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FÖRORD 

Korrespondensen mellan Fredrika Runeberg och hennes son bildhuggaren 
Walter Runeberg och dennes hustru Lina f. Elfving utgör flera olika 
brevserier, som under loppet av tre decennier överlämnades till Runebergs-
arkivet i Borgå av Walter Runebergs ättlingar, hans egna och hans ma-
kas närmaste samt andra släktingar och vänner. Hösten 1956 donerade 
ingenjör Alfred Runeberg, Walters och Linas ende då kvarlevande son, sina 
föräldrars brevsamling till arkivet. Största delen av dessa brev hade väx-
lats mellan Fredrika och Walter under 1860-och 1870-talen. 

Redan då Karin Allardt Ekelund fullbordade supplementbandet till J. E. 
Strömborgs Biografiska anteckningar om J. L. Runeberg (1927) och se-
dermera då hon skrev sin avhandling om Fredrika Runeberg (1942), gjor-
des bemödanden av professor Gunnar Castren, fru Estrid Furuhjelm, f. Ru-
neberg, och fröken Ida Strömborg, intendent för Runebergs hem och ar-
kiv, att breven skulle få utnyttjas i syfte att ge en fylligare bakgrund till 
Fredrika och J. L. Runebergs två sista decennier. Men först efter fröken 
Vasthi Runebergs död år 1948 blev breven tillgängliga. 

År 1962 föreslog fil.mag. Isa Andrenius i brev till Svenska Litteratur-
sällskapet i Finland att sällskapet skulle ge ut en samling av Walter 
Runebergs brev 1856-76. Sällskapets styrelse gav professorerna Olof 
Enckell och Hugo E. Pipping i uppdrag att tillsammans med dr Karin 
Allardt Ekelund och mag Andrenius planera en utgåva, främst av brev 
inom den Runebergska familjekretsen. Tillstånd till publicering inhämta-
des hos styrelsen för Runebergsarkivet i Borgå. Under de närmast följande 
åren renskrevs och kollationerades den omfattande brevsamlingen. I decem-
ber 1964 anmodade styrelsen mig att leda utgivningen av en kommenterad 
upplaga av Walter och Lina Runebergs brevväxling med den Runebergska 
familjekretsen. Redan tidigare hade uppgiften att kommentera breven gi-
vits till dr Allardt Ekelund och mag. Andre,nius. Uppgiften fördelades så 
att den förra skulle kommentera Fredrikas brev, den senare Walters och 
Linas. 

Enligt den ursprungliga planen skulle korrespondensen publiceras i kro-
nologisk ordning. Av praktiska skäl måste detta arrangemang uppges och 
i stället beslöts att breven skulle utges i två volymer av vilka den första 



skulle omfatta Fredrikas brev, den andra Walters och Linas. På grund av 
materialets omfång måste mindre väsentliga avsnitt i breven uteslutas. 

Av ekonomiska skäl har Litteratursällskapet sett sig tvunget att upp-
skjuta publiceringen med flera år. Nu har det dock varit möjligt att ge 
ut den första delen som alltså omfattar Fredrika Runebergs brev till Wal-
ter och Lina Runeberg. Den orienterande inledningen och kommentarerna 
har enligt planen skrivits av fil.dr Karin Allardt Ekelund. 

Helsingfors, Runebergsdagen 1971. 

Torsten Steinby 
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INLEDNING 

Det första brevet från Fredrika Runeberg till hennes son Walter är 
daterat Borgå den 26 februari 1861 och adresserat till Köpenhamn. Sä-
kerligen hade många brev växlats tidigare, då Walter för en snabbare 
studentexamen och för studier vid Konstföreningens ritskola vistades i 
Helsingfors och då han läsåret därpå 1857-1858 gick i R. W. Ekmans 
»Ritskola för antiken» i Åbo och senare under de första köpenhamnåren 
från hösten 1858. Men de breven finns inte i behåll. Det sista brevet 
från Fredrika Runeberg är avsänt från hennes dåvarande hem vid Ma-
riegatan 19 i Kronohagen i Helsingfors, daterat i mars 1879 endast någ-
ra veckor före hennes död i maj samma år och adresserat till Paris, dit 
Walter Runeberg 1876 hade flyttat från Rom med sin familj. 

Fredrika Runebergs brev är flera och framför allt längre än Walters. För 
att nedbringa tryckningskostnaderna har det varit nödvändigt att göra 
uteslutningar. Brevskriverskan »raspar i yttersta hast», »i flygande» sina 
brev mången gång, blir ofta avbruten och upprepar sig därför. Hon 
sänder urklipp och sammanträngt reportage ur Helsingfors Dagblad och 
Helsingfors Tidningar av det viktigaste som hänt och gör annotationer 
på sina tidningsförsändelser. Portofrågor, postvägar, frambefordringsmöj-
ligheter ägnas stort utrymme — man lever i postväsendets barndom. 
Sådant har ansetts kunna undvaras liksom ofta återkommande hälsningar 
och välgångsönskningar. Huvudsynpunkten vid nedskärningen har varit 
att bevara all text av allmänt och kulturhistoriskt intresse. Och allt som 
gäller J. L. Runeberg. Liksom Fredrika Runeberg i sina Anteckningar 
ger oss närbilder av Runeberg som ingen annan kunnat ge som hon, får 
vi genom breven till Walter på nära håll ta del av händelser av allmän 
och personlig art som fyllde tankarna i det gamla hemmet. 

Breven berättar om lantdagen och kejsarbesöket 1863, om nödåren på 
1860-talet, om den unga konsten som växer fram, om böcker som kom-
mer ut. De ger lokalhistoria och personnotiser. Man grundar ett stadsbib-
liotek i Borgå, förskönar sin stad, planterar träd på salutorget och nere vid 
ån, gör insamlingar för de hungrande skarorna, bakar nödbröd. Tjänster 
besättes, folk förlovar och gifter sig — »vargen har ånyo tagit ett får». 
Om Runeberg och om sönernas strävanden skriver Fredrika Runeberg i 
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varje brev. Hon är den sammanhållande länken mellan dem alla. Sällan 
talar hon om sig själv, men hennes personlighet växer likväl fram ur bre-
ven som »et riktigt naturligt og storslaaet Menneske» för att låna ett ut-
tryck som den danske skalden Christian Winthers hustru, Julie Liitthans, 
använder om henne i ett av sina brev. 

Det är särskilt modern Fredrika Runeberg som får nya fullständi-
gande drag i breven. Vi har sett hur hon skötte och fostrade sina pojkar, 
läste »de första elementerna» med dem alla — med Walter hela kursen 
tills han togs in i högre elementarskolan — och senare handledde dem i 
geometri, latinsk grammatik, moderna språk. För att inte tala om arbetet 
med deras kläder som »ständigt måste lappas och vändas och svängas». 
Hon sydde själv alla deras vinter- och sommarplagg, och ännu då de var 
långa studenter åtminstone sommarplagg och västar, berättar hon. Och 
det var innan symaskiner kom i bruk! På 1860- och 1870-talen är sö-
nerna vuxna och problemen har vuxit långt utöver läxhjälp och kläd-
bekymmer. 

Brev och dagböcker ger personligheten mer omedelbart än någonting 
annat skrivet. Strindberg skrev dagligen brev. Han behövde det för att 
»reda ut» sina tankar. I motsats till Ibsen var Björnson född brevskrivare, 
talade helst om sig själv. Fredrika Runeberg utgår ständigt från adressa-
ten. Hur har han det? Vad vill han höra hemifrån? Vad b ö r han få höra 
för att inte bli främmande för sitt hemland? Behöver han uppmuntran? 
Och fostran är inte slut ännu. Hon uttrycker sin glädje över karaktärs-
drag hon varsnar hos honom, såsom då hon av Lina får höra hur snällt 
han hjälper till vid de små barnens skötsel (brev 103, 107, 119). Tillrätta-
visar honom också ibland som då han kanske inte tillräckligt tänkt på att 
hävda Finlands färger vid de nordiska konstnärernas julfest 1862 i Rom 
(brev nr 7 s. 22). Och framför allt för att han ibland slarvar med att svara 
på hennes brev enligt överenskommen tidtabell. 

De åtta barn Fredrika Runeberg födde till världen blev minsann inte 
lottlösa i fråga om en moders omtankar och kärlek. Hon tar del i deras 
lycka, stöder dem i prövningar. Då Walter och Lina i Rom drabbas av 
sorgen att mista sina tre små barn inom en kort tid, skriver hon ur sitt 
hjärtas djup till dem, formar i ord sin samlade livserfarenhet i ett svar 
på frågan Varför har jag blivit skapad? — ett dokument som ger en för-
klaring till den tysta kraften hos henne inför livets påfrestningar. Hon 
vann också rik genkärlek av dem. I sitt nyårsbrev 1879 skriver Walter 
hur vart flyende år lämnar en avlagring av guldsand kvar vid minnet av 
våra käraste, som blir oss allt dyrbarare ju mer livet skrider fram. Han 
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vittnar om hur han värderar och högaktar sin mamma och hur hon är 
»gränslöst högt afhållen af mig och af oss allesamman». 

Den sista kvinnogestalt Runeberg skapade, furstedottern Tekmessa i 
Kungarne på Salamis, Ajas högsinta gemål, bär i sin djupa mänsklighet 
drag av skaldens hustru. »Säg, var lärde du den största konst i livet, att 
till läkedom för andras sår förvandla eget lidande ...?» Tekmessas djupa 
förhållande till sin son Eurysakes ger en återglans av Fredrika Runebergs 
förhållande till sina söner, visar makten i »ett sonligt hjärtas kärlek och 
en moders bön». 

Breven är skrivna med fin stil på gulnade spröda pappersark — ofta med 
vattenblandat bläck. Ibland förekommer ytterligare text på tvären av den 
skrivna brevytan, men då med breda mellanrum mellan de raderna. Mar-
ginalerna är ofta överlastade med tillägg. Själv talar brevskriverskan om 
sin »hottentottiska» handstil. Sedd genom förstoringsglas bereder den dock 
icke oöverstigliga svårigheter att dechiffrera. 

Texten är återgiven med karakteristiska inkonsekvenser och felstavning 
bl.a. av bekanta namn. Breven återges i kronologisk ordning med ge-
nomgående numrering och kommentar omedelbart efter varje brev. Då 
brevtexten suppleras av utg., markeras det genom klammer, uteslutning 
genom tre punkter. Parenteserna är brevskriverskans egna. Provinsialis-
mer i vår 1800-talssvenska t.o.m. med annan betydelse än i högspråket 
såsom »hemta» och »helst» i bet. åtminstone har givetvis fått stå kvar. 

Till slut önskar jag framföra min erkänsla till Svenska Litteratursäll-
skapet i Finland som givit mig i uppdrag att ge ut och kommentera dessa 
Fredrika Runebergbrev. Mitt tack riktas i främsta rummet till Sällskapets 
viceordförande, fil, dr Torsten Steinby, som gått igenom alla breven och 
med mig diskuterat uteslutningarna. 

Vidare önskar jag uttala ett tack till alla dem som visat mig hjälpsam-
samhet under arbetets gång, bland dem särskilt intendenten vid Rune-
bergs hem och arkiv, rektor Lars Nyström, fil. dr h.c. Marta Hirn, dokto-
rinnan Heidi Parland, f. Runeberg, prof. Hugo E. Pipping, tjänstemännen 
vid Universitetsbiblioteket i Helsingfors, också de redan pensionerade 
fil. mag. Hjördis Winter och fil. mag. Sune Orell, fru Greta Runeberg 
samt direktör Håkan Blomberg vid Tryckeri- & Tidnings Ab i Borgå. 

Helsingfors i april 1971. 
Karin Allardt Ekelund 
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1861 

1 

Borgå den 26 Febr. 1861. 

Egen Walter! 

Det är grufligt länge sen jag haft bref af Dig. Det sista jag erhållit var 
af den 5te Januari. Emellertid hoppas jag nu att snart få bref, fyra poster 
äro åter borta, och när de slippa fram, då har jag väl, vill jag hoppas, 
äfven bref av Dig. Emellertid fruktar jag att väntan på bref hemifrån 
skall bli Dig för lång och skrifver derföre. Detsamma må du minnas att 
göra när det eljest blir för långt mellan dina bref. Kom ihog att öfverens-
kommelsen är att öfver en månad får det alldrig dra ut emellan det man 
skrifver, men ej gerna mer än tre veckor, om man har haft bref eller ej 
under tiden. 

Ja hvad skall jag säga om Rbg. Han förefaller alldeles frisk för resten, 
ehuru ännu betydligt magrad och åldrad dessutom, men litet styft är benet 
alt, så att nog märker man gången ej är fullt ledig. På egna ben har han 
ännu ej rörts utom porten, men åker ofta nog om dagarna för att ta luft.' 
Glad och skämtsam som vanligt i sällskap, men något häftigare och otå-
ligare kanske för resten. För resten högst belåten att skjuta ifrån sig hvar-
je slags göromål, omöjlig att få till att skrifva ens sitt namn eller en rad 
allt med: »jag är ju convalescent». Följden deraf är att jag ännu ej lyckats 
kälta lös exemplar af Fänrik Stål åt nån menniska.2  

Alt vistas Larson hos oss.3  Han målar nu »så att pinnarna lossna». Just i 
dag sållde han en tafla för 300 Rubel som han i går ännu ville ge mig 
till present, men lofvade mig sen flere att välja på bara de bli färdiga. 
Det var sjö, storm med en bit af ett ångfartyg synligt mellan vågorna. Jag 
hade visst mycket tyckt om denna med sina klara genomskinliga vågor, men 
är bra glad att han ej hant beteckna den för mig, det hade varit ledsamt om 
han gått miste om att få sälja den. Han har nu haft god tour sen han kom 
till oss till jul har han redan casserat in 600 Rubel och för ungefär lika 
mycket har han beställningar. Alt detta har han målat hos oss, dertill tven-
ne taflor åt Rbg utom den han målade i höstas åt honom. Får jag nu min 
tafla till så har vi fyra af honom.4  Något öfver par hundra rubel kommer 
han nu att få contant af Rbg, men andra gången lika mycket kostar han 
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visst, kanske mer. De taflorna bli visst ej dyra precist, men visst har det 
haft mycket tråk med sig ock. Det som dock vid allt detta måste mest för-
sona är att det tyckes göra honom sjelf så godt att vara här. Han lefver nu 
ett alldeles reglerat lif, målar och lefver saktligt. Underbar trollpensel har 
han. Några timmar af hvardera dagen, tvenne dar, målade han på den der 
taflan som han sållde för 300 Rub. Hans anseende i Hfors är dåligt, man 
tycker ej om hans person, och vill derför knappt erkänna hans taflor — 
De påstå att han blifvit så mycket hyggligare här att de ej känna igen 
honom. Vore visst fägnesamt ehuru föga troligt. 

Härom dan gåfvo Lindberg och Meisner båda mycket ansedda, viol och 
violoncellspelare vid Schantz kapell, concert i Borgå. Om qvälln gaf sig 
Larson ej ro förrn han fick dem hit. Schantz och Jacobson voro med. Här 
spelte och qvintillerte de hela qvälln Larson var alldeles hänryckt och 
mente att man kunde resa långa vägar förr än man finge höra en bättre 
viol. Bäst det var slog han opp en duk, kanske nära dubbelt stor mot detta 
bref och under det Paganinis toner, d.v.s. hans musik, utfördes af de nämn-
de herrarne, målade han på en half timme knappt, en tafla, himmel och 
haf, med ett ångfartyg. Bäst det var tyckte Rbg han ej behöfde vara sämre 
och så skref han en versstump alt under samma halftimme. Schantz tog 
versen för att sätta musik till den, begärte taflan af Larson och stack ho-
nom en 25 Rub. i handen för den och skall nu i samma ram infatta ver-
sen. Det var helt finurligt.5  

Här hålla vi nu på att ordna ett bibliotek för de lägre klasserna. Man in-
tog mig i directionen så jag har nu der ett litet ord ock.6  Strömborg7  är 
ordförande, hans fru Bibliotekarie. En 80 Rubel och en mängd böcker äro 
dit redan samlade. På dessa möten, (skol och folkbiblioteks) äfvensom nå-
got handel har jag kommit mig ut, men ännu ej på ett enda besök denna 
vinter. 

Nå min Walter, hvad börjar du fundera om sommarn Kommer Du 
hem? Låt nu veta hvad du börjar fundera. Skulle du erna dig längre bort 
nästa vinter, då måste du visst komma hem. I alla fall tänker jag flamman 
drar.8  

Folkskoleväsendet är nu lösen för dagen. Cygneus, folkskoleinspek-
tor, (icke Professorn,) har nu gett ut ett vidlyftigt förslag i saken.9  — Ännu 
har jag läst det endast i sammandrag, Icke tror jag att det stämmer i allt 
öfverens med mina ideer. Jag tror det är för mycket »gjordt» för litet lem-
nat åt naturlig gång. Qui vivra, verra! förstår du franska min vän. Ja ja, 
illa nog att du ej det kan. 

Tänker ni få krig i sommar, hur går det då med de sköna konsterna? 
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Icke ser här ut som om man skulle åt våra trakter vänta krig. Här ser 
lugnt ut. Vi bestyra blott med jordbruksbank, hypoteksförening, folksko-
leväsendet, folkbiblioteker i alla hörn och dylika fredliga hvärf. 

... Här skall nu säljas en byst af Rbg å 50 kopek. Icke just lik sägs det.10  
Ingen bareliefl 1  har kommit. Rbg helsar dig. Gossarne 12  äfven — Gud 
välsigne dig min egen 

Din mamma F R. 

... Var du den enda finnen13  som var på studenternas nordiska fest eller 
hvad de kallade den. Jag inbillade mig så och tyckte det var som en hetsning 
från dig jag fick från tidningarna. 

1  Hösten 1860 sjuknade Runeberg i »rheumatisk feber». I sitt julbrev 13. 12. 1861 till 
Bernhard von Beskow skildrar han, hur plågorna bröt ner både hans fysiska och psykiska 
kraft och hur han till slut blev som »ett eländigt kräk doppad i plågor, såsom i smält 
bly». — BAS 45 f. 

2  Fänrik Ståls sägner II kom ut 14. 12. 1860. 
3  Ett par dagar före julen 1860 kom Marcus Larson till Runebergs och stannade hos 

dem fem månader. — BAS 66 f. 
4  Fem oljemålningar av Marcus Larson tillhör numera Runebergs hem i Borgå. J. E. 

Strömborg, Runebergs hem i Borgå 22 f., 12 uppl., Borgå 1970. 
5  Den s.k. gyllene natten skildras BAS 67 f. Professor Johan Lindberg (1837-1914), 

violinist, konsertmästare vid Nya teaterns orkester i Helsingfors 1861-64. Utförde se-
dermera största delen av sitt livsverk i Stockholm som orkesterledare och lärare i violin-
spel. Aug. Meissner (1833-1903), kapellmästare, violoncellist. Johan Filip von Schantz 
(1835-65), anställdes 1860 som dirigent vid Nya teatern i Helsingfors. Flyttade våren 
1863 efter teaterns brand till Stockholm. Komponerade för orkester samt sånger för solo 
och manskvartett. Filip Jacobson, pianist. 

6  Biblioteket öppnades den 5 april 1861. Efter två års verksamhet, grundad på frivilliga 
bidrag, fick biblioteket sitt första ordinarie anslag — 40 rubel beviljade av Sparbanken 
i Borgå. Helmi Pundars historik över stadsbibliotekets verksamhet 1861-1961. Maskin-
skrivet ex. i Borgå Stads Bibliotek. 

7  Johan Elias Strömborg (1833-1900), lektor i naturvetenskaperna vid Borgå gymna-
sium, rektor, titulärprofessor. Under ett tjuguårigt förtroligt umgänge med Runeberg —
härvid bodde Strömborg med sin familj inemot ett decennium under samma tak som 
Runebergs — bevarade Sbg i troget minne, vad Runeberg berättade för honom ur sitt 
liv. Under noggranna forskningar och med stöd av dagboksanteckningar skrev Strömborg 
sina Biografiska anteckningar om Johan Ludvig Runeberg. De kom ut i häften 1880-
1901. Ett supplementband omfattande åren 1960-77, utarbetat av Karin Allardt till 
stor del på basen av Strömborgs dagböcker och samlade material, kom ut 1927 och en 
kompletterad, illustrerad ny uppl. av de tidigare häftena i tre band under åren 1928, 
1929 och 1931 hos Sv. Litt.sällskapet i Finland. Utg. Karin Allardt. 

Efter Runebergs bortgång var Strömborg den samlande kraften i strävan att resa ett 
monument på skaldens grav. Efter elva års bemödanden blev uppgiften löst. Ännu en 
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minnesvård blev föremål för Strömborgs omtanke: Runebergs hem i Borgå, som Ström-
borg i detalj hade förtecknat redan innan statsverket köpte in gården och överlämnade 
den i Borgå stads vård. — C. G. Estlander, J. E. Strömborg (Finsk Tidskrift), 1901, 67 f., 
Yrjö Hirn, Svenska Litteratursällskapets nya edition av Strömborgs Runebergsbiografi 
(FT), 1932, 28 f. 

J. E. Strömborg var gift m. Selma Julia Elisabet Duncker (1837-82), dotter till 
Runebergs »läromästare» Gustaf Duncker på Kinttula (BAII 30 f.) och sondotter till 
J. Z. Duncker, besjungen i Den femte juli. G. Duncker och Anna Elisabet Poppius hade 
utom dottern Selma sju barn vilka alla nämnes i breven: 1. Charlotte (1833-1905), g.m. 
lasarettsläkaren i Viborg, prof. Gustaf Julius Strömborg (1830-99), äldste bror till 
J. E. Strömborg. 2. Edvard (1835-94), fil.mag. ägare av Kinttula gård i Artsjö, repre-
sentant för bondeståndet vid lantdagarna 1872-94, fem ggr 1877-91 ståndets vicetalman. 
3. Ida Maria (1838-68), g. 1856 m. kapten Karl August Tuderus (1816-63). Från-
skild 1860. 4. Augusta Fredrika (1840-1919), g.m. hovrättsrådet Adolf Lagerblad 
(1834-1909). 5. Rudolf (1841-89), byggmästare. 6. Karl Oskar (1843-73), jur.stud. 
7. Elis (1844-76), barytonsångare. Domarexamen 1870. Studerade sång 1871 i Peters-
burg för Camille Everardi, 1871-73 i Milano för Francesco Lamperti och 1873-74 
i Florens för Luigi Vannuccini. Egna konserter bl.a. i sept. 1871 i Universitetets so-
lennitetssal i Helsingfors, anställd vid Fi. operan 1874-75. Studieresa till Berlin och 
Paris 1876. — Kai Kavanto, Suomalaisia musiikin taitajia, 124-28, Helsingfors 1958. 
— Bergholm I 378 f. 

Selma och! J. E. Strömborg hade döttrarna: 1. Johanna Elisabet (1862-1948), g.m. 
skriftställaren fil.lic. Anders Allardt (1855-1942). 2. Ida Gustava (1872-1952), som 
gjorde en livsinsats i sin fars spår, var intendent för Runebergs hem till sin död, skötte 
och förkovrade Runebergsarkivet i Borgå, ägde och förestod Privata svenska småskolan 
1901-36, var lärare 1895-1928 och disponent 1913-46 vid nuvarande Strömborgska 
läroverket m.m. Jfr Strömborgska läroverket 1863-1963, Borgå 1964. 

8  En vecka efter sin hemkomst från Danmark i juli 1861 vandrade Walter Runeberg 
till Lovisa (BAS 78), där skeppsredaren kommerserådet Israel Sucksdorff och hans 
hustru Christina, f. Åkerberg, firade guldbröllop. Innan bröllopsskaran skingrades, var 
Lina Elfving och Walter Runeberg förlovade. Lina E. var dotter till provinsialläkaren i 
Åbo, professor Johan Fredrik Elfving (1801-1891) och Vendla Sucksdorff. 

Kommerserådet och fru Sucksdorff hade tolv barn, av vilka följande nämnes i bre-
ven: 1. bokhandlaren Israel (Isu) S. (1812-88), stod i vänskapsförhållande till Rune-
berg (BAIII 67-69), g.m. Betty Eleonora Lindholm (1847-1908). 2. Vendla (1818-
1901) g. Elfving. 3. Fredrika Vilhelmina Andriette (Minna) (1820-1908), ogift. 
4. Isak (Sacken) (1822-69) handlande. 5. Christina Gustava (Krissa) (1823-1912), 
g.m. Peter Björkelund. 6. Gustaf (1824-80), fil, dr, docent, lektor i matem., g.m. 
Vendla Evelina (Lina) Björksten. 7. Fredrik (1829-53), sjökapten, ogift. 8. Elisabeth 
(Elise) (1830-1901), g. Arrhenius. — Atle Wilskman, Släktbok II: 1 sp. 577 f., 
Helsingfors 1918. 

9  Uno Cygnaeus (1810-88), folkskolväsendets grundläggare i Finland, folkskolöver-
inspektör. Under sin pedagogiska verksamhet i Petersburg rönte Cygnaeus påverkan av 
de ideer Pestalozzi, Fröbel, Diesterweg o.a. hade fört fram. Efter studieresor i Sverige, 
Danmark, Tyskland, Österrike, Schweiz, Holland lämnade Cygnaeus i dec. 1859 in 
betänkande om ordnandet av folkskolväsendet i vårt land. Senaten gav honom i upp- 
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drag att utarbeta fullständigt förslag i ämnet. Det lämnades in 1860 och trycktes 1861 
under titeln Förslag rörande folkskolväsendet i Finland. 

»Professorn» kusinen Fredrik Cygnaeus (1807-81), skald, vältalare. Livslång vän-
skap med J. L. Runeberg, medlem i Lördagssällskapet, 1854 professor i estetik och 
modern litteratur. Ordf. i Fi. konstföreningen 1863-78. —  Emil Nervander, Minne 
av Fredrik Cygnaeus. Anteckningar, Helsingfors 1892, Marta Hirn, Hur såg Fredrik 
Cygnaeus ut? (HLHS 34), s. 17 f., Isa Andrenius, Fredrik Cygnaeus. En finländsk ro-
mantiker i Rom (HLHS 37), Helsingfors 1962. 

10  Maximus Konstantin Broström (1832-64), ornamentsnidare, lärare i modellering 
vid tekniska realskolan i Helsingfors, grundade 1861 en gipsgjutarverkstad i huvud-
staden. Marta Hirn, Runeberg i bild 138. BAS 54 f. återges HT:s notis att Broström hade 
gjort en miniatyrbyst av Runeberg som gick i handeln för det billiga priset av 50 kopek. 
Samtidigt hade B. sänt ut en byst i samma format av Garibaldi. Bysterna var modellerade 
efter porträtt. Likheten var inte god, åtminstone vad Rbg beträffade, men man ansåg 
dem ändå »hedra skulptören på det högsta». Redan 13 okt. — då Fredrika Runeberg 
skriver till Walter — har Lorenzo hunnit rätta notisen. HD meddelar 13 okt. (BAS 55) 
att hr Broströms byst endast är ett »aftryck» efter Walter Runebergs marmorbyst. Enl. 
Marta Hinn, a.a. 68 är inget exemplar av miniatyrbysten känt. 

11  I brev från Köpenhamn till sin mor berättar Walter Runeberg 30. 10. 1858 att 
han arbetar på »ett litet basrelif efter Pappas byst», den 2. 12. är den färdig. Medal-
jongen hänger i blåa kammaren i Runebergs hem, på snittytan på framsidan signerad VR 
18 16/11 60. — Jfr Marta Hirn a.a. 63 o. 65 där foto av medaljongen ingår. 

12  Fredrika och J. L. Runeberg hade åtta barn. Två avled i späd ålder. 
1. Anna Carolina, 27. 3. 1832 — 5. 8. 1833. 2. Ludvig Michael (1835-1902), lek-

tor i naturkunnighet vid Kuopio lyceum 1863. Publicerade efter en studieresa bl.a. till 
Paris läsåret 1867-68 en avhandling om franskt undervisningsväsen, dess historia och 
utveckling. (Tidskr. utg. av Ped. fören. i Finland 1871, 149 f.) Rik konstnärlig be-
gåvning. G. 1861 m. Hanna Öhman (se not 11 d. 13. 10. 1862). —  Jfr Karin Allardt 
Ekelund, Ludvig Michael Runeberg, en kam6kärare under förra seklet, Helsingfors 1950. 
3. Lorenzo (1836-1919), med.o.kir. dr 1867, provinsialläkare i Vasa, senare i Hel-
singfors. Publ. avh. Om behandlingen av inre barnsjukdomar, 1866. G. 1875 m. Gab-
riella Fredrika Lev6n, (1857-1924), dotter till kommerserådet i Vasa August Alexan-
der L. och Alexandra Theresia Gottsman. — Jfr Estrid Furuhjelm, Den unge Lorenzo 
Runeberg (Människor och minnen). Helsingfors 1944. 4. Walter Magnus (1838-1920), 
bildhuggare. G. 1867 m. Lina Elfving. — Petrus Nordmann, Walter Runeberg 1838-1918, 
Helsingfors 1918. 5. Johan Wilhelm (Hannes) (1843-1918), med. dr 1871 med en av-
handling Om ros i sår. 1877 utnämnd till professor i medicinsk klinik. Omfångsrik 
vetenskaplig produktion. Tog verksam del i flera lantdagar och i stadsfullmäktige i Hel-
singfors. G. 1872 m. Edith Alexandra Lev6n, syster till Gabriella L. 6. Jakob Robert 
(1846-1919), mekaniker, affärsman i Petersburg. Finlands kommissarie vid världs-
utställningen i Paris 1878 och 1900. G. 1) 1882 m. Naema Forsman (1859-1905). 2) 
1910 m. Tatjana K. Grosdoff (1886-1911). 3) 1918 m. Wilhelmina Elisabet Ploom, 
f. 1892 i Dorpat. 7. Edvard Moritz Adolf (1848-51) (BAIII 147 f.). 8. Fredrik Karl 
(1850-84). Med.lic. 1879, bitr. stadsläkare i Tammerfors 1883. Läkare i rysk-turkiska. 
kriget 1877-78. G. 1878 m. Charlotte Törngren (1854-1927), dotter till vice härads-
hövding Adolf T. och Sofia Charlotta Idestam. 
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13 Ännu i mitten av senaste sekel användes ordet finne allmänt i sin dubbelbetydelse. 
Dels avsågs därmed finskspråkig, dels invånare i Finland, vare sig svensk eller finne. 
Då språkbruket visade sig opraktiskt, begynte man för att råda bot på tvetydigheten 
använda finländare, finlänning, finländsk i den vidsträcktare betydelsen, som omfattar 
både finnar och finlandssvenskar. Fredrika Runebergs vokabulär är också i det av-
seendet präglad av sin tid. 

2 

Söndag den 13 Okt: [18611 

Egen Wallis! 

I förmodan att Du ännu är qvar i Åbo när Mag: Dietrichson 1  ditkommer, 
medsänder jag nu din borste som hittades genast efter det du rest, och 
tvenne hvita dukar ... 

Vi ha som vanligt lefvat i surr med Dietrichson kommo Schauman,2  
Lagerborg,3  Kollan,4  ja icke minnes jag nu räkna opp flere, men par till 
voro de och så samlades här den qvälln några Borgå herrar till. Detta var 
onsdagen, Lorenzo kom ock med. Thorsdag morgon reste några, resten 
qvar. om  qvällen kom åter Borgå herrar, fredag morgon reste alla utom 
Dietrichson och Lorenzo. Nu har det dock lyckats att bibehålla resten af 
tiden så pass fri för folk att den förre kunnat få ro för sina litterära funde-
ringar. I morgon ha vi marknad, om möjligt reser jag i slutet af veckan 
till Hfors. Hur tror du gamla mamma skall stå ut. 

... Hälsa nu kärligen och vänligen din Lina, och säg henne att det var 
mig riktigt ledsamt att ej få hennes porträtt. Jag tackar henne emellertid 
af hjertat för hennes önskan att ge mig det, men nog minnes jag henne så 
mycket att jag icke kunde taga den 40 åring som fanns på bilden, för att 
vara hon. En hjertlig helsning äfven till Doctorn, Wendla och »syst-
rarna».5  Jag måste ställa resfrukost åt herrarne hinner derför ej mer... 

Måtte du kunna läsa detta. Hade jag hunnit så hade jag skrifvit till Lina 
ock, men omöjligt nu. Helsa och säg henne det. 

Rbg och gossarna helsa dig. 
Mamma. 

1 Lorentz Dietrichson (1834-1917), norsk litteratur- och konstkritiker. 1861 docent 
i Uppsala, 1866 amanuens vid Nationalmuseum och 1869 professor i konsthistoria vid 
Konstakademien i Stockholm, 1875 vid universitetet i Kristiania i samma ämne. G. 1862 
m. norska målarinnan johanne Mathilde Bonnevie, (1837-1921), en av diisseldorf-
stilens sista representanter i Norge. 
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2. Laurits Prior, Fredrika Runebergs fa-
vorit bland Walters kamrater. Fotografin 
tillhörde henne personligen. 

1. Walter Runeberg i Paris. 

Försommaren 1861 gjorde de två vänner-
na, bildhuggareleverna Laurits Prior och 
Walter Runeberg en utflykt från Köpen-
hamn till Paris. I oktober 1862 begav de 
sig över Berlin, Dresden, Miinchen, Flo-
rens till Rom, dit de kom fram i no-
vember. 



3. Porträttbyst i gips av Walter Runeberg, utförd 1860 i Köpenhamn av Laurits Prior. 
Runebergs erhöll två byster som gåva; den ena är nr 1 i katalogen över Runebergs hem, 
den andra finns i Walter Runebergs skulptursamling i Borgå. 



4. Porträttmedaljong i lera 
av Lina Elfving - ett av 
Walter Runebergs tidigaste 
arbeten, signerat 188/658. 

5. Lina Elfving första gången på Kroksnäs. Från v. Fredrika Runeberg, Lina Elfving, 
Walter Runeberg, Lorenzo Runeberg och »Kroksnäs-Kalle» uppe på ärthässjan. 



6. Walter Runeberg och Lina Elfving. 



7. Walter Runebergs första större arbete Kentauren Chiron undervisar den unge Akil-
les i spjutkastning. Gips. Rom 1863. 



• 

8. Vid Stora nordiska industriutställningen i Stockholm 1866 fick Walter Runebergs 
grupp i gips Silenus med följeslagare ett hedersbetyg bland de aderton finländska konst-
närernas arbeten. 



9. Bronsrelief »Låten barnen komma till mig» på Mathilda Unonius gravsten i Åbo. 
Den första gravvård Walter Runeberg gjorde. 1866. 



10. »Mercurius uppfinner lyran» utfördes 1867 i gips i Köpenhamn för konsul Wilhelm 
Åberg i Borgå. Exponerades första gången 1868 i Köpenhamn. Vid konsul Åbergs död 
skänkte arvingarna skulpturen som läkararvode till doktor G. Wallgren. 



D. besökte Runeberg i okt. 1861 i Borgå (BAS 81 f.) och har skildrat besöket i Nor-
disk tidskrift for Literatur og Kunst, häfte III 132. Skildringen ingick i övers. i HD nr 
156 år 1862. Dietrichson gav ut Två föreläsningar över Runebergs skaldskap år 1864 
i Stockholm under titeln Johan Ludvig Runeberg, ett skaldeporträtt (BAS 22). 1871 in-
gick i nr 2 av NIT en artikel om Runeberg av Dietrichson som Fredrika Runeberg ansåg 
vara den bästa om honom hon dittills hade läst (BAS 234). Också hösten 1875 hälsade 
D. på i Borgå (BAS 318 f.). D:s relationer till Walter Rbg framgår i det följande. 

2  Berndt Otto eller August Schauman, troligen den äldre brodern (BOS) (1821-
93), förste amanuens vid UB 1863, intendent vid Kfs samlingar 1869-87, ledamot av 
Kfs dir. 1869. Aug. Schauman (1826-96), redigerade Morgonbladet 1853-55 och 
Papperslyktan 1859-60. Red. för HT 1861-63. Grundade Hbl 1864 och ägde tid-
ningen till 1885. Också i memoarverken Nu och förr (1886) och. Från sex årtionden 
i Finland (1892-94) hävdade Schauman frisinnade åskådningar. 

3  Robert Lagerborg (1835-85), red. för den 1862 grundade liberala tidningen Hel-
singfors Dagblad. L. var tidningens huvudred. 1865-85. Jfr Torsten Steinby, Finlands 
tidningspress, 2 uppl., Helsingfors 1963, 46. 

4  Karl Collan (1828-71), författare, tonsättare, bibliotekarie vid UB, red. för 
Litterär tidskr. 1863-65. Översatte Kalevala till svenska, 1864-68. Komponerade 
musik till texter av Runeberg, Z. T. m.fl. G. 5. 6. 1866 m. Maria Pacius, dotter till 
Fredrik Pacius och hans hustru Nina, f. Martin. 

