sändt ett exemplar af sina dikter, liksom ett från 
Erkebiskop Tengström, båda, eget nog, daterade samma dag, 
eller d. 8 juni 1830. Dem anser jag mig här böra afskrifva, och 
först det först anlända nemligen det från Åbo. 

Min k. Cousin! 

Hjertel. tackar jag Dig för det mig tillsända exemplaret af 
Dina vackra Dikter, som jag med mycket nöje genombladat, jag får 
ej än säga genomläst, ty dertill fof dras det lugn och mer sinnes-
ledighet än jag här kan förskaffa mig. Det är först på Pargas jag 
hoppas få njuta en slik tillfredsställelse. Emellertid instämmer jag 
till alla delar i Franzéns följande omdöme öfver Din talang i ett 
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bref af d. 1 innev. 1  som nyligen kommit mig tillhanda, i anledning 
af det exemplar (det samma Du skickade mig) som jag med en 
resande honom tillsände, oviss om Du från H:fors haft tillfälle att 
fullgöra en sådan önskan. 

För bilagorna 2  (de voro flera) till brefvet tackar jag förbind-
ligast, isynnerhet för Runebergs Dikter som vittna OM en sann 
och stor talang. Det sista, större poemet röjer ett dramatiskt geni. 
Jag önskade att han försökte sig med en Tragedie. Förträffliga 
äro äfven de idylliska Epigrammerna, och de epigrammatiska 
Idyllerna, t. ex. N:o 225 som rörde mig till tårar, N:o 218 med 
flere, som halva en antik skönhet. Jag förmodar att författaren är 
Brors systerson? (misstag!) Han är utan tvifvel född till poesien, 
och bör gå långt deri. För stycket till den ålderstegne pag. 96 ville 
jag be på brors och egna vägnar särskildt tacka honom, ehuru 
många de för ungdomen skrifna sångerna äro än mer vackra. 

Till en sådan censur har jag visserl. ej något att tillägga, mer 
än ja och amen. Lycka till att fortgå med alt lyckligare steg, å 
den så väl började banan. Janne har sagt mig att ett nytt häfte 
skall ren vara under " utgifning. Mycket fägnar det mig också 
att Ditt latinska specimen innan terminens slut . . . 4- utkom. 
Man måste ock något göra för dagligt bröd och för att en gång 
få tak öfver hufvudet att ej poeternas vanliga öde må träffa 
en: Laudatur et alget! 

(Efter några rader angående »Cousine Carolinas», min systers 
nådår, der Grefve Rehbinder nämnes, fortfar brefvet.) 

Mig synes ock lämpligt vara att Cousin personligen tillställer 
honom ett i franskt eller sidenband inbundet Exemplar af sina 
Dikter, jemte sitt acad: specimen. 

Hälsa hj ertligen svägerskan och Cousinerne begge två och 
berätta att hela hushållet befinner sig efter önskan. Alltid med 
sann till?.-,,ifvenhet 

Din gode vän 
J. Tengström. 

Fran5-6ns brer var af följande lydelse: 
»Då den vackra gåfvan Herr Magistern haft den godheten att 

tillsända mig, först kom i mina händer, hade jag för högre embets-
göromål ej tid att mer än här och der lyssna till ett lärkljud och 
fägnas af en majblomma. Men redan derigenom blef jag öfver- 

-arande 
till bref ,et 
tryckning 

4  »Ordet sönder i brefvet», tillägger Fredrika Runeber. 
4 
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tygad att det var en verklig skald som stod fram i mitt förra 
fädernesland. Sedermera har jag genom läsningen af det hela, 
och isynnerhet genom de tvenne afdelningarna som sluta häftet, 
funnit att det är en stor skald som Finland håller på att frambringa. 
Svartsjukans nätter synes båda en dramatisk gåfva, som behöfver 
blott utveckla' sig för att bilda icke blott brutna utgjutelser af 
den högsta skönhet, utan ett fulländadt helt af objektif åskåd- 
lighet. s. 120 n 25 

och en mängd andra numror i samma afdelning synes mig 
af en lika skön som egen art. Det är äkta perlor: t. ex. N:o 18, 
8, 13 m. fl. 

Särskildt får jag tacka för den vackra, mig tillegnade versen. 
Det torde hända att jag i sommar emottar den vänskapsfulla 
bjudning 2  som den innehåller. Jag tänkte på en resa till Uleåborg, 
men dertill ser jag ej tillfälle. I dess ställe hoppas vi kunna 
göra ett besök i Åbo. Finge jag der göra Herr Mag. personliga 
bekantskap, skulle visst vara en kär glädje.» Den ännu återstående 
raden är mig omöjlig att deschiffrera, liksom jag icke kan svara 
för det icke äfven här ofvan i sådant afseende misstag äro begångna, 
hvilket dock väl måste anses ursäktligt, då ofta lär hafva händt 
att Franzen sjelf icke lyckades att läsa hvad han skrifvit. Också 
några ord i midten af brefvet har ej lyckats mig att nu få reda på. 
och ehuru fordom uttydda af oss ha de nu fallit mig ur minnet, 
hvarföre jag lämnat tomrum för dem. 

Tidningarna i Helsingfors hafva denna tid fyllt spalter med 
referater af Dietrichsons föredrag om skönhet i hemmet. Ämnet 
har intresserat. Man har läst om mattor och väggarnes målning, 
om möblernas stil, om taflor, om stil i det helas anordning om ord-
nandet af hemmet för emottagande af en ung hustru o. s. v. Detta 
har påminnt mig om hur vi ordnade vårt hem, då vi satte bo. 
Kanske kunde ock den stilen ha sitt intresse. 

Runebergs ungkarls rum i 3  öfra våningen fortfor att vara hans 
enskilda och var det möbleradt med 4  skinnbeklädda länstolar, 
hvarken nya eller fagra, men rummet var ljust och gladt med 
tvenne fönster. Vår »våning» bestod af tvenne små rum på nedra 
botten, med utgång, utan tambur, till samma förstuga derifrån 
trappan gick upp till Rbgs rum. Dessa tvenne små rum, hvardera 
med ett fönster som vette åt gårdsplanen, hade begagnats som 
bihang till snickarverkstaden, golfven ohjelpligt gråa, voro sön- 
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derhuggna af många ärr, väggarna otapetserade och mörknade 
af tiden, men med påklistrade pappersrimsor åstadkoms en 
slags j emnhet på dem, och så öfverströkos de med ljus färg. Med 
golfven kunde dock ingen förbättring åstadkommas. Till yttre 
rummet, förmaket, fingo vi af min mor de möbler dem vi ännu 
begagna' i vår salong, nemligen Petersburgska fabriksmöbler i 
föga stilfull form. Till sängkammaren inroptes å auction gamla 
rottings stolar hvilkas söndriga botten borttogs, bror Fredrik 
och Runeberg betsade upp dem, sitsarna stoppades och jag be-
klädde dem med tyg af tvenne gamla bombasins klädningar, 2  Af en 
bortresande student köpte Runeberg en soffa, alt bekläddes med 
samma klädningar. Gardiner ägde vi icke. Men icke allenast vi 
sjelfva, utan ock våra bekanta ansågo oss att ha ganska nätt,och 
de syntes trifvas där bra. Min mor, numera blifven ensam, delade 
med oss sitt förråd af husgeråd och linnekläder. För medelst för-
färdigande af allehanda fina arbeten hade jag samlat en liten 
summa för hvilken inköptes hvad som af sådant yttermera be-
höfdes, och så hade vi alt ordnat, utan att Runeberg derföre 
behöfde öka den skuld han under sin studietid varit tvungen att 
åsamka sig. 

Vid denna tid var Runebergs mening den att qvarstadna vid 
Universitetet der han nu var lönlös docent och amanuens vid 
Consistorium. Blefve han eng,:ång professor, hvad skulle man göra 
med en så stor inkomst, den saken funderade vi en gång styft 
uppå, då vi spatserade fram och åter på salsgolfvet. 

Vid Universitetet var fordom vanligt och torde väl möjligen 
så vara ännu, att tvenne studenter slöto sig tillsammans, läste 
tillsammans och togo examina tillsammans. Ofta delade de äfven 
qvarter och kost, dock var detta icke gifvet. De tvenne ynglin-
garne nämndes ock sedan så ofta tillsammans att det blef som 
en slags firma. En sådan firma var i Åbo »Runeberg och Nervan-
der». Ännu någon tid efter flyttningen till Helsingfors nämndes 
de sålunda tillsammans, men då de snart fingo hvardera eget hem 
och famille, och altmer skildes genom olika studier och många 
andra omständigheter, så hörde de numera småningom icke så 
tillsammans som förut. Runeberg egnade sig alt mera åt poesin. 
Nervander som väl småningom började ana att ej poesin vore 
det mål som kunde skänka honom lagrar, egnade sig alt mer 3  ute-
slutande åt vetenskapen. Likväl skulle jag tro att han alltid dock 
kastade längtande blickar åt poesins förlofvade land. Vacker, 
snillrik och blixtrande qvick som han var, blef han ock väl mera 
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sökt i sällskapslifvet än de flesta af vårt närmaste umgänge. Var 
och förblef dock så länge vi bodde i H:fors den som närmast räk-
nade af Rbgs kamrater. 

En annan firma tillhörande Runebergs närmaste och i följe 
deraf vår 1- krets var »Ahlstubbe och Backman.» Den sednare 
icke hvarken poet eller ens versmakare. I allmänhet icke utmär-
kande sig hvarken genom blixtrande snille eller någon framstå-
ende egentligen stor sida, men alltid jemn glad och treflig i um-
gänget. Blef slutligen föreståndare för det af Runeberg, Nervan-
der, A. Laurell m. fl. anlaggda privat Lyceum, som ännu florerar 
i H:fors. Ahlstubbe, godsint och ända till öfverdrift tålsam mot 
kamrater, ehuru väl han sades väl kunna hålla andra på afstånd, 
fetlagd och älskande att låta dagen gå som den korn, vänfast och 
hj ertlig, litet sentimental, god talare, skref vers när det så föll 
sig, och för resten ideligt ett mål för alt skämt. (Då han engång 
var sjuk påstod hans värdinna att han hade »fel på istret» hvilket 
sedan gaf ämne till mycket skämt på hans räkning.) Från pojk-
åren hade han varit Runebergs vän, skolkamrat och tidtals bola-
gist. Nu syntes mig att kamraterna ibland j emot af voro stygga 
emot honom. Så t. ex. då Ahlstubbe hade genom någon händelse 
förlorat sin fars porträtt och sörjde deröfver, så kunde de andra 
spefåglarne mången gång, när de sågo »Stubben», som han be-
nämndes, öfverlemna sig åt glädtighet och finna sig road, sakta 
liviska till honom: »Ahlstubbe, hurudan son är du som tappat din 
fars porträtt» och då visste de att »Stubben» för en lång stund 
var från kuraget. En gånghade han dock verkligen blifvit ond, då 
under Runebergs tidigare studentår, den sednare lofvat klippa 
hans hår, en på den tiden vanlig väntjenst kamrater emellan, 
men Rbg af skalade halfva hufvudet ända invid roten och letnnade 
resten oklippt, hvarpå han bad Ahlstubbe se sig i spegeln. Med 
all sin godsinthet blef dock Stubben denna gång ond. Han måste 
nu sitta inne några veckor tills peruken återvuxit, hvarpå dock 
läsningen som eljest sköttes efter beqvämlighet, icke förlorade. 

När koleran första gången bröt ut i H:fors och farsotens härj-
ningar på förhand väckte stor förskräckelse, då gingo Ahlstubbe, 
Backman och troligen andra studenter, dem jag ej kände, till 
Koleralasaretten och fungerade där som sjukskötare. Ingen af dem 
blef smittad. Från flere orter der sjukdomen utbröt, gjordes 
anhållan om läkare från H:fors, men fanns slutligen ingen att 
sända. Ahlstubbe sändes ner till Mäntsälä, såsom varande åt-
minstone van sjukskötare, och hade god lycka med sig både uti 
att mota sjukdomens härjningar och att vinna folkets förtroende, 
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hvilket var af högsta vigt, då läkarne af allmogen allmänt ansågos 
förgifta sina patienter, och deras ordinationer derföre icke efter-
följdes. Men Stubben ansåg man altför beskedlig för att icke 
tro honom vilja väl. 

Till versmakarne vid glada tillfällen inom kretsen hörde B. 0. 
Lille. Hans verser i allmänhet hörde mest till det allversamma, 
städade slaget, sådan man ock vanligen såg honom sj elf i det van-
liga sällskapslifvet. Men i ringen af kamrater och nära bekanta 
der »brast räfskinnet» som Rbg brukte säga. Då var Lille bland 
kretsens gladaste, skämtsammaste medlemmar, då sjöng han 
glädtiga visor, ofta sådana som han sjelf vid olika tillfällen hade 
diktat och kunde t. o. m. visa sig öfverdådig. Sj elf aktade han ringa 
dessa sina glada visor, liksom han i allmänhet tycktes i sitt väsende 
vilja företrädesvis vara allversam och något sirlig. Men åtskilliga 
af dessa visor voro goda bitar, ehuru kanske de flesta icke så rätt 
kunna fattas af andra än dem hvilka voro bekanta med de per-
soner till hvilka de voro skrifna och hvilkas små egendomligheter 
man behöfver känna för att förstå mången anspelning som utgör 
just udden i versen. 

Till den närmaste kretsen hörde äfven J. W. Snellman. All-
varsam, artig mot fruntimmerna, sade smicker och kom[p]li-
menter, något som eljest icke brukades i vår krets. De verser vi 
af honom sågo voro stundom rätt vackra i allmänhet mera ut-
arbetade och stänkte ej fram vid hvarje 1  skämt, utan voro van-
ligast i en aliversammare genre. I sitt väsende temmeligen lik 
sig sådan han syntes de sednare åren, naturligtvis dock med den 
skilnad som alltid äger rum emellan en ung och en gammal person. 
Envis och bestämd som han var, råkade ha i stundom ihop med 
Rbg som just ej heller var den som lätt gaf med sig. (På en utfärd 
med slup i skärgården nära H.fors, föll det några af de i båten 
varande unga fruntimren in att de skulle ro. Detta var ett nöje 
för gången men Snellman, alltid artig mot damerna, satte sig 
deremot att damerna skulle ro och herrarne sitta i båten, nej 
det ginge ej an. Fruntimmerna ville dock utföra sitt förslag och 
Snellman å sin sida stod på sin åsigt. Slutligen sade han: »Jag sitter 
icke i 2  båten om damerna ro. I så fall stiger jag till lands.» 
Runeberg som satt till styret och förtretats öfver Snellmans en-- 
vishet, satte herrn i land med slupen. Snellman steg ur och spat-
serade förmodligen de par tre fjerndelsmilen till staden.) 

I ett bref till någon bekant i H.fors, jag mins ej hvem (skref 
en gång Rbg från Borgå, och bad 3  dem öfvertala Snellman att 
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hitkomma. »Vi ha alltid varit som två tuppar, Snellman och jag», 
skref Rbg. »Stå vi på samma sophög så slåss vi, men stå vi på 
två skilda så gala vi efter hvarandra.») 

Också var det till de närmste att räkna Mårten Lindfors, 
icke det skrifna utan det talade ordets man. Hvarken poet eller 
versmakare. Talför alldeles obeskrifligt, genialisk ock. Under 
det flödande talet vexlade blixtar, så klara att man tyckte dem 
böra kunna upplysa det mörkaste djup, med paradoxer, under-
liga funderingar, skimrande beskrifningar och förklarande upp-
lysande 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. 

Min Broder Fredrik eller Bergmästarn, hvilket sednare blef 
hans stående namn, befattade sig minst med versmakeri, men för 
resten med litet af hvarj e. (Torde hafva varit en ganska skicklig 
kemist, enligt hvad som af förståsigpåare dömdes.) Utom hvad 
som hörde till bergväsendet, sysslade han med alla möjliga slöjder, 
förde smått penseln 1  o. s. v. Häri var Backman i de flesta grenar 
hans 2  medtäflare. »Kammarmekanikus» blef härföre bådas af 
Runeberg gifna benämning och tusen skämt och infall egnades 
deras kamrnarmekanik. 

H. Ståhlberg hörde till de lugna enthusiaster dem man stund-
om 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. 
Musikalisk och ifrig fiolspelare, hänrycktes han lätt af ett vac-
kert musikstycke, synnerligen om han ansåg sig ha lyckats bra 
utföta det, och då förde han fiolen sakta på sin rygg och stod 
en stund på ett ben i sin förtjusning, och kunde väl sen helt säf-
ligt säga: »jag skall säga som sanningen är att det var vackert,» 
eller något dylikt. 

Fredrik Cygnaeus hörde ej så mycket till den närmare kretsen 
i Kronhagen, ehuruväl bland herrarnes närmaste. Hans egendom-
liga skrufvade uttryckssätt var ofta föremål för skämt och hur 
mycket än Runeberg i många afseenden värderade honom, så 
tycktes han dock icke särdeles högt ställa hans skriftställeri. 
Han menade att den kärna man slutligen kunde finna deri sedan 
man genombråkat den svåra, oklara formen, icke lönade besväret. 
Bland annat skämt föreslog Rbg att man borde öfversätta 
Cygnaeus skrifter på svenska, och som motto begagna Holbergs 
ord: »det Mesopotamiske sprog är ett meget underligt sprog.» 
Om Cygnaei tragedier yttrade Rbg: »Det är P. Cygnaeus alt- 

1  torde hafva varit en ganska skicklig kemist 
2  öfverman 
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igenom. Clas Flemming är Fredrik C. Hertig Carl är Fred. 
Cygnaeus Hertig Johan är V. Cygnaeus och så vidare alla per-- 
sonerne igenom.» Jag har tvekat om jag bordt nedskrifva ofvan-
stående, men tyckt mig ändå ej böra utesluta det, ehuruväl jag 
är helt tacksam mot Cygnaeus icke minst för hans höga uppskatt-
ning af Rbg och skrifter om honom. 

Desse män, unga på denna tid och jemnåriga till Runeberg 
och som voro hans närmaste vänner och kumpaner, 2  bldade 
äfven genom att då och då sammankomma för att tala i litterära 
ämnen, granska hvarandras skrifna uppsatser o. s. v. början till 
det sedan ofta omnämnda sällskap, hvilket stundom numera be-
nämnts »det namnlösa sällskapet», men hvilket i sj elfva verket var 
så fullkomligt namnlöst, att det, medan det varade, icke benämn-
des ens så. Utom de nämnde hörde dertill F. Cygnaeus, de tvenne 
bröderne Laurell, ja, en tid t. o. m. väl tre desse bröder, 5. J. 
Nordström, J.  J. Tengström, Doktor Sjöman och tidtals enligt 
hvad jag tror äfven Lönnrot och Castrén, hvilka icke beständigt 
vistades i H.fors. Möjligen har jag uteglömt en eller annan. Af 
desse blefvo sedan 4  flere vårt lands mest framstående män. 
Den första gång åtminstone jag hörde af att herrarne 5  samla-
des, var, skulle jag tro 6  1830, men då voro de ännu ganska få, 
jag tror kanske en 6 å 7 st., men sedan fortlefde sällskapet ända 
tills 1837 då Rbg flyttade till Borgå, åtminstone tror jag icke 
att det sedan fortfor. 

Herrarne samlades tourvis hos hvarandra, en dag i veckan, 
en tid hvacje 7  lördagsqväll, en tid hvarje tisdags, och benämndes 
då stundom efter dagen: lördags- eller: tisdagssällskapet. Stadgar 
hvarken funnos eller ens ifrågasattes, och så småningom bildades 
det, att man just icke kan tala om 8  någon stiftelse deraf. 9  Her-
rarne sammankommo helt oreglementeradt för att samtala i lit-
terära ämnen stundom 10  uppläsa något af den ene eller andre 
författadt stycke, granska hvarandras arbeten o. dylikt, fritt 
och utan alla stipulationer på förhand. Högsta antalet af 11  till 
sällskapet på en gång hörande medlemmar torde hafva varit 

1  alla 
2  af hvilka flere sedan blif vit af vårt lands mest framstående, utgjorde 

J. M. Stålberg 
månge 
sammanträdde 
omkring 
fre- 
dess 

9  De 
10  granska hvarandras arbeten, 
11  dertill till sällskapet på engång hörande herrar medlemmar 
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omkring femton. Någon benämnde sällskapet med namnet läse-
sällskap, ett alldeles oegentligt namn, ty ganska litet lästes der, 
men ordades och pratades så mycket mer. Intet ämne var för högt 
eller för lågt att beröras, lif och eld herrskade öfverallt, ett verk-
ligt fyrverkeri af snille och qvickhet, gnistrande, brinnande och 
lågande. De djupaste tankar afvexlade med det lättaste skämt, 
brinnande af ifver stod en hvar på sin sats, alt var eld och låga, 
och fremmande personer som någon gång träffade infinna sig i 
sällskapet trodde stundom herrarne färdiga att bryta ut i verkligt 
handgemäng men fingo till sin förvåning se hurul i stället de stri-
dande bröto ut i 2  lifligt och glädtigt skratt vid ett i striden in-
kastadt skämt eller en qvickhet. Ja, huru, då ingen gaf efter i 
sin mening ej heller lyckades öfvertyga sina motståndare, man 3  
öfvergick till andra ämnen och lika gladt och vänligt fortsatte sam-
talet utan att ens den hvars argumenten blifvit kullkastade, visade 
spår till humör eller missnöje. Dock omöjligt är att beskrifva det 
fyrverkeri af snille glädtighet och qvickhet som här utvecklades, 
i detta sällskap, liksom ock deremellan i vår krets. Det till vissa 
dagar bestämda sällskapet, bestod af endast herrar, men då flere 
af dem ägde ett hem, hustru eller syster som styrde hushållet, 
så samlades oftast samma qvällar, de af herrarnes fruntimmer 
hvilka sins emellan voro bekanta, hos husets värdinna, och då och 
då kom en eller annan af herrarne in till fruntimmerna, medde-
lade oss hvad som hos herrarne för stunden diskuterades, och 
så sigtades frågan åter af oss på vårt sätt, och buros väl ock våra 
funderingar åter till herrarne. Men äfven deremellan samman-
träffade vanligen flere aftnar i veckan några af sällskapets herrar 
hos något af de till kretsen hörande husen, då vi fruntimmer 
besökte hvarandra. Denna krets kallades vanligen Kronhagen, 
emedan de flesta af oss bodde i denna stadsdel. Äfven dessa 
aftnar fortgick samtalet ganska mycket i samma ton som i herrar-
nes sällskap, endast att de mest lärda ämnen vanligen undanskötos 
och att skämtet intog ett betydligare rum. Stundom kunde väl ock-
herrarne råka in i ämnen, 5  i hvilka vi, med de (så ringa och) obetyd-
liga kunskaper hvilka vi fått inhemta, icke kunde deltaga och 
hände väl ock att vi då förklarade för herrarne att de voro tråkiga, 
men de hade dock nog verklig aktning och sann ‘: artighet:.  för 
oss, för att icke afbryta sitt samtal och börja ett annat om sista 

1  de 
2  hjertligt skratt 

snart 
4  Det numera så kallade 
5  dem 
6  aktning 
' och aktning 
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bal eller dylikt, utan slutförde de sittl ämne som om vi als icke 
skulle varit dem i vägen, 2  om än vi suto tysta och utan att del-
taga i hvad de sade. Huruvida dock alla togo saken på detta sätt, 
kan jag ej med visshet påstå. Föga nog gjorde väl Snellman det, 
troligen ej heller Lille, hvilken dock mera sällan var med om våra 
sällskapsaftnar i den trängre kretsen. När sång och musik kunde 
åstadkommas, voro de kära gäster, men kunde icke alt för ofta 
bestås. Blef ock inom 3  oss anmärkt att det var skada att de icke 
voro i kretsen mera representerade. Om somrarne gjordes någon 
gång utfärder i båt i de vackra nejderna kring Helsingfors. 
Då medtogos sällan roddare, utan anlitades blott seglen, och när 
vinden så tynade af att vi ej mera kommo ur en fläck, måste 
årorna skötas af herrarne. Så länge det ringaste drag förde fram-
åt suto vi vanligen och läto det glida under prat och sång. 

I öfrigt var det endast om aftnarna som man till sällskapslif 
samlades i Kronhagen. Herrarne kunde väl en eller annan äfven 
andra stunder af dagen besöka hvarandra ibland, men fruntim-
merna lemnade s mycket sällan hemmen, om icke för något ären-
des uträttande, förr än dagens göromål voro undanstökade. För-
mieldagsbesök hade ock vid denna tid icke 9  mycket ännu kommit 
i bruk ens i öfrigt i H:fors. 

Attlo bekymmer dock äfven under denna tid hemsökte m ån-
gen i »Kronhagen» behöfver knappt sägas. (Älven vi hade i vårt 
hem åtskilligt led: amt nog, men hvarken förtj enande eller lämp-
ligt att omnämna, men också sorg hemsökte oss.) Vårt första och 
då ännu enda barn, Anna Carolina, född 1832 dog vid knappt 
halftannat års ålder. Hennes bortgång grep Runeberg hårdt. 
Sednare på hösten gjorde vi då en resa upp till de natursköna 
trakterna af Tavastland, der vi sedan påfölj ande sommar för ett 
par månader äfven bosatte oss. (Runeberg hade då här tillfälle 
att få jaga och fiska, och äfven ströftåg i nejden företogs, så till 
Kyro fall, Nokia 0. s. v.) 

11  Nära ett par år efter vårt giftermål hade Rbg emottagit i 
pension sex ynglingar, ibland dem Z. Topelius. Härmed upphördes 

1  samtal 
2  ehuru 
3  kretsen 

stundom 
med båt 
framåt 
stund äfven på förmiddagarne 

8  icke 
9  stort 

10  många 
n Nästan 
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dock efter ett år. Detta år var ock genom hvarjehanda tillstötande 
omständigheter 1  mindre trefligt hvilket dock icke vållades af 
gossarne. 2  Den 19 Januari 1835 3  föddes vår äldste son Ludvig 
Mikael och nära två år derefter, den 6 december 1836 Lorenzo. 

Att jag nu 4  mera sällan, och det blott 5  sent om aftnarna kunde 
finna ledighet att vara med om »Kronhagens» qvällar förstås af 
sig sjelf, likväl hägrar ännu för mitt minne ett sken 6  från dem, 
sådant att jag har alt skäl att anse dem hafva fortgått lika ljusa 
och rika som förr. Fremrnande personer hvilka stundom tillfälligt-
vis någon afton deltog i dessa sarnqväm, yttrade vanligen för-
våning öfver att hafva träffat på ett sällskapslif, sådant som 
detta. 

Att Runeberg, 7  ehuru ett af de mest gifvande och mest lifvande 
elementen i detta 8  sällskapslif af intelligens ungdom och eld, 
likväl äfven sjelf deraf emottog mycket, är väl fullkomligt säkert. 
Också hade nu hans skygghet 9  som i synnerhet i större sällskap 
förr så besvärade honom, 10  fullkomligt gifvit vika, och han fram-
stod som den glade" älskvärde sällskapsman som han sedan 
fortfor att vara. 

Att Runeberg under dessa år var som författare mera produk-
tiv 12  än under någon annan tid af sitt lif, kan väl ock till någon 
del tillskrifvas det lifvande umgänget, hvilket gaf ständiga 
väckelser. 

Ehuru som sagt, numera icke ansatt af sin fordna blyghet, 
var dock Runeberg vanligast besvärad af 13  att bivista större 
bjudningar och isynnerhet i fremmande eller förnämare hus. När 
en bjudning meddelades honom svarade han oftast jakande, 14  
och beklagade sig sedan för mig och bad mig hj elpa honom att 
hitta på en förevändning att sända återbud. Det uppdraget var 
mig 15  svårt att fullgöra, och jag erinrade honom om huru mycket 
lättare det varit om han genast gifvit afslag. Men i hans natur 

1  icke rätt trefligt, som 
2  mindre trefligt 

I början 
4  mera endast 
5  helt 
6  af ljus 
7  sjelf 
8  lif af 
9  i synner 

lo nu  
11  obesvärade 
12  som författare 
13  fremmande större bjud 
14  såsom han ock i allmänhet äfven i mycket annat, 
15  mycket 
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låg äfven i många andra förhållanden, en håg att bifalla, 1  och 
då 2  sedan saken ej kunde gå i verkställighet, fick jag väl ock 
stundom 3  hålla till godo med att 4  af andra anses hafva motver-
kat åtskilligt, der jag alldeles icke haft någon del i underlåten-
heten. Vid bjudning till middagsmåltid hos Geheimerådet (?) 
Wallén, hade Runeberg dock åt budet genast föreburit sig vara 
förut bortbjuden, men nu gick ej bättre än att Wallen hade 
frågat af Backman, som då var eller åtminstone förut varit lärare 
i huset, hvart Rbg kunde varit bjuden. Backman hade skrattande 
svarat att han kände Rbg altför väl, för att icke veta att detta 
vore en förevändning. Skulle Rbg varit bjuden någonstädes, 5  
mente Backman, så skulle också han säkert varit medbjuden. 
Sj elf berättade han sedan för oss 6  hvad han svarat Wallen. 

Icke kan man just påstå att det rent praktiska lifvet var 
starkt representeradt ibland de unge 7  de fleste några och tjugu 
årige männen i vår krets, ehuru visserligen ej heller alldeles borta. 
Med det praktiska befattade sig Rbg icke, och gerna sökte jag 
ställa så att han derifrån var befriad. Sj elf kunde han skämta der-
öfver, såsom när engång flyttning till ett eget hem skulle ske, 
och Rbg, som han vid slika tillfällen brukade, om morgonen rymde 
hus, och han bad mig icke glömma att qvarhålla en soffa för 
honom att flyttas på när han skulle hemkomma för att låta så 
ske. Också skämtades ofta eljest öfver Herrarnes »slarfveri» som 
de sjelfva benämnde det, och Nervander sjöng åt Runeberg om: 

»En svåger slarf och sj elf en slarf 
och slarfvar till bekanta» o. s. v. 

och Runeberg indelade slarfvarne i tre grader, neml. vanliga 
slarfvar, ordentliga slarfvar och oordentliga sådana. De vanliga 
slarfvarne voro sådana som något så när (ehuru ej rätt) passade på 
tid, de ordentliga de som kommo alt för tidigt och de oordentliga 
de som kommo för sent till, när något skulle uträttas. 

Som litet prof af det myckna skämt och versmakeri som i vår 
krets bedrefs, vill jag här 8  lemna några droppar af alt som då 
regnade ner. Några små förklaringar nödgas jag ock anföra öfver 
ett och annat som eljest vore obegripligt, men mången anspelning 

1  den han sedan icke insåg att han hvilket, 
2  de 
3  fick 
4  haf va 
5  Så 
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måste dock få qvarstå oförklarad, för att icke alt för mycket 
bredas ut. 

Långsamt och tryggt hade Ahlstubbe gått sin akademiska 
bana framåt, och' tog nu, femton år efter 2  det han blef inskrifven 
som student, sin medicine Licentiat examen. Någon tid3  hade han 
konditionerat på Paso, och varit en intresserad deltagare i nöjen 
och sysselsättningar der, så t. ex. att skrifva s. k. baut rimés. En 
dotter i huset Fredrique Julie, hade blifvit hans hjertas ideal, 
och spefåglarne, hans vänner, höllo gerna härom gyckel med ho-
nom. 

En dag då han låg ganska hårdt sjuk i svår frosse, besökte 
honom Nervander, hvarunder han roade sig med att skrifva på 
ett på bordet liggande papper: 

»Farväl jag dör af frossa, 
Farväl, farväl, Fredrique Julie, 
Mig döden skall förlossa 
Ifrån ditt hårda tyranni. 
Jag var din slaf, o tossa! 
Nu är jag ändtligt fri.» 

Sedan Nervander bortgått, träffade Runeberg komma, såg 4  
papperet ligga på bordet och gjorde följande glossa. 

På vettet fel, på istret, 
Blott j emuer i hvarenda rad, 
Ar jag nu vid registret 
Utaf mitt lifs jeremiad. 
Snart kulna stormar lossa 
De gulna blad deri 
Farväl jag dör af frossa 
Farväl, farväl Fredrique Julie. 

Ej skall jag mer, med flera, 
Knäböja vid din stolta thron, 
Ej mera bautrimera 
Min arma kärlek och passion, 
Men nu din grymhet trotsa 
i rimlös poesi, 
Mig döden skall förlossa 
Ifrån ditt hårda tyranni. 

blef 
2  student 
3  derunder 
4  lappen 
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Som fordom skalden Naso, 
Vid svarta hafvets mulna zon 
Så har jag dvalts på Paso 
Nu får jag bättre kondittion. 
Farväl, jag går att krossa, 
Ditt ok, Fredrique Julie, 
Jag var din slaf, o tossa! 
Nu är jag åter lös och fri. 

En annan gång då äfven Stubben var ganska sjuk, satte sig de 
obarmhärtige kamraterne tre å fyra vid hans säng, sågo mystiska 
ut, och så snart den sjuke yttrade något, sågo de menande på 
hvarandra, skakade smått på hufvudena, och hviskade till hvar-
andra, »j a hör, nu yrar han igen» o. s. v. Men lika outtömligt som 
deras skämt, lika outtömligt var Ahlstubbes tålamod och god-
sinthet, och en kär planta i kamratkretsen var han alltid. 

Efter kolera farsotens upphörande' qvarbodde Backman till 
hyresårets slut i ett stort och prydligt hus som varit begagnadt 
till kolera lasarett (Kanske också någon annan af studenterne 
sjukskötarne, det mins jag ej). Nu sjöng Rbg på en af honom sjelf 
satt melodi, som började. högst triumferande, (redan vid femte 
raden blef alldeles ynkelig) och slöts för hela sista raden af en 
långdragen j emmersuck. 

Kammarmekanikus Backman, min bror, 
Nu i palats du logerar, 
Tassar kring rummen i nattrock och skor, 
Täljer och yfs och funderar. 
Men min bror, in Gottes riamen, 
Tänk på rektor och tentamen 
Tänk på Kandidatexamen, 
När skall den bli tagen?!! 

och så repeterades triumferande de två första raderna. 

Till Ahlstubbes Licentiat blusning 
af 

B. 0. Lille. 
Stor gamman spordes 
När Stubben smordes, Licentiat, 
Och ändtligt gjordes 
Nervander flat. 

1  bebodde 
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Han som har gått och skällt 
Och månget speord fällt, 
Honom nu Stubben rätt grundligen uppå rullan ställt. 
Nu champagne skall flöda Kring 
I ring. 

Dit han sågs vandra 
Att höra på andra 
År från år. 
Hvem kan väl klandra 
Om dit han går. 
Sjelf Han examen stått 
Och sin licentia fått 
Fast ej som andra han fjeskade sta och hade brådt. 
Fram såväl som någon ann 
Han hann. 

Sådna förtj enster 
Till höger och venster 
Som han har 
Bli oss ett mönster 

alla dar. 
Tänk blott på hvart kalas 
Tänk blott på h-varj e glas 
Som han har druckit, ja alla dem som han slagit uti kras 
Och hvart tal vid hvarje bål 
Och skål. 

Nej han har hunnit 
Om alla och funnit 
Ren förut 
Hvad de först vunnit 
Vid banans slut 
Ty när från oss han går 
Tj enstespänne strax han får 
Han har nu här tj ent ut sina fulla femton år 
Afsked med pension kan ta' 

dag. 

Julklappsverser af Runeberg 
På en kam 

Två bekymmer ingen flicka från sitt hufvud skilja kan 
Ett bekymmer utgör locken, andra hennes fästeman; 
Locken är en yster sälle, älskaren en flygtig gast, 



Båda fordra goda bojor, för att kunna hållas fast. 
Här dig sändes nu en boja hvarmed locken kan bli fäst 
Hur en fästeman skall hållas, vet du sj elf kanhända bäst. 

På  Tryckt en fingerborg af Runeberg 
i Efterl. Mot hvart stygn och mot hvar plåga 
skrift. Som en synål kunde gifva 

Skyddar dig din fingerborg. 
Mot en pil från Amors båga, 
Arma flicka, hvad kan blifva 
Dig en säker hjerteborg? 

På en krage (till en femtonårs flicka) af Rbg. 
Här är en krage till din skrud 
Nu laga att du snart blir brud! 
Hur' länge vill du ogift vara? 
Du är ju gammal re'n som Sara. 

Tryckt På ett par örhängen (åt Hanna) 
i Efterl. Att älskarens böner och smicker ej lätt 
skrift. Må vilse irra, men hitta rätt, 

Fäst klockor i örat, förgyllda och granna 
Och skrif deröfver: här rings till Hanna. 

På tn thsil a/ metalitrdd. 
Åt dig som i allt är så vinder och skeler, 
Att du silar myggor och sväljer kameler, 
Fick för tjugu kopek jag en myggsit i hast 
Der väl ingen kamel lär bli sittande fast. 

Tryckt På ett armband. 
i Efterl. Jag nog den saken har betänkt ibland, 
skrift. Om ej i högsta måtto grymt det är 

Att lägga uppå flickans armar band 
Då hennes hjerta ständigt bojor bär. 

Rbg. 

G3 

Rbg. 

Rbg. 

Rbg. 
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Kon/ ektkorg (åt Hanna). 
Ni som till mången ynglings sorg 
Helt visst skall bortge korg på korg 
Tag denna korg, så lär den Er 
Att ge dem sött helst, då ni ger. 

Tryckt På ett tapisserimönster (gosse i en gunga 

i fterl af Rbg påstådd föreställa galge) E. 
skrift. Så brukar det hända i sorgens dal 

Då flickan är döf för älskarens qval 
Och föraktar hans kärleks orimliga strider, 
Då går han och hänger sig opp omsider. 
Här har du en ta.fla der sådant kan ses 
Bind vackert den Lm i ditt hjertas katches. 

Till Backman. Skjortknappar inlagda i en dockas hu/vud.  
Min herre, ni tror väl er rasande klok 
Då ni tviflar om jag här är salig herr Krook! 
Men så vet det folködare utan like, 
Att så här ser jag ut uti himmelrike 
Och kommer med renskrifna akter hit ner 
För att stämma för rätta Boulard och er. 
Drag fram med förklaringar, kladd och recepter 
Ty förbanna mej Krooken ger längre efter. 
Och svara ska' båda och hvarj e för sig, 
För allan den vismuth ni proppat i mig. 
Ni tror väl kanhända den tredje blir Stubben. 
Nej till Mäntsälä for han den ärliga gubben 
Och lemnade Hufvudstadsborna i fred 
Och denna bedrift har han hedrat sig med. 
Så må Ni bereda er, bäst Ni det gitter, 
Vill Ni ta' det proj ect mig i hufvudet sitter 
Två knappar att hänga er sjelfva uppå 
Förrn rättegångsvis det derhän måste gå. 

Rbg. 

(Krook, renskrifvare, dog på koleralazarettet. Ansågs vara 
en komisk personlighet. Boulard, fransk läkare, studerade koleran 
i H.fors. Vismuth berömdes vid samma tid som suveränt medel 
mot kolera.) 

Rbg. 

Rbg. 



Tryckt 
i Efterl. 
skrift. 

På en vaxduksbordduk. 
Till bergnieistar Tengströin. 

Det fins ett bord i nordens land 
Ett bord förutan like 
Det hyser mer inom sin rand 
Än månget kungarike. 
Se här dess bild i några drag 
Fast teckningen är matt och svag. 
Men vidare i texten. 

Der finnes först i hopar, märk, 
Hvad snillen producerat. 
Ett väldigt filosofiskt verk 
På Kajsa Varg placeradt. 
Och en Poet, med ton af gull 
På konsten till att färga ull. 
Men vidare i texten. 

Napoleon helt makligt der 
Vid tobakspipan hvilar 
Lord Byrons bild i klämma är 
Emellan liktorns filar; 
Och fröken Schoultz har der sig fått 
Ett publikum af spånor blott 
Men vidare i texten. 

En verkstad finnes der att se, 
För den som sömmar kläder 
En dito för skomakare 
Med syl och pryl och läder. 
En dito för en väldig smed 
Med hamrar, jern och tång och städ 
Men vidare i texten. 

Dit skatta djuren skinn och ben, 
Och marken korn och gröda, 
Dit samlas tionde af sten 
Som Finlands rrufvor föda 
Och jordens skogar bit för bit 
Och stund för stund förskaffas dit 
Men komma aldrig dädan. 
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Der står på hvar sin lilla fläck 
I skilda sällskapskretsar 
Ett dussin bläckhorn utan bläck 
Och pennor utan spetsar. 
Och slumpen raidt på bordet fördt 
Ett alnslång t skriftyg dit de hört 
Men der de aldrig hamna. 

O himmelshöga pyramid 
Af idel villervalla 
När slår din stund, när blir din tid 
.Att engång nederfalla? 
Och när blir denna vaxduks lott 
Att bredas ut der du har stått? 
Gunås det sker väl aldrig! 

På en sömmande skomakare. 
Till bergmästar Tengström,. 

Sken fördunklas af ett sken 
Och en stjerna af en annan, 
Knappt mot höjden stiger en 
Förrn en bättre lyfter pannan. 
Mästare så lugnt du kan 
Skåda här din öfverman. 

Till Ahlstubbe, en docka gjord af en silkesduk. 

Att från de fält som höljas af en evig snö, 
Från Nova Sernljas fjellar, till de Tschutschers ö 
Från irringar till norra polens stela rand, 
Kring Obys, Janas, Lenas, Jenisejas strand, 
Jag kommer hit i vargskinnspels och reshabit 
Det hoppas jag skall ej förspilla min credit. 
Ivar är du o Barbar, som flytt mig hufvudlöst 

Som lemnat mig så här försmådd och hj erteklöst! 
Du Karntschadal, Kalmuck, Jakut och Irokes! 
Du på hvars namn jag skrikit mig till stum och hes! 
Ilvem bjöd dig flyga upp till Torneås is i år, 
Och narra mig från Söderns sol i dina spår. 
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Tryckt Till fru Runeberg. I.(lädningstyg. 
i Efterl. 1 ditt hushåll flink och snäll 
skrift. Ifrån morgon intill qväll, 

Med en hvardagsskrud uppå 
Allra sötast är du så. 

Rbg. 

Likaså Till densamma. 
Sy och alltid sy 
Sent må dagen gry 
Då bekymret ej blir detsamma 
Då ej gossarna behöfva mamma. 

Rbg. 

På en rakknif åt Runeberg. 
Hon;  som sade till mig lättsint: 3krif 
Verser du om denna rakekuif 
Visste ej, vid Gud hvad då hon sade, 
Ilvilken börda hon uppå mig lade. 
Säg mig hvad om den jag skrifva skall 
Fredrik, ack han räkert på mig klankar 
Om jag prisar den, i motsatt fall 
Backman åter är af andra tankar. 

Nervander.  

Med konung Ludvigs i Bäif ern dikter af Nervander till fru Rbg. 
En 1  Ludvig är ju så god som en ann 
Han är dock kung, om han ej är din man. 

Når. 

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. 

Når. 

1  kung 
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Skrif tyg till Fru Runeberg. 
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! 

På ett skri/tyg, till Rbg, då Ac:demie amanuens 
Se här ett skriftyg af en vän 
Pennor, papper tag af Academien 
Ty den som ej blott efter maten vill gapa 
Han måste dock litet förstå sig att kapa. 
Skrif sedan granna och rimmade vers 
För själen som månsken, för kroppen som färs. 

Ahlstubbe 

Med en to//eltaktik 

af Snellrnan till Runeberg. 
Är det icke som jag sa: 
Att med ringen följer oket 
Stackars bror hvad du gjort tokit. 
Hvar är nu den fordna fröjd? 
Hvar ditt mod i brödraringen? 
Der du fordom satt så nöjd, 
Såsom örnen höjer vingen, 
Höjde glaset viss att hinna 
Solen såsom den, och se 
Jordens sorg och larm försvinna 
För din blick.  Men nu o ve! 
Plär du ju din tid förnöta 
Bredvid vaggan sur och tvär, 
Får i hvarje flicka kär 
Icke bli, ej glaset sköta. 

som kommer i morgon 



Se här bojan, som dig trycker 
Käre, sök att hjelpa Dig 
Saknas ni edel? om du tycker, 
Kalla blott på mig. 

Till en ung flicka på hennes födelsedag 

af Rbg. 

Hjertats vår Vintern tågar 
förflyger, Öfver gränsen 
I dess spår Och qvarter begär. 
sig smyger »Flicka!» frågar 
Vintern, mulen Excellensen 
kulen Bister, sur och tvär. 
Lömsk och sur. »Är ditt sinne 
Flicka än Ledigt inne? 
du blommar, Jag vill gästa der.» 
Men förrän 
din sommar 
Bort med tiden »Herre — våren» 
skriden »Ha! den dåren 
Afsked tar, Lär du hylla än.» 
Titta nu »Mina rosor» — 
kring viken »Idel glosor 
Att ej du Bort med dem min vän.» 
besviken »Ack de sköna!» 
Må omsider »Sippa höna 
Bli der deras värde känn! 
Ensam qvar 

Då tittar ur hjertat den späde herr vår 
Och sigte på Excellensen får. 
Då blir det att fly öfver stenar och backar 
Så att blodet hoppar och svetten lackar. 
Men vintern intågar i hjertat strax 
Och klipper omkring med sin isiga sax 
Och lakejen den modige nordanvinden 
Blir skickad att rensa bort blomstren af kinden 
Och snart finns af allt som i gården var 
Som knappast en vissnande kardborr qvar. 
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Vintern tågar 
Öfver gränsen 
Och qvarter begär. 
»Qvinna!» frågar 
Excellensen 
Bister sur och tvär! 
»Är ditt sinne 
Ledigt inne 
Jag vill gästa der.» 
»Stränge herre 
»Nej dess värre 
Det vill ej gå ann.» 
»Hör man bara! 
Hvem må vara 
Inne der min sann? 
Vårn kanhända? 
Nej min slända 
Och min gode man! 
Då tittar sj elf gubben ur hjertat ut: 
»Jag, herre, bor qvar der jag bott förut.» 
Så stänger han dörren, och vintern på slute 
Får trifvas och hålla till godo der-ute. 
Men hur han må klippa, sköfla och slå 
Så slipper han icke i hjertat ändå. 

Men efter min vers är så lång och smal 
Så måste jag hålla ett eftertal. 
För det första den hade väl kortare blifvit 
Om för annan betalning än kyssar jag skrilvit 
Men när Fiken loft kyssar för hvarj e rad (osannt!) 
Så täcks jag ej skrifva på mindre än blad 
Men om någon vill versernas magerhet klandra 
Så svarar jag endast att för det andra 
De kunnat väl fetare blifva också 
Om de fetare far haft att brås uppå. 
För det tredje och sista jag för dig till minnes 
Om bland friareskaran den bäste som finnes 
Du ej kunde dig välja till hj ertevakt snart; 
Ty vintern han nalkas och det med fart, 
Och nu att din födelsedag blott fira 
Vi velat dig denna äreport vira 
Men när fästeman kommer så skynda vi förr 
Och ställa den upp i ditt hj ertas dörr. 
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Följ ande j ulklapp svers torde vara af Runeberg, ehuru det icke är 
fullt slikert. 

På en penntorkare i form af en fjäril. 
Arme fjäril, med bläck skall du mättas och icke med nektar 
Vestan ej smeker dig här, pennan man torkar på dig. 
O ditt öde, så grymt det än är, det deltes dock ofta 
Af hvad skönast vi drömt, af hvad vi herrligast tänkt 
Äfven detta var rent, var fritt som en fjäril, men hastigt 
Låg det söladt af bläck, fånget i pappei ets famn. — 

Af de verser jag här hade intagit hafva nu endel blifvit ut-
valda och införda i Efterlemnade skrifter. 

Att Rbg redigerade H.fors Morgonblad, gaf honom ock tillfälle 
till allehanda skämtsamma upptåg. Så t. ex. hade Ahlstubbe 
efter ett besök på Paso skrifvit några ömma afskedsverser till sin 
fordna flamma, troligen väl med afsigt att hon skulle fatta deras 
andemening ehuru han tecknat derunder endast bb. Full af 
spjufveri lät Rbg i ett exemplar ändra signaturen om jag rätt 
minnes till Alst. bb. mycket solklart för en hvar hvem det be-
tecknade, och detta ex. lemnades som dagens blad åt Stubben. 
Utom sig, ja helt förtviflad kom Stubben för att, nu på allvare 
ond, förebrå Runeberg en sådan brist på grannlagenhet. Natur- 
ligtvis ej anande att det var endast i hans exemplar som utbyte 
skedt. »Den siste Kandidanden» skrefs då Cygnaeus tagit Kandidat-
examen. Han blef visserligen litet mörk och mystisk och rynkade 
ögonbrynen åt Rbg då han sett dem publicerade i morgonbladet, 
men var snart försonad ändå. 

Backman vistades i Petersburg, hade varit sjuk, men var 
bättre. Rbg skref: »vid underrättelsen om C. Backmans död» och 
införde i1  tvenne exemplar af bladet, 2  hvaraf ett tillsändes Back-
man. Emellertid hade denne åter insjuknat och låg illa sjuk när 
verserna framkomma så att skämtet hart nära fått en sorglig 
sanning. Emellertid tillfrisknade han och medtog verserna på en 
middagsbjudning till prosten Ehrström, hvilken på Backmans 
anmodan började uppläsa dem för sällskapet, utan att ana annat 
än att ett rykte om Backmans död verkeligen nått Rbg och kommit 
honom att egna ett sorgeqväde åt sin bortgångne vän. 3  Ehrströms 
häpenhet och förvåning, alt mer i stigande alt som han läste, 
skall hafva varit ytterst komisk, innan han fann att hela versen 
var ett odygdsmakeri. 

1  bladet 
2  hvilket 

Hans 
Tyvärr äger jag ej dessa verser. Om jag möjligen lyckas få dem, som 

jag nästan hoppas, vill jag låta äfven dem få en plats här. Dessa verser 
komma att ingå i det tillernade häftet. 



I anledning a/ ryktet om Carl Backmans död. 

Jag satt allena, ingen oro drömde 
Mitt lätta hjerta om, 
Då kom ett bud som mina sorger gömde, 
Ditt dödsbud kom. 

Från dina planer, från din verkstad viken 
I början af din dag, 
Du bröt vårt hopp, du gaf åt mekaniken 
Ett dunderslag. 

Ack, byggt af dig skall ej ett nautiskt under 
Förkunna mer ditt lof, 
Din slup med bom fick stapel blott och grunder 
Men icke skrof. 

Försvunnen är med dig i mörka jorden 
Din jättesåg också, 
Med stål till egg, med fj ellarna i norden 
Att bita på. 

Hur ofta hörde jag dig ej förtälja 
Hur du till sågad sten 
Förvandla skulle våra berg och sälja 
Palatser sen. 

Och skeppa ut kring jordens alla kanter 
Ditt timmer af granit, 
Och hemta laddningar af diamanter 
Tillbaka hit. 

Din flöjt har tystnat och din pensel hvilar 
Och stum din kammar' är; 
Ack, ingen hamrar mer, och ingen filar 
Och slipar der. 

Blott någon gång när dystra stjernor blänka 
På rutan af ditt rum, 
Syns kammarmekaniken der som enka 
Bestört och stum. 

Hon spritter upp vid hvarj e flägt som röres, 
Vid hvarj e stormens il, 
Och lyss om ej ett ljud från himlen höres — 
Utaf din fil. 
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Lafs Stenbäck var ännu en yngling nyss blefven student vid 
denna tid, och hörde icke till det nämnda sällskapet. Stenbäck var 
emte sin äldre bror i pension hos min snart derefter afledne svå-

ger, Prof. Bergbom. (Att han skref vers måtte man vetat, men 
den verklige skalden anade naturligtvis 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 2  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. Zefyr. Den vers han 3  
då skref, vill jag här afskrifva, efter den till författare hade Sten-
bäck. Grann låterne må stå för pojkens räkning. 

Jag kommer från Zefyrens gyllne land 
Der hvita elfvor 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. 
livad 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 hastigt väfva de 
En jordisk prydnad och åt henne ge 
Och skrifva skrattande då öfver den: 
En julklapp åt Fredrique vår goda vän! 

En obetydlig ordlek af Rbg, faller mig i minnet. Finska Gardes 
bataljonen hade ej längesedan till chef erhållit general Wendt. 
Runeberg yttrade då att Gardets lösen numera vore: »Alt för-
vändt» (allt för Wendt) Ordleken omtaltes, men vanan vid att 
Nervander ofta yttrade roliga sådana vållade att äfven nu denna 

1  tiden 
2  ej sjelfva fingo ihop en bit vers ej voro rimmare, altså orimlige 
3  Stenbäck 



74 

tillskrefs honom. Snart derefter gaf gardet en präktig bal, men 
Nervander, den eljest vid alla offentliga inbjudningar af en eller 
annan representant af Universitetet vanligen 1  utvalde, blef nu 
förbigången. Skrattande brummade nu Nervander för mig med 
låtsad vrede öfver huru han för Runebergs skull gick i mistning 
om den granna balen. 

Vi hade ej länge varit gifta, då en händelse inträffade som var 
nära att förstöra icke allenast vår och flere andras hela framtid, 
utan äfven att omöjliggöra utvecklingen af Runebergs skaldskap. 

Det måtte varit 1832. Ett sällskap af unge män voro samlade 
på något värdshus i Helsingfors, till firande af någon fest. I 
Polen flammade kriget, polackerne hade rest sig och kämpade mot 
Ryssarne. En ung man föreslog en skål för Polen, och som vanligt 
då det är fråga om att med goda önskningar vid glaset hjelpa folk, 
så skreks och enthusiasmerades nu ock för saken. Runeberg 
som i detsamma inkom ifrån ett annat rum och hörde hvad som 
var å färde, sökte att nedtysta de ifrande genom att erinra om 
att ett publikt värdshus icke vore stället för slika demonstratio-
ner. Men i ett soffhörn satt tyst mag. A. Tullindberg och roade. 
Han hatade Nervander, emedan han ansåg denne stå i vägen för 
sin befo[r]dran, och trodde hela Universitetet vara deladt i tvenne 
partier, det ena för honom, det andra för Nervander. Brukade 
ock fråga af en eller annan:» till hvilkendera partiet hör du?» Nu 
syntes honom att han funnit ett godt tillfälle att komma åt Ner-
vander och flere af dem han antog höra till hans parti. Nervander 
sj elf träffade väl icke vara inne just när skålen dracks, men der-
med tog han ej så noga, utan inrapporterade om det upproriska 
gelaget, anklagande Runeberg, Nervander och ett antal andra 
unge män, för att hafva druckit den landsförrädiska skålen. Besyn.: 
nerligt nog bortlemnade han namnet på just den person som före-
slagit skålen och hvilken han tycktes ha skäl att räkna till »Ner-
vanders parti». Men vare sig att han i folkhvimlet icke varsnade 
hvem som föreslog skålen eller att något annat skäl låg i vägen, 
altnog, denne blef af honom als icke nämnd. Rapporten väckte 
mycken vrede och stor uppståndelse, Grefve Rehbinder sändes 
hals öfver hufvud till Helsingfors, och de brottslige kallades 
till förhör. Saken ansågs der af de fleste som ett löjligt 2  
mycket buller för ingenting och man skrattade deråt, utan att 
dock vara fullt trygg för de följder den kunde hafva. Nervander 
kom för att afhemta Runeberg, de skulle följas åt till Grefve 
Rehbinder. Då Nervander skulle gå in till Runeberg och i yttre 

1  bjudne 
2  niuch ado about nothing 
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rummet gick förbi mig, 1  antog han en min af harm och föragt 2  
i det han sade: »Rebells hustru». »Rebell sjelf, är det bättre», sva-
rade jag skrattande, men saken var minsann ej att skratta åt. 

När 3  till saken hörande papper förelades Kejsar Nikolai, hade 
han i högsta vredesmode derpå tecknat sitt höga beslut att samt-
lige de anklagade skulle tagas till soldater! 

General Gouvernör Zakreffsky, i allmänhet icke älskad i Fin-
land, hade dock nu tagit sig saken an, och med djerfhet och nit 
kastat sig emot den kejserlige domen. Ifrigt framställande hliri.1 
en sådan dom vore alldeles stridande mot Finlands lagar, lyckades 
han att afvärja det hotande slaget. Det drog dock länge ut innan 
slutligen, jernte hårda uttalanden och förebråelser följde det af-
görande, att hans majestät af gunst och nåde ville för denna 
gång låta nåd gå för rätt och benåda de brottslige ehuru de gjort 
sig förtjente af att hårdt straffas. 

Den rysliga fara som sväfvat öfver dem, anade vi dock lyck-
ligtvis icke, innan den redan var förbi. alvad jag här ofvan för-
summat att nämna är att den unge man som hade föreslagit den 
beryktade skålen, då han fann sig icke nämnd bland de anklagade, 
ville sjelf angifva sig för att dela deras öde. Med mycken svårighet 
lyckades det dock kamraterna att afvärja denna angifvelse som 
skulle gjort honom olycklig, utan att i minsta mån hjelpa dem. 

Östra Finland har Gabriel Lagus börjat en serie uppsattser 
om Runeberg. I somt synes han mig hafva rätt uppfattat honom, i 
annat åter als icke. Sålunda omtalar han huru Runeberg skulle 
hafva kastat Sv. Akademins lilla medalj den han erhöll för Grafven 
i Perho, emot kakelugnen i harm öfver att hafva 't erhållit endast 
den mindre. Den lilla tilldragelsen minnes jag mycket väl. Vi suto 
just i Rbgs lilla kammare 5  der vi då bodde i den gård vid Marie-
gatan som nu bär nummern 19. Att inom Akademien röster uttalat 
sig för att Rbg borde få den större medaljen kände vi (' (Om än ej 
just smickrad af att hafva erhållit mindre priset, så visade han 
visserligen icke heller någon harm eller vrede deröfver) och 
vållade sådant icke kastet. Det var ett yttrande af öfverdåd för 
ögonblicket, blandadt möjligen med litet ringskattande af såväl 
sjelfva Akademien, som isynnerhet af dess mindre pris, ett pojk-
aktigt tag, som väl kanske jag för min del ansåg nog mycket 
sidvördande, ehuru Rbg hade redan yttrat att penningen skulle 

1  sade han med 
2  och sade 
3  rapporten med öfd.ga 
4  fått emotta 

i N:o 19 
Någon egentlig harm eller vrede öfver att ha fått det andra priset, 

utvisade han icke. 
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bortvexlas. Hvad derföre kunde erhållas var nog behöfligt, och 
medaljen ej nog värderad för att behållas, men icke var det af 
någon slags såradt högmod eller sådan förmätenhet som den fick 
sin 1  smäll mot kakelugnen och deraf uppkomna bula. 

Ett fullkomligt bestämdt misstag är Lagi förmodan att Rune-
berg skulle polemiserat emot Tegner för att söka dethronisera 
honom till fördel för sig sjelf. Denna så alldeles falska åsigt dela-
des af flere på den tid då Rbg skref sina kritiker, och uttalades 
med bitterhet i ett stycke kalladt: »den nya stjernan ifrån Östern» 
infördt i ett bihang till Dagligt Allehanda 1833 och finnes deraf 
ännu här ett exemplar i förvar. Mången i Sverge trodde på denna 
tid att Runeberg var en egenkär och öfvermodig person, som 
ville ur vägen rödja alla andra för att sjelf få herrska som allrå-
dande. Denna åsigt tycktes dock snart ge vika för en rigtigare 
uppfattning 2. En sådan oädel sträfvan skulle alldrig Runeberg 
hafva inlåtit sig uppå, äfven om en sådan tanke hade uppstått 
hos honom, hvilken jag dock med full öfvertygelse anser mig 
tryggt kunna försäkra att den alldrig gjorde. Vid den tiden då 
Rbg skref sina kritiker, voro vi alla som hörde till den närmaste 
kretsen, unga människor. Litteraturen var ofta 3  samtalsämnet, 
oftast den svenska. Alt som på den tiden i Sverge utkom af skön-
litteratur, lästes, bedömdes, med hvarje underhaltig 4  produkt 
drefs gyckel, isynnerhet Nervanders qvicka tunga var skonings-
lös, än förlöjligades den nordiska kraften, än andra befängdheter. 
Huru skrattades icke t. ex. åt, om jag rätt minnes, Assar Linde-
blads, 5  »Skön Drifva» huru: »I Nordanväder 

Hon luftar de skira, de hvita kläder.» 

Eller huru Nervander ställde sig framför bror Fredrik der denne 
i nattrock låg på en soffa och 6  högtidligt deklamerade: 

»Det gamla Götha Lejon hvilar 
Med öppna ögon sofver det,» 

eller då obarmhertigt gisslades Tegners och än mer hans talrika 
härmares pompösa liknelser, ju mindre de syntes belysa eller för-
klara den sak hvarpå de ansågos 7  liksom påklistrade. Deremot 
talades föga om alldeles skrala ? produkter, de glömdes vanligen 

bula 
2  af Rbg 
3  -st 
4  t verk 
5  vers 
6  de 
7  den 
8  författare 
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genast och fingo sällan äran att bli mål för klander eller gyckel. 
(Ett stycke benämndt »Stormen», hvem författaren var minnes 
jag icke, men han . . utom dess framfart och brus samt huru 
den vid åsynen af ett älskande par stillar sig och blott hvi -.1kar 
ljuft, eller något dylikt. Helt hastigt nappar Nervander Rbg 
och mig vid hvarsin arm och ryckte oss till fönstret i andra rum-
met utanför hvilket just då storm rasade och sägande att den 
väl nu skulle stilla sig.) 