5  Dr Johan Fredrik Elfving och Vandla Sucksdorff hade tio barn, av vilka flera 
nämnes i det följande: 1. Betty (1837-1923), författade historiska romaner under pseu-
donymen Aura. 2. Israel (1838-75), handlande. 3. Amelie (1839-43). 4. Hilda 
(1840-1901), g. 1864 m. med. o. kir.dr Gustaf Richard Björkst&i. (1830-68). 5. Lina 
(1841-1916), genomgick R. W. Ekmans Ritskola för antiken i Åbo, g. 1867 m. 
Walter Runeberg. 6. Elise (1843-1933), pedagogisk verksamhet. 7. Bertha (1844-46). 
8. Ines (1847-54). 9. Venny (1852-53. 10. Fredrik Emil Volmar (1854-1942), pro-
fessor i botanik vid Helsingfors universitet 1892-1926. 

1862 

3 

Borgå den 13 October 1862. 

Min egen Walter! 

Det är i dag på dagen två veckor sedan Du lemnade hemmet! 1  Nu 
skrifver jag då gerad till den heliga staden ... mycket finnes nu i sanning 
för ditt intresse, för själ och öga. Konstens Rom, Antikens Rom (om du 
så vill, kan dessa båda facer af Rom dock till en del sammanfalla) och 
Rom, det unga, nya förenade Italiens, det fria Italiens Rom! Det finnes 
altnog för att fylla ett menniskosinne, och så kommer dock dertill Italiens 
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natur, dess luft dess himmel, dess fägring. Visst är allt detta poesi, och 
visst synes stundom den jernhårda prosan som nu griper vårt arma folk i 
skepnad af hunger och brist, vara oss en tyngd som ohjelpligt drager ned 
till jorden. Och dock har äfven detta sina vackra sidor. Med allvar och 
kraft synes man nu besluten att göra stora offer för att hjelpa de nöd-
lidande bröderna. Endast inom Helsingfors hoppas man kunna samman-
bringa 400,000 mark. Det blir 20 mark (dvs lika många franc) på hvarje 
person i staden. Många lofva ända till 1000 mark hvar och en. Betänk 
hurudan summa tex Paris skulle åstadkomma om det en gång ansträngde 
sig så. Fru Karamsin2  ensam har lofvat emottaga och sörja för 50 familler 
af de nödlidande. Borgå hade i förrgår sammanträde för att bilda kom-
mine etc. få se. Man funderar på att här få ihop 20,000 mark. Socknarna 
sammanskjuta råg ända till tjenstehjonen åtaga sig en och par kappar till 
mans. Råg torde nu finnas inne så pass att det börjar förslå, eller åtminsto-
ne lär det snart inkomma, men nu är fråga om att få ihop medel hvarmed 
den fattige skall kunna köpa den. 

Här rustar till vinter, måtte ej sjöarna fastfrysa innan nog spannmål 
hunnit in, man hoppas redan härutinnan det bästa. I natt var duglig is 
på blomkammar fönstret. Sådant vet du ej af mera. Dagarna hafva dock 
fortfarande varit vackra. Få se om det orkar fortfara så, det är i dag 
måndag, om par dar sen marknaden är öfverstånden här, erna vi oss till 
Hfors. 

Att Robert skulle till Realskolan var ju afgjordt ren innan du reste. 
Han är nu derstädes i sitt nya hem, Chydeniuses.3  Ja, det är sannt, i 
Hfors hörde du ju slutbeslut af hans affairer. 

För öfrigt är här som förr. Runeberg har, gudskelof, varit rask, och mer 
än vanligt kommit sig att göra några besök sen vi kommo till staden. 
Jag har som vanligt varit hemma, utom ett par gånger i fattigskolen,4  
som nu, genom ombyte af lärarinna ger oss mer än vanligt att uträtta. 

... Från Lina hade jag bref. Jag tyckte mig märka att det sken igenom 
som om det ej varit rätt bra att hon dröjde qvar på Kroksnäs;5  men icke 
sen heller kan jag ångra att vi behöllo henne här. Vi ha nu Dig och 
henne på ett kort. Hård6  skickade hit ett sådant. Lina är der nästan bäst 
af hvad jag sett henne i porträtt, du ser mera fatal ut i den ljusa illasit-
tande rocken. Ett exemplar af landskapet följde ock. Det är något blackt, 
men ej otrefligt eljest. Lorenzo är något otydlig och ser barsk ut, du vore 
ej så illa, men din kostym tar sig als ej bra ut. Lina skrattar, icke är hon 
så illa, men det ser ändå kanske ej så bra ut att hon skrattar, jag tror 
man ledsnar dervid, dock kan jag ej så noga säga, ty nog ser hon nätt 
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och bra ut. Jag är otydlig och således bäst framställd till min fördel, fast 
jag ser något befängd ut genom att blåsten fört min mössa i nacken. 

Dina byster äro i tidningarna annoncerade till salu. »Efter Hr W: 
Runebergs marmorbyster modellerade af Broström» säger annoncen från 
Wasenius. Om det är af dumhet eller af skojeri vet jag ej, men jag har 
ren skrifvit till Lorenzo att afstyrka ofoget.? 

Ett annat ofog är Ranckens8  föreläsningar i Stockholm öfver Fänrik 
Stål. I våra tidningar finnes utdrag. Deribland mest om Runeberg och 
hans lif, och om Fänrikens person. Till en stor del hel fantasie, för res-
ten ett uns sanning i ett skeppund lögn. Deribland en historie om en 
bonde som skulle kostat på Rbg som gosse och derigenom räddat honom 
från att bli sjöman. Sanningen deraf var att samma bonde hade åt Rune-
bergs förälldrar lånat penningar, utan alt afseende å honom sjelf som 
bonden ingen reda hade på, och att Runeberg sen betalte förälldrarnes 
skuld, småningom, alltsom det kunde låta sig göra. Vi voro då redan 
gifta. Likså att han skulle ernat öfverge studierna och bli skollärare, 
hvilket Professor Nervander lyckats afstyra. Det var en hel osanning ty 
så hade Rbg alldrig tänkt. Dessutom blef Nervander Magister vid sam-
ma promotion som Runeberg och var då als ej professor ännu.9  Dessa par 
drag som exempel. Sånt der är dock retsamt ... 

Den 14 de. 

Jag har blifvit hindrad hela f.m. först af Rotkirchs, herrn frun och Mi," 
så fru Öhman,11  så Sederholm,12  Bojje,13  de sednaste båda till midda-
gen qvar så jag ej hinner tillägga något. 

1  »Med sednaste ångbåt afreste vår unge lofvande bildhuggare hr Walter Runeberg, 
som under några år ernar vistas i Rom för att ytterligare fullkomna sig i sin konst. 
Före sin afresa lärer han fullbordat en byst af sin fader samt af den tidigt bortgångne 
målaren Werner Holmberg, bägge huggna i marmor». — HD 3. 10. 1862. 

2  Aurora Karamzin (1808-1902). 
'3  Hos familjen A. J. Chydenius, jur.kand., ombudsman vid HU 1829-61. Död 1865. 
4  Fredrika Runeberg hade 1846 tagit initiativ till att i Borgå grunda en »fruntim-

mersförening», vars främsta uppgift skulle bli att ta sig an »fattiga flickors vård och 
undervisning». Den skola som startades följande år gick under namn av »fattigskolan» 
eller »fattigflickskolan» och uppgick på 1870-talet i den nygrundade svenska folk-
skolan i staden. 

5  Sommaren 1838 hyrde Runeberg sommarbostad för sig och de sina ute på Kroks-
näs 7 2  km söder om Borgå på Vessölandet. Familjen bodde där 31 somrar. 



6  Carl Adolf Hårdh (1835-75), målare, tecknare o. fotograf i Helsingfors. Bilden 
publ. BA III 365. Jfr ock BAS 127. 

7  Jfr not 10 d. 26. 2. 1861. 
8  Joh. Osk. Immanuel Rancken (1824-95), skolman, historiker. — BAI 61 f. åter-

ger J. E. Strömborg ett »beriktigande om Runeberg» av dr Lars Isak Ahlstubbe i HD 
m. anl. av bl.a. ett utdrag i våra tidningar av dr Ranckens föredrag i Stockholm. I 
boken »Fänrik Ståls hjältar och skådeplatsen för deras bragder. Biografiska och topo-
grafiska anteckningar», som Rancken gav ut 1864 hos Bonnier, förekommer inga upp-
lysningar om diktverkets upphovsman, men väl på sidan efter titelbladet följande 
tryckta dedikation: »Johan Ludvig Runeberg och Veteranerna från Finlands krig 1808 
och 1809 tillegnas dessa blad såsom en beundrans-, högaktnings- och kärleksgärd öd-
mjukt af Författaren». 

Johan Jakob Nervander (1805-48), var ungdomsvän till J. L. och Fredrika 
Runeberg. E. o. prof. i fysik o. föreståndare för HU:s på hans initiativ inrättade mag-
netiska observatorium 1838. Prof. i fysik 1845. 

10 Berndt Adolf Rotkirch, fideikommissarie på Stensböle, g. 1842 m. Wilhelmina 
(Mimmi) Sofia Aminoff från Pekkala i Ruovesi. Umgängesvänner till Fredrika och 
J. L. Runeberg. BAII 272 f. »Mi» — deras dotter Emelie Terese Sofia R. (1854-
1927), g. 1875 m. lantbrukaren Fredrik Abraham Segerstråle, 1845-1902 på Stensböle. 

11  Albertina Maria Öhman, f. von Fieandt. G. 1837 m. Johan Edvard Öhman, 
1809-56, lektor i historia vid Borgå gymnasium 1838. Ägde Domargård utanför 
Borgå. Umgängesvänner till Runebergs. Deras barn nämnes ofta i det följande: 1. 
Ida Karolina (1838-1924), aktuarie vid rådsturätten o. magistraten i Helsingfors 
1884  1908. G. 1862 m. sedermera justitie borgmästaren i Helsingfors Carl Adolf 
Öhrnberg (1813-77). Sonen Edvard, dottern Maj. 2. Johanna (Hanna) (1840-
1926), g. 1861 m. Ludvig Michael Runeberg. 3. Elias (Gio) (1845-1908), justitie-
borgmästare i Helsingfors. 4. Elina (Elli) (1847-1900), g. 1870 m. lektorn vid 
Borgå lyceum, fil. dr Carl EuiOn Grönlund (1831-81). 5. Georg (Bim) (1850-97), 
stadsläkare i Lovisa fr. 1881. 

12  Theodor Sederholm (1832-81), skriftställare, bokförläggare, övertog Öhmanska 
bokhandeln 1858 och fick därigenom förlagsrätten till J. L. Runebergs arbeten. G. 
1858 m. Maria Kristina Sofia Blomqvist, dotter till prof. Alexander B. o. Kristina 
Charlotta Harring. — Olof Mustelin, Theodor Sederholm (Finländska gestalter V) 1966. 

13  Anders Vilhelm Boije på Drägsby — en av Runebergs jaktkamrater. 

4 

Borgå den 8de Nov: 1862. 

Min egen Walter! 

... Ditt bref från Köpenhamn har jag erhållit, äfvensom från Lina det du 
sändt från Dresden. Det var särdeles kärt och trefligt att så få följa Dig 
dag för dag. Hoppas på snar fortsättning. Att Du nu är i Rom hoppas 
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jag för säkert och längtar storligen att höra hvad Du der tycker om Dig 
Likså skall det bli roligt att höra hvad ni nu till en början der före 

taga eder, huru beskaffad ateliern är, i hvad trakt af staden den är be-
lägen, hvar ni sjelfva bo osv. 

Hvad skall jag deremot härifrån berätta Dig? ... Menskorna synas 
ej ha sinne för annat än för huru hungersnöden skall afvärjas och 
det är dock helt vackert att se ett folk kunna så der helt och alle-
nast lefva och tänka för hur det skall afvärja nöden från sina brö-
der. Men det som ock är bra vackert, är den värme hvarmed i Sverge 
arbetas på att samla för de nödlidande i Finland. Man antar att vi nu 
torde ha inne i landet hemtadt spannmål ungefär till fyllande af behofvet, 
det lär väl nu vara importeradt för nära 2,000,000 rubel. Nu är frågan om 
att skaffa de nödlidande pengar att köpa för. Dock synes man vara all-
mänt ense om att så litet som möjligt utdela som ren allmosa, men i stäl-
let använda menniskorna till arbete. Committeer äro bildade i länens 
hufvudstäder, och hjelpcommitteer eller hvad de kallas, bildas öfverallt 
i de nödlidande orterna. Nog är nu landet i så full ifver och verksamhet 
i denna sak, som man kan begära. Kalaser etc synas i Hfors vara bann-
lysta. Endast theatern synes man anse för lofligt nöje, likså musiken. 
Huru det går med annan konst om den får bröd vet jag ej. Deraf erinrar 
jag mig att jag als icke vet att säga om af dina byster något blifvit sållt. 

Apropos konst. Knutson som i sommar varit rest utrikes, till Paris tror 
jag, och för närvarande är i Sverge, har med några i Helsingborg expo-
nerade taflor så förtrollat »Öresunds Posten» att den skall säga: »De ut-
märka sig alla genom god teckning, men i synnerhet genom ett förträff-
ligt perspectiv och poetisk tonfärg. Kullen och Kulla Gunnarstorps na-
tur äro synbarligen con amore målade och samtlige taflorna skulle med 
heder fylla en plats bland de bästa Köpenhamns och Stockholms exposi-
tioner hafva att bjuda på i denna genre»1  Sic! Tänk dig huru högt målare-
konsten står i Finland då du vet huru fattig Knutson dock just ej ibland 
dess idkare intar nån särdeles hög plats, och likväl skulle stå bland de 
bästa i Stockholm och Köpenhamn. Emellertid har han väl för elogen 
att tacka sitt Larsoneerande, som kanske kan göra effect der man ej är 
bortskämd af Larsons egna taflor — men, men, nog är det allt litet raskt 
ändå att våga dömma så der på frihand, då man ej dess mera tyckes be-
gripa hvad man bedömer. Sophie Nordström' har kopierat Alexandra 
Frosteri3  flicka som speglar sig, och målat Ylänä (tror jag) original, som 
hon sållt för 20 Rubel. 

Ekman4  har målat en bukett af Selinderska truppens unga damer, barn 
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kanske rättare och Åbo underrättelser förtjusas som vanligt deraf. Mag-
nus Wright5  målar Kroksnäs i olja. Alexandra Frosterus lär bli vintern 
öfver i Paris. På henne hvilar dock nu vårt bästa målarehopp. 

... Monne jag ej sist skref att Rbg och jag sutit för hvar sin photo-
graf.6  Rbgs porträtt har ej ännu synts till, så jag ej vet hur lyckadt det 
är. I går fick jag ett exemplar af mitt. I H: fors äro de ej dermed nöjda 
och jag har tagit blott 6 ex. De som sett det här tyckte att det väl ej är all-
deles likt, men troligen så lik som jag lär kunna lyckas att bli. För resten 
ser detta ut som en menniska, en gammal ful menniska visserligen, men 
annat kan jag naturligtvis ej pretendera, men det ser dock ej så fasaväckande 
ut som mitt förra porträtt, det du har af. Runeberg är temmeligt nöjd med 
detta. Vet du hvad jag orimligt gerna ville ha din käre Priors7  porträtt. Du 
har så många och honom sjelf på köpet om du ändå låte mig få ett, helst så 
länge till låns som ni äro i Italien. Det skulle vara mig riktigt kärt att 
ha den älskelige ynglingens bild att se på när jag gläder mig åt den lycka 
som gaf dig en sådan stallbroder till din färd i fremmande land. Helsa 
honom rigtigt vänligt från dina gamla förälldrar. Vi glädja oss så mycket 
åt den trefnad du af honom har och det lugn vi känna af att veta dig ha 
en vän som du har trefnad och glädje af, och att du sålunda ej är ensam 
och öde i verlden. Äfven anbudet om penninge arrangementet är vänligt 
och välvilligt som allt från det hållet. Är Dietrichsons i Rom, så glöm ej 
att hälsa dem. 

... Ludvig hoppas ta sin examen nu vid jul hemresan och hoppas ännu, 
på Lectoratet. Lorenzo och Hannes lära vara flitiga. Hur det går för Ro-
bert vet jag just ej. Fredrik lefver tyst och stilla i ensamheten. Ja, Hanna 
medecinerar något för sin hufvudverk som hon ofta dras med — Om 
Tengströms8  ej eller något nytt. Monne jag i mitt förra bref skref om 
huru de vilja att vi skola flytta till Hfors. 

... Du lyckliga menniska vet väl nu ej af köld och vinter. Hos oss ha 
vi i dag snö på ofrusen mark och när jag tittar ut ser det helt vinter-
likt ut. 

... Runeberg är åter i ifver med sitt räffänge, och tragedin tycks åter 
tills vidare få hvila och vänta — Ännu gå ångbåtarna, men snart ligga vi 
åter bakom våra isvallar stängda från den öfriga verlden. Farväl, måtte 
dig allt väl gå. Rbg och Fredrik hälsa Dig. Jag längtar efter bref 

Din egen Mamma F: Runeberg 

Mig synes orätt att icks sätta Herr för Consul Bravo,` men jag visste 
ej ens på hvad språk det borde skrifvas då du ej derom nämnde. För be- 
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gripligheten på fremmande språk har jag på utanskriften begagnat skulp-
teur i stf. Bildhuggare. 

1  Enl. notisen 8. 11. i FAT tagen ur BT var Knutson född på egendomen Kulla 
Gunnarstorp. 

2  Eufrosyne Sofia Nordström, f. Ottelin, g. 1846 m. gymnasielektorn, fil. dr Otto 
Nordström — BALI 342 f. — var en av dem som målade för Marcus Larson under 
hans borgåvistelse 1860-61. På Kfs exp. 1859 ställde hon ut ett landskap och ett 
parkstycke efter Holmberg. Det mesta av det fru N. målade förstördes under vinter-
kriget vid bombardemang i Borgå o. Helsingfors. 

3  Alexandra Theodora Frosterus (1837-1916), g. 1866 m. läkaren i Vasa Fr. 
Viktor Såltin (1833-73). Lärarinna i Kfs ritskola i Åbo 1875. Sedan 1858 ställ-
de Alexandra Frosterus ut på Kfs exp. Hon var dotter till professorn i kyrko-
hist., sedermera kyrkoherden i Vasa Benjamin F. (1792-1856), o. Vilhelmina Sofia 
af Gadolin (1802-45). Av hennes nio syskon nämnes i det följande: 1. Johan Gustaf 
(1826-1901), överinspektör, prof., g. 1865 m. Alina Fredrika Ottelin. 2. August Wil-
helm, 1828-1905, lektor vid Borgå gymnasium 1863, prost 1879. G. a) 1865 m. 
Tullia Lindfors (1845-84), b) 1887 m. Elin Lindfors (1847-1927). 3. Augusta 
(1836-1911), g. 1864 m. lektorn i historia vid Kuopio gymnasium, Anders He-
lander (1827-87). — År 1846 ingick Benjamin Frosterus nytt gifte m. Sofia Au-
gusta Chydenius (1809-96). 

4  Porträtt av Anders Selinders balettgrupp Blommor och bin, nr 259 i förteck-
ningen i Bertel Hintze, Robert Wilhelm Ekman 1808-1873, Helsingfors 1926. 

5  På Kfs exposition 1863 ställde Magnus von Wright ut fyra motiv från Haikonejden. 
En av dukarna kallade han Haiko i morgonbelysning, en annan Utsikt från Haiko under 
annalkande snötjocka. (Utst.katalogen 1863). I förteckningen över M v W:s verk 
(Rune Lindström, Taiteilijaveljekset von Wright 191 f.) upptas fyra oljemålningar —
nr 85. 86. 87. 99. — med motiv från Haiko under åren 1861-63. Kroksnäs ligger 
vid en vik av Haiko fjärd. 

6  Enl. BAS 128 gjorde Runebergs i mitten av oktober en resa till Helsingfors, 
båda för sina förlagsaffärer. ,HD 18. 10. anmäler under rubriken Resande »professorn 
Runeberg med fru fr. Borgå, i gården N:o 7 vid Mariegatan». Det var således under 
den resan de »sutit för hvar sin photograf». Jfr Yrjö och Marta Hirn, Runeberg och 
hans värld, 143 nr 279. 

7  Laurits Prior, 1840-79, dansk bildhuggare. Elev hos H. V. Bissen. Med Laurits 
Prior reste Walter Runeberg maj—juli 1861 till Paris och i okt. 1862 över Berlin, 
Dresden, Miinclien, Florens till Rom. 

8  Fredrika Runebergs syster Carolina (1804-85) var i sitt andra äktenskap g.m. 
sin kusin J. J. Tengström, »Filosofen» (1787-1858), liksom hennes förste make 
Fredrik Bergbom, (1785-1830), professor i teoretisk filosofi. J. J. Tengström hade 
tidigare varit g. m. en annan kusin, en dotter till ärkebiskop Tengström och hade med 
henne 4 barn: den i förtid bortgångne rikt begåvade Robert Tengström (1823-47), 
samt döttrarna Sofi, Natalia o. Helene. Förhållandet mellan Carolina Tengström och 
döttrarna i mannens första gifte var sällsynt vackert. Det tengströmska hemmet var i 
tre decennier centrum för det intellektuella livet i Helsingfors. Efter J. J. Tengströms 
död uppbars traditionerna i hemmet av » de tre professorskorna»: Carolina Tengström, 
den blomlika Safi Kellgren och den mörkögda livfulla Natalia Castr&i, de båda se- 
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nare änkor efter ett kort men lyckligt äktenskap, den ena med professorn i orienta-
liska språk Herman Kellgren (1822-56), den andra med språkforskaren M. A. Cast-
dn (1813-52). Den tredje dottern, Helene, g. m. skriftställaren, fil. dr Paul Tikka-
nen (1823-73), hade dött redan 1857. Natalias son, Robert Castrén (1851-83), 
var solen och medelpunkten i deras liv. 

9  Walter Runebergs första adress i Rom: Consul Bravo. 

5 

Borgå den 24 Nov [18621 

Egen Walter! 

I går erhöll jag Ditt bref af den 1 1 te dennes! Så fägnande det var att se 
dig välbehållen anländ till destinationsorten. 

... Nu borde jag ha en hel säck full med nyheter, men vet visst icke 
mer för den långa tidens skull. Det vigtigaste är nyss passerat, att nem-
ligen i dessa dagar kommit brådskande ordres att tillsätta kommitteer 
för att ordna ärenderna till landtdagen. Säges vara kommit till Senaten 
äfven bestämdt att den skall bli 1863 (somliga säga i Aprill) men detta är 
ännu ej publicerat. Hals öfver hufvud sammankallas nu ledamöter i kom-
mitteerna, och skola inom två veckor från kallelsens utfärdande vara i 
Hfors från alla landsändar midt i mehnföret. Nå vore det än att vada sig 
fram så må väl sådana fröjdebud kunna lydas. Officielt tillkännagifvet 
måtte dock ännu intet blifvit ty ännu tiga de sednaste tidningar som hun-
nit oss. Midt oppe i Finlands sorg blir således stor fröjd. 

... Vi gamla lefva som vanligt, utom att Rbgs »Kan ej» för närva-
rande repeteras för att ges på Hfors theater och skall till jul komma ut 
i tryck. Min fattiga bok som började tryckas ren när du var här ser smått 
om att ens till jul få tryckt.' 

Wexells pies är ej än spelad, man lär tveka om att göra några be-
höfliga ändringar innan han sjelf blefve dertill fullt i stånd.2  

Anette Reutersköld3  är flyttad och bor på Domargård. Fru ohman så 
väl som alla landhus hållare klaga öfver svårigheten att slå sig ut i år. 
Det är ej att undra på då man skall på en egendom köpa allt, råg, korn, 
hafva, ärter — allt. Ingen har något att sälja. Äfven här i södra Finland 
var i sanning svår missvext i år, men vackert ädelt samla alla, rika och 
fattiga åt de ännu fattigare i de norra länen. De rikare handelsmännen 
i H: fors liksom och Sneckenström4  i Borgå hafva gett 1000 rubel silfver 
till mans åt de nödlidande. Och betänk hvad äfven de lida i inkomst-
väg ett år som i år då ingen har råd att köpa något. Ungefär 50,000 ni- 
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bel silver 200,000 mark (franc), lär tills dato inom H: fors stad vara 
sammanskjutna. Gud ske lof, spannmål finnes nu som man tror nog tills 
öppet vatten inhemtadt, blott nu de arma få pengar att köpa före. Sjö-
farten har varit länge öppen, i dessa dagar har Borgå å förut laggt sig, 
i förrgår gick ännu ångbåt till Hammars. 

Högst beklagligt att dyrt lif hotar i Rom. Rbg lugnade sig dock med 
tanken att vid längre vistelse på stället, Du troligen kommer att kunna 
ställa billigare, och ej behöfver vara så bunden af hur andra lefver. 
»Huru ha alla dessa ofta föga bemedlade konstnärer råd att lefva så 
ståtligt?» menar han. Och huru ha de så välutrustade magar tillägger 
jag, att de orka äta kl. 6 när de ätit kl. 12. Jag undrade öfver er smör-
gås aptit då ni voro vexande skolpojkar och kunde äta mellanmål kl. 6. 
Men gammalt folk, och i ett varmt klimat, det öfvergår mitt förstånd. 
Dock »menskan förmår mycket» sade frun som i sommarhettan klädde. 
7 kjortlar på sitt barn — Vore jag med om saken, så skulle jag dock öd-
mjukast anhålla att ej behöfva äta begge dessa mål. Det är nästan för 
påätiskt. 

Hur gick det med Bissens atelier? 5  Det var ett streck i uträkningen och 
kan jag väl förstå blir dyrt. Nyfikna äro vi att få veta kassans tillstånd. 
11 dar gammalt var ditt bref vid hitkomsten 

Helsa Dietrichson med fru. Det kan du berätta honom om Rbgs »Kan 
ej». Likså att hans Grekiska tragedie ej är långt från fullbordad, dock 
tror jag ej han på detta åratal kommer sig att sluta den. Du kan ju för 
ro skull nämna om min under pressen liggande bok ock. Icke vet jag 
dock om Dietrichson alls vet att jag rört i den förbjudna soppgrytan der 
digten kokas. Fru Edelfelt6  säger mina teckningar och drömmar vara 
mycket lästa och väl ansedda i Sverge, var det ej smicker så var det visst 
roligt. 

Från Fru Winther7  ha både Rbg och jag haft bref. Vänlig, och vän-
skaplig. Talar så varmt om dig som alltid. 

Till Prior skall Du hälsa rigtigt hjertligt och vänligt. Vi hålla rigtigt 
af honom för Din skull, för det han och hans egna äro vänliga emot Dig, 
och dessutom för att han ser så snäll ut på sina porträtt att man rigtigt 
kan hålla af honom. Det är en stor glädje att veta Dig ha honom till 
kamrat. 

Det anade mig på förhand att lifvet i Rom skulle komma att bli nå-
got mycket ett sällskaps och förströelse = dyrt, lif. Alla dessa gillen och 
sammankomster bli dyra ting. Nå trefliga kunna de ock vara på frem-
mande ort. 
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Har du begrepp om hur storartadt Sverge samlar åt de nödlidande 
Finnarne? Hela landet samlar. Jernvägstågen föra spannmåln gratis Stock-
holms formän föra den gratis genom staden till fartygen Det är en folk-
rörelse af ädlaste art, och mina tårekällor flöda jemt bara jag tar tid-
ningarna i handen. Gud gifve Finland en dag finge visa sin tacksamhet. 
Dock afvärje Gud att det må behöfva ske till lindrande af någon nöd i 
Sverge, minst sådan som den i år härjar i vårt land. Mycket folk ligga 
redan sjuka af det bröd de af årets skörd förtärt. Svart, segt ogäset som 
det på de flesta orter blir af årets gröda. Fullt af de giftiga mjöldrygorna 
dessutom — 

Broder Gabriel9  är ock till en kommitte inkallad för land [t) be- 
redningen ... Alla helsa vi dig så hjerteligen och kärligen. 

Din egen bästa vän 
Fredrika Runeberg 

1  Både Kan ej och Sigrid Liljeholm kom ut i bokhandeln 20. 12. 1862 — BAS 108. 
2  J. J. Wecksells sorgespel Daniel Hjort uppfördes första gången 26. 11. 1862 på 

Svenska teatern i Helsingfors. 
3  Anette Reuterskiöld (1804-80), dotter till överstelöjtnant Carl Vilhelm Reuter-

skiöld och Helena Charlotta de Frese. Umgängesvän hos Runebergs sedan 1840, då hon 
flyttade till Borgå. — BALI 216 f. BAS 184. 

4  Gustaf Fredrik Sneckenström (1797-1877), kommerseråd. Då flera medlemmar 
av hans familj nämnes i det följande, återges här hans stamtavla i Borgå museum. 
I sitt första äktenskap m. Kristina Charlotta Spaak (1802-40) hade Sneckenström 
döttrarna 1. Zulima (1835-76), g.m. friherre Richard Åkerhjelm, Sverige, senare m. 
godsägaren E. R. Rosen, Sverige. 2. Hilda Vilhelmina (1837-1923), g. 1863 ni. 
fil.mag. Henrik Filip Modeen. 3. Sonen Gustaf Alfred (1838-63), kontorist. I sitt 
andra äktenskap m. Vilhelmina Stenroth: 1. Vilhelmina (Minna), (1844-82), g.m. 
godsägaren Edvard Duncker. 2. Augusta, f. 1846, g.m. friherre Hjalmar Åkerhjelm, 
Sverige. 3. Alexandra (Sandra), (1848-1937), g. m. universitets sekreteraren Fredrik 
Maximilian (Max) Schauman (1841-1911). 4. Fanny, g. m. major Carl Olsson 
Sverige. I sitt tredje äktenskap ni. Rosalie Åkerhjelm, f. 1841, hade Sneckenström so-
nen Fredrik (1866-1940) (Sverige). 

5  H. V. Bissen (1798-1868), far till Vilhelm Bissen, hade i Rom »et Atelier 
staaende for at blive der indtil 1863», men sonen behövde den tydligen i fortsätt-
ningen. 

6  Alexandra Edelfelt, f. Brandt, g. 1852 på Kiala gård utanför Borgå med arki-
tekten Carl Albert Edelfelt och mor till målaren Albert Edelfelt. — Fredrika Rune-
bergs andra bok, Teckningar och drömmar, kom ut till julen 1861. 

7  Den danske skalden Christian Winthers hustru, f. Liitthans, som Fredrika Rune-
berg stod i korrespondens med. Jfr Fredrika Runeberg 397 f. 

8  Utom sin syster Carolina hade Fredrika Runeberg bröderna Karl ( 1797-1853) , 
fil.mag., sedermera jurist och advokat, Fredrik, (1799-1871), fil. dr, »geschworner» 
vid bergsstyrelsen, för det mesta kallad Bergmästarn. Han grundade det första sten- 
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tryckeriet i Finland, ivrade för segelsport m.m., Gabriel, f. 1801, fil.mag., borgmästare 
i Jakobstad i nära fyra decennier. Åren 1863-64, 1872 o. 1877-78 vistades han i 
Helsingfors för att representera sin stad vid lantdagarna. G. 1839 m. Vilhelmina 
Kristina Tingelund, d. 1900, dotter till handlanden o. rådmannen i Vasa Johan Vil-
helm Tingelund och Kristina Katarina Chydenius. Om syskonskaran se Fredrika Ru-
neberg s. 7-13. 

6 

Borgå den 18 Dec 1862. 

Min egen Walter! 

... Allt väl i hemmet. Runeberg äflas med sina räfvar och har i höst 
fångat tre. Som vanligt stundar nu tiden att få hem de våra, men tyvärr 
håller vårt redan goda slädföre på att alldeles resa af. Gatorna äro all-
deles bara ren. Huru Ludvig och Hanna skola kunna resa sina 40 mil 
förstår jag ej. Lorenzo lefver och florerar som vanligt. ... Hannes jemte 
Robert vänta vi hem i morgon. Med jernvägen till Dickursby, derifrån 
och hem hade de endast 3 1/2  mil. Fredrik florerar som vanligt här hemma. 

... I går skulle »Kan ej» gå öfver tiljorna i Hfors. Hvad lycka den 
gjort kunna vi naturligtvis icke veta.' Derom skrifver troligen Carolina. 
De skulle alla opp, till och med Sophie Kellgren som på sina 7-8 år 
ej varit med om sådant. I bokhandeln kommer den endera dan ... 

Dina byster sägas icke hafva sållts. Jag tror man ej stort observerat 
hela saken. Jag har påminnt Lorenzo om förnyad annonce till jul. Möj-
ligen kunna de af någon köpas till julklapp. En stor svårighet ligger uti 
att man ej har utväg att ställa opp dem i rummen. Broström tar för con-
soler 4 å 5 rub och för piedestaler 10. Det säkra är att i år köpes just ingen-
ting af umbärliga saker. Menskligheten hushållar i det yttersta. Jordägarne 
lefva alla på indragningsstat. De ha intet att sälja utan måste köpa bröd-
föda till och med åt eget folk. Albertina Öhman t.ex. är i särdeles trånga 
skor, men från alla håll hör jag det samma ehuru jag närmast känner 
hennes knipa. Löntagarna se sina inkomster smälta ihop till en obetyd-
lighet, då allt som skall köpas är så dyrt. Alla hafva dessutom tagit sig, 
nära att ge åt de nödlidande. Många familler ha beslutit att ej ge jul-
klapper i år. Caffetåren har fått krympa ihop till hälften i många hus o.s.v. 
I sjelfva Helsingfors höra större samqväm ej till saken nu för tiden. Från 
Österbotten ljuda nya nödrop. Hittils ha dock de smulor af usel råg som 
skördats gett ett, om än ohelsosamt bröd, och de flesta ägt någon utväg 
att köpa litet till, nu är allt slut. Älven säges handelsmännen gett mycket 
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på kredit af sin råg, men numera nödgas inskränka dermed. Emellertid 
hafva nu utdelningarna af samlade medel begynt. De första tusentalen 
hafva hunnit fördelas mellan socknarna. Det svåraste arbetet pågår nu: 
att söka rättvist utdela de nödlidande emellan hvad hvarje socken er-
hållit. Gud läte det något kännas i de stora behofven. Alla af kronan an-
ordnade arbeten sägas vara så opptagna af arbetssökande, att man fruktar 
det de dertill anslagna medel skola snart vara använda. Det sorgliga är 
att väl nu, som alltid, mången lätting tar den största hjelpen och att de som 
få penningehjelp ej förstå att använda den sig till högsta möjliga nytta. 
Ännu säges dock att arbetslönerna icke fallit, detta tyder dock på att folket 
icke måtte svälta. 

Om än du ej erhållit mina bref, så måtte du väl veta att vi ha löfte om 
landtdag under loppet af 1863, och att många kommitteer nu arbeta på 
ordnandet af landtdags ärendena. Äfven broder Gabriel är medlem i en 
commite, men kommer ej in förr än till nyåret, emedan längre bort boende 
fingo anstånd med att infinna sig, då före jul i alla fall endast förberedande 
arbeten skulle vidtagas. 

Vargen har tagit ett får. Jag vet dock ej om du är bekant med dessa 
djur denna gång. Det är Magister Modeen som far af med Hilda Snecken-
ström. Gio Öhoran har nyss tagit stipendiatexamen och fått stipendium. 
Rudolf Lindfors,2  som jag tror, likaså. 

... Från Lina hade jag bref i går. Hon skickade mig dina dagboks bitar. 
Roligt och kärt att sålunda höra af dig. Du hade ju varit skräckeligt flink. 
Jag kan ej förstå att du hade varit mer än en vecka i Rom när du skref 
och hade gjort 2 1/2 skizz. 

Detta skref jag igår, så kommo oväntadt alla tre gossarna hem från 
Hfors och jag kom mig ej att sluta brefvet. Nu skall jag skynda dermed 
på morgonen, ty ehuru i dag ej går post, så går dock pakettfora häremellan 
och jag skall sända detta med den. 

... Mera skralt lär Rbgs pjes hafva gått. Gamle herrn illa, flickan passa-
belt, betjenten Trygg utmärkt bra af Deland, älskaren alldeles fatalt. Hvad 
effect den under såfatta omständigheter kunnat göra vet man nu ej. Den 
måste nu väl snart komma ut af trycket, vet dock ej hvilken dag. 

Morbror Bergmästarn lär komma att jula hos oss. Ludvig och Hanna 
komma troligen att vara julafton på Domargård — Du lär väl då husera 
med alla skandinaverna kring julgalten. Roligt vore att veta åtminstone de 
märkligares namn. Är Dietrichsons ren i Rom, det veta vi ej. 