Också Runebergs uppsats om sv. Akademiens valspråk, upp-
stod visserligen icke af någon slags harm öfver att ej hafva er-- 
hållit stora priset. Betraktar man som ett helt de artiklar i litte-
rära ämnen som han då skref, så borde man, synes mig, kunna 
inse att de uppstått endast af ett lifligt ungdomligt sinnes bru-
sande håg att gifva luft åt sina tankar och åsigter om hvad han 
ansåg rätt. I det hela var det nästan endast att 2  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 3  underhaltigt, när nemligen 
sådant fick gå och gälla som fullgilltigt (också förklarade han 
flere gånger ännu under sin långvariga sjukdom att han i allone 
hade samma åsigter som dem han som ung uttalat, ehuru han 
ansåg sig hafva varit pojkaktigt öfverdådig i sättet för deras 
uttalande.) 

Det lumpna, det usla, deremot blef alldrig mål för hans kritik, 
så snart det icke vunnit ett bifall utöfver sin förtjenst. Att man 
ännu i nyaste tid kan härutinnan misstaga sig om hans motiver 
förundrar mig. Att man så gjorde på den 5  tiden var mindre under-
ligt. Kritiken hade hittils med ej altför många undantag, mest 
utgjorts af lofsånger öfver produkter af berömda författare, eller 
af många och långa spalter fyllda med hugg öfver redan vid sin 
födelse dödfödda foster. Dertill var Runeberg då en ung, några 
och tjugoårig magister, hvilket öfvermod af en sådan gulnäbb 
att angripa erkända storheter, att våga bedömma, ja våga tadla 
sådane! 

I den trånga kretsen af närmaste umgänget 6  sågo vi deremot 
intet förmätet häri, alt var ju sannt hvad han uttalade, allas 
åsigter öfverensstämde häri i hufvudsak, om ock stundom brin-
nande strider utkämpades i enskildta frågor, strider der skämt 

1  der 
2  med 
3  förfeladt 
4  denna tid 
5  -na 

funno 
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och skratt blandades med de mest djupsinniga argumenter, det 
lifligaste, varmaste intresse för sak, och den djupaste öfverty- 
gelse hos en hvar om sanningen af hvad 1  han förfäktade. Det var 
ett vaket allmänt intresse, icke den enas eller andras personliga 
fåfänga eller sj elfdyrkan som här kom ifråga. 

Sådana funderingar om huru Rbg skulle af harm eller andra 
oädla motiver hafva skrifvit sina litterära uppsattser, förefalla 
mig att hafva smått tycke med ett uttryck fäldt af en tjenste-
flicka vid denna tid. En ifrig dispyt hade pågått angående hvad 
som i de eller de förhållanden kunde passa sig för en flicka. »livad 
var det för en flicka som herrarne grälade om?» frågade af sin 
kamrat en tj enarinna som i rummet invid åhört samtalet. Man 
vill ej gerna gå in på att tro det någon kan intressera sig för en 
allmän fråga, det måste nödvändigt vara enskildt intresse som 
drifver. 

Ungefär så tycktes man mena om Runebergs kritiker, de 
kunde icke få gälla för hvad de voro, ett ordande i ett allmänt 
ämne, nej det måste vara ett gräl af egennyttiga motiver. 

Härvid är jag 2  skyldig att anmärka, att till den stränghet 
med hvilken Runeberg förfor mot tvenne författare, dock fanns 
äfven ett annat motiv än det rent litterära intresset. Desse tvenne 
voro Dahlgren och v. Beskow. Harmsen öfver de verkliga för-
följelser hvarmed desse hade hetsat den 3  kände Kapten Linde-
berg, Stockholms Postens dåvarande redaktör, benämnd med 
spenamnet: Farbror Mårten, skref Runeberg och insände till Stock-
holms Posten en »Vårsång» i Dahlgrens maner och på det be-
fängdaste parodierande det, och hvilken han ock sedan upptog i 
den skarpt gycklande recensionen af Dahlgrens Kalender Frej a. 
(hvilken i mångt och mycket icke kan begripas, om man icke är 
mycket hemmastadd i Dahlgrens arbeten, eller stycke för stycke 
med dem j emför parodin. Ja, t. o. m. då går mången udd förlorad 
liksom ock det mesta af gycklet med 4  den då utkommande 
litterära tidningen Heimdall, hvilken högst komiskt parodieras 
i den vidfogade imaginära tidningen Gjallarhornet). 

Det berättades sedan från Stockholm att en afton då Franzen, 
som vanligt, om qvällen tidigt gått till sängs och sedan läst tid-
ningarne för dagen, hade han, uppstigande ur bädden i sin natt-
kostym, gläntat på dörren till yttre rummet och inkallat till sig 
sin adjunkt, författaren G. H. Mellin, som der just satt till bords 
med famillen, för att skrattande meddela honom det obeskrifligt 

1 en  
2  dock 
3 då mycket 
4  tidningen Heimdall 
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roande' stycket ur St. Posten. Troligen gjorde det väl äfven 
Lindeberg stor fägnad att få en oförmodad bundsförvandt från 
Finland. I någon slags personlig bekantskap till Lindeberg stod 
Runeberg aldrig. Dahlgren deremot sände, sedan en mängd år 
förflutit, ett antal af sina arbeten till Runeberg. Vid deras an-
komst träffade vi ha en gäst hos oss. Till henne sade Runeberg 
skämtande: Vet du, hvad sådant här heter, jo, det kallas glödande 
kol. (obehöfligt måtte väl vara att erinra om bibelns ord om 
att samla glödande kol på sin fiendes hufvud, dock nämner jag 
det emedan jag någonstädes sett Rbgs här fällda ord citerade och 
missförstådda.) 

Emellertid tror jag att, tyvärr, äfven nu som vanligt, Rune-
berg icke kom sig till att skrifva ett tacksägelsebref till Dahlgren, 
ty att skrifva bref, det var och förblef för honom en nära oöfver-
vinnelig motighet. 

Men äfven mot v. Beskow var Runeberg uppretad för den 
Lindebergska hetsjagten, och så blef hans prisbelönta poem 
»Sverges anor» i sin tur mål för Rbgs skonslösa behandling, och 
obarrnhertiga drift med de svagheter i dikten, dem väl Runeberg 2  
föga eljest skulle hafva tagit sig före att framhålla. 

Huru, då Runeberg många år sednare, var rest till Stockholm, 
Beskow der med den utmärktaste älskvärdhet bemötte Runeberg, 
och huru de nu knöto ett band af ömsesidig aktning och vänskap, 
samt öfverenskommo om en brefvexling hvilken åtminstone skulle 
skötas af Beskow hvarje nyårsdag, af Rbg, den 1 maj, presternes 
nyårsdag, har blifvit berättat (flerestens. Behöfver derför ej här 
repeteras). Runebergs bref måste dock vanligast till ingress få ett 
urskuldande för försummadt iakttagande af öfverenskommen dag, 
men ehuru plågad af dessa brefs skrifvande liksom af alla andra, 
skref dock Runeberg alltid slutligen, om än ofta sent. sitt årsb-ef, 
och ännu sedan han blef urståndsatt att skrifva sjelf, fortsattes 
korrespondensen så länge v. Beskow var i lifvet, medelst använ-
dande af mig som handsekter. 

Något som vållade bryderi åt åtskillige personer, isynnerhet 
i Sverge, var den beundran Runeberg egnade Almqvist. Att han 
ej uppskattade kraftpoeterna inom svenska vitterheten, ansåg 
man bero af hans brist på förmåga att kunna 3  förstå och fatta 
deras värde, man antog att han icke kunde fatta annat än det 
lilla, det lugna och sansade, men nu, huru ville man förklara att 
han beundrade den fantastiske, af mången som halft förryckt 
ansedde Almqvist? Ja, detta var oförklarligt. Att han studerade 

1 poemet 
2  eljest skulle med mindre skärpa kritiserat 
3  uppskatta 
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den lugne, sansade, nästan förnäme Goethe ansågs deremot som 
gifvet och tycktes ännu vara trodt, emedan man ofta nog ser 
sådant anfördt. Att Runeberg alldrig studerade Goethe tror jag mig 
tryggt våga påstå, ja att han icke läst på långt när alla dennes verk. 
(Bland dem skattade han högst Herman och Dorothea, tror jag 
mig kunna, utan att misstaga mig, säga. Med Ephigenia hörde jag 
honom yttra sig vara icke tillfredställd. Detta var längesen och 
hans skäl dertill minnes jag ej mera.) Han läste visserligen åtskil-
liga af dem, när de just råkade falla honom i händerne, men detta 
temmeligen tillfälligtvis, och jag tror mig med temmelig visshet 
kunna försäkra, att han, sedan flyttningen till Borgå, af Goethe 
icke läst annat än en gång tillfälligtvis Werther och kanske 
Wilhelm Meister. Jag minns ock att jag nån gång föreslog att man 
ju pliktskyldigast borde 1  köpa Goethes verk, och nu ändå 
engång återläsa dem, men fann hos Rbg visst intet intresse för 
saken, hvarföre sådant ej heller blef verkställdt. 

Ännu ser man stundom framkastas uttryck af förundran 
öfver att Runeberg kunde beundra Almqvist, med hvilken han ju 
dock ej hade någon likhet i känslor och id&r. Mig synes den saken 
ganska enkel. Runeberg beundrade Almqvist emedan denne var 
beundransvärd, och Runeberg hade ögon och förmåga att se det 
sköna öfverallt hvar det fanns, och icke endast der det öfverens-
stämde med hans egen natur. Men deremot beundrade han als 
icke författare af endast det skäl att de möjligen allmänt beund-
rades. Häfning, affektation, osanning, uppskrufning af fantasin 
eller dess orenhet, och »pösande» 2  öfverlägsenhet af författare, 
hvilkas egen oförmåga att se det sanna och sköna, var enda orsa-
ken till att de anse sig sj elfva oöfverträfflige, och ofta derigenom 
lyckas att äfven imponera på andra, sådant alt bländade honom 
alldrig. Men det sannt sköna anslog honom alltid, och lika om det 
uppenbarade sig 3  i en blomma eller 4  i thordönet, i vildens enkla 
sång, eller i civilisationens mest prydliga verk. Detta erinrar mig 
om ett litet drag af honom. I Lamartines Resa i Orienten 5  
berättar denne om en skaldetäflan emellan honom sjelf och 
någon oriental, en arab om jag rätt minnes. Runeberg ansåg 
Arabens vers ehuru i prosa öfversättning så mångfalldigt vackrare 
och mera sannt poetisk än Lamartines och 6  belog den nedlåtande 
välvilja med hvilken fransmannen sänker sig till att finna öster-
ländningens vers rätt passabel för en sådan ociviliserad person. 

1  förskaffa sig 
2  med en inbillad 
3  SOM 
4  SOM 
5  förekommer 
6  hade 
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Eget förefaller verkligen att man alltid söker finna en förfat-
tares 1  så äfven Runebergs frändskap med förhållanden dem han 
tecknar. Mera enkelt än att uppsöka alla dessa frändskaper, synes 
ju helt enkelt vara att antaga, såsom ock var verkliga förhållan-
det, att Runeberg var i hög grad objektiv, och ingalunda behöfde 
till tecknande af den ene eller andre personligheten nödvändigt 
taga bitar ur sin egen personlighet till modell. Ett litet exempel 
härå är t. ex. beskrifningen på Sandels frukost i Pardala by. 
Någon hade just förut berättat ett par anekdoter om Sandels 
svaghet för god välfägnad, och när Rbg hade skrifvit början af 
sitt stycke visade han mig det och sade skrattande: »ser du der 
fick Sandels för sin gourmandis». Emellertid har man någon-
städes sett påstås att Runeberg vore altför svag för god mat, 
såsom syntes af beskrifningen på Sandels frukost o. s. v. (Här 
må äfven nämnas att Runeberg i afseende å sitt bord var långt 
ifrån att 2  vilja hafva öfverflöd. Deremot var han noggrann om att 
alt skulle vara anrättadt precist så som han tyckte om t. ex. 
hvarken mer eller mindre salt eller sött, mer eller mindre kokt 
eller stekt o. s. v. stundom ej så lätt att träffa då hans smak, 
liksom de flestes, mycket berodde af hans befinnande för tillfället.) 

I samma anda är ock många af de anmärkningar som gjorts 
mot Runebergs psalmer. Runeberg sj elf var, enligt en del anmär-
kares åsigt icke den ortodoxe personlighet som kunde skrifva 3  
psalmer hvilka skulle tillfredsställa de verkligt renlärige. Och så 
sökte man, och så letade man, och så anade man en dold okrist-
lighet under orden, och så 4  föreslog man ett ock i st. för ett eller, 
och andra dylika ändringar för att dock helst något »förbättra». 
Någon frågade en gång af Runeberg huru det hade varit honom 
möjligt att med sådan enkelhet och sanning framställa 5  förhållan-
det uti en psalm, jag mins ej hvilken. Han svarade: »åh jag tänkte 
mig bara huru en beskedlig gammal enfaldig gumma skulle tänka.» 6  
Men besynnerlig är verkligen den tanke att författaren sj elf nöd-
vändigt måste vara den person som talar i ett verk, så här i en 
psalm. Måste man då, t. ex., nödvändigt sj elf hafva varit en brotts-
ling, en dödsfånge, för att kunna skrifva en psalm lämplig för en 
sådan, en konung för att känna vad denne tänker o. s. vidare i 
oändlighet? 

7  Runeberg hörde med intresse sig föreläsas ur Biografiskt 
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lexikon, Biskop Svedbergs biografi. Det intresserade honom att 
se huru 1  den psalmbok som nu prisas som så renlärig, så sannt 
och djupt religiös, och hvars make anses alidrig af nutiden kunna 
åstadkommas, huru den, då den först utgafs av trycket, fördömdes 
som irrlärig och olämplig. Huru flera upplagor lågo åratal3  i dåligt 
förvaringsrum, och slutligen sändes till Amerika, Nya Sverge, 
dock under protest af dem som ansågo orätt att åt kolonisterne 
der sända en sådan irrlärig bok, hvilken ansågs förderflig för 
Sverges invånare. Huru flere skrifter utgifvits innehållande an-
märkningar mot psalmboken och dess renlärighet, huru den 
ändrades och omskrufvades, med mera sådant. Detta alt hade 
temmeligen tycke af nutida psalmboksfunderingar, endast att 
den numera gamla och så [Ett ord borta genom att papperet 
är rivet] ansedda psalmboken, på sin tid rönte vida mera klan-
der och motstånd än Runebergs psalmbok. Han sade ock någon 
gång sig hoppas att äfven [Ett el. ett par små ord borta. Kanten 
riven.] i en framtid skulle befinnas antaglig utan förändringar. 

då 
skapas 

3  i något lider eller dylikt 





1832 utgaf Runeberg Elgskyttarne. 1  Redan 1826 hade han 
börjat dem 2  Sj elf har [han] uppgifvit att alt skulle skedt 3  redan 
då, eljest skulle det kunnat synas mindre troligt af den anledning 
att han 4  hade sysselsatt sig med ett episkt poem »vargen», som 
ock behandlar en j aktfärd och sednare som redan är nämndt, med 
ett annat, oafslutadt, benämndt, »midsommar 5  festen» (båda vida 
underlägsna Elgskyttarne.) Att han i Pargas skulle hafva skrifvit 
tvenne sånger till Elgskyttarne, dem han sednare ansett under-
haltiga och väl icke förstört, men ej heller tagit vara på, 6  skall 
han sj elf hafva yttrat enligt Lektor Strömborgs uppgift. Dunkelt 
föresväfvar mig ock som om jag, då jag läste det fullbordade 
stycket, skulle frågat hvart ett eller annat, som jag förut läst, 
hade tagit vägen, och att Rbg då svarat att han utelemnat åt-
skilliga obehöfliga utvexter. Af Wilhelm Lagus hörde jag nu 
sednare en annan uppgift om Elgskyttarne, men måste antaga att 
något misstag härvid ägt rum. Härmed förhöll sig sålunda. Då 
koleran hösten 1831 utbröt i Helsingfors bebodde min mor, syster 
Carolina hos hvilken äfven bror Fredrik hade sin bostad, och vi, 
Rbg och jag, trenne skilda lokaler, men alla i snickar Örnbergs 
gård i Kronhagen. Med häpnad hörde vi att huset nästintill nu 
inreddes till Koleralazarett. Då emellertid professor W. Lagus 
(fadren) j emte famille qvarstadnade i Pargas der de tillbragt som-
maren, så begärtes och erhölls tillstånd att flytta in i deras tama 
stående rum vid trekantiga torget. För att begagna så få af de 
oss sålunda anförtrodda rummen som möjligt var, bebodde Rbg och 
jag endast ett ruin gemensamt. Nästan alla till våra hushåll 
hörande personer hade vid denna tid angripits af frossa, så ock 
Runeberg. Han hade ganska allversamma frossanfall, men måste 
efter den tidens regime uthärda med sju sådana, innan med Kina 7  
sjukdomen fick motas. Under och mellan paroxysmerna författade 
han dock »Grafven i Perho», dikterande för mig, som vers för vers 
nedskref, efter hand som han gjorde dem färdiga. Detta som be-
höfligt företal till hvad W. Lagus berättade. 

Han sade nemligen, att Runeberg en gång många år sednare 
för honom och flere andra herrar i samma lilla kammare, skall 
hafva berättat huruledes han, då han bodde der, skulle en dag 
hafva sutit framför brasan och läst fyra sånger af Elgskyttarne, 
hvilka han då haft färdiga, funnit sig obelåten med dem, kastat 

1  Att 
2  åtminstone redan i Pargas är säkert. Någon 
3  redan förut, hvilket dock 
4  redan då 
5  -qvällen». 
6  hade 

fick 
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dem i brasan, börjat ånyo och innan han flyttade derifrån, haft 
Elgskyttarne fullfärdiga i sitt nuvarande skick. Att härvid något 
missförstånd ägt rum är säkert, möjligen uppkommit genom om-
nämnande af att han här fullständigt skref grafven i Perho. Hela 
vår vistelse i Laguses hus, fortfor endast några veckor. Då han 
derunder skref Grafven i Perho, så öfverensstämmer föga med 
hans sätt att författa, det att han nu skulle hållit en sådan par-
force ridt med sin pegas att han ännu dertill medhunnit hela 
»Elgskyttarne». 

Dertill kommer att han, åtminstone mig veterligen, alldrig 
brände något hvad han skrifvit, ja t. o. m. förebrådde mig, då han 
fann mig i en misströstans stund i begrepp att kasta i brasan hvad 
jag dittils hade skrifvit, sägande: »Vill du göra mig sorg». »Vill du 
vara en andelig sj elfspilling». Då han så yttrade sig t. o. m. om 
mitt lappri, huru kan man då tro honom hafva velat bränna 
något af sina egna stycken? Men dessutom skulle han förstört hela 
fyra sånger på en gång, så hade han visserligen, derom är jag fullt 
öfvertygad, också för mig omtalat att han så hade gjort, och en 
så märkelig sak skulle jag sannerligen icke hafva glömt ens under 
årens lopp. Dertill kommer att enligt Strömborg, han sjelf ut-
tryckligen sagt sig icke hafva förstört de tvenne först skrifna sån-
gerna, endast icke tagit vara på dem. Något missförstånd måste 
jag derföre antaga hafva ägt rum i denna sak. 
I morgonbladet, 2  under den tid Rbg redigerade det, infördes van-
ligen snart alla smärre stycken, och de större trycktes vanligen 
snart efter deras slutförande, »Elgskyttarnes barnsöl», så benämndt 
af Runeberg, firades en glad afton i vårt dåvarande lilla hem vid 
Mariegatan, till 3  föga fromma för min stora knäckebrödsdeg, 
som jag just hade under händer. Troligt synes mig att Runeberg 
då han skref Elgskyttarne ännu icke sjelf kommit till fullt med-
vetande om den objektivitet med hvilken han behandlade gitt 
ämne, 4  Detta var 5  troligen mera ett arf från de gamle, än då 
ännu vid några och tjugu års ålder skulle hafva fullt genomtänkts 
af honom sjelf. (att han sjelf ju längre han lefde alt mer skattade 

1  Att noggrant uppgifva hvad Runeberg [verbet utelämnat] just 
under dessa de första åren i H:fors, kan jag icke nu, möjligen kan något 
härom småningom dock utredas. Fruktar dock att ej mycket häri låter 
sig göra, emedan man vid den tiden icke tänkte sig ett sådant tidfästande 
som något som kunde komma ifråga. 

2  sedan Rbg började redigera det 
3  mehn 
4  eller rättare sagt att han då ännu icke derom i sitt inre resonerade om 

det sanna och rätta af att icke få budena som beskrifvare och förklarare 
af hvad som föregår, utan att låta alt lefva och framstå genom sig sjelf. 

5  då ännu 
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Elgskyttarne har gjort det för mig troligt att hans åsigter i detta 
afseende alt mer utvecklades.) Detta förefaller mig troligt också 
på den grund att jag icke erinrar mig härom ännu under den tid 
vi bodde i H:fors hafva hört honom orda något härom, och sådant 
skulle väl dock föga fallit mig ur minnet, då det just skulle varit 
mig ett stöd för mina egna funderingar. Första gången jag kan 
erinra mig något yttrande i den vägen af Runeberg var då jag för 
honom hade läst några af mina första små teckningar då han 
visade' sig nöjd med dem och sade lifligt: »detta är framtids-
romanen, åt detta håll skall den gå» och när jag mente att jag icke 2  
tycker om beskrifningar, minst der saken likaväl förstodes, 3  blott 
genom omnämnande, 4  utan mera älskade en hel om än liten bild 
af en tid eller ett folk, sådant 5  den eller det afspeglar sig i någon 6  
individs föreställning och handlingssätt och sålunda tecknad 
genom sig sjelf, då gillade han min fundering. Sedan var ock 
mer än en gång tal om hvad han benämnde »kostym» hvarmed 
han afsåg en tids hela inre och yttre lif och väsende 8  eller dess 
»luft» som var ett också oss emellan begagnadt uttryck. 9  

Någon har berättat mig att Runeberg skulle till mig hafva 
skrifvit det lilla stycket: »Till min sparf». Detta skulle varit nästan 
en smula högmodigt, och åtminstone just ej artigt. Förhållandet 
deremot var att jag sjelf tyckte stycket passa för mig, och derför 
tillegnade mig det såsom mitt, men af Rbg var act icke gjort om 
eller till mig. 

Att Runeberg ansökte adjunkturen i Grekiska och Latin vid 
Universitetet, torde vara kändt, äfvensom att honom föredrogs 
och dertill utnämndes, sedermera Professoren N. A. Gylden. 
Professoren Linsens utlåtande i Consistorium finnes i afskrift 
ibland Rbgs papper. Det visar huru olika frågan af Linsen bedöm-
des emot 10  pluraliteten i Consistorium, hvilken instämde i den af 
någon, om jag rätt erinrar mig, professor Fattenborg, framhållne 
åsigt, att en poet ju ändå i det hela just icke duger till något 
annat än sitt versmakeri. Linsens utlåtande lydde: 

1  belåtenhet 
2  älskade 

utan 
och 

3  det 
dess 

7  ofta 
8  tidsenlig stil dess luft 
9  Att han sjelf alt mer skattade Elgskyttarne ju längre tiden framskred 

är för mig det som för mig gjort troligt att hans åsigter härutinnan i frågan 
alt mera hos honom utvecklades. 

10 majoriteten 
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Då jag till alla delar förenar mig med professor Ekelund och 
således anser Docens i Vältaligheten, Mag. J. L. Runeberg genom 
sina utgifna skaldestycken, dessa taflor af den högsta natur-
sanning, liknande forntidens mönster, äga en så öfvervägande 
förtjenst, att främsta rummet på förslaget till adjunkturen i Grek-
och Rom- litteraturen bör tillerkännas honom torde jag få för-
klara att denna förtjenst ingalunda är någonting olikartadt med 
ifrågavarande lärarebefattning, och att jag ej begär — hvad dock 
icke vore så orättvist — det densamma, blott för sin egen förträff-
lighet, må belönas, utan att jag fastmera yrkar, det den bör be-
traktas som en egenskap, väsendtligen nödvändig hos en hvar, som 
med framgång skall förestå samma befattning. 

Om man hos den klassiske ålderns författare finner ett värde, 
som i alla tider gör deras studium vigtigt, så ligger detta mindre i 
språken på hvilken de skrifvit ehuru fullkomliga desamma, isyn- 
nerhet Grekiskan, onekligen äro  än i sjelfva deras skrifter. 
Dessa, de prosaiska, som de poetiska, äro konststycken, skapelser 
af menniskosnillet i sin ungdoms friskhet, såsom sådana värda 
att kännas och beundras. De framställa en urbild af den ädlaste 
mensklighet[,] tala genom den till inbillningen och känslan, röra 
hjertat, gifva själen lyftning, kortligen blifva ett lika välgörande, 
som verksamt hj elpemedel till ungdomens bildning. Deraf ock 
den bekanta benämningen humaniora. Den som vill medgifva 
detta, skall också alldrig neka, att till en ändamålsenlig tolkning 
af nämnda skrifter fo[r]dras ett lifligt aestetiskt sinne, hvarförutan 
tolkningen alstrar föga eller ingen nytta för ynglingen. Visserligen 
är ett grundligt studium af språket, äfvensom en philosofisk 
behandling af dess grammatik, en oeftergiflig forr]öran; med annat 
vilkor skulle man ju ej heller estetiskt kunna tyda dem! det är den 
heliga förgården till ett tempel; men templet är dock något vida 
mera heligt. Till förgården kommer äfven den oinvigde, så icke i 
helgedomen. Eller för att tala utan bildliga uttryck. Sprcikets 
lynne och finheter lär sig enhvar genom flitig läsning och forsk-
ning; men förmågan att uppfatta Historieskrifvarens, Vältalarns, 
Skaldens skönheter är en utmärktare naturgåfva, derför ock säll-
syntare: den kan bildas, alldrig förvärfvas. Emellertid är det 
blott genom denna gåfva, som en Lärare hvars kall det är att 
tolka de gamles mästarstycken, kan häri lyckas. Det var ock den 
fo[r]dran de gamle sjelfva gjorde hos dem som för ungdomen skulle 
förklara deras snilleverk. Quorum omnium (oraculorum) interpre-
tes» heter det hos Cicero, »ut Grammatici poetarum, proxime ad 
corum, quos interpretantur, divinationem videntur accedere». 
Det behöfves, är hans mening, inspiration för att rätt interpretera. 
Af hvad värde den estetiska interpretationen o. s. v. här anför 
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Linsen som exempel åtskilliga så väl i Finland som utlandet, 
hvilka på utmärkt sätt tolkat de gamle och fortsätter sedan: 
»Vuxen sin medsökande i Classisk lärdom, i estetiskt hänseende 
öfverlägsen, eller rättare oförliknelig, är, efter min öfvertygelse 
Elgskyttarnes sångare, redan af naturen kallad till en lycklig 
tolk af tankens och snillets fordna heroer, och derigenom till en 
ledare af den academiska ungdomen, som också med förtroende 
hyllar sig till honom. Hans Latinitet är skön och det fulländade 
svenska föredraget, lära ej engång obilliga domare våga bestrida. 
Af vigt är äfven denna omständighet. För att öfversätta väl de 
gamle måste man känna alla modersmålets tillgångar, ja kunna 
rikta det med nya. Detta förmår endast en skald. 

Att min öfvertygelse ej är allas, vet jag förut. Det är ingen ny 
företeelse, att Poesiens värde som bildningsmedel nedsättes, ja 
förnekas. Om ock många finnas, som med känsla läsa det sköna 
stället i Ciceros oration pro Archia (här följer i andragandet en 
något lång citation som här uteslutes) så är likväl antalet vida 
större af dem som lemna sitt bifall, om ej högljudt, åtminstone 
tyst till den not hvarmed anförde ställe beledsagas i Westerås 
editionen (och så vidare när man betecknadt stället.) Noten 
lyder så: »I gamla tider var en Poet ett stort Creatur, som t. ex. 
Homerus. Dock i sjelfva verket skämde de bort Lärdom och 
vishet, invecklande densamme i så många mörkheter och fabler, 
att man ännu icke hunnit att hitta på deras rätta upplösning». 
Och bland dem som beundra poesin, smärtar det i alla fall rätt 
få, att om henne kan sägas: laudatur et alget. Hon har, alt-
ifrån Homerus' tider haft skäl att med Sappho hos Grillparzer 
höja denna klagan: 

Ej utan mening sånggudinnan valt 
Den ofruktbara lagern till sin prydnad 
Den trycker kall och doftlös hennes tinning 
En svag ersättning för så månget offer. 
Det är så tomt på mensklighetens höjder 
Och evigt är den arma konsten tvungen 
Att tigga utaf lifvets öfverflöd». 

Detta torde väl varit ett det 1  fullaste erkännande som till denna 
tid officiellt hade fallit Rbg till del. Huruvida Consistorium delade 
Linsens åsigter är lätt insedt, Gylden fick främsta rummet på 
förslaget och sedan tjensten , och Runeberg blef sedan Lektor i 
Borgå. 

1  amplaste 
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Mindre kändt torde vara, att det sednare var i fråga att genom 
något skildt understöd fästa Runeberg vid universitetet, hvilket 
han dock afböj d e 1  

Någongång har man på sednare tider sett påståendet att 
Runeberg skulle lutat åt fennomani, dock torde det endast varit 
af personer hvilka önskat att för sina egna åsigter finna ett stöd 
i hans gillande. Till bevisande af 2  påståendet har man anfört att 
Runeberg var en af stiftarne till Finska Litteratur sällskapet. 
Men härmed förhåller sig liksom med mycket annat som anföres 
af en eller annan utmärkt mans yttranden vid denna tid, och 
hvilka lämpade på nutidens förhållanden te sig helt annorlunda 
än deras mening var då de uttalades. Vid denna tid hade ännu 
ingen hittat på att 3  dela Finlands folk i tvenne fiendtliga läger. 
Det finska folket var ett folk, om än somliga till, att jag så må 
säga, enskildt modersmål, ägde svenskan, andra finskan. Det 
finska språket var ännu mera i behof af ans och rykt än det 
svenska. Det svenska språket, odladt sedan långa tider, bar 
derföre ock ädlare frukter än det finska, men ingen hade ännu 
påyrkat att man 5  borde öfvergifva det språk som talats af ens 
förfäder, som ens moder sjungit vid ens vagga, för att antaga 
ett annat. En kvar begagnade då ännu det språk som var honom 
sjelffallet, men äfven landets andra språk ansåg man som sitt 
modersmål, och ofta tog hörde man folk yttra sig skämmas öfver 

(Ifall brefven i denna fråga ej ingå i häftet böra de här afskrifvas, lika-
som ock det bref till Snellman hvari han redogör för sina skäl att sednare 
icke söka professionen i Estetik, ifall icke detta, som troligt är, kommer att 
i häftet intagas). I häftet II af Rbgs efterlemnade skrif er ingå några bref 
belysande denna sak, likasom ock ett till J. W. Snellman, redogörande för 
Rbgs skäl att sednare icke ansöka profession i estetik. 

En af Runebergs fordne lärjungar frågade mig hvad mig syntes om 
Nordensk[ijölds karakteristik af Runeberg i N:s sjelfbiografi. Mig syntes 
visserligen som om jag ej rätt igenkände Runeberg der, men då jag af hans 
verksamhet som Gymnasii lärare, icke känt något närmare, emedan han 
derom åt mig föra meddelade, så kan jag, hvad den angår, endast dömma 
efter hvad jag kan sluta till af hans sätt att tänka och hans karakter i 
öfrigt. Under de första åren af hans verksamhet som Gymnasii lärare, stör-
des hans lugn ofta af oroligheter ibland lärjungarne derstädes. Af alt detta 
hade jag ej noga reda på mycket, men mest dock nog för att se att det var 
störande för honom, och så mycket - Så mycket vet och minnes jag 
dock att han alldeles icke var den som gillade n ågonslags slapphet i afseende 
å ynglingarnes förseelser, och alraminst då sådana voro utbrott af någon 
slags råhet, som ju det af Nordensköld omtalade bröllopsstojet måste anses 
vara. Hvarje motsägelse att ej tala om olydnad eller trots, försatte honom i 
häftig vrede, och vid tiden för det i Helsingfors hade Runeberg icke mycket.. . 

2  sitt 
3 tu- 

behöfde 
renegatlikt 
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att icke lika väl kunna sina båda modersmål, och båda språken 
voro den tiden oss lika kära. 2  

Äfven på svenskt språk producerades i Finland icke mycket 
på denna tid. Några unge män, bland dem Runeberg, ansågo att 
ett sällskap bildadt för att befrämja vårt lands litteratur, kunde 
verka något till dess höjande. Föga ordades om hvilketdera 
språket skulle företrädesvis omhuldas, båda modersmålen lågo 
en hvar lika nära om hjertat. Altnog, till främjande af de litterära 
sträfvandena i Finland stiftades då Finska litteratur sällskapet, 
icke uteslutande till främjande af finskt språk (ehuru det finska 
språket såsom föga odladt och ägande en ringa litteratur, 3  och 
således behöfvande mera understödjas väl ock skulle mera till-
godoses 4) 

För att vara fullkomligt säker om att icke härutinnan misstaga 
mig, frågade jag härom Runeberg sedan jag nedskrifvit dessa 
rader, och äfven han sade att förhållandet varit alldeles sådant. 
Genom uppdagandet af Kalevala och Kanteletar hände sig att 
sällskapets verksamhet kom att af dessa stora företeelser upptagas 
så nästan fullständigt, att knappt tillfälle att verka för annat till 
en början återstod, och den svenska talande Finnen gladdes lika 
som den finskspråkige öfver dessa skatter. De voro våra, de till-
hörde vårt folk, det var det stora arf våra förfäder efterlemnat 
åt oss, ingen tänkte sig det annorlunda och ingen knotade öfver 
att sällskapets verksamhet sålunda helt upptogs af finskspråkiga 
saker. Småningom blef sällskapet ett sådant för finska språkets 
litteratur, ja till dels t. o. m. fiendtligt mot det svenska, men 
sådan var från början icke meningen. Att tidskriften Suomi 
utgafs på svenska är ock beteckna[n]de för den åsigt som ledde5  
åtminstone de fleste af stiftarene. Att tonen i stadgarne lär vara 
nog fennomansk torde uppkommit af deras författares enskildta 
åsigter. Att det nyss stiftade sällskapet benämndes Finska Litte-
ratur sällskapet var sjelffallet då 6  Finskt ingalunda var liktydigt 
med finskspråkigt som man nu vill uttyda ordet. Mycket från 
denna tid bör läsas med inseende af huru man då såg förhållan-
dena för att nu rätt fattas. När man t. ex. ordade om Finska 
språkets rätt, betydde det endast dess rätt till odling och fullt 
användande af dem för hvilka det var i trängre mening moders-
mål icke att dess rätt vore att herrska öfver det svenska eller att 

1  landets båda 
2  Det finska språket, nästan oodladt och med ringa litteratur behöfde 

ännu mer än det svenska att ansas och vårdas, men 
3  såsom 
4  , men äfven på svenskt 
5  stif 
6  med 
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någon strid borde vara emellan modersmålen. Ja, man tänkte så 
föga härpå att på boktitt 1  elblad ofta 2  trycktes orden »Finskt 
original», på helt svenska böcker antydande dermed att boken 
vore skrifven i Finland, på hvilkendera språket kom ej i fråga. 

Sjelf var Runeberg icke 3  rätt mäktig Finska språket. Redde 
sig 4  någorlunda i dagligt tal, men sämre att läsa det. De öfversätt-
ningar från Kalevala dem han gjorde, tillkommo sålunda att 
doktor Keckman gaf honom ordagrannt besked om de finska 
ordens betydelse, och derefter gjorde Runeberg sin öfversättning. 
En dag då Keckman infann sig för att 5  vidtaga med det gemen-
samma arbetet, fann han Runeberg sofvande på sin soffa. Keck-
man, lugn och tranquil som alltid, satte sig ned i en länstol för 
att afvakta Runebergs uppvaknande, men litet fallen för sömn-
sjuka som Keckman sades vara, insomnade äfven han. 6  Rune-
berg sade sedan sig engång hafva öppnat ögonen och sett en 
sofvande bredvid sig, men vände sig på andra sidan och insomnade 
åter efter att hafva tänkt: »vare det hvem det vill, han må sofva». 
Huru länge de sålunda sofvande höllo hvarann sällskap, vet jag 
icke. 

Sjelf obeslutsam huruvida han 7  borde söka den lediga lektors-
platsen i latinet vid gymnasium i Borgå, torde detta väl knappt 
hafva skedt om icke någon af hans vänner, hvem minnes jag icke, 
skulle hafva ordnadt kvad till saken hörde. Att han dock verk-
ligen sjelf ansökt tjensten och icke som man uppgifvit, någon 
annan skulle helt och hållet ansökt den för honom, synes af ett 
konsept till ansökningen, skrifvit med Rbgs handstil, hvilken 
befinnes ibland hans papper. Mången beklagade då att han 
skulle lemna det rörligare lifvet i Helsingfors, för att, som man 
sade, stelna bort i en gammal småstads af den yttre verlden föga 
berörda lif. Men så blef ju dock icke fallet, och i sjelfva verket var 
det ej heller skäl att frukta sådant. Runeberg behöfde förunderligt 
litet af yttre inflytanden. Han var, som Nervander engång yttrade, 
likt spindeln som spinner alt ur sig sjelf. Naturligtvis både behöfde 
han den yttre verlden och intresserade sig för tilldragelserna der, 
men den kom till honom i skepnad af de unge som ofta besökte 
honom der, eller omgaf honom 8  då han på resor till Helsingfors, 
der vistades i de unges lag. Han »åt» då ungdom som han någon- 

1  -lar- 
2  stod 
3  fullt 
4  temmeligen 

börja 
6  Huru länge de 
7  då 
8  på 
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gång sjelf sade. Hans anmärkningsvärda förmåga att för sin ande 
hemta näring af alt, äfven det ringaste, och hans lätthet att blott 
genom en hastig blick i någonting deraf hemta en hel bild, gjorde 
att han föga saknade en ständig beröring med en större yttre 
verld. Ögonblicks inspirationer för att finna ämne eller utförande 
till sin dikt behöfde han icke och skref nästan alldrig kvad han 
benämnde pi hettan». Roade sig ock särdeles, då någon berättade 
om en då ung svensk skald, huru denne satte sig ned att skrifva i 
närheten af en eldsvåda för att vinna inspiration. 

Denna sida är N:o 1 af Rbgs lärare tid. (För att gifva något 
begrepp om den anda som hade varit rådande 1  vid Borgå 
Gymnasium ännu under och kort före sednaste decennium innan 
Runeberg blef lärare derstädes, vill jag afskrifva åtskilligt ur en 
skriftlig uppsats om oordningar som förefallit i besagde läroverk, 
och hvilken finnes ibland Rbgs papper.) 2  Der finnes antecknadt 
om en lärare från tiden för 1825-26. 3  Ibland tillstängde man 
dörrarne så att ingen läsning kunde ske. Engång hade man en 
gubbe från gatan att intaga lärarens stol, innan denne inkommit. 
Flere gånger inföstes en galen qvinna under mellantimmarne. En 
gång gaf man icke stol åt läraren utan ropade att skräddarn 
kunde sitta på bordet. Under hela månader bullrades ofta hvarje 
dag, den nämnde läraren brukade då gråta och bedja. 

Om en annan lärare anföres bland annat huru vanligt var 
att gymnasisterne öfverenskommo det ingen borde kunna ett ord 
af sin lexa. En arlequin af kort brukade man till allmän förlustelse 
låta dansa under läsetimmen och dref på flere sätt uppenbart 
spektakel med honom. 

En tredje lärare, (Borgström) tvangs flere gånger af buller att 
upphöra med läsningen. En tid hade man tillstängdt dörren till 
nedra större auditorium elfva gånger å rad, så att ingen läsning 
kunde ske förrän smeden uppdyrkat dörrarne. Ofta öfverenskom-
mo Gymnasisterne att icke svara rigtigt på någon fråga. Ibland 
tillställde man os eller utslog fönsterrea, men dermed lät sig Borg-
ström icke afhålla från att läsa, äfven om det bullrades så att 
föga något ord kunde höras. Ofta läste man med flit orätt innantill. 
Oljud under timmen var alldeles vanligt. En gång infördes en gosse 
från gatan som under en half timme i en knut blåste på en pipa. 

1  ännu under sednaste årtion innan Runeberg 
2  Vid Gymnasium i Borgå hade en mängd oskick inrotat sig och då 

ungefär med Runeberg tillsattes tvenne andre nye lärare der nemligen 
Öhman och Borenius, och instämde de i samma åsigt som Runeberg att 
en bättre anda måste införas. Ibland Runebergs papper finnes en upp-
sats om oordningar som under tidigare år förefallit. 

3  Lektor Irm kunde under de två första åren af sitt lärare kall 
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En lärare fördrefs ofta med os eller starkt buller. Hotade att 
straffa men verkställde ej hotelsen och fick äfven derföre upp-
bära smädeord o. s. v. 

På en lärare kastades ärter, ägg och andra projectiler. På 
gatorna förehades hvarjehanda upptåg. En qvarnsten släpades 

v- till midten af kyrkbrinken och ett monument från beafnings-
platsen till staden. Detta föranledde ett bref från I_„andshöfdingen 
som på Gymnasium upplästes 5 maj 1826. 

Evar fjortonde dag begärtes och erhölls lof. Nekade Rektor 
så begärte man skildt af hvarje lärare. Vägrade någon, bullrades 
nästa timme så att han ej kunde läsa, ofta skedde så ock flere 
timmar å rad, ända till sednaste år har dock varit vanligt att 
flitigt besöka Gymnasium, men under läseåret 1836-37 var för-
summandet allmänt. Sällan fullnos af dem som hörde till öfre 
klassen närvarande flere än 2/3, ofta ej ens hälften. 

Ännu en mängd försummelser, oskick, tillställningar för att 
förkorta läsetimmarne m.m. dylikt omtalas, hvaraf alt följden 
visade sig t. ex. deri att då vid en termins slut af 11 som bordt 
vara beredda att taga studentexamen, endast 4 vågade anmäla 
sig dertill och 1  dessa fyra fingo repuls, och Examinations 
utskottet 2  beskylldes för partiskhet. 

Detta kan vara nog för att visa hvilken anda som rådde vid 
det läroverk der nu Runeberg blef anställd. Säkert är att 3  han 
icke hörde till den sorts lärare som skulle gråtit och bedit. Omkring 
samma tid som han, anställdes vid Gymnasium tvenne andre 
unge lärare, Öhman och Borenius, och nu börjades ett reformverk 
som alldeles icke behagade de unge. »Sådane som vi emottagit våra 
privilegier af våra föregångare, skola vi hägna dem, och lemna dem 
efter oss åt 4  de gymnasister som komma efter oss» 5  hördes 
en gymnasist säga, och torde väl dermed temmeligen hafva ut-
tryckt den allmänna meningen bland gymnasisterne. Närmare 
detailler huru reformations verket utfördes känner jag icke. {3  

Att gymnasisterne voro ytterst uppretade mot Öhman. och 
Borenius, var lätt att märka, gång efter annan utkastades t. ex. 
hos dem fönsterrutor, och det till och med under full sång af den 
kastande skaran, så att meningen icke ens var att dölja gernings-
männen, och kastvapnen voro icke endast stenar för ögonblicket 

1 af 

2  anklagades 
3  Runeberg 
4  våra 

menade de 
6  Också torde väl Strömborg härom komma att lemna uppgifter, för- 

modar jag. 
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upptagna från gatan, utan stundom föremål som tydligen med-
tagits för ändamålet. 1  

Men att Runeberg var oskyldig i 2  förföljelserna mot hvad 
lärarne ansågo som oskick, men gymnasisterne som sina privile-
gier derom voro de unga och deras anförvandter öfvertygade 
han var ju så beskedlig, mente man. 

Sjelf skall ock Runeberg engång yttrat till ynglingarne: 
>>hvarföre hållen 1 mig för sämre än Öhman. och Borenius, efter 
ni skonar mina fönster. 3  Jag delar samma åsigter och 4  är visser-
ligen icke den som vill att ni skola strafflöst få bedrifva ofog. 

Emellertid var i sjelfva verket Runeberg kanske till och med 
den mest ifrige uti att söka förbättra disciplinen vid läroverket, 
och ådrog sig derigenom till och med att inför 5  domkapitlet blifva 
åklagad för att han befattat sig med att beifra oordningar som 
under en annan lärares, dåvarande gymnasii adjunkten Lindfors 
timmar ägt rum. Domkapitlets utslag i anledning af en af Rune-
berg till Domkapitlet ingifven skrift i denna sak, finnes ibland 
hans papper men för vidlyftig att här 6  intaga, utan må blott 
föjande derur citeras 7  ur ett referat i sammandrag af hvad 
Runeberg i sin inlaga 8  berört: först redogörelse för anledningar 
hvarföre han och icke Lindfors sjelf företagit sig att anmäla 
oskicken inför Domkapitlet, berättelsen om 9  sjelfsvåld under 
läsetimmarne, och isynnerhet om missaktning och otillbörligt 
beteende mot läraren, att således ordningen bland eleverne icke 
varit sådan den bordt vara, att de straff som blifvit använda 
föga varit tillräkliga att förekomma ytterligare förseelser, att en 
Lärare nu härstädes alldeles icke i och genom sitt kall är skyddad 
för förolämpningar af sine Elever och att Lektorn för att betrygga 
sig sjelf mot sådana förödmjukelser som dem gymnasii adj. Lind-
fors fått vidkännas, äfvensom för att efter samvete och öfver-
tygelse befo[r]dra gymnasii ungdomens sanna bästa hos Dom- 
kapitlet gjort sin ofvannämnda anhållan om ställande till 

1  Än öfversmordes Öhmans fönster med tjära, än inkastades genom 
fönsterrutorna orenlighet på hans tjenstefolk som sysslade med att om 
aftonen utsläcka ljusen sedan gäster bortgått och utöfvades (allehanda) 
upptåg af olika slag. (Huruvida) Så vidt jag minnes rätt var Borenius 
vida mindre utsatt för förföljelse. 

2  hvad de ansågo som 
3  Tron I att jag icke att jag på något sätt vill att ni skola strafflöst 
4  vill visst 

consistorium 
afskrif va 

7  angående berörande uttryck af Rbg i sin 
8  begagnade 

dels 
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ansvar. Angående det mot Lektor Runeberg gjorda åtal, så anserl 
väl Domkapitlet honom icke hafva ägt fog att blanda sig uti etc 
dock som de af Lektor Runeberg för dess tillgörande i saken 
uppgifne grunder utvisa att sådant skedt hvarken af kittslighet, 
ej heller för att kasta skugga på de af Rektor äfvensom Ephorus 
vidtagne åtgärder, utan af Lektorns välkända nit för upprätt-
hållande af ordning och skick bland gymnasii ungdomen, samt 
den af hans lifliga inbillningskraft förespeglade farhåga för lärare-
anseendets kränkning altså finner domkapitlet honom för detta 
hans förfarande icke böra till något ansvar fällas. Ett till denna 
sak hörande bref från 5. J. Nordström till Runeberg må ock här 
få rum. 

Nordström skrifver: 

Helsingfors d. 23 aprill 1842. 
Min käre Broder! 

Af hvarjehanda omständigheter har jag fått anledning att 
åter tänka på händelsen emellan Gymnasii adjunkten Lindfors 
och H. H. 2  B. sk. n. hvarom vi talade på firabeln annan dag påsk 
om aftonen, och det skulle intressera mig att veta om Lf verk-
ligen besvärat sig eller icke. För min del skulle jag i hans ställe 
icke försumma att fullfölja saken så långt som möjligt är, emedan 
B. sk. ns förfarande är ett företag af snart sagdt exempellöst 
okynne och total oskicklighet att handhafva de pligter hans 
ställning i afseende å undervisningsverket honom ålägger. Det 
borde vara en gemensam sak för lärarena att få ifrågavarande 
angelägenhet pröfvad af klokare man än den som nu — — — 
Någon visste berätta att Du ytterligare i frågan gjort andragande 
ad proto. Om Du icke finner det vara indiscret, så vore jag Dig 
förbunden att få några rader från Dig, upplysning om på hvilken 
punkt saken nu står. I alla händelser vet jag att Du icke missförstår 
min nyfikenhet eller tillskrifver min fråga någon annan grund än 
den af sårad rättskänsla vid förnimmandet af sådana vidunderlig-
heter. Skrifvet i största hast. 

Alltid oskrymtadt Din 
tillgifne broder 3  N. str. m. 

P. S. Kan jag tjena Lfs med att sätta upp besvärsskriften, ifall den 
ännu ej är afgången och besvärstiden ej tilländalupen, gör jag 
det gerna. 

1 sig 
2  Biskopen.  

J. J. 
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En af Runebergs fordne lärjungar frågade mig hvad mig 
syntes om Nordensk[i]ölds karakteristik af Rbg i N:skölds bio-
grafi. Mig syntes visserligen som om jag ej rätt kände igen Rbg 
deri, men då jag af hans verksamhet som gymnasii lärare icke 
känt något närmare, emedan han derom åt mig föga meddelade, 
så kan jag, livad den angår, endast dömma efter hvad jag kan 
sluta till af hans sätt att tänka och hans karakter i öfrigt. De 1  
tidigare åren då han verkade som lärare vid gymnasium stördes 
hans lugn ofta af oroligheter bland gymnasii ungdomen, och ej 
minst under de år han fungerade som läroverkets rektor. Af alt 
detta hade jag dock föga reda på det mesta, men dock nog för 
att se huru störande det inverkade på honom. Så mycket visste och 
minnes jag dock att han alldeles icke var den som gillade slapphet 
i afseende å ynglingarnes förseelser, och alra minst då sådana 
voro utbrott af råhet som ju det af Nordensköld omtalade stojet 
vid ett bröllop måste anses vara, och hvilket ju till och med, 
enligt hvad som synes af (befintliga) anteckningar af Rbg i saken, 
t. o. m. utbröt i handgripligheter. Motsägelse, att ej ens tala 
om motsägelse 2  i förening med trots, försatte honom 3  alltid i 
vrede, och vid tiden för det omnämnda gymnasist oväsendet 
såg jag nog äfven att han ofta var uppretad. Att något var å 
färde kände jag derför i luften, hörde väl kanske möjligen ock 
något af det allmänna pratet om saken. Någongång, om vid detta 
eller något annat tillfälle minnes jag icke, hörde jag ock Runeberg 
roa sig åt att alla trodde honom höra till dem som förordade 
strafflöshet för ungdomen, då tvertom just han alltid var den 
som yrkade på allvar och stränghet. Och med min kännedom af 
Runebergs åsigter, hans fo[r]dran af sträng lydnad och hans sed 
att icke tåla inkast, så anser jag mig fullt säker om att stränghet 
härvidlag fullt öfverensstämde med hans' vilja och åsigter, ehuru 
vanligen hans sätt att vara, kom folk att tro motsattsen. Ifuru-
vida han skulle gått in på att bruka rottingen, så fra mt han ej 
varit sjelf uppretad, kan jag ej bestämdt föreställa mig, men 
åtminstone som ung informator grep handen nog lätt till linealen, 
hvarföre ock >>stora Janne» ej nog kunde jubilera, när det hände 
att linealen brast vid en slik manöver rigtad mot hans nacke. Att 
aga sedan vreden kallnat eller utan att han var ond, gick han 
icke in på, deraf sg jag exempel med våra egna barn, ehuru han 
då för tiden, mera än jag, trodde på risets saliggörande förmåga. 
Blifven äldre öfvergick han alt mer från den gamla pedagogiska 
åsigten i detta afseende. 

1  första 
2 eller trots 
3  i häftig 

7 
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Att Runeberg sedan, till och med som Nordensköld menar, 
möjligen med någon slags förkärlek skulle bemött de ynglingar 
som varit med om upproret, (om man så må benämna det), torde 
väl föga kommit sig deraf att han skulle, för bullrets skull hafva 
aktat dem högre, utan helt enkelt, derföre, att såsom ofta nog är 
fallet med de i läroverken bullersammaste ynglingarne, dessa 
protesterare i sjelfva verket voro dugliga och flinka ynglingar 
såsom t. ex. just Nordensköld sjelf, och så hade han icke afseende 
å deras tidigare visade braksamhet, utan gaf dem den fulla vän-
lighet som han ansåg dem förtjena. Sådant öfverensstämde med 
hans lynne. En långvarig gråhet hyste han alldrig mot någon. 
Kände jag honom rätt, och att dömma af hvad jag härom hörde 
honom yttra så tror jag ock att gossarnes demonstration genom 
att skilja sig från Gymnasium als icke på honom gjorde något 
storartadt intryck. 

Kvad Nordensköld säger om Runebergs sätt att öfversätta de 
gamle författarne, förefaller mig också ganska fremmande, och 
ej heller öfverensstämmande med uppgifter af andra, af Rune-
bergs fordna lärjungar, men kan jag naturligtvis icke bedömma. 

Och, som sagt, endast af likheter och kännedom af Runebergs 
lynne och karakter i öfrigt kan jag x finna sannolikheten af hans för-
hållande i ett eller annat afseende å Gymnasium. Att han var i 
hög grad uppretad märkte jag väl stundom, då jag kunde gissa 
att något angående rektorsbestyren vållade sådant. En gång 
då vid qvällsvards bordet rågon fremmande just hade jemte oss 
börjat måltiden, och han blef bortkallad, blef jag halft glad der-
öfver, då jag fann att kycklingarne voro nästan sönderstekta och 
föga skulle funnit nåd för hans ögon. Jag hade sutit så intresserad 
och hört på samtalet att jag glömt att gå för att efterse min opå-
litliga kökshjälp. 

Huru strängt, ja i mitt tycke nästan för noggrannt Runeberg 
iakttog tystnad om hvad till gymnasium hörde, synes deraf 
att då våra egna gossar besökte läroverket, jag om dem fick 
veta föga annat än hvad betygen vid termins slut hade att 
berätta. Gossarne sjelfva, som nog eljest voro uppriktiga mot 
mamma, bMo mig att icke af dem fr:-ga, emedan de voro bundna 
af kamratskapet att ej få sqvallra ur skolan. I alt annat hade 
jag så fullt Runebergs förtroende, att jag 2  verkligen bäfvade för 
ansvaret, då han hvad gossarne beträffade, såg nästan mera 
med mina än med egna ögon, och i enlighet med huru jag om 
dem framställde, liksom ock till största delen åt min omsorg 
lemnade deras uppfostran. Ock -å förstod jag väl att uppskatta 

bedömma 
2  nästan 
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lyckan af att så äga hans förtroende i alt, utom hvad 1- naturligtvis 
andras förtroenden och hvad som gällde tjensten. Men med min 
noggranna kännedom af hans lynne, kunde jag nog ändå märka 
när något var på tok. Också kunde väl något uttryck föranledas 
af händelser för dagen. När i ny skolordning fanns införd rättig-
heten att från läroverk 2  skilja elever, yttrade Runeberg flere 
gånger belåtenhet öfver de förändringar som härutinnan gjorts, 
och sade att det hädanefter för lärarne ej skulle bli svårt att upp-
rätthålla disciplinen. Sjelf var han väl då redan, om jag rätt minnes, 
skild från tjensten. 

Med nöje talade han deremot 3  om egna och andras pojk-
streck från skolåren deribland äfven månget puts och skälmstycke 
mot lärarne, men aldrig, såvidt jag kan minnas berättade han 4  
om af honom begånget trots eller olydnad mot 5  en sådan, och 
minst med något slags gillande deraf, ehuruväl han kunde dels 
med ogillande, dels skämtande, med ord afmåla en eller annan af 
fordna lärare. Också från det af Runeberg och Öhman här stiftade 
progymnasium, liksom från privat lyceum 3  i Ifelsingfors, berät-
tade han stundom något äfventyr. Tvenne sådana må jag här 
nämna: En gosse som 7  under terminen gick i dansskola, kunde 
sällan sina lexor. »Du lär gå i dansskola, hör jag», sporde Rbg. 
Ja, så var fallet. »Att du icke kan dina lexor har jag nogsamt sett, 
men kan du då helst dansa?Ettdera måste du då åtminstone lära 
dig», icke får du slarfva med alt. Visa nu då huruvida du helst lärt 
dig dansa, då du ej kan dina lexor.» Gossen måste nu fram på 
golfvet för att visa prof på sin förmåga i danskonsten, men huru-
vida balletten verkligen utfördes eller om han fick befrielse, 
erinrar jag mig icke. 

Emellan båda rummen i progymnasium fanns en dörr med glas-
ruta på. Om glaset söndrats eller eljest stod öppet mins jag ej. 
En gosse hade ur inre rummet genom det fönstret spottat på. 
skolbordet. Han ursäktade sig naturligtvis med att så skedt oför-
varandes, då meningen varit att 8  hitta i knuten invfd. Runeberg 
ställde gossen i en vrå att spotta till måls under stort fnissande af 
kamraterna »på det att det ej en annan gång må hända dig att 
hitta lika oskicklig.» 

Sedan detta var nedskrifvet fann jag i pedagogisk tidskrift en 

1  hans tjenst angick och 
2  på längre eller kortare tid, ja för alltid 
3  äfven för mig 
4  med bifall 
5  lärare 
6  kunde han 
7  tillika 
8  spotta 
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uppsats i  af Alop[a]eus, der dessa båda obetydliga smådrag2  äro 
berättade ehuru litet annorlunda. Obetydliga i sig sjelfva är saken 
af ingen vigt. Jag har återgett dem såsom de af Runeberg för 
mig berättades. 

I Alopaei teckning af Runeberg synes mig som om bilden vore 
mera liknande än i 3  åtskilliga andra uppsatser beskrifvande honom. 

Klena och sjukliga, som alla våra äldste barn från början voro, 
hade de nu småningom vuxit upp till raska och mer än vanligt 
härdiga gossar. Inseende att ett klemande lefnadssätt alldrig 
af dessa späda och bräckliga plantor, skulle kunna bilda annat 
än klena varelser, vågade vi försöka den motsatta methoden, att 
låta dem utsätta sig för luft och köld, icke påkläda dem varmare 
än de sjelfva funno sig väl af, och mången gång äfven utsätta 
sig för både köld och väta, och sålunda lyckades vi få dem raska 
och härdade. De yngre, hvilka från början voro starkare barn 
blefvo i sjelfva verket mera medklemade. Sjelfva vordna äldre 
och i behof af mera påpelsning, kom man äfven lättare att anse 
barnen behöfva varma drägter. I synnerhet var Runeberg mera 
noga om att jag skulle hålla de yngre 4  varmt klädda än fallet 
varit med de äldre af gossarne. 

Innan sålunda den raska skaran af egna gossar hunnit växa 
upp till att följa Runeberg på jagten, hade han dock flere andra 
deltagare i detta nöje. Deribland den af honom högt värderade 
Tullförvaltar Drejlick, Pastor Bergström, Consistorie Notarien 
Siren m. fl., men sedan desse en efter annan lemnat orten, var 
det oftast någon af sönerne som medföljde på färderna. 

Min ofta hysta fruktan att, oaktadt Runeberg sjelf umgicks 
försigtigt med bössa, dock någon olycka skulle på jagtfärder in-
träffa, sannades ock. Första gången var det blott ett skrämskott, 
då Bergströms bössa gick loss, och hagelsvärmen endast drabbade 
Runebergs kappa, den han ej för ögonblicket bar på sig, utan kastat 
ned på båttoften. Andra gången blef det ängsligt allvar, då vår 
äldste gosse Ludvig, ensam i en båt stadd på färd, fick hela hagel-
svärmen ur sin bössa i armen, och deraf ännu har sviter och 5  
qvarliggande hagel. Tredje gången blef den, då Runeberg på ett 
räffänge drabbades af det bittert sorgliga slaganfall som 1863 
nedlade honom på sjukbädden för de återstående tretton och 
ett halft år af hans lif. 6  

om Runeberg 
2  om Rbg 
3  en mängd 
4  mera 
5  i armen 
6  Slaganfallet ansågs som en följd af att han stod länge i snön med kalla 

fötter och med nedlutadt huf vud. 
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.1 Helsingfors hade Runeberg icke mycket varit i tillfälle att 
få idka sina älsklingsnöjen jagt och fiske, med undantag af som-
maren 1834, under hvilken vi bodde i Tavastland och 1831 då vi, 
nygifta sedan samma vinter, om sommaren hade bosatt oss på 
Svinö i Esbo skärgård. Här bedref han isynnerhet fisket med 
ifver, och jag rodde honom då. Ovan roddare som jag var, väckte 
jag jemnt hans otålighet genom att icke vara nog flink i manövern. 
När han då brusade upp emot mig, ville ofta tårarne komma i 
rörelse, och i mitt sinne lofvade jag mig att ej mera ro honom. 2  
Nästa morgon när han bad mig komma, for jag ändå alltid åter, 
och så gick det alt åter på samma sätt. Vid storm hände väl ock 
att jag als icke förmådde manövrera båten, och att han då sjelf 
satte sig till årorna. Då skulle jag sköta fisket, men då var det åter 
för mig så svårt att pina de stackars lefvande betena genom att 
till hela deras längd träda messingstaffsen igenom dem, så detta 
icke heller var bättre. 

Att medfölja på jagt kunde lyckligtvis ej komma i fråga. Jag 
hade alldrig ens lossat en skott, och skulle alldrig kunnat förmå 
mig att sigta på ett djur. 

slutet af maj 1837 flyttade vi till Borgå, (vårt älsta barn, 
en dotter hade vi förlorat men sönerne Lorenzo och Ludvig, 
födda 1835 och 1836 hade vi med oss) bodde denna sommar 
på Weckjervi, vid pass 1/2  mil från staden, och påföljande 3  
vinter i en liten skral gård invid gymnasium, i brist på att få hyra 
lämpligare rum, och måste jag här åter en gång öfverklistra 
mossaspringorna och måla rummen ljust för att åstadkomma 
någon trefnad. (Sedan köpte Rbg en gård, bebyggd med ett 
litet delvis gammalt tvåvånings trädhus, dit vi efter ett års vis-
tande i Borgå inflyttade.) 

På Weckjärvi skötte Runeberg träget jagt och fiske isynnerhet 
det sednare. En dag då han satt metande vid stranden af träsket 
i sin båt, syntes på andra stranden en gubbe, stadd på vandring 
för att begära. Han ville nu öfver till byns strand och ropade an 
metarn för att föra sig öfver. Runeberg fogade sig efter hans 
begäran, rodde öfver till andra stranden, och gaf sig i språk med 
gubben som fryntligt benämnde honom wäljänä». Under färden 
ombytte han dock småningom sitt tilltalsord till »Isäntä» (hus-
bond), och slutligen, när de hunno andra stranden utbrast han: 
»Nlutta Herra te tajda sänten olla». (Herre lär ni väl vara ändå.) 

Påföljande sommar hade vi hyrdt oss sommarhem på Kroks- 

-st 
2  När han 
3  sommar 
4  idka 
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näs, och bodde der sedan fortfarande hvarje sommar intill och med 
år 1868. Sedermera ifrån 1869, bodde vi äfven under somrarne i 
staden, emedan Runeberg numera svårligen skulle orkat med att 
utflyttas. (På vårsommaren, innan vi flyttade första året till 
Kroksnäs, skulle Runeberg göra en resa till Gamla Finland, dit 
årligen en lektor från Borgå sändes för att inspektera skolorna. 
Turen föll nu på Runeberg, och så beslöts att jag fick medfölja. 
på färden. Nu besöktes utom städerna Sordavala, Nyslott, Will-
manstrand och Kexholm äfven tvenne gånger Imatra, och likså 
tvenne gånger Pungaharju på hvilket en hel dag tillbragtes, 
men till Wiborg, ehuru ifrågasatt blef ingen färd, Runeberg 
längtade till stillhet och sina abborrar. 

Ett obetydligt, af Rbg på Pungaharju yttradt skämt, skulle 
jag väl knappt komma att omnämna, om icke äfven det blifvit 
helt annorlunda omberättat än det i verkligheten sades. Runeberg 
som aldrig visade sig sentimental var visserligen högst betagen af 
Pungaharjus skönhet, men långt ifrån att häröfver utgjuta sig i 
fraser, slöt han förtjusningsuttrycken med ett: »ja här är så 
vackert att det är nästan lika vackert som Hilda Holms lill-
finger».) 

På Kroksnäs trifdes Runeberg 1  oftast bra. 2  Vanligen flyttade 
jag ut med barnen någon dag på förhand, för att han ej skulle 
besväras af flyttbråket och stöket, och när han då kom ut och fann 
alt ordnadt, och rummen prydda med löf granris och blommor, 
då syntes det behaga honom och fiskbragderna togos genast i skär-
'kådande, hvilket väl ock var fallet när någongång undantagsvis 
hände att han genast åtföljde oss till landet, men då med mindre 
välbehag, när omkring honom måste pågå rustande och ordnande 
med så väl möbler som öfriga de utflyttade effekterna. Här 
bedrefs med all ifver fisket och jagten, och småningom vexte 
gossarne upp honom till sällskap och biträde. Som jag då trodde, 
äfven dem till nöje, men detta var förhållandet endast med 
jagten, af fisket hade de alla funnit sig högst besvärade då de 
en betydlig del af dagen fingo sitta vid årorna och ro, detta har 
jag sednare hört af dem sägas me än en gång. 

Under det första året i Borgå 3  skulle jag tro att Runeberg 
skref gamle trädgårdsmästarns bref, åtminstone minnes jag med 
säkerhet att det var fallet med svaret på Stenbäcks polemik 
emot dem, att såsom någon, jag tror Dietrichson, uppgifver, Rune-
berg skulle på något vis personligt varit svårt berörd af pietis-
tiska förhållanden var icke fallet, men då just vid tiden för hit- 

1  vanligen 
2 Fiskade och 
3  skref 
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flyttningen en liflig rörelse och mycken öfvergång till pietistiska 
läror här ägde rum, (liksom ock fallet var under sednaste tiderna i 
Helsingfors), så blef ock sådant ett samtalsämne deri lifligt deltogs 
synnerligen under en tid då vi besöktes af tvenne intelligenta 
syskon, Augusta och Carl Lundahl. Många frågor i religiösa 
ämnen blefvo I- nu diskuterade, och denna allmänna stämning 
gaf sig hos Runeberg luft i de nämnda brefven. Då Runeberg 
hade läst Lars Stenbäcks svar på brefven (och tyckte att denne, 
enligt den hos pietisterne nog vanliga åsigten, ansåg sig sjelf 
altför fullkomligt säker om sin egen syndfrihet,) utbrast han: 
»Nånå, Lasse lilla, han tror att alla hans koppärr skola följa med 
honom in i himmelriket». Att polemiken mellan Stenbäck och 
Runeberg alldrig urartade till minsta ovänskap dem emellan, 
kan tilläggas, och isynnerhet sedan den kanske altför lifliga rigt-
ningen åt Pietism hos Stenbäck hade gifvit vika för sansade 
åsigter, värderade de högt hvarandra, åtminstone vet jag att 
detta å Runebergs sida var fallet, och samarbetade sednare med 
nit och vänskaplighet i psalm 2  boks kommitten. 

Omkring ett år efter flyttningen till Borgå, köpte Rune-
berg en gård bebyggd med en tvåvånings 3  trädhus, men nedra 
våningen var gammal och ansågs nästan obeboelig i öfrigt, utom 
att köket der befann sig (och att af de hvart för sig spridda öfriga 
rummen tidtals något 5,  beboddes, ja en kort tid t. o. m. Runeberg 
sjelf der hade sitt arbetsrum, hvilket dock icke i längden befanns 
passligt.) Vi voro der mycket trångbodda, och blefvo det altmer 
alteftersom barnen blefvo flere. Här föddes d. 29 december 1838 
vår son Walter Magnus. Sedan sålde Runeberg gården, men i 
anseende till Köparens död, återgick köpet. Emellertid hade vi 
hunnit flytta till ett becivämt hem i en gård nära ån, der vår son 
Johan Wilhelm föddes d. 6 febr. 1843. Sedan vi återflyttat till 
egen gård föddes der sonen Jacob Robert, den 7 mars 1846. 

Efter många funderingar beslöts nu i enlighet med min egen 
önskan (emedan vi i öfra våningen voro altför trångbodda) 
att uppreparera 5  och annorlunda inreda den nedra der jag och 
barnen jemte tjenarne skulle bo. Rummen voro små, låga, och 
ågo på jorden, 0  fuktiga och af tarfligaste slag. (Under det vi om 

somrarne voro frånvarande växte nere vid golfvet kring väggarne 
en 7  bård af sy amp som man fick sopa bort vid återbosättandet 

1  lifligt 
2  -boksfrågan 

byggning 
4  begagnades 
5  nedra våningen och på annat sätt 
6  och fingo under 
7  half aln hög 
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om hösten i dessa rum.) Detta skulle dock ickel hafva förmått att 2  
göra mig lifvet svårt, men denna tid och den näst föregående var 
i många afseenden icke glad. Dock, huru ofta döljas icke just de 
bittraste tårarne under skämtet, och tränga de sig dock oemot-
ståndligt fram, huru ofta får då icke t. ex. ett sjukt finger eller 
dylikt bära skulden (för tårar som trängt sig upp ända från hjer-
tats djup.) Att sålunda jag och barnen jemte hushållsbråket 
nedflyttade 3  i undra våningen, hade dock sitt stora gagn med s g. 
Förlusten af en liten älsklig och kär gosse, Edvard lVforits Adolf, 
född den 3 augusti 1848 (på Kroksnäs), och död den 26 october 
1851, och flere svåra sjukdomsfall inom vårt hus, drabbade visser-
ligen tungt äfven Runeberg, också hans eget bröst hade varit 
mera skralt omkring åren 1838-40. Lian hade det dock nu vida 
trefnare och kunde lefva ostördare än om vi skulle bodt i samma 
våning. Icke ens stojet af de slutligen sju blefna gossarne, sedan 
Fredrik Carl föddes d. 7 oct. 1850 4  nådde honom deruppe, han 
kunde der hafva stillhet när han så önskade och ett gladt sällskaps-
lif kunde ock sålunda der äga rum, hvari naturligtvis jag, när 
fruntimmers besök ägde rum, äfven deltog, ehuru mest med tan-
karna i nedra våningen, dit jag ock nödvändigtvis 5  ofta nödgades 
springa upp och ned för en kall trappa. 

Svåra sjukdomar förde mig tvenne gånger till grafvens brädd 
och en nödvändig, dock kanske altför ansträngd verksamhet för 
barn och hushåll 6  dold oro och svikande krafter, gjorde att äfven 
modet stundom ville svika mig. Men som sagt, att vår bostad var 
fördelad på tvenne våningar, gjorde att den nedra våningens 
mörker och tråk föga behöfde inverka på den öfras ljusa 7  trefliga 
rum och gladare stämning såsom fallet kunnat bli om alt ledsamt 
skulle trängt sig närmare in på Runeberg, än som nu behöfde bli 
fallet. Kanske orätt att benämna nedra våningen mörk, då jag 
vanligen årligen med ljus färg öfverströk väggarne der, men de 
lågt belägna små fönstren och 8  rummens läge ned på jorden, 
vållade att intrycket af det hela syntes mörkt. Också såg Rune-
berg ogerna om jag i nedra våningen emottog någon om än huru 
nära bekant gäst, och föreslog vanligen att man skulle flytta sam-
qvämet upp i den öfra. 

Der uppe kunde nu ock råda ett gladt sällskapslif sådant det 

1  gjort mig oro 
2  hafva förbittrat mitt lif 
3  -S 
4  behöfde han der störas af 
5  Si elf 
6  och marter i hjertat och dold sorg 
7  re 
8  det helas 
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så ofta bildade sig, der Runeberg var själen, och när sång eller 
någongång äfven musik ljöd der, inom de öppna fönstren, kunde 
jag der nere se huru folk samlades utanför på gatan för att höra. 

Just vid den tid då reparationerne af den bofälliga nedra 
våningen pågingo, hade Runeberg begynt skrifva »kung Fjalar>>. 
Det bekymrade mig att han stördes af 1  arbetsfolket, och han 
anmärkte sednare sjelf, huru han märkt det mina steg då jag 
rördes i de yttre rummen, blefvo alt lättare i den mån jag nalkades 
hans dörr, emedan jag var rädd att störa honom. (Anledningen till 
att jag ordat om 2  nedre våningens anspråkslöshet är att jag) 
sednare fått höra tvenne olika berättelser, hvardera grundade 
på ett skämt af honom och båda lika förvridna, dem jag vill 
berätta, och hvari dessa rum ha del. Vi suto nemligen en dag 
pratande tillsammans och jag yttrade något bekymmer öfver 
att reparerandet af de skrala rummen dock blef väl dyrt. Vi 
hade på denna tid ganska smått om att slå oss ut med endast lek-
tors lönen, då de honorarier som betaltes för Rbgs arbeten ännu 
voro obetydliga. Runeberg svarade dock skrattande: 

»Åh Kung Fjalar, 
Nog betalar» menande naturligtvis att honorariet 

skulle betala kostnaden. Rimmet roade mig och jag omnämnde 
det för någon, minnes ej hvem. 

Åratal derefter fick jag från Köpenhamn höra berättas, huru 
vid ordnandet i vårt hus af en större lokal, jag ständigt och jemnt 
med påminnelser hade legat öfver Runeberg om att han borde 
se efter arbetsfolket, i stället för att sitta och skrifva kung Fjalar. 
En gång när jag åter med mitt kält hade af brutit hans skrifning, 
skulle han i sin höga skaldeinspiration hafva vändt sig från bordet 
der han skref emot mig och högt' dligt yttrat: 

Kung Fjalar 
Nog betalar 
Dina salar! 

Menande naturligtvis att kung Fjalar vore mera värd än mina 
salar. Denna historie gjorde mig något ondt, icke allenast emedan 
jag trodde mig förstå att uppskatta Runebergs poesi, utan ock 
emedan de »salar» som då, enligt min egen önskan, inreddes åt 
mig och barnen, voro sådana att det fo[r]drades en smula öd-
mjukhet i sinnet för att finna sig nöjd med att bebo dem. 

Under en annan form återkom historien från Österbotten. Då 
lydde den sålunda: Runeberg hade sutit skrifvande Kung Fjalar. 

1  reparationerne och 
huru skrala rummen der nere voro 
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Jag hade då kommit och stuckit under näsan på honom, (så lydde 
ordagrannt sägen) en lång, lång lista på behofver för hushållet och 
begärt pengar härtill, yttrande tillika att alt detta dock blefve 
väl dyrt. Rbg hade då skrattande svarat: »Strunt på, låt gå, Kung 
Fjalar, nog betalar». Om jag i den Köpenhamnska berättelsen 
framstod som den egoistiska flärdfulla hustrun, så visades jag i 
den österbottniska nästan som en sådans motsatts, d. v. s. som 
en husragata, men i hvardera fallet som en person utan förmåga 
att kunna uppfatta Runebergs ande och lif. Och hade jag än. 
kanske i mycket tycke af den bild som den österbottnis[ka] berät-
telsen afmålade, 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 ock någon annan så fått inblicka i hans 
själ som jag det fått göra. 

Sannt är att ofvanstående berättelse mera gäller mig än just 
Runeberg, och således kanske icke bordt få ett rum här, men 
det är en svårighet som vid dessa anteckningar ofta legat mot mig, 
att jag varit nödsakad att ofta nämna äfven mig. Detta ville 
jag undvika, men lyckas icke rätt, just derföre att jag ju dock 
måste erinra mig hvad som rör honom, genom att jag så må säga, 1  
se honom i spegeln af min egen själ, 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 2  invid pyramiderne och andra stora föremål ofta en vanlig 
menniskas lilla bild, just för att derigenom så mycket lättare 
kan fattas det storas proportioner. 

Men att också i ingendera af de ofvanstående berättelserna 
sådana de från tvenne skilda orter framställdes Runeberg är 
lik honom i verkligheten, är säkert, liksom tyvärr, nästan alldrig 
någon lyckats att framställa honom så, att bilden skulle likna 
honom, i de många uppsatser om Rbg dem man sett i tidningar 
och tidskrifter. 3  

Af brefskrifning var Runeberg på det högsta besvärad. (Rätt 
afmålar han sig i detta afseende sjelf i ett fragment af ett bref till 
J. J. Nordström, som qvarlegat i hans gömmor. man börjar det 
sålunda: »Skall jag ännu våga träda fram för Dina ögon med en 
så stor syndabörda af försumlighet, som den jag låtit komma 

1 låta 
2  ofta 
3  Då jag här of van nämndt Kung Fjalar, föll mig i minnet med hvilket 

jubel Runeberg emottogs i Helsingfors vid Universitetets jubelfest högtid-
ligheter 
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mig till last och det utan att äga det minsta att andraga till mitt 
urskuldande. Käre, gamle förbunds broder haf fördrag med en 
fattig cessionant i brefskrifningsväg, som längesedan sett sig 
tvungen att gifva upp staten och nu mera, om han också någon-
gång kunde skrapa ihop några rader, icke vet hvem bland sina 
många fordringsägare han först eller sist borde söka tillfredsställa. 
Vanligen får då, vid så olyckliga förhållanden de närmaste och 
bästa vännerna vänta längst och detta har älven Du kommit i 
tillfälle att pröfva nu med mig.) Kom ett bref som borde besvaras, 
så sade han vanligen till mig: »kälta nu på mig att jag kommer 
mig att svara». Visst bjöd jag till att uppfylla det mig ålaggda, 
men sällan ville det hjelpa. Mången gång grufvade han sig öfver 
sin skenbara otacksamhet, då han ej besvarat bref, äfven sådana 
som åtföljde författares gåfvor af böcker, musikalier och dylikt, 
stundom äfven till honom sjelf dediceradt. Mången ung förfat-
tare sände honom af sina manuskript med begäran af omdöme 
om dem, blef sålunda utan svar, likaså en och atma,5 som sände 
till påseende öfversättningar af flere eller färre af hans egna verser. 
Om alla dessa gjorde det mig ondt. Mången trodde väl uteblifvan-
det af svar betyda att Rbg ej fann deras produktioner värda ens 
ett sådant. Men någon utväg att afhjelpa deras bekymmer stod 
mig icke till buds. (Till personer, som jag i hans ställe kunde till-
skrifva, bad han' stundom mig i sitt ställe expediera bref, och då, 
liksom med alla bref dem jag på hans vägnar skref, läste jag alltid 
upp dem för honom innan afsändandet. Emellertid hände dock 
stundom att om mottagaren var missnöjd med det svar de fingo 
så 2  blef man ond på mig och ansåg mig vara skuld till afslag 
eller hvad annat ovälkommet brefvet innehöll, till och med stund-
om då han hade sjelf dikterat det mening för mening.) Gällde 
det ett skämt kunde han dock vara road af att skrifva t. o. m. 
bref. Så t. ex. en gång, det torde varit då psalmboken trycktes, 
erfo[r]drades nödvändigt med dagens post ett bref till B. 0. Lille. 
Efter att hafva uppskjutit till det sista, och jag enligt ordres 
hade »käftat», svarade han på min erinran om att posten snart 
skulle afgå, att nu skulle han sofva middag. Jag måste då ännu 
invända, att brefvet ju vore så oundgängeligen nödvändigt. 
»Skrif sjelf, så får du se hur godt det är», svarade han. Nå, ja, 
till en så bekant person som Lille var jag ju ej rädd att skrifva, 
och sedan jag derpå 3  skrifvit de behöfliga få raderna gick jag att 
för Rbg som låg på sin soffa, uppläsa brefvet, för att vara säker 
på att rätt hafva uppfattat hvad som borde sägas. 1 brefvet hade 

1 of 
2  vreciga 

så gjort 
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jag nämnt att jag fungerade som Rbgs handsekter, men under-
tecknadt brefvet med mitt namn. »Icke brukar handsektern ut-
sätta sitt eget namn», sade Rbg skämtande, satte sig upp och 
skref härom ett långt gyckel, mångdubbelt längre än hvad som 
skulle behöfts för affärens skull om han hade skrifvit om den. 

Ett annat skämtbref, som han i mitt namn skref dagen efter 
Walters födelse, 1  till min syster 2  vill jag afskrifva. Det lydde: 

Egen Carolina! Runebergs bref har redan underrättat dig om 
min resa. Det blef alldeles oförmodadt. Tänk om jag varit i Hel-
singfors nu, fast jag just ej är i mindre bryderi här. Du kan 
föreställa dig att ej ha det minsta i ordning bland villfremmande 
menniskor, med sådant tjenstefolk till. Lisette tycks väl röras 
af och ann och vara vid lynne, men jag har ej kunnat föreställa 
mig, att hon skulle vara så minneslös. Det är ändå en lycka att 
jag har henne helst att lita till, fast Gud skall veta att det nog 
märks att jag sjelf är orörlig. Åhå, fru Lauren är ändå fru Lauren, 
icke att jag just kan klaga på fru Calonius heller, ty nog gick alt 
bra, men visst är det ändå skilnad. I dag t. ex. är hon bjuden på 
stor bal till Handl. Silvius och blir borta hela natten, så att jag 
får finna mig så godt jag kan. Det har sina olägenheter med de der 
nåderna. Runeberg har låft att icke gå på balen, det är ändå en 
tröst. Han ligger i blåa kammarn näst intill min och är lättsöfd 
och outtröttlig som vanligt. Den stackarn får nu hålla till godo på 
en soffa, då Malmen har hans kammare der ren, men jag tror 
knappt att han skulle ge sig ro att vara så långt skild från oss om 
det än lät sig göra. Han U.r nu till nätterna ha bekymmer om de två 
äldre gossarne, och jag kan säga att han sköter dem så godt som 
natt och dag, så att han är just exemplarisk. Men jag har ännu 
icke nämnt något om den lilla. Doktorinnan vägde honom, han 
var på nageln sju och en half mark. Hon undrade att han var så 
fasligt liten, men Ludvig var icke heller större, då han blef född, 
och som .jag kunde se, låg det lilla knytet nästan fast på sängen 
ännu då hon tog af. Likväl tyckte hon att han var rätt knubbig 
och fast i hullet och, det förstås, altfön söt. Jag skulle ej så mycket 
lita på henne, men andra som sett honom försäkra detsamma. 
Fru Öhman var här redan i går aftse. Hon kunde ej nog beundra 
honom. Han är den vackraste af dina barn, sade hon flere gånger. 
Eljest är han helt och hållet efter hvad jag tycker, Runebergs 
afbild. Rätt snäll har han varit ända tills för en stund sedan, då 
han började knorra litet. Nu sofver han dock godt åter. 

1  vill jag också här afskrifva 
2  Carolina 
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Söta Carolina, kom nu med det allra första hit, Runeberg ber 
Dig hälsa Tengström och säga att han ej får sätta några om och 
men för din hitkomst, om han har minsta förbarmande med 
honom, som denna tid får vara både värd och värdinna på en 
gång. Kära Du, hvilken lycka att jag helst fick opp gardinerna 
innan detta inträffade och att rummen ännu äro rena sen julen. 
livad hade jag annars företagit mig här, der det säges att visi-
terna göras redan andra eller tredje dagen. 

En låda ljus skulle du vara god och hemta med dig, vaxade 
eller ovaxade huru du tycker, äfvensom sex qvarter sticktyg till 
kristningsmantel, och den der lindan, som jag sist skref om. Jag 
bad väl Runeberg nämna om detta i hans bref till Dig, men 
som jag ej litar på hans kommissionärskap, så upprepar jag det 
åter här. Ursäkta de krokiga raderna, det går som det går att 
skrifva i detta skick, jag gissar att du väl finner stilen ock olik den 
vanliga. Din Fredrika. 

Liksom i detta'. gyckelbrev, roade det ofta Runeberg då han var 
vid gladt lynne att skämta om sin 2  stora verksamhet i hemmet, 
i barnens vård, uppköp och dylikt hvarmed han alldrig i sjelfva 
verket befattade sig. En sådan der tafatt hjelplös och opraktisk 
person, sådan mången poet beskrifvits, var dock Runeberg inga-
lunda. 3 I sådant som roade honom, som t. ex. jagt och fiske till-
hörande saker (liksom ock i vården om allehanda djur dem han 
uppfödde) var han både verksam, fintlig och handasläng. Rodde 
raskt och kraftigt sin båt, till dess han ej mera behöfde det, sedan 
sönerne började vexa upp, men också då någongång om så föll 
sig, men häraf kan jag ej påminna mig att han ens på skämt 
brukade skryta, såsom han det brukade om han någongång t. ex. 
vattnade eller satte stöd åt en vext i trädgården eller något 
dylikt, då han sedan skämtande tillegnade sig som sin f örtjenst 
all fägring en sådan framdeles kunde utveckla, eller isynnerhet 
om han det minsta hade befattat sig med hvad annat som före-
kom. Likaså då han, besvärad alltid af att förvara någon nyckel, 
lät mig sörja för att schatullnyckeln fanns i behåll, då gycklade 
han om huru han ej kunde få pengar, utan att begära dem 
af hustrun. Ja, jag tror väl att t. o. m. folk någongång trodde 
verkligen så vara fallet, då han af mig fo[r]drade nyckeln. 
Men att (han icke ville ha besvär med nyckeln, kom sig ingalunda 
af vårdslöshet i affärsväg; han hade alltid full ordning och 
reda på kassan) 4  Ofta roade det honom ock att genom alle- 

1  skämt 
2  utomordentliga 
3  Roade 
4  ja till och med i hurudana sedlar den bestod. Råkade han någon 
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handa påhitt sätta mig i förlägenhet. »Hör du, hvar har du 
efterrätten?» då han visste att sådan ej fanns, ja sjelf på förhand 
förklaradt den onödig då nån bekant gästade oss. Eller: »nej, 
hvad du i dag har bullat upp på skryt rigtigt», då anrättningen 
kunde vara alldeles vår vanliga (eller: nej se så grann du i dag 
styrt ut dig», då jag bar samma drägt som jag dagligen i vecko-
tal burit.) Lyckades han då få mig förlägen så roade det honom. 
(Alt mer vanligt blef att Runeberg begagnade hvarje tillfälligt 
hinder för brefskrifning, ett litet illamående för dagen eller dylikt, 
för att uppdraga åt mig att besvara ett eller annat bref, då han 
lät urskulda sig med att vara hindrad, och sålunda fann sig sä-
kert mången som hoppats på bref af hans egen hand, illa belåten. 
Under de många åren af hans sjukdom, var han högst snabb att 
besvara alla bref, då han dertill endast behöfde att be mig skrifva. 
Nu då han ej sjelf kunde skrifva, slapp han att plågas af bref-
skrifveri. Tidigare när ett bref kom, beklagade han sig redan före 
dess öppnande öfver möjligheten att nödgas besvara det, och måste 
sådant verkligen ske, så ordentligt jemrade han sig 2  skämtande. 

Vid ordnande af gamla bref till Runeberg, föll mig några i hän-
derna hvilka påminte mig om en gammal, nu redan nästan glömd 
historie, en osanning den, som så mycket annat som om Rune-
berg berättats. Här må ett af dem få rum 

Helsingfors le 8/20 maj 1854. 
Monsieur! je prends la liberte de vous envoyer un passage 

du Journal d'Augsbourg pour que Vous puissiez inger par Vous 
meme de l'interet touchant que Vous porte un malheureux jour-
naliste Anglais. Il vous croit en route pour la Siberie et Votre 
famille tout exploree de ce depart force. Quand j'ai lue cela, je 
me suis mis å prendre des informations å Helsingfors å sujet de 
ce triste venement; la popularite dont jouit votre nom, monsieur, 
grace å l'aureole litteraire qui l'entoure, a' facilite mes recherches. 
j 'ai appris å ma grande satisfaction, que ce n.'etait lå, qu'un des 
mensonges grossiers dont la presse anglais se plait å remplir ses 
colonnes, dignement inspire par ces grands menteurs politiques, 
Russel et Palmerston. Peut-ötre ne trouveriez Vous pas indigne 
de Votre plume, monsieur, de donner un dementi formel å ce 
mensonge. Recevez l'assurance o. s. v. Underteckna dt B. de 
Moller, Colonel aux gardes imperiales des hussards de Grodno. 

Härmed följde ett utklipp ur den nämnda tidningen innehål-
lande: »Eine Korrespondens des Morning Chronicle, dat: Kopen-
hagen 15 aprill, sagt! (här följer först några rader angående Sver- 

dylika 
deröfver 
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ges politik gentemot Ryssland och England och sedan heter det) 
Der Berichterstatter entwirft darauf ein diisteres Bild von den 
Leiden Finnlands und fiigt herzu: Das schrecklichste kommt noch. 
Runeberg, der grösste (!) lebende Dichter der Christenheit, der 
Abgott aller nordischen Nationen, der Skalde seines Vaterlands, 
und der Freyheit, so weit es die Russische Censur gestattete ist 
verschwunden. Er ist nach Sibirien oder in das innere Russlands 
geschleppt worden. Seine Familie ist 1  unertröstlich». Ytterligare 
några funderingar om Sverge England och Ryssland, som vidare 
följa, afskrifver jag icke. 

Också detta bref blef obesvaradt, och likså dementin åt 
Augsburger Zeitung icke gifven. Skulle väl ock varit onödigt då 
Runeberg ägde bättre sätt att gifva ifrån sig tecken att han lefde. 

(Då Nadeschda 184[1] till jul utkom, låg jag sjuk, började få 
dagar derefter att yra, och när jag efter nära fyra veckors 
våldsam yrsel kom till medvetande, var ibland det första man 
meddelade mig, den glada nyhet att hela upplagan var utsåld. 
Detta var nu ett slående bevis på huru man nu alt mer uppskat-
tade hans skaldskap. Om de små honorarier Rbg hittills erhållit 
äfvensom om allehanda ledsamheter han i bokhandelsväg var 
utsatt f öre, kunde väl vara skäl att orda, men då jag tror att 
Strömborg ärnar 2  skrifva härom, och jag lofvat lemma honom en 
hop materialier härtill, så befattar jag mig icke härmed.) 

Fråga har uppkastats angående när Runeberg 3  började att 
skrifva Kungarne på Salamis, och huruvida det skedde innan han 
börjat Fänrik Ståls sägner. Att af de stycken han sednare intog 
i samlingen, 4  åtminstone Molnets broder är af äldre datum, 
är kändt, men frågan gäller väl egentligen när han började tänka på 
att bilda en serie. Svårt är att uppgifva något härom, då jag 
fruktar att vilseledas af mitt minne. Härom kan jag icke med säker-
het något upplysa, endast det minnes jag, att när jag hade läst 
och beundrat första scenerna af »Ku.ngarne på Salamis», och 
Runeberg talade något om sina funderingar i afseende å detta 
stycke, jag mente att hur vackert detta än vore, så dock nästan 
undrade jag öfver att han, såsom mina ord råkade falla: ville beta 
på allmänningen, då han ägde fördelen af att äga sin egen afskilda 
hage som ännu ingen begagnat och som dock egde så många 
egendomligheter. Skulle han redan vid denna tid hållit på med 
Fänriken, såsom ernad till ett helt, så hade jag ju föga kunnat 
fälla besagde uttryck, (hvaremot väl kunde hända att något 

1  trostlos 
2  orda 
3  skref första akten af K 
4  några äro af äldre datum som t. ex. Grafven i Perho 
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enskildt stycke då redan kunnat finnas. Säkert är att det var i 
vår gamla gård som han började Kungarne. Att 1841 åtminstone 
en akt fanns skrifven, finner jag) 1  

Att »Kungarne» sedan i många år hvilade med endast några, 
möjligen tre, akter skrifna är kändt, liksom att stycket återtogs 
och fullbordades först en liten tid innan det utgafs. (Af ett 
fragment af ett bref som Rbg hade skrifvit till utgifvaren af 
Kalendern Nordstjernan som svar på hans begäran om bidrag 
synes att han då hade en akt af Kungarne på Salamis skrifven. 
FTan yttrar nemligen bland annat: »att nu insända det omtalta 
fragmentet har jag flere betänkligheter vid, framför alt att det 
skulle blifva för långt, emedan det för att äga helst något betydelse, 
skulle komma att utgöras af en hel vidlyftig akt ur en dram. Ett 
sådant stycke kunde icke gerna.lämpa sig för kalendern, och något 
annat har jag icke nu». Också nämnes i brefvet om att Bokhand-
larn trott sig genom Öhman hafva å Rbgs vägnar fått nån slags 
löfte om bidrag, hvilket Rbg förklarar som missförstånd af Bok-
tryckarn. Då Lektor Öhman 1841 var rest till Sverige synes altså 
att af Kung: på Salamis då åtminstone en akt var skrifven. Till 
yttermera bekräftelse tjenar, att å papperets (samma der koncep-
tet finnes) andra sida är tecknadt: 

1 scenen. Leontes, Hyllos (går efter Tekmessa) 
2 scenen. Leontes Leiokritos 
3 scenen. Rhaistes, de förra 
4 scenen. Leontes, den räddade 
5 scenen. Tekmessa, de förre 
6 scenen. Leontes ensam) 
Bland de första »fänrikar» som skrefs torde hafva varit Sven 

Dufva och v. Konow. Ofta hörde jag Runeberg tidigare tala om 
huru önskvärdt det vore, att någon ville skrifva en historie om 
1808 års krig, och han dertill sökte öfvertala Lektor E. Öhman. 
Sjelf hade han, som kändt är, reda i Helsingfors börjat skrifva 
en roman från denna tid, ehuru han alldrig fullbordade den. 2  

1  genom sammanställningen med datum af ett bref med andra data 
2  Att man från flere håll sednare sökt utfinna, »hvem som menades» 

med den ena eller andra af de personer hvilka af Runeberg icke nämnts med 
namn i Fänrik Stål, liksom ock att nian af de namngifne uppsökt alla möj-
liga små historiska upplysningar, bland flere personer af samma namn sökt 
taga reda på hvilken Runeberg just på det eller det stället menat, hvilka 
af dem som just den sagda dagen kunnat vara närvarande och som han 
således åsyftat och dylikt, var han långt ifrån att vara belåten med. Han 
ansåg detta vara störande för den poetiska verkligheten. Till de namnlöse 
hade han ock sällan haft någon personlig förebild. De voro vanligen personi-
ficationer af en eller annan sida af hvad han i sin själs föreställning såg och 
ansåg som sannt och verkligt. När de sedan af andra förseddes med stöflar 
och sporrar och historisk verklighet, så 
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Innan Runeberg utgaf Fänrik Stål, första häftet, hade 
han visserligen haft i sinnet att ännu 2  skrifva några flere stycken 
till samlingens andra häfte, ehuru det icke kom att ske. Engång 
sade han sig erna skrifva »en fänrik» som skulle gå på melodin 
till Yankee doodle, och då jag alldrig hade lyckats att få höra 
denna sång, så sjöng han 3  melodin nära mina då redan skrala 
öron och sade att deri skulle uppträda amerikanare. Huruvida 
han äfven nämnde någon finne såsom tillhörande stycket minnes 
jag icke. Ibland Runebergs papper hafva vi icke funnit flere 
spår till utförande af denna tanke, än följande, troligen dertill 
ernade rader: 

»Höj ditt stjernbaner mot skyn och svärma öfver hafven 

Mäj förtryckarn för din fot och höj ut stoftet slafven 

Var den unga verlden du, den gamla är begrafven 

En annan bit, troligen ock hörande till någon tillernad »fänrik», 
ehuruväl förmodligen ej till den amerikanska (då versslaget ej 
är detsamma) fanns ock ibland papperen. Den lydde: 

1Vratrosen Neck. 

Han rasat altsen sista slag 
 trakt, 

Han hade rasat natt och dag 
Ombord på Kungens jakt. 
Hans panna fått i striden bräck 
Han sutit bunden under däck 
I våldsam feberyra 
Matrosen, gamle Neck. 

I storm, i lugn, på sjö, i hamn 
Altsen sitt sår han fått 
Han tyckt sig ropas, hört sitt namn 
Kommando, kamp och skott, 
Och ryckt på sina fjettrar då 
Och styfvat skot och mannat rå. 

1  andra 
2  tillfoga några stycken, men 
3  den 

8 
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(På ett papper der å första och andra sidan finnes koncept till en 
s6ne ur Kungarne på Salamis, ett i  qvartblad af ett ark i litet 
format, och itu vikit, finnes på första 2  sidan 69 rader, på andra 
sidan 65. Detta nämndt som ett exempel af huru sammanträngdt 
han ofta skref sina koncepter. Tredje sidan är tom och på den 
fjerde står skrifvit med b[l]yertz; nere på sidan: 

»Hertig Carl, 
Hatten af. 

Men akten i besvärligt lyfta handen 
För det ert hufvud tycks er sitta högt 
Skall jag med Herrans hjelp väl finna en 
Som mäktar flytta det en smula lägre» 

och litet lägre ner, utom ett par utblekta ord oläsliga 

»Hertig Carl, 
suggor, paddor, ödlor, 
I etterfyllda alster af Guds vrede 
— — — säckpipor ären I 
Men slika satans pipor 

att I låten 
Fast mun ej klämmer Er» 

Om detta varit ernadt till något eller endast ett infall för ögon-
blicket att ge röst åt Hertig Carls uttryckssätt, känner jag icke.) 

I ett exemplar af Fänrik Stål II, som Runeberg tillsände Natalia 
Castren, hvars ende barn, sonen Robert då läste i privat Lyceum 
i Helsingfors, skref Runeberg 

Till Natalia Castren. Hjertligt välment fast 
Sjutton fänrikar väga så visst 
Ringa hos henne mot en lyceist. 

Ibland de i häftet 1 af Runebergs Efterlemnade skrifter in-
to gna stycken, finnes pag. 6 äfven ett fragment af något till-
ernadt stycke, som troligen varit ernadt att behandla en serie 
scener ur andeverlden. Af åtskilliga omständigheter synes mig 
troligt att detta härleder sig från något af de tidigaste åren af 
Runebergs vistelse i Helsingfors. Otvifvelaktigt hör till samma 
serie ett fragment, anför ofullständigt för att 3  böra i 4  häftet 
intagas. Det lyder sålunda 

1  litet 
2  och andra 
3  kunna 
4  sam 



0. 
Som klangen, dyre, af din egen röst. 

A. 
Från hvilka verldar, rymder, hin-ilar, kommer den. 

0 • 
Ifrån ditt hjertas himmel som min himmel är. 

A. 
Ilar sången ord som kunna fattas, återges? 

0. 
»0, höga ande, ljufva menskoväsen o!» 

A. 
Och vet Obscura hvem det är som kallas så? 

0. 
Jag vet det ej, men tonens ljufhet lifvar mig. 

A. 
Ej mer jag andas vid din barm så lätt som förr 
Lös dina armars blomsterband, de trycka mig. 

0. 
0 ve! Hur blef Obscuras famn en boja nu? 

A. 
Den blef det för det nya späda ordets ljud. 

0. 
Hur ljuder detta mörka fruktansvärda ord? 

A.  
Kom, ljuder det, kom ljufva menskoväsen, kom. 

0. 
Från hvilka verldar, rymder, himlar sjunges så? 

A. 
Omkring oss, öfver, under oss; från oss blott ej. 

0. 
Är tystnadt nu min älsklings ljufva strängaspel? 

1  återges 
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A. 
Det ljuda skall på nytt hos den som kallar mig. 

0. 
Med hvilka vingar, dyre, skall du honom nå? 

A. 
Lös blott din famn och lätt till honom sväfvar jag. 

0. 
0 ve! jag kan ej lösa det olösliga. 

Lux. 
Gode engel kom, vid skaparns thron 
Låt oss böja tacksamt våra knän. 

Charitas. 
Ljusa engel vill Du sjunga, du, 
Någon ny beundrans helga fröjd. 

Lux 
Prisa vill jag den allsmäktige 
Som i mörka bojor menskan slog. 

Ch. 
Han, Obscuras älskling, ynglingen 
Som vid källans djup i oskuld log 
Suckar han i mörka bojor nu? 

L. 
Skymd är källan för hans mulna blick 
I en öken går han, tärd af qval 
Och Obscura nu hans boja är. 

Ch. 
Hvad är skulden till så bitter lott? 

L. 
Skulden är hans väsens gudadjup. 

Ch. 
Är det brott att vara gudalik? 

L. 
Det är nåd han lider, icke straff. 

116 
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Ch. 
Ljusa engel, mörkt är nu ditt tal. 

Lux. 
Skön vid källans spegel Amans satt 
Älskade Obscura, dunkla flicka 
Njöt i oskuld lifvets sälla dag. 
Så han lefde i en segers frid 
I det tämda ondas-  glada famn 
Men den höga segern var ej hans 
Och han visste ej hur hög den var. 
Då varkunnade sig  
Öfver blomman af sin 
Väckte Amans ur hans slummer 
Och åt qvalets makter honom gaf. 

Ch. 
Hvilken åska lät den evige 
Skaka djupet af hans ro? 

L. 
Svagt är hotet djerfve Charitas 
Ingen åska stör en oskulds sömn. 

Ch. 
Säg, o engel, då, hur väcktes han? 

L. 
Tyst, af himlens ande buret, smög 
I hans hjerta kärleks ordet kom! 

Följande två rader med Runebergs stil fann jag på en papperslapp 
hvilka icke torde vara tryckta: 

En mäktig ande bär sitt qval och ger 
Ej låga vittnen del af sina sorger. 

På ett blad der ett psalmkonsept upptager mesta rummet, fann 
jag utom en rad: »Fläcka de sin fana, Albions söner», äfven föl-
jande strof: 

Vi Europas förpost mot naturen 
Mellan isar är vår lager skuren 
Och vårt bröd vi ryckt af is och snö. 
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Likaså på en alldeles liten papperslapp följande rader: det måste 
vara ett folk sådant som desse referenter, som skall tro, att man 
icke kan sjunga om sitt fädernesland och dess vackra minnen, 
utan att vara orolig och kanstöpa. 

Tre bref, alla I- medförande hvarandra liknande underrättelser 
men ändå olika, vill jag här afskrifva, 2  emedan de äro beteck-
nande för Rbgs sätt att skämta: 

Den 9 febr. 1843. 
Bästa Carolina! 

I går morse kl. 7 fick Fredrika en gosse som är mycket stor 
och mycket ful. — — — och har sedan befunnit sig långt bättre 
än man kunnat hoppas. Gossen vägde 10 m. och var således 
långt reputerligare än någon af de förra. Äfven han tycktes 3  
finna sig väl, åtminstone låter han ej mycket höra af sig. Det hade 
väl passat bättre om det denna gång blifvit en flicka, då tre gossar 
och en flicka hos oss motsvarat tre gossar och en flicka hos Er, 
och utsigt sålunda varit att i en framtid se hela den Tengströmska 
och Runebergska rikedomen sammanslagen, men man får ibland 
lof att åtnöja sig med trefjerndels uppfyllande af ens önsk-
ningar. — — — — 

Goda Carolina! 
Emedan jag kom att glömma att på förmiddagen skrifva 

Dig till, måste jag nu göra det i alra största korthet för att himla 
med posten. Du väntar väl sannolikt att få höra några intressanta 
nyheter härifrån, då Du ser detta, men jag måste beklaga att jag 
denna gång ej har annat än gammalt nytt att meddela Dig, det 
nemligen att Fredrika fått sig en liten gosse, hvilket händt henne 
redan för femte gången. Den lille halfdussin sökaren föddes i går 
middagstiden och var djerf nog att väga en mark mer än den 
största gädda jag fått i mina dagar, d. v. s. dryga elfva marker. 
Tala icke om detta för Tengström, att jag slipper att åter börja 
kalla honom för farbror. 

Att jag hellre önskat mig en flicka kan Du väl sluta till af det 
värde Du vet mig sätta på fruntimmer isynnerhet skulle jag nu 
göra anspråk på att få sådana af Fredrika, då jag med åren börjar 
få alt mera svårt att finna dem sjelf. Men stor sak, jag har sökt 
mig mina tröstegrunder. 

1  medsamma med 
2  såsom 
3  be 
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Det har försports här att alt hvad pojkar heter framdeles skall 
nödgas lära sig ryska språket och då vii vår fattiga stad, icke ens 
kunna bestå oss inqvartering, fröjdar jag mig i hoppet att lika fullt 
få höra de kära ljuden mumlas omkring af åtminstone fem trutar. 

Fredrika är ganska rask och ännu ganskare nöjd att ha sluppit 
sitt bekymmer. Eljest var hon mycket modstulen och skral under 
de sista tiderna, så att det är som en dager att se henne emot 
hvad hon var då. Jag hoppas alt godt för henne, äfven att Du 
goda, kommer ut till oss på ett ryck för att se efter henne och öka 
vår glädje. Tusen helsningar till Er alla. 

Borgå d. 8 mars 1846. 
kl. 4 eft. m. 

Goda Carolina! 
Med stor fägnad får jag nu berätta för Dig att Fredrika sist-

ledne måndag d. 7 fick sig en gosse till, den sjunde i mantalet, ifall 
ej jag sjelf får gå med i räkningen som vanligt. Det bästa var att 
alt aflopp så lyckligt och lätt att ingen af de andra kostat sin mor 
så liten press som denne nykomne. Fredrika var rätt på väg att 
af pur glädje ådraga sig en betänklig matthet efteråt. Nu mår 
hon åter utmärkt bra, och får också fred att taga sig, emedan gossen 
är till den grad sömnig och trygg, att jag oupphörligt erinrar 
mig Stubbans ord om brodren: »om han ville dricka helst, att man 
kunde få honom att yttra ett ljud». Men kanhända kommer hans 
tystlåtenhet icke såsom Stubbens af flegma, utan deraf att han 
vill passera för vigtig här i verlden, emedan han väger 12 marker. 
En sak ger mig ändå litet att tänka på. Jag vet ej huruvida 
Fredrika är rätt belåten att det blef en gosse åter. För säkerhets 
skull har jag derför tänkt ut åtskilliga tröstegrunder för henne, 
ifall hon skulle röja några bekymmer i detta afseende och dessa 
tröstegrunder tar jag mig nu friheten att underställa din mognare 
pröfning: 
1:o har jag tänkt säga henne, att han som karl ändå alltid är karl 
2:o att han som sådan, icke kommer att ha hälften så svårt att få 
sig dugliga stöflar, som hon i all sin dar haft att få sig skor dem 
hon kunnat fördragal (Jag hade alldrig haft svårt att få passliga 
skor. Troligen var ock detta 2  ett skämt just med anledning af 
att han sjelf ofta 3  plågades af sina stöflar, och brukade klaga 
öfeer den pina de vållade honom.) 

1  Misstag af Rbg. 
2  just 
3  -st 

Din tillgifnaste 
J. L. Runeberg. 
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3:o att han som karl får vara tio gånger sämre än en förflugen 
qvinna, utan att ändå passera för dålig. 
4:o att han alldrig kommer i samma 1  nödvändighet som hon att 
vara borta från hushållet och grubbla öfver hur alt går vind för 
våg; och 
5:o att då han en gång i verlden blir kär man slipper se honom 
hemma, då ett motsatt förhållande till den grad inträffar med 
flickor, att man nödgas ha icke blott dem utan äfven deras 
fästmän dagligen på halsen, som Du nogsamt vet. Detta sista 
skäl har synts mig så vigtigt, att jag omständligare utfört det 
sålunda: 
Om vi nu ägde sju flickor, istället för lika många gossar och alla 
dessa råkade få sig fästmän på samma tid, så är det obestridligt 
att fjorton barn blefve ett stundligt påhänge i huset. Hvilken för-
färlig aspekt för en Lektor i Borgå. Sju gossar deremot försvinna 
hemifrån i samma stund de få sig flammor, så att förhållandet 
emellan sju gossar i ett hus och sju flickor, i sjelfva verket för en 
gifven tid kan bli som mellan 0 och 14. Men detta antal fjorton 
kan med skäl fördubblas, om man betänker att de respektive 
kontrahenterne med alt sitt hängande, suckande och släpande 
sannerligen kunna räknas tjena för dubbla dar. Vore Du nu 
fru Schulten i stället för fru Tengström skulle Du kanske ännu 
klarare än Du nu gör, kunna fatta hvilken omätlig skilnad det är 
emellan besagde 0 och 28. Sådana äro nu de skäl med hvilka jag 
vid tillfälle tänker trösta Fredrika, jag hoppas du godkänner dem. 

Efter allt kvad jag kan se, torde tillståndet här ej komma att 
lägga några hinder i vägen för min tillernade resa till Helsingfors 
till brölloppet. Ogerna ville jag umbära glädjen att få vara till-
städes vid en fest i hvilken jag, i alla händelser såsom frånvarande 
eller närvarande kommer att med hela mitt hjerta deltaga. Den 
22:dra är det icke så. Jag har fått vara frisk och rask denna tid 
och är nu outsägligt glad dertill öfver att alt här hemma gått så 
lyckligt. Det var annars en sorgetid den här sista och jag fruk-
tade att den skulle komma att utsträckas hela denna månad 
igenom. Döm då om jag vore stämd att jubilera med Er. 

Hälsa Tengström och flickorna tusen.defallt från mig och 
Fredrika och oss alla. Kellgren och Sofi hoppas jag endera dagen 
få träffa här. Kom ihåg att klä Nattu på det alra utsöktaste till 
brud, så att Castren får sin lilla samojediska höga visa riktigt sött 
inbunden också. 

Farväl bästa! Jag börjar längta till Er. 
Din tillgifnaste 

Borgå d. 10 oct. 1850. J. L. Runeberg. 

belägenhet som hon 
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Man har stundom sett uppgifvas det Runebergs »Sveaborg» 
skulle af censuren blifvit struket. Detta är en fullständig osanning. 
Det var Runeberg sjelf, som af grannlagenhet, för att icke såra 
den längesedan aflidne kommendantens aktningsvärda famille, 
icke tillät detta styckes tryckning. (lians mening var dock att 
stycket skulle tryckas efter hans bortgång, och ålade han också 
tvenne af sönerne att hafva på sin omsorg det stycket efter hans 
död skulle blifva tryckt.) 

En annan stundom uppdukad grundlös historie gäller äfven 
»Fänrik Ståls säg-ner». I Sverge har flere gånger uppgifvits att 
de af sensuren skulle blifvit förbjudna. Äfven detta är fullkom-
ligt falskt. Endast några få, ganska oskyldiga ord anhöll Censor 
på det artigaste att Runeberg ville ändra, hvilket han ock utan 
invändning gjorde. En sägen om huru han skulle hafva skrifvit 
Kulneff för att blidka motståndet, och derigenom skulle på högsta 
ort hafva lyckats vinna sin afsigt, saknar hvarje det minsta spår 
af grund. Också skulle sådant varit så rakt motsatt Runebergs 
sätt och åsigter att det är obehagligt att se sådant berättas. 

Till den verkan detta möjligen kan medföra, har jag i dessa 
mina anteckningar sökt gendrifva några 1  osanna uppgifter om 
Runeberg. Man har föreslagit mig att skrifva en biografi öfver 
honom, för att derigenom möjligen i någon mån motarbeta sådana 
från olika författare, hvilka tro sig, på grund af några aftnars 
sammanvaro, kunna skrifva om honom. Man har föreställt mig 
hvilken massa af osanningar af sneda uppgifter, oförstådda ut-
tryck och vanställande bilder af honom inom en tjugu år skola 
hafva rotfäst sig i allmänna omdömet, såsom varande sanna bilder 
af honom. 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 att fortsätta. 
Kanske de dock i en framtid kunna lemna någon liten upplysning 
i ett eller annat, åtminstone ur Rbgs hvardagslif. 

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 fo[r]dras en förmåga 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. 

Med verklig bäfvan tänker jag på hvilka karrikatyrer af 
Rbgs sätt att taga lifvet, af hans samtal och meddelanden som 
skola utgifvas i verlden, med påstående att vara sanna bilder. 

1  af de 
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Kunde man blott fotografiera hans ord under en enda af de nätter 
då han, helst omgifven af några unge män, uttalade sina ideer om 
det högsta som det minsta, än skämtande, än med varmaste och 
djupaste inspiration, då vore det annorlunda. De »zerrbilder» 
hvilkas framträdande jag fruktar, i följd af hvad man redan sett 
af sådant, äro något helt annat. Vanligen vill man framställa 
honom såsom sväfvande i luften, och hans storhet var just den att 
han alltid stod med 1  fötterna på jorden, huru högt än hans ande 
i det samma 2  hann 3  

Tvenne uppränningar till arbeten dem Runeberg ernade utföra, 
men dem han troligen icke ens hade börjat med att skrifva, må 
jag 4  omnämna. Det ena skulle bli dramatiskt, och dess ämne 
var Kejsar Josef den andre. Besynnerligt nog har jag glömt huru 
han tänkt sig detta utfört, endast det minnes jag att jag 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 ordnadt, 
ehuru det icke heller blef satt till pappers, var hvad han någon-
gång benämnde »Arabflickan», men ock »Schejkens hustru». Först 
introduction, Lejonjagt — Troligen ehuru jag icke säkert minnes, 
vanns dervid Arabflickan. Sednare i Schejkens hem befaller han 5  
sin hustru att stoppa och knäböjande räcka honom hans pipa. 
Hon är stolt, hon nekar. Schejken° ger sin hund samma befallning 
och då denne icke lyder träffas han af schejkens skott och ned-
faller död. Nu upprepar schejken sin befallning, denna gång till 
sin älsklingshäst, och då äfven nu befallningen icke blir åtlydd, 
fälles äfven hästen af sin herres skott. Än en gång upprepas 
befallningen till hustrun, hon lyder. Båda dessa uppslag till nya 
stycken förehade Runeberg få år innan han insjuknade, så att 
om ej denna olycka inträffat vore väl möjligt att han kunnat 
utföra någondera. Till ett annat dramatiskt arbete, »Sir Hudson 
Lo we» (hade han skrifvit ett par scener, den första emellan 
några officerare under hans vistelse på Elba, den andra mellan 
Lady Lowe och hennes son på Elba,) 7  men detta var tidigare 
skrifvet, vid en tid då vi läste Las Casas memoirer från St. 

1  båda 
2  ögonblicket 
3  i fjerran regioner. 
4  dock 
5  henne 
6  befaller 
7  hade han skrifvit en scen emellan Lady Lowe och hennes gosse, 

afskrifven i den samling som göres af Runebergs efterlemnade otryckta 
skrifter, eller rättare sådana som ej äro kilade att tryckas. Skall här af-
skrifvas . 
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Helena och Runeberg ansåg Hudson Lowe såsom orättvist 
klandrad af fransmännen. 2  

Fragment af ett tillernadt skådespel: Sir Hudson Lowe. 

Lady Lowe 
Så när Europas stater fåfängt satte 
Mot strömmarna från Seinen dammar, stod 
Det gamla England ensamt obesegradt, 
Frankrikes härar på dess ena sida 
Som vesterhafvets vågor på dess andra 
Fann gränser vid dess strand. Dock du är barn 
Och ser ej allt ännu. 

Harry. 
Min goda mor, 

Det sjungs ej fåfängt i den sköna sången 
Att England aldrig aldrig skall bli slaf. 

Lady Lowe. 
Och detta England är ditt fosterland! 
Tro mig, mitt barn, att mången ädel man 
Som pröfvat lyckans skiften, lifvets bördor 
Och för det goda kämpat segerrikt 
Med glädje skulle lida hvad han lidit 
Och börja om från början hvad han gjort 
Blott för att få hvad födseln gifvit dig, 
Blott för att vara Engelsman, som du. 
Du kan väl säga kvartåt England ligger. 

Harry. 
Ditåt! 

Lady Lowe. 
Nej ditåt! du har glömt blott läget, 
Ej sjelfva landet hoppas jag? 

Harry. 
0, nej! 

1  bedömd 
2  Den tröst skall dock aldrig mig svika 

Det hopp att du blifver ändå 
Nog vis att dem se men tillika 
Nog god att förlåta också 
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Lady Lowe. 
Du mins den blida luften der ej het, 
Ej brännande som här; men sval att andas 
Och frisk och lifvande till mod och handling, 
Naturens fägring, jordens grönska, London 
Och Temsen full af skepp 

Harry 
Och sen vårt hem 

Och mina vänner mina lekkamrater! 
När skall jag träffa dem? 

Lady Lowe. 
Kanske engång 

Då du hos dem ej möter lek men alfvar, 
Då vännerna, som förr dig nämnde Harry, 
Dig kalla Lowe, med tonvigt Lowe 

Harry. 
Men mor 

Ni tåras; hvarför tåras ni? 

Lady Lowe 
Men nu 

Var glad min Harry, sorger komma nog. 
Än är din lefnad ljus; för den hvars öga 
Så nära jorden är ännu, som ditt 
Ha äfven St. Helenas klippor grönska. 1  

Le Grange i ett tält med några gamla vänner, utanför musik, sång, 
dans. 

Le Grange 
Här mina herrar, mina gamla vänner, 
En flaska från Champagne försöken den 

Hygens 
Välan Din skål! 

V arnet 
Din och de bådas skål, 

För hvilka hurraropet höjs derute! 
Din son, den tappre och hans unga brud! 

1  Och dock en källa till så många sorger 



Hygens 
Hör hvilket sorl! 

Varnet 
Det är för kejsarn nu 

För solen som gått ned på Elba. 
Ah! våra unga örnar minnas den. 

Hygens 
De kunde glömma den och minnas blott 
En sol som nu gått upp i stället: friden 

Varnet 

Vår frid bah? är den sol, nej en komet 
Som har till svans kosacker och Bourboner 
Nämn mig ej glömska. Kan jag glömma andas? 
Jag qväfs, men hungrar efter luft i döden 
Och så och icke annorlunda mins 
Hvar ädel fransman sin försvunna storhet 
Napoleon och segrarna och äran 
Villkoren för hans bättre lif. 

Hygens 
Nå! nå! 

För Guds skull mins om lifvet är i fara 
Jag glömmer och mår väl deraf. 

Varnet 

Jag är Fransos och du Holländare. 

Hygens. 
Lägg till: en man som hellre kallar sin 
Den frukt, som växer på hans egen åker, 
Än lefver qvar i dessa storhetsdagar, 
Då segern tog för intet hvart han kom 
Och äran köpte allt med skådepengar. 

Le Grange. 
Se der den gamla striden tigen vänner! 
Sitt onda ägde kriget som sitt goda 

n gaf det namn, en annan guld, en tredje 
Stor tack, för hvad det tog, en fjärde hugg. 
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126 

Varnet. 
Åt alla, alla gaf det kejsaren 
Napoleon, den största gåfva lifvet 
dem kunnat ge de otacksamme -- dock! 
Hvi räkna opp de skatter kriget skänkt. 

Charad. 
Mitt första är så rent till sin natur 
Och dock en källa till så många sorger 
Mitt andra är en evighetens bild 
Och liknar dock den hårda bojan äfven 
När derför älskarn åt sin älskarinna 
Mitt hela räcker, menas det: förbundet 
Blir rent som guld och långt som evigheten 
Kanske också en källa till bekymmer 
En boja tryckande för hela lifvet. 

Ett par småstycken som vi ej ansett böra ingå i Efterlemnade 
skrifter, må dock här få ett rum. 1  

0! vore jag ung. 
Vore jag skön och ung, 
Dertill ett rikes kung, 
Vore så kall du ej, 
Svarte ej ständigt nej. 

Men jag är gammal nu 
Blommar ej såsom du, 
Äger ej land och slott 
Hjerta blott kärlek blott. 

Simningen. 
Kom hulda flicka, följ mig ned till näset 
Der vikens vind och fjärdens friska vågor 
Den kyla ge, vi fåfängt sökt i parken. 
Här hänger björken matta löf och gräset 
Förtvinar under middagssolens lågor, 
Och rosen lutar blek sin kind mot marken 
Der åter blommar vassen grön på sanden. 

Hennes önskan. 
Minutligt ej bättras en qvinna, 
Hur lifligt hon önskar det än, 
Ett fel kan förjaga jag hinna 
Men många dock stå mig igen. 

1 
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jag tänkte på henne. 

skolan jag satt och läste 
Då gick hon förbi ibland 
Hvargång min lärare snäste 
Hugg fick jag på kind och hand 
Än nämnde jag tre för tvenne 
Än kom jag ej någon ihåg — 
Det var att jag tänkte på henne 
Det var att på henne jag såg. 

Ut kom jag i verlden vida 
Wann ära, rykte och namn, 
Såg vänner invid min sida 
Men glömde att öppna min famn 
Än denne än åter denne 
Blef kall som en vintrig våg 
Det var att jag tänkte på henne 
Det var att på henne jag såg. 

Nyss stod jag bland folkets skara 
Min kung mig nalkades då, 
Begynte sin nåd mig förklara; 
Jag lät väl ej lyssnat derpå. 
Man varsnat ett moln på hans änne 
När bort han vände sitt tåg, 
Det var att jag tänkte på henne 
Det var att på henne jag såg. 

Man har på flere håll sednare sökt utfinna »hvem som menades» 
med den ene eller andre af de personer hvilka af Runeberg nämnts 
men icke namngetts i Fänrik Stål. Om de namngifne åter her 
man uppsökt en mängd små upplysningar, då flere personer haft 
samma namn, sökt att taga reda på hvilken af dem Runeberg 
menat, hvilken af dem som den sagde dagen just varit närvarande 
och således af honom åsyftad m. m. dylikt. Härmed var Runeberg 
långtifrån belåten. Han ansåg detta störande för den poetiska 
verkligheten. Till de namnlöse hade han ock sällan haft någon 
personlig förebild. De voro vanligen personifikationer af en eller 
annan sida af livad han i sin själsföreställning såg och ansåg 
som sannt och verkligt. När de sedan af andra förseddes med stöflar 
och sporrar och historisk verklighet, så mötte de honom som frem-
mande figurer. Detsamma gällde ock i många afseenden om 
personer dem han sjelf hade namngett. 1 mer eller mindre mån 
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störande måste det alltid förefalla att se dem framställas i sin 
fulla hvardaglighet. Stundom kunde han skratta åt det besvär 
man gjorde sig att konstatera historiska fakta, angående person-
ligheter som alldrig lefvat i verkligheten, åtminstone icke af honom 
kända, om än visserligen, då han i dem lyckats träffa och fram-
ställa som en igenkännelig lefvande menniska, en typ från den 
tid han ville skildra, så kan man ju icke heller påstå att icke en 
sådan person lefvat. Det fanns också en då ännu qvarlefvande af 
dem Rbg hade tecknat, v. Konow, om hvilken man berättade, att 
gubben förklarat och svurit på, att hvart enda ord som Rbg 
skrifvit om honom vore sannt, och att han velat svära på att alt 
hade försiggått alldeles som Rbg skildrat, och att hvarje ord som 
dikten omförmäler såsom vexladt, vore just det som vid tillfället 
yttrats. Någongång hände ock, såsom då han i den oavslutade 
romanen lät A:sköld säga att Furir Westermark hade kastat någon 
i ett vattenputa på Alavo prestgård. Någonstädes upp i landet 
bodde nemligen nu en gammal furir med det namnet, och godsets 
ägare lät kalla denne till sig för att få höra närmare om den his-
torien. Westermark hade då svarat att det visserligen vid till-
fället hade regnat hela natten, så att gården på Alavo prestgård 
varit full af vattenputtar, men att det måtte varit hans bror 
hvilken ock varit furir, som ditkastat kamraten. Sjelf hade han 
der ej varit närvarande. Berättelsen härom roade mycket Rune-
berg, som lika litet vetat af att någon Furir Westermark hade 
funnits till i verlden, som att det just den natten hade regnat 
på Alavo prestgård. 