Hvad det synes mig underligt med dessa två ordentliga mål mat och det 
i södern der man ju äter mindre! Att måsta lemna sitt arbete för att kl. 12 
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gå parerad och vara i sällskap, detta är ett ännu större slöseri med tiden, 
den dyrbara, än med penningar. Köpenhamns seden var då mycket bättre. 
Lefva monne Italienarne likaså, eller är det blott skandinaverne. Hvarföre 
ni icke fick Bissens atelier är mig ännu obekant. Skulle ni icke kunna bo 
i de två små rummen i ateliern? Kjellberg3  har väl behov af utrymme 
som redan är en bildthuggare af anseende (hans namn känna vi bra) men 
ni små nybörjare ha väl ej mycket att fylla med. Nå kanske går arbetet 
flinkare när mycket rum finnes att fylla. Det der blir ju som ett helt bäfver-
samhälle af bildthuggare i ett bo. 
Alla här hemma hälsa Dig kärligen 

Din egen Mamma. 

Du skrifver ej om du sett H. H. Synes dig mycket underligt och frem-
mande i denna Catholisismens och konstens hufvudstad? 

Glöm ingalunda att hälsa Prior. Han är allt litet min gullgosse fast 
jag blott sett honom i porträtt. 

... Ett bref från Alexandra Frosterus från Paris har jag nyss läst, hon 
arbetar ifrigt och längtar att gå framåt. Brefvet var mycket bra och älsk-
värda. Det synes att det är en flicka med förmåga af både tanke och hjerta. 

Lorenzo menar att det var illa dina byster blefvo utsatta till salu in-
nan de varit exponerade på konstföreningen. Icke är det så illa att tid-
ningarna behaga nämna dig, det kostar mången gång nog möda att få 
sitt namn kändt, och har man något dugligt att visa så gör det sig vida 
lättare väg, när ens namn är förut bekant. 

1  Då Kan ej i dec. 1862 uppfördes på Nya teatern i Helsingfors, utfördes Julias 
roll av Amanda Nerman. I febr. 1863 improviserade Hj. Agardh, mamsell Nerman o. 
Fredrik Deland några scener ur pjäsen hemma hos Z. Topelius till stor förtjusning för Ru-
neberg som var hedersgäst i sällskapet. Om mottagandet av Kan ej i tidningspressen här 
hemma, i Sverige och i Danmark, se BAS 95 f. och Ernst Brydolf, Sverige och Rune-
berg 1849-1863 s. 468 f. 

2  Rudolf Lindfors (1843-78) var nästäldste son till Runebergs tjänstekamrat 
prosten August Wilhelm Lindfors (1810-82), g.m. Fredrika Wilhelmina Standert-
skjöld (1816-74). De hade Nybacka boställe på Vessö, ett stycke från Runebergs 
sommarbostad Lill-Kroksnäs. Ungdomarna Lindfors var nio till antalet. Av dem näm-
nes i det följande utom Rudolf: äldste sonen Wilhelm (1841-1905), i kam-
ratkretsen kallad Gallus, Tullia Augusta, Elin Amanda och Alma (1855-1906). Av 
okänd anledning hade syskonen av kamraterna döpts till Gallusorna, resp. Gallusarna. 

3  Den svenske bildhuggaren Fritiof Kjellberg (1836-85) vistades med statsstipen-
dium i Rom från hösten 1862 till 1868. 
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7 

Borgå den 15 Januari 1863. 

Min egen Walter. 

... Ditt bref af den 29 dec erhöll jag i går, och tackar dig så mycket 
hjertligare derföre, som jag tror att jag har ett förut obesvaradt, der nem-
ligen deri du sände ritningen till din grupp.1  

... Julen firade vi som vanligt i stillhet med våra egna. Bergmästarn 
julade hos oss. Ludvig och Hanna kommo julaftonen på morgonen till 
oss, men foro till Domargård om afton sen vi druckit the. Juldagen voro 
alla Domargårdare här. 

... Här lefs så tyst, så indraget nu för tiden. Folk har ej pengar. Dock 
synes det som ej Borgå måtte vara så alldeles fattigt ty det hvälfver på 
ett stort förslag: att nemligen på egen bekostnad bygga sig jernväg till 
H: fors. Det lär ej bli mer än en 22 verst innan denna skulle falla in med 
H: fors Tavastehus vägen. Nog funderas nu mycket och möts och bestyrs 
om saken; annat är om det kan bli af.2  Nå från jernvägen till vår jul 
till baka. Nyårs qvälln var Lorenzo bjuden till Mannerheims3  och frö-
ken Julins bröllop, men for ej, hvilket han sen litet ångrade, när han hörde 
att han skulle varit ernad att bli marschalk. Han gaf sig icke tid att hemma 
dröja längre än till par dar efter nyåret, men så kom frestaren i professor 
Nordenskölds4  gestalt och förledde honom att med sig resa till Willnäs, 
det nyss gifta parets hem. Derifrån var han ännu ej i går hemkommen, då 
Fredrik hemkom från H:fors dit han åtföljde Lorenzo och nu roat sig på 
andra veckan. För vid pass en vecka sen for Hannes till Hfors, i förrgår 
Robert och i dag börjar termin här så nu är allt i sin vanliga gång. Men 
det som var långt från vanligt var att par dar före trettondagen hitkommo 
Carolina och Thilda Runeberg,5  jemte Hilda med man och Olivia med 
fästman. De kommo en söndag och reste följande fredag. De tycktes alla 
finna sig rigtigt väl och Walmqvist var alldeles orimligt belåten och för-
säkrade sig alldrig ha haft så trefligt och varit någonstäns der han funnit 
sig så hemmastadd och utan tvång. 

... Vintern är ovanligt mild i år tills dato. Sen nyåret tror jag ej vi haft 
under öfver 6 grader köld. I dag, liksom många andra dagar, full blida. Rbg 
är rest till Kintula att hälsa på gubben Dunekers och fånga räfvar. Rune- 
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berg har, jag tror för första gången i sin lefnad, fått sig en rigtigt skarp 
tidnings recension. Berndtson ger honom i allmänna tidningen ordentligt 
att åka, och förklarar hans »Kan ej» för något alldeles dåligt, och det till 
och med nästan på ett ohöfligt sätt. Topelius åter framträder i följande 
Hfors tidning med ett vackert bemötande, fint och artigt, deri han påstår 
Berndtson icke ha förstått hvad han bedömt, så ungefär tycker jag man kan 
göra resumee af det hela, men ger ändå en liten vink om att äfven hos 
oss finnes athenienser som icke fördraga att alltid höra Aristides kallas 
den rättrådigaste. Berndtson påstår stycket vara trivialt, utan intrig, utan 
karakterer med undantag af Danns nemligen misslyckade. Första scenen 
i andra akten der Frank och Julia tala om en kyss, den tyckes han finna 
helt oanständig lustigt nog för den som har reda på de tjockheter hvilka 
Berndtson tillåtit sig i sina comedier men som du ej gerna kan ha reda 
på, ty de voro glömda ren när du började lefva med i verlden.7  Något 
bedömmande af min Sigrid har ännu ej synts till, vidare än något artigt 
ord om att den var utkommen dagarna före jul då den syntes i bokhan-
deln. Kanske Dagbladet anser sig förhindrat att bedömma min bok, af 
den anledning att jag lofvat bidrag till dess feuilleton, och att det löftet 
mycket utpuffades i föregående årets sednaste numror, och de sålunda 
möjligen anse mig höra till huset.8  Om din grupp veta vi naturligtvis ej 
mycket af teckningen, dock gissningsvis något. Företaget är djerft. ... Det 
vi i anledning af skizzen funderat på är, huruvida effecten af de båda per-
sonernes åt motsatt sida rakt utsträckta armar skall möjligen icke bli vac-
ker d.v.s. bli enformig, och göra gruppens form ej vacker. Svårt dock att 
gissa sig dertill af skizzen. 

Funderingen om konstföreningen kan jag ingenting tänka om. Icke kan 
det nu väl vara så rasande att du ej skall för gruppen kunna få kostnaden 
ersatt, om den nu blir något merklig, gruppen nemligen. Jag skulle nog 
tycka att den ock kunde anstå vår salong, men vet ej hur kassan kommer 
att medge, ty nog kläms den på många håll och visst tar sig Rbg stundom 
bakom örat. Alt det der hinner nu framtiden närmare utvisa. ... Kjell-
bergs Kullervo låfvas till våren till exposition, det blir roligt att se den.9  
Vi ha känt hans namn par år ren med intresse, nu har han för oss ett nytt 
genom det ni hafva gemensam atelier. Apropos huru har det sig att bo 
tillsammans med Prior, och likaså med gemensamheten af ateliern?1° Gör 
du intet annat arbete nu för tiden än din grupp? Mycket galant synes mig 
att ni ha en så bra huggare som Kjellberg med eder. Se nu faller mig först 
in hur lustigt det är: en svensk, en dansk, en finne i samma atelier. Skaffa 
er för all del en norrman med, för att representera »les quatre nations», 
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Skandinavismen, nordens enhet, eller någon dylik brilliant idee. Då dig ve-
derfors äran att vara en af arrangörerna till julfesten, (roligt hade varit 
att veta hur den tillkom dig) så hade du väl kunnat göra en alldrig så li-
ten påminnelse om ett litet rum för Finland och vid festen. 1 Paris skall 
dock Finlands vapen ock bruka få vara med de öfriga nordiska ländernas 
på julfesten — 

Dina gubbar (buster)11  hördes als ej gå åt, och annoncerades dåligt. 
Näst före jul skref jag och bad dem låta gjuta färdigt tvenne exemplar 
af hvardera och ställa i bokhandeln, och annoncera yttermera. Nu annon-
ceras de ofta ser jag, och några exemplar lära blifvit sållda till jul ... En 
mycket stor olägenhet är att folk ej kunna köpa buster då de få betala 
dubbla deras pris för fötter att ställa dem på, d.v.s. pelare, emot hvad bys-
ten kostar. Icke blir du dock i något fall rik på affairen, ty innan Broström 
är betalt, procent på boklåda, transporter till och från, annoncer m.m. så 
lär du väl sjelf få ringa i behåll — En målare har dock i Finland lättare 
att afsätta något, hans arbeten stå ej honom sjelf så dyrt. ... Grufligt ro-
ligt vore om du finge din grupp bra och icke illa vore om du finge den 
omtalt helst med något godt ord i något blad, mer än anstäns beror hos 
oss Konstnärns •bröd af sådant, och äfven brödet behöfs. Om konstaka-
demin tiges nu alldeles, här är nu i landet endast fråga om bröd, få vi 
den saken i skick så vill jag väl hoppas att frågan åter kommer före. Om 
stipendie affairen har jag intet hört, monne något borde påminnas derom. 

Af Lina hade jag nyss bref. Hon lofvar ej komma hit något i vinter. 
Ditt bref skall jag skicka till henne. Jag tror jag rafistulerar om litet din 
berättelse om ert julkalas och ger till Dagbladet,12  få dock se. Det du 
skref från Miinchen ansåg Lorenzo ej vara värdt att införa, då deri fanns 
ändå just intet om Porthans statyn.13  

Grufligt mycket ville jag veta om dig mer än du skrifver om. Du 
lägger vanligen ut en eller par saker vidlyftigt och det är godt och väl, 
men alla dessa tusen småsaker som med ett ord nej med en eller par rader 
kunna expedieras, dem nämner du ej stort om. ... Ser du allt sånt ville 
man gerna veta som t:ex synes dig Rom och Italien svara mot din före-
ställning? Hur går det med Italienskan, kan du något? Har du någon 
just communication med Italienare? Synes dig Catholska gudstjensten till-
talande eller frånstötande? Politiseras mycket i Rom? Höres Garibaldi der 
nämnas och på hvad sätt? Trängas engelsmän der lika som förr och lika 
besynnerliga? Något besök i er gemensamma atelier lära ni väl ej få så 
länge der väl icke finnas färdiga arbeten. Hvad arbetar Prior? Hvad Kjell-
berg? Huru förtjusa dig antikerna jemförda med Thorvaldsen vid sådan 
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intimare bekantskap som du nu får göra? I det hela borde du väl nu trifvas 
bra tycker jag, om ej du stundom lider af begäret att behöfva vara ensam. 
Det faller mig in att ni ju kunde med en skärm afdela ert gemensamma 
rum, så vore det som två på sätt och vis. Ha ni kamin? Få ni frysa? Är 
det ej otrefligt att tvenne gånger om dagen måsta gå i sällskap. Läser du 
något, och hur pass indelar du din dag. Bra vore om du nu kunde lära dig 
franska och Franska soldater hvimla väl i Rom till inbyggarnes ringa tref-
nad, så mycket lättare vore för en utlänning att finna dem som ville 
språka med sig. Glöm ej sända hvad du lofvat från julkalaset. Alla dessa 
frågor äro ej menta att direct besvaras, men blott att antyda hurudant allt 
du har att omnämna ... anse intet för obetydligt, lifvet består mest af 
småsaker — 

... Till Dietrichsons skall du hälsa till Prior ofantligt. Ja se hvad man 
bra gerna ville veta är namnet på de flesta i Rom vistande skandinaver 
och deras yrke, äfvensom om nån framstår som mera intressant i ett eller 
annat af seende. Likså hvilka utmärkta konstnärer af andra nationer der 
finnas. Ingen ann än Fredrik finnes nu hemma att hälsa ifrån ... 

Din egen bästa vän Fredrika Runeberg 

Jag har i dessa dar öfversatt några (3) af Christian Richards" små 
stycken. Kanske ger jag dem till Dagbladet, men jag är ej säker om alla 
ords rätta öfversättning. ... Jag skrifver orden på en lapp så sätter du 
öfversättning bredvid och återsänder när du skrifver 

1  Kentauren Chiron undervisar den unge Akilles i spjutkastning, gips 1863. 
2  Då Helsingfors—Tavastehusbanan blev färdig 1862 och ryktet visste berätta att 

staten som nödhjälpsarbete skulle fortsätta järnvägsbygget till Tammerfors, fick tankarna 
på en bibana från Kervo till Borgå näring. Runeberg brukade inte ta del i de kommu-
nala värven i sin stad, men han intresserade sig mycket för frågan och hans namn stod 
främst bland femtio medborgares, som i en skrivelse till stadens representanter vid lant-
dagen uppmanade dem att i petitionsväg bringa frågan på tal inför stånden. Då sta-
ten vägrade att bygga, bildades i Borgå ett konsortium av personer villiga till offer för 
sin stad. Byggnadskostnaderna steg så högt över alla beräkningar att det ledde till kon-
kurs och upplösning för bolaget. Den nyss färdigblivna järnvägen såldes för en spott-
styver till ett annat bolag som kallt affärsmässigt skötte företaget. Den 16 juli 1874 
expedierades det första godståget och våren 1875 började också personaltrafik. — Johan-
nes Hedengren: Anteckningar om Borgå—Kervo Järnvägs uppkomst, Helsingfors 1899. 
BAS 159 f. T. Hartman, Borgå stads historia 594-610 och 671. 

3  Greve Carl Robert Mannerheim (1835-1914), bl.a. grundare av Kuusankoski 
pappersbruk. G. 31 dec. 1862 på Fiskars bruk i Pojo m. Herie von Julin (1842-81), 
sedermera föräldrar till marskalken Gustaf Mannerheim och hans syskon. 
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4  Nils Adolf Erik Nordenskiöld (1832-1901). 
5  J. L. Runeberg, som var den äldste i syskonskaran, hade fem syskon (BAI 11 f.). 

1. Carolina (1808-91) gav ut Små diktförsök 1855 i Helsingfors, 1856 i Örebro, grun-
dade 1834 med sin syster Tilda en småbarnsskola i Helsingfors, 2. Viktor (1809-49) 
sjökapten, 3. Emelie (1811-89), g.m. teol., fil. o. med. dr Jakob Wegelius, prost i 
Malax. Också Emelie sysselsatte sig före sitt giftermål med att undervisa barn. 4. Nestor 
(1813-39), sjökapten. 5. Mathilda (Tilda) (1816-75). Jfr Fredrika Runeberg 
523-25. 

Hilda Runeberg, g. 1860 m. kammarskrivaren i kejserl. senatens finansexpedition, 
sedermera statsrådet F. E. Walmqvist, och hennes syster Olivia, g. 1863 m. fil.mag., 
sedermera lektorn vid kadettkåren, Johan Edvard Swan, var döttrar till Runebergs bror 
Viktor och upptogs efter föräldrarnas död som fosterdöttrar av Runeberg. — BAIII 166 f. 

6  Gustaf Duncker (1807-63). Runeberg besökte Kinttula många gånger, sist i ja-
nuari 1863, icke i febr. 1862 som BAII 33 uppges. För sin färd till Sverige sommaren 
1851 hade Runeberg valt Duncker som reskamrat. — BAIII 119 f. 

7  Diskussionen i tidningspressen kring »Kan ej» återges BAS 95 f. Berndtsons kri-
tik ingick i FAT nr 5 1865, ZT:s den 12 januari i HT. Fredrik Berndtson (1820-81), 
docent i estetik, författare. Så anspråkslös hans dramatik än är, var den med om att 
lägga grunden till en dramatisk litteratur på svenska i vårt land. Berndtson publicerade 
»en operett i uppträdanden» Förlovningen eller Pjäsen för dagen år 1839, Friaren från 
Åbo 1846, Ur livets strid 1851. Översatte dessutom ett 30-tal pjäser till svenska från 
olika främmande språk. Skrev även lyrik, skisser, noveller. 

8  Omdömen om Sigrid Liljeholm — J. V. Snellman i Litteraturbladets januarihäfte 
1863 och C. G. Estlander i HD 24. 3. samma år — återges Fredrika Runeberg 352 f. 
Obs. en icke tidigare känd rec. i Aftonbladet av märket C. R. (not 4 d. 18. 8. 1863). 

9  »Den finska konstföreningens nästa exposition skall också få fägna sig öfver en 
liten haut-relief i terra cotta av den talangfulle svenske skulptören Kjellberg (nyligen 
härifrån avrest till Rom), föreställande Kullervo eller det unga Finland, som afsliter 
sina bindlar» — HT 8. 1. 63 i ett brev från »en landsman» om »Julen i Paris». 

lo Ateljéfrågan löstes så att Prior vid Via San Basilio hyrde ett hus med flere 
ateljéer i, där bl.a. Walter Rbg och Fritiof Kjellberg blev hyresgäster. 

11  Porträttbysterna av J. L. Runeberg och Werner Holmberg i gips till ett pris av 5 
rubel silver var. — HD 13. 10. 1862 

12  Partier ur Walter Runebergs julbrev ingick 24. 1. 63. i HD under rubriken »Ur 
ett bref från en i Rom vistande landsman». — Om bröderna Walter, Robert och Fredrik 
Runebergs korrespondenser på 1860- och 70-talen publicerade i Helsingforspressen, se 
Karin Allardt Ekelund, De tre signaturerna Fiorentino, F. och R. (Hbl 5. 2. 69.). 

13  C. E. Sjöstrand som från hösten 1857 vistades i Miinchen fick där 1859 av Fi. 
litt.sällskapet i uppdrag att göra en staty av Henrik Gabriel Porthan. Den monumen-
tala Porthanstoden, som hör till Sjöstrands förnämsta verk, avtäcktes 26. 5. 1864 i Åbo. 

14  Chr. Richardt (1831-92) skrev lyrik, fabler, fortaellinger. Var red. för den in-
ternordiska kalendern Vintergront, där Zachris Topelius, Snoilsky, Björnson, Fredrika 
Runeberg m.fl. medverkade. 
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Borgå den lite Febr: 1861 [bör vara 1863). 

Egen min Walter! 

Tack, du min egen vän åter för bref jag vet ej om jag berättat dig att 
din relation om er jul i Rom, af mig lemnades in till Dagbladet, med nå-
gon omstädning dock, och der var införd.' (Det påminner mig att jag 
ej eller vet om jag nämnt att jag lofvat bidrag till besagde blads feuilleton 
i år och der haft par bitar, små noveller som sina 25 å 30 år legat i mina 
g,ömmor.) 2  

Porträttet till Augusta3  har jag framlemnat och hon har lofvat att 
skrifva och tacka dig. Det brefvet väntar jag nu att få ini detta. 1 allmänhet 
tycker folk att detta porträtt är godt, och nog är det så ock, men du tyckes 
vara så mager att det gör mig ondt om du verkligen så magrat, så jag der-
före hellre ville tro det vara fotografins fel. 

Roligt vore om ni tre bolagister, svensken, dansken och Finnen skulle 
ta er på ett kort, och man finge er alla. Nämn nån gång hvad de begge 
förstnämnde arbeta på. Du lär väl vara skralaste konstnärn i den studion, 
tänker jag, men tänker ock: med guds hjelp skall väl vingarna vexa. Glöm 
ingalunda när du skrifver att säga hvad hopp du har om din grupp, ehuru 
det väl mera beror på ditt lynne för ögonblicket än just på hur bra den 
verkligt är. 

Hvad jag nu kan berätta Dig, som riktigt gladt och roligt, är att 
Ludvig nu lyckligt och väl genomgått sin pedagogie kandidatexamen, att 
hans disputation är färdig tryckt i Kuopio4  åtminstone ditskickad för att 
tryckas och bör nu vara der i ordning, att Ludvig och Hanna i går reste 
härifrån för att nu hasta till Kuopio der disputationen den 14 skall venti-
leras, och går allt väl så kan han möjligen nästa vecka bli utnämnd till 
Lector. Att han är ende sökande har jag väl sagt förut. Alt godt hopp så-
ledes att nu de barnen nu skola få en brödbit. Gud gifve eder, Dig och 
Lina äfven en möjlighet att få eder ett litet bo. 

Har jag nämnt monne att Molins bältespännare, 5 å 6 qvarters höjd, af 
honom sjelf kopierade här annonceras till beställning i zink å 120, i gips 
å 20 rubel.5  

... I går hade jag bref af Lina. Jag har lust att medsända brefvet, ehuru 
det kom att bli söndradt. Intet nytt just, men du har väl ändå ett nöje af 
att se det. Ja om Ekman6  dessutom. 
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... Du måtte då och då hafva hitskickat litet Italiensk luft per post 
ty vår vinter har smakat af söder helt och hållit. Hafvet går oppe helt nära 
Sveaborg. Sedan jul vet jag ej om vi haft sammanlagt 20 dar som thermo-
metern stått under fryspunkten. Största kölden var en gång några timmar 
omkring 15 grader tror jag, men 4-5 graders värme höra till ordningen 
för dagen. Nu ha vi dock snö, men mest har varit bar mark. Sista vec-
kan har dock oftast varit några graders köld. Jernvägen härifrån till Hfors 
är så långt kommen att kostnad för undersökning är med 600 rubel sam-
manskjuten; sedan får man se hvad vidare blir af. Aj det glömde jag säga 
att första dana af februari hittades blåsippor, och att apelsiner och citroner 
kommit från Reval (som vanligt varit i maj). ... Alla vänner helsa Dig, 
Runeberg och Fredrik främst ... 

Din bästa vän Fredrika Runeberg. 

... Waldemar Becker,7  du minnes ju hans historie, skall vara i Mexiko, 
och lär ha gått in hos Fransmännen der. 

att polska affairerna här väcka yttersta uppmärksamhet kan du förstå. Af 
dem känner du troligen fullt det samma och dertill något mer än vi, ehuru 
vi lefva i en tid så underbart tryckfri emot för några år sen, att man knappt 
vågar tro sina ögon. Och man måste säga att våra tidningar hedra sig och 
på ett rigtigt dugligt sätt begagna sin frihet. De äro, åtminstone i mina 
ögon, ganska moderata (nog finnes dock de som afsky dem och deras 
frisalighet) och rätt bra redigeras flera. Dagbladet behöfver als ej skäm-
mas i bredd med svenska tidningar. 

1  Jfr brevet 15. 1. 63 not 11. 
2  Prästkragarna ingick 3-7 jan. 1863 i HD o. Mostersfasters flickor 5-12 febr. 

Senare under året publicerades Den gamla mamsellen, Frukt och blomma, Resan med 
korgen och Mandarinens dotter. Fredrika Runeberg, 395 f., BAS 119 f o. 142. 

3  Augusta Hi'singer (1841-1902), dotter till vicehäradsh. m.m. Rob. Axel H. och 
Emilia Henrietta Rotkirch (1810-41). Det moderlösa barnet växte upp hos släktingarna 
på Stensböle. 

4  »Pastoral- och Skol-Theser», Kuopio stift, 1857-1870, nr 6: »Naturvetenskaper-
nas förhållande till den menskliga kulturens utveckling i allmänhet och deras deraf be-
roende användning för undervisningen, kort öfversigt.» Avhandlingen är tryckt hos P. 
Aschan & Comp. i Kuopio och gillad till tryckning 'den 4 febr. 1863 av Kuopio Dom-
kapitel, 9 oktavsidor i tryck. Akten försiggick »å Gymnasii öfre lärosal» i samma månad. 

5  Johan Peter Molin (1814-1873) var 1860-talets mest populäre svenske skulptör. 
»Bältespännarne» ställdes ut på Parissalongen 1859, på akademiutställningen i Stockholm 
1860, därefter i Berlin och på världsutställningen i London år 1862. Både i Tyskland 
och England vann gruppen livligt erkännande och i Stockholm 1866 hade den en he-
dersplats på skandinaviska utställningen. Gruppen står gjuten i brons utanför National- 
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museum i Stockholm. Den föreställer två män i brottning på ett sätt som i forntiden torde 
ha praktiserats i Norge och västra Sverige. De båda stridande är sammanbundna med 
ett bälte och väpnade med var sin korta kniv. — Jfr G. Nordensvan, Svensk konst och 
svenska konstnärer i nittonde århundradet I 55 och II 492 f. 

6  I brevet, daterat Åbo 8. 2. 1863, skriver Lina Elfving: »Hofmålar Ekman var igår 
här. Han tyckte mycket om Holmbergs byst och sade att 'det var karakter i den'. Att 
den är vackrare än Holmberg, men för öfrigt lik honom ha många tyckt. I dag var jag 
hos Hotmålarn och såg hans 'pennritningar' till hvilka han tagit ämnen ur Kalevala. 
Han ämnar nu snart ge ut dem och det blir visst en stor glädje för mången, ty de äro 
otroligt vackra .. .». 

7  Waldemar Becker, f. 1840. Frivillig i spanska armen under kriget mot Marocko. 
mexikanska inbördeskriget med de konservativa mot det demokratiska Juårez-partiet, 

1862 som adjutant hos general Marquez — »alltid på orätta sidan» som Fredrika Rune-
berg skriver 22. 9. 1868. 

9 

Borgå den l ite Mars 1863. 

Egen Walter! 

Tack min käraste gosse för ditt sednaste bref och synnerligen för det goda 
som deri stod, att nemligen du varit så särdeles rask denna vinter. 

När vi voro i Hfors, gick Rbg till Cygneus för att höra om stipendierna. 
Cygneus hade varit bös och disperat och menat att senaten skulle dela ut 
dem alldeles med förbigående af Konstföreningen. Han hade ingenting att 
säga och kunde ingenting göra. 1000 rubel vore redan bortgifna honom 
oåtspordt osv. Så gick jag till Bergbom,' fick ej träffa honom sjelf men 
Emelie, lofte tala och komma med svar. Emelie kom följande dag. Berg-
bom visste intet precist, men trodde det rätta vara att Rbg borde på dina 
vägnar lägga in. »Det gör jag bestämt ej» sade Rbg. Jag har ännu alldrig 
begärt något. Mentes att en inlaga ej vore tiggeri. Medan härom permen-
tades kom Willebrand.2  Erbjöd sig att höra efter. Slutresultatet blef att 
det uppgafs att inom få dagar skulle frågan före i finance expedition, der-
ifrån den skulle öfverlemnas åt Konstföreningen. Topelius lofvade skrifva 
så snart något vore att säga. 

... Af Rbgs byster hafva sållts fem, af Holmbergs ingen enda. Huruvida 
nu expositionen kommer att influera härpå något skall tiden utvisa. Bro-
ströms räkning på 35 rub: har Rbg betalt. Från boklådan ges ej liqvid förr 
än i aprill, och få se om de ej ta fler försäljnings procent. Föga brillant 
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ser den affairen ut. Året var ogynnsamt dessutom. Topelius har nu i H: fors 
tidningar3  börjat en serie bref till »Julia Frank» i Rom. Mins du personerna 
i »Kan ej», det är flickan Julia der, numera gift med målaren, Frank, som 
han skrifver till. Hon vistas nu i Rom med sin man, ser man af brefven. 
I dessa bref går han på med Lagsens hammare om nödvändigheten, be 
hofvet, af konst; om oförståndet af att ej vilja odla den inom eget land 
och importera andra länders skräpverk för lika dryga summor som egnes 
konstverk kunde få luft att lefva och trifvas i o.s.v. Få se hur det går med 
konstakademin om den kommer in för ständerna. Nog tror jag tankarna 
äro delade. Gud gifve det dock blefve af och du der kunde få dig en liten 
grundplåt att lefva på. Kunde du lyckas att få ett namn, sådant att du i 
Sverge och Petersburg stundom kunde få arbete, då kunde alt gå i lås, 
men det duger ej rätt ens att vara en af hundrade, dertill skulle gerna fod-
ras att vara en af de t.ex. tio bästa åtminstone. Och dock hoppas jag alt 
skall med Guds hjelp gå ... Ja jag vore als icke ens bekymrad och tve-
kande, om det icke vore för den lilla flammans skull, och att jag ej ville 
att ni skulle så alldeles länge behöfva sakna den glädjen att få äga hvar-
andra. 

När vi hemkommo från Hfors möttes jag af bref från fru Winther. 
Vänligt och godt som vanligt. Det var mig kärt att Du hade skrifvit till 
denna din gynnarinna. 

Nog fick jag de danska orden och visst har jag litet försökt att öfver-
sätta, men jag tror doften af den danska naiviten förgår, icke lär jag våga 
lemna dem till Dagbladet. 

Nu på ett par dagar ha vi haft litet köld, stundom ända till tio — 15 
grader. Eljest idel blida. I slutet på Januari plockades penseer, februari 
blåsippsknoppar o.s.v. I Sverge har man plöjt hela vintern — 

Riksdan väntas med säkerhet i höst. Ännu är dock ej kallelse utfärdad. 
Gud allena vet hurudant inflytande affairerna i Pohlen ha på våra. Jag 
tror att der gjutits mycket blod äfven för oss. Den som lefver får se hur 
allt sen gestaltar sig, när de blödt ut. 

Aprospos jag hörde i Hfors en litet rolig propos. Man berättade det 
Kejsarn sagt: »Det är så lugnt i Finland, att ingen nu ens ljuger uppror 
på dem, sen Bergen4  är borta». 

Janne Tengström (Måns),5  har förlorat sin unga älskvärda hustru och 
är nu enkling med två små flickor. Tengströmska slägten går ut! Af de 
ofrälse äro bröderna Gabriel och Fredrik enda återstående, af frälse grenen 
samme Janne. 

Runeberg ber dig låta veta huru dina penninge affairer stå. De lära 
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väl, tyvärr ej vara särdeles brillanta nu mera. 
Hvad tycks? Knutson skrifver att Helsingborgarne valt Garibaldi till 

hedersborgare6  eller något dylikt, och erna senda honom en tafla före-
ställande sin stad, och att Knutson lär komma att måla den! ! ! ! I san-
ning det kunde bli att slå Italienarne med häpnad öfver den svenska kons-
ten! Hvad förehar Prior? Hvad Kjellberg? Hvad Bissen? Utmärkt roligt 
att den sistnämnde synes vara dig vänlig. Hvarför ni ej fick Bissens atelier 
har jag alldrig vetat, nu gissar jag W:Bissen sjelf behöfde den. Säg äfven 
om nu i Rom finnes någon stor bildhuggare, och hvem? Äfven ville jag 
gerna veta hvilket namn nu för närvarande gäller högst bland bildhuggare 
d.v.s. om det finnes någon så der rätt afstickande stjerna. Äfven af tid-
ningarna ser man att karnevalen varit i onåd i år hos folket. Det är de-
monstrationernas tid nu. 

Den 15. 

Gratulerar till att Tidningarna från Hfors förkunna nu att sculptören 
W:Runeberg af Konstföreningen fått större priset eller 20 dukater, för i 
marmor utförda byster af artistens frejdade fader och Werner Holmberg. 
Stipendierna måtte ej kommit till Konstför: de nämnas ej med ett enda 
ord, men mycket missnöje med styrelsens knapphet i afseende å anslag 
för konsten framlyser i referatet, d.v.s. det synes att det framlyst i hvad 
som andragits vid Konstföreningens årsdag. Man får dock icke knota för 
mycket på regeringen. Financerna äro alltid ett svårt kapitel, pengar be-
höfs till alt, men de måste nånstäns tagas, och i år fodras endast utgifter 
åt alla håll men inkomster, hvar ta dem? Finanschefen Langensköld7  är 
i en bra svår mellanhand. Han har legat hårdt sjuk till denna tid 

Att alla vänner helsa dig och Rbg och Fredrik här nu närmast måste 
jag skrifva opp och ner likså att jag är Dig alltid din bästa vän 

Fredrika Runeberg 

... Jag tror att man fäster förhoppningar vid dig hos oss, och att man 
vill göra för dig hvad man kan; men nog räds jag ändå att det blir klent 
för i år åtminstone om ej mer än 1000 blir utdelade. Nå ännu kan man 
hoppas att det nu något blir. Kunde du få dig ett godt ord om din grupp i 
något blad så vore det visst i många afseenden galant, men det lär väl 
vara att hoppas för mycket. Finhet, d.v.s. slätfilning i utförandet är en sak 
som jag tror att man här fäster sig mycket vid. M:lle Åbergs menade 
Holmbergs öfra halfva ansigte vara likt. Emellertid tror jag man i all- 
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mänhet ej anser den rätt lik ... M:lle Åberg menade att din byst af Rbg 
vore så ojemförligt bättre än Sjöstrands, men dess sjukliga eller affallna 
tycke anmärka alla. Det var skada att den gjordes den sommar då Rbg ej 
var frisk ännu efter sin svåra sjukdom. Det vore galant om nån vid ex-
position finge lust på marmorgubben. Året är dock så ogint mot alt slags 
försäljning att man knappt törs tro på nånting. Rbg skulle ha god lust, 
(och jag med) till att beställa en tafla af Alexandra Frosterus, och nog vet 
jag hon gåfve full valuta för hvad man skulle utfästa i pris, men det får 
nu väl kanske ändå krypa i skrinet. 

Den 17. 

... Exposition i Hfors är ännu ej öppnad.9  Alexandra Frosteri taflor ännu 
ej komna," de ha gått postvägen och man fruktar att de råkat i olycka i 
Polen Det har varit så mycket i tidningarna den här tiden som skulle 
varit af intresse för dig, om konstföreningens verksamhet," (den har fått 
många, jag tror nära hundra nya deltagare i år) Topelii artiklar om de 
finska målarene i Paris o.s.v. Löfgren har målat en dam i stor kostyme-
ring, (forntida skulle jag tro) med blommor i famnen. Hon säges vara 
täck och behaglig, men ej se ut som en marquisinna eller dylikt som dräg-
ten anger utan en enkel älskvärd flicka. Så der ungefär vill jag minnas 
det stod. Becker och en annan Finne, mig obekant, hålla der på med 
större taflor, dvs. större compositioner osv12  

1  Fil.dr Kaarlo Bergbom (1843-1906), den märklige skaparen av Finska teatern, 
och 'hans trogna medhjälperska systern Emilie B. (1834-1905) hörde till Fredrika Ru-
nebergs mödernesläkt. 

2  Knut Felix von Willebrand (1814-93), prakt. läkare i Helsingfors, prof. vid 
HU 1856-74. Medlem av Kfs dir. 1863-66. 

3  HT 3. 3. 1863. Julianska brev. Första brevet till Julia Frank i Rom. Andra brevet 
ingick i HT den 7. 3. 

4  Greve Fredrik Wilhelm Rembert Berg (1794-1874), generalguvernör över Finland 
1855-61. 

5  Johan Martin Jakob af Tengström (1821-90), g. 1855 m. Karolina Wilhelmina 
Dorrendorff, d. 1863. 

6  I Bbl 26. 2. 1863 ingår utdrag ur ett brev från Knutson den 6 febr. till en vän 
i Borgå. K. som för tillfället vistades i Helsingborg skriver: »Borgarene här i staden 
ha utnämnt Garibaldi till hedersledamot i sin klubb, och lär jag komma att få måla 
en tafla öfver Helsingborg som skall tillskickas honom». 

7  Carl Fabian Theodor Langenskjiöld (1810-63). 
8  U. Victoria Åberg (1824-1892), landskapsmålare; fick grunderna till sin utbildning 

i J. A. Desarnods skola i Borgå. 
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9  Notis 14. 3. 63 i HT att Kfs exposition »först i nästa vecka» blir tillgänglig för 
allmänheten. 

10  HT 16. 3. 63. 
11  HT den 14 och 16 mars återges Kfs årsberättelse som lästes upp vid årsmötet den 

10 mars. 
12  Notisen ur ett parisbrev i HT 13. 3. 63. Damens kostymering i Ludvig XV:s stil. 

Om Becker berättas att han håller på med en större komposition med legenden om den 
helige Antonius. Den tredje finländske målaren som nämns i brevet är Severin Falkman 
sysselsatt med en genremålning med motiv från 16:de seklet. Adolf von Becker 
(1831-1909). Severin Falkman .1831-1889. 