Det har stundom uppgifvits att den eller den namngifne per-
sonen skulle varit urbilden för Fänrik Ståls personlighet. Så i 
Aftonbladets dödslista för 1876 der en Polviander nämnes såsom 
att hafva varit vän med Runeberg och af mången ansedd såsom 
modell för hans Fänrik Stål. Härom frågade jag Runeberg och 
han sade sig als icke kunna erinra sig det han någonsin sett denne 
man, och att om så var, att han verkeligen någongång med honom 
sammanträffat, så har personen ifråga varit af så föga intresse 
för honom att han åtminstone sedan totalt glömt bort honom. 
På samma ställe uppgifves att man numera allmänt antager att 
en Pelander skulle varit den verklige urbilden till Fänrik Stål. Om 
honom sade Runeberg, att der han i Ruovesi eller Saarijärvi? 
konditionerade, fanns verkeligen en sådan gammal krigsman, men 
att han var en på intet sätt intressant personlighet. För öfrigt 
menade Runeberg, är det väl svårt att kunna uppge, hvaraf en 
ide råkat väckas till en eller annan bild som framställes i en dikt, 
så att det väl kan vara möjligt det äfven Pelander kunnat 1  

råka 
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Medverka till att Runeberg kommit att teckna en gammal fänrik, 
många år sednare, ty hvem kan säga hvarest hvarje tanke haft 
sin början? Men icke finnes dock någon likhet emellan Stål och 
Pelander, och icke hade han för afsigt att teckna denne, sade han. 

Hvad det allmän , antagna förhållandet beträffar, att det 
skulle varit Genral Ehrnroth som Rbg uti »Fänrikens marknads-
minne» afsett, så låge dertill icke ringaste grand sanning till grund, 
förmenade ock Runeberg, till svar på min fråga härom. 

Något eget är det ock i allmänhet med att se uppgifter om de 
inflytanden som den eller den författaren öfvat på Runebergs 
skaldskap. Så uppgafs nyligen att det vore af Goethe som 1  han 
hade lärt att behandla språket. Detta är lika ur luften taget som 
de flesta antaganden af samma art. Runeberg hade alldrig hvad 
man kunde kalla studerat Goethe. Läste visserligen flere af hans 
arbeten, men icke med någon synnerlig hängifvenhet, eller längre 
tids sysselsättande med dem. (Också då jag engång föreslog att 
man ju väl borde skaffa sig Goethes samlade arbeten, syntes han 
för saken så likgiltig, att frågan förföll.) Sjelf sade han, till svar 
på en nyligen af mig framställd direkt fråga härom, sig alldrig 
hafva känt något omedelbart inflytande på sin egen diktning af 
någon annan författare än de gamle, deri inberäknad Ossian och 
något folkpoesi, h varemot ju en hvar måste röna ett medelbart 
inflytande af hvad hvarje föregående författare inverkat på språk 
och tankesätt i allmänhet. Dock torde det falla sig mera svårt att i 
detta afseende skifta rätt och dömma, sägande: den ingrediensen 
i en författares tankegång har kommit från Goethe, den från 
Schiller, den från Shakespeare, Cervantes o. s. v. tillbaks genom. 
tiderna om alt hvad 2  det allmänna medvetandet under århund-
radens lopp tillegnat sig af hvad dess store andar tänkt och med-
delat verlden, och som sålunda för längre eller kortare tid sedan 
ingått i (den) allmänna 3  bildningens tillhön igheter. 

I det hela tror jag att man kan säga det Runeberg mindre än 
mången annan inhemtat genom studium af skönlitterära arbeten. 
Såsom ämne för studium, befattade han sig alldrig med sådan 
läsning. Han läste för sitt nöje och för att njuta af dem. I allmänhet 4  
använde icke Runeberg alt för mycket tid till läsning (synner-
ligen så länge hans tjenst upptog mycket af hans tid. Sedan han 
lemnat tjensten5  använde han temmeligen mycket tid till läsning. 
Hans vana att hvarje dag använda flere timmar till spatsergång 

R 
2  som genom 
3  medvetandet 
4  läste ock 
5  läste han 

9 
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hvilket hade blifvit honom ett behof, upptog betydligt af hans 
tid.) Ofta nog kunde han taga notis om en ny bok på det sätt att 
han lät mig referera dess innehåll och derur uppläsa strödda bitar. 
Hollberg och Cervantes läste och omläste han dock, isynnerhet 
den förstnän_ude, otaliga gånger. I en uppsats i »Östra Finland» 
uppgifves att Runeberg sjelf icke mycket köpte böcker. Detta 
är ett misstag, hvilket bevisas af de många vidlyftiga, fullstän-
diga verken i hans bokhyllor, dels skönlitterära t. ex. Shakes-
peare, Walter Scott, Sekiner, Almqvist, Voltaire, Cervantes, 
Tegnér, Kellgren, Stagnelius, Oxenstjerna och altför många att här 
upprepa, dels mer eller mindre vetenskapliga: Bibi. i populär 
naturkunnighet, Hegels samtliga verk, Biografiskt lexikon och 
många andra på delar rika verk, så väl tidskrifter som annat, 
men om man vill säga, att han mera sällan kom sig att eftersända_ 
allehanda nytt för dagen, så kan detta sägas närmare träffa san-
ningen, och med sådant förseddes han ock ofta nog af författare 
eller förläggare, innan han ens kommit att fästa sig vid att boken 
vore utkommen. Sällan förekom ock att han t. ex. skulle på för-
hand haf va yttrat sig önska att se den eller den boken, utan läste 
ofta hvad som träffade ligga till hands, 1  mig nog till förtret då 
han ofta 2  när jag just höll på med läsningen af en bok tog den, 3  
tittade deri en stund och så tog den in till sig, för att i all bekväm-
lighet småningom fortsätta dess läsning. 

Det var först på sin sjuksäng som han med mera intresse egnade 
sig åt tidningsläsning, och de sednaste åren sedan mina ögon 
hade uppsagt sin tjenst, så att jag ej mera kunde läsa för honom, 
blef sådan läsning hans förnämsta sysselsättning. Tidigare 
under sin hälsas dagar, sysselsatte han sig just ej mycket med dem, 
och ofta nog läste han dem icke, utan bad endast mig referera deras 
innehåll. 4  

(Hos Brandes fann jag ett yttrande, som om jag fattade det 
rätt, syntes mig så olika Rbgs åskådningssätt att jag deraf 
föranledes att yttra något om huru Rbg tycktes mig i detta af-
seende halva dömt. Han syntes anse att ett konstverk, en dikt 
bör uppstå ungefär som en vext eller annan organism helskapad 
och fulländad, så att man sedan genom att studera den kan finna 
liksom hos vexten, huru alla dess delar bidraga till det helas skön- 

1 ofta nog 
2 -st 
3  läste 
4  Med anledning af att Runeberg hemtade så föga af andra författare 

m sade o honom Nervander: »Ingen nöd är det för Rbg att skrifva, han spin-
ner som spindeln alt ur sig sjelf». (Möjligen har jag redan förut antecknat 
Nervanders uttryck, hvilket då får här utstrykas.) 

5  yttrade 
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het och fulländning, men att deremot icke det motsatta förfarandet 
borde äga rum eller att författaren ej borde först skapa sig före-
ställning om en åsigt den han ville utveckla 1  medelst att åt den 
sammanlappa 2  gestalt genom att beskrifva dess delar.) 

När skref Runeberg, har man frågat. Vanligen mest om hös-
tame, är det första allmänna svaret. Om somrarne skref han alldrig, 
då skulle fiskas och jagas, men troligen vaknade väl mången 
tanke under sådana färder, och utarbetades sedan, ehuru det 
tycktes som om endast fabricerandet af en lyckad metkrok eller 
tvinnandet af några goda taffsar denna årstid upptoge hela hans 
intresse, och då var vanliga föremålet för hans samtal. En höst 
då vi på Kroksnäs dröjde ända in i Oktober, skref han der Lotta 
Svärd, och enligt hvad jag vill minnas, ännu ett stycke till, hvilket 
erinrar jag mig icke. Här kunde han få sitta ostörd med sitt funde-
rande. I staden afbröts han ofta af besök. Vid skrifbordet satt han 
icke då han författade, utan syntes då vanligen halfliggande på 
sin soffa, och på bordet framför honom någon papperslapp, 
stundom ett tomt kuvert, någon gång t. o. m. ett tomt chinin 
pulfver, ett påskrifvit paly er der någon fläck befanns tom, eller 
hvad annat som träffade ligga till hands, ofta ock en vanlig liten 
pappersbit och der bredvid bläckhornet och pennan. Hördes någon 
komma, reste han sig, lyddes, kastade papperet i bordslådan, och 
syntes, när så någon fremmande inträdde, så ledig och sysslolös 
som möjligt, så att gästen alltid ansåg sig ha fva hittat på en stund 
då han ingalunda vållade störing, under det att jag, som kände 
huru det just för stunden hängde tillsammans med ledigheten, 
mången gång var rätt bekymrad öfver att Runeberg blifvit så 
afbruten, just då han väl hade hunnit komma in i sitt arbete. 
En lycka var att han så noga uttänkte hvarje rad innan han ned-
skref ett stycke, att det väl föga hände, att han skulle glömt en 
redan färdig gjord vers, om än han ej hunnit nedskrifva den innan 
afbrottet, men huru många halfgångna, som sålunda fingo stryka 
flagg, kan man ej veta, ej heller huru mången dag som sålunda 
gick förlorad för författarskapet, ty en gång störd återtog han ej 
lätt pennan, åtminstone icke samma dag, ofta nog ej ens på en 
längre tid derefter. 

Äfven då så hände att han ej stördes, skref han sällan många 
verser (rader) på samma dag. Han filade och jemkade. Jag 
minnes huru han för poeten och improvisatören Gabriel Leistenius 
sjelf beskref hur han diktade långsamt, hur han smidde och filade, 
tills den lille lifl5ge Leistenius råkade i ett riktigt raseri och med 
tårar i rösten skrek: »och Farbror vill inbilla mig, att farbror som 

i form och inplanta hos andra för 
2  en kropp 
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en dålig rimsmidare sitter och bråkar med versen, då man ju ändå 
på den kan se hur den framqvällt helgjuten», ja, han ville i viedes-
mode gå sin väg; för att icke höra slikt förtal. Mången gång, isyn-
nerhet på sednare tider, kunde väl ock hända att Runeberg, när 
besökande 1  infunno sig, kom in till mig och gjorde en litet »mall-
vaise mine» öfver att hafva blifvit störd, men inom en liten stund 
var han redan lifvad, och när tid blef om aftonen att skiljas, an-
vände han all möjlig öfvertalningsförtnåga för att förmå sina gäster 
att qvardröja, ja natten om, och stundom ännu följande dag, 
och kunde bli helt förtretad om gästerna voro envisa och icke läto 
öfvertala sig att qvardröja. 

Under sådana sällskapsnätter var det som man borde höra 
Runeberg, för att ana den verld som bodde inom honom. Den 
rikedom på ideer, den poetiska glans som låg öfver alt hvad han 
då talade, var hänförande, och hänförde ock vanligen de mest 
träaktige åhörare, ja t. o. m. sådane för hvilka mig mången gång 
det syntes nästan vara ett rent slöseri att bortkasta så mycken 
rikedom. Närmast ville jag likna Runebergs samtal eller nästan 
rättare sagt, tal, under sådana qvällar, 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. 

De sednaste åren innan han sjuknade afmattades dock något 
den underbara rikedomen i hans samtal, isynnerhet när det led in 
mot morgonen af en under idel sådant tal genomvakad natt, han 
kunde nu repetera sig, säga om samma sak flere gånger, skildrin-
prne voro ej alltid fullt så träffande som förr, men ändå, isyn-
nerhet för den som ej hört honom i tidigare år, syntes han äfven nu 
utomordentlig, ja för mången kanske t. o. m. intressantare än förr, 
ty nu visste man ju att man borde finna 2  beundransvärdt alt 
hvad han sade. 

Att Rbg gerna såg gäster och fann sin trefnad i deras emot-
tagande har jag 3  väl nämnt, dock icke att han började tröttna vid 
altför mycket sällskapslif de sednaste åren redan innan han in-
sjuknade. I många år, hade han alltid för vana att dagligen göra 
en flere timmars promenad, vädret må hafva varit fult eller vackert 
så spatserade han, stundom endast fram och åter på quain, då 
ofta nog stundtals omgifven af en skara halfvuxna skolflickor 
som der sällade sig till honom, och med hvilka det roade honom 
att prata och skämta. Någon enda gång då ‘1.  det var yrväder och 

1 kornmo 
2  honom 
3  kanske 
4  vädret 
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omöjligt att komma dess längre, kunde han nöja sig med att 
vandra en stund fram och åter på trottoiren framför vår gård. 
Vanliga promenadtimmen var på eftermiddagen, och då 1  han 
hade haft timmar på gymnasium, efter deras slut. Också annars 
valde han gerna de sednare åren till sin vandring den tid på qvällen 
då han var van att främmande mest besökte honom, han 2  kände 
behof af att dock3  äga stunder för egen räkning, ehuru 4  när 
gäster kommo han likväl alltid fann sig road och gerna såg dem, 
t. o. m. då han i första ögonblicket hellre sett om de den dagen ej 
kommit, 5  

I-lans förmåga att vaka, liksom andra tider att sofva, var 6  
anmärkningsvärd och jag brukade påstå att hans natur i afseende 
å sömn förhöll sig som kamelens till vatten. Att i godt sällskap 
vaka ett par dygn å rad, räknade han als icke på, likså att stiga 
upp före solen för jagtfärder, och mången gång då jag som min 
vana var om sommaren 7  kl. 4 satte mig vid min söm, var han 
redan till skogs. Åter andra tider 3  då intet af intresse föranledde 
honom att vaka, kunde han lägga sig tidigt om aftnarna, ja kl. 9 
eller half tio och sofva till samma tid på morgnarna, stundom 
dock klagande öfver sömnlöshet under natten. Under sådana 
dygn som i sällskap genomvakades höll väl sällan någon annan ut 
som han. Många yngre män tröttnade och sökte sig en stunds 
lur på någon soffa, och återkom sedan till sällskapet, och Rune-
berg kunde väl skratta åt dem, men sjelf stod han lika vaken till 
kropp och själ. De alra sista åren innan han sjuknade, kunde man 
dock stundom märka att han hade tröttnat, och när han kom ut 
för att tillsäga om att kaffe skulle kokas eller något dylikt, så 10  
syntes mig nogsamt att han var medtagen. 

Icke alltid var det endast i hemmet som han så kunde hålla ut, 
ehuru kanske helst der. Stundom sedan ett sällskap hade 
varit tillsammans långt öfver vanlig sällskapstid, kunde han ock 
hemta så många som han deraf lyckades samla, för att ännu i 
hemmet fortsätta. 1 allmänhet tyckte han dock mindre om att 
sålunda flytta bo, och mente att efter afbrottet glädjen ej alltid 
ville komma rätt i gång. 

1  dagar 
2  började 

äfven 
4 -V äl 

och använde sedan all öfvertalnings förmåga att få dem att stadna 
qvar om möjligt natten om. 

6  märkvärdig 
7  vid min vanliga sommaruppstigningstid 
8  kunde han lägga 
9  höll 
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Ju mer menniskor började känna till Runeberg dess mer sökt 
blef han, och att undra var derföre icke att han stundom på 
äldre 1  tider sökte att finna dagar af stillhet. 

2  Under sommaren 1861 hade jag i min almanacka antecknat 
med hvad jag hvarje dag hade sysslat och då almanacken råkat 
qvarligga och nu föll mig i händerna, så vill jag här afskrifva 
anteckningarna så korta de blifvit gjorda, ehuru de 3  egentligen 
bevisa mina sysselsättningar men de kunna dock en mån be-
lysa 5  Runebergs 6  lif och lefnadssättet sådant det på Kroksnäs 
brukade gestalta sig. 

Juni 6:te Flyttade till Kroksnäs, hosta flussfeber, 
7:de Kom Rbg ut, 

Låg jag mest hela dagen. 
Mörtengren. 
Carolina Tengström, Sofi Kellgren, Bergmästarn, 
Natalia och Robert Castrén, Sofi Brännholm. 
reste alla 
mest liggande 

131 Tillklippningar och handarbete, skral, läst stundtals 141 
Mörtengren och Minette, Axel Hornborg. 
Reste föregående. Kommo Schauman, J. Chydenius, 
Sederholm, Roschier, Estlander, Lagerborg. 
Stort byke 
Dito. Ludvig hemkom. 
Kom Hanna 

20) brådskande handarbete, bakning och hushållsgöromål. 21 j 
Axel Hornborg. 
Törnudd, Sah_lberg, Lindhar, A. Hornborg, Hällströrn 
for Hanna bort 

25 
26 Lorenzos utrustande och annat arbete, 
27 

Reste till marknaden. 
Kom hem middagstiden. Sedan Rotkirchs. 
Trött, delvis liggande. Skref några bref. 

1  dagar 
2  Huru jag en sommar kom mig till att i min almanack teckna mina 

sysselsättningar för hvarje dag under sommaren 1861, minnes jag icke, men 
3  såsom gällande 
4  ej äga stort intresse, 

äf ven 
6  sällskaps- 
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Juli 1. Lorenzo ombord. Ludvig for på exkursion. Skref bref. 
2. afseglade Lorenzos skepp. började rusta ut Hannes. 
3. Gick Hannes till Tavastland 
4 i Syarbete, skref bref. Ludvig till H:fors. 
5j 

Fru Hornborg med dotter 
Söndag. 
Klädesutdragning. Walter kom hem från Köpenhamn. 
Mangling 
Strykning. 
Bakning 
Makoni 
Vanliga lördagssysslor och strykning. 
Öhmans 
Förmiddags besök hos fru Hornborg på Brattnäs. 
Ludvig till H:fors. Walter till Lovisa, följde till Stens-
böle. 
Handarbete. 

21. Lyste det för Ludvig och Hanna. Jag på Domargård. 
Walter hem från giildhr5lloppet i Lovisa _ 
Löfgren för att stanna qvar, två Lagusar, Pesonjus, 
Bergmästarn 
Reste alla utom Löfgren och Bergmästarn. 
Reste den sednare 
Petersburgs prosten Siren - 

Augusti 1. Sederh olm, Öberg, Crohn 
2. reste alla utom Löfgren som fortfarande var qvar 
4. Flickorna Hornborg 
51, stort byke 
61 

Till stan och Domargård 
Från Domargård, affärer i stan, hem sedan. Två Eklun-
dar med fruar, Mlle Eklund, Brandt, Linderos. 
syltningar och safter. 
Tillklippningar och lördagsarbete 

111 
12. Montgorn.mery och Kråkö herrarne. 

Strykning 
Larson, Levin, Rosenborg 
reste Larson och Löfgren (för att återkomma) Ludvigs 
och Hannas bröllop - 
Annandags bröllop - 
Middag på Kroksnäs, 43 personer, qväll några få. 

20. Walter till Åbo. 
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21. Lorenzo hem 
Rotkirchs 
Byke. Montgommery, qvar öfver natten. 
Klappning. Lille. 
Löfgren återkom 
Reste Lille. Klädesutdragning, surbrödsbakn i ng. 
Öfv erste Krok. 
På eft. midd. reste Krook. Fredrik flyttade till stan. 
Stor mangling. 

September 1 och 2 regn 
3. arnans, Mamsell Orrman, Kråkö herrarne 
7. Reste Öhrnans, kom Knutson — 

Dessa anteckningar i almanackan, dem jag troligen gjorde 
för att ha någon reda på livad jag under sommarn uträttat, 
(emedan jag om höstarne oftast förtretade mig öfver att icke hafva 
fått färdigt alt arbete som jag medtagit till Kroksnäs, och ville ha 
reda på hvart tiden gått) innehålla derföre nästan intet personligt 
nämnt om Runeberg, men då man härtill fyller hvarje datum 
för honom med fiske eller ock stundom jagt, så har man temme-
ligen reda på hur sommarn gestaltade sig för honom, (då jag hade 
upptecknat alla sommargäster, emedan det naturligtvis upptog 
tid att sörja för min värdinnebefattning, också när jag icke var 
med om sällskapet. Härvid rinner mig i hågen ett ord af Hornborg 
samma sommar. Han kom neml. för att hemta ett käril fint vin 
det han fått i uppdrag att som gåf va lemna åt Rbg. När han kom 
träffade jag möta honom på gården. Han lade handen på vin-
kärlet och sade: »här hemtar jag mycket nöje.» Jag invände då, 
att jag som alldrig dricker vin, häraf skulle ha föga nöje. »Bara 
besvär för gästerna, som dricker det» sade Hornborg och tillade: 
»Men det vill så vara här i gården med allt, att nöjet är för herrn 
och besväret för frun. ») 

Då man vill tänka sig Runebergs lif denna sommar måste man 
då utom det vanliga sällskapslifvet, äfven tänka på hans oänd-
liga skämt med Löfgren, hvilken sjelf var road af alt detta. Än 
förde honom Runeberg på jagt, narrade honom att skjuta på 
andbulvaner dem han satte upp på en gärdesgård, än att plocka 
svampar mellan björkarne der Rbg påstod ormar tätt ha tillhåll, 
än när Löfgren med aptit angrep en anrättning, då Rbg påstod det 
vara simplefver pastej, Löfgren tålte nemligen ej simpor -- och 
otaliga upptåg. »Jag vet ju att det ej är i ond mening», svarade 
alltid Löfgren, när fråga var om alla Runebergs skälmerier. Ibland 
när Runeberg gjorde det för brokigt för Löfgren, vände sig denne 

1  min 
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till mig: »jag måste fråga professorskan som inte narrar mig. 
Brukar man simplefver pastej?» eller hvad annat gyckel som för 
ögonblicket var i fråga. (Då Löfgren hade höjt rösten vid att 
tilltala mig, glömde han sig ofta och fortfor att tala högt till 
Runeberg som var begåfvad med en ovanligt fin hörsel, men som 
då på spjufveri alltid lade örat till och såg så orimligt döf ut, att 
Löfgren alt högre skrek fram sina ord.) 

Om aftnarna kastade Löfgren ofta raketter och tände alle-
handa fyrverkeripjeser dem han förfärdigade, men icke ville 
det just mycket gå framåt med Runebergs porträtt, det han må-
lade. Stundom då Rbg satt för honom, kunde ock Runeberg i hast 
taga på sig en alldeles förvänd min och förbrylla Löfgren. Det 
behagliga leendet som lekte kring Rbgs läppar och det ingen 
målare lyckats återge såg Löfgren och bemödade sig att måla, 
det ville ej lyckas. »Nog måste det komma fram», menade Löfgren 
på sitt eget halfbarnsliga sätt, men icke ville det dock komma. 

Äfven Amalia Lindegren önskade måla Runeberg. Första 
gången derom gjordes förslag var Runeberg 1  ej fullt återställd 
till krafter efter den svåra rheumatiska sjukdom han under 
hösten och vintern förut lidit af, och då han redan lofvat Löfgren 
att sitta för honom, ansåg han sig icke kunna uthärda med sådant 
honom alltid mycket besvärande bestyr. Något år sednare var 
alt aftaladt om hennes hitkomst för att måla Rbg, då kommo 
krigsrykten, rykten t. o. m. om fredsbrott mellan Sverge och 
Ryssland, och fruktande svårigheter i sådant fall, gaf fröken 
Lindegren återbud. Ledsamt att sålunda blef om intet en bild som 
väl troligen skulle blifvit ett verkligt och godt porträtt af de af 
ingen med full sanning återgifna dragen af Runeberg i sin hälsas 
dagar. 

Det fotografi porträtt hvilket af vår yngste son Fredrik togs 
under något af de sista åren af Runebergs lif, är visserligen 
ganska likt, sådan han vid denna tid syntes i allvarsamma stunder 
och tystnad, men ser ock derföre något skarpt ut. Sjelf var han 
dock intresserad af att låta Fredrik fotografiera sig, men det 
behagliga leende tycket, som dock 2  stundom ännu syntes kring 
hans mun, :; fanns dock icke de stunder han satt, kanske litet 
tröttad af bestyret. 

För att förebygga att den ej må bli oobserverad vill jag här 
anteckna en på en lapp funnen reflexion. Torde dock redan vara 
tryckt. 

1  matt 
2  ofta 
3  försvann 
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Den litterära polemiken bör vara som ett schackspel genom 
korrespondens, man flyttar sina brickor och brummar icke. 

En eftermiddag då på Kroksnäs hade samlats en mängd gäster 
var deribland Fredrik Ehrström, sångaren som satt musik till 
några af Runebergs tidigare stycken, och hvars melodier af 
Runeberg ansågs bafva träffat andan i hans stycken. Man vistades 
i den s. k. öfra trädgården der skämt och sång afvexlade. Rune-
berg tog Ehrström under armen, hemtade honom fram till mig 
och sade: »här äro vi nu, orden och musiken.» 

Det var Pingstdag, det vackraste vårsommarväder, björkar-
nes löf stodo som mössöron och alt i sin i späda vårfägring. Rune-
berg skulle fara till Drägsby för att jaga några dagar. Barnen hade 
sitt lilla nöje för dagen ordnadt, och jag skulle bli ensam hemma. 
Ett besök på Drägsby hade jag längesedan bordt göra och nu föll 
mig in att jag ju kunde fara med, dröja ett par timmar och åter-
vända 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 vigt 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 afslag. 
»Du kan ju 2  fara i onsdag när häst i alla fall skall afhemta mig.» 
Jag tänkte väl på att då ej vore pingstdag och dessutom lätt hinder 
kunde inträffa, men hvarken ville eller tordes göra 3  invändningar, 
utan bjöd till att visa mig glad, oaktadt afslaget. 

Emellertid misstänker jag att Rbg sjelf i sitt sinne började 
smått ångra att han nekat mig det lilla nöjet, men (att det »man-
liga hjertat» som han som ung brukade säga, nu rörde på sig och 
han) ändå icke ville återtaga hvad han sagt, ty utan att jag kunde 
märka till någon yttre anledning dertill, blef han på dåligt humeur 
och knottrig, så att när han slutligen for, jag var nedstämd och 
smått tungsint i min ensamhet och (sedan jag en stund hade 
försökt fördrifva tiden med en promenad på de, den vackra pingst-
dagen än mer än vanligt folldomma gatorna, tog jag, som ofta 
nog jag brukade, en bit papper, för att derpå 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 hjerta då 
Var sällan vandt att utaf glädje slå, 

1  fulla 
2  medfölja om 
3  anmärkningar 
't sedan jag först en stund spatserat på de den var 
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Men nu, då varmare min lefnad är, 
Pingst, ej för mig du fröjd och blommor bär, 
Ty der jag söker 1  ljus och glädje nu 
Der är i dag blott mörkt och mulet ju. 

Som vanligt var, kastade jag 2  papperslappen ifrån mig utan af sigt 
att förvara den. Icke brukade jag 3  gömma sådana ögonblicks 
utgjutelser. Denna lapp hade dock icke råkat bli utsopad, utan 
fallit i en papperslåda och träffade någon tid derefter falla i Rune-
bergs händer, hvarpå han på samma lapp hade skrifvit följande 
rader, som han lemnade mig: 

Haf tålamod en flygtig 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, 

ingen vinter släckt ännu sitt bloss. 
Här flyr hvar skugga lätt som molnets bort 
Och sjelfva natten är som pingstens, kort. 

Onsdag kom resande fremmande, min färd blef således icke af 
och jag korn sedan alldrig till Drägsby, men hade fått mer än 
ärsättning för mitt förlorade nöje. 

(Mot snart sagt en hvar som begärde (af) Runeberg 4  , var han, 
isynnerhet i tidigare år, gif mild. Hvarje tiggare -= skulle få sin 
slant eller brödbit och de som förstodo att tränga sig in till honom 
sjelf lyckades så alltid att få en rikligare gåfva. På anmärk-
ning om att han 7  gaf åt drinkare svarade han: »icke kan man 
låta dem heller svälta? Till subscribtioner för välgörande ändamål 
bidrog ban ock men i allmänhet med mindre intresse och upp-
sökte ej listorna honom, så uppsökte han ej heller dem, men 
åt en livar som vände sig till honom personligen gaf han gerna 
— Likvisst då folk gjorde på honom altför befängda anspråk och 
tycktes anse för gifvet att han skulle uppfylla dem, så kunde så-
dant reta honom och när han talade om dylikt 9  brukade han 
Henriks ord hos Hollberg: Ja, »kast barn det i näsen» bara, »kast 
barn det i näsen».) 
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Runeberg älskade djur, ehuru det nästan syntes som om detta 
icke öfverensstämde med hans passion för jagt. 1834 om som-
maren bodde vi i Tavastland nära Tammerfors å ett hemman, 
Hajhara, nära CommerceRådet Lundahls ett litet landställe. 
En son i huset, Carl Lundahl, ung och ifrig skytt, lossade sina • 
skott på likt och olikt, och Rbg hade sin fröjd af att narra honom 
att skjuta än på en stock, än på en bulvan. 1 ifvern sköt gossen 
en dag en trasthona, som hade ungar. Runeberg gaf honom en 
allvarlig lexa för slikt ofog, och samlande ungarna ur boet, hem-
tade han hem dem, uppfödde dem med först hackade ägg och 
småningom annan föda. Huruvida de från början voro flera, min-
nes jag ej, men fyra blefvo vuxna och hade full frihet att färdas 
ute efter behag. Småningom syntes de på hela dagen icke till, 
mera än tre å fyra gånger dagligen, då de kommo på vår trappa 
alla i rad, skrikande och pockande på mat. Slutligen blefvo de 
borta, vare sig att de råkat ut för ofärd eller att de börjat finna 
tillräkligt föda och derföre ej mera brydde sig om 1  att uppsöka 
fosterhemmet. 

Nästa hemdjur som jag erinrar mig var en grönsiska. Runeberg 
tog den ur boet då den var så späd att han måste mata den genom 
att med en penna öppna näbben och införa maten. Den blef ut-
märkt snäll och tam. Också den fick vistas ute i frihet, och kom 
hem endast för att söka mat och sällskap, och var den om än huru 
långt borta, visst svarade den gällt och kom flygande blott man 
ropade »Pii». Den sommarn bodde vi på Stansvik. Då Runeberg 
satt, skötande sitt fiske, långt ut på sjön, kom lilla siskan som en 
pil skjutande från skogen och satte sig på hans hatt. Ville man 
locka hem Pi från 2  träden så tog man vanligen Rbgs halmhatt på 
hufvudet, då kunde man vara säker att Pi kom och satte sig 
derpå. Var vVret fult så trifdes Pi bäst inne, var nog snabb att 
komma när den ropades, men då Runeberg engång ville schasa 
ut den, hann den alltid in tillbaka innan han hunnit få fast fönstret. 
Runeberg medförde den till staden, der den naturligtvis måste 
hållas inne. Vår älste gosse, Ludvig, som då var en liten en som 
just börjat färdas på egna fötter, brukade under sina små kring-
vandringar peka med sitt lilla finger åt Pi, hvar den råkade sitta, 
då den hoppade ned derpå, och så promenerade barnet med siskan 
på fingret i kring i rummen och detta såg särdeles nätt och behän-
digt ut. 

En vinterdag då jag klädd i kappa gått för att göra ett besök 
och man lyfte kappan af mina axlar, skreks ett gällt piii, och 
siskan flög ut. Mig' ovetande hade den sutit på mig då jag på- 

1  fosterhemmet 
2  skogen 
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klädde kappan, och trygg af vanan att omhuldas, protesterade 
den icke emot att jemte mig inhöljas, och hade sålunda obe 
märkt följt mig. Dess död blef att den ihjältrampades 1  till vår 
stora sorg. 

Ibland våra djur på Kroksnäs var ock en gång en korpunge. 
Runeberg roade sig mycket åt dess upptåg, så t. ex. när den gaf 
sig att släpa bort ett par stora, tunga trädskor som någon af 
värdsfolket lemnat framför deras trappa på gården. Denna 
fågel tyckte jag als icke om. När den öppnade sin stora näbb, 
visade den ett fult och obehagligt gap, egnadt, tycktes det, att 
uppsluka någon varelse lika stor som hela fågeln. Ruskig och 
skräpande för öfrigt. En dag hittades korpen drunknad i en djup 
brunn vid gården, vare sig att den verkligen af våda fallit och ej 
sluppit upp, eller att någon af tjenstefolket, som icke fördrog den, 
hade kastat den dit. Från »korpbrunnen», som den nu kallades, ville 
på åratal ingen af folket 2  härefter taga vatten. 

En dylik stökare, men i öfrigt roligare och mindre obehaglig var 
en kråka. Dess roligaste bedrifter voro dess lekar med en kattunge. 
Sof katten så kom kråkan, bet den i örat och ruskade tills han fick 
kamraten vaken. Katten blef ibland ond och gaf kråkan en örfil 
så att den ramlade , men hårat stördes ej vänskapen. Deras lekar 
voro särdeles lustiga. Vanligen bjöd kråkan till att vara på alt 
sätt insinuant, och ställa sig in hos katten. Härmade dess rörelser, 
lade sig än på sida än på rygg, med benen i vädret, efterapande 
katten, än strök den sig mot denne och förde smekande hals och 
hufvud 3  mot kamratens skinn, alldeles på kattmaner. Detta par 
roade särdeles Runeberg. 

En gång på Kroksnäs, flög en taljoxhona omkring vid bygg-
ningen, tillförande sina ungar föda. Ett fönster stod öppet, i sin 
ifver såg hon ej glaset, flög emot det, och nedföll död. Någon 
stund derefter kom hannen, satte sig vid boet, trätte en stund 
helt uppretad öfver den försvunna hustruns frånvaro, men när det 
ej hjelpte, och hon ej syntes återkomma, flög han sin väg och 
lemnade barnskaran. Runeberg klet upp till boet och nedhemtade 
sällskapet, 11 st., så små att endast med största möda och genom 
näbbarnas öppnande med penna, mat kunde gifvas dem. Med 
stort besvär sörjde han för dem, uppsteg äfven under de ljusa 
nätterna för att mata och se om dem, rätt som en mor för sina 
barn, och när han var frånvarande gaf han någon af gossarne i 
uppdrag att sörja för dem, hvilket de ock bjödo till att af bästa 

1 af 
2  mera 
3  -et 
4  moderns 
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förmåga uppfylla. Några af småfåglarna dogo, men de flesta 
kommo till lifs, lefde och florerade på och kring gården i träden, 
kommo okallade för att fo[r]dra mat, trängdes på handen för att 
snappa åt sig sådan eller kring det hårdkokta skalade ägg man 
framhöll åt dem, samt trissade så tätt omkring en hvar då man 1  
syntes på gården, (och då jag hukat mig ned för att plL cka ogräs 
eller eljest vårda mina vexter, vågade jag stundom knappt resa 
mig upp eller ta ett steg) 2  af fruktan att knuffa till någon eller 
göra dem illa. Om hösten då vi flyttade 3  till staden, hade de 
redan börjat att ej mycket synas till, och torde deras besök till 
och med hafva alldeles upphört innan vår af resa. 

Af alla Runebergs husdjur var väl dock en hermelin den be-
händigaste. Snabb i rörelser, som blixten vig, lekfull och behaglig, 
så att deremot den täckaste lekfullaste kattunge skulle förefallit 
klumpig och utan grace. Äfven denne uppfödde Runeberg från 
helt liten och äfven den blef fullkomligt tam, satte sig på en, hvar 
man rördes, for ikring på hufvud, nacke, armar, upp för kläderna 
och i samma ögonblick långt bort, i andra hörnet af rummet, och 
så rundtomkring en dansande i alnshöga hopp, skuttande och 
lekande. Också den råkade i olycka och blef qväfd emellan 
dynor i en säng. 

En tid flögo ej mindre än tre grönsiskor lösa i rummen, till 
stort mehn för städningen. Många andra favoritdjur hyllades af 
Runeberg. Under den långa, sorgliga sjukdomstiden, skänkte 
honom ock ett eller annat litet djur förströelse. En lång tid ställdes 
dagligen framför kakelugnen ett stycke från sängen, uppdukat 
grädde och sockerbröd för ett möss, som blef alldeles tamt och 
dagen om lekte framme på golfvet. En dag flög en talgoxe in 
genom det öppna fönstret, den fasttogs och förblef en lång tid 
Runebergs förströelse. Den hade blott få dagar vistats i kammarn 
och var ännu uppskrämd och flaxande, då den en dag flög in i 
kakelugnen der brasa brann, och fågeln blef illa bränd. Den kom 
sig dock småningom åter, men var länge rädd för folk och tycktes 
tro dem hafva vållat 4  sin olycka. Flyga kunde den heller icke 
mera, men var ett litet sällskap för den sjuke för hvilken tiden 
väl nog tungt räckte till. En stor mängd kycklingar och andra 
fågelungar som öfvergåfvos af »onaturliga mödrar» som Runeberg 
kallade dem, upptog och vårdade han i sin hälsas dagar, till dess 
de kunde sköta sig sjelfva. Sådant föreföll nästan hvarje sommar. 
De fortforo sedan vanligen att vara bekanta och trefna besökare 

1  rördes 
2  att man fruktade att röra sig 
3  -s 
4  hans 
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i fosterhemmet någon tid bortåt, innan de småningom glömde 
barndoms vänskapen. 

Efter Runebergs favoriter inom djurverlden kunde ock vara 
anledning att omnämna dem inom blomster verlden, men då 
Runeberg sjelf alidrig sysselsatte sig med deras odling, så blefve 
historien om dem, mera en berättelse om mig än om honom, kvar-
före det icke är skäl härmed. Endast med anledning af hvad 
Gabriel Lagus i Östra Finland härom yttrar, måste jag orda 
litet, emedan der förekommer en 1  uppgift fullkomligt ogrundad. 
Lagus säger nernligen att i Runebergs på blommor så rika hem, var 
förbjudit att utan hans tillstånd afskära en enda qvist, och om-
talar en lång debatt som förf. skulle åhört, förd emellan Rbg och 
mig angående en liten sjuklig rosentelning. Huru förf. uppfattat 
någon fråga härom mellan Rbg och mig, kan jag ej veta (eller 
minnes [e,] hela saken), men säkert är att skulle Rbg nekat mig 
att utan hans tillstånd någonsin afskära någon enda qvist af vår 
eller kanske vågar jag benämna den min 2  vextsamling så skulle 
föga någon sådan kunnat existera. En hvar som befattat sig med 
blomsterodling, isynnerhet med rosor, känner huru mycket knifven 
dervid måste anlitas, och svårt ja omöjligt skulle väl deras skötsel 
blifvit mig vid ett slikt förbud. 3  (Att förbjuda mig att skära 
någon qvist af vexter dem jag ensam hade uppdragit och hade 
omsorg om, skulle ock varit att 5  nästan nog strängt 6  iaggtaga sin 
herrskare rätt.) 

Sjelf befattade sig Rbg alldrig med deras vård, möjligen 
kanske någon gång då han mera på skämt vattnade eller beskug-
gade några löfkojplantor i trädgården på Kroksnäs, och dem 
han sedan roade sig med att påstå sig hafva vårdat och uppfostrat. 
Om Krukvexterna tog han just ingen annan notis,än då jag, 
hvilket rätt ofta hände, visade honom något anmärkningsvärdt, 
förde till honom vackert blommande rosenbuskar, eller andra 
välluktande blommor. Så t. ex. flyacinther. 7  Väl kunde hända 
att han sjelf mer eller mindre raskt plundrade mina vexter på 
deras blommor, för att gifva åt någon gäst. Hvaremot stundom 
kunde hända att jag prostesterade smått, påstående att han ägde 

i fullkomligt uppgift som ut 
2  bio 
3  också tyckes att e' t sådant förbud för mig att taga qvistar af mina 

sjelfodlade vexter, kanske dock skulle varit nästan väl despotiskt. 
4  vårdade 
5  stå 
6  stå på sin 
7  Nästan tyckes det ock som ett förbud för mig att taga ens en qvist 

af vexter dem jag sjelf odladt skulle haf va varit nästan något väl des-
potiskt 
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så mycket att gifva, att han väl kunde tillåta mig att ock någon-
gång få göra menniskor ett nöje, genom gåfvan af det enda jag 
ägde, nemligen mina blommor. 

Också vid Östra Finlands berättelse om en af någon tjenare 
sönderslagen tallrik hvaröfver jag skulle brummat, och Rbg svarat 
att det ju ej gjorde ondt i tallriken finner jag mig litet förundrad.,  
I parenthes må jag nämna att af den service som begagnats i vårt 
hus, när vi haft gäster, är tills dato ännu ingen tallrik sönder-
slagen (alt så tyckes omöjligt att jag deröfver kunnat knottra,) 2  
Första gången jag hörde uttrycket att det ju ej gjort det sön-
derslagna ondt, torde varit en gång då det gällde en hel bricka 
med glas och porsliner, ehuru visserligen infallet på skämt också 
sednare af en eller annan upprepades. Första gången då Rbg 
gjorde den reflexionen, torde varit då svåger J. J. Tengström i 
sitt hem förtretades öfver något som söndrats. Då nu Runeberg 
med högsta allvar utlade om huru det dock vore en lycka att ju 
det sönderslagna ingen smärta kände af att krossas, så torde väl 
Tengströms filosofi funnit sig lika träffad, som vid ett annat 
infall af Runeberg. Tengström och han hade nemligen då gjort 
förlust på en gemensamt ingången borgen. Tengström hade 
harmset yttrat något om slarfvar som man nödgas betala för, och 
så förbluffade Runeberg honom med att säga högst allversamt att 
man ju dock derigenom hade en stor förnöjelse. »ITuru så», frågade 
Tengström förvånad. »Jo, skulle man ej nödgas betala för slarfvar, 
så skulle man ju icke hafva nöjet att märka att man sjelf är 
ordentlig karl.» 

En skämtvers af Runeberg 3  den han 4  gjorde en afton för 5  
många år sedan må här få ett rum. Runeberg, (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, men började 
sedan med den mest skälmaktiga och odygdiga min uppEsa 
följande just improviserade vers: 

Älskat har jag många, många, 
Än en ful och än en skön, 
Mörka, ljusa, korta, långa 
Ack hvad blef min lön? 

1  Af den service 
2  hvaremot om ödet att krossas drabbat en simplare, jag väl föga skulle 

laggt det på sinnet. 
3  jag 
4  skref 
5  några och 
6  fru Thilda Sir6n 
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Endast ack af några skrikor 
1  Vann min kärlek sympati, 
Två Marior, två Fredrikor 
Och en Emelie. 

En 2  afton då Stjernström var hos oss, och vi just suto till 
bords, hade något dylikt skämt varit i fråga och Runeberg sade 
leende: »fråga Stjernström om det är så lätt att vara artist och 
vara så förskräckligt trogen.» Helt allversa,mt vände jag mig nu 
till denne frågande 3  (upprepande samma ord): »är det så lätt att 
vara artist och vara så förskräckligt trogen?» Stjernström tog 
sig smått med handen om kinderna, jemkade servietten under 
dubbelhakan, såg litet rolig ut och svarade: »Svårt är det». (Om 
Stjernströms dubbelhaka sade Runeberg engång: det märks att 
naturen velat skydda det fina vackra ansigtet, att det ej må fara 
illa och derföre har försedt det med mjuka dynor till dess skydd.) 

Castrén skulle resa till Sibirien, Lönnrot till Kajana, man 
ernade skiljas der vägen grenade upp åt norr, Kellgren och Robert 
Tengström i lätta promenaddrägter kastade sig hastigt i en 
isvoschiks släde för att följa dem en bit. Men man for förbi 
vägaskedet, man skulle fara åtminstone till Henriksdal, gossarne 
i sina lätta drägter medföljde. Hur det var så beslöts att 4  resa till 
Borgå, att hälsa på Runeberg. Dageligen skulle herrarne resa der-
ifrån, men det blef dock ej af. Tredje dagen af deras härvaro måste 
Rbg, på eft. rn. på Gymnasium, ja, medan han var borta skulle 
nu afresan utan dröjsmål ske. Nu kom Rbg till mig i nedra 
våningen och berättade skrattande att han hade läst tambur-
dörren utanföre och sålunda stängt in dem, för att de icke skulle 
slippa bort, och varnade mig att ej släppa ut dem om de skulle 
bulta på, och dermed gick han. Han hade just hunnit gå, då det 
rann mig i hågen att herrarne just hade slutat sin middagsmåltid 
och ej ännu hunnit få kaffe. livad ville jag nu göra. Mitt värdinne 
samvete tillät mig icke att lemna dem utan caffe; men att öppna 
dörren för dem hade Rbg förbjudit. Slutligen tog jag med mig 
en af tjensteflickorna som bar kaffebrickan, öppnade dörren, vid 
hvilken alla herrarne stodo tätt samlade och funderade huru den 
skulle kunna fås öppnad, och så anhöll jag ödmjukast att de 
ville ha godheten att anse sig som fångar på hedersord, r' och icke 
löna min välvilja för deras kaffe, med att rymma. Detta lyckades. 

Har jag vunnit 
2  annan 
a med upprepande 
4  hälsa 
ö för att 
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De skulle qvarstadna tills Rbg hemkomme och sen resa. »Vi 
skulle dröja öfver en dag och ha dröjt i tre», menade Lönnrot. 
Jag förklarade att vii Borgå alltid räknade i silfver, altså ock 3 
dag för en och tillade att jag 1  ju finge träffa herrarne ännu på 
aftonen hos Öhmans, dit de voro bjudna. Med en mycket funder-
sam min stödde sig Lönrot emot ett bokskåp och svarade: »Månne 
det?» 2  

Följande morgon reste Castr&I, om jag rätt minnes först, 
Lönnrot spatserade ett par timmar omkring i pels och med en af 
våra små gossar på axeln och reste sedan, men ännu lyckades 
Rbg att qvarhålla Robert Tengström och Kellgren öfver mid-
dagen, genom löftet att sedan följa dem till Weckkoski. man höll 
ord, men om aftonen bäst jag i största flit stod och klippte till 
något nere i min lilla kammare, steg Rbg in och berättade att nu 
hade han lyckats öfvertala 3  ynglingarne båda att återkomma 
från Weckkoski. Qvällen tror jag dock sedan blef mera matt, 
alla torde väl varit något trötta och följande morgon reste Robert 
och Kellgren. 

Ibland minnen, som väl skulle förtjenat att taga vara uppå, 
men som tyvärr förbleknat altför mycket för att jag deraf skulle 
kunna lemna ens en något så när tydlig bild, är berättelser af 
August Maximilian Myhrberg. Vid hans sista besök i Finland 
tillbringade han några dagar 4  i Januari 1858 på Boet hos Sekter 
Juselius, och utom ett par andra herrar, hade denne äfven inbjudit 
Runeberg att der sammanvara med Myhrberg. Nu hade Myhrberg 
varit lifvad, nu hade han berättat, och många voro de episoder 
ur hans lif dem han meddelat, 5  men endast om sin vistelse i Polen 
hade han varit alldeles förbehållsam i öfrigt, men då natten kom, 
språkade ännu han och Runeberg i många timmar på tu manna 
hand, och då gällde det Polen och äfventyren der, dem han ej 
kunde öppet omtala i allmänhet. Af alla de många äfventyren fick 
jag sedan af Runeberg höra berättelsen om de flesta och har sedan 
i Åbo underrättelser funnit en del af de samma förtäljda. Refe-
renten i bladet stadnar vid den öfvertygelse att Myhrberg icke 
varit General bangerman, och detta är anledningen hvarföre jag 
här omnämner mötet på Drägsby (Boe?), hvarom jag minnes så 
föga nog tydligt, för att utan fara för misstag berätta derom. 
Men ett minnes jag med fullkomlig säkerhet 7  alldeles klart, 

1  hoppades 
3  Ja 
3  herrar 
4  på Drägsby hos Boije 
5  och dem Runeberg sedan för mig återberättade, 
6  Myhrberg 
7  och det var 
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nemligen det 1  att Runeberg efter hemkomsten från Drägsby, (?) 
sade åt mig: »livad tycker Du att det var Myhrberg som kallades 
Langerman. Vid (jag minnes numera ej hvilket tillfälle) der kom-
menderade han 5,000 man.» Myhrberg hade ock berättat, att då 
han stötte till den första afdelning polacker med hvilka han sam-
manträffat, hade desse just befunnit sig i full strid. Myhrberg 
slöt sig till dem och kämpade med. lians nya stridskamrater 
blefvo honom . snart varse, och han hörde flere af dem fråga: »Wer 
ist der lange Mana> Hvarföre de talade tyska minnes jag icke om 
jag hörde af. Häraf tog sig Myhrberg anledning att kalla sig 
Langeman, hade han sagt. Om då möjligen Genral Langerman 
var en annan person, eller huru saken kan förklaras, vet jag icke, 
men fullkomligt säkert är att ofvan anförda, alldeles sålunda af 
Runeberg för mig berättades. Öfriga berättelser från Polen hafva 
i allmänhet ur minnet förbleknat än mera än de från Grekland, 
just emedan man dock någongång för andra omberättade de 
sednare, men deremot naturligtvis alldrig de förra, då Myhrberg 
sjelf 2  icke ens ville erkänna sig hafva varit i Polen, för det obehag 
detta kunnat åsamka honom. Han hade sjelf berättat om huru 
han dels i Polen råkat någon finne, dels i Finland någon som sett 
honom i Polen, men i ingendera fallet medgifvit sig vara den 
person man trott sig igenkänna, utan endast med ett utseende af 
förvåning stirrat på den okäre bekantskapen. 

Fråga hade af Runeberg väckts om att hans berättelser icke 
borde lermas oantecknade, men då Runeberg hade bedt honom 
skrifva sin lefvernes beskrifning hade han lofvat att så göra, och 
sagt sig redan hafva börjat dermed. Just detta vållade ock att 
man ej kom att så noga taga vara på det man hört af berättel-
serna. Hvart har en sådan början, om än det icke blef mer, hamnat? 
Några almanackor med inskrifna anteckningar af Myhrberg ha 
omtalats, hvar finnas månne de? 

Ett infall af Runeberg faller mig i minnet, och må det derföre 
nedskrifvas. 

Ett rykte om att dåvarande Kejsarn Nikolaj vore död spred 
sig i Borgå. En kurir som en timme hvilat på Societetshuset, hade 
sagt sig medföra bud om Kejsarns frånfälle, till Helsingfors. 
Telegraf fanns då ännu icke. »Ingalunda är det sannt», yttrade 
någon, »huru skulle en kurir som förde ett så vigtigt bådskap 
våga dröja för att hvila en hel timme.» »Nej», sade Rbg, »nu tror 
jag nyheten, ty skulle K. Nikolaj lefva, så skulle visst ej någon 
kurir våga dröja så.» Och anmärkningens rigtighet bevisades 
snart, det var verkligen dödsbudet som kuriren hade medfört. 

1  att Myhrberg 
2  alld 
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»Det är min stolthet och min ära att jag kan vara en så stor 
egoist som jag är», yttrade Runeberg engång. 

En anteckning, som väl ej hör till området för dessa blad, må 
dock här finna plats, emedan Runeberg antog att saken väl nu-
mera föga vore känd af någon annan än honom. Då ännu J. J. 
Nordström vistades i Finland, hade denne åt Runeberg meddeladt 
hvad han af sin svärfader Lagman Synnerberg hade härom hört, 
Synnerberg var borgmästare i Åbo 1813, vid tiden för Kejsar 
Alexander I:s och Kronprins Carl Johans möte derstädes. De båda 
furstarne hade just möte, och Synnerberg på embetes vägnar i 
något yttre rum närvarande, då Grefve G. M. Armfelt hastigt, 
åtföljd af en af sina ännu ej fullvuxna söner, inträdde, och med 
ytterlig oro förnam att det numera vore för sent att kunna få ett 
enskildt 1  samtal med Kronprinsen före furstarnes möte. Armfelt 
hade då förtrott Synnerberg att hans afsigt varit att meddela 
Kronprinsen det man vore beredd på att gå in på Finlands åter-
ställande, så framt denne skulle göra det till ett vilkor från sin sida 
och att Armfelt velat lägga honom på hjertat att vara fast i sin 
fo[r]dran, hvilken i sådant fall skulle slutligen beviljas. Kejsarn 
som visste att Armfelt skulle arbeta för saken, hade derföre icke 
medtagit honom, utan tvertom ålaggt honom något som skulle 
qvarhålla honom i Petersburg. Huru han likväl kunde 2  resa 
derifrån vet jag icke, alt nog, han kom för sent. Synnerberg, som 
hörde att Armfelt hvarken sofvit eller förtärt något under sin 
brådskande färd, frågade om han ej kunde få låta arrangera en 
hastig måltid, men Armfelt svarade: »Kan gossen der få en smörgås 
så vore det bra, föga har heller han fått hvila, eller förtära under 
resan, sjelf förmår jag med intet», dermed nedsatte han sig på en 
soffa, der han satt med handen mot pannan orörlig hela den tid 
konferensen emellan furstarne försiggick. Huru Kejsar Alexander 
upptog Armfelts olydnad kände icke Rbg, men det jag minnes är 
att påföljande dag (?) var s. k. publik spisning då äfven mina 
förälldrar befunno sig bland de 3  åskådande, och då hade Kejsarn 
vid bordet sutit emellan Kronprinsen och Armfelt. Detta fäste 
sig i mitt barnaminne derigenom att någon gjorde den temme-
ligen obetänkta anmärkningen: »livad månne Kronprinsen tyckte 
om att så der sitta nära den i Sverige som landsförrädare dömda 
Armfelt.» 

Ehuru i allmänhet 4  noggrann och ordentlig i hvad som angick 
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affärer, kunde dock Rbg stundom låta helt ogeneradt plundra sig, 
så snart det kom an på att till förhindrande af oskick vidtaga några 
mått och steg. En herr Philip Mejer i Stockholm hade eftertryckt 
Rbgs Hanna i litet format. Antingen Nordström eller Arfvidson, 
mins ej säkert hvilkendera, skref härom till Rbg, och antastade 
Meyer för eftertryck. Straxt derefter inträffade Rbgs resa till 
Stockholm och der ställdes saken så att Rbg till Meyer betalade 
150 R (om i banko minnes jag icke säkert) för hvad han uppgaf att 
upplagan kostat honom, och Runeberg skulle deremot erhålla 
hela upplagan. Saken slöts så att sedan han betalat summan å-t 
Meijer och 1  sedan första hettan öfver tilltaget gått öfver, Rune-
berg icke vidare kom sig att efterfråga hela affären. Meijer fick 
således behålla sitt rof och fick dertill ett premium af 150 R för 
tilltaget. 

En annan gång. 
en tysk novell, om jag rätt minnes, af Langbein fanns berät-

telsen om en gammal boktryckare som i raseri öfver en efter-
tryckare den han ej på annat sätt kunde åtkomma, i ett skåp 
förvarade en liten galge der eftertryckaren hängde in effigie. 
Rbg 2  roade sig åt den väl berättade historien han hade på den 
tiden sjelf varit utsatt för diverse tråk, än hade, (då redogörelse af 
honom 3  begärtes,) rottor förstört några hundra exemplar af hans 
egna förlag som förvarades hos en bokhandlare, än gick några 
hundra förlorade i en svensk bokhandels konkurs, o. s. v. och nu 
slutligen skref Arfvidson om att (?) i en samling benämnd: utmärkte 
och klassiske förf. inom svenska vitterheten (eller ungefär så) ut 
gifvit alla dittils utkomna arbeten af Rbg. Nu lofvade Runeberg 
låta göra en ljuskrona föreställande eftertryckarens bild, med 
händer och fötter utsträckta till ljushållare, och sålunda hänga 
honom i sitt tak. Arfvidson afhandlade med eftertryckaren, 
hvilken erbjöd någon ringa summa (jag räds det var 50 R banko) 
om Runeberg ville legalisera upplagan, hvilket han icke gick in på, 
utan skref till Arfvidson att han hellre än att sålunda för ett intet 
bortskänka:,  sina arbeten, ville han behålla rättigheten att hänga 91. 
Arfvidson svarade sig tycka på samma sätt, och slöt med ett 
altså häng honom. 

Ännu en bokförlags affär, som 7  föranleder stort bryderi 
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också nu vid utgifvandet af Runebergs efterlemnade skrifter i  må 
här omnämnas: Recensionen af Sverges Anor, hade förläggare 
flere gånger önskat att få trycka, men Rbg hade, med anledning 
af den personliga vänskap hvari han hade stått till förf. Baron 
v. Beskow under en längre tid, icke ingått härpå. Numera sedan 
v. Beskow aflidit, likaså hans maka, och ingen dem närastående 
qvarlefver, som kunde såras af det stränga bedömandet, 2  skulle 
Runeberg icke mera haft något emot dess omtryckande. Detsamma 
var ock fallet med Sveaborg det han af 3  grannlagenhet för den 
så hårdt bedömde kommendantens aktningsvärda 4  famille ej 
velat låta trycka. Då det dock nu redan blifvit tryckt såväl i 
original, stundom efter felaktiga afskrifter, som ock i öfver-
sättning, så tycktes han numera anse att det kunde äfven här 
utgifvas (och ålade sönerne att icke försumma dess publice-
rande efter hans bortgång. Så länge han sjelf lefde ville han icke 
att det skulle ske.) 

livad man berättat om att censuren skulle förbjudit det är 
alldeles en osanning, han ernade som sagt icke då utgifva det, 
och lemnade det altså alldrig i censurens händer. 

Sednaste häftet af Runebergs arbeten som i Sverge utgafs 
och af Professor Nyblom i Upsala samlades egentligen ur de år-
gångar af H:fors Morgonblad som af Rbg redigerats. Af olika 
anledningar hade dock Runeberg icke medgifvit intagande i häftet 
af så väl de båda nämnda styckena, som ock af åtskilliga andra i 
morgonbladet befintliga. Bokhandlar Edlund som emellertid 
blifvit ägare af förlagsrätten för Finland af Rbgs förut i bok 
tryckta arbeten, infann sig nu i Borgå för att med Rbg öfver-
enskomma om förlagsrätt 5  till äfven detta sjette häfte. 

fTan frågade då om han icke kunde få intaga något mera än i 
svenska upplagan ingått, men Rbg svarade härtill nekande. Då 
han sjelf kände sig trött och illamående och jag förde frågor 
och svar emellan honom och bokhandlaren, så känner jag med 
säkerhet förhållandet. Och sade då Rbg, utom andra skäl till sitt 
nekande, det, att han ansåge som en grannlagenhets skyldighet 
att icke medgifva införande i den finska upplagan af annat eller 
mera än som redan i den svenska var infördt, och (sannade med 
då jag yttrade att ju alt som nu icke trycktes, ju framdeles i tiden 
väl skulle samlas i ett häfte och efter hans död utgifvas, då hvad 
som nu uteslötes ju der finge lämplig plats. Menande att tids nog 
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vore att efter hans bortgång utgifva alt detta, som han ej ansåg 
sig vilja intaga ibland af honom sjelf allmän gjorda verk.) 

Oberoende häraf hade Hr Edlund i häftet intagit åtskilliga 
stycken, som icke befinnas i den svenska upplagan, och hvartill 
lätt tillgång fanns i Morgonbladet. 

När boken färdigtryckt af hr Edlund sändes till Runeberg 
blef han mycket uppbragt, och ålade mig att genast telegrafera 
om att de utan tillstånd tryckta bladen, 1  utgörande vid pass 
1 ark, skulle borttagas. Bref och telegrammer vexlades, vår 
son Hannes fick i uppdrag att afhandla med Edlund, men då det 
befanns att de olofligt tagna artiklarne vore strödda på ett sätt 
som omöjliggjorde deras borttagande, utan att förstöra 2  en stor 
del af boken, så fick slutligen vid saken bero, men att hr Edlund 
vore skyldig att med boken låta följa en uppgift om förhållandet. 
Detta uppfylldes sålunda, att med exemplaren följde ett löst blad, 3  
hvarpå stod tryckt att Rbg »anhållit» att det måtte tillkänna-
gifvas det en del stycken, som ej ingått i svenska upplagan, i den 
finska »af misstag» influtit. Precist sjelfva orden minnes jag icke 
noga, men tror mig ha nära uppgifvit innehållet. 

En kinkig fråga är nu huruvida i det nu till utgifning ernade 
häftet dessa utan Rbgs tillstånd omtryckta stycken böra ingå 
eller icke. För personer som förut äga den Finska upplagan, är 
onödigt att än engång tillösa sig dem, för de många åter, som äfven 
i Finland äga exemplar af den svenska upplagan, hvilka, enligt 
uppgift i tidningarna, äfven i Finland försålts enligt öfverens-
kommelse de begge förläggarne emellan, för dem blef ve åter dessa 
stycken otillgängliga om de nu icke intagas i det tillernade nya 
häftet. Huru härmed kommer att göras är ännu icke beslutadt. 

en uppsats, »Runeberg som pedagog» i pedagogisk tidskrift 
anför Alopaeus ett yttrande af J. J. Nordström som menat att 
Runeberg icke skulle vara stor i ekonomin. Troligen kunde detta 
med sanning sägas på den tid då Nordström mest var i tillfälle 
att se Runeberg i detta af seende, d. v. s. före flyttningen till Borgå. 
Men om huru många studenter och unga magistrar torde just 
kunna sägas att de äro så särdeles ekonomiska? Att dock Rune-
berg redan vid denna tid var ordentlig i affärsväg, synes äfven af 
ännu i behåll varande anteckningar derifrån. (Då Runeberg 
alldrig brukade förstöra några papper, och sådana alltid tillvara-
togos om han lemnat något framme, så finnes ännu i behåll t.o.m. 
från hans 4  studentår en mängd anteckningar om lån, utgifter och 
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dylikt, alt 1  på samma papper med verser, dels enstaka rader 
eller strofer, dels hela stycken derifrån de sedan för tryck ren-
skrifvits.) 

Sednare intresserade sig Runeberg altmer för det ekonomiska, 
icke allenast i hvad som angick husets affärer och större frågor, 
utan in i minsta detalj, af det egentliga hushållet, och ville hafva 
noga reda på alt. Det tycktes, snart sagt, som om, så länge vi 
hade det knappt och han visste att jag, som man brukar säga, 
vägde på hvarje slant, han mindre frågade derefter, men när till- 
gångarne blefvo rikligare och min hand derföre öppnare, han 
nogare ville ha reda på 2  hvarje utgift. På kassans belopp hade han 
alltid noga reda, och mindes synnerligen under sin sjukdomstid, 
till och med precist hvarje befintlig sedels valör, samt hvilka som 
redan utgifvits och hvilka borde finnas. Också för de uppköp 
som gjordes intresserade han sig altmer ju äldre han blef, och lät 
under de år som han tillbragte på sjuksängen ofta hemta till 
sitt påseende och bedömmande det inköpta. Så van var jag ock 
att i alt rådfråga honom att mig syntes helt svårt att uträtta 
något om jag ej förut hade inhemtat hans åsigt i saken. Också 
tycktes hans vilja vara att så skulle ske. 

Dåligt arbete eller orimliga priser af hand[t]verkare och 3  
trafikerande förtretade honom högeligen, och för reparationer å 
gården var man på förhand rädd, emedan arbetarnes långsamhet 
eller i öfrigt oduglighet alldeles förtog hans humör för den tid han 
med dem hade att göra. Detta blef alt mer fallet ju äldre han blef. 
Men äfven i hans unga år tycktes arbetarne frukta hans vrede, 
liksom jag i allmänhet tror, att få menniskor hade lust att trotsa 4  
den. (En jettelik arbetare som af kamraterne uppmanades att 
till honom framföra en invändning, och som sökte att afböja upp-
draget sade: »se on niin kun karhu.») 

En gång hände att kaffet på eftermiddagen blifvit uppburet 
till honom några minuter för sent, hvaraf hände att han fem 
minuter efter tiden kom att gå till sin lektions timme på Gymna-
sium. Ytterst noggrann uti att ej försumma sig i sina timmar, 
störtade han nu in i min kammare för att blicka på ett säkert 
väggur der och drog sig genast tillbaka utan att ens yttra ett ord, 
men ett bekant fruntimmer som träffade vara hos mig, sade mig 
sedan att hon nu hade sett, att hon ingalunda skulle ha lust att 
utsätta sig för hans vrede. En annan gång då en ung dam, som 
nog annars stod väl hos honom, ville öfvertala honom att qvar- 

1  om hvartannat 
2  alt 

arbetare, för 
4  hans vrede 



153 

stadna längre på den bal hvarmed Borgåboerna hade firat honom 
vid vårt silfverbröllop, och han redan blifvit otålig öfver försök 
af andra att qvarhålla honom, hvilktt han ansåg såsom ett läg-
gande af band på hans frihet, så gaf han den unga damen en 
blick, kanske möjligen ock något ord, så att hon helt häpen steg 
tillbaka med ett »Herre Gud». Jag tror att hon länge mindes den 
blicken. 

Börjande vrede eller otålighet kunde man lätt märka till, i 
synnerhet om den blandades med harm, då ryckte 1  det i öfra 
läppen på högra sidan. Vid högsta vrede blef han alldeles blek. 
I hemmet var hans vilja lag, dock hände stundom att man ej 
kände den, eller att han förändradt åsigt sen han yttrat sig, och 
att man sålunda kom att oförmodadt 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 
skratta, sägande: »Nå jag trodde du skulle sanna med mig som 
du alltid brukar.» 

En annan gång då han var mycket uppretad öfver något bak-
vändt 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 intet hade kunnat göra något 
till. Han svarade mig, med ännu helt darrande läppar: »Hvartill 
skulle man då ha hustru om ej för att ha någon att träta på då 
man är arg.» 

Detta hade alt litet tycke af ett, enligt tidningarne af Furst 
Bismar i C2k fäldt yttrande, nemi.: »Ju närmare en person står oss, 
dess gröfre är man emot denne, och mot ingen är man så grof 
som mot sin hustru.» (Det svenska gro/ som öfvers. begagnat, 
torde väl dock här ej fullt återge betydelsen af det tyska »grob>>.) 

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

Att beklaga sig var något som Runeberg mera sällan brukade. 
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Led han af något, så yttrade det sig snarare som vrede. Detta torde 
ock bland karlar i allmänhet icke vara ovanligt. Huru han skulle 
taga en sak, berodde mycket på hans stämning för ögonblicket. 
Var han glad så rubbades han ej lätt af något, hvaremot vid dåligt 
humör mången obetydlighet kunde inverka störande. Ofta passade 
jag derföre på, när jag var tvungen att göra något inpass, eller 
eljest frambära något ledsamt, som måste sägas, att säga det just 
i sällskap, der visste jag att han alltid var glad, och att sålunda det 
ledsamma skulle halka förbi, utan att störa honom, ja, att han 
till och med skulle tåla sådant som 1  eljest kunnat lätt väcka 
hans vrede. 

Var han ock icke vid humör för stunden, så klarnade hans 
lynne alltid när gäster kommo, åtminstone alltid efter en liten 
stunds sammanvaro. Mången gång kunde han så vara intresserad 
af ganska tarfliga personer, och förstod att hos en hvar väcka 
någon intressant sida, så att kanske mången sjelf efteråt torde 
hafva förundrat sig öfver att 2  hafva kunnat vara så intressant. 
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 3  en eller annan förtäljt om huru vänskapligt 
han yttrat sig till honom eller henne, om hans tillgifvenhet för 
denne och dylikt, blef han stundom smått förvånad, och 4  tyckte 
sig icke hafva varit så ovanligt välvillig. Han tycktes nästan mena 
som Kung 5  Fredrik: »potz tausend, haben wir dass alles gethan?» 
Det var hans eget vänliga väsende, som hade gifvit hans ord en 
högre prägel än han sjelf af sett. 

En ung författare ,som skrifvit en god del icke så oäfven 
Kalender poesi, men som märkte att det dock icke ville arta sig 
till något utomordentligt, frågade i sitt bekymmer hvad som brast, 
och hvad han borde göra för att nå ett högre rum som skald. »Du 
skall vara arg, och du skall vara stursk och du skall vara lat» 
svarade honom Runeberg. 

(ett skämt af Rbg må här få rum. På Dannebrogs orden läses 
i guldbokstäfver (Se Fredrika Runebergs skiss i manuskriptet 
på vidstående sida. U. a.) 

När Runeberg emottog nämnde orden läste han detta sålunda: 
åt Fredrika Runeberg för sex pojkar, af Gud och Kongen, och 
räckte mig korset.) 
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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 icke förmå 
mig att vara. Han var stor, stark, ädel och varm, men alldrig 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 be-
gagnande 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 såkallade qvinnlighet, 
huru mycket den än prisas, har alldrig varit det mål, hvartill jag 
sökt sträfva, kan således icke heller 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 hemkomne från ett besök, funno våra, då ännu 
små gossar jemte tjensteflickorna sammanklungade i nedra 
våningen, helt förskrämda öfver att hafva trott sig höra steg på 
vinden, der de derföre nu trodde tjufvar husera. Runeberg af-
kastade sin kappa, sprang upp till öfra våningen, och jag följde 
efter. Här grep han hastigt en hvass, spetsig jagtknif, gömde den i 
rockärmen och så uppför trapporna till vinden. Jag fortfor att 
följa efter, och sådan han då syntes mig ville jag kunna i återge 
hans bild. Högrest, kraftig och smärt, med handen knuten kring 
knifvens skaft, hufvudet litet bakåtlutadt och en vredens blixt 
thronande på pannan. 

Att ingen menniska fanns på vinden må tilläggas. 
En annan afton då vi temmeligen sent 2  kommo från ett besök 

och just skulle vika om hörnet till vårt hem, stod en trupp unge 
män några famnar derifrån (vid ett hörn der gator från fyra 
håll stötte tillsammans) åt andra sidan. Någon af skocken till-
ropade Runeberg: »livad är klockan brandvakt?» Häftigt upp-
blossande, skrek Runeberg tillbaka: »Jag skall lära er hvad klockan 
är slagen», sprang, till min förskräckelse rakt emot skocken, men 
som om en stormvind skulle inom ett ögonblick svept öfver platsen, 
och som agnar för vinden voro i detsamma alle man försvunna, 
endast ett ögonblick blänkte elden från cigarrerne utåt alla håll 
af de här sig korsande gatorne, och som odisputerad segrare stod 
Runeberg ensam på valplatsen. Åsynen af 3  huru sålunda i ett 
ögonblick 4  truppen skingrades var i högsta grad komisk och min 
häpenhet hade förbytt sig i ett hejdlöst skratt, då Runeberg 
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återkom och jag emottog honom med Holbergs ord: »med min 
höre hand slog jag den ene flygel på flygten, och med min venstre 
slog jag den anden.» Runeberg hade oaktadt affairens snabba 
förlopp, dock trott sig igenkänna i hopen ynglingar hvilka vid 
denna tid läste privat till student examen; Troligen hade de igen-
känt hans röst, och deraf vållades väl den snabba flygten. 

Att Runebergs själs ansigte, att jag så må kalla det, skiftade 
lätt, liksom hans yttre anlete, stod kanske i samband med hans 
nerver, hvilka alltid voro lifliga och lätt afficierade. Under de 
många sjukdoms åren var han till ytterlighet nervös. Det minsta 
ljud, en knapp som stötte emot något, ljudet af någon på gatan 
förbigåendes röst, några ord vexlade om än i tredje rummet ifrån 
det der han vistades, kunde komma honom att skälfva. Tider 
funnos, då jag, läsande tidningar för honom, nödgades bege 
mig i yttre rummet för att vända hvarje blad då sådant skulle 
ske. En litet starkare doftande blomma, att icke tala om någon 
mindre behaglig lukt, var honom en plåga. Till och med hans 
kära liljekonvaljer, fingo endast på korta stunder stå inne i hans 
rum. De par sista åren voro dock i detta, som i många andra af-
seenden vida mindre svåra. Starkare ljud, eller starkt luktande 
saker, besvärade honom visserligen också då, och blommor kunde 
icke ens då långa stunder få qvarstå i rummet, men dock plågades 
han nu 1  af alt sådant ojemförligt mindre än förut. 

Det var som om han i alt skulle kastat en god afskedsblick 
tillbaka öfver lifvet. Detta är tröst och glädje. Så får jag äga hans 
minne godt och ljurligt. 

Ingen är stor i sin kammartjenares ögon, säges det, och dock 
var Runeberg stor i mina. Visserligen var ock han menniska, hade 
(fel och) brister 2  som en sådan alltid har. Kanske skulle man 
dock icke kunna fullt älska en varelse som vore alldeles utan brist. 
Sjelf påstod han åtminstone någon [gång] 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 sträng mot mina 
brister då han var så öfverseende mot 3  fremmandes: »hvad bryr 
jag mig om fremmande och huru de bete sig, men du, du får 
icke ha några fel.» 

Jag kan,' säga att jag nästan alldrig, åtminstone 5  sällan, såg 
Runeberg gråta (under hans hälsas dagar, 6  då det gällde sorg 
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eller smärta. Något vackert eller skönt kunde lättare locka en 
blinkning och en tår i hans öga.) Frestande vore deremot att 
söka teckna de många olika leende ansigten han hade. Då han 
var ung brukade jag påstå att han hade ett långt och smalt ansigte, 
och ett annat som var kort och bredt, utom alla öfriga. Då Markus 
Larson porträtterade Runeberg, frågade jag om han varsnat det 
Runeberg bestode sig många olika ansigten, minst ett dussin 
hvarann olika, tillade jag. »Säg hundrafemtio, så kan det något 
förslå», svarade Larson. Säkert är att om ock ej just så många, 
så nog voro de dock en hel hop, och en målare, som under månad-
tal dagligen såg Runeberg, måste naturligtvis komma att obser-
vera 1  att så var. 

Då Larson blifvit nämnd, må jag ock här om honom uppteckna 
något. (Då han sjelf skref sitt namn med endast ett s 2  hvilket han 
sade sig med afsigt göra, så 3  bör väl icke, ehuru så ofta sker, det 
af andra tecknas med tvenne.) Det har blifvit berättadt att 
Larson vid sitt första besök hos Runeberg, på Kroksnäs skulle 
sagt: »behöfs ej presentation, tvenne genier igenkänna hvarandra 
genast», liksom också berättats att Runeberg sednare på qvällen 
skulle tillrättavisat Larson för hans förslag att taga rocken af 
sig, genom att åt mig säga det han föreslagit mig att bortlägga 
min mössa. Redan vid denna tid hörde jag illa och kunde således 
icke vara fullt säker på att icke så passeradt, men sådant syntes 
mig 4  illa öfverensstäm.ma med den aktning, ja jag kunde väl säga 
vördnad, hvarmed Larson alltid bemötte Runeberg, hvarföre jag 
frågade Runeberg huruvida de uppgifna orden ömsesides blifvit 
sagda. Han förklarade att så icke vore fallet. Troligen har någon 
då närvarande person berättat något om de båda »geniernas» 
möte, och historien har sen vidare utstyrts i enlighet med Larsons 
egendomlighet i öfrigt. Troligt är visst ock att Runeberg något 
sade om min mössa, emedan han ofta nog kunde gyckla med mig, 
då han såg mig för ståtens skull någongång bära en sådan, den jag 
deremellan sällan bar, just emedan han ej tyckte om det, och 
han äfven gerna dref med mig derom, när jag någongång på-
klädt mig en sådan. 

Jag nämnde Larsons aktning för Runeberg och den var verk-
ligen anmärknings värd. Under de fem månader han vistades i 
vårt hus, hände alldrig att han skulle på ringaste sätt brustit i 
det alra aktningsfullaste bemötande mot Runeberg, och denne 
var dock mången gång ganska kort om hufvudet mot Larson. 

1  förhå.landet 
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Runeberg hade nyss innan Larson slog sig ned hos oss, varit svårt 
sjuk, i I- ytterst plågsam rheumatisk verk och störd till lynnet 
och var mot slutet af Larsons långa besök ofta besvärad af honom, 
men denne tålte af Rbg alt, och tycktes anse honom stå så högt 
att alldrig i något afseende kunde komma ifråga att anse sig stå 
i jemn bredd med honom. Äfven mot mig uppförde han sig i allone 
hyggligt och aktningsfullt, och friheter sådana jag såg honom 
taga sig hos andra kom i vårt hus alldrig ifråga, om jag undantar 
att han ett par gånger ganska legert bjöd en hop fremmande till 
huset, på en tid då efter sjukdomen Rbg sjelf icke ännu hade 
inbjudit några gäster. 

En underlig blandning af finaste snillrikhet, blixtar af ljus och 
okunnighet i de enklaste och vanligaste begrepp, såväl moraliska 
som eljest i allmänna lifvet gällande, utgjordes af hans samtal, 
då vi suto ostörda här hemma och samtalade, 2  och mot Runeberg 
var då hans sätt nästan lärjungens mot sin mästare, och hvarje 
tillrättavisning, om ock bjert nog sagd stundom, emottog han 
med största foglighet. Också jag tog mig stundom friheten att ge 
honom »mor»-aler och han syntes åldrig förtycka dem, liksom 
jag ock till min förundran såg huru tåligt han fördrog de otaliga, 
stundom mer än lofligt enfaldiga, anmärkningar vid hvad han 
målade som gjordes af den mängd menniskor hvilka ofta orda-
grannt sagt, trängdes i det rum han begagnade som atelier under 
den tid han vistades hos oss. Här satt han under fullt prat af 
omgifningen och sjelf deltagande deri, målade, tog stund om] ett 
glas af det vin som Runeberg 3  dagligen lät framställa, och bjöd 
deraf åt de omgifvande. Mången gång såg man honom till och med 
på taflan ändra hvad en eller annan anmärkt som fel, men det 
sällan till arbetets fromma. Runebergs råd begärte han ofta, och 
syntes sätta värde på dem. 

Runeberg anmärkte att Larson ägde mycken likhet med hvad 
man känner om Lidner, samma blandning af snille och oförnuft, 
samma medlidsamma hjerta, och samma 4  regellöshet i många fall, 
och man kunde ej annat än finna sanningen häraf. Något egen-
domligt hos Larson, hvar det låg kan jag ej rätt säga, var ett 
obehag som ej allenast jag, men ock enligt hvad jag af andra frun-
timmer hörde, en hvar af oss kände vid beröring med hans person. 
Man satte sig ogerna bredvid honom eller tog honom i hand, 
ja t.o.m. att lukta på en blomma, den han just sysselsatt sig med, 
ville man ej gerna. Vet dock ej om det endast voro vi fruntimmer 
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som kände detta obehag, eller om det ock föreföll lika för karlar. 
Någon har sagt mig att äfven Almqvist skall hafva ingifvit en 
dylik obehaglig känsla. 

Alldeles vidunderlig var den snabbhet med hvilken Larson 
målade. En stor tafla en lugn sjö med holmar, målade han på 
precist 7 1/2  timme, dessa timmar fördelade på tvenne dagar. 
Vi voro då i H:fors, och hade vårt hem hos min syster, der ock 
Larson målade taflan. Här visade han nogsamt sitt framfusiga 
väsende, och benämndes af tjenstefolket der dem emellan »Frus-
bond», emedan de ansågo hans beteende vara en sådans, i det 
för honom villfremmande huset, der den frejdade konstnären 
dock bemöttes på det artigaste. 

(En anekdot som jag hörde Larson sjelf omtala, må jag nämna, 
ehuru icke den på något sätt berör hans förhållande till Rune-
berg. Larson hade på en exposition i Paris stannat framför en 
tafla der en häst var afrnålad af någon berömd mästare, hvem 
minnes jag ej. En annan åskådare hade stått framför samma 
tafla, och klandrande yttrat sig om hästens grimma, sägande 
den vara orätt utförd. Larson försvarade grimma/i, och påstod 
den vara rigtig. Den fremm.ande blef ifrig. »Förlåt, min herre», 
utbrast han, men den saken förstår jag mig på, jag har varit 
stallmästare, och jag säger att grimman sitter orätt.» »Förlåt, 
min herre», svarade Larson, »men jag 2  förstår mig på den saken, 
ty jag har varit sa[dellmakargesäll, och jag säger att grimman 
är rätt målad.») 

Under sin vistelse hos oss målade han en gång en tafla på två 
timmar, en annan gång en på en timme. Då han en förmiddag 
hörde att det vore Doktor Wallgrens narwsdag, sade han: »Ja, 
men den Wallgren är en sån hygglig karl, jag har lust att måla en 
tafla åt honom» och ganska riktigt spände Larson upp duk och 
förde på eft. m. till Wallgren en tafla ännu helt våt af samma 
dags målande. Ett stort fel var att han sjelf var smickrad af det 
uppseende hans snabbmålningsförmåga gjorde, och derföre ofta 
lade mera an härpå, än på utförandet. Ett annat fel som jag 
märkte honom begå, var att han icke undvek att begagna äfven 
någon färg om hvilken han sjelf sade att den förändrades med 
tiden, och alravärst var, att, genom hans sätt att måla utan grund-
läggning, gerad på duken, det ena föremålet efter det andra, så 
åstadkom han taflor hvilka småningom. 3  förlorade sig. Färgerna 
sögo sig med tiden in i duken, somliga mer, somliga mindre, och 
då jag dagligen varit i tillfälle att observera de taflor vi af honom 
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äga, och dem jag såg utgå från hans pensel, så har jag fullkomligt 
insett detta. Ofver flere af dessa taflor låg när de målades en 
fin luft, en skir dimma af solsken, om uttrycket tillåtes, eller ock 
på andra af fukt och verklig dimma; inom ett par år hade den 
försvunnit och en viss torrhet inträdt i stället. Runeberg lät sed-
nare öfverfernissa taflorna för att åtminstone minska det osköna 
intrycket af de olika färgernas olika insupning i duken, hvaraf 
hade uppkommit att somliga ställen sågo matta och dunkla ut, 
under det andra 1  lyste af en deremot opassande glans, som om de 
varit våta. Genom denna öfverstrykning återkom ock till någon 
del den försvunna luften, men dess första fägring återfick den 
alldrig. Att samma fall inträffat med åtminstone de fleste äfven 
af Larsons öfriga i verlden spridda många taflor tar jag för gifvet, 
och detta förklarar äfven hvarföre redan nu mången tycker vid 
åsynen af hans verk, att hans konst icke var värd den stora 
beundran den på sin tid väckte. 

Något som bidrog i betydlig mån till att Larson målade med 
sådan snabbhet, var hans bruk af knifven, eller rättare af ett af 
honom sjelf tunnt skrapat verktyg, af livad material det var 
mins jag numera ej, men böjligt och elastiskt som hvalfiskbm. 
Detta visade han mig skrattande, samt huru han dermed utförde 
sina skrofliga bruna berg, och att mången velat stjäla konsten af 
honom, men att han dolt den. Äfven Kung Carlos hade bedt 
honom tillsäga när han målade, för att komma och se på, hade 
härom till och med ett par gånger påminnt, men Larson mente 
sig icke velat lära honom sin hemlighet, och undandrog sig äran. 
I-Turvida konsten verkligen för målareögon var någon hemlighet 
känner jag ej, men för en oinvigd såg det visserligen ganska 
behändigt ut. (Den duk som begagnades till taflam borde ock 
nödvändigt vara fyrskäftad om skrapningen skulle göra rigtig 
verkan.) 

När Larson målade, var han van att på ett bord bakom sig 
ha ett litet batteri af fina lätta viner, hvarmed han flitigt ser-
verade såväl sig sjelf som andra närvarande personer, detta kände 
Rbg, hvarföre ock så ställdes för honom, men då detta vid lians 
långa qvardröjande föll sig i längden altför kostsamt, så gaf 
Rbg tillsägelse om att framställa starkare och mera förslående 
viner, ja slutligen till och med öl. På Runebergs 2  tillsägelse hade 
jag i början af hans vistelse hos oss ordnadt vårt bord tem-m.eligeu 
fint, och tyckte mig sen 3  svårligen kunna just förändra det. När 
han slutligen lemnade oss sade Runeberg såväl härföre, som 
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äfven i afseende å det bemötande Larson af oss i öfrigt rönt, åt 
mig: »Du var mycket bättre mot honom än jag, du var alldrig så1  
orimligt väl i början, men heller ej så illa mot slutet, som jag var 
emot honom.» 

Med all sin slarfaktighet, med sin verkliga råhet till och med, 
fanns det dock hos Larson mycket som man måste både värdera 
och hålla af hos honom. Han var ett barn i mycket, hjelpsam 
var han och oemotsägligen född med en genius som kunnat föra 
honom mycket längre än fallet blef, om hans bildning blifvit en 
annan än den var. Ett särdeles träffande omdöme om Larson var 
det som någon, jag minnes ej hvem, skall hafva fällt, om honom, 
nemligen: »Alldrig har jag förr sett mästaren och gesällen så nära 
förenade i en person». Att han varit duglig salmakargesäll har jag 
skäl att tro. En dag då jag i ett hvardagsrum hade låtit utbära 
Runebergs soffa, för att bekläda den, träffade Larson ditkomma 
och påstod det han skulle utföra detta arbete. Jag krusade natur-
ligtvis emot, men det hjelpte icke. Ett tu tre stod den celebre 
artisten i fullt salmakar arbete, och bra gjorde han det. 

Att det hade sina många olägenheter att så länge ha en frem-
mande person i huset, är naturligt. Någongåug åstadkom han 
ock helt oskyldigt ledsamhet för mig, så t. ex: Det gällde en ganska 
lappris fråga huruvida strecken på en flagga i en 2  bok skulle 
betyda blått eller grönt, och jag sökte af beskrifningen bevisa 
Larson att han misstog sig i sitt påstående att 3  de betydde blått, 
utan att ana det Rbg delade Larsons tanke, och jag således omed-
vetet motsade honom. 

Vid Larsons första besök på Kroksnäs, inbjöd han oss båda att 
komma för att bese hans då i 11:fors utställda taflor, och 4  så 
beslöts att fara. Tan ville då ock åt Rbg måla en tafla, någon liten 
bit antogo vi, men så kom han medhemtande till Tengströms 
der vi bodde, den stora duk, lugn sjö med holmar, hvarom jag 
ofvanför nämndt. Sednare under hans vistelse hos oss 5  var han så 
stadd på kassabrist att Rbg äfven för att ersätta honom för taflan 
öppnade för honom credit på duk och färger i IT:fors till 100 
rubel silfver, och yttermera af honom beställde en annan tafla till 6  
dylik summa. Detta skulle bli ett månsken, men bäst det var så 
förbyttes ämnet till en solnedgång i de mest strålande färger. 
Dessa taflor jemte en mängd andra målade han sednare under sin 
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vistelse hos oss. Men vår H:fors resa fick ett sorgligt slut. Vid 
återkomsten stego vi ur från ångbåten vid Hammars. Runeberg, 
som sökte att skaffa båt och roddare för att föra oss till Kroksnäs, 
blef varm derunder, kastade kappan af sig och for hem öfver 
sjön. Redan vid stranden på Kroksnäs kände han sig svårt an-
gripen af rheumatism, lade sig vid hemkomsten genast och låg så 
länge 1  alldeles ur stånd till hvarje rörelse och lidande af ytterligt 
svåra plågor. På Kroksnäs blef redan kallt i rummen, och daglig 
läkarvård kunde heller icke fås. Med yttersta svårighet lyckades i 
medio october att få honom flyttad på en bädd möjlig att ned-
bära till en båt och derifrån sedan upp till hemmet i staden, der 
ännu under flere veckor icke ens hans säng kunde ombäddas, 
emedan minsta omflyttning vållade honom så svåra plågor. 
Slutligen minskades plågorna och till jultiden var han åter frisk, 
ehuru länge kraftlös derefter, och hade, som jag tror ännu als icke 
varit utom hemmet, då Larson till jul kom och sedan qvarstad-
nade. 

Snart efter det Kungarne på Salamis lemnat pressen, utgafs 
af Regeringen en icke obetydlig summa (1000 rub. silfver?) hvil-
ken såsom pris borde tilldelas författaren af det bästa dramatiska 
arbete, som under sednaste två år i Finland sett dager. Rune-
berg, G. Lagas, Alexis Kivi, T. Lindh(?), hade, skulle jag tro, alla 
då nyss publicerat sorgespel, men vare sig förmätenhet eller hvad 
det var, visst trodde åtminstone jag att Rbg's vore det utmärk-
taste. Sallat är att jag ej hade läst Kivis arbete, då min kunskap i 
finskan ej var tillräklig härtill, och likså sannt visste jag väl vara 
att ju i mångas ögon endast det att arbetet var skrifvit på finska 
skulle höja det högt i värde öfver sina 2  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. Emel-
lertid ansåg Runeberg sjelf, att ifall priset skulle tilldömmas 
honom, han dock icke skulle vilja anse sjelfva pengarna som annat 
än för honom ett medel att till litteraturens fromma kunna 
uträtta något annat godt än hvad han ju äfven utan priset skulle 
hafva skrifvit. Nu föreslog jag, och har skäl att tro det mitt för-
slag skulle, ifall Rbg erhållit priset, af honom hafva blifvit antaget, 
att prissumman i så fall skulle utsättas på ränta och bära ränta 
på ränta, för att hvart femte eller möjligen hellre hvart tionde 
år, alt hvad sålunda i räntor influtit, skulle utdelas som under-
stöd för något skönlitterärt sträfvande. Snart befanns dock att 
omtanken härom varit ganska onödig. Priset gafs åt Kivi, och var 
jag sedan ganska nyfiken att kunna läsa ett arbete, som ju måste. 
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vara åtminstone jemngodt med Kungarne på Salamis, så framt 
icke prisdomarne måste anses för att hafva följt ganska besyn-
nerliga åsigter. Sannt är väl att F. Cygnaeus i ett utlåtande, 
tryckt sednare, i något af honom utgifvet häfte, lifligt förordar 
prisets tilldelande åt Kivi på grund af dennes behof af penninge-
understöd, hvilket Rbg ju väl kunde umbära, men icke kan man 
gerna tänka sig en så besynnerlig fundering gällande, som den att 
pris borde 1  tilldelas icke åt det värdefullaste arbetet, utan åt den 
fattigaste författaren. Huruvida en sådan regel äfven följts vid 
utdelande af de pris Konstföreningen nu några år fått utdela, 
är väl icke kändt, men tyckes sådant dock icke varit fallet. Om 
man nu altså ej vill beskylla de prisutdelande herrarne för en 
besynnerlig sammanblandning af begrepp, så måste man antaga 
Kivis arbete hafva stått öfeer Runebergs, då det var om ett pris 
för det bästa arbetet, icke om ett understöd de hade att bestämma. 

Många data om inträffade händelser vore visserligen att för 
de år vi tillbringade i Borgå och innan Runeberg insjuknade 
anteckna, såväl om den stora af Finlands folk åt Runeberg gifna 
national gåfvan, som ock om af veteranerne och deras efterkom-
mande gifna ståtliga silfverkannan, m. fl. andra gåfvcr, om Rune-
bergs resa till Sverge, och alt hvad honom der vederfors af heder, 
om ordnar och utmärkelser af flere slag, men då jag har skäl att tro 
det Strömborg noggrannt till dag och datum upptager alt sådant, 
så anser jag onödigt att derom något anteckna. Så har jag i 
allmänhet i dessa anteckningar förbigått alt sådant som jag haft 
skäl tro att Strömborg skrifvit om, ehuruväl jag är öfvertygad 
om att i alla fall jag, högst onödigt, antecknadt troligen många-
handa som han omordadt. 

Anekdoter, sådana jag hört Runeberg om sig sjelf berätta har jag 
ock till det mesta undvikit att anteckna. Att söka till 2  att återge 
dem, liknar väl mycket dens företag, hvilken, då han en gång 
hört Rbg uppläsa t. ex. N:o 15 Stelt, skulle företaga sig att med 
stöd häraf återberätta det. Han skulle kanske berätta om att det 
var en figur som. 3  slogs och som Döbeln kallade Fähund, och gaf 
några blodiga kläder åt. Föga annorlunda vill det utfalla med de 
omberättelser som göras efter Rbgs mund[t]liga berättelser. Man 
kan kanske igenkänna hvad som menas, men andan är borta, 
Runeberg finnes der icke. Har då väl berättarn talat osannt? 
Nej, men — som sagt — Runeberg finnes der icke. Också blandar 
sig i hvarje sådan återgifven historie så mycket af återberättarens 
egen karakter att den vanligen bortskymmer Runebergs. 

gif vas 
2  att för mig 
8 sloddes 



165 

Bland sådant som jag icke heller antecknat något om, är 
hvad som angår psalmverket. Den ifver och det intresse hvarmed 
han arbetade derpå kan dock ingen annan än jag så noga hafva 
reda på. Från sina öfriga poetiska funderingar kunde han lätt 
afbrytas och skingras, icke så från psalmarbetet. Det återtog han 
genast och med ifver, så snart han hade en, om ock kort stund 
ledig. Jag skämtade häröfver och påstod att det var hans stick-
strumpa som alltid låg till hands att arbeta på. 

Några uppgifter i Topelii program till Universitetets minnes-
fest öfver Runeberg, föranleder mig att här anteckna några inpass. 
Att Rbg skulle först sent gjort bekantskap med Ossian, är ej 
fullt exakt, visserligen var det först genom Arfvidsons (?) svenska 
öfversättning, hvilken han lade sig till [med] genast som den ut - 
kommit, som han blef fullt bekant med honom, men redan 1827 
då jag läste Macphersons engelska bearbetning, erinrar jag mig att 
Rbg hade något bekantskap med honom. Också vill jag minnas att 
jag något år derefter (för Runeberg) läste ur Macpherson i öfver-
sättning en eller annan bit. Minnes ock att han anmärkte om en 
eller annan af de ofta som det då syntes mig alt för ofta återkom-
mande bilderna, »den brända furan» t. ex. att de ju voro vackra. 
Cervantes, eller rättare Don Quichote, ägde han på tyska, enligt 
hvad jag vill minnas redan åtminstone 1831, och läste den, som 
jag tror alldrig på svenska, på hvilket språk den redan i min 
barndom fanns, öfversatt 1  af Stjernstolpe (?). 

Att Runeberg icke med någon enkom beundran hade fäst sig 
vid Goethe, torde jag redan förut hafva antecknat. 

Topelius nämner ock något om Rbgs föga tycke för den franska, 
litteraturen hvilket påminner mig om att han dock ställde Cor-
neille betydligt framför Racine så vidt jag rätt minnes. 

Christian Winther var af Rbg icke anför mycket känd förrän 
(1862 d. v. s. året före hans insjuknande, då Winthers fru sände 
åt Rbg sin mans arbeten, genom vår son Walter, som i deras hus 
åtnjöt mycken välvilja) och i följe deraf icke heller mycket läst, 
emedan det då besvärade honom att höra sig föreläsas vers på 
danska, liksom på andra fremmande språk. Nästan 2  tror jag att 
han sålunda 3  icke hade läst »Hjortens flugt» åtminstone icke 
fullständigt. Man hade på den tiden om möjligt ännu mindre än 
nu, här tillgång till danske förf: arbeten, och ringa var den bekant-
skap man i allmänhet gjort med dem. Ännu för en tolf å femton 
år sedan frågade mig en professor, sjelf något poät, om Christian 
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Winther vore någon framstående författare. »Det var dock nästan 
för mycket», sade Rbg när jag berättade honom den frågan. 

Topelius menar ock att Runeberg först sent gjorde bekant-
skap med Schakespeare och Dante. Redan 1827 eller 28, hade jag 
i Pargas af honom till låns Schakespeares verk i tysk öfversättning, 
jag minnes dock ej öfversättarens namn, men erinrar mig att 
verket bestod af små lösa gula häften. Dantes Devina Comedia 
läste han i 11:fors. Omkring 1830 skulle jag nästan tro. 1  

Någonstädes har jag sett citeradt att Runeberg skulle brukat 
yttra det han vore civilisationens yttersta förpost mot Norden. 
Åter missförstått uttryck. Så har han bestämdt alldrig benämndt 
sig. Deremot yttrade han stundom att Finland eller Finnarne 
vore civilisationens yttersta gränspost mot r orden. 

Ett par infall som falla mig i minnet må här antecknas. När 
Runeberg såg ungherrar från ET.fors stoltsera, i Borgå och tycka 
sig vara stora kaxar i vår lilla stad, sade han: de der herrarne 2  de 
tyckas 3  anse sig hafva universitetshuset till frack, och Senats-
huset till byxor. 

En gång då min bror, assessor Tengström, då redan en flere 
och sex io års man, var hos oss på besök vintertid, gick han för 
att göra ett besök hos vår granne, Genral Schulman, som bodde 
tvers öfver gatan. Rbg tittade ut genom fönstret efter honom, 
och såg den gamle men rörlige mannen utan öfverplagg vandra 
öfver gatan. »Nej, går han inte der, som Gud har skapat honom i 
bara fracken», utbrast Rbg. 

Med vår värd på Kroksnäs, Rusthållar Behm stod, Runeberg 
i det mest vänskapliga förhållande. En gång hade han dock hart 
nära blifvit stött. Näst innan vi en vår skulle utflytta hade jag af 
någon orsak lemnat åt honom svafvel för att dermed svafla rum-
men, och tillika lemnat honom min halmhatt den jag tvättat och 
nu bad honom upphänga i ett rum, för att tillika begagna svafvel-
badet till dess blekande. Emellertid när vi kommo på landet och 
jag frågade efter hatten, svarade mig Rusthållaren att han trott 
meningen vara att äfven den skulle användas till rök, hade om-
sorgsfullt rifvit den sönder och fördelat den, en bit i hvarje rum. 
»Jag trodde att just den skulle vara hufvudsaken, den luktade så 
illa, när den brann.» Jag roade mig att berätta historien för en 
bekant, och hennes man som då redigerade Borgå bladet, fann den 
lustig och återberättade den i sitt blad. Nu trodde vår värd 
som fått nys om att historien kommit i bladet, att det var Rbg 

1  Af ven ett inpass emot några ord i företalet till Magnussons lyckade 
öfversättning till Engelskan af Rbgs lyriska [dikter] måste jag här göra. 

2  tro sig iklädda i H.fors, 
3  Väl 
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som infört den och sade: »Vänta bara, jag skall väl jag också 
berätta om honom, huru han sitter barfotad i Kellsund och metar 
abborrar.» 

För vår son Edvard som föddes och döptes på Kroksnäs stod 
vår Rusthållare fadder, och när Runeberg slutligen en gång före-
slog brorsskål med denne vår aktade värd, då strålade han upp, 
och berättade åt en och hvar med gamman att han nu vore bror 
med Runeberg. Det var icke förnöjelse öfver att kalla en herreman 
bror, det tror jag i de flesta fall icke skulle smickrat honom så 
särdeles. »Jag är bonde jag», brukade han stundom med stolt-
het säga, men att vara bror med Runeberg, det var dock något 
som riktigt tycktes gripa den hedersmannen. 

Runebergs båda bröder hade farit till sjöss och' fingo båda 
fartygskommando. Den yngre, Nestor, dog ung vid några och 
tjugo år, lemnade enka och en liten sjuklig doter som få år der-
efter följde fadren i grafven. Jag såg honom endast en gång då 
han i if.fors besökte oss, han såg duglig och bra ut, såsom han 
ock ansågs vara. Äldre brodren Viktor var en rask och glad äkta 
sjögast, besökte oss ett par gånger och vistades 1851 hela som-
maren på Kroksnäs. Tyvärr hade äfven han uuderkufvats af en 
bland sjömän ej ovanlig svaghet 2. Afven han var ännu 3  ung då 
han dog, efterlemnande enka och tvenne döttrar. Hans skulder 
betaltes af Runeberg och brorsdöttrarne fingo uppfostran och 
understöddes i större och mindre mån. En af dem vistades några 
år i vårt hus. 

En dat af Viktor som jag hörde omtalas, förtjenar antecknas, 
sådan jag nu erinrar mig den. Viktor, då styrman, kom med 
fartyget från en längre resa då det stötte på i Qvarken. Masterna 
voro borta och vraket syntes ohjelpligt förloradt. Kaptenen öfver-
gaf det då jemte manskapet, men Viktor lät ej öfvertala sig att 
medfölja. Han öfvergåfve ej skeppet, så länge det hängde ihop. 

Emellertid syntes till allmän förvåning en vacker dag det 
mastlösa skrofvet komma seglande i hamn, om till Jskobstad 
eller n-öjligen Kristinestad, kanske ock någon annan af de när- 

aste hainnarne minnes jag ej. Vattnet hade stigit och höjt det 
från det grund hvarpå det fastnat, och med en spira som Viktor 
satt upp till nödmast och ett vidfäst segel, hade han lyckats föra 
båten i hamn. 

Frimodig och naiv som han var, trodde han då han en afton 
hörde hos Runeberg samlade herrar ifrigt disputera, att de voro 

1  blef vo 
2  för starka drycker 

ej gammal 
1  alla 
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färdiga att på sjömannavis gripa till knytnäfvarna, ställde sig 
bakom Runeberg och sade: »hör du Ludvig, om du behöfver 
akterhandskar) så lita på mig.» Desse få minnesord har jag velat 
egna den hurtige sjömannen, så mycket hellre som han egnade 
mig vänlighet och välvilja. 

Af Runebergs närmaste umgängesvänner under de första år-
tiondena af vistelsen i Borgå, är skäl att nämna Tullförvaltar 
Drejlich, som af honom högt värderades. Han var dessutom 
ifrig jägare och äfven god jagtkamrat på de färder de ofta företog 
tillsammans. Då jag med honom icke var mycket bekant, vet jag 
icke att mycket orda om honom. En annan af Runebergs närmaste 
var Konrektor Hornborg, af honom värderad och afhållen. Bland 
de herrar som ofta besökte Rbg vid denna tid, syntes Hornborg 
mig den som finast och sannast uppfattade månget drag i Rbgs 
poesi. Hornborg var stundom något stillsam i tal och later och 
stannade ofta under talet med ett litet fundersamt ljud och då 
vid andra gästers närvaro det led in på qvällarne och samtalet blef 
rätt ifrigt och gnistrande, hade han ofta svårt att få komma till 
orda, ty då han ett ögonblick stannade i talet och i allmänhet 
talade mindre fort, hade de öfrige i sin ifver redan hunnit taga 
ordet af honom och hunnit långt förbi. En eft. m. då Rbg för 
Hornborg och ett par andra herrar hade uppläst komedin Trassel, 
hördes 1  från hans rum oupphörliga skrattsalvor, och sedan kom 
Hornborg in till mig och ålade mig att mana på Runeberg att han 
skulle fullända stycket. I allmänhet gycklade Runeberg icke 
mycket med honom, stundom dock såsom i verserna på hans rak-
knifvar, (införda i Efterlemnade skrifter. Också när Hornborg en 
gång vänligt yttrade till nlig att Runeberg väl kunnat få en 
vackrare hustru, men icke någon som skulle passat honom bättre, 
så fick han höra af att det var oartigt att rent ut säga ett frun-
timmer det hon ej vore vacker. Med Domprosten Lindh deremot 
utgjorde samtalet mest idel skämt. Den älskvärde och präktige 
gubben hade en hop egenheter, och långt ifrån att misstycka 
Runebergs skämt med dem, roade det honom. 

Det omtaltes i staden med intresse huru en späd och inga-
lunda kraftfull ung man, Löjtnant Mörtengren, kastat sig i ån vid 
islossningen för att rädda en gosse som fallit in mellan isstycken. 
Kort derefter gafs sällskapsspektakel, Mörtengren spelade med. 
En del herrar torde tillbragt qvällen tillsammans efter spektaklets 
slut, och Runeberg såsom ej alldeles sällan hände, öfvertalade 
ännu då sällskapet åtskiljdes, en eller annan att följa med sig hem. 
På förmiddagen sedan de språkat tillsammans natten om hemtade 

1  deruppi- 



169 

Runeberg in Mörtengren till mig och presenterade honom. Högst 
förlägen att visa sig i aftonens komiska theater kostym, föreföll 
han dock älskvärd och nästan som en ung gosse, ehuru han var 
gift man. Han blef sedan en ofta och gerna sedd gäst, men lades ej 
många år sednare i grafven af bröstsjukdom. Af hans efterlemnade 
verser utvaldes ett litet häfte som trycktes. Med en längre lefnad 
och större utbildning än som dittils hade kommit honom till del, 
skulle troligen han kunnat nå enl- betydande ståndpunkt som skald. 

Embetskamrater och öfrige unge män bland skollärarne i 
Borgå utgjorde för öfrigt större delen af Runebergs umgänge, 
men äfven andre män af olika stånd besökte honom. Besök af 
vänner från Helsingfors och af ungdom bland studenterna voro 
icke heller sällsynta och emottogos af honom med stort nöje. 
Passerade någon resande musiker staden, och som vanligt gaf 
konsert, så gästade han eller hon vanligen ock Runeberg en eller 
flere gånger. Så kunde väl ock improviseras en musikafton och än 
oftare sång. (Ännu för ett 2  trettiotal år sedan på 1830 ja 40 
talet, ansågs just icke möjligt att Finland kunde äga sångerskor 
hvilka ägde en röst den der kunde förtjena att skolas, och dessutom 
vore det alldeles emot qvinnans bestämmelse, att hon skulle 
uppträda för en publik, eller sjunga annars än i hemmet och för 
dess trefnad. Någon gång lät visserligen ett eller annat fruntim-
mer begåfvadt med vacker röst höra sig t. o. m. på någon consert, 
men sådant var undantag. I sällskap sjöngs mycket, men hvarken 
pretenderades eller presterades skolad sång. Att i tiden fröken 
Schoultz hade egnat sig åt theatern och sången var ett kanske nog 
mycket ogilladt företag ehuru ock mången intresserade sig för 
henne och hennes sång, och medlidsamt ryckte mången på axlarne 
åt henne när hon tidigt förlorade sin röst. Ibland 3  fruntimmer som 
i följd af fördomen emot qvinliga sångerskor icke till fullo fick 
utveckla den sköna gåfva hon fått i sin röst, var fröken Antoinette 
Rotkirch. Då hennes vägar förde henne till orter der vi vistades, 
sjöng hon mycket i vårt hem och gladde Runeberg med sin sångs 
fägring. Musikaliskt bildad sjöng hon ock bra, ehuru ej hon fått 
lektioner i sång. Under en längre vistelse i Sverge hade hon ofta 
sjungit för Geijer och då han komponerat något nytt hade han 
med särdeles intresse bedt henne sjunga det för honom. Likså 
äldre kompositioner. 

Bland fruntimmer som gladde Runeberg med att sjunga för 
honom må jag ock nämna en svensk sångerska Mathilde in de 
Betou några år bosatt i Borgå.) 

i aktad 
2  tjugu 

personer 
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Runeberg älskade mycket sång, så ock musik, hade sjelf ett 
fint öra för tonernas konst, men hade :Aldrig åtnjutit någon 
undervisning däri. Tyckte om att någon gång under de tidigare 
åren knäppa på t. o. m. en barn guitarr eller hvad instrument 
som föll honom i händerna, men på sednare tider hände detta 
icke. Uppe i Saarijärvi hade han af en kringvandrande krämare 
köpt en fiol, konstruerad af messing. På denna sade han sig hafva 
brukat spela då han var på dåligt humör. Den var borta i många 
år, lemna d qvar någonstans, men då han sednare återfick den, 
gaf han den till samlingarna på Borgå Gymnasium, såsom prof af 
ett akustiskt försök att till fiolvirke använda messing. 

Musici som gåfvo conserter i Borgå uppsökte vanligen Rune-
berg och gästade honom gerna. Stundom kunde ock sålunda hända 
att af dem bestods något musik i vårt hem. En och annan glömde 
ock att betala läkningar för affischer och dylikt, hvilket Runeberg 
stundom liquiderade, då man hemsökte honom med räkningarna 
efter herrarnes afresa. Bland sådana slarfvar vore främst att 
nämna Ingelius, (Agis). Han tog sig före att inqvartera sig hos 
Runeberg och färdades för öfrigt omkring hos stadsbor dem han 
ansåg musikaliska, livad tid på dygnet än sådant föll honom in. 
Slutligen såg sig Runeberg tvungen att bortsända honom och dertill 
anskaffa ressällskap som skulle taga vård om honom. Ännu i sista 
stunden just då resan skulle ske, var Ingelius försvunnen och 
hittades, om jag rätt minnes slutligen på ett konditori. Någon 
historie som jag någonstäns läst om hans förfarande med Rbgs 
stöflar, kände jag icke igen som passerad, men att Runeberg 1  
utom annat för resan gaf honom sina egna skinnfodrade öfver-
stöflar minnes jag. Sedan han rest, kommo räkningar från värdshus2  
men fick nöja sig med det svar att Runeberg gerna ville betala, 
dem, ifall blott herr Källarmästarn först ville godtgöra Rune-
berg för de kostnader han haft för Ingelius. En svarfvare infann 
sig ock med förfrågan om han verkligen bol de förfärdiga de sex 
ebenholtz flöjter dem den resande herrn hade beställt för Rbgs 
6 söner. Stundom skrattade Runeberg åt Ingelius och berättade 
kostliga drag om honom, men var i det hela besvärad af honom. 
Ehuru ännu mången gång hos honom framblixtrade drag af 
genialitet var han dock redan altför mycket på nedåtgående, och 
altför ruskig till sin person för att Runeberg skulle funnit sig vid 
honom. 

försedde honom med något 
2 0 s.  
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1863, den nittonde December, samma datum då vi trettio-
sex år förut' egentligen hade blifvit förlofvade, blef nu 
den 2  olyckliga begynnelsedagen till ett sorgligt skifte af Runebergs 
lif. Runeberg, åtföljd af Fredrik vår yngste gosse hade farit ut 
på räffänge. 3  Här stod han i snön med kalla fötter och hufvudet 
nedlutadt, 4  och ansågs bladen deraf hafva trängt upp i hufvudet 
och vållade det slaganfall som drabbade honom. Sjelf måtte han 
erfarit någon besynnerlig häftig känsla, ') han hade hastigt vändt 
sig till gossen och sagt: »Vi ska' fara hem» och satte sig genast i 
släden. Då han hunnit hemmet var han redan sanslös. Fredrik 
kom uppspringande för att underrätta mig. Åt sorg och klagan 6  
gick icke ann att nu ge rum, ordnande om sängs bäddande var det 
första, och så 7  komma redan tvenne hemmavarande söner Johannes 
och Robert bärande $ sin sanslöse fader. Bud att hemta läkare gick, 
men den ovanliga tillfällighet inträffade att af dem just nu ingen 
fanns i staden. Endast en rysk militär läkare anträffades. Den 
yngre af de båda sönerne Robert hastade till gästgifverit, kastade 
sig der i en 9  släde som lo skyndsamt förespändes med tvenne 
hästar, och med stormande hast jagade han till H:fors för att 
hemta läkare och vår der vistande son Lorenzo (telegraf och 
jernväg fumlas då ännu icke). Johannes stannade hos mig till 
hjelp och vård om den sjuke. Lorenzo kom, läkare äfven. Den 
ryske doktorns behandling 1-1  gillades, men föga hopp gafs att 
lifvet skulle räddas. Mer än en gång under detta dygn trodde jag 
redan alt vara förbi. Vår egen läkare, Doktor Wallgren hade nu 
ock återkommit. Ett dygn hade förgått, ett svagt hopp om 
vederfående grydde småningom. Inom några dagar började nå-
gon skymt af medvetande visa sig. Småningom förbättrades 
tillståndet något, men hela högra sidan med sin arm och sitt 
ben var fullkomligt förlamad och ännu syntes intet tecken an-
tyda återkommande talförmåga eller ens fullt medvetande. En 
och annan gång syntes han vilja något och då gällde att gissa me-
ningen. Småningom började ett eller annat enstaka ord kunna af 
honom, ehuru otydligt uttalas, och nu var min dåliga hörsel min 
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förtviflan. Att tyda hans önskningar innan han als kunnat utsäga 
dem, hade jag lyckats bäst af oss, nu kunde jag als intet förstå, 
utan nödgades, åt sönerne lemna omsorgen att fatta hans ord. 
Småningom förbättrades tillståndet, talförmågan långsamt lam-
heten i benet och foten hastigare, i aprill kunde han gå ganska 
hjelpligt då man ledde honom, ja t.o.m. ensam öfver golf -vet, 
men handen fortfor att vara nästan fullt lam. Nu hoppades man 
att I- det skulle fortfara med förbättringen, men dermed upphörde 
tvert i maj månad. Han hade vid den tiden ock ett anfall af ytterst 
skrämmande art, med konvulsioner, sådana som sedan flere gån-
ger under detta år anföllo honom, och dem man, innan vanan hun-
nit lära att de ej medför .e döden, i början alltid ansåg som en 2  
börjande dödskamp. Altmera sällan inträffade dessa anfall, stund-
om icke under ett helt år, och upplörde slutligen alldeles, men 
också förbättringen i tillståndet upphörde. Endast talförmågan 
förbättrades alt mer under årens lopp, liksom ock förmågan att 
läsa, men 3  krafterna gingo dock småningom nedåt, om ock lätta 
och lättare mellantider för hela år inträffade. Också lynnet blef 4  
alt lugnare småningom. De sista 1 1/2  eller 2 åren voro i allmänhet 
så lugna och goda, att man måste anse dem för nästan de bästa 
under hans sjukdom, ehuru krafterna alt mer aftogo, och han blott 
en eller par gånger om året ville låta leda sig utom sitt rum, och det 
blott för ett ögonblick. Den första sommarn efter sitt insjuknande 
gick han på Kroksnäs temmeligen långa stycken, dock icke utan 
ledning, åkte i sin hjulstol och talade t.o.m. om att sitta vid stran-
den och meta, nien alt kortare blefvo hans vandringar, de sednaste 
åren nästan als icke utom hans rum. Men tanken var klar och min-
net fullkomligt orubbadt som förr Deremot tycktes han under de 
tidigare åren af sin sjukdom lida af mera plågor än de sednaste, 
och hans klagan i synnerhet om nätterna, då han qved, skar i 
hj eldat så att jag måste anse lyckligt att deraf större delen icke af 
mig kunde 1- öras, jag vet ej huru jag skulle uthärdat annars. De 
par sista åren voro också i detta afseende för honom bättre. 
Under de första månaderna af Runebergs sjukdom vårdades han 
mest af Hannes, och äfven någon tid af Lorenzo, men då de nöd-
gades i anseende till sina studier till stundande examina lemna 
hemmet för längre tider i sender, kunde jag vid den förbättring af 
tillståndet som småningom hade inträdt, ensam (under de första 
åren) besörja hans vård. Men ådragen sjukdom i förening med sorg 

1  så 
inträffad 

3  i öfrigt gick det dock 
4  bättre alt ljusare 
5  vida bättre 
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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 betjenade 
honom. Hennes starka arm hade kraft att stöda honom, och hennes 
kärleksfulla omsorg var outtröttlig. Jag åter nödgades försaka 
mycket af glädjen att kunna vara honom till gagn, så mycket 
mer som min hörsel alt mer försvagades. Ännu ett antal år ägde 
jag dock den tillfredsställelsen att kunna 1  vara honom till 
nytta genom att läsa för honom. Efter slaganfallet förgick många 
år, innan han började att sj elf kunna läsa. 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 
middagshvila. Småningom började han dock att tidigare vilja upp-
,Sra. 3  De sista åren då han sjelf läste bortlade han boken redan 

kl. 8 om qvällen. Sedan han då laggt sig till natthvila, låg han 
ännu vanligen någon timme, oftast sysselsatt med att betrakta 
några illustrationer, ofta Ny Illustrerad tidn. äldre och nyare 
årgångar. 

Att någon annan c,  skolat läsa för honom, fann han sig icke vid, 
till och med då jag råkade vara hes, eller så sjuk att jag ej för-
mådde läsa, så var det endast obetydligt som han begagnade sig 
af något af de många vänliga anbud att föreläsa, som gjordes ho-
nom. Men äfven denna tröst och glädje frångick mig fyra år före 
hans bortgång. Alt för mycket anlitade, nekade mina ögon nu att 
göra tjenst och en afton 7  befanns att jag, ehuru flere ljus påtändes, 
endast dunkelt kunde urskilja föremålen i rummet, men ej als 
bokstäfverna. Fullständig hvila för mina ögon föreskrefs. 1 mer 
än ett fall för mig svår att uthärda, så mycket mer då ock mina 
öron uppsagt sin tjenst i så hög grad, och jag sålunda icke kunde 
ha förströelse hvarken af arbete eller samtal, men framföralt led 
jag af att ej kunna läsa för Rbg. Nu började han läsa sj elf, och 
detta gick alt bättre, till och med alldeles bra, endast något lång-
samt. 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 skulle kunnat, 
åtminstone stundtals återtaga läsningen för honom. Nu bel, öfde 
han det ej mer! 
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Samma år då Runeberg för sista gången tillbringade sommarn 
på Kroksnäs, hade han samtyckt till att af vårt stora, dåmera så 
tomt blifna hus, uthyra några rum åt Lektor Strömborg med 
famille och blef detta oss tillf stor trefnad och glädje. 2  Föga 
någon dag förbigick utan att åtminstone fru Selma Strömborg 
kom in till oss, om ock endast på en liten stund. Genom dem 3  
hade vi en slags gemenskap med den yttre verlden, 4  i vår lilla 
stad som vi eljest voro nästan skilda ifrån numera. Deras trogna 
och uthållande vänlighet och välvilja gjorde mången bekymmer-
full stund drägligare, och såg Runeberg dem alltid med 5  fägnad 
med hjertlig tillgifvenhet besvarande deras hyllning och vänskap. 
Också deras tvenne barn, en äldre och en liten flicka, såg han 
gerna, då de med 6  Selma stundom följde in till honom. 

Då Runeberg fortfarande under sin sjukdom till det mesta sj elf 
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 belåten med de ändringar 
hvilka psalmkommitten hade gjort i Runebergs och den förra 
komittens utgifna psalmbok, så var honom Strömborg behjelplig 
vid antecknandet af anmärkningar. Då min synförmåga vid den 
tiden då Runeberg förehade detta gran.skningsverk, hade blifvit 
svårt ar gripen, så kunde jag ej härmed biträda honom. Strömborg 
intresserade sig sjelf lifligt för saken, när han nu hade kommit in 
uti hvad den angick. 

De första åren af vår sammanlefnad märkte jag stundom 
att han var misstänksam och icke fullt litade på mina ord. 8  
En gång tilldrog sig något, som på mig kunde kasta en skugga 
den jag icke ägde annat medel att vältra ifrån mig, än blott mitt 
ord. Jag sade då: »har du någonsin under de tio år vi lefvat till-
sammans funnit att jag sagt dig ett osannt 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 cch tipprgVg alltid, så tro mig nu, då 
jag säger att jag i denna sak är fullt oskyldig.» Och han trodde 
mig då, och under vår mångåriga sammanlefnad, syntes alldrig 

1  en 
2  Dessa blefvo oss 
3  förmedlades 
4  hvilken eljest var temmeligen ringa och förmedlades nästan endast 
5  största nöje 
6  sin 
7  Runebergs 
8  ehuru väl jag visste med mig att inte: i verlden skulle förmått mig till 

att i något, hvad helst det än hade gällt, vara annat än fullt ärlig emot 
honom. 

att jag ej varit fullt ärlig emot dig 
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sedan hos honom tvekan eller misstro till mig. Han sade sed-
nare att han före vårt giftermål sett exempel på huru en eljest 
älskvärd qvinn,a förehaft allehanda osanningar och gömsel för sin 
man, och att detta kommit honom sjelf att bli misstrogen. Under 
många de första åren af hans sjukdom, var det dock som om 
han åter icke skulle litat fullt på mina ord. Han trodde att jag 
kanske af undseende för den sjuke icke skulle sky en eller annan i 
välment osanning. Också nödgades jag visserligen, 2  under den 
första, svåraste sjukdomstiden, söka att dölja t.ex. någon inträf-
fad ledsamhet, huru plågsam än sådan osannfärdighet var, så 
att jag till och med3  för 4  läkaren, Prof. Wallgren klagade5  öfver 
tvånget att vara osann. Han tröstade mig med att säga det jag 
nu så borde och måste. 

Då likväl sjukdomen blef långvarig, så måste dock sådant dag-
tingande upphöra, och jag söka att så skonsamt som möjligt gifva 
Runeberg fullt upprigtiga meddelanden om allt, äfven sådant som 
jag nogsamt visste att det skulle förorsaka honom obehag. Också 
är det säkert att om han skulle märkt det han blefve behandlad 
som en person hvilken borde skonas och ej kunde få full sanning i 
allt, detta ofelbart skulle plågat honom mera, än meddelandet af 
hvarje, om än ledsam, sanning, och skulle såväl förstört hans 
lynne som ock gjort honom misstänksam. Såsom ock alltii följden 
blir af slikt välment döljande. Nu deremot återkom han ock 
småningom nästan helt och hållet till sin fordna förtroendefull-
het. Endast en eller par gånger sade han med ett litet blekt leende: 
»Kanske säger du att min tankeförmåga är orubbad, blott för att 
lugna mig.» Gud vare lofvad, i detta afseende be'Löfde ingen 
osanning försäkras. Den förfärliga olycka som så ofta medföljer 
slaganfall, att den som deraf drabbas blir nästan barn på nytt, 
den slog icke Runeberg. Hans tankeförmåga var 7  densamma som 
förr, hans minne så klart som väl sällan någon vid hans år äger 
det. Icke allenast minnet af hvad fordom inträffat, detta är van-
ligt hos åldringar, men att så som han ihågkomma hvarje små-
sak från den närvarande tiden, detta är ovanligt, till och med 
ibland unga personer. Läste jag t. ex. för honom en biografi öfver 
någon, om än ej särdeles intresserande personlighet, så mindes han, 
efter att endast sålunda nästan sagt i förbigående hafva hört det, 
personens såväl födelseår m. m. s m ock mången obetydlig omstän- 

osanning 
2  huru svårt det än var, 

deröfver 
4  vår 
5  öfver tvånget att nödgas 

honom 
7  klar 
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dighet. De flesta märkeligare personers födelse och döds år mindes 
han, och likaså många ganska obetydliga personers, så att jag 
skämtande i stundom kallade honom Tullindberg! Dennes bekanta 
kännedom om människors födelse och dödsår kunde dock natur-
ligtvis icke Runebergs täfla med. 

I sin hälsas dagar var Runeberg högst likgilltig för heders-
betygelser och beröm, ja stundom besvärad deraf. På sin sjuk-
säng var han deremot fägnad af sådant, och hörde med nöje sig 
föreläsas, eller läste sjelf de lofordande bedömmanden som ofta 
i tidningar och tidskrifter förekomma, och blef missnöjd när 
något uttryck utvisade att man ej förstått honom, eller eljest på 
något sätt i hans tycke gjort honom orätt. Tidigare kunde han 
t.o.m. vara plågad af serenader och dylikt, och framför alt var 
han 2  högst besvärad, ja rent af plågad af tal som för honom höllos. 
Berättade ock sjelf huru han på en stor fest i Upsala, tillställd till 
hans ära, hade slutligen rent af rymt unn.an till sitt hem, då ännu 
ett tal grydde, just då han hade begynt att sälla sig till studen-
terne och hoppades få fraternisera med dem. Nu, under sjukdoms-
tiden, kunde talhållande icke komma ifråga, men hvarje annan 
heders och vänlighetsbetygelse gladde honom. Om blott hälso-
tillståndet för dagen icke var särdeles skralt, så gladdes han af 
att sångare 3  hyllade honom med sin sång utanför hans fönster, och 
hälsade dem gerna vid fönstret om han orkade, hvilket under hans 
hälsodagar föreföll honom såsom en hel besvärlighet. Stundom 
kunde han nu ock inne hos sig emottaga och hälsa de sjungande. 
Då jag en gång för honom sjelf anmärkte om denna olikhet, san-
nade han sjelf med, och tycktes mena att det väl nu kunde vara 
en svaghet i följd af sjukdomen, att alt sådant nu gjorde honom 
fägnad, det han förr ej satt värde på. 4  

Att han ock sjelf åtminstone i yngre dagar icke brukade hålla 
tal, sade han och berättade skrattande en gång när på någon 
tillställning studenterne hade firat honom och burit honom, 
huru han då hade yttrat något som jag väl ej erinrar mig orda-
grannt, men som ungefär lydde: »jag tackar Er af hjertat mine 
herrar» och så hade han tillagt: »och det var också det längsta 
tal jag ännu hållit.» Stort jubileum hade 5  härvid uppstått bland 
de unge (öfver det långa talet). Som äldre torde han väl ej alldeles 
undandragit sig äfven att hålla tal, om än vida hellre han talade. 