10 

Borgå den lsta Aprill 1863. 

Min egen Walter! 

• • Här innelyckt lägger jag en papperslapp hvarpå jag antecknat allehanda 
ur tidningarna för att minnas nämna för dig. Det som gäller dig sjelf har 
jag ordagrannt afskrifvit, likså hvad eljest är med haröron (») försedt. 
Jag skall försöka på att komma mig till att alltid föra ett sånt der pro-
tokoll för din räkning. När du är så länge borta hemifrån, så kommer 
du alldeles från affairerna här hemma eljest. 

Mångt och mycket kan jag väl så komma att skrifva som saknar intresse 
för dig, då jag ej så noga vet hvem du här känner, men så kostar ock hvar 
nyhet endast besväret att skrifva en rad. De stora sakerna och de som skulle 
fodra längre omskrifning kan der ej så lätt inrymmas, men hvad som är 
af mera vigt antar jag att du får läsa i Svenska blad. En stor nyhet just 
färsk nu, är att Snellman är Senator. Han lär icke just hafva velat gå in på 
saken, men har nu på tre år antagit posten. Arppe 1  är adlad. Landtdagen 
höres icke af. 

Så der kom jag rakt in i stora verlden. Om oss sjelfva är icke mycket att 
säga; vi har lefvat mycket tyst nu några veckor. I morgon vänta vi hem 
alla tre gossarna från H: fors till påsken. Föret är alldeles miserabelt, dock 
ligger åisen nu åter temmeligen stark, sedan den var alldeles resfärdig, 

Jag hade för några dar sen bref af Topelius deri han skrifver: »Se-
naten har ställt 1000 rubel till Konstföreningens disposition, för organi-
serande af en högre undervisningsanstalt i teckning, målning och model-
lering i Hfors. Det är herrarnes sätt att komma från saken för så godt köp 
som möjligt. Emellertid lära de icke slippa oss så lätt. I morgon inlem- 
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nar K:för: Direction en anhållan till K:M:t om särskildt reseunderstöd 
för Walter, att i två år utgå från Senatens dispositionsmedel. Ansökningen 
stödes på åberopande af det utmärkta sätt på hvilket Walter sjelf doku-
menterat sina framsteg och derpå att han på egen bekostnad studerat i 
Köpenhamn. Beloppet måtte få bero på Senatens liberalitet. Vederbörande 
sjelfva, förberedde af Gripenberg,2  lära hafva tänkt på 300. rub om året. 
Jag sökte väl göra för G. begripligt att man icke därmed kommer långt i 
Rom, men missvexten får nu tjena till förevändning för allt. Emellertid 
gör nu anslaget för o s v, att man på denna räkning kan beställa äfven 
skulpturmodeller för ritskolan. När prof: skrifver till Walter vore kanske 
skäl att be honom sjelf tänka ut något arbete som K:F: kunde beställa.» 

På det sednare svarade jag ungefär så: måtte det kunna gå i lås. Men 
när man betänker hur billigt gipsbilder säljas så rädes jag K F afskräckes 
af äfven de måttligaste fordringar han för sitt arbete kan göra. Derpå 
nämnde jag om Isus beställning, onamngifvet naturligtvis, och sade att du 
ej ens sett dig för det priset kunna lemna annat än kopior, som dock av de 
och de skäl icke kunnat göras. Vidare: i början af året skref han att han 
rufvade öfver tanken att åt K. F. erbjuda den grupp han nu har under ar-
bete o s v, om K F derföre ville ge honom hvad den kostade honom sjelf 
och tillade att du sagt: ehuru detta väl tyckes vara det minsta man för ett 
konstverk kunde begära, blefve dock summan icke ringa. 100, möjligen 
150 nib. 

Detta skref jag i förrgår och fick i dag svar deri han skref: »att Walter 
utan för stora bekymmer om priset hitskickar sin Chiron. Jag uttalar visst 
bara min egen mening, men har all anledning att hoppas att K:F: gör för 
arbetets afsättning till högsta möjliga pris hvad den förmår, d.v.s. ifall 
K. F. ej genast har råd att inköpa det, exponeras gruppen med utfäst pris. 
Skulle då ej köpare finnas så torde väl hända att K. F. inköper gruppen 
på det sätt, att priset erlägges i tvenne terminer. Icke skulle det skada, ej 
heller genera Walter, tycker jag, om han confidentielt utfäste ett maximi 
och ett minimipris. Af dessa blir då naturligtvis det högre priset bekant-
gjort, och måste der prutas, så kan det ju blifva K. Fs sak, icke Walters. 
Jag ber dessutom om min hjertliga helsning och välönskan för hans vi-
dare framgång.» Synd och skada vore väl att sälja marmorbysten, den bör 
tillhöra famillen. Ingen känner, mig vetterligen, att den kan köpas, an-
nars hade nog speculanter infunnit sig. Runebergs byst af Walter Rune-
berg, hvem vill ej äga ett sådant arbete. Nog var det meningen att Lo-
renzo skulle låta på exposition anmäla den till salu, jag vet icke hvarför 
han ej det gjort. Vi tyckte här så att det kunde dock vara gods om du 
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finge sälja den, du kunde ju hugga en annan för hemmet; om än du skul-
le låta af annan hand hugga den nästan färdig, så hade du väl dervid 
vinst. Visst har dock denna sin historiska märkvärdighet i att vara den 
första finska marmorbyst, men pengarna vore dig också väl komna. 

Emellertid kan du nu på allt märka att Topelius är snäll och god emot 
dig som förr, och dessutom att K. F: rätt håller dig som sin gullgosse. 
Du har ock, tyvärr, nu ej många medtäflare om dess grace. Här är mera 
skralt nu med förhoppningar. Alexandra Frosterus är väl bästa löftet, 
måtte hon nu icke dras från konsten af sitt giftermål. Exposition säges va-
ra fattig i det hela. Alexandras taflor ligga ännu i Petersburg, Wrights 
»tjäderlek» säges vara utmärkt — Becker3  tycks man ej vara rätt förtjust 
i, åtminstone hvad jag hört. Mycket har jag dock ej än hört från exposi-
tion och tidningarna ha ej än redogjort ... 

Gud välsigne dig min älskade gosse. 
Din egen bästa vän Fredrika Runeberg. 

Runeberg hälsar dig af hjertat. Han skrifver nu åter. Han är orolig att 
du ej må råka i penningebeknip. Skrif nu som sagt genast.4  

1  Adolf Edv. Arppe (1818-94), prof. och universitetsrektor, sedermera ordförande 
i överstyrelsen för pressärenden 1865-1877, senator 1890-94. 

2  Sebastian Gripenberg (1795-1869), senator. Ordf. i Kfs direktion 1861-63. 
3  Utställde 1863 på Kfs expo »Savojardgosse räknande pengar» och »En medel-

tida lärd». 
4  Det följande utgör till största delen »protokoll» ur HT 16. 3. 63. Början av redo-

görelsen för Kfs expo ingår i föregående nr 14. 3., men endast senare delen refereras. 
Som bekant var Topelius sekreterare i Kf 1847-69. Ur hans tidning hämtar Fredrika 
Runeberg ofta artiklar och notiser som berör konst. 

11 

Borgå den 30 Aprill 1863. 

Min egen Walter. 

Nu börjar jag genast med det bästa jag vet att berätta, att nemligen Se-
naten på Konstföreningens rekommendation, anslagit åt dig för detta år 
500 rubel. Huruvida någon slags antydan finnes om att det kan fås så ett 
annat år ock eller icke, det har jag ännu ej reda på, men går det framåt 
för dig, så hoppas jag att, om ej allt här går öfver ända, du väl kan få ny 
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rekommendation och nytt anslag af samma slag. Altså kan du nu för ögon-
blicket åtminstone vara helt nöjd. Besagde 500 Rub lyftades i förrgår i 
Hfors, köptes derföre vexlar, och i dag afsänder Runeberg dem till Prior.' 
Nu är det så att vi gerna unna dig att icke behöfva afbetala gammal skuld 
med dessa penningar, utan önska det du så länge de räcka må få nöjet att 
känna dig på egen botten. Altså beräknas nu liqviden sålunda: till Prior 
sändes 500 rubel, dina egna pengar, af prispenningarna, 60 rubel, fick 
Lorenzo 40 som du var honom skyldig altså kom deraf hit 20, när du af 
dessa dig tillhörande medel betalar din skuld hos Prior, så bör du här hem-
ma i stället få ersatt 200 Rubel. 

Oklart skref jag nu. Men beräknar du saken, så finner du att för att du 
skulle utfå i Rom nu på en gång 520 rubel, så skulle till Prior böra skic-
kas 700. Som nu hvarken pengar finnas, icke heller vore skäl att på för-
hand sända så stor summa, så sändes nu de sagda 500, och du har här 
hemma altså af dina egna pengar innestående 200, och Runeberg har be-
talat Prior med hvad han lånat af dig. När du sedan åter behöfver pengar 
så behöfver du ej begära annat än blott att dina 200 rubel sändas dig. 
Detta synes mig rättast ställt sålunda, ty icke hade du tagit förskottet hos 
Prior på egna möjliga inkomster, utan det var på Runebergs räkning de 
voro tagna. ... Det vore minsann ej liten fröjd om du skulle börja få eget 
att hushålla med. 

I samma fart skall jag nämna hvad jag funderat på. Nu har jag ej 
träffat Isu på mycket länge, och der har varit ledsamma affairer sen dess. 
Det vill säga att Sackens affairer skola hafva runkat svårt, men lär det nu 
genom gubbens handläggning eller hur det gått, altnog han sägs nu vara 
på fötter igen. Emellertid har nu Isu, hvarje gång vi träffats frågat om 
sina gubbar. Huru menar du det vore, isynnerhet ifall din grupp komme 
att stå dig helst icke högre än 100 rub. om  man skulle fråga honom huru-
vida han vore lika nöjd med att taga den? D.v.s. för hvad den då skulle 
kosta dig, och mer kan du väl ändå ej räkna på. ... Han har synts så 
mån om att få ditt »förstlingsarbete», som någon sade om honom, att 
jag tror det han vore nöjd med anbudet; och så skulle man ställa det att 
det stode honom fritt att af slå. 

Nu sen dessa affairssaker äro bortgjorde kommer jag först till att få 
säga dig tack för tvenne dina bref. De voro dock så lagom att tacka före, 
det första ville ha pengar, det andra berättade blott att du var tråkig och 
dålig till lynnes. Gud styrke och bevare dig min egen gosse. Hemsjukan 
tar väl nu så strängt ut sin rätt då det just lider till den tid när du annars 
börjat skynda på dina arbeten för att hinna hem. Måtte det nu snart bli 
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bättre med dig. Kanske kryar det nu litet opp dig att utsigterna för att 
sjelf besörja din lefnadskostnad för en tid framåt, betydligt ljusnat ... 
Men ser du min Walter, man vill knappt tänka på sig och de sinas fromma 
rätt ifrigt när så mycket stora saker stå för dörren. Du läser ju svenska tid-
ningar och vet således att möjligen krig står oss för dörren. ... Fennoma-
nerna styra genom sina tidningar allmogen, deras parti är säkert det mäg-
tigaste för ögonblicket. Jag har ej kunnat redogöra för huru i stort nu för 
tiden pågår Finlands förfinskande innan det blifvit helt ordnadt, men inom. 
20 år torde här bli nog svårt för de svenska finnarna att lefva. De, fenno-
manerna, äro således stolta och nöjda. Nu i ögonblicket kom tidningar; de 
låta nu alldeles fredliga. Nästan troligt är väl nu ändå att intet krig blir af, 
och således både fruktan och förhoppningar onödiga. 

I Hfors tidningar står: »Konst understöd. I anledning av Konstförening-
ens derom gjorda framställning, har Kejserl: Senaten d. 15 aprill af de 
till dess disposition ställda medel, beviljat skulptören Walter Runeberg, 
till befordrande af hans studier i Rom, ett understöd för innevarande år 
af 500 rubel silfver.2  

Ja, se dina verser. Tack för dem. De voro nog mera bra, och voro som 
jag skulle mena) intet fel i tekniken heller att anmärka. Jag tycker om 
dem, läste opp dem för Rbg som tyckte samma med, skref af dem och 
sände till Lorenzo 

Nya finska sedlar å större valörer än de hitsils utgifna utkomma snart. 
Studenterna ha förehaft något grums sins emellan den här tiden. När 
Snellman blev Senator höll en skara studenter för honom tal, det vill säga 
Chrohn3  talte, men orden föllo sig så att man nu »hoppades det styrelsen 
skulle bli mera nationel sen S: kommit in i den». Detta lär ej ha smakat 
dem som möjligen ansågo styrelsen ha varit så pass som den i sin svåra 
ställning kunnat, och som isynnerhet icke ansågo ordet nationell betyda 
i vårt land det samma som fennomansk. Nu kom protest i tidningarna af 
78 (om jag rätt mins) studenter (namnen ej införda) som menade att 
opinionsyttringen varit af enskild natur och icke på kårens vägnar, ty 
sammankallning, anslag o.s.v. hade ej skett på tillbörligt sätt, hvarföre en-
dast de närvarande kunnat anses representerade. Närmare har jag ej reda 
på gången häraf men förmodar de lugna sig igen. Åbo petitionerar om att 
dess jernväg må komma i fråga vid landtdagen. Adelsuniformer fastställda 
för landtdagen! Landtdagsordning utkommer, men icke order om kal-
lelse till den. Ärenderna lära nu vara förberedda. I musikhandeln i går 
utkommen: »Kajsaniemi polka, tillägnad Finlands studenter af Frans Höi-
jer.» Döfstumskolan i Borgå, som nu fått statsanslag, invegs i går i sin 
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nu större publika skepnad. 4  Langensköld fortfarande mycket sjuk, för 
ögonblicket litet bättre, men troligen ohjelplig — Men hvad värre är: To-
pelius är hårdt sjuk i bröstinflammation! Dock låta icke noticerna som om 
man skulle misströsta om hans vederfående. Det vore en ryslig sorg om 
han skulle dö... 

Helsa herrskapet Dietrichson hjerteligen från oss och lyckönska dem 
till sin förstfödde. Eget nog är detta den andra underrättelse om barns fö-
delse jag från Rom erhållit. Sjöstrand skref enkom med posten annonce 
på en rad om sitt äldsta barns födelse derifrån. 

Jag har denna tid läst den hädangångne unge Edvard Flygares resean-
teckningar.5  En del av dem är från Rom. Jag läste dem alt med en känsla 
som om jag haft bref från Dig. Jag såg dig färdas och erfara allt hvad han 
beskrifver och hans sätt behagade mig särdeles. Synd på flink gosse att 
dö så tidigt! Alt hvad jag läser från Rom intresserar mig eljest nu så sär-
deles för din skull. 1 det hela har du bra litet gett till bästa dina intryck af 
Rom. Dina utfärder har man med stort nöje följt med, men af hvad till 
staden och konstlifvet hör har du sagt litet. Naturligtvis meriterar ej att 
räkna opp hvad som finnes i Rom, det vet man nog, och det kan du gerna 
antaga som temligt bekant; men hur du sett och när du sett och hur du 
känt och funnit dig vid allt detta, och i allmänhet hur du finner dig i det 
romerska lifvet, det veta vi ej mycket. Colosseum, den misslyckade Car-
navaln, den gamla kyrkan hvars namn jag nu ej mins, julfirandet, ja knappt 
mera. Nå, ja åtskilligt dock smått emellanåt, men man ville dock lefva 
mera med dig. Har du hela tiden endast arbetat på Chiron och Akilles, 
als inga biarbeten? Hvad arbeta de andra atelier bolagisterna? Att träffa 
gamle Bissen måtte ju varit smått roligt. Den gubben att han alltid är så 
med munlås försedd, om han nu ändå sagt dig något om din grupp! Nu 
gissar jag väl att den lider till sin färdighet och förmodar väl att i Rom 
alla tider finnes tillfälle till att exponera. Bra kärt vore naturligtvis om 
den vunne bifall. icke är det underligt om konstnärer bli fåfänga som man 
skyller dem före; hela deras väl eller ve ligger ju på om de kunna vinna 
bifall. Berömmet skall ge dem mat och möjlighet att lefva till och med ... 

Rotkirchs ha bett af Fru Hornborg att få hennes minsta flicka till läs 
och lekkamrat med deras Mi. Jag hoppas detta skall bli en bra funde- 
ring.6  

När ditt förra bref kom, hade Rbg ej pengar utan skrefs om saken till 
H:fors der det skulle fås. Bergmästarn gjorde sig litet vigtig i förargelsen 
öfver att fruntimmer blandade sig i saken, Runeberg hade nemligen bett 
mig skrifva och hvarken ides eller hant bra sjelf. Så skref han hit ett bref 
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för att få knottra och så fördröjdes Runebergs yttermera bestämmanden 
genom att ångbåten kom i oskick och ej gick på några dar, mellertid hade 
posttimmen gått ut, innan vi fingo veta af ångbåtens icke kommande, och 
så gick tre dar innan nästa post afgick. En vecka försenades sålunda pen-
ningeremissens afgång 

Gud välsigne dig min egen. 
Din gamla Mamma Fredrika Runeberg. 

1  Hans Peter Prior, grosshandlare, far till Laurits Prior. 
2  HT 28. 4. 1863. 
3  Julius Krohn (1835-88), litt. historiker, skald. 1862 docent i finska språket, e.o. 

prof. 1885-88. 
4  Notis i Bbl 19. 2. att H.K.M. hade beviljat dövskolan i Borgå ett årligt anslag 

på 600 rub.s:r. Invigningen skedde 29. 4. och skildras i Bbl. 30. 4. 1863. 
5  Skizzer och noveller af Edvard Flygare Efter författarens död utgifna af hans mo-

der Emilie Flygare-Carlen. Stockholm 1860. Boken omfattar 381 ss. inklusive en bio-
grafisk inledning av J. A. Kiellman-Göranson och består av två avsnitt: »Från utlan-
det» (Paris och Rom) och »Från hemlandet». Edvard Flygare, f. 1829 i Emilie Flygare-
Carlens äktenskap med provinsialläkaren Axel Flygare, var från september 1851 till 
juni 1852 på resa i Frankrike och Italien. Han avled julnatten 1852. 

6 Konrektor Alexander Moritz Hornborg (1813-56), som ofta nämnes i den rune-
bergska vänkretsen, inflyttade den 1 dec. 1842 med sin familj från Lovisa till Borgå. 
G. 1839 m. Wendla Johanna Lagus. Av deras åtta barn nämnes i breven: 1. Axel 
Gustaf, f. 1841, fil.mag. g. 1866 m. Nadeschda af Klercker. 2. Hilda Carolina (1845-
1914), g. 1876 m. fil.mag. Rudolf Lindblad (1830-1912), lektor i tyska, franska, 
historia vid Borgå gymnasium, senare Borgå lyceum. 3. Alma Maria f. 1853. Det var 
hon som blev Mi Rotkirchs lekkamrat. G. 1876 m. kamrer Albrecht Hornborg. 

12 

Kroksnäs den 22 Maj 1863. 
Min egen Walter! 

... Förra onsdags reste vi, Rbg och jag till H: fors, der dröjde vi till lör-
dagen, måndag började jag ordna till utflyttningen till landet, i går kom 
jag ut, i dag har jag bråkat och ordnat hela dagen för att vara hygglig 
att i qväll ta emot Rbg och nu ehuru jag är grufligt trött, vill jag dock 
skrifva i hopp att med morgondagens post få afsändt. 

Älskade min Walter, måtte du nu vara bättre till mods! Det var ett 
altför ledsamt bref det sista. Hela brefvet endast några få rader, och deras 
innehåll: att du var hemsjuk och dålig till lynnes. Gud gifve det nu 
måtte vara bättre. Ack, du omgifves väl nu af en vår, så herrlig som man 
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målar Italiens; här ha vi nu grufveligen kallt och ruskigt, få grader öfver 
fryspunkten ofta, och vegetation kommer ej ur en fläck. 

... Att icke du fått mitt bref med notice om dina 500 rubel för ett 
år anslagna, tvekar jag ju ej, liksom att du icke fått pengar från Köpen-
hamn, spiller altså ej derpå tid. Gabriel Lagus 1  har i dessa dar hemkommit 
från utländsk resa (med brodren Robert som dog under färden jag vill 
minnas jag det nämnt) han, Gabriel, hade dröjt en månad i Köpenhamn 
der just exposition pågått, sade att han saknat att du ej der haft något 
exponerat, jag vet ej säkert, men jag inbillade mig att det let på tonen som 
om någon der skulle nämnt sig sakna dig bland exponenterna. Mycket 
berömmande talte han om unga Bissen, äfven det ansåg jag att ha varit 
i säck innan det kommit i påse. 

Jag längtar att få höra något om din grupp som väl nu är eller snart 
blir färdig. 

... Men nu måste jag till den yttre verlden, och deraf först till den 
sorgliga sak som du väl sett i svenska tidningar omtalas, att Helsingfors 
nya ståtliga theaterhus brunnit opp, rubb och stubb. Anledningen till el-
dens löskomst har man ej lyckats utreda. Den började om natten när 
ingen eld brann åt den trakt af huset der det började. Schantz förlorade 
alla instrumenter för sin orchester, noter i massa, deribland egna, äfven 
ännu ospelta compositioner. Aktriserna sina garderober. Skadan var mycket 
stor. Huset var brandförsäkrat till några och 80,000 rubel silfver. Man ta-
lar om att det skall vara återbyggt 1864 om hösten, »qui vivra, verra». 
Cygneus säges hafva sörjt mycket tror man. Topelius var då ännu sjuk 
men är nu bra. 

Emellertid just samma dag då alla tungor talade om den om natten 
skedda olyckan, inträffade händelser af ett intresse sådant att redan mid-
dagstiden ingen mera talade om branden. Älven härom förmodar jag 
svenska tidningar ge noticer, alltid lyckas det att tränga sig fram, på ett 
eller annat sätt. Jag vill dock, i hopp att det kommer dig till handa, be-
rätta saken sådan jag känner den, och har varit mycket otålig att öfver 
en vecka ja halfann, gå och bära härpå utan att kunna hinna skrifva. Först 
ville jag dock ock vänta litet för att se utvecklingen. Saken är nu den att 
från högre ort, man är ej fullt säker på huru högt oppifrån, kom tillsä-
gelse att Finnarne borde inkomma med tillgifvenhetsadress liksom många 
ryska inkommit. Kanslern (Munck) 2  sammankallade professorerna, (eller 
om det var vid eljest sammanträdt consistorium mins jag ej) och föreslog 
att en slik adress skulle ordnas och underskrifvas, och hade han med sig 
förslag till sådan i consept. Snellman förordade saken ifrigt, Arppe likaså, 
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äfven många andra professorer voro icke deremot, men andra ogillade och 
nekade att underskrifva. Hela Juridiska fakulteten sade nej. Sakens afgö-
rande uppskjöts till nästa lördag. Ett sammanträde (hos Munck) tror jag 
ägde ock rum, der åter Snellman med vild ifver drifvit på saken, så att han 
slagit näfven i bordet. En annan som talat emot hade ock slagit på samma 
sätt, hett lär det gått till. Emellertid fingo studenterna nys om saken, rygte 
gick ut att man skulle samlas på läseföreningen på eft midd. 200 studen-
ter voro snart tillsammans. Beslut fattades att hvarje fakultet skulle välja 
deputerade för att gå till hvar fakultet sina professorer. De skulle andraga: 
att då de hört det adressen skulle afgå i universitetets namn och studenterna 
således också dervid skulle representeras, så ville de meddela sina lärare 
hurudan opinionen inom studentkorpsen vore, att de nemligen ansåge en 
sådan adress icke böra afgifvas då en sådan skulle innebära ett gillande 
af regeringens förfarande i Polen. Beslutet fattades enhälligt, alla, äfven 
Snellmans ifrigaste anhängare. Deputationerne afgingo, (Hannes var en 
af physico mathematikernas ombud) De flesta professorerna togo illa emot 
deputationerna, värst af alla tysken, astronomen Kriiger, som började träta 
på tyska när ej Svenskan räckte till. Man ansåg saken som att: ägget vill 
lära hönan. Lördagen när åter consistorium skulle samlas, samlades stu-
denterna alla trappor och gångar fulla i universitets huset och skingrades 
först när alla professorer hunnit samlas på consistorium. Nu gick det så 
att när fäderne kommo ut derifrån hade studenterna åter samlats, men 
emellertid hade hela saken icke företagits i consistorium den dagen, och 
så vidt man vet, alldeles afsomnat. — Gouvernören hade tillsagt magist-
raten att borgerskapets äldste skulle sammankallas för att afgifva adress, 
och fick till svar att de väl kunde sammankallas men att svaret skulle bli 
nej, och så förföll äfven der saken i tysthet. Från Åbo, Tavastehus och 
Wasa kommo nej. Om flera försök blifvit gjorda, känner jag ej, men nog 
tyckes det nu som altihop skulle afsomna. Allmännaste åsigten synes hafva 
varit den att en sådan adress i nuvarande stund vore ett gillande af Polska 
affairerna, och dertill något liknande på sätt och vis det hedersord att 
ej rymma som fångar stundom gifva. Somliga, Snellman deribland, säges 
hafva menat att, förunderligt nog, i denna stund Finland kan ha någon 
vigt i de stora verldshändelserna, och att en sådan adress skulle förtaga 
vestmakterna lusten att börja krig mot Ryssland. Andra åter säga att om 
Kejsarn genom en sådan adress vinner säkerhet för det ej Finnarne resa 
sig i fall af krig, så stärkes han deraf i den afsigt mången tror honom ha, 
att nemligen sjelf förklara krig mot Sverge. Du kan föreställa dig huru 
här politiseras och resonneras! Huru ungdomen är i eld och lågor! Sensuren 
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har knipit till sin tång åter, sen den ren syntes nästan ej mera skola brukas.`~' 
Att Snellman är Senator har jag väl skrifvit, detta tror jag allmänt gil-

lades, hvilket ingalunda varit fallet med hans nyss omtalta uppträdande. 
Jag fruktar hans popularite lidit svår knäck. Det gör en onds om en gam-
mal vän. Han stod högt, kanske högst, i gunst af landets alla män, och 
nu har man svårt att ens försöka taga honom i nån slags försvar emot den 
allmänna förkastelsedomen, man vill ej ens höra derpå numera. Ja, ännu 
ett är att Langensköld, som alt ännu lefver ehuru fortfarande sjuk har 
tagit af sked från Financechefs posten, och att Snellman nu är chef för ena 
afdelningen af financeverket. 

Du märker att man haft mycket att prata om denna tid, och nu komma 
vi så i all tysthet här på Kroksnäs, att vi ej veta ens om verlden skulle 
komma att stå på hufvudet. För en vecka sedan berättades att Ryssland 
hade förklarat vestmakterna krig, men nu märker man att det är en anka. 
Många äro här krigslystna, andra fasa och bäfva för krig, och i sanning 
nog borde en hvar betänka sig två gånger på den saken, utgången är alltid 
oviss, men svåra lidanden säkra för vårt land i fall af krig. Gud ske lof 
att man ej hör till dem som kan lägga ett strå i vigt på hvarken krigets 
eller fredens vågskål — 

Nu till våra egna små affairer från de stora allmänna. Af Mamsell Lin-
degren hade jag nyss bref, hon kommer nu på våren för att företaga Rbgs 
porträtt. Förmodligen kan väl hon komma att lyckas, det tycks som det 
blifvit möjligare att få honom lik efter en mängd fotografier af olika 
slarfvar nu fått likhet ehuru de i konstmessighet varit totalt förfelade. Bra 
mycket hellre hade jag i stan emottagit henne än på Kroksnäs der både 
depens och besvär blir större.3  

Alexandra Frosterus kommer snart hem.4  Tvenne hemsända taflor af 
henne äro nu i helt annan stil än hennes Diisseldorfer taflor. Man känner 
det franska maneret. Nog synas de ha mera lif kanske än hennes förra, 
och monne icke hon genom sammansmältningen bilda sig något som blir 
det bästa. Nog är hon en bra lof vande pensel, måtte hon nu fortgå. Den 
som man då als icke skall öfverse är Victoria Åberg. Hon har nu på expo-
sition ett större landskap som als inte skäms för sig. Det står invid Holm-
bergs sista tafla och kan ändå ej behöfva rodna. Det jag mest har deremot 
är att maneret är så likt att man skulle tro Holmberg hafva målat det, 
men det lär väl vara den gemensamma skolan, utan att derföre behöfva 
vara imitation. Jag vore als icke emot att äga den taflan. 

Carolina Borgströms prisade utomordentligt dina byster och förundrade 
sig öfver dina hastiga framsteg. God dager ha dina byster vid utställ- 
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niogen, men huruvida alla veta att observera dem då en mängd gipser stå 
öfverallt framme. Runeberg som träffat mera folk än jag, säger att det låter 
att de tyckas vara väl ansedda. 

... En del af Hfors theaterns nu sysslolösa syjetter lära i dessa dagar 
komma för att spela en afton i Borgå.7  Amerikanarn Taylors som rest i 
Sverge och Norge och till och med en snutt af norra Finland, läst och 
känd till namnet väl hos oss, har från Petersburg skrifvit att han innan 
kort kommer hit. I vintras ren hörde vi att han sagt att han måste kom-
ma för att göra bekantskap med Rbg. Äfven honom toge man mycket 
hellre emot i stan! Fredrika Bremer har skrifvit att i år reser hon ej, men 
nästa sommar ernar hon sig till Finland och så på en liten tur för att lära 
sig känna Ryssland. Hon är något gammal att just ta nästa års resor på 
hyllan. 9  

... Af Lina har jag ej nu hördi på länge. Nu just faller mig in: tänk 
om Snellmans financepost blefve gynnsam för Konstakademi och för dig 
att trygga din framtid. Det ligger något emot att här nu ej finnes någon 
duglig målare att ta till lärare, målarekonsten är nu här bäst representerad 
på qvinnolinien, och man vill ej ha professorskor.1° Hade Holmberg lef-
vat så tror jag att det påskyndat en konstinstitution då man tyckt sig ha 
folk att använda till lärare och tillika att sörja för dem på hederligt sätt ... 

Din egen Mamma. 
1  Gabriel Lagus (1837-96), författare, pedagog. 
Robert Erik Lagus, bror till Gabriel, rättshistoriker, f. 1827 i Åbo, d. 25 febr. 1863 i 

Montpellier. Dödsruna i HT 6. 3. 63. 
2  Johan Reinhold Munck (1795-1865), generallöjtnant, vicekansler för HU se-

dan 1855. Tidigare chef för kadettkåren. 
3  Intensiva påtryckningar lyser igenom ur notiser i tidningspressen. Den 3 maj upp-

lyser FAT sina läsare om, att »ingen sådan adress afgått ifrån Finland som Nordiska 
Biet hört förmälas vara anländ till St. P:burg» och påpekar att en »Finlands adress» 
icke kan utgå annat än från landets församlade representanter. 

4  Sommaren 1861 var planer å bane att den svenska målarinnan Amalia Lindegren 
skulle göra ett porträtt av Runeberg för Londonexpositionen. Planen strandade på Rune-
bergs sjuklighet vid den tiden. Den gången kom krigsryktena emellan. Arbetet blev aldrig 
av. »Ledsamt att sålunda blef om intet en bild som väl troligen skulle blifvit ett verk-
ligt och godt porträtt af de af ingen med full sanning återgifna dragen af Runeberg,  
i sin hälsas dagar». — Fredrika Runeberg: Anteckningar om Runeberg 137. — BAS 158. 

5  Efter studier i Paris 1862-63. 
6  Carolina Borgström, f. Kjemmer, 1807-85, g. 1827 m. sedermera kommerserådet 

Henrik Borgström, 1799-1883, Brunnsparkens och Djurgårdens skapare. Borgströms 
porträttbyst i Djurgården utförd av Walter Runeberg. 

7  Annandag pingst gavs två komedier. »Jag äter hos min mor» och »Svaga sidan» — 
»franska fabrikater i minsta detalj». Efter första pjäsen läste m:lle Nerman med känsla 
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och smak Julkvällen av Runeberg och hr Forssberg Döbeln vid Jutas. Den 26 maj gavs 
likaså för fullt hus första tablån i akt 2 av Daniel Hjort, »Emelies hjärtklappning» och 
»En fattig ädling», »alla hörande till bättre pjäser». M:llerna Freja Ryberg och Nerman, 
den förra som Katri och fru Godard, den senare som Emelie verkligt excellerade i sina 
roller. — Bbl. 28. 5. 1863. 

8  19. 11. 1863 ingick i Abl en längre »autobiografisk skiss» av Byard Taylor. 
T. hade gjort talrika resor i Europa och Asien och skrivit sju reseskildringar, den sjunde 
kom ut 1859. 

9  Fredrika Bremers sista stora verk Livet i gamla världen, 1860-62, var resultatet 
av fem års studier och upplevelser under resan till Rom, Aten och Jerusalem. Ett 
tecken på hennes vitalitet var att hon, knappt färdig med det stora arbetet, planerade 
sin resa österut till Finland och Ryssland. 

10  Då Konstnärsgillet grundades år 1864, blev det till en början en sammanslut-
ning av endast manliga konstnärer, författare och konstvänner. Redan 1866 beslöt man 
likväl att också kvinnor skulle få ansluta sig som medlemmar i gillet och följande år 
inskrev sig inte mindre än 25 kvinnliga medlemmar, bland dem dock endast en bild-
konstnär, Emma Gylden. 
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Kroksnäs den 17 Junii 1863. 

Min egen Walter. 

Tack, du min egen, mig så käre, för ditt snälla bref af den l7de Maj. 
Ett från mig skrifvit första dagen på Kroksnäs, om jag rätt minnes, 
måtte du väl fått. Alt står här väl till Tengströms bo nu på sitt Kroks-
näs. De vänta Tikkanens barni hitut i afton. 

... Det var bra roligt att få höra af dina bolagister något, och i all-
mänhet var du särdeles meddelsam i sista brefvet. Tack derföre! Nämn 
äfven nåltongång om ni ännu bo på samma sätt i ett rum, och på samma 
ställe som förut. Att Bissen lemnat Rom var helt ledsamt. Hans studio 
få ni väl ej ändå heller. 

Sacken gjorde sig stora förhoppningar om säkerheten af en blifvan-
de konstakademi. Så säker gör jag mig icke. Nog är det dock bra att der-
med ännu ej hastats så att man skulle intagit en utlänning, nu tror jag 
väl att om det går framåt för Dig, så torde du väl kunna anses för sjelf-
skrifven om en lärarepost blefve inrättad i bildthuggeriväg. Tengströms 
hafva a 100 Rub köpt en tafla af Demoiselle Åberg och gett Bror Fredrik 
den i present.2  Det är en i mitt tycke bra vacker tafla. Det enda jag ville 
anmärka är att den för mycket påminner om Holmberg som också är 
hennes ideal. Minnes du att Runeberg hade betingat sig på en exposition 
en tafla af Holmberg som blef honom afhänd på ett litet dumt sätt af 
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en Ramsay. Samme Ramsay3  har nu gjort en stor cession, altså kommer väl 
taflan att säljas. Få se om den ännu skall hamna hos oss. Vår »van Loo» 
är allt hos Bergmästarn, och jag räds den blir det. Kanske hade det 
varit så godt att ge honom den i present genast. Jag räds dock att han 
ej skulle värdera den gåfvan då den är på lotteri vunnen. Kanske rättast 
vore att köpa af Dig Rbgs marmorbyst och ge honom. 

... Om de stora adressfrågorna hvarom jag i mitt sednaste bref vid-
lyftigt skref, förmodar jag du i Aftonbladet läst nog så jag ej vidare 
behöfver förmäla om den saken. Först hitkommo aftonbladsnumrorna helt 
nersotade, nu har man ändrat taktik och låter nästan allt passera och 
äfven våra egna blad ha fått orda i saken. Stor fiasko har propositionen 
gjort ehuru i förnyade repriser försök gjorts. Få se om vi ännu få äta 
opp den soppa vi kokat, när en dag Polen dukar under. Jag rädes nemli-
gen att så kommer att gå hvad besagde land beträffar. Vi få då kanske 
nog äta opp våra gerningars frukt, och dock har vårt lilla land ej kun-
nat, med bibehållen ära, annorlunda handla. 