Om jag rätt minnes har jag förut nämnt om huru föga skäl man 

brukade stundom 
2  grufligt 
3  helsade 
4  Med anledning af tal 
5  härefter blif vit 
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haft till det ofta yttrade att Runeberg skulle studerat Goethe, och 
att han läste honom liksom de fleste författare endast i få af hans 
verk. 1  (Sådant var ock fallet med många andra författare.) 

Den tanke Runeberg då fattade förblef ock vanligen 2  hans 
omdöme om författarn. I östra Finland säger Lagus bland annat 
angående hvad Rbg läst, det han tror honom knappt hafva gjort 
bekantskap med Dickens. Också med honom var fallet detsamma 
som med Goethe med flere, att han läst eller låtit mig föreläsa en 
stor del, dock visserligen icke alla 3  dennes arbeten. Med tem-
melig säkerhet tror jag mig kunna bland de af honom lästa nämna 
åtminstone Pickwick, Lilla Dorrit, Syrsan vid spiseln, Dombey et 
son, Oliver Twist, master Humphreys klocka, Barnaby Rudge, 
David Copperfield och andra som jag ej nu med visshet erinrar 
mig, dock ansåg han honom icke i värde uppväga Walter Skott, 
och yttrade ingen egentlig begärelse att af honom läsa mera, men 
hörde dock med nöje sig af 4  hans verk föreläsas under sin sjukdom. 
Bulwer ville han deremot icke just höra sig föreläsas, han ansåg 
honom tråkig, (dock vill jag minnas att han med gillande många 
år tidigare läste Bulwers Pelham). 

Walter Scott värderade han högt dock är jag icke fullt säker 
på huruvida han läste ens dennes alla arbeten. Han ägde dem i en 
mera dålig tysk öfversättning, men hörde ej gerna sig föreläsas 
på fremmande språk, hellre till och med 5  att jag någongång före-
läste på svenska fritt från originalet. 6  »Ett nyttårs tid i Nöddebo 
prästgård» behagade honom särdeles. Den lät han mig föreläsa 
först på svenska, och sedan originalet hunnit anskaffas, ytterligare 
3 å 4 gånger på danska. Afven »den hvitklädda qvinnan» af Wilkie 
Collins, lät han 7  flere gånger läsa för sig, den roade honom, utan 
att jag dock tror att han så alldeles högt skattade den. (Af Victor 
Hugo läste han genast efter deras utkommande »Han d'Island», 
»Notre Dame», »Lucretia Borgia» och »Hernani», men stod sednare 
icke att förmå till att läsa något af honom, ens under sina hälso-
dagar och på den tid då han mest sysselsatte sig med läsning af 
skön litteratur. Jemnt och nätt att jag fick referera innehållet 
af »les Miserables» och derur här och der för honom läsa något 
kapitel. 8  Att sednare förmå honom till att af Hugo läsa något 
var rent omöjligt eller att ens på detta sätt få honom att derom 
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taga notis. I allmänhet behagade honom icke den franska litte-
raturen, med undantag af George Sand hvilkens 2  La Petite 
Fadette han ställde högt. Ur La Martines Jocelyn uppläste jag 
för honom här och der på franska några stycken, hvad han af ho-
nom eljest läste var i öfversättning, liksom i öfrigt det mesta af 
fransk litteratur som han tog notis om.) 

Mollbergs komedier läste och återläste han ideligt under sin 
medelålder, men sedan nästan alla delarne på lån bortkommit, 
kom han sig dock icke att på gamla dagar ånyo förskaffa sig 3  
dem. Också Don Quixote läste och omläste han och äfven under 
sin sjukdom lät han mig läsa den för sig. 4  (Af folksagor var han 
intresserad, läste dem gerna, äfven såsom omarbetade för barn, 
men alra helst i ursprungligare form. »Der Simplicissimus» saga 
eller roman hvad man vill benämna den, gaf honom länge nöje 
och anledning till citationer. »Nordische Helden romane» innehål-
lande Nieflunga saga, Wilkina saga m. fl. omläste han flere gånger. 
Särdeles intresserade och roade honom af dem sagan om »Dietlib 
der Däne.>> Ofta använde han i hemlifvet en tid uttryck ur, eller 
syftade på ställen ur en eller annan af dessa. Detta var dock än mer 
fallet med Hollbergs komedier, ur hvilka han ofta begagnade ett 
eller annat ord eller 5  uttryck och visste att sådant förstods 6  i 
hemmet, då ock redan de äldre gossarna voro hemmastadde i den 
»gudomlige norrbaggerns» skrifter.) Äldre resebeskrifningar, 
synnerligen bland »hedningar och vildar» 7  fann hans nöje uti, 
Kottenkarnpfs Nordamerikanska Vestern intresserade honom 
mycket, men under den tid af hans sjukdom då hans nerver 
voro som mest angripna, ville han helst att jag skulle läsa 
en hop sammandrag af resor, torra och tråkiga, hvilka funnos 
på Gymnasii Biblioteket. Förhållandet var troligen att han 
ej orkade med eller hade håg för något af intresse, utan att 
det enformiga suset af min vid sådan läsning sömniga och entoniga 
röst föreföll honom som en slags vaggsång. Huru uppmärksam 
han deremot var vid tider af bättre befinnande och huru noga han 
följde med läsningen kan man finna deraf att han alltid mindes 
t. ex. årtal, data och andra äfven små omständigheter ur det lästa. 9  

1  fann han sig icke anslagen af 
2  Syrsan 
3  honom 
4  åtskillig sagolitteratur intresserade honom, deribland serdeles mycket 
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Hörde han mig läsa vers, hände ofta att han bad mig stanna, 
tog boken och utpekade ett fel i metern, hvilket hans fina öra hade 
uppfattat, alldeles utan att I- uppmärksamheten skulle väckts 
af någon stöt mot felet i uppläsningen. (Barnböcker och sagor 
roade honom stundom såväl förut som under hans sjukdom. De 
första sjukdomsåren hörde han helst sig föreläsas böcker af halft 
vetenskaplig art, sednare blef det alt mer lättare litteratur som 
han valde. Då han de sista åren läste sjelf, var det ej alltid lätt att 
finna något som han var nöjd att genomgå, och hemtade jag 
honom då ofta den ena bördan böcker efter den andra, eller upp-
läste annoncer om böcker till salu, för att han skulle välja, men 
intet ville rätt behaga, så att han slutligen blott tog något, hvad 
som helst. Mest läste han tidningar, af hvilka han höll en mängd 
och äfven hade annan tillgång till än flere.) 

Som ung var Rbg stor beundrare af Napoleon d. 1 och blef 
engång mycket 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 påminnte 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 sjelfve Lanfreys 
historie, hur bittert den än klandrar Napoleon, 2  jag läste den för 
Rbg under hans sjukdom, 3  alt som utkommit af den. 

I ett minnestal öfver Runeberg af Prof. Odhner i Lund säges 
om honom »att han ej ens i de saliges boningar tyckte sig kunna 
umbära sitt Finland», och citeras der ur »Vårt land» »till detta 
arma land ändå» m. m. Besynnerligt är att äfven i Finland, åt-
minstone bland sådana som 4  framför andra trott sig äga rätt att 
kallas religiösa, s.k. pietister, i de fyra rader som utgöra strofens 
första, ansett honom, syfta på lifvet efter detta, saligheten efter 
döden, såsom ock Professor Odhner synes hafva gjort. Sjelf 
undrade han 5  öfver ett slikt missförstånd, engång då han för många 
år sedan hörde att någon så tolkat hans ord, men antog att sådant 
måste skedt endast af någon med ensidig skef uppfattningsför-
måga. Rbg säger ju der G i glänsande bilder endast att om vårt lif 
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blefve ett lif i strålar och glans utan hvarken sorger eller tårar, 
men i ett från fosterlandet aflägset fierran, så skulle till detta 
land ändå vår längtan stå. Kvad i all verlden har detta för gemen-
skap med hans religion som af prof. Odhner säges tagit färg af 
hans fosterlandskärlek? 

Några små uttryck af Runeberg fällda de flesta under hans 
sjukdom och dem jag antecknat må här få ett rum. »Af den 
andel af poesi som tillfallit Österbotten, har det åt sina barn delat 
ojemnt, mycket åt några hvilka sålunda blifvit verklige skalder, 
åt de öfrige har sedan derföre intet blifvit qvar. Södra Finland 
deremot har af sin andel af poesi delat mera jemnt åt alla sina 
barn, derföre äga alla deraf något men ingens andel kunnat bli 
öfvervägande stor.» 

25 Juni 1873. Rbg sade i dag: En Bellman på lek gör Wenner-
bergs gluntar, men en Bellman på allvar — en verklig Bellman 
gör Fredmans Epistlar. 

Rbg sade, att då han såg Sergells grupp, Amor och Psyche 
tänkte han: Psyche skulle väl längesedan (i sin lätthet och sitt 
behag) hafva sväfvat bort, om icke vingarne genom sin storlek 
och tyngd skulle hindrat henne derifrån. 

Den 1 aprill 1871. Rbg sade i dag: »När Cygnaeus på skämtets 
dag, den 1 aprill hade blifvit född, blef vår Herre så glad öfver 
att en så bra karl kommit till verlden, att äfven han kände håg 
att narras och skämta, och sade att den nyfödde skulle bli poet. 
Men när han sedan längre fram i tiden hviskade i Cygnaei hjerta 
att sådant blott varit ett aprill narri, då säger Cygnaeus: 
ler och sätter sig ner att skrifva vers. 

En vacker sommarafton 1828, var på Hennula, ungefär en 
mil från Åbo ett sällskap samladt. Man beslöt att göra en prome-
nad till en vacker udde, der en mängd ungdom som en tid vistats 
här hade uppfört ett litet lusthus. De unge männen hade timrat, 
snickrat, hyflat, fruntimmerna målat, tapetserat och gjort sal-
rn.akararbetet på möblerna. Man hade gifvit den lilla täcka bo 
ningen namnet Minnet och försett den med ett album till inskrif- 

- 

vande af uppbyggarnes och andra besökandes namn, jernte någon 
vers eller hvad annat man deri kunde vilja teckna. Bland de besö-
kande befann sig i dag äfven Runeberg, då ung magister. Man 
lemnade honom boken och han skref deri: 

»Hur ljuft att dröja, hur lätt att fara, 
Då Minnet lofvar vårt namn förvara.» 

En kulen Januaridag 43 år sednare, då Runeberg redan hade 
legat 7 år sjuk och bruten, och jag som vanligt satt vid hans säng, 
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talade han om sin förmodan att han väl snart skulle gå till hvila. 
Jag frågade då om han längtade att dö, och sade att ju dock 
lifvet ägt för honom så mycket att bjuda. Han svarade: »Kom-
mer du ihåg aftonen i Hennula lusthuset?» 

Ja, visserligen mindes jag den, och reciterade nu för honom 
den lilla versen, som han der inskrifvit i boken, och den jag ofta 
haft i mina tankar. »Så var det, ja. Ingen tänkte sig dervid annat 
än en ögonblickets ordlek, men hos mig var denna tanke icke ny, 
den var hemtad ur djupet af min själ.» 

Så blef den lilla versen nu ock svaret på min fråga. 1  
Här må jag ock infästa ett litet stycke af Rbg skrifvet på begä-

ran af Enkefru H. L. Tengström, doter till 2  ägarinnan af Hen-
nula och ernadt att af henne inskrifva i det nämnda albumet i 
Minnet. 

A /skrift. 

Af Runeberg på begäran af Fru H. L. Tengström skrifven för 
att af henne inskrifvas i boken å Hennula Minnet. 

Med tårfullt öga bär jag fram min gärd 
Åt vänskapens och minnets lilla verld; 
Åt dig du lugna hydda, i hvars lunder 
Jag njöt min lefnads ljusa morgonstunder, 
Och ur hvars skygd jag skådar mot dess qväll, 
Så rik på stilla hopp, så sorgfri och så säll. 

Hur ljuft jag finner det, hur kärt att bo 
dina anspråkslösa nejders ro! 

Der Necken sjunger ur de blåa salar, 
Der Eken hviskar och der Aspen talar 
Ett språk så välbekant, så fullt af frid 
Om mina fordna nöjen, om min barndomstid. 

Det stundar väl en dag, då jag förbytt 
Det lugn jag njuter här emot ett nytt, 
Emot det lugn, som väntar mig i mullen; 
När andra hjertan fröjdas sen på kullen, 
Förvara då i din förtrogna famn 
Min suck, mitt minne och mitt obemärkta namn! 

1  Huruvida Runeberg inom sig något komponerade under 
2  Fru Caloander, 
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Och jag skall minnas dig, fast jag ej mer 
Din vår, din sommar och din fägring ser. 
Från natten, der jag hvilar gömd för verlden, 
Från tempellundens frid der bort om fjärden, 
Skall jag mig drömma åter mången gång 
Till Dina fjärlars lek och dina fåglars sång. 

H. L. af Tengström. 

Hur ljuft att dröja, hur lätt att fara, 
När Minnet låfvar vårt namn förvara! 

Joh. Ludv. Runeberg. 
d. 22 Julii 1828. 

Då på begäran af en fransk tidskrift om svar på af densamma 
framkastade frågor, jag hade om' hösten 1877 antecknat åtskilliga 
data, må jag här 2  uppteckna dem. Födelseår och ort behöfva 
här ej 3  afskrifvas. Några andra uteslutningar och tillägg har 
jag dessutom gjort. Fadren, L. U. Runeberg, sjökapten. Modren 
A. M. Malm. Af sex syskon var Johan Ludvig äldst. 1831 gifte 
han sig med Fredrika Tengström hvars far var tjensteman Kam-
rer i d. v. Regeringsconseljen. I detta äktenskap hade Runeberg 
en dotter och sju söner. Dotren och en son afledo i späda år. Af 
de sex qvarlefvande sönerne äro: äldste sonen Ludvig, Lektor i 
Kuopio. Lorenzo, slotts och lasaretts läkare i Wasa. Walter, 
bildhuggare, ledamot af Kejs. Ryska Konstakademin i Petersburg 
och Kungl. svenska i Stockholm. Johannes Medicine Professor vid 
Universitetet i H:fors. Robert, Ingeniör utsedd till kommissarie 
för Finland vid internationella utställningen i Paris och Fredrik 
läkare, då tjenstgörande vid Finska ambulansen i Asien. De fyra 
äldste sönerne före den tiden gifta och hade fyra barn. 

Runeberg uppvexte först i hemmet och njöt undervisning i 
en liten skola. Upptogs af en farbror i Uleåborg, men återvände 
efter dennes död till hemmet och sändes sedan till skolgång i Wasa. 
Utdimitterades derifrån och tog studentexamen i Åbo 1822 och 
fortsatte der sina studier med undantag af öfver tvenne år ifrån 
1823-1826, dem han som privatlärare tillbragte i det inre af 
Finland. 1827 promoverades han till philosofie Doktor och 
artium liberalium magister. Theologie Doktor 1857. 

Då Universitetet 1828 flyttades till H:fors, bosatte sig Rune-
berg äfven derstädes. Utnämndes till Consistorie Amanuens och 

1  sommaren 
2  afskrif va 
3  antecknas 
i magister 
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Eloqventie docens, inrättade jemte någre andra unge män det 
derstädes ännu bestående privat lyceum. Medverkade vid stif-
tandet af finska litteratur sällskapet, grundade under medverkan 
af några unge litteratörer ett litterärt sällskap som utan namn eller 
stadgar fortbestod i sju år eller till dess Runeberg flyttat till 
Borgå. Grundade 1831, Helsingfors Morgonblad. 2  

Consistorie amanuens 1830. Docent 1830. Uppförd på andra 
rummet till adjunkturen i grek: och rom: Litteraturen 1833. 
Lektor i Latin och vältalighet vid Gymnasium i Borgå 1837. 
Prestvigd 1838, utbytte 1842 latinska lektoratet mot det i Grekis-
kan. Gymnasii Rektor från 1847 till 1850. Medlem i Kommittén 
för omarbetande af Psalmboken 1853. Begärte och erhöll afsked 
från Lektorstjenst 1857. 1851 gjort en resa till Sverge. 1828 på 
embetes vägnar inspekterade skolorna i g:la Finland. 

Offentliggjorda skrifter. 
Akademiska specimina: Medeam tragediain Euripides, eum 

Medea Senecae comparans 1830. 
Observationes quandam circa chorum tragicum continens 1833. 
Dikter 1830. 
Serviska folksånger, öfvers: 1830. 
Grafven i Perho 1831. 
H:fors Morgonblad 6 årgångar 1832 till 1837. 
Elgskyttarne 1832. 
Dikter 2 häftet 1833. 
Hanna — 1836. 
Julqvällen 1841. 
Nadeschda 1842 (41?). 
Dikter 3:dje häftet 1843. 
Kung Fjalar 1845 (44?). 
Fänrik Ståls sägner 1 1848. 
3  2 1860. 
Smärre berättelser 1854. 
Psalmbok för Ev. Lutherska församl. i Finland, till större delen 

af Runeberg dels författad dels omarbetad — 1857. 
Kan ej. Familje målning 1863. 
Kungarne på Salamis 1863. 
Sv. akademins 4  mindre medalj 1831 — för Grafven i Perho. 
Samma akademis stora medalj gifven utan täflan 1839. 
Associe af societe des Antiquites du Nord. Copenhague 1843. 

1  redan 
2  hvilket mest behandlade 
3  andra 
4  medalj 
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Professors tittel 1844. 
Tjenstespänne för 25 års oförvitlig tjenst 1856. 
Anne orden 2 klass 1855. 
Honorär Theologie doktor 1857. 
Kejserlig pension af Finska statsmedel år (?). 
Danska Dannebrogs orden tredje klass 1858. 
Sv. Nordstjerneorden 1844. 
Commendör af Nordstjerneorden 1860. 
Commendör af stora korset af samma orden 1873. 
Förklaring af Kejserligt välbehag 1867. 
Ledamot af K:lig Witterhets Historie och antiqvitets academin i 

Stockholm 1870. 
Medlem af Kejs: Wetenskaps academin i Petersburg 1877. 
Hedersledamot af Finska Fornminnes föreningen m. fl. in och 

utländska föreningar, samt af Finska hushållnings sällskapet 
m. fl. sällskap. 

Brillanterad Gulddosa af hans M. Kejsar Alexander II. 
Af Konung Carl XV en tafla målad af honom sjelf jemte några 

böcker af honom författade och försedda med egenhändiga 
namn och påteckningar. 

Af Konung Oskar II af Sverge »Svenska Flottans minnen» af 
honom författad och med egenhändig namn- och påteckning. 

Af Veteraner från 1808 års krig och söner af hädangångne krigare 
en silfverkanna med emblemer och inskriptioner. 

Af Finska Gardes bataljonen i Helsingfors en studsare med låda. 
Af Finska folket: National gåfva — genom subskription samlad 

betydlig penninge summa 1857 (året?). 

De af Runebergs dikter hvilka jag vet vara öfversatta till 
fremmande språk och utgifna äfvensom till finska må jag ock här 
anteckna. Troligen finnas äfven flere, men dem jag ej känner, 
antingen jag glömt dem eller alldrig känt till dem. Spridda en-
skildta stycken har synts i många 1  tidningar på olika språk, 
men dem vet jag ej att nämna, endast de af prof: Geffroy i Revue 
des deux Mondes för 1857 i prosaisk öfversättning införda, nem-
ligen Vårt Land, Fänrik Stål, Molnets broder, Torpflickan, Vete-
ranen, De två dragonerne, Den döende Krigarn, Sven Dufva, 
Sandels, Kulneff, Konungen. 

Das grab zu Perho, öf: af C. E. Elfström. H:fors 1845. 
Hanna, öfv. af Johannes van der Schmissen. Mitau und Leipzig 

1850. 
Nadeschda, öfv. af Zelma Mohnike. Leipzig. 

1 olika 
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Nadeschda öf: af Ida Meves Leipzig 1853. 
Kleine Erzählungen öf: af von Schiff. Leipzig 1856. 
Der Weinachtsabend: öf: af C. E. Elfström Wiborg 1862. 
Runebergs gesammelte werke. Dulsch von H. Wachenhusen. erstes 

band. 
Fähnrich Stals sagen — Leipzig 1852. 
Erzählungen. des Fähnrich Stål, öfv. W. Kahleis  Stockholm 

1862. 
Nadeschda, öfv: Kiliander, Kuopio 1860. 
Die Sagen des Fähnrich Stål öfv. af  Ida Meves. 
Nordische Bliithen von J. L. Runeberg, öfv. August Kluge, 

Dessau 1873. 
Kan nicht. Öfv. K. E. Elfström Wiborg 1863. 
Pjalar Kaningas öf: af Kiliander. 
Die Könige aus Salamis. Öf. Denhårdt Leipzig. 
Die Könige von Salamis, öfv. af  H. Paul H:fors 1869. 
König Fjalar, deutsch von Ida Meves geboren Lappe. Leipzig 1877. 
Hanna, öfv: af August Kluge 1877. 
Wänrikki Stoolin tarinoita. Helsingissä 1877. 
Ausgewählte Gedichte von J. L. Runeberg, deutsch von Dr. 

Max Vogel, Leipzig 1878. 1  
Johan Ludvig Runebergs Lyrical songs, Idylls and Epigrams, done 

into Englisch by Eirikr Magnusson, m. a. and E. H. Palmer, 
M. A. London 1878. 

Tvifvel hafva blifvit yttrade om huruvida det varit berättigadt 
att efter Rbgs död utgifva något af hans efterlemnade skrifter, 
då han under sin lefnad var så noggrann 2  i valet af stycken för 
samlade arbeten, liksom också ifrågasatts huruvida »Sveaborg» och 
recensionen af Sverges Anor borde tryckas, då han icke med-
gifvit deras intagande deri. Härom kan hos såväl mig som sönerne 
als ingen tvekan vara. Flere gånger under de sednaste åren af 
sin lefnad yttrade han till sönerne icke allenast ett medgifvande, 
utan rent af ålade dem att draga försorg om att de sistnämnda 
båda styckena efter hans död måtte tryckas. Ansåg nu, sedan såväl 
v. Beskow som hans fru aflidit, och inga barn eller nära anför-
vandter funnos, 3  och således ingen deraf skulle såras, inte skäl 
mera vara för handen till undertryckande af bedömmandet af 
Sverges anor. Dervid yttrade han flere gånger, att hans åsigter 
voro oförändrade 4  desamma som han i sin ungdom yttrat i de 

1  öfv: af Magnusson och 1878 
om att intet underhaltigt i dem finge ingå 

3  icke 
4  angående 
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litterära och estetiska uppsatserna, ehuruväl han sjelf ansåg sig 
hafva på ett nog pojkaktigt sätt framstält dem. Äfven med mig 
och i öfrigt var flerfalldiga gånger tal om att mycket funnes som 
sedan han sjelf gått bort, kunde och borde samlas och utgifvas, 
deremot yttrade han alldrig något inpass, utan medgaf fullkomligt 
att så skulle ske. Också då af Hr Idlund utan tillstånd intogos 
en del stycken hvilka icke ingått i den 1  i Sverige tryckta, af prof. 
Nyblom redigerade upplagan var ytterligare tal om att ju alla 
dessa stycken så väl kunnat ingå i hvad som efter hans död skulle 
samlas och utgifvas, men nu var han ytterst missnöjd öfver den 
brist på grannlagenhet som låge uti att här trycka mera än i den 
svenska upplagan, då man naturligtvis skulle tro honom sjelf 
dertill hafva gifvit tillstånd. 

2  Flera af de nu 3  i samlade skrifter tryckta små vers, torde 
han rent glömt bort. Vid några af dem hade han någongång 
skrifvit »tr?» och således ej erinrat sig huruvida de voro tryckta 
eller icke. 

Alt hvad af honom skrifvits som finnes, men icke intagits i 
Efterlemnade skrifter afskrifves till ett häfte, och torde utgöra 
inemot lika mycket som hvad som utvalts till tryckning. 

Det har blifvit uppgifvet att Rbg skulle låtit trycka en upp-
laga af Friaren från landet, men sedan makulerat den. Detta är 
falskt. Sanna förhållandet var att när stycket trycktes i H:fors 
Morgonblad lät Rbg afdraga ett antal exemplar af endast komedin. 
Dessa kom han sig icke till att taga vara på eller låta häfta dem 
och fäste heller ingen vigt vid dem. 

Huruvida Runeberg inom sig något komponerade under sin 
sjukdomstid känner jag icke, ett enda litet stycke, »Liljeconval-
jen», som kommer att ingå i det tillernade häftet af efterlemnade 
arbeten, skref han med sin venstra hand och med blyertspenna 
på ett telegram som träffade ligga på hans bord. 

Han uppskattade högt T. Linds dramatiska arbeten. Då jag 
för honom hade läst Theodor Lindhs Maria Stuart, berömde 
han mycket detta stycke, och mente att det, isynnerhet om 
Lindh deraf ville göra en trilogi, hvaraf det nu färdiga 
skulle utgöra mellersta delen, borde kunna bli något utmärkt. 
Han utkastade då för mig planen till en första och tredje afdel-
ning, hvilka han bad mig meddela åt Lindh, hvilket jag ock 
gjorde. 5  Något annat känner jag icke om han komponerade. 

1  svenska 
2  Många af 
2  tryckta 
4  tragedier 

ehuru utan påföljd. 
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Att han under en längre tid sysselsatte sig med psalmboken, 
och als icke fann sig med Comittens sista förslag, vore åtskilligt 
att orda om. 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. 

På Cygnaei 70 födelsedag sände Runeberg honom ett lyck-
önskningstelegram. Detta hade han sjelf 2  uppsatt och med egen. 
hand skrifvit. Då jag 3  anmärkte att ju ej Cygnaeus hade lyck-
önskat Rbg på hans tre år förut inträffade 70 de födelsedag sva-
rade Runeberg leende: »Ja, jag är ju nu tre år äldre än han då 
var, och har derföre bättre vett.» 

Angående de här infästade blad, är att anmärka att jag först 
om Walter hade skrifvit de öfverkorsade (se fotnot 7 
bladen, och sedan afskref dem med ändringar, i tanke att lemna 
till 4  någon tidning. Då likväl jag icke lät trycka dem så infäste 
jag nu här så väl det ena som det andra exemplaret och vill 
tillägga yttermera något om Walters sednare verksamhet. 

Ilvad angår uppsatsen om flyttfåglarne, hvilken jag hade 
infört bland mina anteckningar, så läste jag upp den för Rbg 
för att få veta om jag hade rätt uppfattat hans ide. Han gillade 
det skrifna och bad mig lemna det till Dagbladet. Jag ändrade då 
litet, egentligen för at-t 5  icke behöfva 6  tala om mig sjelf inför 
publiken, och insände artikeln, men insätter dem nu här i konsept. 7  

sjelf 
skrifvit 

3  sade 
4  tryck 
5  icke kunna borttaga mig 
6  framstå 
7  Ehuru väl jag ansåg mig känna förhållandena angående Walters bör-

jande bildhuggarbana, skref jag dock en förfrågan till honom derom, och 
erhöll följande svar i bref dateradt Rom den 26 Januari 1874 och hvilket 
i allo öfverensstämde med hvad jag förut ansåg mig i saken veta och minnas. 

»livad angår de frågor Mamma i ett bref gjort beträffande mitt konstnärs-
skap och dess förhållande till Sjöstrands vistelse i Finland så torde det så 
vidt jag kan erinra mig förhålla sig sålunda: Sjöstrand anlände till Finland 
1856, det måtte varit om hösten efter det var sommarn 1856 som jag var 
rest till Wiborg för att höra Clodts omdömme öfver mina förstlings försök. 
Skulle Sjöstrand vid denna tid varit i H.fors så skulle jag naturligtvis icke 
behöft resa till Wiborg, för att få råd i saken och som min resa gick öfver 
Helsingfors skulle jag åtminstone frågat Sjöstrand om hans mening. 

Jag måste till och med haf va gjort mina första försök redan innan 
Rönnblom modellerade Pappa, ty jag minnes att då jag af ödets lek fördes 
in på konstnärsbanan, visste jag ännu icke att lera brukades som material 
för bildhuggare. 

Jag satt en afton i vår kammare, och var nedstämd emedan jag blifvit 
skild från en kamrat som jag utan öfverdrift kan säga att jag älskade, och 
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medan bröderna med kamrater lekte och väsnades, satt jag och tummade 
en lackbit, som jag värmde öfver ljuset. De andra kommo stojande och ville 
haf va mig med men för att säga något och icke låta märka min modstulen-
het, visade jag dem lackbiten och sade: »liknar icke det ett hundhufvud.» 
Detta tyckte de lika litet som jag sjelf, men jag beslöt att försöka om jag ej 
kunde få den att likna ett sådant, och då jag nästa gång visade fram mitt 
konstverk, formadt med en pennknif och gjort mjukt vid ljuset, väckte 
det allmänt bifall och jag visade det följande dagen åt Pappa, som sade 
att det var bra, och att jag skulle skaffa mig lera, emedan sådan brukades 
till modellering. Detta var troligen en söndag, ty jag minnes att jag genast 
fick mig lera från krukmakarn, och att jag innan aftonen hade lagat två 
liggande hundar. Detta var första början och ingen yttre eller inre impuls 
hade ledt det hela, endast slumpen. 

Nu tyckte alla att hundarna voro bra. Någon af pappas bekanta talade 
om Clodt, detta gaf anledning till min Wiborgs resa och Clodt yttrade då 
jag visade honom en hund som jag modelleradt i Nykyrka (detta var nem-
ligen det enda jag riktigt förstod då han talade tyska) »Er wird fortschritte 
machen.» Så kom jag hem, skilde mig från gymnasium hösten 1856 före 
termins början, läste sedan privat och under denna tid var det troligen som 
jag modellerade det Jupiters huf vud som Sjöstrand sedan ville se. Det var 
gjort efter en af de små gipsafgjutningarna af antika gemmer och i mera 
än half naturlig storlek. 

Detta blef nu en hel lefvernesbeskrifning, fastän jag tycker att saken 
knappt är värd två ord. Att man har en oriktig föreställning i så afseende 
kan just vara likgilltigt.» 

Härtill vill jag ännu tillägga att Runeberg åt Arkitekten Edelfelt, (se-
dermera öfverdirektören) vid ett besök hos oss, visade de då redan temmeligen 
långt förut modellerade ofvannämnda små hundarne, då Edelfelt yttrade 
sin åsigt vara det Walter borde bli bildhuggare. Han var den förste som 
yttrade denna tanke, men småningom började saken begrundas på allvar, 
och nästa sommar fick Walter resa till den berömde Petersburgske bildhug-
garen Clodt von Jiirgensburg, då bosatt på sin egendom i Nykyrka, för att 
af honom begära något råd angående huruvida skäl vore att egna sig åt 
konstnärsbanan. Wilhelmina Nordström, då boende på sin mors gods i 
närheten, följde honom godhetsfullt dit. Då jag af henne sednare frågade 
kvad Clodt yttrat, sade hon att han sagt: »att han har anlag, det kan man 
nog se men hvem kan säga på förhand huruvida han har ihärdighet?» 

Fruktande att haf va öfverskattat de anlag gossen tycktes röja, önskade 
vi att han skulle taga studentexamen, innan han på allvar egnade sig åt 
konsten, för att dock äga en utväg till att på annan väg finna åtminstone 
ett bröd, om ej krafterna skulle förslå till att bli konstnär. Efter tagen 
student examen reste Walter genast till Åbo, ritade en vinter för Ekman, 
och for påföljande sommar till Köpenhamn för att hos Professor Bissen och 
å Konstakademien derstädes arbeta på sin utveckling till blifvan de konstnär. 

I det nämnda brefvet säger Walter sig haf va modellerat en hand och en 
fot samt tvenne masker under den tid han före sin student examen vistades 
för att läsa i H.fors, samt att Sjöstrand då stundom hade sett efter hans 
arbete, detta således angående hans elefskap hos Sjöstrand. Hvad åter 
första påverkande väckelsen till bildhuggeri angår som Walter säges af 
Sjöstrand hafva emottagit, borde ofvanstående tillfullo bevisa att den icke 
existerat. Som bevis åter på att redan innan den sistnämndes ankomst till 
Finland, man åtminstone i Borgå redan kände att Walter egnats åt konsten, 
kan gälla en i öfrigt temmeligen misslyckad fundering af en person som 
hatar alt svenskt, och som yttrades då någon nämnde om att Sjöstrand 
blifvit hitkallad för Porthans statyn, att nemligen »det var högst onödigt 
att inkalla en svensk, då vi ju snart i W. Runeberg få en finsk bildhuggare.» 
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Hvarföre tåga flyttfåglarna? 
Runebergs åsigt härom synes mig så sann och träffande att 

jag anser mig böra här anteckna den. Iran säger nemligen att han 
anser fågeln flytta efter ljuset. När vintern och mörkret stundar 
i norden, då beger han 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 derför till södern. Men hvarföre 
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 derför 
söker han det der. 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, stjelkar och blommor ut mot ljuset, 
och vänder man om den, så att den kala sidan kommer mot 
fönstret, så sträfva åter alla blad stjelkar och blommor mot 
denna sida d.v.s. efter ljus. Fågeln 1  fri med sina vingar, flyger 
sjelf 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 an-
ledning, 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 altför lång natt, dock endast trög och 
tråkig sysslolöshet. Hur gladt hälsar han icke också alltid det om 
morgonen återkommande ljuset. 

Någon tid efter det ofvanstående skrefs, fann jag ett bref från aflidne 
G:Leistenius. Bref vet är dateradt den 11 Juni 1855 och innehåller Leistenii 
svar och redogörelse för det uppdrag han af Rbg erhållit att tala vid Baron 
Clodt von Jiirgensburg om emottagande af Walter som lärjunge, hvilket 
af elodt hade välvilligt besvarats. Att dock Walter icke hos honom arbetat 
synes af ofvanstående, men då altså härom var fråga redan 1855, så synes 
tydligt origtigheten af att Sjöstrand skulle väckt och påverkadt hans håg 
för skulpturen, liksom att naturligtvis alldrig fråga blif vit om att Walter 
skulle arbeta hos Clodt, om man då redan skulle haf va kändt att Sjöstrand 
vore att förvänta till Finland. Hela historien om Walters väckelse från 
detta håll, är alt så en - anka. 

Prof: C. G. Estlander säger i sin bok: »de fria Konsternas historie»: 
vi veta alla huru genom hans (Sjöstrands) ledning och föresyn mejseln första 
gången fattades af finsk hand, Walter Runebergs! o. s. v. Besynnerligt att 
alla »veta» något som als icke ägt rum. 

Saken kunde väl i det hela vara likgiltig, om icke förf: just tycks haf va 
fäst någon vigt vid den origtiga uppgiften. 

1  sjelf 
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Jag har sökt att utreda det intryck Runebergs tanke om an-
ledningen till fåglarnes flyttfärder gjort på mig, den i deras natural-
historia okunniga. Måtte en visare uppfatta åsigten som sin, och 
söka bevis för dess rigtighet, de torde ej komma att saknas. 
Runeberg sjelf var 1  redan sjuk och ur stånd till alla forskningar i 
frågan, då tanken på ljusets inverkan på fåglarnes flyttningar 
hos honom uppkom och har derföre icke heller kunnat närmare 
utveckla den. Han säger: »flyttfågelns valspråk är: lux mea dux.)> 

Sedan jag hade skrifvit ofv anstående, uppläste jag det för 
Rbg för att få veta om jag rätt hade uppfattat hans mening. 
Han ville då att jag skulle till Dagbladet insända den lilla upp-
satsen. 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 altför 
personligt framträdande af mig sjelf och har detta nu verkligen 
varit infördt i sagde blad. 

På frågan angående Walters tidigare försök i bildhuggeri, kan 
jag bäst svara genom citat ur ett bref från honom sjelf skrifvet 
för par år sedan, han säger deri: »Jag satt en afton i vår kammare 
nedstämd öfver skilsmessan från en älskad kamrat och tummade 
om en lackbit som jag värmde vid ljuset. Bröderne med kamrater 
lekte och kommo stojande för att draga mig med i leken och för 
att säga något och ej låta märka min modstulenhet visade jag 
dem lackbiten och sade: liknar det ej ett hundhufvud? Detta tyckte 
de lika litet som jag sjelf, men nu ville jag försöka om jag icke 
skulle kunna få min lackbit att likna ett sådant, värmde den vid 
ljuset och formade med pennknif, och när jag sedan åter fram-
visade mitt verk väckte det allmänt bifall. Följande dag då jag 
visade hufvudet åt Pappa, sade han att det var bra och att jag 
kunde skaffa mig lera, emedan sådan brukades till modellering. 
Samma dag fick jag mig lera och modellerade två små liggande 
hundar. Detta var första början och ingen, hvarken yttre eller 
inre impuls hade ledt mig, endast slumpen.» Dåvarande arki-
tekten Edelfelt var den förste som yttrade att Walter borde egna 
sig åt bildhuggeri. I Finland vistades då ingen annan bildhuggare 
än den kände Petersburger-skulptören Clodt von Jfirgensburg, 
hvarföre beslöts att Valter skulle af honom söka råd huruvida 
skäl vore att egna sig åt konsten. (Redan sommaren 1855 hade 
G. Leistenius på anmodan af sin svåger 0. Nordström förfrågat 
sig hos Clodt huruvida han ville åtaga sig någon vård om gossens 
konstutveckling och han hade välvilligt föreslagit att sjelf jemte 
sin son undervisa Valter. Detta erbjudande blef dock icke så-
lunda begagnadt utan endast för att få något slags råd i afseende 

1  den 
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å huruvida skäl vore att W. skulle egna sig åt konsten reste han 
sommaren 1856) för att införd af en granne till honom besöka den 
frejdade bildhuggaren på hans gods nära Viborg. Clodts uttalande 
lydde: »att han har anlag, det kan man se, men hvem kan förut-
säga om han har ihärdighet.» (äfven' derefter var i fråga att 
Walter skulle arbeta för Clodt och hans son, dock fattade Rbg 
hellre tanken på att han borde rita för Ekman.) 

För att ega möjlighet till att åter lemna konstnärsbanan ifall 
ej anlagen skulle der tyckas lofvande utveckla sig, beslöts att 
Walter borde taga studentexamen innan han skulle odeladt egna 
sig åt konsten, men för att så snart som möjligt kunna bortgöra 
examen, skilde han sig från gymnasium och läste privat samt 
modellerade emellanåt. Vid denna tid anlände till Finland skulp-
tören Sjöstrand och under en kort tid då Valter i FT:fors läste 
på sin examen och (på ritsalen?) deremellan modellerade en hand, 
en fot och tvenne masker, hade han äfven fördelen af att stund-
om af herr Sjöstrand erhålla råd och undervisning. 

härvid nödgas jag göra en anmärkning. Professor C. G. Est-
lander i sin bok »De fria konsternas historia» säger: »I veten ock 
huru bildhuggarens ädla konst efter snart ett halft sekels frånvaro 
blef fastrotad i landet då Carl Sjöstrand anlände och genom hans 
ledning och föresyn mejseln första gången fattades af finsk hand, 
Walter Runebergs» o.s.v. Att förhållandet icke var sådant synes 
af ofvanstående och det förefaller derföre något besynnerligt att 
alla »veta» något som i sjelfva verket icke ägt rum. Misstaget 
kunde för resten vara likgiltigt, såframt icke boken skulle synas 
fästa en slags vigt vid sin anförda grundlösa uppgift. 

Efter tagen studentexamen 1857 begaf sig Valter till Åbo 
der han under påföljande vinter ritade för R. W. Ekman och reste 
derpå följande vår till Köpenhamn, arbetade der i fyra (?) år på 
professor W. Bissens, den äldres atelier och på konstakademien 
der han vann medalj, besökte 2  derunder om somrarne hemlandet 
och reste 1862 till Rom, der han alt sedan vistats med undantag 
af tiden för tvenne besök i hemlandet der han hvardera gången 
dröjt omkring ett år. 

De skulpturverk han sedan sin bosättning i Rom utfört äro 
följande: 

Grupper i gips: Chiron och A killes (tillhör konstföreningen i Hel- 
singfors.) 

Silenus med följeslagare (* finnes i H:fors å universitetet. 

1  sednare 
på kortare tid 

13 
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Statyer i gips: Ilmarinen, prOvande den nyss smidda månen. 
(Beställd af handlanden Sucksdorff i Lovisa. Ett annat exem-
plar tillhör?) 
Merkurius, uppfinnande lyran (Beställd af Consul Åberg i 
Borgå, tillhör numera Doktor Wallgren derstädes.) 

Grupper i marmor: Apollo och Marsyas (beställd af en förening 
af damer, tillhör konstföreningen.) 
Psyche med Zelyrerna (* ett annat exemplar i gips finnes 
i H:fors. 

Staty i marmor: So/vande Amor (beställd i marmor af H. M. Kejsa-
rinnan, ett annat exemplar beställdt af fr. A. Bremer i Rom 
och f.n. befintligt hos K. f. i H:fors, ett tredje likaledes i mar-
mor är för närv. ännu i Rom men är nyss inköpt af assessor 
Hallonblad). 

Porträttbyster utförda i marmor af J. L. Runeberg, Z. Topelius, 
W. Holmberg m.fl. af dem befinna sig i H:fors fyra deraf till-
höra tvenne konstföreningen och en studenthuset, i Åbo 
tvenne, beställda af Grefve Creutz och en i hvarje af städerna 
Petersburg, Christiania, Köpenhamn och Rom beställda af 
personer från nämnda orter. 

Utom dessa porträttbyster ett hos Konstföreningen be-
fintligt Apollo hufvud (* efter gruppen Apollo och Marsyas 
och ett studiehufvud till Psyche (hugget i marmor af Stigell). 

Porträttbyster i gips af norske skalden IL Ibsen, Statsrådet v. 
Haartrnan, Commerserådet Julin m. fl. och porträttmedal-
jongen af R. W. Ekman m.fl. Basrelief i brons: »Christus hyl-
lande barnen>> å begrafningsplatsen i Åbo. 

Under arbete Dansen staty, utföres i marmor beställd af hand-
landen Iloving i Viborg. 

Psyche af Jupiters örn mottagande vatten ur Styx utföres i 
marmor för Statsrådet v. Willebrand. 

Cleobis och Biton dragande sin moder till templet, fris för 
studenthuset i H:fors var till en del redan färdig modellerad 
och gjuten i cement men sprang sedan sönder. 

De med (* betecknade arbeten tillhöra Walter och äro 
till salu. 

1876 om hösten bosatte sig Walter jemte sin familj i Paris, 
efter att hafva tillbragt sommaren i Schweitz, och hade han 
dessförinnan i Rom slutfört frisen för studenthuset, äfvensom en 
tredje staty till Psyche cykeln, en Psyche med lampan och 
dolken hvilken nu är utförd i marmor och beställd af Herr Doktor 
Antell. 

I bosatt sig i Paris 
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1877 tillbringade Walter med de sina i Finland. Återkommen 
till Paris började han gruppen Backus och Amor, hvilken torde 
utställas jemte Psyche cykeln och Dansen vid verldsutställningen 
i Paris. 

Ett antal byster, deribland af Nordensköld har han dessutom 
de sednare åren modellerat. 



MIN PENNAS SAGA 



Stundom har jag tänkt på att dock 1, sedan gamla mamma 
gått till hvila, kanske någon af mina barn kunde vara intresserad 
af att veta något om det lif som lefvat inom mig och om mitt 
ringa skriftställeri. Lifligare framstod för mig denna tanke, då 
nyss en bekant förebrådde mig att jag åter just i dessa dagar 
offrat åt brasan en mängd af min pennas äldre frambringelser. 
Hon menade att ju åtminstone mina barn kunde vara intresserade 
af att se gången af min själsutveckling. Men — ett af skälen till 
förintandet af hvad jag skrifvit är just det, att jag ej vill det någon 
efter min bortgång, må anse sig af aktning för en död, tvungen till 
att läsa igenom mina papper, innan de förstöras. 

Hvad som skrefs för en 40 år sedan, om än möjligen icke 
sämre än mycket annat som på samma tid trycktes och lästes, 
är efter 40 år icke mera läsbart. Det är endast de store förf: arbe-
ten, som tåla att hvila halfva eller hela århundraden. Massor af 
böcker hvilka i min ungdom lästes med förtjusning och hvilkas 
författare ännu ega anseende på grund af sin samtids dom, före-
falla ganska klena när man nu genomläser dem. Då hvad jag skref 
icke blef läst på den tid som 2  dermed stod på samma grund af 
känslor och åsigter, hvarföre skulle jag väl låta det läsas och 
bedömmas ur en annan tids synpunkt? Läsas — förkastas! 

Skulle dock möjligen af mina barn någon hysa ett intresse för 
min själs drömmar, min pennas barn, så må för dess räkning jag 
derom anteckna något. 

Jag var ett sjukligt och klent barn och skulle derför, enligt 
den tidens åsigter, instängas och aktas för 3  beröring med luft. 
En kringbyggd, instängd, djuptliggande, källarlik och stenlaggd 
gårdsplan, några alnar i qvadrat, lockade ock föga till lekar i det 
fria. Dockor eller leksaker ägde jag icke, icke heller någon lek-
kamrat. Alla syskonen voro betydligt äldre än jag och sysselsatta 
med skolgång och lexor. Men jag brann af begär att kunna läsa 

1  kanske 
2  med hvad jag skref stod 
3  luft 
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»roliga böcker» och sysselsatte mig derför mycket med att åt-
minstone 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. 
Jag erinrar mig ännu särdeles väll en afton hos min Farbror 
Erkebiskop Tengström, der ett sällskap var försam.ladt för att fira 
någon namnsdag i huset, huru jag vid soupen framkallades för att 
uppläsa dagen till heder skrifna verser, hvilka lågo på en spegel-
platå midt på bordet. Att detta var någon slags uppvisning föll 
mig icke in. Verserna skulle uppläsas, och när ett barn fanns 2  
tillhands, så besvärades naturligtvis dermed ingen fullvuxen, detta 
föreföll mig högst naturligt. Också vid danstillställningar i Erke-
biskopshuset, hände stundom att jag fick följa med mamma och 
äldre syster. Flere herrar roade sig med att dansa med den lilla 
fyraåriga slabbertaskan 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 när Grefve A. Arm-
felt, då en ung student, knäböjande emottog sin lilla dam vid 
återkomsten från figuren, eller då man skrattade åt att jag som 
allvar antog en dansuppbjudning af den ytterst vanföre gamle 
professor Wallenius, då började jag fundera på att man gjorde 
narr af mig och upphörde att dansa. Sednare som fullvuxen blef 
jag alldrig särdeles road af dans, och aldrig brillante som vid 
4-5 år. 

Något annat barn fanns icke inom kretsen af närmare anhö-
riga 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 och läste alt som 
föll mig i händerna, från Kajsa Warg och almanackan, till 
böckerna i min fars bokhylla, alla mer och mindre öfver mitt 
begrepp. 

För att lära mig sy, kanske ock för att ge mig sysselsättning 
sattes jag i en skola för små barn. Cathekesen hade jag förut lärt 
mig sjelf »utantill», dock stundom förhörde mig mor eller syster 
något däri. Tvenne år å rad fick jag »läsa för prestera» i kyrkan, 
var stolt öfver min granna »lässedel», men högst missnöjd öfver 
att bli altför litet förhörd, då jag dock visste att jag hade stapplat 
endast två ord på hela katechesen, som jag dagen förut för mamma 
hade rabblat upp från perm till perm. Också skrifva hade jag 

1  huru jag 
2  att tillgå 
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egentligen lärt mig sjelf. Att jag fick ringa eller ingen undervis-
ning i dessa förkunskaper, kom sig troligen deraf att jag torde 
ansetts vara altför ung, för att ännu börja med någon läsning. 

Huru länge jag gick i syskolan vet jag ej, men torde väl inne-
haft mina sju år då jag slutade min skolgång der och började läsa 
hemma för min äldste bror, hvarmed jag sedan, med afbrott 
för sjuklighet och dylikt, fortfor i flere år. 

Han var en regelns man, noggrann, bottenärlig, full af egen-
heter, 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», ingen ledning vidare. 
Hvarje fingervisning skulle han ansett som ett hyende under hågen 
för bekvämlighet, men visst skulle jag veta att för hvarje ord 
redogöra in i minsta punkt, när jag ändtligen vågade mig fram 
med lexan. 

Lifligt står ännu för mitt minne min häpenhet för hur jag 
skulle reda mig i denna underliga fremmande verld af 1  ord och 
grammatikaliska termer och former som jag ej begrep; men det 
måste gå och det gick, ehuru åtminstone de första dagarna jag 
kände mig helt förvirrad och olycklig. 

På mina fristunder fortfor jag att läsa alt som föll mig i hän-
derna, likt och olikt, t. ex. företalen i grammatikorna dem jag, 
äfven under skoltimmarna, otaliga gånger genomläste. 

När jag först började nedskrifva mina funderingar vet jag ej. 
Det första jag deraf kan erinra mig var vid ingången af ett nytt år. 
Jag var högst missnöjd öfver att Åbo Tidningar det året ej bestod 
några nyårsverser. Troligen hade sådana funnits året förut, och 
jag hade dessutom hört min mor recitera pikanta nyårsverser, 
jag tror af Choraeus, som varit personligen bekant i mitt föräldra-
hem, och om hvilken ofta berättades anekdoter och hvars verser 
anfördes. Verser 2  förekommo ock 3  ofta vid tillfällen inom »slägten>> 
och jag ansåg som en stor brist att inga nyårsverser syntes till, 
hvarför jag beslöt att sjelf skrifva åt mig sådana. Ännu minnes 
jag början: 

Det nya året ren lyft på sin hatt 
och sagt åt det gamla, godnatt, godnatt. 

Men hvad vidare följde minnes jag icke, ej heller huru vidlyftig 
utgjutelsen var. 

fremmande 
inom slägten 

3  verser 
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Sednare, kanske vid omkring 10 år, skref jag en saga, antagligen 
efter Leopolds »Kräket eller de tre svåra orden», af den minnes 
jag ännu innehållet. Jupiter sände till menniskorna en vagnslast 
dygder och laster, en hvar med vidfästad namnsedel. Lasterna 
öfverväldigade snart dygderna hvilka voro altför fromma för att 
söka försvara sig, och så fäste lasterne på sig dygdernes namn-
lappar och tvungo dem att bära sina namn. Då de hunnit jorden 
hastade männen att tillegna sig de egenskaper som buro vackrare 
namn och när det slutligen tilläts äfven qvinnorna att komma för 
att få sin del, funnos qvar endast de egenskaper som nu buro las-
ters namn. Derföre, så slutade sagan, bära än i dag männens 
laster namn af dygder, och qvinnornas dygder deremot benämnas 
ofta fel. 

Den luft som omgaf mig borde kunna antagas hafva varit 
fylld med litterära ämnen. Min farbrors förtjenster åt detta håll 
äro kända och i hans hus umgicks hvad Åbo ägde af framstående 
män inom vetenskapens och litteraturens område. Hans söner så 
väl som mina tre bröder studerade och vunno magistergrad. 
Döttrarna gifte sig med professorer och universitetsadjunkter. 
Verser producerades, som nämndt är, vid alla möjliga festligheter 
inom famillen. En julklapp utan sin vers påskrifven, var nästan 
omöjlig. Dagarna före jul fabricerades verser på alla håll och 
synnerligen sjelfva julafton, då den närmaste slägten vanligen 
samlades i min farbrors hus. Då gjordes verser i massa, barn af 
ögonblicket och döda med ögonblicket. De flesta utsopades jul-
morgonen med omslagspapperen, några få blefvo tillfälligtvis 
tillvaratagna och upplästes kanske ännu en gång juldagen. 

Före min tid ansågs hvarje boklig kunskap som sträckte sig 
utöfver utanläsning af cathechesen, såsom icke allenast onödig, 
utan rent af förderflig för fruntimmer. Många förälldrar skickade 
visserligen sina döttrar på ett eller par år till Stockholm i pension, 
ja till och med från mindre bemedlade hem för att några år der 
tjena i fina hus. Detta skedde egentligen för att lära skick,  och 
sällskapston, sy schattersöm och uppsnappa flere eller färre franska 
glosor för att dermed kunna späcka sitt tal. Så hade äfven min mor 
vistats ett år i en pensionsanstalt i Stockholm, 2  Nu hade dock 
ett och annat hem börjat att vilja meddela äfven döttrarna någon 
undervisning. Fru Dana höll redan i Åbo en pensionsanstalt, der 
flickor lärde sig något franska, litet historie och geografi och 
grannlåtssöm, och några få, deribland mina föräldrar, och min 
farbror, lät i döttrarnas uppfostran läsning ingå som en vigtig 
del. Det är sannt att i mitt hem mest framhölls för oss nödvändig- 

1  få nöja sig med namn af fel 
och der lärt 
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heten af att skaffa oss kunskaper för att i nödfall kunna försörja 
oss som guvernanter, men inte lemnades heller ur sigte nyttan af 
vetande äfven då det icke får användning som brödförvärf. 
Mamma bekymrades dock ofta af tanken på att jag anför litet 
sysselsattes med söm och i följe deraf ej var flink i nålens bruk, 
hvari syster Carolina, fyra eller nära fem år äldre än jag, var 
väl inkommen och arbetade både fort och väl. Min far deremot 
förklarade att jag nu borde få läsa, och skulle nog sednare komma 
in i konsten att sy. Och i sanning tror jag mig utan skryt kunna 
säga, att jag redan vid 16-17 år och framgent, presterade lika 
mycket och lika godt arbete i syväg som de af mina jemnåriga 
hvilkas hela verksamhet från barnaåren rigtats endast på hand-
arbetet. 

Jag kan ej afhålla mig ifrån att här göra en, egentligen icke 
till saken hörande anmärkning. Då ännu i våra dagar så mången 
påstår att forntidens uppfostringssätt var vida lämpligare att 
bilda dugliga qvinnor än nutidens, hvaraf kom det sig då att det 
hån — ja förakt, hvarmed qvinnorna ännu i min barndom alltid 
omtalades, nu dock så betydligt minskats? Tag snart sagt hvilken 
bok, hvilket tidningsblad som helst, från denna tid, och man skall 
alltid finna samma kära betraktelseämne, qvinnornas oduglighet, 
som man ock ständigt hörde i samtalslivet. Hennes lögnaktighet, 
prat- och sqvallersjuka, oduglighet, tanklöshet, brist på omdöme 
m.m. m.m., var det stående ämnet, att ej tala om det ända till 
tröttsamhet, ständigt drifna gycklet öfver de stackars gamla 
ogifta qvinnorna. Att en mani skulle kunna anse sig ha nöje af 
ett samtal med sin hustru, var något som nästan ej sattes ifråga. 
Med ett ord sagt, qvinnan var 2  ett syndastraff, som jemnt hå-
nades och jemt klandrades. Icke hör man ju dock nu för tiden ett 
sådant ideligt gnat. Är det då qvinnorna som genom en sednare 
tids uppfostran, huru bristfällig den än må vara, lärt sig att bättre 
fylla sin 3  plats i lifvet och ge mindre anledning till tadel, eller 
är det männen som nu blifvit artigare, eller -- — mindre 
orättvisa? 

Men nu vill jag återgå till min barndoms och uppfostrans 
historia. 

Vid inemot 13 års ålder eller år 1820 åtföljde jag mina förälldrar 
på en resa till Österbotten och qvarlemnades hos min morbror 
och hans famille, på en egendom nära Brahestad, 011insaari, i 
hopp att genom ombyte af klimat jag skulle öfvervinna en envis 
frossa, hvilket ock lyckades. Första dagen jag vistades här fyllde 

1  ansåg sig kunna 
2  sänd till verlden till mannens olycka och plåga 
3  -a skyldighet 
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jag mitt trettonde år. (Så ansåg jag det då och har trott det 
altsen, men nu, flere år efter det detta nedskrefs, har jag funnit 
ett gammalt bref hvilket tyckes utvisa att det var vintern 1820-
21 som jag vistades på »011insaari», och då jag är född 1807, så 
måtte jag ju fyllt 13 år besagde dag. Men en besynnerlig blandning 
har alltid varit gällande i afseende å min ålder. Kyrkboken i 
Borgå och jag tror äfven i H:fors uppger mitt födelseår till 1809, 
hvilket är orätt.) Här blef nu ett för mig ovandt lif. Fyra flickor, 
vid min ålder och litet yngre, togo mig om hand, lärde mig att 
skutta omkring på drifvan, då det var kallt så att det brakade i 
knutarna, att kasta mig öfver trädgårdsplanket i st.f. att sede-
samt gå ut genom porten, och dylika för det instängda stads-
barnet ovana mandater. 

Älsta systern i huset, 1  var en för sin tid ovanligt bildad och 
beläst vinna. Hon hade med sina bröder deltagit i den under 
visning informatorn meddelat, och sedan under ett par år i Stock-
holm fulländat sin uppfostran. Hon var nu sina systrars och min 
lärarinna. Tyska hade jag redan länge ledigt läst, äfven öfversatt 
fritt ur bok, med franska redde jag mig ock ganska hjelpligt. 
Musikundervisning erbjöd mig nu ock »Syster Carin», men dels 
visste jag att i hemmet ej fanns tillgångar nog att bekosta instru-
ment och undervisning sen jag återkommit hem, dels ansåg jag 
mig dåligt lottad i afseende å musikaliska anlag, hvarföre jag 
begärte och fick tillstånd att förvandla musiktimmarna till rit-
timmar, och egnade mig åt denna sednare konst med en verklig 
passion, utan att ana att jag, med hvad som på den tiden 2  stod 
att se och att lära, icke allenast af Syster Carin utan äfven 
i hela vårt land, aldrig skulle kunna förvärfva någon slags 
talang. 

Det friska rörliga lifvet på landet gjorde mig godt både till 
kropp och själ. Mager och »tanig» som en skrika vid ditkomsten, 
återvände jag efter ett år till Åbo, frisk och rask. Icke tror jag att 3  
läsningen just gick framåt under detta år, men att jag i många 
fall hade af 4  denna tid gagn är otvifvelaktigt. Hittils hade jag 
sällan varit i tillfälle att leka med andra barn. Ibland dem jag 
stundom träffade i Åbo var J. J. Nervander den jag nästan bäst 
trifdes med. Vi läste och funderade 5  med hvarandra, men lekte 
sällan. Men nu var jag häruppe jem.t tillsammans med jemn-
åriga flickor, och tack vare »syster Carin» och deras bröder, voro 

1  som 
2  i vårt land 
3  just 
4  detta år 
5  tillsammans 
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dessa flickor 1  lifvade och intresserade af läsning och i bildning 
öfver mängden. 

Vid denna tid hade jag redan slukat massor af romaner, dels 
som förelåserska för mor och syster, då de suto vid sin söm, dels 
i tysthet för mig sjelf; men emedan mina nuvarande leksystrar icke 
hade 2  tillstånd att läsa 3  sådana, beslöt äfven jag att afsäga mig 
sådan läsning, men hade svårt nog att stå vid mitt beslut, då i 
huset fanns en rik samling romaner, deribland sådana som jag 
just längtat att få läsa. Emellertid stod jag fast vid mitt beslut, 
och romanerna blefvo olästa för detta år. En art läsning hvaraf 
jag var särdeles road, var resebeskrifningar. Hemma försedde 
mig min älste bror och lärare ofta med sådana, och jag läste dem 
ifrigt, oaktadt min syster, hvars ord eljest hade stor vigt för mig, 
fann sig helt förtretad af att jag kunde finna mig road af »något 
så tråkigt». 

Historisk läsning fanns här på landet temmeligen rik tillgång 
till. Sådan hade jag ock funnit i min fars bokhylla, men i hemmet 
voro dock rikast representerade svenska skalders verk, hvilka 
funnos i temmeligen fullständig samling, ända till tiden för den 
s.k. nya skolans uppträdande. Alt sådant, liksom ock »journal 
för svensk litteratur» och diverse andra vidlyftiga tidskrifter, alt 
hade jag om hvartannat genomlupit. Men Atterbom och öfriga 
Phosphorister hade jag hört omtalas mera som dårar och fantaster 
än som läsvärda författare. Nu hade jag dock råkat ut för ett mot-
satt sätt att se sakerna, och ifriga strider utkämpades härom 
emellan mig och lekkamraterna. »Syster Carin» sjöng1Atterbom 
»blommor» med Nordbloms musik, och proppad af sundt förnufts 
och smakpoesie, hade jag min fröjd öfver att gyckla öfver »den 
döende kraftens hjertblods rop», »Drottningen från Saba i Öster-
lands ståt» som »väfver gåtors försåt», »Sefyrens segel» o.s.v., 
och var vid mina5  tretton år obeskrifligt akademiskt sinnad. 

En resande theatertrupp gästade Brahestad. Det var som om 
ett raseri skulle gripit stadsboerna. Alt hvad lif och anda hade 
skulle på theatern. Man talade om någon, som pantsatt sin silfver-
sked för att få pengar att betala sin billet. Alven vi barn fingo 
många gånger vara med om det efterfikade nöjet. Nu blefvo vi 
ifriga att leka theater. Alla söndagseftermiddagar och snart sagt 
alla lofstunder, gafs representationer. Jag hade redan i Åbo ett 

alla 
2  lof 
3  romaner 
4  Nordbloms 

tolf 
6  spektakler 
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par gånger spelat med vid barnspektakler och tvenne sådana 
deraf det ena på tyska ordentligt öfverlästa 1  och repeterade, 
uppförde vi även under året, men den vanliga theaterleken 
bestod däri, 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 berättelse-
vis åt de medspelande, rollerna fördelades, några stolar lyftades 
fram på golfvet, 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. 

Ett annat aftonnöj e var 2  att berätta sagor, också de van-
ligen uppfunna under berättandet och likväl i så hög grad in-
tresserande. Jag minnes huru den nioåriga Emelie, med tårar i de 
vackra ögonen, bad ifrigt: »nej — nej — gör det inte så ynk-
ligt — låt det nu bli bra igen». En afton satte sig i vår ring en ung 
man, en af min morbrors skrifvare, och lofvade berätta oss en 
saga. Detta var särdeles roligt, men han hade ej hunnit långt 
innan jag utropade: »Ah, Aladdin eller den underbara lampan». 
(Jag hade läst Oehlenschlägers bearbetning, tusen och en natt 
visste man på den tiden just ej mycket af hos oss.) Det var endast 
med möda vi lyckades öfvertala berättarn att fortsätta, sedan 
han fann sin saga förut känd, åtminstone af en af åhörarne. 

3  Ett annat vinternöje var skifferskrift. I Schillers »Geister-
seherk hade jag funnit en der afritad klaf. Den skulle försökas. 
Billetter i skiffer flögo omkring åt alla håll, också i all vår hjertas 
oskuld till den nyss nämnde skrifvarn, som skref så vackra skiffer-
bokstäfver åt oss tillbaka. Men något slags kurtis eller flammande 
kom lika litet härvid ifråga, som någonsin för mig ens sednare. 
Hvarken som half- eller fullvuxen sysslade jag med någon slags 
kärlekssvärmeri eller romaneskhet, och jag läste dock romaner 
alldeles oerhördt. Kanske just emedan sådan läsning alldrig 
förbjöds mig, att de derföre aldrig fingo någon hemlighetsfull 
retelse för mig. Det tvetydiga som väl torde funnits i mången 
bok, förstod jag ej. Den rena är allting rent. Romaner läste jag som 
sagor, som inbillningsfoster med lika litet anspråk på fotfäste i 

deraf det ena på tyska 
2  sagoberättande 
8 Också 
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verkligheten som sagorna. Ännu som fullvuxen blef jag skrämd 
när någon herre visade mig artighet eller sade mig en cornplimenty 
fullt öfvertygad om att jag måtte hafva i något afseende betedt 
mig opassande, efter sådant kunde komma i fråga. Ja, jag måste 
tillägga, att det är nu först på ålderdomen jag fått begrepp om 
att unga flickor, 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. 

Men jag kom nu långt ifrån mitt österbottniska år. Dess många 
glada sidor uteslöt dock icke många ledsamma stunder. Vid 
hvarj e gnabb emellan barnen var jag dock alltid den fremmande 
kycklingen, som sällat sig till en annan kulle, och efter min vana, 
antog jag som gifvet att felet var helt och hållet på min sida när 
jag naggades, och sörjde öfver att jag ej visste huru jag rätt bordt 
skicka mig. 

Jag har ordat vidlyftigt om detta år, ty det var för mig i flere 
afseenden en vändpunkt. Jag hade blifvit friskare och i följe 
deraf mindre fallen för att grubbla och lefva inom mig sjelf. Jag 
hade lefvat och lekt tillsammans med andra barn, med intresse 
för samma barnsliga funderingar som sysselsatte mig sjelf. Och 
just derföre att jag hade blifvit friskare, reflekterade jag mindre 
öfver mig sj elf och minnes ganska litet om de närmast påföljande 
åren, ända till dess jag vid sjutton år på egen begäran, fick börja 
att gå uti Fru Salmbergs, då nyss inrättade skola. Visst erinrar 
jag mig att jag förehade något skrifveri, har dunkelt minne af en 
påbörjad roman, en dito theaterpjes och diverse annat som sedan 
brann opp i Åbo vid dess stora brand, men jag hade nu blifvit stora 
flickan och temmeligen rask till min hälsa, nu skulle tiden tagas i 
akt 2. Flitigt och ideligt sydde vi nu, synnerligen min syster, men 
också jag oklanderligt. Till läsning, skrifning och det kära ritandet 
gafs föga tid. En kort tid hade jag ock gått i skola hos en fru 
Johnson der jag 3  snart någorlunda lärde mig tala och skri/va 
fransyska, emedan vår lärarinna ej ens rätt bra förstod svenska. 

Att unga flickor af herrskapsklassen skulle lära sig fransyska, 
hade numera blifvit en gifven sak, äfven tyska var numera ej 
ovanligt, men 4  utom en vanligen ganska löslig språkkunskap, samt 
något litet historie och geografi nästan i utanlexform, var 5  nästan 
alt annat vetande ännu förbjuden frukt, och mer och mer började 

besöka 
och icke bortplottras med läsning och skrifning, 
temmeligen 

i nästan allt annat vetande än 
5  alt 
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jag förstå att så var, och gömde mina »Sulers bref i fysiken>) och 
dylikt, så troget att ingen utom hemmet skulle få aning om att 
jag vågade syssla med slika vådliga ämnen. Mina skrifverier 
anade ingen, ej ens min syster. 

Denna tid florerade ännu de så kallade Caffen. Hvarje hus 
skulle hålla åtminstone sitt >>årscaffe>>, stora notvarp, dit stundom 
samlades sina hundrade fruntimmer. Inom slägten föreföll dess-
utom nästan dagligen smärre caffebjudningar. Mor och syster 
voro dessutom 1  stundom borta på soupeer och danser, men jag 
satt helst hemma. Ful och föga älskvärd som jag syntes mig 
vara, trifdes jag ej bra i sällskap, och fick hemma efter behag 
använda de stunder som i alla fall skulle varit förspilda för arbetet, 
om jag varit borta. Sålunda vann jag någon tid för läsning, ritning 
och någon gång äfven till skrifning. (Tiden efter kl. 7 sist 8 på 
qvällen, då caffesällskaperna vanligen skingrades, fingo vi an-
vända till att roa oss med läsning, likså söndagarna, men) klockan 
föga öfver 9 om kvällen skulle alla ljus i huset släckas, så framt ej, 
hvilket ytterst sällan hände, fremmande voro inbjudna till soupe 
eller ock föräldrarne sjelfva voro borta på tillställningar som 
droga ut på qvällen. 2  Min far hade ondt om sömn och derföre 
skulle alt vara tidigt tyst, och att sednare 3  åter tända vårt ljus 
för att läsa i smyg, satte vi aldrig i fråga. Tiden blef dock för mig 
alt knappare. 4  Jag nödgades altmera börja lefva med i sällskaps-
lifvet, för att förvärfva sällskapsvana och icke bli en enstöring, 
och kunde numera ej heller såsom tidigare ofta hände när jag med 
mamma följde på besök, sätta mig i första 5  vrå för att läsa i 
någon framme liggande bok. Jag var nu stora flickan och måste 
aflägga sådant oskick. Men hvad mor och syster icke anade var 
att det blef mig alt merit tungt att synas i sällskap, just i följd af de 
tillrättavisningar jag vid hemkomsten från hvarj e sällskap, fick 
uppbära för mitt uppträdande. Troligen välförtj enta och utan 
all fråga väl menta, men föga egnade att stärka mitt mod. Jag 
trodde mig vara så ful, så obehaglig, så i allo bristfällig och felande 
att jag trodde mig ej ens kunna af någon 6  bli afhållen, och var 
tungsint och grubblande med föga glädje af lifvet och mina 
17 7  eller 18 år. 

Så började jag min skolgång hos Fru Saltberg. I Fruntim-
mersskolorna på den tiden tillgick mycket annorlunda än nu 

1  ofta 
2  caffena slötos vanligen redan klockan sju 
3  i smyg 
4  Jag fick numera icke beständigt stanna hemma 

knut 
6  kunna 
7  år 
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för tiden. En hvar läste sin skilda lexa, hade sitt skilda arbete. 
n skref, en annan gick fram och anmälte sig kunna sin lexa i 

parlören för att bli förhörd, en tredje sträfvade med sin öfver-
sättning o.s.v. Undervisningen var i allmänhet i dessa skolor 
högst ytlig, hos Fru Salmberg dock något grundligare. 

Snart lyckades jag vinna denna värderade lärarinnas vänskap 
och välvilja i så hög grad, att hon för mig blef lika mycket en vän 
som en lärarinna, och efter slutad skolgång, hvilken varade endast 
tre fjerndels år, erbjöd hon mig att fritt, tre eftermiddagar i veckan 
komma till henne för att ytterligare öfva mig att tala och skrifva 
tyska och franska, samt läsa engelska. 

I varmt, tacksamt minne bevarar jag denna utmärkta lärarinna 
och vän. Jag tror att hon fattade mitt lynne bättre än någon 
annan, att hon märkte det djupa behof af kärlek, som bodde 
inom mig. 

Som ett bevis på hur klen tanke jag hade om mitt utseende 
vill jag omnämna, att då hon en gång försäkrade mig det jag icke 
behöfde anse mig nog ful, »pour faire peur aux gens» blev jag helt 
glad öfver den i sanning torftiga komplimenten. 

Emellertid klarnade min själ dag för dag. Hade jag lyckats 
vinna vänskap af denna utmärkta, präktiga qvinn.a utan att 
slägtskap eller andra af mig sjelf oberoende förhållanden dertill 
förbun.do henne, så måtte jag ju dock äga hos mig något värdt 
att älska. Äfven skolkamraterna visade mig vänlighet och till-
gifvenhet. Jag kunde således bli afhållen äfven af andra än dem 
hvilka voro nästan sagt tvungna dertill genom blodsbandet. 
Jag kunde ju sjelf förvärfva mig ett rum i människors vänskap. 
Det var som om solen gått upp i mitt inre, och jag kunde nu vara 
glad, ehuru nu verkliga anledningar till bekymmer sammanstötte. 
Min far dog. Min mors gård brann ett par år derefter vid den 
stora vådeld som 1827 lade i aska nästan hela Åbo stad, och, 
hvad jag dock aldrig fann svårt eller besvärligt, för mig blef en 
nödvändighet att sjelf fört] ena hvad jag behöfde till kläder och 
handpenningar. (genom förfärdigande af allehanda fina arbeten till 
försäljning. Sådan försäljning måste dock ske under största hem-
lighet, ty att arbeta för betalning ansågs på denna tid såsom högst 
nedsättande, ja en verklig skam för en flicka som ville räkna sig till 
s.k. »bättre folk».) Mitt uppehälle hade jag hemma hos min mor. 

Vid den stora branden bärj ade jag på mina armar en stor del 
af husets lösegendom, deribland äfven de få böcker jag ägde, 
men ansåg icke löna mödan att utbära mina papper, och i- så-
lunda tog första afdelningen af hvad jag skrifvit ett »lysande» slut. 

1  dermed 

14 
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Schiller hade länge varit min älsklingsförfattare, Göthe an-
slog mig mindre. 1823 el. 24 fick Schiller en svår medtäflare som 
småningom slog honom ur brädet. (Här vill jag med anledning af 
min läsning, göra en anmärkning, nemligen att jag läste ovanligt 
fort, såväl redan denna tid som sedr,are. Detta hade jag vant 
mig till genom att alltid ha knappt om tid till att läsa sedan jag 
blef fullvuxen. Då jag en tid nödgades ligga orörlig, så att jag ej 
ens kunde sy, men väl läsa, kunde jag på förmiddagen läsa en 
roman, på e.m. en annan, en af W. Scott t.ex. Mången trodde 
mig sålunda ej veta hvad jag läst, men så var ej fallet, jag kunde 
ju t.ex. ofta sedan för Rbg referera bokens innehåll och derur för 
honom uppläsa stycken som framstående i godt eller dåligt. Stund-
om när en bok rätt behagade mig kunde jag genast läsa om den 
en gång till. Någon hade omberättat att jag på en natt, då jag 
vakade öfver att ej Hannes skulle få rifva flagorna af sitt lilla 
brända ansigte, hade läst i det närmaste hela Eugene Sues Pariser 
mysterier. Man bevisade mig att sådant var omöjligt, och jag 
brydde mig icke om att säga det så likvisst varit fallet. Icke ansåg 
jag slik snabbläsning som någon ära, men att den för mig var 
mycket bra, det är säkert, då min tid alltid var så noga upptagen 
af arbete att till läsning föga fanns någon stund.) Jag kände 
Walter Scott förut ej ens till namnet, man kände ännu denna tid 
också icke ännu med visshet hvem som var författare till de s.k. 
Waverley raman egne. Då förde ödet i mina händer Guy Manne-
ring, som jag läste med beundran och högsta förtjusning, och 
har sedan bibehållit min endast alt mer stegrade beundran. Är 
också i hans romaner så pass hemmastadd, att jag nära på kan 
säga mig kunna dem samtliga utantill, om än ej ordagrannt. 
Frithiofs saga läste jag snart efter dess framträdande, men ehuru 
föregången af ett stort beröm, gjorde den på mig icke särdeles 
intryck. Sednare smittades dock äfven jag af den gängse Tegner-
manin, och kunde recitera Frithiof nära nog vers för vers utantill, 
ännu länge sedan den uppfladdrande förtjusningen redan hunnit 
svalna. Äfven. Jean Paul älskade jag en kort tid högt, men den 
förtjusningen övergick snart 1  nästan till leda vid hans falska 
pathos. Shakespeare kände jag nästan endast genom Schillers 
bearbetning af Mackbeth och genom Hamlet som jag sett upp-
föras. 

Äfven Runeberg gjorde jag denna tid bekantskap med, som 
författare nemligen. Personligen voro vi förut bekanta, och slägt, 
sysslingar eller så kallade småkusin er. En afton i min farbrors hus 
då vi, såsom i vår krets ej ovanligt var, roade oss med lekar, 

1  till 
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förekom äfven en lek der dom fälldes öfver ett kort, och den hos 
hvilken kortet slutligen stannade, var pligtig att utföra det 
ådömda. Samma min fordna lärarinna under mitt vistande i min 
morbrors hus, den då så kallade »Syster Carin» nu nyss gift och 
bosatt i Åbo, dömde ett kort till att prestera en sång till solen. 
Kortet började sin vandring och stannade slutligen i följe af lekens 
gång, hos Runeberg, hvilket väckte stort jubel, ty man visste 
att han brukade skrifva vers, ehuru ingen af oss sett något deraf. 
Han underkastade sig nu domen, och lofvade att i nästa nummer 
af Abo tidning, meddela den äskade versen. 

Sången befanns rigtigt införd i bladet och min förtjusning var 
utomordentlig. Med bladet i hand sprang jag emot en god vän, 
som kom till mig på besök, och utbrast i min ifver: »läs -- läs — 
icke är det Franzén och icke är det Tegnér, men få se om ej han 
med tiden kommer att öfvergå dem båda.» 

En vistelse af några veckor under sommarn 1827 på Pargas 
prestgård (Erkebiskopens anex) der Runeberg då var informa-
tor för »barnbarnen», blef första anledningen till närmare bekant-
skap oss emellan. 

Syster Carolina var nu gift. Hemlös efter branden sökte sig 
min mor ett hem å den s.k. Pargas Malm, en småstadslik kyrkby. 
Min farbror och raster med barn och barnabarn qvarstadnade 
nu ock mot vanan, äfven öfver vintern, på Prästgården. 

Min penna hade under de sednare åren nästan hvilat. En 
sägen från Nordligaste Finland hade jag dock bearbetat: en flicka 
som midsommarnatten framkallar vålnaden af sin blifvande fäst-
man, emottager, emot förbud, af honom den gåf va han bjuder. 
Den består af en knif, som sedan blir hennes egen, hennes mans 
och hennes barns bane. Sägnen vederbörligen utstyrd med kärlek 
och svartsjuka m.m. gaf stoff till ett litet häfte, afdeladt i sånger 
dels rimmad dels orimmad vers. Vid den stora härjande eldsvådan 
hade jag arbetat strängt för att rädda min mors lösegendom, och 
var derefter temligt illa medfaren med blodblåsor under naglarna 
på händer och fötter o.s.v. men för resten vid godt kurage, och 
sedan jag jemte hemmets trotjänarinna, gamla Lisett, hade 
ordnat vårt blifvande enkla hem på landet, blef tiden mig lång 
innan mamma afslutat affärer som qvarhöllo henne ännu några 
dagar i staden, med handarbetet ville man ej ännu rätt komma 
sig före, efter de många händelser man nu nyss genomgått vid 
och efter den stora förstörelsen, och så syntes det mig att jag 
kunde utan att förebrå mig det, taga mig tid att skrifva. Dt 
blef en berättelse »Ur taldes dagbok» i då för tiden vanlig roman-
form.

- 
Troligen bar den spår af att vara ett barnverk. Jag för-

varade länge nog dessa och andra stycken, som jag sednare i en 
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misströstans stund kastade i elden, deribland »Auras klagan», ett 
vidlyftigt stycke på vexlande versslag, Aura förtäljer om huru 
Ilmarinen, eldens beherskare af hämnd utsän dt sina tj en stean dar, 
lågorna, för att härja Auras hem. Beskiifningen öfver Ilmarinen 
minnes jag ännu: 

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 hålor, stå läsligt: »späda 
Här äro böner om hjelp och tröst 
Ej misskund bor i eldkungens bröst.» 

öfrigt förefanas än eld och rök och dån och brak, än Auras 
klagan öfver sina barn, än skildringen af den lycka de njutit 
under hennes hägn, 1  slutligen utbrast hon 

»Men Aura, gudinna 
Du är, ej blott qvinna» och funderade på att bege sig till 

»gudarnes fröjder i gudarnes sal», men besinnar sig att hon ej ens 
der kunde finna glädje, så länge hennes barn lida. Slutligen tror 
jag hon med klagomål begaf sig till »Allfader», men hur saken 
der aflopp minnes jag ej. Beskrifningar öfver spridda scener vid 
branden voro inflätade; så kyrktornets brand, der det höjande 
sig som en stod af glöd bland brusande lågor och rök hälsade »med 
trenne slag ett doft farväl åt verlden» innan det sammanstörtade 
öfver kyrkan der lågorna nu frossade i »pelarburna hvalfven som 
i sekler, blott återskallat utaf fromma sånger». Att det var illa 
beställt åtminstone med kostymen, synes redan af det nämnda, 2  
Detta kunde dock kanske vara mera sj elffallet att häri skulle 
brista, då vid den tiden ännu Kalevala ej var upptäckt och få 
runor ens ännu voro kända. 

Ett år efter branden flyttade min mor till Helsingfors och jag 
naturligtvis med henne. I Pargas och första året i H:fors flödade 
vers ur min penna. Tiden var väl knapp, jag skulle som sagt för-
tjena hvad jag behöfde till min toilette, sy mina kläder och husets 
öfriga söm, äfvenscm mina tre bröders linkläder. Många tankar 
hvälfde ock denna tid i den tjuguårigas huvud 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 af- 

1  men 
2  trots att en del sånger hade alliteration och runometer. 
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seende dyrt. Men vår ungdomsroman ernar jag icke: bigta här, 
derför derom intet vidare. (»Jag visste väl att Rbg skulle fastna 
för dig der i Pargas» sade Nervander sednare. Jag invände att der 
utom mig funnos tre andra unga flickor, deriblan d en ganska vacker, 
hvilka hörde till det dagliga umgänget. »Ah jo, mente Nervan der, 
men Rbg hade redan varit så många gånger kär, att jag nog visste 
att han ej numera skulle fästa sig vid en vanlig flicka.» 

Komplimenter brukades icke emellan Nervan der och mig, och 
med mitt vanliga sätt att taga sakerna, tog jag nu icke heller 
denna i sanning altför stora artighet som en sådan utan grubb-
lade mycket öfver hur underlig jag månde vara, eftersom jag 
var olik andra eller »ovanlig».) Att skrifva var mig nu mera än 
någonsin ett behof, när sinnet icke var lugnt. Men att härtill 
finna någon stund var så mycket svårare, som jag aldrig kunnat 
i andras närvaro förmå mig till att uppteckna, hvad jag i mitt 
sinne gjort färdigt. Min fula handstil hade dock den fördelen att 
vara ovar ligt snabb, och verserna fogade sig dock så lätt att 
nedskrifvandet knappt hand följa med. Så hade jag på r ågra få 
dagar raspat hop icke mer och icke mindre än, en tragedi i fem 
akter, kallad »Hämndeanden», utan att ana att ett sådant företag, 
vore mera vågsamt än hvarje smått novellskrifveri. Huru detta 
barn verk undgått ödet att förstöras, vet jag icke sj alf, men då 
det nu i sina 40 år lyckats urdgå brasan, så meriterar det minsann 
ej att numera bränna det — föga torde det komma att göra någon 
besvär med genomläsning. Det må således ännu få qvarligga, 
fast mycket som varit bättre blifvit af mig förstördt. 

Ännu ett annat större versmakeri vill jag omnämna. I Brahe-
stad såg jag brudkläderskan, jungfru Monjus. Hon gifte sig med en 
man som misshandlade henne och deras barn och nödgades slut-
ligen fly till sin hemort Uleåborg der hon i tysthet lefde af sina 
händers arbete, till dess hon på laga väg blef på mannens anmälan, 
förständigad att infinna sig till sammanlefnad med honom, och 
skulle ifall af tredska, med kronoskjuts ditforslas. 

Några dagar sednare stod hennes kammardörr öppen. De tre 
barnen, mördade af modrens hand, låga rentvättade och iklädda 
rena skjortor bredvid hvarandra på sängen, öfverhöljda med ett 
rent lakan. Bredvid dem satt modren lugn, stilla. Hon hade räddat 
sina barn från det elände som väntade dem, och var nu villig att 
för dem gå i döden. 

Djupt grep mig berättelser Därom, kanske ännu mera derför 
att jag hade sett mörderskan. Jag skref nu ett temligt vidlyftigt 
stycke på rimmade jamber tror jag, »Barnamörderskan» och som 
slöts med skildringen af hennes vistelse i fängelset, skiftande 
emellan fanatisk glädje och förtviflan. 
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Sedan de ofvanför omnämnda molnen hade skingrat sig, och 
jag blif vit förlof vad med Rbg, kände jag nästan en skygghet 
för att skrifva vers, och intet enda större stycke skref jag sedan. 
Ett påbörjat sorgespel: >>Flemmingarne>>, lemriade jag ofulländadt. 
Jag hade nu lärt mig så mycket att jag insåg att det öfversteg 
min förmåga. En och annan liten berättelse skref jag dock, såsom 
»Moster fasters Flickor» en skral bit som till min förtret, genom en 
tillfällighet kom att bli tryckt i Dagbladet, öfver trettio år deref ter, 
liksom ock »resan med korgen», som ock då var fullkomligt för-
åldrad. 

Att deltaga i hushållsgöromål hade jag föga varit i tillfälle. 
Det lilla tarfliga hushållet, bestående af min mor och mig, hade mer 
än väl hunnit skötas af trotj enarinnan Lisette, och min tid var 
fullt upptagen af söm för hemmet, bröderne och mig sjelf, och af 
de arbeten hvarmed jag förskaffade mig medel till min garderob. 
Jag var således ganska okunnig i hushållning och matlagning 
när jag blef gift. En okunnig bondflicka blef vår första tjenarinna. 
Jag måste medge att jag var litet rädd för hur jag skulle slå mig 
ut, men fann snart att verkligen icke en hel menniskolefn ad 
erfordras för att lära sig koka mat, ehuru så, isynnerhet då ännu, 
påstods, om nemligen man eljest 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 alt 
ännu var samma okunniga flicka som måste läras och handledas 
för hvarje steg, och dock hade ju, enligt de, isynnerhet på den 
tiden rådande åsigterna, hon, den från bokvettets smitta fria, 
efter alt förståndigt folks tanke, bordt vara vida öfverlägsen mig, 
som läste, jp. t.o.m. befattade mig med det så förderfliga skrif-
vandet. 

Jag vågar derföre bli vid min i tro, att blott man fått lära sig 
tänka, så kan man äfven snart nog lära sig att koka mat, om man 
än ej stänges från alt annat vett och vetande, blott för att bli en 
rätt kökslisa. Ja, hade jag varit i tillfälle att tillegna mig ett 
vetande af mera solid art, än den lösa snömosartade bildning som 
jag hade lyckats raffsa ihop åt mig, så är jag fullt öfvertygad att 
skilnaden emellan mitt och bondflickans hushålls och köksvett, 
skulle framstått ännu mycket klarare. 

Snart fick jag ock stort hushåll att sköta. Runeberg emottog 
i helpension sex ynglingar, vid samma tid föddes vårt första barn, 
af Runebergs systrar flyttade till oss först en och snart ytterligare 
en. Många olika viljor borde hörsammas, många olika, hvar- 
andra ofta korsande 2  anspråk tillfredsställas. Tillgångarna voro 

1  tanke 
2  viljor 
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mycket knappa. Ledsamheter med tjenare tillstötte, dels sjukdo-
mar, dels moralisk dålighet hos dessa pröfvade sinnet och tåla-
modet. Af idel blyghet och barnslighet stod jag till de unga gos-
sarne pensionärerne i ett fremmande förhållande 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. Men öfeer alt detta höjde sig lifvets andliga sidor högt 
och gladt och ljust. Ett lif af behag, af intelligens omgaf mig här. 
Glädjen och lyckan af att se in i Runebergs själ och med honom 
lefva i tanke och hj erta, hör anför mycket till mitt inres mysterier, 
för att jag skulle vilja försöka att derom orda. Men om det lif 
som lefdes omkring oss, vill jag söka att ge något begrepp. 

Redan före vårt giftermål hade några unge män, hvilka ut-
gjorde Runebergs närmaste umgänge, slutit sig tillsammans till 
ett sällskap, hvilket samlades en afton hvarj e vecka hos någon af 
medlemmarne. Namn eller reglar fick detta sällskap aldrig. Någon 
gång benämndes det »tisdags» eller »fredags» sällskapet, efter den 
dag i veckan då man samlades. Sedan vi blefvo gifta bildade sig 
dessutom i vårt umgänge en gemensam krets af fruntimmer och 
herrar, de sednare alla hörande till nyssnämnde sällskap — unge 
män af hvilka flere sedan blifvit landets utmärktaste. Vi voro 
ofta tillsammans, och de qvällar då herrarnes sällskap var för-
samladt, kommo ock vanligen fruntimmerna tillsammans hos 
fru, syster eller mor till värden för aftonen. De flesta diskussions-
ämnen, ifrigt och lifligt afhandlade hos herrarne, öfverbragtes af 
någon af dem till oss fruntimmer och skärskådades så af oss på 
vårt sätt, och våra tankar i saken meddelades så åter åt herrarne. 
De aftnar, då ej sällskapet sammanträdde, samlades dock 1  ofta 
en större eller mindre del af vår krets, »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 lifvadt, äfven när det gällde ämnen, hvari vi 
fruntimmer icke kunde deltaga, emedan vi icke haft rättighet att 
förvärfva oss nödigt vetande deri, och derföre nu blott suto tysta, 
åhörarinnor. Men herrarna ansågo sig icke skyldiga oss den för-
olämpande artigheten, att sänka sig ned till vår fattningsförmåga. 
Och så fortgick alltid samtalet med högsta lif och intresse, omfat-
tande alla ämnen, från de högsta, de djupaste, till det gladaste, 
det mest spirituella skämt. 

Något liknande samtalstonen i denna krets, har jag alldrig 
lyckats finna annorstädes. Alltid var 2  der eld, men stundom 
var den af lysande, stundom af värmande, stundom ock af spra- 

1  vanligen 
2  det 
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kande art — men alltid eld. Än ett fyrverkeri af snille och qvick-
het, än alfvar och lifvets högsta och djupaste frågor, än dispyter, 
ifriga så att fremmande 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. Tiden var väl sålunda noga upptagen, 
men alltid måste dock någon stund till skrifning påhittas. En 
söndagseftermiddag, en afton då alla andra i huset sofvo och jag 
satt väntande hem Rbg från något samqväm o.s.v. Mesta delen 
af skriftiden använde jag nu till att lätta Rbgs besvär med »mor-
gonbladets» redigerande, att jaga efter artiklar i utländska tid-
skrifter och böcker, öfversätta dem o.s.v. Det finnes någon år-
gång af Morgonbladet, som jag till större del än Runeberg ombe-
sörjt. Till spaltfyllnad begagnades ock några af mina småbitar 
på vers och prosa, utan signatur, betecknade endast som insända, 
och jag hade nöjet att se ett och annat aftryckt i något svenskt 
blad och att få höra diverse godt sägas om sådana små saker, 
som ingen anade hafva flutit ur min penna. »Den unga nunnan», 
»De båda resande», »den gamla mamselln» härstamma från denna 
tid. 

1837 flyttade vi till Borgå. Jag var fremmande på orten, 
kände här endast en gammal litet åldersvag fru och fann mig 
mycket ensam, van som jag var att lefva med anhöriga och en 
lifvad vänkrets. I hemmet hade jag dock nu mina två äldsta 
gossar till nöje och sysselsättning. Altmer hade jag nu ock små-
ningom lärt mig inse huru illa sedd hvarje sysselsättning med 
bok eller penna var för en qvin.u.a. 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. Ofta nog försa-
kade jag något nöje som af mina jemnlikar allmänt besöktes, för 
att i dess ställe använda hvad inträdesafgiften skulle kostat, 
till att derför låta t.ex. sticka några par strumpor och i stället 
använda den tid jag skulle behöft 2  för att sjelf sticka strum-
porna, till att läsa eller skrifva och lugnade så mitt samvete, 3  

1  en 
2  använda till strumpornas stickning 
3  att 
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då jag ju icke förslösade någon tid 1. Och så hörde jag med 
ett slags lugn uppå de med mycken jalousie utförda framställ-
ningarna af andra fruar, om huru man visst icke borde läsa, utan 
vore skyldig egna all sin tid åt hushåll och barn (och åt nöjen 
och visiter och toiletten och kanske litet kortspel o.s.v. o.s.v., 
interfolierade jag i tysthet i mitt sinne). Och just dessa damer, som 
med häpnad skulle höjt sina händer öfver mig, om de anat mina 
tysta stunders lek med pennan, voro dock de som af mig oftast 
ville ha modeller 2  och hj elp vid tillklippande af sina barns kläder 3  
och råd i hushålls och matväg. 

Sannt är att hvarken råd och lägenhet eller våra åsigter af 4  
saken, medgaf att kläda barnen som små eleganter, hvarför vid-
makthållandet af deras kläder bort gifva mindre arbete, men då 
deremot de ägde full frihet att få flyga omkring och släpa stenar 
och mull eller snö och is alt efter huru det roade dem, så forrldrade 
de tarfliga kläderna dock, utom att det oftare behöfde sys nya, 
äfven en ständig lappning och vändning och svängning, allt detta 
tog tid då jag sjelf gjorde 5  alla deras kläder, både vinter och 
sommarplagg och ännu sedan de voro långa studenter åtminstone 
sommarplagg och västar. (Åt de yngsta gossarne måste dock 
skräddarn anlitas redan under gymnasisttiden, krafterna sveko 
och mammas arbete dugde ej till hedersplaggen numera.) Också 
gossarnas läsning upptog för mig mycken tid. Med dem alla 
nästan, dock med undantag af Lorenzo, läste jag de första elemen-
tema, ja med Walter t.o.m. så länge till dess han emottogs i högre 
elementarskolan. Sedan 6  de inkommit i 7  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, en slags orientering i latinska gram-
matikan, ett litet redande för att kunna hjelpa dem med att 
öfversätta ur »Snellman.>> 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. Gästfri som Runeberg var och gerna sökt af mången, 
blef vårt hus en samlingsplats för mycket gäster och stundom 
förgick många veckor efter hvarandra, utan en enda dag då icke 

1  och 
2  och råd 
3  eller 
4  den 

jag 
6  de åter 
7  högre 
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åtminstone några fremmande gästade huset, ofta nog till sent på, 
morgnarna, ja in på följande dag. Sällskaperna bestodo visser-
ligen 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 Rbg. 

Alt mera sällan gick jag ut i verlden. Mitt behof af 3- sällskaps-
lif fylldes tillfullo af 2  umgänget i hemmet, och då någon afton 
hände att vi ej hade fremmande, tycktes mig denna ovanliga 
stillhet behaglig. 

De första åren i Borgå skref jag »den galnas dotter», temligt 
vidlyftig roman i två delar. I detta stycke funnos några af mina. 
hjertblad. Deribland en prestenkas berättelse om hennes mång-
åriga ungdomskärlek, slutliga giftermål och mannens snart der-
efter timade död. Det var mest om prosaiska små förhållanden i 
lifvet, som hon berättade, om fattigdom och betryck och berät-
terskan tycktes knappt sj elf 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. »Den galnas» personlighet intresserade 
mig mycket. En liten flickas saga låg mig ock der nära hjärtat. 
Denna roman kastade jag i brasan utan att förut genomläsa den. 
Så klok var jag icke med en annan liten bit: »Lunda Frun». Det föll 
sig alltid svårare för mig att förstöra något som jag just genom-
läst och så hände sig att ej heller »Lunda frun» kom i brasan, dit 
den väl dock skall förpassas, när jag åter kommer mig in i bränne-
ifver. (Sednare tillagt: Nu flammar »Lunda frun» som bäst lustigt. 
God natt, Lunda fru! I dig fanns dock många ställen som jag 
ansåg goda, du måste derför 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 »Lunda frun», en hög fallaska!) 

Prestkragarna, 30 år sednare tryckt i Dagbladet och diverse 
annat smått i vers och prosa satte jag ihop denna tid. 

Det faller mig nu i minnet denna ofta upprepade sägen att 
fruntimmersförfattareskap är idel skräp. Härvid kunde kanske 
invändas att ibland det 3  inalles så ringa antalet af qvinnliga 
författare som sammanräknadt funnits i tiden, det 4  möjligen, 

1  umgänge 
2  sällskapslif vet 
3  lilla 
4  dock 
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oaktadt alla för dem missgynnande omständigheter, dock torde 
finnas nära nog lika stor procent af värderade författare, som ibland 
de millioner af manliga pennor hvilka låtit sina alster utgå i verl-
den. Besynnerligt i sanning att så kan vara fallet. (Att deremot 
under sednaste årtionden så många qvinnor egnat sig åt skrift-
ställeri måste härmed ej tagas i beräkning, sedan det numera näs-
tan blifvit qvinnorna medgifvet rättigheten att få skrifva, ehuru 
med bittert hån för hvarj e mindre lyckadt försök, som författadt 
af en man, ej als skulle ens nämnas, så hade tusenden som längtat 
efter något för själ och hjerta kastat sig in på denna enda dem 
öppna väg, att ej tala om de många som häri blott söka ett rikare 
bröd än sömnad eller strumpstickning gifver.) 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 omkring för vinden, och hvar skulle väl vi qvinnor vunnit 
den förnekade hvarj e 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 grund-
lägga en solid bildning, ett grundligt vetande. Men en flicka, det 
var en helt annan sak. För henne måste kunskapen förbli en för-
seglad bok. Lyckligare än de flesta mina jemnåriga, fick jag dock 
åtminstone söka att samla de smulor af vetande som kunna ut-
filtreras 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 altför strängt dörren 
till vetandets lustgård, jag vågade stundom söka att smyga mig in 
der, glad att der helst 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 1  på detta sätt möjligen en 
slags gryning till en allmän öfversigt af allehanda, chaotisk och 
utan fasta hållpunkter. Dåligt skulle jag stått mig i en examen, 
med undantag kanske 2  i språkkunskap. Sådan anses ju ännu i 
våra dagar den sanna qvin.nobildningen böra vara. Ännu helt 
nyligen yttrades i fråga om skolexamina, att sådana vore skadliga 
för flickor ehuru nyttiga för gossar 3  hvilka behöfva kunna reda 
sina kunskaper. Flickor behöfva altså icke kunna ha reda på sina. 

På en sådan lös grund, bygges ock dåligt ett författarskap. 
Fia annan sak är att, som vanligen sker, anse qvinn.an af naturen 

1  sålunda 
2 af 
3  som 
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dertill förnekad anlag. Med samma skäl borde då sägas att 
naturen förnekat någon viss klass af män, t.ex. bodbetjenter, för-
fattare anlag. Ofta torde väl sådanes litterära produkter vara af 
föga mera värde än vanligen qvin.nors och skälet detsamma: brist 
på grundlig boklig bildning under ett sken af yttre, om än miss-
lyckad »fason». Eget nog äro dock Amerikas, Sverges, ja enligt 
mitt och mången annans tycke äfven Frankrikes, bästa roman-
författare qvinnor: Beecher Stowe, P. Bremer, George Sand. 
Hvad mig beträffar var för mig skrifveriet ett oafvisligt behof, en 
tröst dessutom vid bekymmer, en ventil när mitt inre var öfver-
fullt af tankar och känslor. Jag måste skrifva, om än aldrig någon 
komme att läsa kvad jag skrifvit. Dock bjöd jag till att ej extra-
vagera, att hålla mig vackert i spåren af den tidens vanliga roman-
författare, och att icke vara så »oqvinnlig» som att våga uttala 
en egen tanke. Att sådant alldeles ej passar sig för en qvinna hade 
jag altför ofta både läst och hört sägas — men att föra till torgs 
samma vara, som tusende andra, det måtte väl dock icke vara 
så öfvermåttan dj erft att det ej kunde förlåtas, tänkte jag. 

Men en tid kom, 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 
»Si mrith». 

Då sednare Rbg läste denna lilla bit, jemte den än mindre 
»En dröm», såg jag att han blef riktigt glad. Han såg helt strålande 
på mig och sade: »detta är utmärkt bra, du måste ge det till 
»Joukahainen» (Första häftet deraf var då i fråga men utkom ej då 
ännu. Rbg antog att ordet »Österbottningar» betecknade både 
män och qvinnor.) Detta var en af de gladaste stunder min penna 
skänkt mig. 

Berndtson begärte 1  dessa stycken för 2  Kalendern »Necken» 
och när de komma mig tillhanda tryckta deri, var det en afton 
då jag satt i min lilla kammare i nedra våningen der jag bodde 
med barnen och der jag hade kök och hushåll. I öfra våningen 
fanns salong, förmak och Runebergs båda rum. Hos honom var 
denna qväll, som oftast om aftnarna, några herrar församlade. 
Han kom ned för att tillsäga om något för sina gä'ster, och jag 
räckte honom nu boken. Då fick jag åter se ett 3  uttryck i hans 
ansikte, sådan som räckte länge att ha glädje af. Han tog boken, 
begärte skrattande en extra servering till firande af mina stycken, 
och gick upp till herrarne, der ett .gladt lif hördes råda ända till 
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sent in på natten, och glad satt äfven jag vaggande mitt barn, 
Hannes om jag rätt minnes. 

Nu var min framgångs tid. Redan innan »Necken» kom fick 
jag höra talas om ett utmärkt vackert stycke som en »ung flicka'>, 
man visste ej hvem, hade I- ditlemnat. Holsti som recenserade bo-
ken sade att: »för att säga rent ut, så vore Simrith det bästa 
stycket i kalendern». Och der hade dock med undantag af Rbg 
alla våra bästa pennor bidragit. Beröm och vänlighet kom mig 
från många håll till del. Nästa år begärte Berndtson med mycken 
artighet bidrag till en ny »Necken», »Glasörat» som jag gaf, syntes 
mig i allmänhet icke hafva anslagit fullt så mycket som föregående 
årets stycken, men Palmblad, (om jag rätt minnes i tidskriften 
Frey) gaf stycket mycket beröm och rådde »den unge författarn» 
att egna sin penna åt det humoristiska. Det roade mig, en numera 
icke alldeles ung fru, att sålunda anses för en ung man, (men 
jag kom då ej att betänka det jag väl troligen hade att tacka för 
en stor del af det vänliga bedömandet, just omständigheten att 
Palmblad trodde stycket författat af en karl, och således bedömde 
det ur en helt annan synpunkt än om han trott det härröra af 
en qvinna. Intet förnämt öfverseende, ingen nedlåtande artighet 
kom ifråga, utan endast styckets egen halt. Vare detta sagt icke 
med enskildt afseende å Palmblad, men antagligen kunde ej han 
mera än öfriga män, frigöra sig från fördomar.) Jag hade småning-
om skrifvit en mängd af dessa mina småstycken som Rbg be-
nämnde 2  Sagparabler och hvilka han läst och berömt och van-
ligen för hvart nytt stycke tillagt: »laga nu att detta snart blir 
tryckt». Från 3  många håll både i Sverge och Finland begärde 
man af mig bidrag till Kalendrar och samlingar, men altid hade 
Rbg då något inpass att göra: än var redactören ännu en yngling 
utan namn, än visste man ej hvilka andra som komme att lemna 
bidrag o.s.v. och så kom jag aldrig att vidare lemna något bidrag. 

Snart återkommo tvekans tider. Fru Cathrina Boije hade, då 
jag läste den för Rbg, af honom vunnit ett beröm så stort, att det 
vore förmätenhet att upprepa det. Den låg sedan i 15 år innan den 
blef tryckt. »Salik Sardar Khans maka» låg fem år innan ens Rbg 
läste den. Min syster varnade mig att icke mera låta trycka 
något, jag hade ju nu »visat hvad jag kunde skrifva», och borde nu 
ej vidare befatta mig dermed. Slutligen började jag tro 4  det 
Runeberg med missnöje ansåg att jag skref, och beslöt att dermed 
upphöra. Under flere år stod jag vid min föresats. Sammansätta 
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något, det måste jag likväl, det kunde jag ej slippa, men hvad jag 
i mitt sinne gjorde färdigt vid spiseln, vid vaggan eller vid söm- 
men, det nedskref jag icke, det fick åter småningom glömmas, 
vissna och dö. Slutligen fann Runeberg att jag verkligen hade 
alvar med mitt beslut, och nu talade han vänligt och godt med mig 
härom, sade att jag gjorde honom »sorg» med min föresats att 
upphöra att skrifva och bad mig återtaga pennan. Glad kastade 
jag undan det tvång jag af missförstånd pålagt mig och hängaf 
mig åter vid lediga stunder åt min varma längtan atti dikta. 
Men tvifvelsmål 2  och tvekan återkomma dock. Skränet mot 
qvinnans rättighet till att försöka producera något, hade lyckats 
bita sig fast vid mig och göra mig orolig och förbryllad, och slut-
ligen ville jag förstöra alla minnen af att jag någonsin sökt mig 
ett nöje i pennans lekar. Jag hade redan börjat förstörelseverket 
då Runeberg träffade komma in till mig, och när han såg hvad 
jag förehade, sade han allvarligt förebrående: »vill du göra dig 
till en andlig sjelfspilling?» och så räddades min pennas barn 
från total förintelse. 

Det blef dock i längden tomt för mig att liksom man stundom 
hör mycket gammalt folk göra, prata för mig sjelf. Uttalar man 
hvad som verkligen intresserar en sj elf, 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 värdelöst, 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 dum-
heter, ja jag måste medge att jag var för stursk för att ens vilja 
producera medelmdttigheter ifall jag ej vore i stånd att skrifva 
något bättre. Snellman hade med stränghet svängt kritikens 
gissel denna tid, väl, må han slå ihjäl alla fåfänga illusioner. Jag 
bad honom genomläsa mina små stycken, mina sagor, som jag 
benämnde dem. 

Hans utlåtande utföll berömmande, vida utöfver hvad jag 
vågat hoppas och tillika inbjöd han mina stycken att införas i 
»Litteraturbladet». »Hvad hitt. Bl. nu skall få prenumeranter» 
sade han åt syster Carolina när jag hade lofvat honom att få 3  
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intaga dem der. Snellmans förord vid början af mina styckens 
införande, var så lofordande att det öfversteg vida hvad jag 
kunnat hoppas. Namnet »Teckningar och Drömmar» gafs af Snell-
man och detta namn har jag sedan bibehållit för dessa mina »sago-
parabler». 

Än här, än der, syntes nu i tidningarna goda ord om dessa 
mina små stycken. Professor Törnegren, vanligen mycket sträng 
i sin kritik, yttrade i ett stycke benärnndt Litteraturbladet 1857 
»också en teckning och en dröm» om dem: »hvilken silfverklang! 
Jag känner de styckena teckningar och drömmar luftiga som 
'morgonskyn, ljufva som2  sommarvindens fläkt 3  på lundens 
blomster.» Äfven i Svenska blad omnämndes lofordande dessa 
stycken. Den mängd grannlåter som i enskilda bref inskördades 
meriterar ej att omtala, sådant snömos kan smaka bra för ögon-
blicket, men är ingenting att förlita sig vid. 

Äfven Fru Cathrina, som nu slutligen blef tryckt mottogs 
välvilligt, och sedan första upplagan var i det närmaste utsåld, 
gjordes i Sverge af Bonnier anbud om och på hans förlag en annan 
ganska stor upplaga. 

Mot Johan Bruces person gjordes anmärkningar. Mig hade 
han inte synts vara sitt fosterland otrogen, ifall man ej så bör 
benämna hvarje tjensteman hvilken sköter en tjenst i sitt foster-
land under det att det beherrskas af en fremmande eröfrare. Jag 
ville framställa honom som ett motstycke till de landets män 
hvilka lemnade tjenst och fädernesland, för att sköta sig sjelfva 
och fly öfver till Sverge. Men det gick med honom som det oftast 
går med hvar och en som är för finkänslig för att rätt finna sig i 
en sned ställning. Han anklagar sig sj elf, och fördömes derför af 
läsarn, hade jag låtit honom prisa sig sj elf, så hade man funnit 
honom vara en utmärkt fosterlandsvän  medges bör dock att 
de anmärkningar som gjordes, voro helt vänliga. — 

Detta återför mina tankar till något af mig stundom erfaret. 
Man har nemligen 4, då jag för att teckna en viss tids konventio-
nella åsigter, som stundom ibland och ännu till och med kunna 
vara vår tids, och just för att framhålla deras förvändhet, låtit 
dem hos en eller annan af mina personer bjert framstå 5, och då 
har man trott mig om att just anse dessa åsigter befogade, så 
äfven t. ex. en dansk bedömmare af Sigrid Liljeholm, Doktor 
C. Rosenberg, som i öfrigt ganska välvilligt bemött sagde bok. 
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Likså tillskrifver han mig det felet att hafva i slutet velat urskulda 
Enewald Fincke, just då jag ansåg mig hafva låtit hans egoism 
bjertast framlysa. Han anser sig hafva handlat särdeles ädelt, 
förehållande Sigrid huru hans ära skulle fläckats af ett giftermål 
med henne, som en smula frångått den yttre konvenansens 
reglar för att rädda sin far, under det han 1  som helt naturligt 
anser, att han sj elf uncler samma tid lefvat ett lif som ej ens kan 
omtalas för kvinnoöron. Häraf ansåg han ej sin ära fläckad, 
också tyckes ej heller andra så hafva ansett efter man kan tro 
förf. härmed hafva velat urskulda Enewald, hvilket dock var 
min tanke rakt motsatt. 

Besynnerligt nog har något dylikt inträffat t.o.m. för Rune-
berg, och jag nämner det här, ehuru icke till saken hörande, då 
jag här blott vill teckna min pennas saga. En och annan har 
nemligen anmärkt den gastronomiska bredden af beskrifningen 
på Sandels frukost i Pardala by. Man har ej fattat att detta är 
ett Sandels karakteriserande drag. Kort innan Runeberg skref 
stycket, hade vi läst eller hört berättas, jag minnes ej hvilken-
dera, någon anekdot om hans altför stora svaghet för ett godt 
mål, af den art att det smått retade Rbg emot Sandels, som derföre 
måste få en liten snärt. När Rbg hade skrifvit de nämnda verserna 
om frukosten, visade han mig dem och sade skrattande: »ser du 
der får Sandels för att han var en gourmand». Men »kors hvad 
den Runeberg älskar god mat», har man nu yttrat, och snärten 
har ej begripits. Men jag återkommer till Fru C. Boije. Då jag 
hade alt skäl att vara belåten med det mottagande boken rönt, 
så tog jag Mig slutligen mod att låta Teckningar och dröm 
mar utgå i bokform. Jag var tveksam om hvad jag borde ute-
sluta 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. 

Boken blef högst gynnsamt bedömd i tidnin.garr a. Äfven 
Topelius kostade på den en mängd spalter i H:fors tidningar och 
mycket godt vitsord gaf han dem, men misstog sig dock om me-
ningen i flere af dem. Så t.ex. var alldeles ej meningen att i »mis-
sionären» teckna en moders vackra kärlek, nästan sagt tvertom, 
att ej ens en moders kärlek och uppoffring kan helga lögnen, 
ville jag snarare uppge som grundtanken deri. Men Topelius 
tyckte sig i alla styckena finna en ton som genomgick dem alla, 
deraf torde missförståndet af de stycken som ej passade in i tonen 
hafva uppstått. 
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Nu syntes mig alt bra. Man hade icke allenast välvilligt emot-
tagit min pennas barn, man hade till och med förklarat dem 
äga en rättighet att lefva såsom ägande något egendomligt. 
Runeberg hade redan vid mina första »Teckningar och drömmar» 
lifligt yttrat till mig: »Detta är framtidsroman! At detta håll skall 
romanen komma att gå.» Han hade ock föreslagit mig att om-
arbeta Fru C. Boije hel och hållen i samma stil som Malms dag-
bok. Jag vågade det dock icke ehuru tanken frestade mig och jag 
hade fullt klart för mig huru jag genom bref och dokumenter 
kunnat ställa så, att tiden skulle tecknat sig sjelf. (Hos Wilkie 
Collins,' har jag sedn are i hans hvitklädda qvinna funnit användt 
ett något liknande sätt). Litet vidlyftigare gjorde jag dock Malms 
dagbok, genom att i den intaga åtskilligt som förut haft sin plats 
derutom. Runeberg ansåg boken härpå haf va vunnit, men en 
recensent kim-Kliade just denna del af dagboken, såsom berö-
rande ämnen hvilka mindre hörde dit än till den allmänna berättel-
sen. Eget nog hände, att af de just ej många anmärkningar som 
mot dessa begge böcker gjordes, de flesta hittade på att träffa 
just de få ändringar jag på Runebergs råd hade vidtagit. 

Härvid torde jag ock böra nämna att Rbg i mina skrifter gjort 
endast ytterst få ändringar och alldrig mer än utbyte af ett eller 
annat ord. Sjelf hade jag ock alltid bedt honom att förkasta, 
icke förbättra, hvad han funne underhaltigt. Att pryda mig med 
lånta fjädrar, har jag alldrig velat. Endast i det lilla stycket 
»Strålbarnen», förekommer en betydligare ändring, der äro nem-
ligen orden: »de höllo sitt jordlif för ett fängelselif» af Rbg tillagda. 

Med ofvannämnde uttryck om att detta vore »framtidsroma-
nen», menade Rbg naturligtvis väl icke att en så obetydlig penna 
som min skulle gif va 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 han ville framställa så att säga 
genom sig sjelfva, icke genom författarens beskrifningar. 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 2  till 
stor del >>äfventyrs-». D2n nu moderna r-  manen benämnes ofta 
»karaktärsrc manen», mig synes ej med rätta, 3  då i sina historiska 
romaner, Walter Scott åtminstone ger karakterer 1, mera klara 
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och i  bättre skildrade, än de som åstadkommas med nutidens 
långa beskrifvanden och skildringar. 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 2  får man om sj elfva 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 så-
lunda fylla volymer. Egentligen är det mest i senaste tider, som 
man använder så mycket ord för att söka dissekera själen, men 
under min medelålder herrskade redan samma metod, ehuru då 3  
användt mera på yttre saker och förhållanden än kanske nu är 
fallet. (Nu för tiden tyckes det nästan som om många författare 
skulle, ungefär som det sker vid ämneskrifning i skolorna, välja 
sig ett ämne att skrifva om, och sedan man mer eller mindre i 
likhet med ett s.k. virtus ämne utfördt det, så bar man sin bok 
färdig. — Men huruvida det allra ringaste »luft» eller »kostym» 
betecknande den tid eller det folk man skildrar, finnes deri, det 
bekymrar föga, och man får t.ex. af hvarje okunnig bonde höra 
ett språk som tyckes inlärdt vid kathedern.) Att jag icke skulle 
söka att följa denna väg, den jag ej älskade var naturligt. För mig 
syntes mera frestande att försöka låta menniskorna karakteriseras 
af sina handlingar och sina ord, mera än af beskrifningar om hvad 
de tänkte och ville. Derföre4  försökte jag 5  alltid ställa mig midt 
in i handlingen. Noggrannast synes detta i »Teckningar och 
Drömmar». Slår jag nu upp hvarsom helst för att taga ett exempel. 
Kamtschadaleus 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 der man dansar och 
påpeka huru karakteristiskt det är att 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 hågen att hänvisa björnen att hämnas på 
dem gåfve ju stoff till både politiska och andra resonnementer. 
Så ock j emförelsen emellan vildens och den civiliserades kärlek, 
jemte alla erforderliga upplysningar om seder och bruk och om 
alla de själsskiftningar som hos berättelsens personer försiggå med 
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anledning 1  af livad som iakttages, m.m. m.m. Huru intressanta 
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 2, tj ena för bruden eller dylikt, så synes mig att en kvar 
sjelf kan likaväl se alla de der sakerna som om jag beskrifver dem. 
Kanske har jag haft orätt häri, må så vara, men det är så jag sett 
saken och kan ej annorlunda älskar icke ord — ord — ord! Detta 
utpekande synes mig nära nog som om man ansåge läsarn som 
ett tandlöst barn och tuggade maten åt honom. Komme fram-
deles någon framstående författare att från 3  samma synpunkt 
se -1  förhållandena, då kunde Rbgs ord om framtidsromanen 
kanske sannas. Och man skulle då tycka sig se ett folk lefvas 
och röras i sitt naturliga lif en hvar i sin atmosfer och efter sin 
sed och art. 

Ett litet dramatiskt lekverk har jag icke kommit att nämna, 
ehuru mycket före denna tid skrifvet. Fråga var väl om att 
inlemna det till theatern men blef alldrig gjort. Rbg ansåg det 
bra, har också sednare någon gång nämnt det med beröm, och 
knappt velat tro då jag sagt det numera vara alldeles förålldrat. 
Den sort pensionsanstalter som deri gisslades, äro lyckligtvis 
numera ej vanliga. 

Sedan nu tvenne arbeten af mig blifvit så vänligt emottagna, 
tyckte jag mig ändtligen trygg och säker att icke med dåraktigt 
oförstånd 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 teckning 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 dem under detta namn af 
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 5  passiv synpunkt. Tanken 
på ett sådant företag var djerf, dock var det icke endast med-
vetande af egen bristande förmåga, som afhöll mig ifrån att söka 
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utföra det. Dertill bidrog flere andra orsaker: brist på tid, brist 
på källor, hvilka för mig som qvin.na, voro svårt åtkomliga, men 
förnämligast att jag fruktade det dessa skildringar skulle komma 
att synas enformiga. Lag och sed gemensamt nedtryckande 
qvin.nan, detta var ju hvad som mötte öfverallt, hos alla folk, 
och måste således synas i alla dessa teckningar af qvinnans lif, 
så framt de ville vara sanna. Man har sagt att jag tecknat de 
manliga figurerna i svart, så är ej fallet. De flesta af de män som 
i mina sagor förekomma, äro af sin tids bättre, men stå dock icke 
altför mycket framom sin tids åsigter. Den berömde amerikanen 
Boone, fången hos Indianerne, tadlades, ja hotades af dem emedan 
han skonade sin indianska hustru från det arbete som öfversteg 
hennes krafter och icke heller misshandlade henne. Häri sågo de 
alldeles ingen förtjenst tvertom ett oförlåtligt fel. (Vore det väl då 
rätt att t.ex. då man tecknar en indians oärlighet  
Och ändå har jag t.o.m. låtit den stolte Björnen bemöta I- sin 
qvinna mera som sin like än som sin hustru?» Skulle jag väl 2  
återgett bilden sann? om jag låtit honom ej ens sjelf afveta sin 
bland sitt folk ovanliga, mildhet? — 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 af 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 förkastadt och glömdt, n emligen 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 samman-
bindande tråd, men föreföll mindre anspråkslöst. Sättaren beha-
gade på tittelbladet tillägga ordet »Roman», hvaraf jag intet visste 
innan boken var tryckt och till en del spridd, så att jag, oaktat 
begäran derom, ej kunde få det fatala ordet bort. Likså förseddes 
boken å tryckeriet med en mängd vanställande tryckfel, man lät 
t.ex. till Hertig Carls rum leda en vindstrappa i st. f. vindeltrappa 
och dylikt. Dessutom lär det hafva varit faktorn å tryckeriet, 
som fann för godt att här och der »förbättra» meningarna, mig till 
föga belåtenhet. 

Jag hade varit temmeligen lugn vid utgifvandet af denna 
bok, då kritiken varit så skonsam mot de båda föregående. 

I Danska och svenska blad som jag träffade se, utföll ock 3  

1  henne 
2  i annat fall 

kritiken 
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omdömena så goda som nånsin jag kunnat göra mig förhopp-
ning om, men H:fors Dagblad kastade sig öfver boken med en 
recension af detta slag, som man anser sig berättigad till endast 
emot en qvinna, dock måste jag tacksamt nämna att deri icke 
omtaltes, huruvida författarinnan vore ful eller vacker, hvilket 
dock egentligen tillhör arten. Bland annat fick man veta att jag 
imiterat, (för att ej nyttja det kanske rigtigare ordet plagierat) 
Cygnaeus!!! Jag måste häri se en så mycket större förolämpning, 
som om jag vore hugad för att stjäla, jag förmodligen skulle till 
förebild välja någon författare, som mera skulle behaga mig än 
fallet är med Cygnaeus. För resten hette att jag 2  velat uttrycka 
allehanda, som jag på heder och ära kan försäkra att jag alls icke 
velat uttrycka; att jag ej gift Sigrid med Enewald för att ej komma 
Forsii spådom på skam, ehuru händelsevis så förhåller sig att hela 
Forsii spådom med hvad dertill hör, t.o.m. i mina tankar först 
tillkom sedan boken till större delen, och äfven slutet, voro skrifna, 
men 3  tillades ett och annat för att få in spådomen som fallit mig i 
hågen att använda. Huru har ock den läst boken, som kunnat 
tro det min afsigt skulle varit att åt en man som Enewald offra 
Sigrid? Att jag gjort en förrädare, Daniel Hjort, icke till en stor-
artad, utan till en liten personlighet, en biperson för resten, var 
orätt (förmodligen emedan Cygnaeus och Wexell begagnat honom 
till sina tragediers hjelte, liksom han på auctoriten af deras sorge-
spel benämnes den som åstadkom slottets uppgi/vande, hvilket jag 
åter icke kunnat finna bekräftadt å någon af de temmeligen tal-
rika historiska källor öfver denna tid jag haft att tillgå, endast 
att han var en af de förrädiske, och temmeligen simpel ändå, 
altnog, det gick som det skulle, man lyckades fälla boken, och 
från den tiden märkte jag att det lilla litterära anseende jag förut 
möjligen ägt, var som en fläkt förgånget. (Något bidrog härtill 
ock kanske att min förläggare, i följd 4  möjligen af egna vigtigare 
och ledsamma affärer, föga gjorde för mina böckers spridning och 
flere andra mindre lyckade tag af honom. Ordet roman på tittel-
bladet och tryckfelen har jag redan nämnt. Upplagorna altför stora 
af Sigrid Liljeholm om jag rätt minnes 14 å 1500 exemplar, och 
icke en deremot svarande omsorg om deras spridande. Öfver ett 
år förgick innan några få exemplar slutligen såldes till Stockholm 
t.ex. Följden blef naturligtvis ringa åtgång och qvarliggande lager.) 

Emellertid hade jag skrifvit Riddarens gemål, till vidd drygare, 
men till sin art hörande till Teckningar och drömmar, och den 

1  hoppas 
2  uttryckt eller 
3  ändrades 
4  kanske 
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påtänkta serien ur qvinnans historia. Detta stycke syntes mig 
sjelf godt om. Runeberg visade sig dermed särdeles belåten, men nu 
fick det krypa tillbaka i gråpapperspåsen, derifrån det väl, när det 
hunnit åldras ännu några år, får ta sin väg till brasan. En mängd 
smärre teckningar och Drömmar, deraf en del tillkomna efter 
Rbgs insjuknande, få troligen småningom dela samma öde. Mig 
synes de' borde vara ungefär j emngoda med de utgifna. Dock — 
de må brinna. Skulle så längesedan gjort om ej Runebergs ord: 
vill Du vara en andlig sjelfspilling, legat för mig. 

Slutet är nära, jag är 62 år gammal och får gå bort oviss om 
hvad jag diktat, tänkt, drömt och älskat, är idel »sudd och skam» 
och om jag aldrig bort låta någon se hvad jag af en oemotståndlig 
håg drifvits att nedskrifva. Att 2  hvad jag skrifvit af Runeberg 3  
ansetts godt måste jag tro, det vore att förolämpa hans sannings-
enlighet om jag derom skulle tvifla och han har4  icke i allmänhet 
brukat smickra mig, hvarföre skulle han då just i denna fråga, 
frångått sina vanor. 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. 

De flesta af mina stycken har jag uttänkt, ja ofta äfven ned-
skrifvit då sjukdom bundit mig vid sängen och jag icke ens lig-
gande orkat sy. Sålunda är t.ex. större delen af fru C. Boije till-
kommen. Mycket är uttänkt vid sömmen, vid vaggan, vid köks-
spiseln och i hast upptecknadt en söndagsqväll, en afton då Rune-
berg dröjde ute, och husets folk sof, eller andra dylika stunder. 
En man skrifver när han vill och känner sig stämd derför, 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 pap-
peret. Ofta måste ock styckets vidd lämpas efter huru lång stund 
jag kunde disponera till dess nedskrifvande. Men när hj ertat 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 
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de 
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tillät mig att taga tid att uppteckna de då ofta redan bleknade 
bilderna — Ännu i fjol gjorde jag ända in i detail färdig en något 
vidlyftig berättelse, en skildring af Åbo och dess lif omkring 
1812. På en bakgrund af de stora verldshändelserna med blod 
och tårar en förgrund af gladare art, gamla Åbo med många små 
egendomligheter, Kejsar Alexanders möte med Kronprins Carl 
Johan, och slutligen berättelsens personer en del hållna i gladare 
tonart, andra, sjelfva hufvudpersonerna och deras öden, i mörkare 
skiftning. Mången tung stund, mången sömnlös natt, lifvades af 
detta intresse. Nu glömmer jag småningom äfven denna berät- 
telse, till pappers kommer den väl aldrig. Endast några anteck-
ningar för att erinra mig de punkter jag tänkte behandla, hade jag 
nedskrifvit. En och annan händelse, passerad vid furstemötet, 
skulle gerna tålt vid att bevaras åt minnet, deribland hönsens 
uppträdande på de åt furstarne reserverade platserna på thea-
tern = slagtarhusvinden, m.fl. dels komiska dels allvarliga. Nå 
väl, må min pennas saga hafva varit en dröm, en och annan stund 
af bitterhet har den gett mig, mångfallt mera dock af tröst och 
verklig glädje. 