Man äflas nu i tidningarna att få af landet antagen en Finsk handels-
flagga för att sedan begära sanction för den. Man är ej ense om färger-
na. Topelius strider för blå och hvit, annat parti för röd blå gul. Ett 
rykte och en vers för den sednare har man låtit utgå i Rbgs namn, 
men det är allt osanning. Hvems fabrikatet är veta vi ej.4  Ja, dina sed-
naste verser. De äro svagare än de du sände näst förut. Ungefär samma 
ämne är omsvängt och omsjungit mer än en gång förr. Dina verser, som 
Lina skref af åt mig, kommo här om qvällen fram och Rbg och Lorenzo 
gingo genom dem och fann flere stycken rätt goda, men jag saknar 
fler ... Vi ha lefvat här i yttersta sus och dus. Utom fyra dar då vädret var 
för oöfvervinnerligt ohyggligt fult, hade vi alla dar haft fremmande i 
massor ordentligt, ända tills sista lördag sen åter ha vi nu varit hos Teng-
ströms turvis med det de varit hos oss. Walmquist, hilda (hvilka nu blif-
vit mycket vänliga) aktriserna Rydberg (2 st) och Nerman, Borgmästar 
Holm,5  Sjögren,6  Casem Carstens, Hallonblad,7  Juselius,8  en Frosterus, 
Lille,9  herrskapet Eklund,1° Nordströms, Sacken, två Chydenier Anders 
et Carl," Lagerborg, Berg, Sederholm, Saelan,12  Estlander,13  Schauman, 
Rotkirchs, fru Mörtengren,14  o s v 20 officerare hade en dag hyrt en 
ångbåt för att komma ut, men kapten fick hinder, och sen de väntat par 
timmar blef intet af; nå så fru Öhman kunde ock intressera dig att veta 
hafva varit här. Flera af dessa ha dröjt flere dar, andra blott öfeer en 
natt, några, högst få, rest samma dag. Du kan finna att Rbg haft nog af 
sällskap och gamla mamma nog af bråk ... 
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Löfgren15  och Becker (?) ha fått taflor antagna på exposition i Paris. 
Gabriel Laguses tragedi16  är antagen att spela på Kungliga Theatern i 
Stockholm, detsamma har jag väl ren berättat om Wexells Daniel Hjorth. 

En artikel som konstexposition i H:fors17  slutar sålunda: Till sist hafva 
vi sparat expositionens vigtigaste företeelse, nemligen tvenne marmor-
byster utförda af finsk hand. Det är härför årets konstutställning framför 
andra års skall upptecknas i konstföreningens annaler. Herr Walter Rune-
berg har med dem visat att han skall kunna uppfylla de förhoppningar 
hemlandet ställer på hans talent. Han har visserligen än ett godt stycke 
väg att tillryggalägga. Men hans mjuka hand och hans ädla uppfattning, 
företrädesvis ådagalaggda i porträtt bysten af Werner Holmberg, skola 
förkorta densamma. Artikeln lär väl vara af den Estlander,18  som i 
Dagbladet plär skrifva konstkritiker. Jag är eljest mycket förtretad på 
honom för en mer än obeskedlig recension öfver min Sigrid Liljeholm." 

... Emil Nervanders »vid Anjala» 2° har fått mycket mera beröm i 
tidningar än mig den synes förtjena. Många och långa recensioner. En-
dast Litteraturbladet är strängare. Boken synes mig matt och temligt 
klen. Donner21  har och fått beröm med fulla händer, mycket mer säger 
man än hans digt häfte lär förtjena. Det säges vara matt. Jag har ej läst 
det än — 

Carolina med döttrar helsa dig kärligen. De ha nu fått pelare till dina 
byster. Oldenburg,22  ägare af Broströmska fabriken, har sederat boris, och 
på auction der fick Carolina pelarne å 7 rub stycket. De kostade hos 
Broström 10 å 12. 

... Den 15de September väntas att Landtdagen skall öppnas, men intet 
officielt är derom tillkännagifvit. Det tyckes dock som om tiden ej vore 
altför lång för att hinna få allt i ordning med val o s v . om det verkligen 
skall bli af. 

... Er gemensamma studie ser väl helt tom ut när en hvar endast 
har hvad han sen hösten arbetat på. Får den nånsin besök af nån siare? 

... Det är dock ett långvarigt arbete på en sådan grupp. Tålamod 
finner jag att bildhuggare konsten fodrar mycket åt alla håll, mera än 
andra konster ... Att dess verk bli så ofantligt dyra, faller sig för mig alt 
mer och mer klart, men ock med samma svårigheten att i Finland för 
dem kunna räkna på afsättning. Nå hästmodell måtte du då åtminstone ej 
behöfva betala dyrt ... 

Gud välsigne Dig. Alla här hemma helsa Dig kärligen och vänligen. 

Din egen bästa vän Fredrika Runeberg 
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1  Johanna Tikkanen (1856-1936), g. 1879 m. sedermera e.o. prof. i allmän historia 
vid HU M. G. Schybergson. Johan Jakob Tikkanen (1857-1930), den kände konsthisto-
rikern 

2  Landskap, 104,5 x 73 cm. Tillhör friherrinnan Martina Standertskjöld-Nordenstam, 
f. Castren, Degerö gård. 

3  Anders Ramsay (1832-1910), memoarförfattare. 
4  BAS 145 f. redogöres för en diskussion i brev mellan Fredrika Runeberg och Zach- 

ris Topelius om en eventuell finländsk handelsflaggas färger och utseende. Frågan hade 
kommit upp i samband med krigsfaran efter polska upprorets utbrott då t.o.m. tanken på 
en eventuell neutralitet för Finland hade blivit väckt. 

I en rec. av BAS den 29 maj 1927 i Hbl anförde prof. Gunnar Castren en strof om 
den s.k. Dagbladsflaggan, som enl. en tradition, meddelad av prof. Hugo Pipping, 
hade författats av Runeberg. Strofen lyder: 

Rött tecknar här de tider flydda, 
då blodet flöt för svärd i hand, 
och stålet skall vårt guld beskydda, 
och guldet är vårt fosterland. 

Då det i Castrens recension anmärkes att det vore av intresse att få traditionen 
bekräftad, meddelade ingenjör Max Pipping i ett brev till sin bror, prof. Hugo Pip-
ping, vad han hade hört om strofens tillkomst. Enl. detta brev (Hbl 20. 11. 1927) 
hade lustjakten »Häradshöfdingen», som protokollssekreterare Fritz Pipping var del-
ägare i, en gång omkring 1860 — det måste väl ha varit sommaren 1863 då flagg-
frågan hade tagits upp den föregående vintern — ha gjort en färd till Helsingfors 
östra skärgård, där Runeberg hade stigit ombord. På »Häradshäfdingen» fanns Dag-
bladsflaggan — röd med ett dubbelkors i stålblått och guld. Då Runeberg såg den, 
bad någon honom skriva en strof på den. Han skrev då ner den anförda strofen. 
Flaggan med de runebergska raderna bevarades länge på Ängholm, som tillhörde proto-
kollssekreterare Pipping, men har sedan försvunnit. 

,Mot detta meddelande står Fredrika Runebergs dementi i brevet den 17 juni 1863. 
Jfr dock brev d. 18 aug. 1863 som berättar att »en del af Dagblads herrarna» varit 
på Kroksnäs och haft med sig en flagga åt Runeberg osv. Här öppnar sig ånyo en 
möjlighet att traditionen har sin grund. 

5  Carl Magnus Holm (1819-1882), borgmästare i Borgå 1862 till sin död. Sta-
dens representant vid lantdagarna 1863 och 1867. 

6  Rudolf Sjögren (1835-91), från 1861 piano- och sångpedagog samt körledare i 
Gamlakarleby. Brorson till J. L. Runeberg. Tidigt föräldralös och adopterad, genom-
gick Sjögren musikkonservatorium i Stockholm, fortsatte pianostudier i Reval. An-
sågs vara en av vårt lands främsta pianister och företog på 1850-talet m. violinisten C. 
J. Lindberg o.a. konsertresor i Finland. Utg. under sign. »Rudolf S S. » ett 30-tal 
sånger och pianostycken. Alfhild Porslin i Sohlmans musiklexikon. Stockholm 1952. 

7  Herman Hallonblad (1825-94), konstmecenat, donator, borgmästare i Kexholm 
till 1861 då han tog avsked. 

8  Berndt Vilhelm Juselius (1807-73), hovrätts extra notarie, ägare av Boe gård 
till omkr. 1860 då han flyttade till Borgå. 

9  Bengt Olof Lille (1807-75), prof. i kyrkohist. Nära vän till Runeberg ända från 
studenttiden. 
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10  Kapten Anton Fredrik Eklund (1816-81), på Kråkö-Storgård hörde till Rune-
bergs jaktkamrater. G.m. Augusta Wideman (1829-71), omg. 1874 m. Olga Alexandra 
Ottilia Woivalin. 

11  Anders Chydenius (1833-96), red. vid HD från 1862, huvudred. efter Lager-
borgs död. Carl Ch. Chydenius (1833-64), fysiker. 

12 Anders Thiodolf Saelan (1834-1921), överläkare vid Lappvikens centralanstalt 
1868-1904. 

13  Trol. J. A. Estlander, (1831-81), prof. i kirurgisk klinik. 
14  Minette Mörtengren, f. Munsterhjelm, änka efter poeten löjtnant Frans Mörten-

gren, som 1862 avled vid endast 29 års ålder. 
15  Konstnotis i HT 13. 5. 1863. 
16.  Olaf Hom&I gör — Gabriel Lagus. En minnesteckning. Ak.avh. Helsingfors 1919 

s. 167 f. — utförligt reda för Lagus hist. skådespel Klubbhövdingen och dess öden, 
men känner inte till att förf. skulle ha fått löfte om att få sin pjäs uppförd i 
Stockholm. Klubbhövdingen kom ut i tryck först 1869, men av företalet framgår att 
pjäsen skrevs »under sommaren 1861 och våren 1862». I maj 1862 skriver Lagus till 
sin bror: »Mitt klubbekrig kommer upp i höst ...» — han hade i april läst pjäsen 
för ZT och fått löfte om hans bistånd. Men redan i mars samma år hade J. J. Weck-
sell läst Daniel Hjort för ZT och Fr. Cygnaeus som båda hörde till Nya teaterns direk-
tion. Ganska naturligt att inte två dramer med klubbekrigsmotiv kunde ges samma 
höst. Också andra motigheter för Lagus skådespel dykte upp så han först den 31 
mars 1869 fick vara med om premiären av Klubbhövdingen på Nya teatern — 
sju år efter det han avslutade stycket i dess första skick. Trots efterforskningar har 
det inte framkommit belägg på att Lagus pjäs skulle ha uppförts i Stockholm. Weck-
sells sorgespel Daniel Hjort däremot har ända till vår egen tid då och då kommit upp 
på teatrarnas repertoar. 

17 »Konstföreningens exposition», HD 29. 5. och 30. 5. 1863. 
18  Carl Gustaf Estlander. 
19  Fredrika Runeberg 354 f. 
20 Emil Nervander, f. 1940, debuterade 1863 med det historiska skådespelet Vid 

Anjala. 
21  Otto Donner, Dikter, Helsingfors 1863. Sedermera e.o. prof. i sanskrit o. kom-

parativ lingvistik vid HU. Senator 1905-08. 
22 Handl. A. Oldenburgs konkursauktion 19-20. 5. 1863 tillkännages upprepade 

ggr i HD genom annons daterad Helsingfors auktionskammare den 9 maj 1863. 
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Kroksnäs den 15 Julii 1863. 

Min egen Walter! 

Tack för ditt bref af den 5te Junii. Det hitkom omkring den 20. Någon 
enda dag förut hade jag skrifvit till Dig. 
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... Vi ha nu lefvat mera stilla ändteligen, utom att vi med Syskonen på 
andra Rusthållet äro i daglig sammanvaro. Sedan vi nu blifvit här i mera 
tysthet har Rbg börjat att något taga till pennan. 

... Den stora nyheten att Landtdagen är förkunnad till den 15 Septem-
ber vet du genom tidningarna. Det har allt gådt så småningom så att 
någon stor förtjusning icke yttrats häröfver. Kejsarn väntas i dessa dagar 
till Parola malm der för närvarande de finska tropparna äro samlade till 
läger. Du märker att icke ens »högre regeringsomsorger» nu hindrar ifrån 
att söka popularitet hos Finnarne. Nog lär det väl komma att hurras an-
senligt på Parola. Vi börja snart tycka oss vara helt ett vigtigt folk denna 
tid, då det tyckes anses äga någon vigt till och med hvad vi här i vår 
vrå tänka och tycka. I våra tidningar framstå egentligen tvenne partier. 
Det ena synes mena: medan nu solen skiner skola vi söka att så och plan-
tera för en kommande tid groddar till lagbundenhet och frihet, i hopp att 
dessa plantor äro starka nog att sen kunna drifva opp äfven i mindre 
godt väder. Det andra åter har till valspråk: ha förtroende. Den nu-
varande regenten är ju en så bra karl, altså kunna vi vara helt trygga för 
framtiden. Nära ordagrannt så utlät sig en insändare nyss. De tyckes 
mena att den som är bra är odödlig, och att det är bättre att emottaga 
som en nåd, hvad det andra partiet vill ha som rättvisa. En fatalt miss-
lyckad fundering har dock det eljest så väl redigerade dagbladet kläckt 
fram och försvarar: den att begära neutralite 1  för Finland om krig skulle 
stunda. Ingen skulle väl hellre se det än Ryssland att få en så vid-
sträckt gräns skyddad utan allt omak. Obegripligt att ej inse sin sottis. 
Och jag tror dock Dagbladet vore af dem som gerna ville skörda de möj-
liga frukterna af ett krig, men begär ändå att Finland skall vara neutralt. 
Nej till annat nu ... 

Monne jag mindes i mitt förra bref att berätta dig att din danska 
prismedaille2  af Natalia Castren hittades i hennes nattsäck vid utflytt-
ningen till Kroksnäs. Ack du slarf! Der hade du väl i fjol glömt den, 
och icke ens nämnt att du saknat den. Den är nu i mitt förvar. 

... Hela den stora photografieringen har jag väl ej heller skrifvit om. 
Ottelin och fru Nordström kommo ut näst före midsommar. Han med-
hade sin apparat och porträtterade Rbg som tycktes bli rätt bra, mig, 
som blef, sade man, 'bättre än någondera af mina föregående conterfej; 
Runeberg hoppas han göra god affair på, äfven jag skall paradera i bok-
handeln. Dertill tog han vår trappa med derpå sittande Rbg, mig, Hannes, 
Fredrik, Carolina, Sophie, Nattu, Robert Castren och Tikkanens små barn 
och — fru Nordström. Detta blef en bra treflig tel la, och der säges jag 

47 



vara utmärkt bra. Han lofvade ur den taga Rbg och mig på ett gemen-
samt visitkort. Jag undrar storligen att vi ännu ej fått exemplar.3  Äfven 
ditt porträtt lemnade jag åt honom att uppklistras. 

Här skrikes på att få flere exemplar af ditt porträtt, det anses godt och 
den ena och andra, jag mins ej hvilka alla, som säga sig på dig ha 
pretension och löfte af dig. Ottelin presentade Runeberg med ett album 
i refflade trädpermar4  och en mängd porträtter af celebriteter ... 

Att adressfrågorna nu tiga tills vidare behöfver knappt sägas då och 
då framstår någon i Finlands allmänna tidning och grälar öfver huru. 
oärliga Finnarna voro, att de ej vågade afge adresser af räddhåga för Af-
tonbladet och Dagligt Allehanda o s v. Gud gifve nu blott att Finlands 
män måtte i Landtdagen kunna stå på sig så vackert och fosterländskt 
som hittills i dessa stora frågor. 

Rågen ser lofvande ut, åtminstone på våra trakter. Höslottern är bör-
jad, ger litet, åtminstone i dessa nejder. 

Hur skall man då få något omdömme uttalat om ditt arbete när det ej 
kan exponeras i Rom? Det är ju tråkigt. Att Sjöstrand fått ros, men 
Kellberg säkert altför litet i aftonbladet,5  har du väl sett. Ack hvad 
jag skulle fröjdas om du finge heder för ditt verk. ... Har du nu als 
inte gjort något annat under denna vinter, fru Elfving mente att du haft 
något små andra arbeten i görning ock. En photografi af din Chiron 
och Achilles eller kanske (från olika sidor) två, lär du väl laga att vi få 
se. Bra nyfiken är jag att få se och litet ock att få höra huru dyr den 
blifvit dig. 

Om våra nya sedlar har jag väl ej talat. Vi ha nu sådna för 10-20 
o.s.v. mark, med porträtter och mamseller och herrar, och fina gravurer, 
men just ingen rätt i smaken. 

Aj apropos af pengar den nyheten att Langenskölds långvariga sjukdom 
slutat med död. Jo jag lär ha skrifvit det tror jag dock ren, äfvensom att 
Snellman nu är chef för ena delen af finansverket. Stora fallissementer af 
så många landets större industriidkare ha i år ägt rum. Nu sednast firman 
Alfthan i Wiborg. Staten oppgifven: skuld 800,000 rubel silfver, tillgång-
arna lära vara opptagna till föga mindre men kan visst ej realiseras till 
sådna summor. 

Alexandra Frosterus är hemkommen, annat vet jag ej nu af henne. 
Af Larson veta vi ej om han sjunkit eller flugit. Någon trodde honom 
vara i London.6  Råkar du nån gång höra talas om honom något, så 
nämn när du skrifver. Roligt vore att veta huru hans konstnärskap nu 
bedömmes. 
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... Ännu i penningesaken. I alla officiella penningefrågor, likaså i 
hvad tidningarna uppge och, med ett ord, alla penningetransaktioner der 
icke saken sen gammalt står på rubel, talas nu märker jag allt om mark 
och penni. Torg och bokhandel synas dock ännu hålla sig till rubeln och 
kopeken. 

... Gamla Kaptenskan Pryts7  om hvilken du väl hört oss ofta tala 
har nu afsomnat vid 92 års ålder — 

... Snart lär du väl bege dik.  söderut. Skrif nu för all del om resan, om 
dina intryck, om allt; icke till förglömmandes om du, ehuru fremling, kan 
veta något i afseende å huru nöjda Neapolitanerna verkligen nu äro; 
något hvarom man ej blir klok af tidningarna, och mera dylikt. 

... Skandinaverna ha ju helt stort bibliotek i Rom ser jag i en tid-
ning som just ligger för mig på bordet, men om Finland der är represen-
teradt står ej i bladet ... 

Gud välsigne dig min älskade. 
Din egen bästa vän 
Fredrika Runeberg — 

Åt Maris som nu tjent oss 6 år och stannar qvar det sjunde hafva vi 
dessa dar presentat en guldring. 

Den 16de Julii [1863) 

Min egen Walter! 

• • Bergmästarn kom hit i qväll från Hfors, äfven Tengströms ha 
ätit här. Bergit9  medhemtade en tafla af Holmberg den hans fru, nu i 
H: fors, erbjuder Rbg att få köpa för 65 rub. Icke är den stor, icke heller 
af hans alrasednaste, den är målad 1854. Men nog är den vacker. Nog 
lär det väl bli handel af tänker jag. Hellre hade jag dock velat ha den 
som Ramsay for af med. 

Vi talade med Tengströms om Walmqvist i qväll och de stämma in 
med mig att vi ha varit för mycket färdiga att drifva gyckel med honom. 
Visst har han sina små egenheter, men icke är han ditåt så befängd 
som jag hade tänkt mig honom på er beskrifning Lorenzos isynnerhet. 

Jag yttrade åt fru Elfving att jag gerna ville se något som Lina ritat. 
I dag fick jag från henne tvenne hufvun. Nog äro de vackra. Mycket har 
jag ej än hunnit se på dem. Bref medföljde icke nu, ty de kommo med pa-
kets posten. 
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Midsommaraftons färden skall jag snart sända till Lina. Måtte nu 
ditt herrskap vara färdiga och dig och andra till nöjes! Hvad gör Prior 
med sin grupp? Hvar exponerar han den? Kanske vore bäst att låta din 
göra resan till samman med hans och dela ljuft och ledt då väl hans slut-
ligen hamnar i Köpenhamn, derifrån din väl lätt sen kunde fås hem. 

»Underdånigt fjesk» titulerar dagens H: fors tidning berättelse om hur 
i åtskilliga socknar länsmännen nu håller på att vilja ha allmogen att in-
sända deputationer till Kejsarn med tacksägelse för landtdagskallelsen. 
Bönderna ha haft vettet att svara det saken skulle afgöras på allmän ut-
lyst kyrkostämma icke i knutmöten. Få se hur det nu vidare blir. 

Bo ni allt ännu tillsammans i ett rum, Prior och du? Helsa honom 
vänligen, likså din andra studie bolagist från så väl Rbg som mig. 
Dietrichson med fru icke till förgätandes. Du talar om de der som voro 
tillsamman midsommarqvällen såsom ett sällskap, icke var det skandina-
viska föreningen kan jag förstå efter ni ej voro flera, men är det då ett 
sånt der mindre kotteri? Nog var du då god tillställare när det blev så. 
billigt. Med Dietrichsons synes du ju vara tillsamman ofta. Hvad tyc-
ker du nu vid närmare bekantskap, om honom? 

Skandinavernas flaggor, ja, man föreslår flaggor, den ena si den andra 
så för Finland, ty värr gör just detta, att ingen öfverenskommelse kom- 
mit till stånd. 

Din egen bästa vän F. R. 

1  I den ledande artikeln »Vår utrikes politik» i HD 11. 7. 1863. 
2  En mindre silvermedalj som Walter Runeberg erhöll av danska konstakademin 

för den danska skådespelerskan Julie Smiths porträttbyst utställd 1861 på Charlotten-
borg i Köpenhamn. — FAT 23. 4. 1861 och JJT 115. 

3  BAS 155 f. — Yrjö o. Marta Hirn, Runeberg och hans värld, 145. Alfred Otte-
lin 1830-66, fotograf. 

4  Albumet förvaras i Runebergsarkivet i Borgå. 
5  »Konstakademiens exposition» i Abl 23. 6. 1863. 

Marcus Larson vistades sommaren 1861 i Lovisa, fortsatte i slutet av september 
till Petersburg, där han arbetade en tid, bröt så upp och reste över Berlin och Diissel-
dorf till London, där världsutställningen 1862 pågick. Han avled i London 26. 1. 1864. 

7  Hedvig Maria Prytz (1772-1863), dotter till apotekaren Lars von Mell o. 
Hedvig Dorotea von Aken. G. 1787 m. stabskapten Anders Johan Prytz. 

8  Marie Charlotta Degert (1832-1906) kom 1854 som tjänarinna till Rune-
bergs — BAIII 229. Enl. Borgå stadsförsamlings kyrkbok var hon borta tre år emel-
lan och kom tillbaka till Runebergs 1858, stannade hos dem livet ut och blev den 
första vårdarinnan av Runebergs hem, sedan det hösten 1880 hade öppnats för all-
mänheten. 

9  Namn på Bergmästarn inom familjen. Tavlan utgör nr 25 i katalogen över Ru-
nebergs hem i Borgå, 1970. 

50 



15 

Kroksnäs den 18 augusti 1863. 

Min egen Walter! 

...Rbg och jag roa oss smått emellanåt med litet rheumatism, men något 
betydligare ondt har det, Gudilof dock ej varit. Ludvig kom för en vecka 
sen efter sin Hanna. De äro nu båda här, men resa i morgon för att efter 
ett helt kort besök på Domargård begifva sig hem till Kuopio. Lyckliga 
och glada tyckas de vara. ... Lorenzo som skulle läsa så orimligt har i 
stället studerat en helt annat vetenskap, han tyckes vara helt beslagen i 
aktrisen mamsell Nerman som jemte Walmquists bor på Emsaiö. 1 början 
af September ernar hon resa till Paris på ett år att studera sin konst. 
Jag önskar det nu ville bli af, ty säkert är att åtminstone läsningen har 
ringa fromma af grannskapet. Icke tyckes det bli något examens arbete 
för Hannes heller — Robert är nu hemma och roar sig efter sitt flitiga 
smidande i sommar. 

• • Om kejsarbesöket och alla de stora frågorna läser du väl i Afton-
bladet. Nog yttrade sig stor förtjusning vid majestätets härvaro. De ryske, 
de »konungske», och en mängd som just ej höra till någon färg voro 
naturligtvis alla i hänryckning och de liberala och de antiryska ville 
ändå hedra monarken för landtdagens skull, om än många dela den i 
utlandet mycket gällande tron att omständigheternas tvång framkallat den. 
Sålunda flaggades och vimplades från alla hus, äfven de minst ifrigas. 
Landtdagsvalen försiggå nu på alla håll. 

• • En del af Dagblads herrarna voro här för en vecka sen. De med-
hemtade åt Rbg en flagga, sådan som Dagbladet förordar och hvilken väl 
torde bli den som småningom folket förenar sig om. Brokig är den dugtigt, 
men tar sig dock icke illa ut. Gult och blått kors på röd botten. D.v.s. 
gult kors med blå kanter (lika breda som det gula). Det är svårt att hitta 
på något lämpligare, ty gult och blått äro våra gamla färger, men natur-
ligtvis få vi ej ha dem så. Tillsammans med rödt, bottenfärgen i Finlands 
vapen, bilda de en alldeles olika flagg till Sverges, men har ändå »en 
flik af Finlands gamla färger qvar». Alt det der vore bra; men nog låter 
det litet haskligt att ha blåttrödtgult till Finlands trikolor. Tänk dig en dam 
klädd i de färgerna! Hufvudsaken vore att få egen flagg, lika hurdan, men 
nog lär dermed sitta hårdt inne. Snellman är på kallelse rest till Peters-
burg. Hvad han der skall göra känner man ej, men hoppas bland mycket 
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annat på slutlig lösning af vår myntfråga. Qui vivra, verra. Sensuren kni-
per hårdare till nu åter. Det ser knaggligt ut med diskussion om landtdags 
frågorna. 

Stor rörelse råder i de allmänna frågornas diskuterande. Trupper sam-
las, till krig rustas, men ännu hoppas vi åtminstone för denna vinter fred. 
jag för min del hör till dem som önska fred. Kriget är ett vådligt spel, och 
slår sällan ut som man hoppas. Vanligen förlora alla partier derpå. 

Dietrichsonska skildringar från Rom ha vi läst med intresse det är som 
litet helsningar från Dig.1  Var det han som skrifvit artikeln om nordiska 
konstnärerna i aftonbladet der du med dina bolagister figurerade? 2  Jag 
tror knappt. Det vore rätt fägnande om man så menar om dig som der 
stod. Kjellbergs passion för grotesker af djurverlden roade mig särdeles. 
Nå du är minsann i den vägen heller ingen kostföraktare, ehuru du ej 
skrifvit om det sällskapet. 

Grosshandlar Prior har haft godheten att tillsända oss tvenne exemplar 
af din porträtt byst, modellerad af unge Prior. De finnas redan i Borgå 
sen par dagar, men äro ännu ej opptagna. Vi erna icke att taga dem hit-ut 
för de få veckor vi nu mera dröja här ute. Högst nyfiken på dem är jag. 
Utmärkt vänligt och artigt var det att sända dem. Tacka nu Du emellertid 
sculptören på det hjertligaste för dem. Runeberg skall skrifva och tacka 
Grosshandlarn.3  

Att äfven jag fått ett bedömmande af Sigrid Liljeholm i Aftonbladet4  
har du väl sett. Hade icke den fatala tryckaren behagat, mig oåtspord, pla-
cera ordet roman på tittelbladet,5  så hade jag kommit bra nog ifrån Afton-
blads recensionen ... aftbl: sade mig ha skrifvit vackra Teckn: ur 
hvardagslifvet, det måtte då skett mig ovetande. 

Det som dock är en stor nyhet och som jag ända hittils i brefvet glömt 
att nämna, är att Rbg nu slutat sin grekiska tragedi.6  Den blef för några 
dar sen färdig, och synes mig undransvärdt vacker, och antik, grekisk, 
från botten till toppen. Den är redan på väg till H:fors att tryckas. Det 
kan du åt Dietrichson berätta att den är färdig. 

...1 söndags var här stor cour. Lördag qväll kommo hit per ångbåt: Se-
derholm, Otto Schauman, Stud: Aspelin.7  Förut voro Ludvig och Hanna 
här äfvensom Gio och Axel Hornborg. Söndag kväll kom Walmqvist Hilda 
och Mamsell Nerman. Det var Robert Castrens födelsedag, och så voro vi 
slutligen hela sällskapet der på the och sopp — Vår Robert är nu jemte 
Gio Öhman på en vandring att besöka Gallusarna och jag tror nån ann be-
kant ock. ... ja se det kan meritera att berätta det ungdomen från Lindhs8  
var hos oss nyligen en qväll. Hilda Walmquist och Nerman gingo dit på 
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besök följde af sin trogna riddare Lorenzo, och jag bad dem vinka dem med 
hit, och så kommo de ... 

Farväl du min käre! Gud välsigne Dig. Måtte allt gå Dig väl i handa. 
Runeberg, Ludvig, Hanna och öfriga bröder helsa dig vänligen — Din 
egen, med innerlig kärlek, gamla Mamma — 

... Hvad jag längtar att få höra af Dig! Gud gifve Du ej må få altför 
stor vedermöda. Jag måste skynda ty Makoni9  med fru äro här på en kort 
visit, de äro på afsked, flytta om par dar till Jyväskylä der han är Lektor. 

Äfven om din grupp är jag högst nyfiken Tar du ej fotografi. 
Borenjus" är landtdagsman hörde jag nu sist. Siren" i Hauho 

likaså. 
Din egen Mamma Fredrika Runeberg 

1  Dietrichson hade för Illustreret Tidende i Köpenhamn gjort en serie skildringar från 
sin vistelse i Rom. I fyra nummer av HT sommaren 63 (12 o. 15. 6., 4. och 6. 7.) återges 
några av dem under den gemensamma rubriken »Romerskt lif». Den första artikeln be-
rättar om »De första timmarna i Rom», de tre övriga om »Vandringar på Forum Roma-
num och i dess omgifningar». Den 30-31. 7. ingår i HT artikeln »Nordiskt konstnärslif 
i Rom. Några iakttagelser af Lorents Dietrichson», där förf. gör reflexioner om Rom som 
konstmiljö, men inte berör några enskilda konstnärer. 

2  Artikeln var skriven av en korrespondent till NDA, icke till Aftonbladet. Under 
rubriken »Tre konstnärer i Rom» ingick ett utdrag i HT 23. 7. 63: »De äga sina atelierer 
tillhopa. Man inträder först i Kjellbergs atelier och ser honom hålla på att fullborda 
sin 'Faungrupp', vilken till och med överträffar de stora förhoppningar man fick då man 
såg honom börja den. Ifrån Kjellberg kommer man in till Prior, som skapar Odysseus 
hos Kalypso, ett levande homeriskt poem på samma gång som en utmärkt grupp i 
naturlig storlek. Och kan man därefter besöka Runeberg, vilken visar i halvnaturlig stor-
lek huru unge Akilleus lär av centauren att kasta spjut. Runeberg har stora anlag, 
och lovar att för skulpturen bliva vad hans far är för litteraturen.» Så vandrar korres-
pondenten ut i trädgården där han kan »vila sig bland orangeträden, se på vinrankans 
uppåtsträvande och låta sig förnöjas av blommornas doft el. drömma en stund vid fon-
tänen, men man bör icke låta sig oroas av den zoologiska trädgård, som artisterna anlagt 
till sin förströelse och där både grodor och ormar och allehanda odjur hämtade från 
Campagnan fröjdas åt sin tillvaro». Sist följer några ord om Kjellbergs förkärlek för 
salamandrar som är så utpräglad att han kvitterar den som kommer till honom med en 
sådan gåva i fickan med »en skiz i ler». 

3  Den ena porträttbysten stannade kvar i Runebergs hem i Borgå (nr 1 i katalogen). 
Den andra fick Walter Runebergs fästmö Lina Elfving av sina blivande svärföräldrar 
och den stod sedan allt framgent i Lina och Walter Runebergs hem. Våren 1964 done-
rades den av deras arvingar till Walter Runebergs skulptursamling i Borgå. 

4  Märket C. R. skriver under den återkommande rubriken Litteraturtidning i Aftonbl. 
1. 8. 1863, att det onekligen finns mycket att klandra, om man jämför Fredrika Rune-
bergs »roman» med de stora mästerverken inom romankonsten. Å andra sidan fram-
håller anm. att det har lyckats förf, att gripa det poetiskt betydelsefulla i en stor 
historisk situation, att göra tidsandan åskådlig, om än kompositionen är lösare och 
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karaktärsmålningen mindre utförd än i och för sig vore önskligt. Det gäller dock 
mindre de kvinnliga än de manliga karaktärerna. »Vad man däremot icke nog kan lov-
orda är den förträffligt hållna historiska kostymen dvs icke blott den yttre, utan ock den 
inre som röjer sig i tänke- och uttryckssätt.» Förf. får erkännande för att hon har förstått 
att återge tidens djärva humor och väl har funnit »i synnerhet i dialogen den fina gräns-
linjen mellan en forcerad, ytlig kopiering av en äldre tids språkbruk och en modern 
stil, blottad för den skildrade tidens egendomliga doft». 

5  Jfr Fredrika Runeberg 332 f. 
6  Enl. Fredrika Runebergs uppgift till J. E. Strömborg avslutade Runeberg sin tragedi 

den 25 juli. — BAS 130 f. 
7  Joh. Reinhold Aspelin, f. 1842, den blivande statsarkeologen. 
8  Familjen Daniel Lindh hörde till Runebergs nära grannar ute på Kroksnäs. Daniel 

Lindh (1796-1876), var vän och tjänstekamrat till Runeberg, fil. o. med. dr samt dom-
prost från 1852. G. 1831 m. Anna Charlotta Boije (Drägsby). Det var Lindh som upp-
förde och till Runeberg sålde den vackra gård — »Runebergs hem» — där Fredrika och 
J. L. Runeberg bodde det sista kvartsseklet av sitt liv. 

De lindhska ungdomarna var sju till antalet: 1. Diktaren, justitierådmannen i Borgå 
Anders Theodor Lindh (1833-1904), g. 1875 m. Amanda Björkman, 2. August Daniel 
(1835-64), fil. mag., trolovad m. Amanda Hollmerus på Kardrag gård. 3. Hanna 
(1837-87). 4. Leonard (1840-57), gick vid 17 års ålder till sjöss och dog i gula fe-
bern genast efter framkomsten till Rio de Janeiro. 5. Hulda (1842-95), 6. Anna, 
(1845-68). 7. Johan Albert (1848-1900), stadsläkare i Borgå, g. 1879 m. Aina. 
Mathilda Krogius. De hade dottern Hjördis, f. 1880, g. Wendell, som ärvde Stor-
Kroksnäs. 

9  Fil.mag. Emil Fr. Maconi, f. 1827, lektor vid Borgå gymnasium, 1863 utnämnd 
till lektor i hist. vid elementarlärov. i Jyväskylä. — BAII 176 f. G. 1853 m. Nathalia 
(Natta) Rosenbom, f. 1830. (Borgå stadsförsamlings kyrkbok.) 

10  Alex. Ferd. Borenius (1808-81), sedan 1833 lektor i matem. vid Borgå gymna-
sium, tog del i lantdagarna 1863-64, 1867, 1872, 1877-78, vid de tre första var B. 
medlem av statsutskottet. Kämpade för att höja lärarnas ekon. ställning. G. 1837 m. Gus-
tava Ehrström (1817-61). I breven nämnes sönerna I. Henrik Gustaf (»Hejki») (1840-
1909), senator, hovrättspresident. Komponerade bl.a. Nylänningarnas marsch till 
ord av Th. Lindh. 2. Alexander (1841-1911), överforstmästare. 3. dottern Nathalia 
(Nattu) (1844-1919), g. 1872 m. sångläraren, kompositören Gabriel Linsen (1838-
1914). 4. Axel Aug., f. 1846, forskare i fi. folkdikt, folkmusik och finska språket. Jour-
nalist och skolman. 

11  Adolf Fredr. Siren (1807-68), sånglärare vid Borgå gymnasium och notarie vid 
domkapitlet. Prästvigd 1830. Pastor i Hauho 1852. — BAII 19. 
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Borgå den 16 September 1863. 
Min egen gosse! 