Ännu i mitt tysta, dunkla, från menniskor afskilda lif vore 
det mig godt att stundom leka med pennan, men jag är trött — 

fantasin mattas! Än mer, hvarför skulle jag skrifva för att för-
störa det skrifva? Och äfven tanken är 2  trött 3  de få stunder jag 
icke är inne hos Runeberg, då jag för honom läser från kl. 9 om 
morgonen till 3/4  till tio om aftonen, med undantag af tiden för 
hans middagshvila. 

Jag är ju dock lycklig nog att ännu kunna tycka mig behöflig 
att ännu kunna vara något för den jag ville vara allt. Äger 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 
behöfver mig. Så vexer ofta en blomma upp, ur askan af förbränd 
lycka. 

Glädje, djup och rik eger jag ju ock, huru djup än skuggan 
laggt sig öfver 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! 

Fem år hafva förgått sedan jag tecknade of vanstående om 
min penna. Mycket har förändrats, mina ögon hafva svikit, jag 

1  tanken domnar, 
2 så 
3  af att läsa 
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kände flere år på förhand att så troligen skulle ske, men hoppades 
dock att de kunde räcka till så länge jag skulle behöfvas att läsa 
för Runeberg. Det gick icke så. Rätteligen borde jag nu als ej 
använda dem, men kan ej fullt försaka alt bruk af dem, så mycket 
mer som i mitt tysta ensamma lif och med min döfhet tiden är 
så lång. Ingen bok har jag läst på dessa sednaste snart tre år, 
endast möjligen litet ögnat här eller der liksom ock i dagens tid-
ningar. Brefvexlingen med mina barn sköter jag alt efter hur 
ögonen tillåta, den glädjen har jag svårt att försaka. Sällan men 
dock stundom läser jag litet för Rbg ur någon tidning, och lika 
sällan skrifver jag ned något minne i mina »anteckningar». Annat 
författarskap har nästan alldeles hvilat sednaste år, dock_ skref 
jag i fjol en berättelse: »Det förlorade qvittanset», nästan mest med 
slutna ögon, ehuru det lyckades min snälla renskrifverska att 
deschiffrera den sålunda nästan oläsliga stilen. Några småvers 
har jag dessutom skrifvit. Berättelsen gillades af Rbg och de 
första af mina barn som läste den, men då sedan någon gjorde 
inpass och skrämde mig för möjligen ovänliga omdömen, så för-
blef den otryckt. En del af mina tidigare småstycken hafva 
emellertid ingått i Familjejournalen, som för dem genom E. v. 
Qvanten erbjöd mig ett godt honorarium. Äfven något sednare 
skrifvet stycke ingår ibland dem. 

På de sista tiderna har jag oftare än förr begagnat den bundna 
formen för att uttala mina tankar. Detta mest emedan en vers 
ger längre tids sysselsättning för tanken, jemförd med den tid 
som åtgår till nedskrifvandet deraf, än fallet är med hvad man 
skrifver i obunden stil, och det är just nedskrifvandet som för 
mina ögon är det svåra, deremot sysselsättningen för tanken ända-
målet, men också vågar jag mig nu lättare på att begagna mig af 
den bundna formen, då väl föga någonting af hvad jag nu skrifver 
torde, åtminstone under min lifstid bli tryckt. En stor glädje har 
ock skänkts mig deraf att Runeberg med lifligt intresse tagit notis 
om dessa mina versbitar, och med enkom gillande uttryck bedt 
mig att sörja för det 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. — 

Äter hafva år förgått sedan ofvanstående skrefs. Jag har nu 
ingått i mitt sjuttionde år. De sednaste åren hafva varit lugnare, 
bättre än många de föregående. Runeberg har varit raskare och 
lugnare, mina ögon ha åtminstone icke försämrats, men min 
hörsel deremot alt mera aftagit. Mitt lif har ej varit så alldeles 
ensamt. När man nu känner att jag kan stundtals lemna Rune- 
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berg, emedan han sjelf nu läser obehindradt så besöker mig stund-
om någon bekant. Sönerne med sina hustrur och barn vistas ofta i 
hemmet isynnerhet om somrarna. Under det sednast förflutna året 
har jag skrifvit flere stycken. Deraf ett par på prosa på anmodan, 
till Folkvännen, men mest versifierade. Eget nog är det som om 
jag numera icke skulle skygga för att skrifva vers, såsom under 
alla de föregående åren sedan Runeberg började vinna anseende. 
Det föreföll mig som om jag skulle velat söka tränga mig fram 
jemte honom, eller huru jag bör beskiifva den känsla som afhöll 
mig. Nu deremot sedan han på öfver 12 år icke skrifvit, och jag 
dessutom af ovansagd anledning helst begagnar bunden form, nu 
har jag vågat mig på mera versmakeri. Att lusten och åhågan 
dertill ökats af det stora beröm Runeberg gett mina stycken 
dem jag alla efterhand som de blifvit skrifna, för honom uppläst, 
behöfver jag ej säga. Sådana i år tillkomna stycken äro: Kopp-
ärriga Lisa, Knöcklan, Fru Stina Lotta samt småbitar: Den 
sista blomman, Den fängslade bardens maka sjunger, Lilla fruns 
barometer, De två stigarna, Storm på liten insjö, och möjligen 
något till. 

Underligt att sålunda vid nära 70 år, börja en 1  för mig nästan 
ny väg, 2  då jag förut 3  väl troligen med yngre sinne äfven kunnat 
åstadkomma bättre alster. Men som sagt, jag vågade och ville ej 
beträda en bana der jag syntes 5  mig 6  icke böra söka framgång, 
dertill skulle fo[rldrats att åtminstone hafva det sjelfförtroende 
att jag skulle tänkt: »äfven jag är målare», men en sådan förmä-
tenhet kunde naturligtvis alldrig falla mig i hågen. 

1  nästan 
och 

3  när 
4 jag  
5  inse 
6  vilja framstå 



NOTER. 

FÖRSTA HÄFTET. 

r 20. Syftar på det föredrag om Runebergs barn- och skolår som 
J. E. Strömborg höll d. 5 febr. 1878 i Borgå och vilket i något utvidgad 
form ingår som första kapitel i hans Biografiska anteckningar om J. L. 
Runeberg. 

r. 7. »Westmans mor». Jfr BAI: 16-20. 
S. 4. r. 20. Hedvig Charlotta Runeberg, f. Ehrenstolpe, var dotter till 

landshövdingen i Uleåborgs län Karl Ehrenstolpe och hans fru Margaretha 
von Kothen. Jfr BAI: 19. 

5. 5, r. 22. Runeberg intogs d. 20 febr. 1815 i andra klassen i Vasa 
skola. Hösten 1816 flyttades han upp i tredje klassen och var primus både 
i den och i de två följande, konrektors- och rektorsklasserna, vilka lik-
som de lägre klasserna vid den tiden hade tvåårig kurs. BAI: 24. 

r. 34. Dietrichson, Lorentz: Johan Ludvig Runeberg. Ett skalde-
porträtt, s. 13. Stockholm 1864. 

S. 5, r. 41. Enl. 0. I. Colliander: Suomen kirkon paimenmuisto 19: 
vuosisadan alusta nykyaikaan, I: 278, var Karl Johan Nordling kyrko-
herde i Gamlakarleby fr. 1817 till sin död 1837. 

S. 8, r. 20. Fredrika Tengströms farfar var pedagogen och socken-
adjunkten i Gamlakarleby, Johan Tengström. En syster till Johan Teng-
ström var Ulrika Runeberg, Johan Ludvig Runebergs farmor. Fredrika 
Tengströms far, tullförvaltaren, sedermera kamreraren i Regeringskonsel-
jen, Carl Fredrik Tengström och Runebergs far voro sålunda kusiner. -
Jfr FR: 3. 

r. 31. »Helst» användes tidigare i finlandssvenskan i betydelsen 
»åtminstone». 

r 1. Se Ernst Lagus levnadsteckning över Mikael Choraeus. SUS 
tom XLVIII. H:fors. 1901. 

S. 9, r. 3. Lindskog, kommerseråd, jfr BAI: 13. 
S. 10, r. 9. Fredrik Bergbom, sedermera prof. i filosofi. Jfr FR: 12 samt 

FBH sp. 159. 
S. 10, r. 14. Johan Gabriel Linsål, 1785-1848. Professor i vältalighet 

och skaldekonst. Jfr BAI: 216, 230-35 samt FBH sp. 1370-71. 
S. 10, r. 16. Fredrika Runebergs parentes. 
S. 11, r 11. Herman (Matte) Malm, se BAI: 167. 
S. 11, r. 27. Fredrika Runebergs parenteser. 

r. 36. Syftar troligen på Runebergs novell »Den väntande», där 
ungkarlen Flygerman har många drag av bergmästaren Fredrik Tengström, 
den andre i ordningen av Fredrika Runebergs bröder. Jfr FR: 9. Möjligen 
ock Fästningsfångarna. 

r. 29. Signaturen L. L. L(aur&I) offentliggjorde åtta strofer i nr 7 
av Hufvudstadsbladet för 1878. Jfr BAI: 42. »Scholan» återges i SS tom 
CCXLIV: 1. 
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S. 16, r. 8. I äktenskap med Anna Christina Caloander hade ärke-
biskop Jakob Tengström sönerna Carl Jakob, t 1823, adjunkt i orientalisk 
litteratur vid Åbo akademi från 1813; Johan Magnus, t 1856, docent i 
naturalhistoria från 1816, adjunkt i zoologi och botanik vid akademien 
från 1828, professor i samma ämnen 1842-47; Anton Fredrik, magister 
1823, ingick därefter i rysk militärtjänst, t 1828; döttrarna Carolina, g.m. 
provinsialläkaren i Saarijärvi dr Lars Johan Prytz; Hedvig Maria, g.m. 
prof. W. G. Lagus; Sofia Magdalena, g.m. prof. J. J. Tengström. 

S. 16, r. 18. August Lafontaine, tysk författare, 1758-1831. 
5. 17, r. 23. Jfr Jakob Tengströms vittra skrifter i urval med en lev-

nadsteckning av M. G. Schybergson. SLFS XLI. 1899. 
5. 18, r. 3. Gustaf Idman-Idestam, f. 26 sept. 1802, adopterad 1819 

av sin i adligt stånd upphöjde ogifte farbror, medlemmen av Regerings-
konseljen Carl Johan Idestam. Publicerade dikter i Mnemosyne, Åbo Tid-
ningar och Åbo Morgonblad. Försedda med en inledning av dr Ruth Hed-
vall utkommo Dikter av Gustaf Idman-Idestam i en upplaga på 250 num-
rerade exemplar år 1917 på Holger Schildts förlag. Se även G. Heinricius: 
En glömd diktare: Gustaf Idestam. Finsk tidskrift. 1908. II: 113. 

S. 18, r. 5. Otto Tulindberg, 1804-1837, fil.rnag., utgav »Terpsichore 
Wittra och Wettenskapliga försök». Det första häftet kom ut 1826 

hos J. Simelius i Helsingfors, det andra hos J. Simelii änka samma år. 
S. 18, r. 7. Jfr W. Söderhjelm: Axel Gabriel Sjöström och hans 

vittra verksamhet. F159. 1895. 
r. 23. Jfr BAI: 146 f. samt FR: 105. 
r. 1. Runeberg var informator hos kronofogde Daniel Filip 

Danielson och kapten Erik Gustaf af Enehjelm från kort före julen 1823 
till början av 1826. Jfr BAI: 63. 

S. 19, r. 10. Jfr G. Castren: Runebergs östanbrud. F137. Helsingfors 
1924 samt Ruth Hedvall: Två Runeberg-studier. HLS17. Hfors 1942. 

S. 19, r. 24. Jfr BAI: 59. 
5. 21, r. 10. Episoden omtalas i en artikelserie av Gabriel Lagus i 

Östra Finland »tidning för medborgerliga intressen och lokalblad för Wi-
borg» år 1878. Den första artikeln »Runebergs studier» går genom de tre 
första numren i januari och refereras rätt utförligt i det följande. Det senare 
avsnittet »Runeberg i sitt umgänge» (mars 1878) ger bilder av Runebergs 
hemliv och av hans förhållande särskilt till Ingelius och Marcus Larson. 

Lagus ingår till en början på spörsmålet om det inte varit »en välsignelse-
rik försynens skickelse» att Runeberg inte blev fäst vid universitetet. »Väl 
var hans ande för kraftfull och rik, för att man skulle kunna tänka sig att 
andra förhållanden hade på dess utveckling utövat något större inflytande. 
Men en professors mångahanda uppgifter som vetenskapsman, föreläsare, 
examinator, fakultets- och konsistorieledamot, och det stundom så oroliga 
livet inom universitetsvärlden hade säkert givit hans lugna och fredälskande 
lynne mången kännbar stöd och ofta betagit honom den stilla, inre glädje 
som var en av de vackraste beståndsdelar i hans väsende.» Lagus kommer 
vidare in på hur högt Runeberg skattade att hålla sig fjärran från alla 
dagens växlande vindkast och hur han »sällan, noga taget aldrig» höjde sin 
mäktiga röst i de mångahanda offentliga spörsmål som upptog tankarna i 
vårt land. Det var inte av brist på deltagande intresse, det vet envar som 
stått honom nära under hans hälsas dagar. Hans fält att verka var inte där 
de politiska och sociala lärorna kämpade mot varann, ja inte ens där de lit-
terära frågorna sökte sitt avgörande. Märkligt är att närapå alla de kritiker 
som ingår i hans samlade arbeten har skrivits under en tid då han ex officio 
var tvungen att sysselsätta sig med sådant. 

Lagus ger därefter olika bevis på Runebergs säkra, tidigt utvecklade 
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uppfattning och på hur självständigt hans natur var anlagd, och kommer 
så över till Runebergs förhållande till Tegn6. 

»Jag vågar tro att de studier, Runeberg ägnat Tegn6, blevo honom till 
ofantlig nytta, ja till större än de flesta torde vara hugade att medgiva. 
Såsom redan blivit nämnt, emottog väl hans egen sång ingen inverkan av 
Tegn6s, ej ens i språkligt avseende, men den självkritik, vartill han genom 
densamma väcktes, blev i stället så mycket mera fruktbärande. Så litet 
Runeberg än älskade all abstrakt schematisering och alla blodlösa defini-
tioner, kunde han dock icke undgå att skapa sig en estetisk grunduppfatt-
ning, i vars ljus han sedan betraktade fenomenerna. Och då han nu varsnade 
att han ej kunde erkänna den, som låg på bottnen av Tegnérs skrifter eller 
därur lät härleda sig, blev hans inre blick allt mera skärpt för det egen-
domliga i hans egen och på samma gång för det specifika i hans konstnärliga 
inspiration. Han kunde visst i många andra svenska skalders skrifter finna 
mycket som erinrade om samma sätt att dikta som hos T., men utan denne 
sistnämndes stora individualitet hade de icke lyckats skapa alster som på 
samma gång tvungit honom till ett djupt och fortsatt begrundande. 

Såsom ett bevis härpå kan även det tjäna, att Runeberg gärna under 
estetiska samspråk talade om T. och begagnade hans skrifter såsom exempel, 
och detta långt efter det allmänheten tröttnat att tala om deras s.k. riva-
litet och han själv genom positiva verk bevisat hela ursprungligheten av 
sin egen begåvning. Då underskriven som 19-årig yngling första gången 
hörde Runeberg tala i poesi, nämnde denna redan T:s namn och tog ett 
exempel ur Fritiofs sagor, och några år därefter då han ofta hade tillfälle 
att höra den store mästarens åsikter, övergick samtalet av sig själv oupp-
hörligen till Tegn6-. 

Bland dem som erfarit vilket ej alltid smickrande intresse R. ägnade 
Fritiofs sångare, att han själv i förhållande ganska strängt recenserat honom 
och parodierat hans förnämsta alster, finnes måhända någon, om icke här 
så i Sverige, som kan söka orsaken därtill i någon känsla av rivalitet. Tro-
ligt är väl också att Runeberg i tidigare år, då hans lynne var livligare och 
mera revolutionärt anlagt, icke haft något emot att den erkänt legitime 
härskaren i den svenska sångens rike blivit på fullt allvar detroniserad, 
liksom han ju även gjorde sitt till för att åstadkomma en opposition, men 
härom har jag ingen annan erfarenhet än den som kan hämtas ur hans egna 
skrifter. Då jag blev bekant med Runeberg hade hans uppfattning av T. 
redan förlorat en stor del av den skärpa, som i tidigare år kännetecknat 
den, och jag har knappt hört honom om denne fälla lika skarpa omdömen 
som de, vilka han förut i tryck själv uttalat. Jag har visst hört honom kalla 
»nattvardsbarnen» en predikan och påpeka den ytlighet och brist på realism, 
som i allmänhet utmärker den Tegn6ska poesin, men dessa och dylika 
utlåtanden voro klädda i en mycket beskedligare form än den, varav han i 
sin tryckta kritik begagnat sig. 

Åren hade på Runeberg liksom på andra utövat sitt skilda välgörande 
inflytande. Men härtill hade ännu en annan viktig omständighet kommit. 
Då Runeberg år 1832 skrev sin kritik över T. och andra samtida, var han 
en ung och också högt begåvad man, som ännu icke vunnit det erkännande 
han förtjänade och varav han själv även ansåg sig förtjänt. Jag vill nämna 
om att han, enligt hans egen berättelse för mig, med förakt slungat emot 
kakelugnen den mindre prismedalj, varmed han av svenska akademin 
året förut (1831) för Graven i Perho blivit belönad. Det gällde nu för honom 
att så skarpt sig göra lät, både genom positiva verk och kritik av andras, 
fixera sin egen ståndpunkt och ådagalägga det falska i den smakriktning, 
som av den samtida svenska poesin och av svenska akademien represente-
rades. Hans flesta recensioner och särskilt de bästa hava även detta mål 
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för ögonen, och de härleda sig nästan alla från år 1832 eller omedelbart 
efter hans prisbelöning. Detta är en tillfällighet, som nästan ser ut som en 
tanke. 

Då jag hade lyckan att vistas i Runebergs närhet, 30 år härefter, var 
striden länge sedan utkämpad och den åldrige skalden kunde med en 
triumfators lugn betrakta alla kampens skeden och de frågor kring vilka 
den välvt sig. Och i odödlighetens lugna solljus ter sig mycket annorlunda 
än i tidens osäkra dagar . . .» 

Lagus omtalar vidare att Runeberg uttalat sin stora tillfredsställelse 
med den kritik Dietrichson i sina i Stockholm hållna föredrag ägnat den 
tegn&ska sångmön. Av tidningsreferaten hade han funnit »att de gingo åt 
riktigt håll». För Lagus ville det nästan synas som om Dietrichsons upp-
fattning emottagit mycken inverkan av Runeberg. 

I artikelseriens tredje och sista avsnitt kommer Lagus över till Runebergs 
beundran för Franz61. »Ingen svenska skrivande skald har så mycket och 
så välgörande inverkat på Runeberg som Franz&i. Icke blott att han av 
denne lärde sig det naiva, man kunde säga kyska sätt att uppfatta naturen, 
som för båda är gemensamt, om också Runeberg häri blev sin mästare 
överlägsen, det anar mig att en framtida, detaljerad kritik även i hans 
språk skall anträffa mycket, som kan anses för en direkt utveckling 
av dennes. Som ett litet stöd för denna förmodan må en strof av Franzén 
citeras, vilken jag flere gånger hört Runeberg uppställa som ett mönster-
giltigt exempel på poetiskt naturmåleri. 

Och det var kväll och solen log 
ännu i nedergången, 
och vinden över vattnet drog 
sin anda sista gången. 

Det var givetvis Franzéns ungdomsdiktning Runeberg älskade och 
mottog väckelse av. Lagus uttalar förmodan att han icke ens till alla delar 
läst de långa beskrivande och docerande skaldestyckena från hans senare år. 

På tal om Runebergs förhållande till sin ungdoms grekiska diktare skri-
ver Lagus: »Om Runeberg under sina första lektorsår fortsatte sina grekiska 
studier i vidsträcktare skala än hans tjänst fordrade känner jag icke, men 
visst är att han, då jag kom till Borgå (59) länge sedan hade lämnat dem. 
Hans Homeros och Sofokles stodo orörda på sin hylla, och att åtminstone 
den senare icke på lång tid varit i hans hand är säkert. En gång fick han 
nämligen apropos lust att förnya sin bekantskap med de gamla tragöderna 
och den dammige Sofokles nedtogs från sin plats. Då han omtalade detta 
för mig, frågade jag huru det smakade. Han skakade på huvudet och 
menade att det icke rätt ville gå, men att dock vid fortsatt läsning de gamla 
minnena småningom klarnade upp. Emellertid räckte detta studium icke 
länge, och jag tror han aldrig härefter (1861) tagit en grekisk bok i sin 
hand.» Lagus nämner även att Runeberg, enligt egen uppgift, aldrig hade 
förstått Pindarus så fullständigt, att han haft »någon slags njutning» av 
honom. 

I slutet av sin artikel kommer Lagus in på förhållandet att Runeberg 
hade en rätt så bristfällig kännedom t.ex. av den nyare tyska och franska 
litteraturen. »Märkeligt nog syntes han icke heller hava formerat intimare 
bekantskap med Dickens, vilket jag med säkerhet sluter därav, att han en 
gång redogjorde för en i en recension läst karakteristik om dennes sätt 
att teckna personer utan att inlåta sig på frågans riktighet eller oriktighet.» 
Det är detta sista uttalande Fredrika Runeberg s. 179 närmare belyser. 
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S. 21, r. 33. Kalendern Svea 1878 (s. 223) i en artikel om Runeberg 
signerad Axel Krook. 

r. 6. Midsommarfesten tr. av W. Söderhjelm i Förh. o. Upps. 24: 
»Runebergs episka fragment Midsommarfesten.» - Om Vargen se bl. a. 
C. G. Estlander, En skolpojksdikt av Runeberg (C. G. Estlander, Skrifter I) 
och Sven Rinman, Runebergs »Vargen» i HLS 11. 

r. 8. Äldsta dottern Carolina Prytz jämte barnen Hanna, Maria, 
Hedda och Lotta i åldern 12-6 år. Fru Hedd' Lovisa af Tengström, f. Calo-
ander, änka efter akademiadjunkten Karl af Tengström med tre barn i 
åldern 9-5 år. Sofia Magdalena Tengström och J. J. Tengström jämte 
deras 4-årige son Robert och 1-åriga dotter Sofi, jur.prof. W. G. Lagus med 
sin hustru Hedvig Maria och deras sju barn i åldern 10-1 år. 

r, 15. Arnell, Lars, skriftställare, ämbetsman, 1781-1856. Var till 
en början militär (överstelöjtnant i armen, avsked 1813), men blev sedan 
landshövding i resp Jämtlands (1817) och Hallands (1818) län samt 1824 
statssekreterare i krigsexpeditionen. Arnell hade en lysande begåvning och 
ansågs som en mycket skicklig ämbetsman samt stod i stor personlig gunst 
hos Karl XIV Johan. Genom slöseri och spel råkade A. i procentarhänder 
och skulderna blevo så stora, att konungen inte kunde fullfölja sin önskan 
att hjälpa, utan måste låta honom falla. A. tog avsked, rymde ur landet, 
återvände på lejd och dömdes till 2 års fästning som vårdslös gäldenär. 
Han överflyttade till Finland och gjorde sig känd som framstående över-
sättare av bl.a. W. Scotts »Sjöfröken» och Thomas Moores »Lalla Rookh» samt 
av ett flertal prosaarbeten (W. Scott, W. Irving, Chateaubriand, Th. Moore, 
de Vigny). Finländsk medborgare 1830. Utgav Åbo Underrättelser 1830-
39. Förtjänstfull sekreterare i Finska hushållningssällskapet 1832-54. 
Upprättade Mustiala lantbruksinstitut, lade grunden till ett ordnat veteri-
närväsen i Finland, införde en rationell linodling och anordnade 1847 det 
första lantbruksmötet i Finland. Stod högt i anseende och var påtänkt till 
en plats i senaten, men det omöjliggjordes genom upptäckten av en kassa-
balans och han måste ta avsked från sekretariatet. - Nord. fam.bok, 
sp. 141 f. 

r. 16. Öhlenschläger, A. G., dansk skald, 1779-1850. 
S 26, r. 37. Kellgren, Johan Henrik, 1751-1795. 

r. 10. Prof. M. G. Schybergson skriver (Fi. biogr. handbok, sp. 
1436 f.), att Carl Erik Mannerheims fina bildning och mångsidiga erfarenhet 
inflytelserikt gjorde sig gällande vid grundläggandet av Finlands nya stats-
skick åren 1808-09. Som ordf. i deputationen till Petersburg hösten 1808 
vidhöll han med takt och urskillning synpunkten att deputationen icke hade 
befogenhet att rådslå och besluta på finska folkets vägnar och att en allmän 
finsk lantdag omedelbart borde sammankallas och har härigenom förvärvat 
eftervärldens erkännande. Vid Borgå lantdag, där adeln uttalade sin akt-
ning och förbindelse med anledning av deputationens fosterländska hand-
lingssätt, vidhöll han den varsamma och fasta hållning han som deputatio-
nens ordförande hade iakttagit. På förslag av adeln, borgare- och bonde-
ståndet kallades han efter lantdagens slut till ledamot av regeringskonsel-
jens ekonomidepartement samt till chef för dess kansliexpedition. Såsom 
sådan medverkade han till de åtgärder som ledde till grundläggandet av 
Finlands bank. Se vidare a. a. 

Om Jakob Tengströms hållning under början av 1808-09 års krig 
skriver samme historiker, att den icke framstår i fullt klar dager till följd 
bl. a. av att han i juni 1808 brände upp den politiska korrespondens han 
fört under kriget. Han var föremål för mycken uppmärksamhet från de 
ryska myndigheternas sida och visade dem ett tillmötesgående, som av 
många samtida ogillades. Tengströms handlingssätt var »opportunistiskt»,. 
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men det förefinns inte skäl att tillskriva honom personliga motiv. Jfr FL 
biogr. handbok, sp. 2183 f. 

S. 28, r. 13. Jfr SVS:s upplaga, tionde delen, kommentar till Dikter 
I-III. 1938. 1939. 

r. 36. Bör vara namnsdag. - Detta stycke, Himlakropparnas 
uppvaktning, är tryckt i SVS:s upplaga av Runebergs arbeten. Också paro-
dien på Fritiofs saga är tryckt i samma upplaga. 

r. 4. Om Elgskyttarnes tillkomst se W. Söderhjelm, Johan Ludvig 
Runeberg I: 185 f. och BAI: 184 f. 

S. 29, r. 38. »och lifdrabanten» etc. Ur Nicanders dikt Erik Wasas runa, 
där stället lyder: 

»Kung Erik! kom till gallret fram, ty månen skrider fjerran. 
Om det är du, så buga dig i stormen inför Herran.» 
Så talte Lifdrabanten till Kung Erik. 

r. 36. Ert yag xat E2atåos atGa = ännu är ej hoppet förlorat. 
Odyss. 19, 84. 

r. 1. Bör givetvis vara »Januari». 
S. 32, r. 6 f. Becker, Reinhold von, se BAI: 87. Avellan, Johan Henrik, 

se BAL 87. Bonsdorff, P. A. von, se BAI: 89. Pipping, Fredrik Wilhelm, se 
BAI: 90. Schult&i, Nathanael Gerhard, se BAI: 90. Sundvall, Johan Matthi- 
as, se BAI: 90. Myren, Daniel, se BAI: 97, 99. 

Kyrkoherdskan Weckman, f. Caloander, se BAI: 99. 
Fredriksson, Wilhelm, pastor. Muddais kapellansbol. Jfr BAI: 99. 

r. 7. Backman, Carl, jfr BAI: 168-69. 
5. 33, r. 33. Kransen bevarades av Fredrika Runeberg och finnes ännu 

kvar i det runebergska hemmet i Borgå. 

ANDRA HÄFTET. 

r. 25. Biografiska uppgifter om Mina Lagus, se SVS:s uppl. X:1 
s. 69. 

r. 3. Jfr Emil Hasselblatt: Den första Frigga. Anteckningar om 
och ur några brev. HLS 10 s. 29 f. 

r. 22. Hagelstam, C. A. A. Jfr Helsingfors universitets student-
matrikel 1828-52, utg. av Tor Carpelan, s. 11 och BAIII: 474. Ramstedt, 
C. 0., jfr a.a.s. 14 och BAIII: 474. 

r. 7. Kyander, S. H., f. i Rantasalmi 25. 1. 1813. Vb C. H. Ståhl- 
berg. Lant. m. ex 1834. Kommissionslantmätare i Uleåborgs län 1860. ti 
Kajana 9. 3. 1896. Jfr Helsingfors universitets studentmatrikel 1828-52, 
utg. av Tor Carpelan. 

S. 44, r. 19. Burghausen, C. F. von. Sedermera publicist och förf. Flyt- 
tade till Sverige 1841. Död 1844. Jfr a. a. s. 34. 

S. 44, r. 23 f. Celsius, Olof (d.y.): Konung Gustaf I:s Historia. I-II. 
Stockholm. 1 uppl. 1753-75. 

Fredric Hasselqvist: Iter Palaestinum eller Resa til Heliga landet. 
Stockholm. 1757. 

C. J. Ruders: Portugisisk resa, 3 dlr. Stockholm. 1805-09. 
Dan. Wyttenbachii: Opuscula selecta. Brunswigae, 1825-28. 
Sam. Ödmann: Ett presthus i Småland från förra århundradet. 4 uppl. 

1861. Örebro. 
Matthias Norberg (1747-1826): Selecta Opuscula Academica 

Lund. 1817-19. 
Nitsch, Paul Friedrich Achat (1754-94), skrivit mycket använda 
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ordböcker och handböcker i den klassiska mytologien, arkeologien, histo-
rien m.m. 

S. 44, r. 35. Fontell, J. W., a. a. s. 21 o. BAIII: 474. Forsman, 0. W., 
a. a. s. 24 o. BAIII: 474. Antell, C. A., se a. a. s. 14 o. BAIII: 474. Castr&i, 
M. A., FBH sp. 346 f. och Bernh. Estlander: Mathias Alexander Castrai. 
Helsingfors 1928. Berg, Hans J., a. a. s. 21. Madenko, troligen rysk privat-
elev. Upptages icke i studentmatrikeln. Nyberg, C. 0., a. a. s. 30. 

r. 44. Bokstaven ser ut som E, men bör troligen läsas C. Dikten 
i fråga är tydligen nr 3 i Blåa boken, Namnsdagsverser (på Catharinas 
dag). 

r. 5. Runebergs far avled d. 28 dec. 1828. Jfr BAI: 56. 
S. 45, r. 12. Lisette, trotjänarinna. Jfr BAIII: 491. 

r. 28. Brevet återges här enl. Fredrika Runebergs avskrift. 
Den originala handskriften publiceras BAI: 339 f. 

r. 25. Pil. dr Ernst Brydolf, som ägnat frågan ett ingående studium, 
säger att Runebergs första samling Dikter (1830) i Sverige mottogs med stor 
beundran, av många t.o.m. med verklig entusiasm; den recenserades »beröm-
mande» av Heimdall och i Upsala blev den något av en litterär sensation. 
Se närmare Ernst Brydolf: Sverige och Runeberg 1830-1848. Akad. avh. 
s. 101 f. Helsingfors 1943. 

r. 25. Rehbinder, R. H. Statssekreterare, universitetets t. f. kansler. 
Jfr BAL 179 f. 

S. 49, r. 33. Brevet återges här i Fredrika Runebergs avskrift liksom 
Franzéns brev strax efteråt. De originala handskrifterna äro publicerade 
i sin helhet i BAL 139 f. 

r. 26. Professor Dietrichsons föredrag refereras d. 17. 9. 1875 i 
Helsingfors Dagblad, d. 20. 10. i Hufvudstadsbladet, d. 15. 10. »enl. steno-
grafisk uppteckning» i Morgonbladet o.s.v. 

S. 52, r. 10. Helsingfors lyceum leddes i fortsättningen av Carl Back-
man, K. G. Leinberg och Emil Böök. Den sistnämnde var 1869-91 rek-
tor för läroverket. Sedan Svenska Normallyceum hade grundats 1864 fick 
Helsingfors lyceum allt mindre betydelse och upphörde 1891 med sin verk-
samhet. 

r. 5. Walleen, Carl Johan, 1822-54, prokurator, blev geheime-
råd 1832. 

r. 6. Paaso egendom i närheten av Heinola. Ägdes av löjtnant 
Georg Henrik von Essen. Ahlstubbe hade varit informator där 1832. 
Fredrique Julie von Essen, f. 1813, gift 1840 med Johan Ulrik von Törne, 
död 1870. 

r. 1. Stenbäck, Lars. Se närmare Eliel Aspelins biografi. 
r. 19. Tulindberg, Klas Albert, docent i matematik. 
r. 7. Zakrevskij, A. A. Jfr BAI: 179 och FBH sp. 2447 f. 

S. 75, r. 28. Jfr noten s. 21, r. 10. 
r. 9. »Den nya stjernan i öster» av B. von Beskow. Om uppsatsen 

se E. Lagus, Runebergs tidigare diktning uppfattad av samtiden FU 9 
32 f. och Ernst Brydolf, Sverige och Runeberg s. 187 f. 

r. 3. Oläsligt ord. 
r. 5. Med rätta framhåller dr Gunnar Tideström (Runeberg som 

estetiker, s. 151 f.), att det inte var så helt med samstämmigheten och att 
skiljaktigheterna icke gällde endast detaljer. 

S. 78, r. 34. Dr G. Tideström redogör i detalj för saken a. a. s. 84-87. 
5. 80, r. 33. Lamartine, Alfons de, 1790-1869. 
S. 81, r. 7. I Runeberggestalten, kapitlet om Sandels, har prof. Yrjö 

Hirn ägnat frågan en fängslande undersökning. 
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TREDJE HÄFTET. 

S. 85, r. 20. Namnet på stadsdelen Kronohagen förekommer oftast 
under denna kortare form hos Fredrika Runeberg. 

r. 27. Lins6a, J. G., prof. i romersk litt. Jfr BAI: 230 f. 
GylUn, N. A., docent, sedermera professor i grek. litt. Jfr BAI: 230 f. 

r 43. Jfr BAI: 232 f., där Strömborg utförligare återger prof. 
Linsens utlåtande. 

S. 90, r. 26. Som också av det åberopade brevet till Snellman av d. 4 
febr. 1847 (se Efterl. skr. II: 246 f.) framgår, gällde frågan inte profes-
suren i estetik utan i grekisk litteratur. 

r. 8. Keckman, K. N., lektor i finska språket vid universitetet i 
Helsingfors. Jfr BAI: 293. 

r. 28. Borgström, Johan, teol. lektor vid Borgå gymnasium. 
Jfr BAII: 128. 

S. 93, r. 37. »Knut» i betydelsen »vrå» förekommer stundom i finlands-
svenskan. 

93, r. 41. Öhman, J. E., lektor i historia vid Borgå gymnasium. Jfr 
BAII: 15 f. 

Borenius, A. F., lektor i matematik vid Borgå gymnasium. Jfr BAII: 
15 f. 

S. 93, r. 44. Lindström, H. J., t.f. lektor i vältalighet och poesi 1824 
och ordinarie innehavare av lektoratet fr. d. 1 maj 1827. Runebergs när-
maste företrädare som lektor i latin. t 1836. - Jfr Arvid Hultin: Borgå 
gymnasii historia. Förra delen (1725-1840), s. 316 f. 

r. 32. Se närmare BAII: 45 f. kap. om  Runeberg såsom gymnasie-
lärare 1837-1857. 

r. 15. Lindfors, Aug., lektor i latin vid Borgå gymnasium. Jfr 
BAII: 56 f. 

r. 11. Ottelin, C. G., biskop, eforus vid Borgå gymnasium. Jfr 
BAII: 57 f. 

Nordström, J. J., prof. i folkrätt och statsrätt samt nationalekonomi. 
Sedermera riksarkivarie i Stockholm. Jfr BAI: 15 f. 

r. 3. A. E. Nordenskiölds självbiografi i Svenskt biografiskt 
lexikon 1877. Ett utdrag rörande vistelsen vid Borgå gymnasium ingick i 
Borgåbladet d. 27 okt. 1877. - BAI: 315. 

S. 99, r. 30. Söndra = krossa. Provinsialism. 
100, r. 1. C, H. Alopaeus: Johan Ludvig Runeberg som pedagog 

Tidskrift utg. av Pedagogiska Föreningen i Finland. 1877. BAI: 315. 
100, r. 24. Dreilick, J. A., tullförvaltare, en av Runebergs tre »stora 

läromästare» i livet. Jfr BAII: 23 f. 
Bergström, K. H , domkyrkosyssloman, pastor. Jfr BAII: 216. 
Sir&L, A. Fr., sånglärare vid Borgå gymnasium. Jfr BAII: 19 f. 
5, 101, r. 36. »väljänä»: veli, »bror». 
5. 102, r. 12. Fredrika Runebergs detaljerade skildring av resan återges 

FR: 147 f. 
r. 19. Holm, Hilda - en ung borgåskönhet på Runebergs tid. 

Jfr BAII: 124 f. 
5. 102, r. 39. Lorentz Dietrichson: a.a. s. 34: ». . . det visar sig tydligt 

af dem, att skalden under en tid af sitt lif haft att utstå strider med en om-
gifning, som under bokstafvens uppfyllande glömt anden, under lagen, 
evangeliets frihet, att en kärlekslös pietism på det kännbaraste sårat 
honom . . 

r. 5. Lundahl, Augusta, g. Wallenius, Fredrika och J. L. Rune- 
bergs ungdomsväninna. Se FR: 119 f. 

Lundahl, Carl, läkare, naturforskare. Se BAI: 48. 

16 
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S. 103, r. 18, Fru Runebergs åsikt är säkert i stort sett riktig. Likväl var 
Runeberg knappast helt oberörd av Stenbäcks försök att förmå hans systrar 
att övergå till pietismen. Jfr BAII: 109 och W. Söderhjelm: Johan Ludvig 
Runeberg II: 60. 

S. 103, r. 25. Se A. Edelfelts akvarell av gården BAII: 165. 
S 103, r. 30. Bör vara 8 februari. Jfr BAH: 306. 
S. 108, r. 36. Avser troligen Fredrika Runebergs väninna, fru Albertina 

Öhman, f. von Fieandt. Se närmare BAII: 15. 
S. 110, r. 35. Russell, John, engelsk statsman. 1792-1878. Palmer-

ston, Henry John Temple, engelsk statsman. 1784-1865. 
5, 112, r. 3. Om dateringen av Kungarne på Salamis, se även BAII: 

325 f. 
S. 112, r. 29. Om dateringen av Sven Dufva jfr BAIII: 20 f., av von 

Konow och hans korpral BAIII: 50 f. 
5. 114, r. 28. Castr6a, Natalia, f. Tengström, dotter till professorn i filosofi 

Johan Jakob T. och Sofia Magdalena af Tengström samt g. m. språkforska-
ren M. A. Castr&i.. Deras son Robert sedermera huvudredaktör för Hel-
singfors Dagblad m. m. Se närmare FBH sp. 350 f. 

r. 25. Syftar förmodligen på våldsbragder under Krimkriget. 
Jfr BAIII: 214 f. 

r. 16. Tydligen misskrivning för »då tre gossar och en flicka hos 
oss motsvarat tre flickor och en gosse hos er . . .». Jfr BAII: 307. 

5. 119, r 24. Syskonen Henriette (Stubban) och Lars Isak Ahlstubbe 
(Stubben). Se dessa BAIII: 479. 

S. 120, r. 37. Anna Sofia (Sofi) Tengström, dotter till professorn i filosofi 
Johan Jakob T. och Sofia Magdalena af Tengström samt g. m. språkforska-
ren Herman Kellgren. Om denne se Gunnar Castr&i: Herman Kellgren. 
Ett bidrag till 1840- och 1850-talens kulturhistoria. Helsingfors. 1945. 

S. 122, r. 19. Som redan påpekats på tal om Fredrika Runebergs förfat-
tarskap (FR: 526) möta vi här kuriöst nog något av tongångarna i Salik 
Sardar khans maka. 

S. 122, r. 34. Hudson Lowe - den engelske guvernören på S:t Helena 
under Napoleons fångenskap på ön. 

Fredrika Runeberg skriver Elba i st. för S:t Helena. 
S. 129, r. 8. Ehrnrooth, G. A., generalmajor. Jfr BAIII: 108 f. 
5. 130, r. 5. »en uppsats i Östra Finland». Gabriel Lagus tidigare nämnda 

uppsats. Jfr noten s. 235 till s. 21, r. 10. 
S. 131, r. 14. Som av BAIII: 434 not 141 framgår var von Törne'den andra 

fänrik Runeberg skrev »kolerahösten» 1853 ute på Kroksnäs. 
S. 131, r. 39. Johan Gabriel Leistenius, 1821-1858. Utgav 1847 de två 

diktsamlingarna »Pojken, småsaker på vers af J. G. L-s» och »Ynglingen». 
1855 publicerade L. ett häfte »Dikter», huvudsakligen ett urval av hans förra 
sånger, men också flera nya. Samlingen var granskad och gillad av Rune-
berg. L:s Samlade Dikter kom ut 1886 med en levnadsteckning av Oskar 
Rancken. Jfr FBH sp. 1316 f. och BAIII: 490. 

S. 134, r. 14. Mörtengren, Frans, löjtnant. Utgivit en samling dikter 
»Poetiska minnen». Se BAIII: 312 samt Hugo E. Pippings uppsats »Finlands 
ställning till skandinavismen» FU 34. G. m. Minette Munsterhjelm. 

S. 134, r. 15 f. Tengström, Carolina, Fredrika Runebergs syster, g.m. 
professorn i filosofi Johan Jakob T. 

Hornborg, Axel, son till Runebergs gode vän, konrektor Moritz Horn-
borg. Överflyttade till U.S.A. 

Schauman, Aug., 1826-1896. Efter Topelius redaktör för Helsingfors 
Tidningar, grundare av veckotidningen Papperslyktan 1859, Hufvudstads-
bladet 1864 m.m. 
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Chydenius, J., 1836-1890. Professor i kemi. Deltog livligt i de litterära 
strävandena i Helsingfors. 

Sederholm, Th., Bokförläggare, författare. På hans förlag utkom den 
första samlade upplagan av Runebergs arbeten 

Estlander, C. G., f. 1834. Sedermera professor i estetik och modern 
litteratur, Finska konstföreningens ordf. ett par decennier m.m. m.m. 

Lagerborg, R., 1835-1882, en av grundarna av Helsingfors Dagblad 
och dess huvudredaktör från 1865 till sin död 

S. 134, r. 24. Provinsiell form av »en byk». Förekommer stundom i 
Finland. 

S. 134, r. 26. Hanna Öhman, g. Runeberg. 
S. 134, r. 29. Lindhar : domprosten Daniel Lindh, hans son skalden 

Theodor Lindh m.fl. — Runebergs grannar på Kroksnäs. 
r. 33. Rotkirch, B. A. och Wilhelmina Sofia, f. Aminoff, ägare 

av Stensböle. 
r. 5. Hornborg, Wendla, f. Lagus. 

S. 135, r. 11. Maconi, E. F., gymnasielektor. BAIII: 176 f. 
S. 135, r. 13. Albertina och J. E. Öhman. från Domargård i Borgå socken. 
S. 135, r. 19. Löfgren, E. J., målare. 1825-1884. Pesonius, G. L. 

o. J. V., bröder, gymnasielärare. 
S. 135, r. 24. Ohberg, Viktor Wilhelm, f. 1830. Framträdande skol- och 

kommunalman. FBH sp. 2461 f. 
S. 135, r. 29. Bröderna Eklund, kapten Anton E., ägare av Kråkö-Stor- 

gård. Jfr BALI: 143. 
Brandt, Gustaf, ägare av Kiala gård invid Borgå. 
Linderoos, K., kapten och bataljonsadjutant. Se BAIII: 313-14. 
S. 135, r. 33. Montgomery, Rob. A., rättslärd, statsman. 1834-1898. 

FBH, sp. 1505 f. 
S. 135, r. 35. Larson, Marcus, svensk målare, 1825-64. Monografi av 

A. Gauffin i 2 dlr 1907-08. 
Lewin, C. A., fabrikör i Borgå. 
Rosenborg. Troligen J. W. 1823-1871. Rättslärd. FBH sp. 1818 f. 
S. 136, r. 7. Möjligen överste, sedermera generalmajor Krook, C. Aug. 

Jfr BAIII: 316-17. 
S. 136, r. 12. Knutson, Johan, målare, lärare i teckning vid Borgå gym-

nasium. 
S. 137, r. 17. Amalia Lindegren, svensk målarinna, 1814-91. 
S. 138, r. 4. Ehrström, Fredrik, 1801-1851, komponist, en av Runebergs 

»läromästare». 
5. 138, r. 12. Drägsby — egendom i Borgå socken. 

r. 32. »få fast» — stänga. 
r. 7. Givetvis »träskor». Värdsfolk för värdfolk förekommer 

stundom ännu provinsiellt i finlandssvenskan. 
5. 143, r. 9. Jfr noten s. 21, r. 10. 
5. 144, r. 15. Söndra = slå sönder. Stundom provinsiellt i finlandssven- 

skan. 
S. 144, r. 44. Sir&i, Mathilda Lovisa (Thilda), f. Nordenstolpe. Jfr 

BAIII: 19 f. 
S. 145, r. 5. Edvard Stjernström, skådespelare och teaterledare, 1816 

—77. 
S. 145, r. 20. Bör givetvis vara vägskälet. 
S. 146, r. 10. Om Castr&is och Lönnrots besök hos Runeberg se även 

BAIII: 412 not 167. 
S. 146, r. 22. Myhrberg kan inte ha varit identisk med general banger-

man. Se Eino Cederberg, August Maksimilian Myhrberg, s. 203. 
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S. 147, r. 29. Konstruktionen visar inflytande från finskan. Bör givetvis 
vara »livar . . . hamnat?» 

r. 31. Enl. major C. Adelsköld befunno sig almanackorna våren 
1869 hos redaktionen för Ny illustrerad tidning i Stockholm, men innehöllo 
endast »få och knapphändiga» uppgifter om Myhrbergs liv. 

Professor Julius Krohn utgav sedermera en biografi över honom på 
finska, som kom också i svensk översättning under titeln: En finsk krigares 
levnadsöden. Maximilian August Myhrbergs biografi, tecknad av J. Krohn. 
Borgå 1887. Jfr BAIII: 464 not 211. 

r. 7. Synnerberg, E. J. Jfr FR: 542--43. 
S. 148, r. 38. Denna episod, som ger en föreställning om vad åbotradi-

tionen förmälde i saken, skulle med all sannolikhet ha fått rum i den skild-
ring av furstemötet i Åbo 1812 som Fredrika Runeberg hade planlagt, 
ehuru hon aldrig fullbordade den. Prof. C. von Bonsdorff ger i tredje bandet 
(1932) av sitt stora verk om Gustav Mauritz Armfelt den vidare bakgrunden 
och avvisar a.a. III: 473 ryktet att Armfelt velat förmå kronprinsen 
att yrka på att återfå Finland som en ren fantasi. Jfr FR: 542 noten till 
s. 402. 

S. 149, r. 4. Historien relateras i ett brev från Runeberg den 12 nov. 
1850 till J. J. Nordström, publicerat i Efterl. skr. s. 241 f. 

S. 149, r. 4. Arwidsson, A. I., kungl. bibliotekarie sedan 1843. Se närmare 
PBH sp. 122 f. 

S. 149, r. 27. I det 1838 utgivna tionde bandet av Utmärkta och klas-
siska arbeten af Svenska Författare ilning() Runebergs dittills utgivna 
arbeten med undantag av Serviska folksånger. Se Ernst Brydolf, Sverige 
och Runeberg, s. 109. 

S. 149, r. 36. Jfr BALI: 123. 
S. 150, r. 5. Beskow, Bernhard von, 1796-1868, förf., utsågs 1834 

efter Franzén till Svenska akademiens ständige sekreterare. 
S. 150, r. 21. Nyblom, C. R., estetiker, författare, 1832-1907. 
S. 151, r. 30. Jfr noten s. 100 r. 1. 
S. 152, r. 30. »Han är som en björn». 
S. 153, r. 41. Österbottniskt dialektuttryck. 
S. 158, r. 22. De bägge anekdoterna ingår i en »teckning» av Fr. 

Berndtson, »Runeberg och hans hem» i kalendern Svea 1875. 
S. 160, r. 28. Georg Wallgren, stadsläkare i Borgå. 
S. 163, r. 21. Priset för det bästa dramatiska alstret under åren 1863-64 

vid den stora litterära pristävlan 1865 skulle ges som uppmuntran »åt en 
lovande skriftställare». Valet stod mellan Kivis komedi ur palojokiallmogens 
liv, Nummisuutarit (Sockenskomakarna), Wecksells Daniel Hjort och 
Runebergs Kungarne på Salamis. Prisets storlek var 2,500 mk. Tack vare 
Fredrik Cygnaeus som i prisnämnden hävdade Kivis betydelse för en fram-
tida diktning i Finland tillföll priset honom. 

' S. 165, r. 9. »Topelii program till Universitetets minnesfest öfver 
'Runeberg». Minnesfesten ägde rum den 6 maj 1878. Topelius, då universi-
tetets rektor, hade som inbjudan till minnesfesten utgivit ett program 
innehållande en längre uppsats om Runebergs uppfattning om skalde-
konsten, vilken omtryckts i T:s Saml. skr. bd  23. 

S. 165, r. 12. Nils Arwidssons översättning av Ossians sånger kom ut 
1842 i Stockholm. 

S. 165, r. 24, J. M. Stjernstolpes översättning kom ut 1818-19 i Stock-
holm. 

r. 30. Christian Winther, dansk diktare, 1796-1876. Se ock 
BAS: 397. 

r. 19. »assessor Tengström». Gabriel Tengström, f. i Jakobstad 
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1801. Borgmästare i Jakobstad 1836-1873. 1865 tilldelades honom titeln 
hovrättsassessor. 

S. 166, r. 21. C. A. L. Schulman, chef för 8 Nylands indelta skarpskytte-
bataljon, vars chefskap och 1:sta kompanis övningsplats voro förlagda i 
Borgå. Se härom närmare BAIII : 311 f. 

S. 166, r. 26. Behm, Karl Gustaf, rusthållare. Jfr BAII: 157 f. 
r. 12. Hornborg, Alexander Karl Mauritz (Moritz), konrektor. Se 

BA samt Petrus Nordmann: Moritz Hornborg. FU 23 ss. 133-166. 
r. 26. Om Johanna von Schoultz, se Otto Andersson, Johanna von 

Schoultz. I sol och skugga. Åbo. 1939. 
S. 169, r. 32. Antoinette Betty Concordia Rotkirch * 24. 12. 1807 

i Eskilsäters sn, t ogift 22. 5. 1898 i Borgå. Dotter till majoren, tullförval-
taren i Åbo Carl Magnus R. och hans hustru Christina Elisabet Chierlin. 
En dikt av Runeberg i Antoinette Rotkirchs minnesalbum tr. i SVS:s 
upplaga. 

S. 169, r. 41. Sångerskan Mathilde in de Betou, moster till Strindbergs 
första fru Siri von Essen, besökte i början av femtitalet sin syster Betty, 
gift med kapten Carl von Essen på Jackarby, och gav då konserter i Fin-
land. Se Karin Smirnoff, Strindbergs första hustru, s. 13. 

r. 18. Om A. G. Ingelius, se R. Öller, En finländsk romanskri-
vare från 1850-talet i FU 33 (1919). 

FJÄRDE HÄFTET 

r. 3. Maria Degerth, Runebergs vårdarinna och trotjänarinna 
Jfr BAS: 354 f. 

r. 5. Selma Strömborg, f. Duncker, g.m. J. E. Strömborg. 
Se ock BAS. 

S. 176, r. 12. Johanna Elisabeth, f. 5. 6. 1862, g.m. skriftställaren, 
fil.lic. Anders Allardt. Ida Gustaf va, f. 15. 5. 1872, sedermera intendent 
för Runebergs hem i Borgå. 

S. 179, r. 7. Jfr noten s. 21, r. 10. 
r. 25. »Ved Nytaarstid i Noddebo Praestegaard», roman av 

dansken C. H. Scharling. 
r. 25. Geschichte der Colonisation Amerika's, nach den Quellen 

bearbeitet von Dr Franz Kottenkampf. Frankfurt a. M. 1850. 2 vol. in -8°. 
r. 26. Thiers, L. A., franska republikens president, historie-

skrivare (1797-1877). - Lanfrey, Pierre, fransk publicist och historiker. 
»Histoire de NapoMon I» (5 bd, 1867-75), hans förnämsta arbete, ett mot 
Napoleon och »Napoleonlegenden», närmast representerad av Thiers, 
strängt kritiskt verk, i vilket L. ifrågasätter Napoleons fältherregeni och 
administrativa skicklighet. V. S- g, i Nord. Fam. sp. 700. 

S. 181, r. 27. »ett minnestal öfver Runeberg af Prof. Odhner i Lund». 
Professor C. T. Odhner talade vid den nordiska festen i Lund den 5 febr. 
1878 till Runebergs minne. Talet fanns avtryckt i Helsingfors Dagblad 
24. 2. 1878. Se Yrjö Hirn, Runebergskulten, s. 296 och not s. 471. 

S. 183, r. 12. Änkefru Hedvig Lovisa af Tengström, dotter till Magda-
lena Sofia Caloander, f. Mörtengren, som då ägde Hennula, samt ränt-
mästaren Karl Robert Caloander. Jfr BAI: 100 f. 

S. 185, r. 14. »1828 på embetets vägnar o.s.v.». Bör vara 1838. 
S. 185, r. 27. Nadeschda fullbordades 1841, Kung Fjalar 1844 och 

Kan ej 1862. 



246 

S. 186, r. 5. Se närmare BAIII: 261 f. 
S. 186, r. 27. Gåvan överlämnades till Runeberg d. 22 maj 1858. - 

BAIII: 325. 
S. 188, r. 6. G. W. Edlund, bokförläggare, Helsingfors. 
S. 188, r. 22. Jfr Ragnar Dahlberg: Ett sällsynt Runebergstryck, 

HLHS 4 samt BAIII: 383. Runeberg skriver i brev troligen till J. J. Nord-
ström: ». . . och säga honom, att jag icke kan öfverkomma något 
enda exemplar af 'Friaren från landet', af hvilket lappverk, såsom jag vill 
minnas, allt genast blef makuleradt och tillspillogifvet.» 

r. 32. Theodor Lindh, f. 1833 i Borgå. I »Lyriker och berättare, 
finlandssvenska studier» har Arvid Mörne ägnat Lindhs liv och diktning en 
djupgående studie. Skr. utg. av Svenska Litt. Sällskapet i Finland. Hel-
singfors 1939. 

r. 39. Clodt-Jiirgensburg, P. von, bildhuggare. Se närmare 
Petrus Nordmanns biografi över Valter Runeberg. 

S. 189, r. 44. Svensk artist. Ciselör eller gelbgjutare A. L. Rönn-
blom. En 'porträttbyst av Runeberg (troligen utiörd före Krimkriget) 
skänktes år 1902 till Runebergsbiblioteket. Se J. J. Tikkanen: Finska 
Konstföreningen 1846-1896, s. 84, noten; K. K. Meinander: Porträtt av 
Runeberg (J. L. Runebergs hundraårsminne, 1904, s. 166). 

S. 190, r. 11. »laga», provinsialism = »göra». 
S. 190, r. 26. Arkitekten Carl Albert Edelfelt, far till Albert Edelfelt. 

r. 43. Bissen, H. V., dansk skulptör. 
r. 41. »de fria Konsternas historie». Våren 1866 höll sedermera 

professor C. G. Estlander i Helsingfors föreläsningar, som han följande år 
omredigerade och gav ut under titeln »De bildande konsternas historia 
från slutet af förra århundradet intill våra dagar». I slutet av arbetet ingår 
en översikt av konstens historia i Sverige och Finland. 

S. 193, r. 11. »bortgöra», fennicism, ta sin examen, göra undan den. 
r. 30. Walter Runeberg studerade hos H. V. Bissen. i Köpen-

hamn 1858-62. 
r. 3. Konstföreningens samlingar i Ateneum i Helsingfors. 

S. 194, r. 5. Numera dr Wallgrens ät tingar. 
S. 194, r. 36. En fullständigare förteckning erbjuder katalogen över 

Walter Runebergmuseet i Borgå. Se ock Walter Runeberg. 1838-1918. 
Bidrag till en konstnärsbiografi samlade och utgivna av Petrus Nordmann. 
Helsingfors 1918. 

S. 194, r. 42. Sacken Sucksdorff, handlande (BAIII: 273-74), W. 
Åberg, konsul, bägge Runebergs umgängesvänner. W. Holmberg, målare, 
1830-60. Rob. Stigell, skulptör, 1852-1907. Carl Daniel von Haartman, 
prof., generaldirektör för medicinalverket, statsråd 1819-88. R. W. Ek-
man, hovmålare, förest. för Konstföreningens ritskola i Åbo. 1808-1873. 
C. I. V. Hoving, affärsman, konstvän, donator. 1846-76. H. F. Antell, 
donator, läkare. 1847-93. Willebrand, Knut Felix von, läkare, general-
direktör 1814-93. Julin, Erik, kommerseråd. 

MIN PENNAS SAGA 

S. 200, r. 19. Greve Alexander Armfelt, sedermera ministerstatssek-
reterare för Finland. 

S. 200, r. 32. Warg, Kristina (mamsell Kajsa Warg), kokboksför-
fattarinna (1703-69). Hennes högtskattade »Hielpreda i hushållningen för 
unga fruentimber» utgavs 1755. Många upplagor. 
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5. 201, r. 12. Carl Stridsberg, Lärobok för Begynnare i Tyska språket. 
Stockholm. 1783. Åttonde upplagan 1813. 

r. 25. Fredrika Runebergs parentes. 
r. 13. »kulle» provinsialism för »kull». 

S. 202, r. 2. »Kräket, eller de tre svåra orden», grekisk saga i 4 kap. 
om  vad som skedde då Jupiter sände Merkurius ner till Grekland för att 
dela ut ett förråd av sådana egenskaper »som karlarne vanligen söka hos 
fruntimren, och hvarigenom dessa tro sig i stånd att göra mankönets lycka». 
- Jfr C. G. af Leopolds samlade skrifter. Tredje bandet, s. 464 f. Stockholm 
1816. 

S. 207, r. 25. Salmberg, Anna, f. Brinck. Jfr FR: 34 f. 
r. 31. Fredrik Berndtson, 1820-81. Författare. Överflyttade 

1839 från Sverige till Helsingfors, där han 1847 vart docent i estetik och 
1853-65 redaktör för Finlands allmänna tidning. 

r. 5. Rudolf Israel Holsti, 1815-52, skriftställare, litteratur-
kritiker, rektor vid högre elementarskolan i Tavastehus. 

S. 221, r. 12. V. P. Palmblad, 1788-1852, författare, universitets-
lärare, medarbetare i ett flertal upsalatidskrifter, bl.a. Frey 1841-50. 

5. 217, r. 31. Under sin lärartid vid Helsingfors Lyceum utgav J. V. 
Snellman: Öfnin.gsexempel lämpade till Latinska språkets etymologi. 
Helsingfors 1834, 2 uppl. 1845. 3dje uppl. 1853. 

S. 223, r. 7. Carl Wilhelm Törnegren, f. 1817, bestred från 1848 pro-
fessuren i lärdomshistoria vid Helsingfors universitet. Han gjorde den nyare 
skönlitteraturen till huvudföremål för sin forskning och undervisning. Hans 
docentspecimen behandlade den spanska scenkonstens uppkomst och 
var den första avhandling hos oss i nyare litteraturhistoria. Utgav 1849 
»Teckning af den svenska vitterhetens äldre öden i Finland intill Franz&D, 
det första litteraturhistoriska försöket på detta område. Törnegren hade 
stora litterära insikter och var en framstående föreläsare. t 1860 vid 42 
års ålder. - Jfr I. A. Heikel: Helsingfors universitet 1640-1940, s. 395. 
Hfors 1940. 

S. 227, r. 35. Fullom, S. W.: Qvinnans historia från de äldsta tider 
intill våra dagar. Stockholm 1856. Se närmare FR: 535. 

5. 229, r. 6. Om C. G. Estlanders kritik, se närmare FR: 354 f. 
S. 229, r. 20. Om Fredrika Runebergs uppfattning av Hjortgestalten, 

hertig Karl, m.fl. se FR: 344 f. 
5. 231, r. 3. Jfr FR: 399 f. 
5. 232, r. 13. Jfr FR: 407-09. 
5 232, r. 15. Jfr FR: 404 f. och 409 f. 
S. 232, r. 20 Jfr PR: 403 f. 
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kragarna» s. 218. Om kvinnors författarskap s. 218. »Simrith». 
»En dröm» s. 220. »Glasörat» s. 221. Fru Catharina Boije och 
hennes döttrar. Salik Saabs Khans maka s. 221. Omnämnanden 
i tidningspressen s. 223. Om »framtidsromanen» s. 225. »Kvinnans 
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historia s. 227. Sigrid Liljeholm s. 228. Riddarens gemål s. 229. 
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förlorade kvittenset. Diverse småstycken s. 232. 
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