... Din första photografi afgick ordentligen till Lina. Hon skrifver att 
de äro »förtjusta» i den i hennes hem, och hon naturligtvis mest. Illa nog, 
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käre Walter, att i ditt hem der du dock skulle kunna få de uppriktigaste 
domslut, vi skola vara sådana oförståndiga menniskor i bild huggare väg, 
att vi ej kunna dömma. Nog tycka vi här att din grupp måtte vara bra, 
men man är dock så oförståndig. Rbg har ej just yttrat mycket. Roligt är 
emellertid att du nu kommit med så pass heder från ditt vådliga företag! 
Jag har nu ytterligare frågat Rbg om sin mening och han säger sig vara 
ganska nöjd med din grupp, synnerligen hufvudet och öfra delen af Chiron. 
Ja, i sanning, med häpnad tänker jag på att du skall erna använda ett helt 
år på ett nytt arbete! Och då, min älskade, har du ju sen ej qvar mera än 
ett halft [år) eller litet mera att vistas i Rom om du står vid din första tan-
ke. Har du slagit ur hågen det motiv du funderade smått på här redan hem-
ma. Någon, (hvem minnes jag ej) skyddade sin kamrat med skölden? 
Likaså: finner du finska ämnen icke lämpliga? På dessa frågor begär 
jag egentligen icke svar, de äro blott sådna der frågor som man kastar 
fram när man tänker på något, utan att dermed är dess mera. Ja, Gud må 
leda dina funderingar till det bästa och dig till fromma, det är det enda 
jag vet att säga. Angående artikeln som, enligt allt hvad jag kan minnas, 
stod i af tonbladet, men hvars nummer jag ej minnes, och icke vet om jag 
kan få reda på innan detta afgår, så icke var den något att stötas öfver. Den 
var tvertom helt vänligt sinnad mot herrarna alla tre, men huru det föll 
sig i mitt bref kan jag ej säga, då jag antog Dig hafva läst artikeln. Kell-
bergs grotesker som jag nämnde om var icke annat än de kuriösa djur, 
hvilka referenten skämtande omnämner honom älska att samla i den 
ateliern tillhörande trädgården. Att du icke kommer illa från saken, kan 
du finna deraf att han säger: Rbg har stora anlag, han synes komma att 
för skulpturen blifva hvad hans far är för litteraturen. Så vid pass föll 
uttrycket, hvilket afslutar relationen om ditt rum eller rättare om dig, 
men hvilket öfveraskade mig, ty förut skulle jag af hvad han ordade, nästan 
ansett honom mera intresserat sig för de andra båda herrarna; hvilket jag 
ansåg tillbörligt då jag, huru än kråkan tycker om sin unge, förmodar dig 
vara dem underlägsen. Hvad sqvaller ur ateliererna beträffar, så är detta 
så alldeles vanligt att man ej ens reflecterar dertill såsom mindre grann-
laga. Man vet ju vanligen hvad alla våra målare påhålla, och (så vill det ju 
vara med utlandets äfven) isynnerhet de som vistas utrikes, har man alltid 
reda på. Apropos, Löfgren målar Cathrina Månsdotter. Becker är i Madrid, 
skulle kopiera en Murillo, skrifver han i ett i nån tidning infört bref. En 
tafla dessutom, mins ej hvad, skulle han der måla, sen återvända.1  Alex-
andra Frosterus är hemma. M:lle Åberg är rest eller reser just ut. 

Till Cygneus skall jag skicka fotografin i morgon med Fredrik som då 
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far till H:fors. På ditt finger kan skyllas att du ej skrifver sjelf. Ville du 
uppge nån slags pris på din Chiron, så kanske kunde Konstföreningen för 
dens försäljande göra något. 

Ja, nog vore här nu att skrifva om denna tid, men byar börja och hvar 
sluta. Helsingfors är för närvarande så fullstoppadt af folk, att familjer som 
kommit med jernvägen från Thus, nödgats kampera i kapellet i esplana-
den öfver natten, att resande på värdshusen ej kunnat få mat, icke af brist 
på mat, men af brist på möjlighet till utrymme att servera den. Halfva 
Borgå är ditrest. Många hafva i dag kommit hem. 1 morgon har elemen-
tarskolen lof (3 dagar) och både lärare och gossar resa så många som 
kunna. Måndag kl. 1 kom Kejsarn under hällregn. Man lär ha märkt att de 
just till landtdags tiden inkallade 20,000 man, ej voro väl sedda. Kejsarn 
höll genast följande middag en hastig revy med dem, och aftackade och 
bortskickade hela sällskapet genast, till sina respektive qvarter i socknarne. 
Derpå begaf sig Majestätet till Universitetet der han mycket vänligt 
skall hafva talat med flere studenter och i allmänhet talat vänligt till 
corpsen. Tisdag f.m. utblåstes riksdagen från senatstrappan, och der skall 
då hafva hurrats så förskräckeligt att det alldrig velat ta slut. Detta är 
dels ur tidningar dels enskildta berättelser. De våra ha ej gett sig tid 
att skrifva. Troligen firades gårdagen i alla Finlands städer. 1 Borgå 
musicerades hela dagen på torget, på qvällen illumination. Och en sådan 
illumination vill säga något der ingen tillsägelse, ingen allmän öfverens-
kommelse ägde rum, men på qvällen var dock nära på hvart enda hus 
illumineradt. Äfven de som voro bortresta hade fogat anstalt om saken 
syntes det. Endast Lindfors, som, emedan gymnasisterna nu hade landt-
dags lof, hade rest ut till Nybacka, hade mörkt hos sig. Vårt hus tog sig 
helt bra ut med sina rikt blomstersmyckade fönster, dels växande blom-
mor, dels buketter. Hanna skrifver att i Kuopio skulle bli middagsmåltid, 
bal, fyrverkeri illumination. Att Kejsarn får sin släng af förtjusningsfe-
bern är naturligt. Dock torde den hafva rasat starkast i somras då man 
ville för honom uttrycka nationens tacksamhet för landtdagen, och stäl-
la det som en slags motsatts till omedgörligheten i petitions frågan. 
Många voro i sanning svärmande i förtjusning, (en del dessutom, som 
vanligt, älskande ryssoljan) många ville gerna visa sig vänliga emot en 
regent som de dock anse för hederlig karl och välmenande, så vidt han 
kan från sin synpunkt vara det, många sprungo af nyfikenhet för att 
se ståten och så blef det ett öfvermåttan. De rätt ryssvänliga fägna sig 
ej, tror jag, åt landtdagen, de anse den för en högst onödig sak. »Nog vet 
ju ändå Kejsarn bäst», sade Kroksnäs rusthållarn, (den andre, ej vår) 

56 



och så säger det nyssnämnda folket äfven, inklusive de enfalldiga. Snell-
mans berygtade, jag hade nära sagdt vanryktade artikel: krig eller fred för 
Finland,2  som väckt harm och ond blod hos alla rörelsepartiets an-
hängare, ja också den har varit en balsam i åtskilligas sinne. 1 dag är 
Kejsarn på jagtparti på Träskända hos Fru Demidoff. Tillställningarna der 
låta litet asiatiska, med björnar, vargar, harar, fåglar fångade och i mas-
sor inköpta, ja råddjur äfven och andra djur från skilda orter, åtminstone 
rofdjuren fastbundna till jagtmål.3  Emellertid fortgår preliminärer till 
riksdagen, fullmaktsgranskningar etc. Fredag skall Kejsarn öppna riks-
dagen. Rikssal är inrymd på slottet. Riddarskapet har rikssalen å rid-
darhuset, de andra stånden smärre rum i samma hus till sina samman-
träden. Från alla håll äro representanterna utrustade med sina kommit-
tenters ordres att begära: bestämd tid för riksdagars sammankallande, 
petitions rätt för ständerna, eget myntväsende, militairens skiljande från 
den ryska, controll öfver statsmedlens användande, minister ansvarighet 
o.s.v. alla dessa högst vigtiga frågor som ett constitutionellt regerings-
sätt fodrar, men dem Finland saknar emedan det blef ryskt vid tiden för 
den vidsträckta regentmagt och inskränkta ständermakt som rådde i Sverge 
vid detta århundrades början. 

Hvad af allt detta må vinnas vete Gud! Man hoppas och funderar. 
Hvad man af de valda riksdagsmännen kan vänta, vet man naturligtvis 
föga. Borgmästar Holm, Kommersen Sneckenström äro Borgås ombud. 

orenjus dessutom ett af stiftets prestaombud. Af de liberala tidningarnas 
arbetare äro flere dels som kaput, dels med fullmakter, riddarhusets med-
lemmar. Schauman, Lagerborg Linder4  och jag minnes ej hvilka alla. 
Fredagen lär vara den dag som i H:fors kommer att firas med största 
ståt, såsom den dag då riksdagen öppnas. Då är stor bal på qvällen. Att 
ceremonielet för riksdagens öppnande aftryckes i aftonbladet förmodar jag, 
relaterar derföre intet derom. 

Lorenzo lofvade så att med första skrifva till dig. Kanske skrifver han 
nu om allt buller och bång i H: fors så får du derpå bättre reda än jag 
kan ge. Om en blifvande handelsflagga för Finland inkommer ofta artik-
lar och nya förslag i tidningarna. Den såkallade dagbladsflaggan, blått 
och gult kors på röd botten, tycktes tills dato ha flesta anhängare. Visst 
skriker den grufligt. Dock, »man brukar skrika när man är i nöd» ytt-
rade någon, och mente att sålunda flaggan vore oss lämplig. Måtte vi 
bara få någon flagga, men det står ännu i gudarnes knän. Alt som oftast 
säges det vara gifvit att vi få vårt myntväsende regleradt och skildt från 
Rysslands, få se om den saken blir en landtdags present, eller om det blir 
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en anka. Äfven denna fråga är bland de många som landet här och der 
ålaggt sina ombud att påyrka. Emellertid då ej ständerna ha petitionsrätt, 
så vet man ännu ej om de als kunna komma åt att begära någonting. Nog 
påstås det att de så skola kunna. Med uppmärksamhet lyss man här till 
rykten ur franska pressen om att Ryssland d.v.s. Kejsarn skulle erna ge 
sitt folk constitution. Dock har man här genast gripit fatt i hvad den för-
mäler att Finland, liksom de öfriga delarne af det stora riket skulle få 
provincial landtdag, och dertill sända ombud till stora riksdan i Ryssland. 
Detta måtte vara misstag, säger våra tidningar. Finland är ett herradöme 
för sig och har intet gemensamt med Rysslands riksdagar. Vi ha nu blifvit 
stolta. Måtte mycket bara nu hinna få rigtigt fast fot så länge de goda 
conjunkturerna räcka. 

Berndtson och allmänna tidningen äro till den grad illa sedda att man 
noterat i conversationsklubben i Hfors om att utesluta honom. Beslutet 
blef dock att icke göra det, men nu säges en större del medlemmar erna 
afgå och bilda en skild klubb. Han och hans vederlikar få skrifva hvad 
de behaga motpartiets artiklar stympas, strypes och utstrykes. Gissa då 
om åt hvilken sida fårskockarne ibland folket kunna ledas! Och dock 
tror jag det liberala partiet vara vida öfvervägande. 

Årsvexten i södra Finland är mycket god, i norra ojemn ända ned till 
missvext på sina ställen. De skador frosten åstadkom, reparerades sen till 
stor del. Mycken fattigdom klagas dock öfver, och svårighet att få den i 
fjol så mycket långifna spannmålen betald. Potäter lofvar mycket hitåt 
trakterna. Rågåkrarna stodo mer herrliga än jag nyss minnes. 

Egen min Walter icke skall du dock hushålla så fasligt strängt och 
äta så dåligt att du vantrifs. När du en tid ätit så der simpelt, så bör du 
igen en tid ta dig bättre mat. Men äter du icke vid gemensamt bord med 
andra skandinaver? hur kan du då lefva annorlunda än de? Du lär väl 
börja att påkalla dina sista 200 rubel snart, om du icke kanske ren gjort 
skuld på dem. Icke skall du dock förneka dig hvad till din trefnad fodras. 

En glad sak att meddela är det Hannes börjat tentera till sin kandidat 
examen. Han har varit hos Nordtman5  der han lär ha fått löfte om 
Laudatur. Få se när Lorenzo blir färdig att börja sin kurs. Jag skref väl 
att Robert hade gods beröm om sig i realskolen förra vintern, få se hur 
det nu i år går. Jag underlät väl ej att berätta att han hade bästa betyget 
på sin klass i våras. 

... Visst skref jag väl att Rbg slutat sin grekiska tragedie, Kungarne 
på Salamis. Mycket vacker synes den mig. Från fru Winther hade jag 
bref. Hon berättade att Andersons med fru farit till Rom, jag rätt gladde 
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mig åt det nöje du deraf skulle få. 
Broder Gabriel är kommen till Landtdagen, Mina kommer efter några 

veckor för att dröja resten af landtdagstiden. Huru lång varig den blir 
kan ingen ana. Tidningar, (nu just komna) redogöra för Arppes tal vid 
studentinscriptionen.7  Han tycks mena att studenter väl befattat sig med 
politiska demonstrationer vid upplopp af rå styrka och dylikt der de häf-
dadt intelligensens moraliska inflytande, men att vid normala förhållan-
den ha de ej att blanda sig i affairerna och de visst göra rätt i att med 
uppmärksamhet följa landtdagens förhandlingar och lära sig insigt i dy-
lika ämnen men (lättast uttryckt,) att de skola vara beskedliga. Att Fin-
land hade allehanda illa af föreningen med Sverge, men att den nya 
politiska ställningen varit vida gynnsammare för dess nationalitets sträf-
vanden. Kejsarn i sitt tal till studenterna hade yttrat fägnad öiver att be-
finna sig inom det läroverk, hvars kansler han under en lång följd af år 
varit, och vid hvilket han hoppades att framgent liksom hittils skulle upp-
fostras en ungdom, som vore trogen sina pligter mot fäderneslandet och 
ständigt erinrade sig att den tillhörde Rysslands Kejsares stora famille. 
Aftonbladet brukar aftrycka H: fors tidningars veckokrönika, så får du 
der väl besked om allehanda. 

Sommarn har varit ruskig och regnig. Början av September vacker och 
den varmaste delen af sommarn. Nu regn rusk åter. Aj ja, dina porträtt 
byster som Prior sände. Nog synes de mig likna dig mycket. Hvad menar 
du skall vi ge Lina den ena till julklapp. Den måste då afgå med ångbåt. 
Helsa nu dina bolagister och Dietrichsons. Kors man har ju bekanta i 
Rom! ... 

Din gamla Mamma och bästa vän F Runeberg 

1  I HT 1 och 2. 9. 1863 ingår resebrev från Adolf von Becker, där han berättar 
att han i El Prado begynt kopiera »ett världsbekant porträtt av Velasquez» och sedan 
vill ta itu med en kopia efter Murillo. 

2  I nr 5 av Litt.bladet 9. 7. 63. 
3  Den lysande festen på Träskända hos fru Demidoff (Aurora Karamzin) för 

Alexander II dagen efter det kejsaren hade öppnat lantdagen skildras av Anders Ramsay 
i Från barnaår till silfverhår, sjunde af d. 50, 66, 75 f. Helsingfors 1906. 

4  Ernst Linder (1838-68). 
5  Alexander von Nordmann, (1803-66), prof. i zoologi. 
6  Diktaren Carl Andersen. I Runebergs bibliotek finnes tvenne ungdomsverk av 

Carl Andersen (Christian Adam) med dedikation: Ingolfs og Hjorleifs Saga, Khavn 
1869, och Strid og Fred, bägge utkomna hos Gad. 

7  HT 14. o. 15. 9. 63. 
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17 

Borgå den 28 September 1863. 

Min egen Walter! 

... För par dar sen återkommo vi från Hfors der vi tillbragt några da-
gar. Vi fingo nämligen notis om att Riksarchivarien Nordström' dit an-
ländt, att han ej skulle dröja mer än en vecka och så måste Rbg laga sig 
dit att få träffa honom. Vi kommo dit ett par timmar efter det Kejsarn 
lemnat H: fors, och gingo således miste om all härligheten der, men mas-
sor af resande, riksdagsmän och andra, funnos der ännu, och man träf-
fade sålunda många bekanta, folk som man ej på åratal sett. Men derom 
längre fram i brefvet, jag måste nu till allra först tala om en slags affär. 
D.v.s. vi  läto från konstföreningen hem hemta Rbgs marmorbyst och er-
nade medtaga den till Borgå. Men nu uppstod åter en fråga, borde man 
inlösa den af dig och göra Bergmästarn en present deraf? Nu beslöts att 
tills vidare lemna den hos Carolina och fundera med dig om saken. En 
present kunde åt Bergit vara behöflig. Pengar behöfver du, och har väl 
mycket mera trefnad af att kunna räkna dig hafva förtjent dem, än att 
eljest begära dem. Bysten stannar dock inom slägten, och kan väl troli-
gen efter Bergmästarns dagar inom slägten genom öfverenskommelse 
qvarstadna, till och med om han om sin egendom skulle disponera åt 
annat håll — 

Hvad menar du om den saken, och kvad tycker du att du i sådant fall 
bör få för den, ty inte får du, åtminstone nu ännu, så mycket som du af 
en fremmande skulle begära. Dels har den ren kostat Rbg en hoper, men 
förnämligast är att om alt väl går, borde du ej nu så i hast ändå kanske 
behöfva så mycket pengar, då du ännu har 200 rubel här innestående att 
disponera, och jag vill hoppas så, att du från nästa vår igen får 500. (Så 
påstod Walmqvist som varit närvarande då saken sist afgjordes, men det 
är ej att fullt ändå lita på.) Nu kommer dock härvid an på hur mycket 
du ren dragit på ditt kriditiv, som ju du fick på större summa än den som 
tillsändes Prior. På sätt och vis kunde du väl anse Dig förlora på att sålunda 
sälja bysten, men på annat sätt betraktadt åter så torde du gerna lemna 
den för att veta dig hafva lefvat sjelfständigt en tid bortåt, dvs sen ditt 
medhafda criditiv förråd blef slut. Hvad dock målarn har lättare att slå sig 
ut! En målare jemngod med dig som sculptör skulle redan få sälja många 
taflor i Finland. Man köper här temmeligen mycket af slaget. En och 
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annan kan dock på en sådan bestå en 100 rubel, man har redan vant sig 
vid att häri se ett luxbehof, men gipser köper man för en ringa penning, 
man är ej van ännu att tänka sig vilja ha originaler i den vägen, och man 
frågar så naift alltid efter marmor, hvad dock hos oss ingen skulle ha 
råd att betala. Detta var en afvikelse, men saken är nu den, säg hvad du 
vill och menar om marmor Runeberg, och säg äfven hur jag bäst bör ren-
göra den, ty den är något suddad. Glöm ej detta. 

Ekman är i H: fors. Skall måla landtdagstafla öfver nu pågående landt-
dagsinvigning eller öppnande. Han samlar nu porträtter dertill.2  Något 
omdöme om din grupp fick jag just ej från något håll som jag just skulle 
veta skrifva om. Cygneus skulle få sitt exemplar af Hannes, Rbg hade 
med honom talat derom. Jag bad honom för brefbristen skylla på ditt 
finger. Pinello3  äfven nu i Hfors sade: »mycket undervisande ligger i 
gubbens ansigte, mycket uppmärksamhet i ynglingens, men hvem är lä-
rarn, hvem lärjungen». Det gladde mig att han såg historien utan att 
känna den. Man påstår att gossen är bestämt en Öhman, lik hela Öhmans-
ka kullen, Gio isynnerhet. Hvad man icke tyckes tycka om är att du ta-
git dig till att göra en centaur, detta fremmande väsende finner man sig 
ej vid, ehuru alla berömma hans ansigte och många hans menniskokropp, 
d.v.s. af de dock ej altför många som sett den. Icke har jag visat åt creti 
och pleti. Topelius såg jag ej als. Skall gubben Silenus ha sin åsna med 
så får du ju än fler figurer i din grupp. Är en sådan lämplig för plastik? 
På dina bachanter kommer du väl att få försöka dig i draperi, det har 
du ej mycket gjort ännu. När du så mycket bestämt dig, så sänd en li-
ten skizz af det började arbetet, såsom du gjorde af det förra. Rbg öns-
kade se, och äfven eljest är det roligt att litet veta hur du ställer och 
hvad du för händer har. 

Det är nu den 29, och jag har blifvit så hindrad att det blir knappt om 
att hinna skrifva, posttimmen är snart inne. 

I förrgår var Modens och Hilda Sneckenströms bröllop, nog voro vi 
bjudna, men ingen var der af oss. Folk för resten i massa ... Boijes 
bröllop med Mamsell Gylling4  stod ock för få dar sen. 

Hvar skall man börja och hvar sluta när man skall tala om landsdagen. 
Öfver hela landet har den 15de Sept: firats med så stor högtidlighet som 
hvarje ort kunnat åstadkomma. Festmiddagar, baler, illumination, fyrver-
keri, gudstjenst, tal, förplägning åt de lägre klasserna, kanonsalut o. dyl. 
mer har omvexlat. Somliga städer ha förenat alla slag af festlighet, andra 
hafva valt ett och annat för sig lämpligt till dagens firande. De flesta 
städer hafva haft handelsbodarna stängda. Glädjen har varit så allmän att 
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man väl alldrig i Finland sett ett sådant jubileum. Af allmogen har man 
dock hört fruktan yttras det landtdagen blott skulle bli ett medel att 
tvinga finnarna att antaga »rysk lag». Att Kejsarn nu är högst populär 
förstår du, och hvar och en, som betänker ordspråket: »man fångar flera 
flugor med ett skedblad honung än med en tunna ättika! » »Rabulismen 
ligger för ögonblicket alldeles nere», yttrade en af det liberala partiets 
ifrigaste anhängare. En tilldragelse hotade med något obehag. Wetterhoff, 
(du minnes ju den relegerade fordna finska studenten) som i år i Dagligt 
Allehanda skrifvit krigiska artiklar mot Ryssland, behagade till landtda-
gen infinna sig i H.fors. Hvem som på honom tussade polisen vet man 
ej rätt, men han häktades och det väckte någon sensation, så mycket mer 
som man trodde honom vara svensk undersåte. Detta lär dock ej hafva 
varit förhållandet, men i alla fall bedrefs saken så att han skall ha blifvit 
fri och öfverrest till Sverge åter.5  

I aftonbladet kommer förmodligen contourerna af den förra veckans 
tilldragelser att synas. De större dragen omtalar jag derför icke. Thron-
talet förmodar jag äfven aftryckes der. Det har väckt mycken uppmärk-
samhet, och är ett mästerstycke af diplomatisk konst. Man gissar att 
Kortschakoff 6  satt opp det. Hela den »goda» delen af folket var förtjust. 
»Kejsarn har lofvat riksdagar hvart tredje år och motionsrätt för stän-
derna» skref man redan till Borgå. Man jublade redan och trodde landets 
högsta önskningar fyllda, men vi foro i samma ögonblick till H: fors, der 
fick man läsa throntalet, och jublet föll ned till en fläskpankaka. Ma-
jestätet förklarade blott sin afsigt vara att om tre år sammankalla stän-
derna, och att han i fall folket skulle vara det värdiga skulle de väl ock 
få motionsrätt. Orden mins jag nu ej als, men andemeningen var sådan. 
Intet ord intet löfte sådant att vi skulle kunna det ringaste säga att han 
narrat oss, om han ej en annan gång är sinnad som han nu säger sig 
vara. Och dessutom, en menniskas lif är kort, ett land hvars väl eller ve 
blott beror af monarkens sinnelag, är nog ställt på lös grund. Mången 
anser dessa förespeglingar endast afse att afväja fodringar, d.v.s. såkal- 
lade »besvär» af ständerna i dessa frågor Hvad Dagbladet må hafva 
haft att påstå sista måndags vet jag icke, men nummern blef indragen. 
Dagbladet kämpar med varm håg och ungdoms mod ifrigt för våra cons-
titutionella berättiganden. Det snäses ofta nog af censuren, men frestar 
på igen. Alla riksstånden hafva beslutit fritt tillträde till sina samman-
träden för så vidt utrymmet medgåfve. Men tidningarna hafva fått till-
sägelse att icke få införa referaten öfver förhandlingarna annat än i den 
mån ståndens sekreterare skulle garantera deras fullkomliga enlighet med 
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förhållandet, och inga diskussioner öfver ständernas förhandlingar skulle 
tillåtas. Nu ha tidningarnes redactioner ingått till Majestätet med petition 
om att få detta häfvet, och stånden hafva äfven (hos guvernören?) gjort 
framställning om att secreterarne ej kunde hinna med referaten i tid-
ningarna på det sålunda bestämda sätt, (att genomläsa alla tidningar och 
verifiera dem!) och sålunda skulle tidningarna als ej få, åtminstone ej förr 
än långt efter få något infördt. Hur dermed nu står vet jag ej. Valen till 
electorer för utskotten inom adeln, anses hafva utfallit i liberal anda. In-
om detta stånd anses de liberala hafva pluralite, möjligen och inom bon-
deståndet, (fast också dess talman heter Mäki Peska!).7  Prästeståndet 
conservatift, troligen borgarståndet så med. 

Man var i H: fors väl mycket fångad af de complimentskrokar som be-
ståtts af de höga herrarna. Furst Gortschakoff kände sitt folk, han sy-
nes ha bredt tjockt på. Man var t.ex. lycklig öfver att han sagt om bal-
salongen: »Något sådant skulle vi ej i Petersburg kunna åstadkomma ! ! ! » 
Salongen var vacker, splendid, stor (äfven jag besåg den), men för en 
Petersburgare säkert ett stort lappri. Den var upplåten till beseende åt 
allmänheten i par dagar. Det var jernbanhallen som var ombyggd och 
dekorerad. När jag var der böljade der en 2000 personer, efter så väl 
hvad jag beräknade, som ock hvad jag sedan såg tidningarna antaga. Då 
var der visserligen trångt, men nog kunde man dock ganska bra gå ikring 
och bese. 3 å 4 alns breda mattklädda opphöjningar på sidorna, och 
ett dekoreradt opphöjt afdeladt som en theaterscen för de Kejserliga med 
svit, fingo af allmänheten ej beträdas. Den lysande salongen som strålade 
af tusentals gaslågor och vaxljus mellan draperier och guirlander till tu-
sendetals famnars längd (de bundos på beställning efter famn mått) den 
fylldes nu af, som sagt, par tusen menniskor till större delen av de lägsta 
klasserna. De allra mest tarfliga drägter, arbetare och deras qvinnor af 
det allra fattigaste utseende, men ändå på sitt sätt högtidsklädda suto och 
rördes här i den strålande belysningen, hörde på musiken och beundrade 
ståten, men tyst, vackert, intresserade, karlarne med hattarne i handen, ej 
ett högljudt ord, ej en knuff eller minsta oskick kunde förmärkas. Det 
var helt vackert. Genom ena dörren inströmmade en oafbruten folkström, 
genom den andra ut. Vi hade just hunnit bort då elden fattade i en de-
koration, ett väsende ett skrik hade uppstått, man trängdes till dörrarna, 
man trampade ned folk. Elin Nervander 8  bland andra låg redan under 
folkets fötter, hennes hatt och nät bortrefvos af strömmen. Inom få minu-
ter hade polisen med hjelp af några sjömän släckt altihop, och någon 
egentlig skada till lif eller lem lär icke drabbat någon folket inströmmade 

63 



åter, förlorade effecter uppsöktes somt hade bortsläpats med fötterna, men 
nån egentlig skada att omtala lär icke hafva skett. Den dekoration som 
brann var ett krönt A i kronglas, ganska vackert. D.v.s. glasen lär väl 
ej ha skadats men tyget under och omkring och något draperi. 

... Alla vänner hälsa dig här, i vänligt minne är du hos många. Nord-
ström sade sig vid något möte i Sverge nyss ha talt med Köpenhamnare 
som nämnt dig och sagt att du med flit ifver och talang studerar din konst. 
En tafla af Becker såg jag i Hfors. Han har gått framåt. Knutson har i 
dessa dar hemkommit, vet ännu af honom intet fast jag såg honom i dag. 
Ekman talar alltid med vänlighet om Dig. Han är nu ifrig med sin stora 
tafla. Godt mod och kurage nu min egen och god framgång åt ditt stora, 
arbete. Gud välsigne dig. Låt nu ej hösten göra dig dålig till humö-
ret. Den ena af Priors byster, ditt porträtt, fundera vi att ge Lina 
till julklapp. Rbg den slarfven har ej ens skrifvit och tackat grosshandlar 
Prior för dem, men ernar nu nästa post. Han har haft mycket skrifveri för 
sina Kungar på Salamis denna tid. 

Lef väl. Rbg hälsar dig. Fredrik ock. 
Din Mamma. 

1  Johan Jakob Nordström (1802-74), en av de mest framträdande i Lördags-
sällskapet. Professor 1834 vid HU. Utnämnd till svensk riksarkivarie sedan han anhål-
lit om avsked och flyttat över till Stockholm. 

2  »Kejsar Alexander II förklarar ständermötet 1863 öppnat». Beställd hos R. W. 
Ekman av dåv. kejserliga senaten för 3.000 Rbl. I Riddarhuset i Helsingfors. 

3  Nils Henrik Pinello (1802-79), fil. dr, konstvän, Åbo. 
4  Ottilia Lovisa Gylling (1838-1917), dotter till kollegieassessor Nils Ulrik G. 

och Helena Lovisa Fabritius, g. sept. 1863 i Borgå m. underlöjtnanten, sedermera 
possessionaten Axel Wilhelm Boije (1838-1907). 

5  Karl Wetterhoff (1832-87), publicist och skriftställare, blev student 1852, men 
förvisades 3 år senare från HU för att han hade varit med om en studentfest, där för-
gripliga tal skulle ha hållits — kriget mellan västmakterna och Ryssland pågick som 
bäst. Inträdde 1859 i red. för NDA, där särskilt en artikelserie under polska uppro-
ret väckte uppseende. W. kom 1863 till Helsingfors för att för sin tidning referera 
lantdagens förhandlingar, men måste faktiskt hals över huvud resa bort igen. 

6  Gortjakov, Alex, Michailovitj, ryske utrikesministern. 
7  August Mäkipeska (1812-87), bonde från Ruovesi, medlem av lantdagarna 1863-

64, 1867 och 1872, varje gång talman för bondeståndet. 
8  Flora Helena (Ellen) Nervander, f. 1842, dotter till J. J. Nervander, sånglära-

rinna i Helsingfors folkskolor. 
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Borgå den 12te October 1863. 

Egen Walter! 

Det är några dagar sen jag fick ditt bref, men ännu har till Din penninge 
affair intet kunnat tillgöras, men nu ernar Rbg i morgon bitti resa till 
H: fors för att der rangera så väl om din affair som om en annan af mind-
re behaglig natur, en borgen på 200 rubel för Spolander. Jag skrifver 
nu detta i afsigt att Rbg må taga det med sig och från Hfors sända det 
till dig, jemte vexlar. 

Du gör icke rätt reda för affairerna. Vi antaga dock att efter du icke 
nämner något om Priors kriditiv, så har du väl icke lyftadt mera än så 
att det går jemnt ihop med de 500 rubel som han i våras fick, dels till 
att betäcka föregående balans, dels till nytt kreditiv. De 3000 franc du 
beräknar för förflutna året, äro de med resan inberäknad. Du har väl 
sammanlaggt hemifrån haft med dig 450 (var det så?) och sedan 500 
rubel, men du hade skuld i Köpenhamn eller hvar det var. Var denna 
så stor att du sedan ej hade qvar mer än 750 = (dvs (3000 fr) eller be-
räknade du först resekostnaden af summan, och har ditt lif i Rom sen 
kostat dessa 3000? Det der kan du ju säga, ty Rbg minnes nu ej rätt 
hur stor skuld du hade när du reste o.s.v. men ville nu gerna veta hur 
det nu gått för dig. 1fvad du nu får vet jag ej än. Det beror väl på hur 
kassan sträcker till. 

... Den Björksten du nämner lär nyss hemkommit. Den som ändå finge 
råka honom och höra mundtliga noticer från dig! Det är så mycket som 
ej i bref kan skrifvas, och frågas. Apropos: bor du på samma ställe och 
tillsammans med Prior som förut? 

Rbg sade en gång när vi talade om Dig och din grupp: »skrif till 
Walter att han hos sin Silen ej må låta ingå något cyniskt. Att hans håg, 
hans arbeten hittils, visserligen icke ge als anledning att förmoda sådant, 
är sannt, men det kan ej skada att påminna honom om att i detta fall 
följa sin egen renare smak och icke af tillfällig missriktning låta förleda 
sig till en sämre smak. Icke en vombfigur till modell.» En annan gång 
bad han mig ock nån gång fråga dig, om du icke tycker skäl vara, och 
om du icke så brukar, att stundom hvila från det stora arbetet genom att 
framkasta små ideer i eskiss. 

... Theodor Lindh har skrifvit en femaktstragedi, historisk.1  Vi ha läst 
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den i går. Rbg anser den för ett utmärkt arbete, likaså jag om jag skall 
nämna mitt obetydliga ord ock. Den är enkel, utan häfning och bråk, 
med oppblåsthet och tomhet som man så ofta ser ... 

Din egen vän Fredrika Rbg 

1  Theodor Lindhs drama Konung Birger och hans bröder kom 1864 ut i Borgå. 
Följande år Maria av Skottland. 

19 

Borgå den 11 November 1863. 

Min egen Walter. 

Tack för ditt bref af den 14de October. Jag fick det ren för mer än en 
vecka sedan, men hade då just näst förut skrifvit till Dig ett bref som 
afgick från H: fors jemte en Rotschildsk vexel på 100 rubel. 

Sednare afgick härifrån bref till Prior, med en vexel på 420 mark 
Hamburger b: co, köpt här för 200 rub: 60 kop. Rbg skref till Gross-
handlaren och bad honom lemna dig kreditiv härå. Detta blef nu väl 
troligen dyrare pengar, men af fruktan att något skulle gå på tok enligt 
den förut oförsökta vägen, vidtog han denna utväg. Du skrifver natur-
ligtvis om när allt detta kommit dig tillhanda, och om huru du fått den 
första vexeln ordentligen i mynt, äfvensom hvad som för framtida re-
misser månde bli det rätta sättet. Du har nu sålunda fått de sista 200 rub-
larne af ditt anslag, och 100 på bysten. Hvad du på den får mera, får 
väl bero af hvad du behöfver, innan, om nu allt går i lås, du åter skulle 
få uppbära ett års anslag till. Nog tyckte jag mig hafva låtit dig veta att 
det var af de till Senatens disposition för konständamål ställda medel som 
du erhöll anslaget, på Konstföreningens rekommendation, få nu se om 
det lyckas ett år till. 

... Först vill jag nu, sedan affairerna äro redogjorda, säga dig att allt 
här hemma står väl till ... Man tror Riksdan komma att dra ut länge, 
n.b. om tillstånd gifves till dess utsträckande. Man har ej långt hunnit 
med affairerna än. Det väsentligaste som afgjorts är beslutet i alla fyra 
stånden genomgått att ingå med petition om stadfästande af bestämd 
tid, tre år, för landtdags sammankallande ... I vår stad har man nu en 
gång i veckan konversations möten, damer och herrar. Stundom litet mu- 
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sik, ett föredrag, eller något dylikt för qvällen. Vi är ingenstäns med, 
der ej heller. 

Att Sjöstrand är i H:fors har jag väl nämnt. Augusta Frosterus med 
sin styfdotter Alexandra var hos oss några dagar i förra veckan. Modren 
är min ungdoms vän. Alexandra är bra söt och snäll. Jag håller rigtigt 
af henne. Hon målar nu för palatset i Hfors en tafla, tvenne barn vid 
ett inbrytande oväder, och åt Natalia Castren ett barn som tröstar ett 
annat hvilket slagit sönder något och en gumma som sitter med ryggen 
åt och spinner. Att Ekman skall måla landtdagens invigande och sam - 
lar porträtter dertill lär jag väl skrifvit. Men icke lär jag berättat en ro-
lig historie som han talade om. På rikssalen, vid landtdagens öppnande 
hade några damer enligt gammal finsk sed, ansett svart siden som den 
högtidligaste högtidsdrägt och klädt sig sålunda. När fru Rokkasowsky 
såg den svarta färgen blef hon i förskräckelig nöd, efterskickade åtskilliga 
hvita mantiller och delte ut åt damerna hvilka med föga belåtenhet göm-
de sina nya eleganta högtidf sidrägter. Men svartklädda damer funnos fle-
ra än hvita mantiller och, nu sade Ekman, kom man och begärte af ho-
nom hvita pappersark, han skulle ta eskisse af scenen hade naturligtvis sin 
portfölj med, och de svartklädda damerna skulle nu få sitta och hålla 
de hvita papperen för sig. Om saken sen blef af vet jag ej, icke tycks 
någon ha sett pappersklädda damer, men de hvitmantlade visste många 
af. Löjligt att i en drägt icke se afsigten, utan endast den tillfälliga lik-
heten med den polska sorgdrägten. 

Carolina skrifver att Otto Schauman så mycket berömt din Chiron en-
ligt fotografin, och att han sagt det Cygneus skall vara mycket belåten 
med den. Detta är nu det första jag från det hållet hört. Det är så trå-
kigt att det är som en spänning ändå åt det hållet. Det gamla med Lo-
renzo vet du, nu kommer det till att Rbg i ett lag i Hfors yttrade det 
hans politiska trosbekännelse sammanfaller med Dagbladets och Hfors 
tidningars. Detta har hos de conservativa väckt ond blod. Cygnaeus skicka-
de honom helsningar »att Rbg vore nästan för gammal och för god att 
låta leda sig af Lorenzo» o.s.v. Jag vet ej genom hvad kanaler jag rätt 
skall få reda på hvad han nu menar. När det lider mot våren, måste 
man väl ändå hitta på någon väg, för att få åt dig anslag för nästa år. 
Har jag nämnt att Anders Chydenius för något missnöje kejsartiden af-
sade sig studentordförandeskapet. Otto Donner blef vald till efterträ-
dare. Många tro: kanske ej rätt lyckligt, d.v.s. ej rätt passande till den 
befattningen, ehuru eljest bra. 

Att jag ansåg Lina mest berättigad till din andra byst lär jag väl ha 
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nämnt. Hon har nu fått den, men är als inte belåten. Hon påstår att 
Prior är en dålig vän som gjort dig så ful. Nog tycker många det vara 
mycket likt, och visst tycker jag också att det liknar, men nog vet du 
att jag skall tycka dig vackrare än bysten, men både Lina och jag äro 
jäfviga. 

Roligt att du fått en bra Silen modell. Jag tror att du borde kunna 
göra något af gubben. Förstår jag ditt skaplynne rätt, så kommer du icke 
att förfalla i det vanliga felet att af honom göra en Bachus på tunnan. 
Jag tror att hos dig skall en skymt af guden ändå synas, oaktads den oänd-
liga godmodigheten och trefliga rundhaten och roligheten. Runeberg 
säger att just derföre tror han dig hafva valt ett goda ämne för att du 
alltid dock skall låta idealet synas och icke dra ned din framställning 
nedanför hvad plastiken och sinnet för det sannt sköna kunna gilla, och 
just föreningen af idealet med det trefliga det glada, bör kunna gifva nå-
got vackert resultat, eller snarare: Idealet doldt bakom, men ej bort-
jagadt från framställningen af det handgripliga om jag så må benämna 
det. Du finner att de hulda förälldrarne tro en smula om sin käre son. 

... Se så, just som jag satt och skref hemtade man ett bref från dig 
af den 30de Oct. Tack derföre, och för att du håller dig rask och glad. 

... Roligt var att du nämnde litet om Romarelif. Jag ernade just be dig 
nån gång säga derom något. Brukar du någon gång se Pio IX är han 
lik sina porträtt? Huru behaga dig de verldsberömda ruinerna i och 
kring Rom, synas de dig göra väntat intryck? Gallerier och konstverk; 
har man lätt tillgång, besöker du sådana ofta, njuter du af dem som du 
tycktes göra det i sin mån af Thorvaldsens museum? Är du bekant med 
nån Italienare och hur behaga de dig o.s.v. Frågorna väl ej menta att 
direct besvaras. ... Får du något vidare besked om den ögonvändande 
madonnan så nämn derom. 

Du blir ju en rigtig arrangör med tiden. Jag måste skratta åt ditt be-
styr att ställa till 50 kopeks kalas. Här skulle det vara omöjligt, ty jag 
tror man betalar mer bara man går inom dörrarna på ett värdshus. Monne 
ej Consuln dock fann arrangementerna väl enkla? Nämn nån gång hvad 
det är ni betala för studien, eller snarare hur mycket som på din lott be-
löper sig. Det är ju bra lustigt att nu fylles hvad jag sagt: det ni borde 
ha en Norrman till i edert bolag. Nu blir detta på alfvare »de fyra na-
tionernas Studie» ett den lifslefvande praktiska Skandinavismens hufvud-
qvarter. Apropos: svärtborsten och saxen tyckas hvila sig nu här. En 
artikel i Aftonbladet, der ganska oförtäckt talas om att Finland numera 
icke kan ifrågasättas annat än som en af förbundsstaterna i ett stundande 
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Skandinaviskt statsförbund, och der dess »befriande» omordas, kom till 
och med i dag helt osvärtadt hit. 

Hvarför skulle det vara tråkigt i föreningen när damer äro med? De må 
väl ej göra det tråkigt. Nog länge dröja ju Andersens på sin resa, jag 
vill minnas fru Winther skref, i September att de hade rest då redan 
från Köpenhamn. 

Nå men, käraste, jag måtte väl sednast ren skrifvit om den intressan-
taste förlofningen Axel Hornborg med en ung fröken Kraemer.2  Hufvud-
löst tycks folk anse det, intet har han och intet har hon. Hålla de nu 
bara troget af hvarandra så kan väl ock deras brödbit vexa 

Hvad funderar du med Chiron? Hur och hvar skall du exponera 
den? Skrif dock en gång hvad du rigtigt beräknar att den kostat dig i 
material, modell etc, och hvad du ville begära för den af konstföreningen 
eller nån ann, så skall jag se till om man genom Topelius kunde något 
göra för den på förhand. Glöm ej heller att nämna hur hög den är, min-
nes ej säkert — 6 — 8 qvarter. 

Består du alldrig att skrifva nån versstump ibland? ... Rbg sade här-
omdan: han kunde just stundom skrifva någon bit då och då. Blefve det 
ett litet häfte så kunde de väl tåla tryckas. 

... De Salaminska kungarna, eller deras målsman Sederholm, måtte 
vara slarfvar, de synas alldrig vela bli färdiga. 

Nu minnes jag något som jag skall klippa ut: om Wrightens tafla. Du 
ser af samma lapp att litet gnabb existerat emellan våra och ryska blad. 
De sednare hafva utom sitt klander af våra politiska pretensioner, äfven 
förlöjligat finnarnes fattigdom, deras brist på elegans o.s.v. under Kej-
sartiden här i höstas. Dervid icke försummande att stufva opp missför-
stådda förhållanden här så att de fått den att få ett löjligt utseende, så 
t: ex den famösa historien om hur Furst Gortschakoff kröp in genom 
fönstret hos Wallen,3  hvarom du väl läst i Aftonbladet. Just den biten 
var bortklippt så jag vet ej hur Wetterhoff beskref den, men sanningen 
var att ena brodern stoppat af misstag nyckeln hos sig när han gick ut, 
och att dörrarmes glasrutor Bingo ned nästan till golfvet. Häraf gjorde 
det ryska bladet den historie att »kocken» tagit nyckeln och fursten fick 
krypa in genom fönstret osv. 

Andra ryska blad säges med hjertligt och varmt intresse och välvilja 
följa utvecklingen af våra politiska rättigheter. En berättelse) ur det 
ryska bladet förlöjligar ock huru »Erkebiskopen af Helsingfors» sjelf tog 
sitt enda ljus för att lysa ut en furstlig rysk visit. Det sanna är att Åbo 
Erkbispen bodde som gäst hos Lille, och huruvida i det matmorslösa hu- 
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set någon brist på uppmärksam betjening rådde vet jag ej, men säkert 
att ej bispen satt med ett ljus. 

Hela ryssarnas berättelser om Hfors smakar af till exempel Åbo boer-
nas om Nådendal, Hforsarnes om Borgå o.s.v. omtalar huru nästan ingen 
reser mellan de båda hufvudstäderna o s v, och i allmänhet anser finnar-
ne som ett stackars folk ryssacne i bildning orimligt underlägset. 

Nå nu får du nu ett långt plakat. Runeberg hälsar dig. Fredrik likaså. 
Din egen bästa vän Fredrika Runeberg. 

1  Alexandra Vasilievna Rokassovskij, f. Kusminski, g. 1835 m. generalguvernören 
(1861-66) över Finland, Platon Ivanovitj Rokassovskij. 

2  Bör vara: af Klercker. 
3  Carl Johan Walleen (1781-1867), landshövding i Viborgs län 1816 m.m., 

prokurator 1822-54. Uppförde Villan Hagasund, där han bodde sina sista levnadsår 
och anlade den vackra parken kring villan. 

20 

Borgå den 2dra December 1863. 

Min egen Walter! 

... Nu är det så att en post härifrån i Polen råkat i insurgenternas klor, 
just vid den tid mitt bref afgick så att har du ej bekommit det, så har 
det väl rest den vägen. Hvad brefvet innehöll mins jag nu ej rätt, nog 
tror jag att deri var något ur dagbladet utklippt äfven. Men som känne-
tecken gäller att det var skrifvit i början af November. Ja om Ekman 
och de hvita mantillerna åt de svarta damerna minnes jag att jag nämnde. 
Jo ock om att Schauman sagt om Cygnaeis tanke om din grupp. Nå nog 
vet du nu ren igenkänna om du fått det brefvet. 

... Vi hafva lefvat mycket tyst, alldeles ovanligt nu några veckor. Ännu 
ha vi ingen vinter, ångbåtarna gå alt sin jemna gång. Några få dagar hafva 
pustarna varit frusna, men högst sällan. Det ser ut som i october. Få se om 
gossarna få komma med ångbåt hem till jul. 

... Vid riksdagen hålles nu på med att afgöra om ogift qvinnas myn-
dighet, somliga vill att hon skall bli det vid 21 år andra vid 25, som-
liga vill ge henne frihet att bestämma om sin person utan giftomans 
samtycke, somliga vilja ha någon inskränkning. En annan fråga nu på ta-
peten är paragrafer i Riddarhusordningen, hvilka nu håller på att re- 
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digeras så att icke ryska officerare och dyl: som kanske ej satt sin fot 
uppå finsk jord icke må kunna komma och stifta lagar för oss. 

... I dag har Knutson varit här och börjat med att rengöra Larssons 
taflor för att i morgon fernissa dem. Det är en behöflig manöver, duken 
har så alldeles sugit in färgerna, få nu se om de sen komma fram åter. Jag 
förmodar att sjelfva hans maner att endast en gång öfverstryka hvarje 
ställe af duken, gör att beläggningen ej står sig. Nu ha vi åter fått 
en ny tafla, Fru Nordströms en kopia af en engelsk tafla som tillhör 
friherrinnan Langenskjöld. Det är en kyrkogård som man ser genom ett 
halfförfallit hvalf en vinterdag. Originalet är utmärkt vackert, och nog 
tror jag att denna kopia är vida det bästa fru N: målat. Jag tycker att 
man rätt gerna kan ha denna tafla.1  Vår van Loo är allt hos Bergmäs-
tarn. Ekman erbjöd sig att restaurera den, men vi ha svårt att begära 
den dän. Jag vet ej om jag nämnt att uppgiften om målarens namn skall 
vara fullt pålitlig. Taflan var till Ekman en gammal bekant. 

Som du ser sänder jag dig åter ett bedömmande af din Chiron. Brukar 
folk besöka eder i studien, andra än nordbor? Jag vånnar en Engelsman 
gåfve dig några hjelpliga pund för din grupp! Sjöstrand har ej synts till 
här. Jag har ondt af honom, ty jag gissar att han har svårt att slå sig 
ut, ehuru jag ej af någon hört derom, men hvad kan det annat vara. 
Och icke tror jag han här gör marknad, här är så penningebrist och tråk 
nu för tiden på alla håll. Åter har ryska kursen fallit så förtvifladt, inom 
en vecka vid pass 10 procent. Ännu ser man ej den dag då vi skola få 
finska myntet skildt. Alla varor flögo upp i pris på en gång. Dertill 
bidrog() ock de åter vexande krigsryktena. Danmarks folkekäre konungs 
döde beklagas djupt på alla håll. Vackra ord helga alla tidningar honom. 

Den tredje Dec. 

• • Taflorna ha nu af Knutson fått första ferniss hvarfvet och visst 
skulle de opp. Vi ha ock i dag en så klar och vacker dag, så att vi med 
förvåning finna det solen icke är bortstulen, hvilket vi redan under en 
längre tid förmodadt vara fallet. Det är nu ock så mycket kallare att 
jorden är en mån frusen på ytan. 

Tidningarna bringa altmer krighotande underrättelser om tillståndet 
i Danmark. Få se huru allt skall aflöpa. För resten innehålla de nu komna 
bladen någon rörelse i vår publicistiska verld. August Schauman går in 
i dagbladets redaction. Otto Donner, en Rein och en ann för mig frem-
mande hvars namn jag ej minnes, jo Böök öfvertaga H:fors tidningar, 
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(Topelius för feuilletonen).3  De förmäla sin mening vara att arbeta för 
landets finska befolknings intressen, och lofva hålla tummen på ögat på 
Ryska och Svenska tidningars artiklar angående Finland. Få se huru 
nöjd man blir med det bladet, man är allt rädd för hvad fennomanerna 
företaga sig i våra dar. Visst synas nu dessa icke erna förbise landets 
öfriga intressen för finska språkets skull, men — »qui vivra verra». En 
illustrerad finsk veckotidskrift (?) annonceras, en daglig finsk tidning 
torde ock bringas till stånd. 

På en bit af medföljande bilagor ser du ur ett danskt blad omdömmen 
om de spelande i Köpenhamn i Kan ej. I allmänhet synes man haft 
mycket att anmärka angående sjelfva pjecen. Det är ovant för Rbg att 
ta emot anmärkningar, men de hafva dock åtminstone framförts på 
höfviskt sätt. 

Hvad jag ej kommit att berätta Dig om är försköningar som pågå 
i Borgå. Torget har nemligen blifvit planteradt med tre rader träd på 
hvardera sidan, och långs quain en likaså tredubbel rad träd. För öfrigt 
står stan i sitt gamla goda skick, jernvägen hörs intet af, ej ett enda hus 
bygges och alt går sin vanliga tysta gång. Ett rykte har velat förlofva 
Augusta Hisinger med Lektor Frosterus, men icke tror jag att de sjelfva 
als tänkt på den saken. 

... Nu faller mig in: när du så mycket färdas omkring, så kan väl 
hända att du stundom stöter på en snäcka, en stenbit af någon antik sak, 
allehanda sådant der smått som med lätthet förvaras och som på stället 
har intet värde men hos oss dock icke vore alldeles utan. Försmå ej allt 
sånt, göm hvad du utan omak kan gömma af hvad som för hemmet 
kunde vara af intresse. Kanske när du en gång kommer att hemsända 
din grupp att det kan passa att utan all skild omgång i samma låda in-
stufva sådant der, och det kunde lätt hända att du kunde finna sånt som 
åtminstone för de yngre gossarna vore kärt, möjligen äfven för andra.4  

1  Nr 29 i katalogen över Runebergs hem i Borgå. 1970. 
2  Fredrik VII (1848-63). 
3  HT blir daglig tidning under redaktion av 0. Donner, Th. Rein och E. Böök. 

Utom Topelius nämnes A. Meurman som medarbetare. — Annons i tidningarna nov.—
dec. 1863. 

4  Slutet av brevet fylles av notiser ur HT upptecknade på ett pappersark. 
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Borgå den 22 Dec. 1863. 
Min Kära Broder! 

Jag kan denna gång endast meddela dig en mycket sorglig underrättelse. 
Wår gamla far är svårt sjuk. Wi hoppas dock att fara för lifvet numera 
icke är förhanden, emedan synbara spår till förbättring visat sig. 

Det är nu på tredje dygnet sedan han blef angripen af ett slaganfall. 
Hela hans ena sida är förlamad och känslolös, tillfölje deraf kan han ej 
tala, endast ja och nej förstår man då han bjuder till att yttra något. 
Huru mycket medvetande och tankeförmåga han äger är svårt att säga. 
Dock känner han igen oss alla och kan ge tillkänna hvad han närmast 
behöfver. Det finnes exempel uppå att menniskor blifvit fullt åter-
ställda efter en dylik sjukdom. Wi kunna således hoppas. 

Pappa var ute för att vittja sina räfbrockar. Han stod nedlutad för 
att leta rätt på en sådan. Med ens reser han sig heftigt upp och säger 
till Fredrik, som var med honom, vi ska gå hem. Lyckligtvis åkte han den 
gången. Carlson 1  höll med hästen en 60 aln ifrån stället. Med möda 
fingo de pappa till släden. När han kom hem var han aldeles mållös. 
Ingen läkare kunde fås ty ingen fanns i staden. Sluteligen skickades efter 
en rysk doktor2  hvilken Wallgren3  sagt hafva ordinerat riktigt vid ett 
par sjuksängar dit han sedan kommit. 

Robert och Hannes voro hemma. Robert reste genast till Helsingfors 
efter Willebrand och mig. Då vi kommo till Borgå hade Wallgren redan 
anländt och lugnade oss med att Ryssen ej gjort något illa. 

Som jag redan sagt är Pappa nu litet bättre. Om det åter skulle blifva 
sämre skrifva vi genast. Likaså om någon betydligare förbättring intreffar. 

alla händelser skall du ej längre behöfva vänta på underrättelser från 
hemmet. 

Gamla mamma är lugnare än vi vågat hoppas. I dag vänta vi Ludvig 
och Hanna. 

Detta har jag skrifvit under det jag vakar vid pappas säng. Jag har 
lyssnat till hans andedrägt för att höra om han vaknar. Ofta har jag 
afbrutit för att ömsa kalla baddningar på hans hufvud. 

Din bror 
Lorenzo Runeberg 

P.S. Pappa är nu sednare på morgonen ganska mycket bättre. Nu kl. 
1 vidpass har han förtärt en smula buljong. 
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Skulle emot våra förhoppningar det värsta hända ämna vi genast af-
sända telegram till dig. Du kan således veta att pappa lefver om du ej 
emottagit ett sådant. 

1  Karl Gustaf Karlsson, f. 1826, gårdskarl (med egen häst) i runebergska gården. 
2  Dr Sprimo - BAS 165 f. 
3  Georg Wallgren (1814-89), med.o.kir.dr, stadsläkare i Borgå. Repr. för Borgå 

vid lantdagarna 1872, 1877-78 och 1882. I sitt andra äktenskap med Emilia Karolina 
(Mimmi) Ottelin far till skulptören Ville Vallgren. 
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Borgå den 29 December 1863. 
Min älskade Gosse. 

Då du väl med högsta otålighet emotser bref och en postdag ren gått 
förbi sedan Lorenzos sednare bref så vill jag skrifva, ehuru det är bra 
liten förändring skedd i afseende å vår älskade sjuke. Det gick så raskt 
framåt med förbättringen de första dagarna att Wallgren hoppades inom 
par veckor kunna få honom att sitta oppe och färdas kring på en hjul-
stol, men i sjunde dygnet blef han åter skralare och var så tills i går 
aftse då han åter tycktes börja bli litet bättre. 1 dag har han åter sett 
temmeligen rask ut och äfven druckit litet bouillon. Han hade redan 
tagit sig så i aptit att han åt flere gånger om dagen, ehuru blott en 
smula hvarje gång. Det som nu egentligen synes gjort ledsamhet är 
magen. Måtte det nu åter börja gå raskare framåt. Ack, äfven i bästa 
fall blir det långa, långa tider af svaghet och kommer att pröfva hans 
tålamod och vår förmåga att hålla modet oppe. Hvad man dock har att 
tacka Gud före är, vid denna förfärliga olyckshändelse, att den käre vännen 
dock synes ha så sitt fulla medvetande och minne, hvilket icke så alltid 
lär vara fallet. Går han igenom denna svåra sjukdom, hvartill läkarne 
ge mycket hopp, så kan man således hoppas att ej följderna skola bli 
ändå de alrasvåraste. Icke äro de ord många som han ännu förmår arti-
kulera, men visst har han dagligen börjat kunna säga ett eller annat 
ord mera, och alt mera börjar han kunna göra sig begriplig äfven utan 
ord. Med Guds hjelp hoppas man att han dock småningom skall återvin-
na bruket af sin tunga, liksom af de af sjukdomen drabbade delarna af 
hans kropp. Vänlig och stundtals nästan skämtsam är han, och knyter 
näfven och ler sedan när han ej kan säga hvad han vill. Fort kan detta 
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icke gå. Gud hjelpe blott att det dock helst småningom måtte gifva med 
sig. 

När jag skrifver detta kan du ännu ej ha fått Lorenzos första bref, 
med underrättelse om olyckan. Gud styrke dig, min egen! Låt icke 
sorgen gripa dig för mycket, huru tungt det än är. Jag har ej vågat 
öfverlemna mig åt någon slags jemmer. Jag måste se lugn ut för att ej 
oroa Runeberg och det måste gå för sig, fastän det stundom vill öfver- 
väldiga mig. 

Skulle någon hastig förbättring i denna sjukdom kunna ges, då skulle 
jag sannerligen låta våra bref mötas i Rom af telegraf notis derom, men 
sådant lär icke vara att hoppas. Emellertid vet du att så länge icke på 
telegraf väg kommer dig till handa notis om att alt hopp är slut, att vi 
alt ännu kunna hoppas. Och mindre är visserligen icke hoppet nu än för- 
ut, ehuru som sagt, det ej nu på några dar gått framåt. 

Med nästa post skrifver jag troligen ej eller till dig om alt går sin sakta 
gång framåt. 

Måtte du nu kunna hålla ditt sinne och mod helst något raskt. Myc- 
ket hopp hafva vi ju att allt skall gå väl. Gud välsigne dig, min käre. 

Såsom en liten förnöjelse vill jag säga dig att Lille i ett bref till Rbg 
som hitkom först sen han sjuknat, berättade att Cygneus har Dig i åtan-
ke i afseende å medel som af Konstföreningen för nästa år disponeras. 
Det lär väl vara samma slag som du i fjol fick af på K: Föreningens 
rekommendation. De lära till och med i år ha större anslag att dispo- 
nera. 

Att du nu snart skrifver och låter veta hur du lefver hoppas jag. 
Min egen, min älskade, Gud gifve dig och oss alla den glädjen på det 

nya året att få vår gode älskade sjuke frisk åter. Och för resten allt godt 
önskas dig af din egen 

Mamma 

1864 
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Borgå den 4de Jan 1864. 
Egen Vän! 

Du längtar väl åter att få höra hemifrån och så vill jag då skrifva, ehuru 
föga förändringar än i Runebergs tillstånd inträffat. Det lär tyvärr så vara 
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denna svåra sjukdoms art, att förbättringen går så ytterst långsamt. Dock 
visst tycka vi att det dock snarare allt ändå visar sig en mån förbättring. 
Det största och förnämsta är dock att vi tycka oss finna det han är vid 
sitt fulla medvetande. Litet matlust har ock de sednare dagarna åter visat 
sig. Mycket äter han visst icke, men dock alltid litet. Jag vet ej om vi rätt 
omtalat att det är högra sidan som är den af slaget drabbade. Så väl arm 
som ben äro lama, en mån kan han lyfta på benet dock har han sen i går 
tyckts börja ömma för vidrörande på somliga ställen af både arm och ben. 
Äfven detta borde vara godt tecken såvida det tyder på återvändande 
känsla. 

Nog säga nu alla läkare att man har mycket att hoppas på att han 
småningom skall kunna återfå bruket af sina nu förlamade lemmar, och 
sålunda äfven tungans bruk. Gud gifve att så vore. Endast några få ord 
kan han ännu säga, och du kan tänka hur ängsligt det är när man ej får 
reda på hvad han vill. Hoppet är nu det enda man har att lefva på. 

Måtte nu icke dessa bekymmer nedstämma ditt mod. Huru det skall gå 
för dig med ditt arbete, isynnerhet då du förehar ett mera i glad väg, det 
är jag rädd före. Men att menagera och skrifva falska, lindrande upp-
gifter, det är icke enligt med vår öfvertygelse om hvad rätt är. Du kan 
altså fullt förlita dig på att vi ej framställa förhållandet annorlunda än 
vi sjelfva taga det. Oftare än en gång i veckan lär jag väl nu ej skrifva, 
ty med par dagars mellanskof är just ingenting så förändradt att något är 
att säga ... 

Skulle jag kunna tro alla de tröstens ord jag får så skulle jag med 
nästan full visshet hoppas på Rbgs fullkomliga restitution. Men hur myc-
ket man säger just för att lugna mig, kan jag ej bedömma. Dock, om än 
han icke blefve fullkomligt så rask och så klar som han varit, blefve han 
blott helst nog återställd för att ännu kunna trifvas något så när, så skulle 
jag ej klaga. Mörkt såg det visst ut om hans vederfående då han hade sin 
svåra rheumatiska åkomma, men då blef han visst Gudilof helt rask igen. 
Det nya året är ingånget, måtte det blifva oss icke för sorgligt. Gud väl-
signe dig min gosse, och gifve dig mod att bära denna den första yttre 
sorg dig drabbar. Och denna sorg är dock ju icke heller utan hopp. Icke 
skulle jag tro att Wallgren nu fruktar för hans lif om ej någon ny till-
stöt kommer. Nog ser Runeberg ock temligt pigg ut stundom, och skäm-
tar med godmodig min och åtbörder, öfver sin oförmåga att säga hvad 
han vill. Andra stunder är han åter mera modstulen. Otaliga exempel 
har man berättat mig om dem som tillfullo återställts. Gud gifve nu mod 
och tålamod att stå bi med den långa tid som äfven i bästa fall är att 
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förutse det svårigheterna skola räcka. 
Ludvig Lorenzo och Hannes vaka tourvis om nätterna. Jag ligger klädd 

i samma rum och tittar opp emellanåt. Huru det kan gå om vi snart skola 
kunna draga in något med det bestämda oppesittande om nätterna vet 
jag ej! Ludvig måste snart resa till Kuopio. Lorenzo skulle behöfva in 
till Hfors till sin examen, men nog stannar han än en tid hemma. Han-
nes har lättast att dröja hemma nu. Alla äro de outtröttliga. 

Du vet väl ej ens ännu så mycket som att då Rbg drabbades af olycks-
händelsen hade han lyckligtvis Fredrik med sig och Carlson med häst. 
Detta var en Guds nåd. Att tänka hur det annars kunnat gå är förfär-
ligt. Att emottaga honom så, som man tyckte döende, det hade kunnat 
bryta ned en om icke man tvungits att hålla sig oppe för att alt skulle 
gå som det skulle. En förfärlig ångest var den att ingen läkare ficks. 
Wallgren var på landet hos sin dödssjuka mor. Lindhl bortrest och till 
och med Domprosten. En liten militairläkare vid de här förlaggda rys-
sar, lyckligtvis en fransman, en ung gosse, fick vi tag uti snart. Robert 
reste ögonblickligt till H: fors efter Willebrand och Lorenzo. Du kan 
tänka huru långa väntans timmar voro. Wallgren kom först en 5-6 
timmar efter olyckan och gillade lilla ryssens förhållnings method. 

Mitt mod har varit som en spänd fjäder, jag rädes den börjar ge efter, 
jag får med hvar dag nästan allt svårare att bära mig. Gråtit har jag icke, 
dertill har min ångest varit för stor, icke heller skulle jag göra det ty Rbg 
skall se mig lugn, och så har jag synts. Ett eller annat ord som han lär 
sig och ej förut kunnat säga, eller hvarje tecken till gryende förhoppning 
hjelper mig åter för flere dagar att kunna lefva. 

Jag väntar snart bref af dig, ehuru [du) naturligtvis ännu ej skrifvit 
sedan du fick veta olyckan. Dessa dagar har jag ofta haft mina tankar hos 
dig, nu har du ren fått åtminstone ett, kanske två bref sen han sjuknade. 
Måtte du icke blifvit altför smärtsamt nedstämd af dem. Hoppas få vi ju. 

Jag har tänkt på dig och dina penningeaffairer? Låt veta huru de stå. 
Jag räds du börjar bli utan. Jag har vidtagit mått och steg för att kunna 
sända när du behöfver. Jag måste ju nu tänka i st: för honom. 

Låt höra af dig min älskade gosse, och huru du är till mods. 
Din egen Mamma -- 

1  Dr Anton Lindh — BAS 165 f. Domprosten Daniel Lindh var också med, dr. 
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Lördag den 9de Januari 1864. 

Egen! 

Ehuru svårt jag har att hinna vill jag dock nu låta dig veta att vi åter 
hunnit ett litet steg framåt med Rbgs förbättring. Han har nu tre dagar 
å rad suttit en stund, ombäddad med dynor, i sin säng. Sjelf kan han 
ej sätta sig upp, men när vi med dynorna lyfta honom i sittande ställ-
ning och stöda med dynor så finner han sig trefligt så. 

... Kungarna kom ej ut här förr än Rbg sjuknat, du skulle således ej 
kunnat få dem till jul om man ens då orkat tänka derpå. Måtte nu 
detta komma dig fram till nöje. 

Kärt att din jul var glad. Måtte du nu vara lugn åter efter den stora oro 
du härifrån nödgades emottaga. 

Roligt att du träffat Myhrberg i och Stjernström2  derom skulle jag 
ha mycket att säga, men sådna tider äro ej nu. Helsa dem om de äro 
qvar ännu. Myhrberg ville väl vara i Polen, Estlander3  skall erna sig 
till Rom. 

Tack för ditt bref, det fick jag i förrgår. 
Jag lät skära kungarna att göra dem lättare, men ville ej förstöra 

exemplaret med nogast skärning efter du ernar ge det till föreningen. 
Visst är detta kort, men säger dock hvad jag har att säga och hvad 

du vill veta. Jag börjar längta efter bref af dig åter, nu sen du fått 
höra af Rbgs sjukdom. 

Gud välsigne Dig. 
Din mamma. 

1  Maximilian Myhrberg (1797-1867), frihetskämpe i grekiska frihetskriget, i Po-
lens frihetskamp mot Ryssland, i spanska kriget 1833. År 1852 kom M. över till Finland 
och bosatte sig i Esbo, men vid orientaliska krigets utbrott 1854 fann han skäl att 
flytta till Sverige. M:s bragdrika liv har skildrats av bl.a. L. Dietrichson, J. Krohn i 
Sv.biogr.lex., Patrick Bruun i HLHS 38. 

2  Edv. Stjernström (1816-77), skådespelare och teaterledare främst i sitt hemland 
Sverige, men 1850-54 huvudsakligen i Finland. 

3  Carl Gustaf Estlander. 
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Den 12te Januari 1864. 

Egen Walter! 

Gudilof, dessa sednaste dagar tyckes mig Rbgs tillstånd förbättrats mera 
synbart. För varje dag har han kunnat säga något nytt ord och äfven 
krafterna ha tilltagit. Han har nu alla dar sutit i sängen någon timme, 
i går både på före och eftermiddagen ett skof. Matlusten har något tagit 
sig ock. Med lamheten märkes ännu ingen förändring, men visst ha vi 
hopp ... 

Jag längtar att höra af Dig huru du nu åter finner dig. Visst hoppas jag 
du nu åter kommer till kurage om det än varit lägre stämt denna tid. 
Älven jag börjar småningom nu reda mig, fast jag visst ännu har mina 
mycket svåra stunder emellanåt. Men det går allt i största tysthet i 
hjertats botten, ty ett gladt och förhoppningsfullt ansigte måste man 
alltid visa Runeberg. 

Annat kan jag ej säga än att han varit tålig och fördragsam, vida 
utöfver hvad jag kunnat våga hoppas. Måtte tålamodet stå bi. 

Din Mamma 
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Den 18 Jan: 1864. 

Egen Walter! 

Denna gång tycker jag mig dock ha mycket gladare noticer att lemna 
Dig om Rbg. Han har nu fyra fem dagar sutit flere timmar hvarje dag 
oppe i länstol, (dit han dock ännu ej förmår komma med egen makt) 
Det är i en af de stora stolarna vi fingo af Isu, och så rullas han på 
dess messingstrissor in i sin egen kammare och sitter der vid fönstret och 
ser ut öfver gatan och ån och så åks han tillbakes igen till sängs. För-
mågan att tala har för hvarje dag nu tagit sig. Det är visst ej långt kom-
mit dermed ännu, men man hoppas dock alt godt när man ser det gå 
framåt. I dag sade han en så lång ramsa: »man kunde ju få se hur 
termometern står». Du må tro jag blef glad. Men åter det kortaste och 
lättaste, just hvad angelägnast vore, kommer han ej ut med. En stor 
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glädje i dag var att han nu på aftonen för första gången kunde en smula 
röra sin arm. Visst ej mycket men det var dock verklig rörelse, och så 
får man ju hoppas att det går framåt. Benet kan han något mera röra. 
... Ludvig och Hanna reste i förrgår, Robert till Helsingfors nån dag 
förut. Lorenzo och Hannes hemma. 

Lorenzo var i aftse på soire, här finnas nu sådna med dans. Det fäg-
nade mig att han en gång kom ut i verlden. Hannes har ock par qvällar 
varit ute. 

Runeberg har till och med låtit en och annan af egnaste fremmande 
komma in och prata en stund hos honom. 

... Blanche' kommer du väl ock att träffa i Rom efter han är på resa 
dit. 

Äfven i Rom har du väl kunder som gerna höra af Rbg och fägna sig 
när det hörs af hans förbättring. Nån liten stund ibland läser jag för 
honom. Nog synes han uppfatta och följa med alt helt klart, så godt 
man kan dömma då talet är så klent. 

... Med intresse följa vi alla här Danmarks sak,2  oagtadt våra bekym-
mer, hur skall då icke du, halfdansk göra det. 

Vi längta efter bref. Alla helsa Dig. Äfven Rbg vet att jag skrifver., 
Din Mamma. 

1  August Blanche (1811-68). 
2  Dansk-tyska kriget 1864. 
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Borgå den 30 Januari 1864. 

Min egen Walter. 

Då Lorenzo en gång åter skref till Dig, så har jag nu ej på nära två 
veckor skrifvit, emedan du ju af honom fick lika god reda på huru det 
stode med Rbg som af mig. Gudskelof, framåt går det ehuru långsamt. 
Det är i dag sex veckor sedan han insjuknade. Det var nu åter några dagar 
ett stillestånd då man ej märkte förbättring, i går och isynnerhet i dag 
har det åter tagit mera steg framåt. Ganska många högst krångliga och 
svåra ord kommer han ibland ut med, men ofta de angelägnaste och 
enklaste får han ej ut. Hittills har han ej tyckts kunna läsa, det lär vara 
vanligt så i denna svåra sjukdom, nu tror jag att han smått börjar dermed. 
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Den Ista Febr. 

... Nu tycka vi att flera goda steg gått framåt dessa sednaste dagar. 
I går försöktes första gången att resa honom opp för att stå på egna fötter. 
På ena sidan stödde honom Wallgren och på den andra Hannes och så 
spatserade han några alnar framåt. Icke gick det raskt, men äfven efter 
en vanlig sex veckors sjukdom rörs man svårt nog. Meningen är att i dag 
åter försöka en färd. Få nu se hur det går. Ett annat framsteg är att han i 
går och i dag försökt att läsa högt några rader eller ord i bok. Förmågan 
att kunna läsa ha vi funnit att han förlorat med sjukdomen. Nu synes den 
börja återkomma, ehuru icke ännu så att han skulle kunna sjelf läsa en 
bok. De rader han nu uppläst lära gått bra, ehuru jag med mina dåliga 
öron naturligtvis ej kan höra honom, då jag ej ens kan höra en frisk röst. 
Detta borde nu bli en god gymnastik för tungan så han skall nu alla dar 
försöka därmed. Visst har talet börjat gå mycket bättre, men nog är det 
ofta som han als ej kan göra sig begriplig ehuru både tal och tecken an-
litas. Till och med har han börjat att stundom med venstra handen skrifva 
ett eller annat ord, men naturligtvis är skrifningen också lika svår som 
läsa och tala. Han kan nu sätta sig opp i sängen, men kan ej komma ur 
sängen för att flytta sig i länstol. Dit måste han lyftas, och så sitter han 
der flere timmar å rad. Stundom kan han vara helt glad, men nog är han 
också ofta bekymrad och orolig. Det som synes mycket oroa honom är att 
armen alt fortfar att vara lam. Nog säger sig Wallgren ännu hoppas på 
dess vederfående, men visst är det bekymmersamt. 

Sex veckor äro nu förgångna sedan Rbg sjuknalle. Man anser att för-
bättringen sedan borde kunna börja gå fortare. Gud hjelpe att så väl vore. 
Hannes är nu den som har brorslotten af Runebergs skötsel. Hans arm är 
starkare och hans förmåga att höra bättre än min arma förmåga. 

Syster Carolina är här sedan en vecka och detta är en trefnad för Rbg 
liksom för mig, ty nog vet man tiden blir honom lång. Fremmande men-
niskor ha endast få på ett ögonblick varit inne hos honom. Han åker dag-
ligen med stolen in i sitt större rum, der sitta vi sen med och bjuda till att 
prata, att läsa högt för honom o.s.v. Fullkomligt klart och redigt synes, 
Gudilof, både minne och intelligens vara. 

... Tack min egen gosse för Ditt bref. Det behöfs väl att få litet godt 
höra från Barnen till uppmuntran. Måtte ditt arbete vinna framgång. 
Färdigt efter ett år, skrifver du. Skall det ännu räcka ett helt år tror du 
från denna tid, eller menar du från det du begynte det? Bra roligt vore om 
du ville sända en liten skizz deraf. 
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Huru det må stå till med dina byster i H:fors vet jag ej, men nog ålade 
jag Lorenzo att efterhöra saken. Sista våras gick det kullerbytta med Olden-
burg som var ägare af Broströms fabrik (förläggare). I följe deraf sålldes 
på auction en mängd af Broströms arbeten och, det fick jag nu nyss höra, 
äfven åtskilliga af dina byster. Nu på hösten lära de från boklådan efter-
sändt formen till Rbgs byst som gossarna hade hemtagit jemte Holmbergs. 
Carolina hade råkat höra af en och ann som fått af Runebergs till jul-
klapp, någon ann som sagt sig ej ha ro innan han skulle få en sådan o.s.v. 
men om det blir du eller nån ann som får den der lilla förtjensten dervid 
det vet jag ej ... 

Runeberg sofver middag det han just ej gjort vanligtvis mer än några 
minuter och så länge skrifver jag nu fast jag ej slipper in att ta mig bättre 
papper än detta ruskiga som råkade ligga härute. 

En sak att berätta är följande. Man har nu denna tid arbetat på att få 
ihop medel att iståndsätta nya theatern i Hfors. Helsingfors damer som 
vanligen bjuda till att hjelpa något för goda ändamål, beslöto sig att 
ställa till ett lotteri för anskaffande af något till theatern behöfligt t:ex 
en god ridå. Emellertid har man nu så bedrifvit saken att i dess ställe 
Sjöstrand kommer att anmodas (nästan afgjordt) att i stenpapp arbeta sin 
fris »Wäinämöinens sång». Nej detta har jag väl sagt orätt, ty icke är det 
väl han som skall göra stenpappet, men som skall modellera den, eller 
kanske den finnes ren färdig i lagom storlek, ja så lär det vara, så den 
blott behöfver gjutas. Denna fris vill man placera å nedersta loge ra-
dens barriere. Andra föreslå att placera den öfver ridån som mera för 
alla synlig.1  Detta blef nu något helt annat än att bidraga med något 
som skulle i sin mån hjelpa teatern i skick. Nå, för Sjöstrand är det na-
turligtvis mycket bra och kanske ej så illa i allmänhet att folk vänja sig 
att anse äfven sculpturen för en konst som man kan köpa arbeten af och 
begagna till prydnad och som kan bli ett slags nobel lyx, om man så vill 
kalla det, hvilket man dock börjat rätt bra inse om taflor. Emellertid är 
nu dock Sjöstrand ett skötebarn det märks. Hårdt vore om han skulle 
bränna ditt bröd på något sätt. Se ja det vore något det om du kunde lyc-
kas vinna någon uppmärksamhet i Paris. Kanske skulle man då akta 
Dig värdig din brödbit. Visst icke att du tills dato har något att klaga, 
ty nog hafva de hållit dig väl; men jag ville blott så gerna att de ville 
och kunde utfundera för dig en liten gifven årslön om än ej stor, men 
som en grundplåt att stå på. 

Du kan ej tro hur ofta jag tänker på om den lyckan skulle kunna dig 
vederfaras att någon mecenat ville beställa din Silenus i marmor. En 

82 



Engelsman säger jag altid. Men hur ens hoppas sånt? 
Lina har lofvat komma hit till oss på vintern. Detta blir bra snällt och 

kärt, och ändå har jag bett henne hellre komma litet längre fram mot vå-
ren om så passar med hennes resa än som nu genast jag har kanske ej nu 
så rätt ledigt sinne och ledig tid att kunna ha den glädje af hennes här-
varo som jag vill hoppas att när några veckor gått framåt kunna hafva af 
det kära barnet ... 

Af fru Winther hade jag ett vänligt bref nyss. 
Något steg skall man väl snart vidtaga för att försöka gripa åt dig 

anslaget för nästa år. Jag funderar på att derom skrifva till Topelius snart. 
Jag tror det var omkring 1500 rubel Sjöstrands fris skulle kosta, eller 

betalas med, som gjuten i stenpapp. 
Den 2dra febr: 

• • I dag har Rbg åter varit uppe att gå. Nu färdades han från sin stol 
vid kakelugnen i sängkammaren, ända in på nära halfva salsgolfvet, Wall-
gren och Hannes ledde åter, och de sade att de ingendera behöfde så 
altför mycket stöda under utan att han mest stödde sig sjelf. På dessa par 
dar sen jag började brefvet har talet ej gått framåt. Han har varit på mera 
dåligt humör i går och i dag. Han synes sörja öfver sin arm, och är derför 
otreflig, och när lynnet är skralt då går ej talet als. 

Gud gifve, min Wallis att vi ännu måtte få mötas i glädje. 
Borgå nyheter: För Ida Ehrström med en kyrkoherde Moden har lyst 

dessa dar.2  Danssoireer bestås hvarann vecka vid pass. Om några dar ett 
lotteri för döfstumskolan. Fettisdag gymnasist karnaval. 

Rbg sofver middag nu, derför är jag åter litet ledig, eljest är jag hvarje 
stund hos honom. Nästa fredag fyller Rbg sextio år. 

... Alla de der porträtt modelleringarna lär väl vara bara vänskaps-
arbete, icke har du väl fått något beställt? 

Roligt vore veta i hur pass bildkuggar anseende er skandinaviska studio 
står jemförelse vis med hvad andra folks unge män nu i Rom prestera. 
Finnas många nordiska bildhuggare i Rom nu utom ni tre och Canzler?3  

• • Din egen Mamma F Runeberg 

1 I en notis om allegrilotteriet 3. 3. 1864 skriver HD: »Salongen smakfullt dekore-
rad. Sjöstrands miniatyrskiss af Wäinämöinens sång hänger ovanom ingången.» HT 
meddelar samma dag: »Expos. av vinsterna för det till förmån för nya teatern anställda 
lotteriet fortfar ännu idag till kl. 2 i societetshusets stora salong. Därvid är tillika 
utställd eskissen till hr Sjöstrands stora fris: Wäinämöinens sång». 

Om Sjöstrands fris, se Marius af Schulten: Benois teaterhus, 1970, s. 42 f. 
2  Kyrkoherden i Tyris socken i Ingermanland sedermera länsprosten Konstantin Mo- 
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deen (1823-81), g. 13. 2. 1864 m. Ida Charlotta Ehrström (1835-1921), dotter till 
kyrkoherden i Katarina svenska församling i Petersburg, filmag. Erik Gustaf Ehrström 
o. hans andra hustru Kristina Andrietta Fredrika Schulman. 

3  Axel Leopold Cantzler (1832-75), skulptör och målare, ägnade sig först åt 
skulptur i pseudoklassicistisk anda, men övergick i Rom på 1860-talet till måleriet och 
utförde sedan huvudsakligen landskap från Italien och Sverige. 

28 

Den 13de Febr: 1864. 

Egen Gosse! 

... Dessa sednaste dagar har det just icke gått särdeles framåt med Rbgs 
förbättring alt har nu åter varit ett sånt der stilleståndsskof, men i dag har 
han åter varit pigg och rask och talat mera, bland annat uttryckt sin med-
känsla för de goda Danskarna hvilkas återtåg från Dannevirke vi just i 
dag läst om i bladen. 

Sednast skref jag ju ren att Rbg försökt gå, nu har han utsträckt sina 
färder så långt som till fönstret i sitt större rum åt ån. Alt så att han 
stödes å ömse sidor. Lorenzo kom i förrgår aftse hem för att se efter 
Rbg och medhemtade Sophie Kellgren, och reste nu för en stund sen då 
syster Carolina följde bort med honom. Han tyckte att Rbg tagit sig myc-
ket på de 2 1/2  vecka han varit hemifrån. Äfven armen som alt är lam, 
tyckte han dock att förbättrats och att den kunde mycket mera röras än 
då han for. Monne jag ren sist skref om att Runeberg börjat försöka sig att 
läsa högt i bok. En å par rader i gången. Stundom går det bra nog stund-
om sämre. Icke kan han heller läsa just längre i gången tyst för sig sjelf. 
Det blefve en stor tidsförströelse när han skulle kunna börja läsa till sitt 
nöje. Emellertid läser jag nu dagligen mycket för honom, och det är han 
road af. Tidningarna tar han helt och hållet notis om och följer med da-
gens frågor, och är varmt intresserad för Danskarnas väl såsom man här 
allmänt är det. Motgången vid Dannevirke omtalas af våra blad med 
högsta medkänsla och bekymmer, ehuru med hopp att det dock ej skall 
skada Danska saken allt för mycket. 

Det är en bra kär och rolig sak att jag har att snart vänta Lina hit. 
Det vet Du säkert af henne sjelf. Nog börjar ren Rbg bli så mycket bättre 
att han kan ha litet glädje af henne, och mina tankar så pass möjliga att 
omfatta något annat för någon stund att jag skall kunna ha glädje af bar-
nets hitkomst ... 
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Stackars Sjöstrand, Lorenzo tror att det för honom är mycket svårt 
att slå sig ut. Hygglig och älskvärd säger han honom vara som förr, men 
han skall se tärd och bekymrad ut. Får han nu sälja sin fris till theatern så 
får han litet andrum igen. 

Cygneus hade sagt åt Sophie och Natalia att han har Dig i minnet och 
förmodar det du kommer att få yttermera understöd. Nån inlaga lär ej 
behöfvas 

Runeberg tar icke emot något fremmande just annars än Carolina 
och Sophie som bo hos oss och par andra. Men nu på sista par veckorna 
als ej några visiter. Att humöret stundom är mycket dåligt kan du nog 
begripa. Hur svårt är icke att ej kunna göra begriplig en ofta helt enkel 
önskan. Många de allra svåraste ord säger han deremot. Stundom när vi 
fundera t.ex. på ett bortglömt namn så minnes han det och säger ut det. 
Namn synes han i allmänhet säga lättast: Borenjus, Topelius, Ramsay, 
Baj je och många andra. Siffror och tal är han särdeles flink både att säga, 
skrifva och uträkna. 

... Från yttre verlden kunde väl vara allehanda att säga. Riksdags-
männen arbeta för brinnkära lifvet så de knappt orka hålla ut. Broder 
Gabriel skall vara helt matt och medtagen, så många andra ock. Gabriel 
är en bland de mest framstående i borgarståndet. Ingen fråga i hvilken 
han icke har sitt ord med i laget och intet tidningsreferat om borgarstån-
dets förhandlingar der ej han är nämnd. Att frågorna ej hinna slutföras 
om ej prolongation på landtdagen fås, anses för gifvet. Om den föreslagna 
tryckfrihetslagen får du säkert se i aftonbladet. Det är en stor, en svår 
fråga. Missnöjet med förslaget är stort, men frågan gäller att det ändå 
väl är bättre än Censuren. 

Gymnasisterna hade fettisdan sin karnaval. Mest uppseende väck [tie 
Finlands allmänna Tidning körande med oxe. Det är ett stående stickord 
åt besagde blad att det engång gjorde oxen till symbol af »det sanna fort-
skridandet», som motsatts mot bromsen som surrade omkring honom och 
i bladet ansågs) för att likna de »liberala». Nu körde bladet derför med 
oxe. Dagbladet och Hfors tidningar suto hvardera skrifvande på sina blad, 
men hvarefter de skrefvo suddade en fjerde person i laget: Censuren ut 
kvad de skrefvo. Allmänna tidningen i Doctorshatt (Berntson är doctor) 
den klappade och pajade Censuren allt emellanåt och sensuren skramlade 
i stället för honom med penningpung. För öfrigt fanns Wäinämöinen 
Ilmarinen och mycket som jag nu ej mer hinner omtala. Men tidnings-
sällskapet har ren ådragit tjenstförrättandf ej rektor Nordström en skrapa 
af Landshöfding Wallen som Nordström förklarat sig icke ta emot. ... 
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29 

Borgå den 23 Febr: 1864. 

Min egen Gosse! 

...Att det småningom går framåt för Runeberg är visserligen sannt, men 
stundom vill dock modet svika att se huru långsamt det går. Icke är det 
mycket förbättring mellan kvar gång jag skrifver. Det förnämsta som 
nu skett är att dock handen småningom visar mera liftecken. När man 
tar honom i handen känner man fullkomligt tydligt huru han kröker 
på alla fingrarna. Hans tillstånd är nu sådant: om morgonen sedan Wall-
gren galvaniserat de lama delarna d.v.s. arm och ben, och dessutom tidi-
gare en frottering med kallt vatten försig gått, så påklädes han temmeli-
gen fullständigt. Derpå lyftas han i länstolen, ty ur sängen slipper han 
ej opp den är dertill för obeciväm. Med stöd af Hannes reser han sig 
så opp att stå framför stolen för att få kläderna ordnade ikring sig, stund-
om ock för att gå en bit. Då vandrar han vanligen in i sitt eget rum, 
vanligast stödd af Wallgren. I går påstod sig Wallgren icke hafva als 
understöda honom nästan halfva vägen, ehuru man ej kan våga lemna 
honom utan säkerhet för att ej falla. Så sätter han sig ner i länstolen som 
åkes efter honom och sitter der till vanlig middagstid, men äter dock sitt 
mål omkring kl. 11. När vi gå att äta middag åkes han tillbaka i säng-
kammaren, afklädes och lyftas i säng, der han då sofver middag och 
hvilar en eller par timmar för att sen åter på samma sätt resa ut, vanligen 
då ej längre än till salen der han då sitter till omkring kl. 8 och sedan 
han ätit litet, far åter till sängs. Caffe är han särdeles svag före och 
dricker tre gånger om dagen en kopp hvarje gång. Aptiten är ej stor, 
men icke heller alldeles dålig. Talförmågan har visserligen något tagit 
sig, så att man, d.v.s. de som öron ha, kunna dock vanligtvis ja nästan 
alltid få reda på hvad han vill. Namn äfven de mest fremmande säger 
han vanligen med lätthet, men här om dagen när det blef fråga om 
General de Meza,1  sade han att ej det numera ju vore han utan en 
annan och det namnet kom han ej ut med utan skref på papper Liittichau. 
I allmänhet kan han just ej stort skrifva de ord han ej kan uttala, dock 
stundom. Ett par rader kan han hjelpa sig med att läsa högt ur bok 
ibland fast det väl ej går rätt bra och icke heller för sig sjelf tyst, 
synes han kunna läsa något längre stycke just. Är han glad så går 
talet bättre, är han ond eller ledsen går det ej als. När han är glad 
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sitter han ledigt i sin stol och ser helt rask och pigg ut, när han åter är 
modstulen sitter han lutad och förefaller vida skralare. Han har nu ett 
präktigt skägg i svart och silfver och det ser nog helt bra ut, dock skulle 
såväl han sjelf som andra längta att han blefve af dermed, men sjelf 
kan han ej raka sig och vill ej ha en annan med knifven på sin strupe. 
Vid fullt medvetande och förstånds klarhet synes han vara, vill på kope-
ken ha reda på husets affairer utgifter och inkomster och minnes med 
fullkomlig klarhet allt både nytt och gammalt. Alla dagar läser jag 
stundtals för honom. Danska affairerna intressera honom nu framför allt. 

Stor är också här sensationen öfver Dannevirkes utrymmande. Rigtigt 
hjertligt medkännande röner Danskarna i Finland. Det synes af tidning-
arna ständigt. Med ett rigtigt smärteskri meddelade de äfven här Danne-
virkes förlust. Dock har man ej här, som i Sverge, ännu uttalat det svåra 
ordet »förräderi», men nöjer sig här med att hoppas det befälet skall 
kunna bevisa nödvändigheten och klokheten af detta steg ehuru det i 
alla fall var en svår sak. Tidningarna efterlängtas ifrigt nu för hvarje 
post. Säkert har mången af dina Danska vänner redan gett sitt blod 
kanske sitt lif. Nämn om du vet någon af dem vi anse bekanta. Monne 
Harald Paulsen2  är med? Fru Winthers tvenne systersöner gingo ut, om 
de fallit eller ännu lefva vet jag ej. Jag skall snart skrifva till henne 
och tacka för ett vänligt bref. 

Natalia hade fått i commission af Topelius (och har väl kanske 
skrifvit om det ren) att du skulle uppge hvad du vill begära för din 
Akilles och Chiron. Det vore galant om Konstföreningen skulle inlösa 
den. 

Då man talt om hur kallt det varit i Italien i år har jag tänkt med 
smått bekymmer på dig. Vi ha haft mild vinter i år. 

Runeberg vaknar nu, så det blir slut med mitt skrifveri. Det vill jag 
dock tillägga att just i dag, sen jag började detta bref, förflyttade sig 
Runeberg sjelf från sängen till länstolen med stöd av Hannes, utan att 
behöfva lyftas detta var första gången ... 

Rbg och Hannes be hälsa dig. Sophie Kellgren äfvenså. Låt nu 
höra något vidlyftigt af dig. Säg äfven nån gång om ni vänta Garibaldi 
et comp: till Rom ... 

1  Christian Julius de Meza (1792-1865), var danska härens överbefälhavare vid 
krigsutbrottet 1864. Mezas beslut den 5 febr. 1864 att utrymma Dannevirkeställningen 
stred inte mot hans instruktioner, men han torde inte kunna fritas från skuld betr. 
ställningens svagheter. Avskedades mot konungens önskan. 

Mathias Lättichau (1795-1870), var högste artillerichef i Dannevirkeställningen. 
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I krigsrådet 4. 2. 1864 var L. den ende som röstade emot utrymningen. Övertog komman- 
dot efter general de Meza tills ny kommenderande general hade hunnit utnämnas. 

2  Harald Poulsen, död som Höjsteretsassessor i Köpenhamn. 

30 

Borgå den 1 Mars 1864. 

Min egen Walter! 

... Det har nu varit en god tid med Rbgs förbättring. Jag vet ej om det 
är fullt två veckor sen jag sednast s'kref. Ja det lär ha varit den dagen då 
han sjelf flyttade sig från sängen till länstolen. Likvisst fortfares med att 
lyfta honom, emedan det sålunda är honom mindre besvärligt. Men nu 
går han temmeligen hjelpligt när Hannes stöder honom. I går var han 
fem gånger på vandring ur rum och i rum, och i dag har han nu gjort 
tre dylika promenader. Tre dagar å rad har han nu en half timme sutit 
i länstolen å trappan och skall så snart det blefve möjligt att transportera 
honom utför trapporna fara ut att åka. I dag har han en gång med 
egen magt stigit upp att stå vid soffan, i det han med armen stödde sig 
mot soffkarmen. Äfven talförmågan har nu bra gått till förbättring. Han-
nes och Sophie Kellgren som ha öron, få nu reda på mest alt hvad han 
talar och icke händer 

Den 7de Mars. 

.... Några dagar hafva nu varit icke så goda som de näst föregående 
för Runeberg, det vill säga han har stundom plågats af verk i den lama 
armen, men nog har det ändå i det hela tagit varit bra nog. Han har nu 
på några dagar åter ej kunnat för ruskigt väders skull, komma ut på 
trappan, men i dag satt han der åter en half timme, och marscherade 
sjelf ut dit, ledd af Hannes och klädd i sjupp och storstöflar. I går spat-
serade han hela hopen inom rummen; i dag försökte han första gången 
att gå utan annat stöd än en käpp, dock så att Hannes gick bredvid och 
höll sin hand för att vara till hands om det ej skulle gå, men nog gick 
det hjelpligt för sig. Wi hoppas nu att han snart skall kunna komma 
utför trapporna för att få åka ut. Hvad armen beträffar så vet jag med 
den ej just mycket att tala om framåt gående. Visst kröker han fingrarna 
litet bättre kanske, men skral är den. Äfven talförmågan vill just ej 
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mycket förbättras. Är humöret rigtigt gladt och godt, då går talet bra, 
men är det sämre, eller ringaste otålighet eller ens bemödande förekom-
mer då går det als icke. ... Snart äro nu tre månader förgångna sen han 
sjuknade, grufligt långsamt går det och dock säga läkarne att det gått 
så alldeles ovanligt fort, emedan han har en så stark kroppsconstitution, 
och att vi ha alt hopp att få honom alldeles frisk med tiden. 

Hurra! nu kom postiljon med bref från dig! Det var kärt må du 
tro. Jag visste ej att Runeberg hade laggt på sinnet att vi ej hört af 
dig, men han lyste opp i anletet och knäppte med fingrarna i glädjen 
när brefvet kom. Litet gammalt var det ock. Det hade kunnat hinna 
fram en 6-7 dar tidigare. Med samma postbud kom bref från Lina, från 
Lovisa. Den 9de, onsdagen kommer hon till oss med Sacken och Hilda, 
hvilka fortsätta resan till H:fors. 

Natalia skref ju straxt efter det hon passerat H: fors så att du sålunda 
hörde af henne och hur mycket de der nu åter tyckte om den snälla 
pian. Alt vore väl bara jag såge dag när ni skall kunna slå opp ert eget 
lilla hem. Ett år härefter, om alt gått väl, då börjar man räkna veckorna 
framåt tills du är att vänta hem, ifall du ännu tänker i afseende å hem-
resa lika som när du for. Visst ej ett ord har du behagat skrifva om hem-
sändande af gruppen. Du skrifver vanligen så knapphändigt, dock var ditt 
sista bref mera medelsamt och derför trefligt. Hvad jag är helt onådig 
öfver är att ej ha någon slags begrepp om din nu under arbete varande 
grupp. »Tre lustiga bröder»,1  säger du, är det då tre karlar, och hvem 
äro då de andra båda? Nog kunde du gerna teckna en liten lätt skizz af 
den och sända hem. 

Jag medsänder ett tidningsklipp der du bäst ser framgången af 
äflandet för Sjöstrands fris. Jag hörde här om dan af fru Öhman att 
Cygneus et camp: skola anse Sjöstrand i Sverge vara genom afvund-
sjuka ränker satt tillbaka, och att de derföre vilja stödja honom genom 
att uppbära honom här. Är detta sannt så är funderingen i många af-
seenden dum, som du väl finner, ehuru jag ej is lägga ut. Den enkla si-
dan af saken synes mig vara långt klokare, den sidan nemligen att Sjö-
strand har intet att lefva af med familj, att han är en bra och hygglig 
karl, som de vilja väl och hålla af, och att de dessutom intressera sig 
för hans försök att i konsten införa den finska mythologin, och att der-
före de som vilja honom väl söka att arbeta honom till hjelp. En annan 
sak är om de göra så rätt i det att samma medel egnade åt upphjelpande 
af inhemska anlag kanske kunde lyckas framkalla någon större talang. 
Härmed menar jag nu ej dig, ty dels ha de ju tagit dig ock under armarna 
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dels veta de nu att du åtminstone tills vidare, ännu har ryggstöd hemma 
om det behöfs. I öfvermorgon är Konstföreningens årsdag, få se huru-
vida då beslutes om fortsättande af ditt anslag. Nog tycks nu folket tro 
att du skall få det. 

Du är ju hygglig som ej än kommit i penningeskruf. Måtte du nu icke 
dock försakat för mycket, eller lefvat för dåligt. I aprill i fjol utföll ditt 
anslag med 500 rubel. Sedan dess har du fått 250 (275?) rubel, altså sum-
ma 750, men deraf betaltes först till Prior (?) för hvad förra kreditivet 
öfversteg valutan 200 rubel, altså har du sen aprill i fjol ej fått dig till-
sända mera än 550 rubel eller så omtrent. (Säg när du skrifver om denna 
beräkning var riktig). Enligt hvad du nu skref lär således ej mycket mer 
gå åt innan året blir fullt, antagom t.ex. 600 å 650 rubel. Detta vore ju 
ganska bra hushållat med modeller och alt om jag nu rätt beräknat, och 
är det minsann ej en liten tröst för edra utsigter att i en framtid slå eder 
ut, att du vet att jemka. Men som sagt, hushålla ändå ej så att det är dig 
svårt. Om penningars försändande vet jag nu intet att säga. Runeberg har 
redan tagit hela penningeväsendet så pass under sin kontroll, att jag ej 
kan bestämma härom utan att höra hans vilja och det måste ske en stund 
då han är glad och vid godt humör, hvilket ty värr i dag ej tyckes, varit 
fallet. Jag skulle eljest föreslå att vi skulle dela christligt och sända dig 
hälften af hvad här nu finnes inne d.v.s. du skulle få 50 rubel, eller som 
man väl numera bör säga 200 mark (eller franc). 

Det var roligt att Myhrberg varit så belåten. Det märkes redan deraf 
att han berättat ur sitt skiftesrika lif, han skall i allmänhet ej vara fri-
kostig dermed. Hur länge blir han i Rom? Framför till honom en vänlig 
helsning från Runeberg. 

Danmarks sak omfattas här med varmt intresse.2  Som ett bevis sänder 
jag dig för ro skull en artikel ur dagbladet om Sverge Norges förhållande 
till Danska frågan. Af att andra sidan är full af Danska saker ock, kan 
du finna huru lifligt våra tidningar följa Danska affairerna, synnerligen 
Dagbladet. Du kan berätta det åt Romare Danskarne, kanske det dock 
fägnar dem att se äfven det fattiga Finlands intresse för sin sak. Reser Prior 
hem efter du säger dig bli ensam? Du har ej på länge låtit höra om ni 
ännu bo tillsamman o.s.v. att studien är gemensam vet jag nog. Likså 
vet jag ej hvad han nu arbetar på. Blir Kjellberg länge i Rom? Hörde ej 
Kjellberg och Prior till edert »Ägteskabs» sällskap? 

Om landtdan har du ej hört på länge. Den anses få förlängning än en 
gång till medio aprill eller första Maj. De arbeta sig nästan förderfvade 
de riksdagsmän som äro mest verksamma. ... Den stora frågan om stän- 
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dernas garanti för Hypotheksföreningens lån, har gått igenom i alla fyra 
stånden. På den ansågs bero möjligheten af att få vårt myntväsende skildt 
från det ryska. Måtte det nu så gå i lås. Ryska myntet har nu fallit åter 
lägre än någonsin och vårt derföre gunås likaså. Ja således lär väl ock 
behöfvas 60 rubel till 200 frans. 

När landtdagen blir slut, kommer säkert i tidningarna något korrekt 
referat om dess verksamhet, då skall du få del deraf. Nu hvälfva ännu de 
flesta af de stora frågorna ej fullt afgjorda men allt mer nalkande sin 
lösning. I liberal anda skulle jag mena att de flesta afgöras, kanske alla. 
Den mig särdeles intresserande frågan om Qvinnans myndighet, fastnade 
på den olikhet att somliga ville ha henne likställd i ålder med man, andra 
att hon vid 25 år skulle bli obetingade myndig men vid 21 på anmälan, 
somliga ville att fader och moder skulle äga giftomanna rätt, (ehuru all 
annan giftoman afskaffas), andra ville att qvinna skulle äga samma rätt 
att gifta sig utan bifall som en, man. Dess skiljaktigheter mellan stånden 
som troligen lätt jemkats om icke de olika stånden så lätt fundera litet 
olika då de ej precist veta hur de andra besluta, gjorde nu så mycket att 
frågan återgick till något utskott, men kommer väl att afgöras innan riks-
dans slut. 

... Nu är Rbg vaken och jag måste sluta. Jag är dock ledsen, att kanske 
intrycket af hvad jag säger om Rbg blir att du tror honom vara mera skral 
än han det är. Nej, gudskelof, nog fortgår det alt framåt med förbättringen 
men man är ändå ibland stundtals mera modstulen och tycker det ej vill 
gå. Snart nog hoppas jag han dock skall kunna vandra sjelf med sin käpp 
omkring, och det blir då ren en stor lindring för honom. Nog är han ofta 
helt glad och skämtar som förr, och hjelper med tecken och miner der 
ej orden gå. 

Alla hälsa vi dig kärligt. Runeberg hälsar dig, detta vill jag enkom 
säga. Sophie ber mig framföra hennes vänliga helsning. 

Se om Marcus Larssons död hade jag väl haft att skrifva men hinner ej 
mer. Du läser väl om honom i aftonbladet. Ur post och Inrikestidn: hem-
tade Dagbladet3  en vacker nekrolog öfver honom, litet idealiserad men 
dock sann ... 

1  Arbetsnamn för gruppen Silenus med följeslagare 1865. Gips. Ateneum. Depone-
rad i Walter Runebergs skulptursamling i Borgå år 1970. 

2  HD innehåller ledare i danska frågan den 4. 5. och 9. 1. samt 26. 2. 1864. Från 
danska krigsskådeplatsen ingår även brev och korrespondenser t.ex. 3-4. 3. 1864. 

3  HD 3. 3. 1864. 
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31 

Borgå Den 23 Mars 118641 

Min egen Walter! 

Tack, du min snälla gosse, för ditt bref af den 12te dennes som jag erhöll 
just för par timmar sedan ... Vi skulle i alla fall, Lina och jag, skrifva 
dig till med morgondagens post och så passar det nu bra att få besvara 
med samma. Först dock om Runeberg. Något enkom angående förbättring 
vet jag nu ej just säga, ehuru det visserligen gått framåt ganska bra denna 
tid, men det är mera ett allmänt förbättrande än att det just skulle mär-
kas i sådana detailler som kunna uppgifvas. Vi ha ty värr haft så fult och 
ruskigt väder, snö och yrväder mest dagligen, att Runeberg ej ofta kunnat 
sitta ute på trappan. 1 dag är vädret behagligt och han fann sig väl af 
att sitta ute. Försökte äfven att stiga utför några trappsteg, ty meningen 
är att han skulle fara ut att åka, så snart möjligt blefve att komma utför 
vår höga trappa. Vinterföret är alldeles oangripit ännu, ty vi ha ej stort sett 
till sol. Runeberg har nu 'försökt gå äfven utan att ledas, och det låter 
göra sig. Han gick sålunda öfver halfva salsgolvet, naturligtvis åtföljd af 
Hannes, för fall af behof, ja äfven jag kunde ej undgå att gå på andra 
sidan med armarna utbredda som för små barn. Talet går ock bättre. Nog 
får man nu vanligen reda på hvad han vill säga, fast visst får man stundom 
lof att gissa sig fram. En hel mängd ord säger han bra, men det är som 
Sophie Kellgren i går rigtigt anmärkte, alldeles som om han skulle tala 
ett fremmande för honom ej rätt känds språk, d v s, han nyttjar ofta nog 
icke precist det ord som vore det lämpligaste, utan det som inställer sig 
för minnet med ungefär samma betydelse. Alldeles som när man talar ett 
språk det man ej rätt kan. Emellertid går det nu så hjelpligt att ett slags 
samtal kan åstadkommas. Armen är tyvärr allt på samma punkt. Den äro 
vi bra bekymrade före stundom, ehuru ej ännu alldeles hopplösa det icke 
framtiden ännu skall kunna medföra förmåga att röra den. 

Lina är nu vår lilla rodocka och ögonfägnad. Sophie Kellgren säger 
åtminstone tjugo gånger hvar dag: »Hon är nu så utomordentligt söt, 
ja, jag kan inte minnas att jag skulle känt någon så söt flicka! » Hon är 
mycket rädd för att skämma bort Lina, emedan hon är så svag för henne, 
och menar att det skulle du så lagom tacka henne före. Och rigtigt hjer-
tans söt är det trollet, det kan man ej neka. Hon är en sån liten socker-
tippa, att jag fullt instämmer med det Lorenzo i fjol sade: att han ej kunde 
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begripa huru både Ludvig och Walter hittat så söta flammor åt sig. I går 
stod Lina på en pall med sina ärmar oppvikna och mitt stora hushålls-
förkläde för sig och tvättade mina rosor, och hon var så nätt och söt der 
hon stod att jag velat unna dig att se henne der, Runeberg myser så godt 
när eden lilla elfvan fjeskar omkring honom. Och en liten söt elfva är 
hon i sanning. Finge du nu blott ett eget litet hem att föra hem din lilla 
täcka tärna till. 

Men vet du jag blef förskräckt öfver priset på Chiron. Det räds jag 
alldrig går i lås. Du menade i fjol att den kunde komma att stå dig till 
100 å 150 rubel, och nu 400. Men så dyr måtte den väl ej heller blifvit 
om du icke räknar något för din lefnadskostnad under tiden, enligt hvad 
jag skulle tycka af de pengar som åtgått. Huru stor då fraktkostnan sen 
deraf må vara? Men det säkra är att man hos oss icke ror ut med så 
mycket pengar för ett gips-verk. Jag tror man skulle anse sig böra för 
detta pris få det i marmor! Nå, om än ej just det, så har man i allmänhet 
icke råd att köpa så dyra arbeten, ej ens konstföreningen. Ej ett ord har 
jag hört talas om att något vore i fråga för palatset. Af Alexandra Fros-
terus köptes för palatset en tafla1  å 300 rub. (vill jag minnas) men skulle 
man ha något sådant hopp för Dig, så är det åtminstone något som jag 
als intet hört af, och som då säkert endast vore en sån der from önskan 
af Konstföreningen. Prior sållde ju sin grupp för 1000 franc, kunde du 
få detsamma, tror jag du finge vara nöjd. Gud gifve din konst blefve af 
den art att utlandet ville köpa dina arbeten. Skulpturen är här ännu så 
grufligt obekant. I det enda afseendet kan Sjöstrands behof af hjelp vara 
dig till gagns, att man lär sig inse att sådana arbeten ej köpes för intet. 
Man är van att tänka sig gipsbilder köpta för några få rubel, och man vet 
just ej att det dervidlag kan vara annat i fråga. Endast marmorn anser 
man vara något som är värds med. Ditt bref låter jag gå till Lorenzo, med 
Sophie som inom några dar reser hem. De få då försöka att känna sig 
före, men — men — jag räds. Icke tror jag att din grupp skulle komma 
i fråga vid utlottningen. Så dyra arbeten består ej Konstföreningen till 
sina vinster, och att den skulle skildt anställa ett enkom lotteri för din 
grupp tror jag ej den gör. Hade du haft något mindre arbete här, så skulle 
väl K: F: nog gerna löst in för sitt lotteri, men den penninge knipan, den 
är alltid så besvärlig. Kunde de ställa för dig en liten tjenst med be-
stämd lön då ginge alt bäst. Kunde du så få ett tarfligt bröd, så skulle 
man sen hoppas på att försållda arbeten kunde ge smör till brödet. Skulle 
det dock lyckas dig att bli en konstnär af högre ordning, så att äfven 
utlandet ville köpa af dig, då blefve dagern annan. Vore det icke för 
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mycket förmätet att hoppas på att funderingen om exposition i Paris skulle 
ha skäl för sig och att du der kunde märkas, då skulle du ha klifvit ett 
godt steg opp. 

A ena sidan tycker jag visst Finland lika väl kan bestå sig en bildhuggare 
som mången dagdrifvare som föds med höga löner, ja värre än dagd[r)if-
vare, men å andra sidan är det svårt att utfundera huru det skulle låta sig 
göra, ty rikt folk som kunna köpa de dyra styckena finnas ej. Då är må-
larn bättre till, han kan få sälja många små bitar, ty dem förmår ändå 
flere med. Likväl säger man att Wright som har famille att försörja skall 
ha mycket svårt att slå sig ut. Sacken sade sig i Konstföreningen ha före-
slagit att en Sculptur lärare tjenst borde tillställas, emedan lika skäl vore 
att ge tillfälle till undervisning häri som i ritning. Man hade funnit fun-
deringen riktig, men om deraf kan bli en brödsmula vet man ej. 

... Ah håh, hela härligheten glömmer jag. För några dar sen infann sig 
hos Rbg en ung Rosenkampff, adjutant hos Genral Guvernören, för att 
åt Rbg lemna en present från H: K: Majestät, en dugtig guld dosa med. 
Kejsarns namnskiffer i brillanter på blå emaille botten omgifven af bril-
lanter, och med 6 st stora präktiga solitärer (lika stora som stenen på 
Sandels ring) placerade omkring på locket. Man säger att den kostat 
3000 rubel, det vet jag ej om det är sannt. ... Presenten är väl vald och 
ståtlig.2  Jag sade här om dagen: »Stackars Kejsarn som fått ge ut så myc-
ket pengar för en dosa.» Det skrattades åt, men sannerligen är det ej 
halft alfvar, ty på visst sätt är det helt synd att så mycket pengar skola 
ligga bundna. Minister Statssecreteraren Armfels skall för något år sen 
fått en ungefär dylik, det säges att han låtit juveleraren lösa den, och fått 
öfver 2000 rubel. ... Icke tänker Rbg att följa exemplet. Altså finner du 
att Rbg nu kan snusa med smak. 

Det är då visst och sanns att du är en fjäril af det mest lättvingade 
slag. »Fråga Stjernström» sade Rbg en gång då han var hos oss, »om det 
är så lätt för en artist att vara så förskräckligt trogen» och Stjernström 
svarade: »jaa, svårt är det». Blef då inte Benzen3  jaloux? Lina är det då 
alldeles orimligt, hon skakar hufvudet och tycker att du är rent af oför-
bätterlig. 

Det är icke utan att det icke är oroligt att tänka på möjligheten af 
upplopp i Rom. Det har nog ren innan ditt bref kom, velat ge att tänka 
på. Så till exempel var det nog en stor lycka att du hann in på osterian. 
Ofta nog är det just de fredliga åskådarne som vid sådana tillfällen kom-
ma i knifshugg, ja kanske oftast, ty de som anstifta buller äro vanligen 
mera rädda och beredda på att jemka sig i tid unnan. 
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... En dansk (schlesvigare) höll nyss i H: fors föredrag om Danmarks 
goda rätt i nu pågående krig. Åhörare öfverfullt. Studentsången sjöng 
danska nationella visor, man hurrade för Danmark och gaf slutligen på 
aftonen för talaren en collation. Det hela antog uttryck af en opinions-
yttring för Danmark.4  När skolgossar här nyss reste sig ett snöfäste, kom 
Fredrik och begärte lappar i röds och hvitt för att fabricera en Danne-
brogs fana derpå. En gammal röd silkesnäsduk blef den välkomna bott-
nen till de tappras standar. Nog synes sympathierna för Danmark vara 
varma på alla håll, till och med personer som eljest ej politisera utan låta 
verlden gå sin gång, börja nu ändå vanligen tal om Danmark och dess 
strid. Skulle önskningar hjelpa, nog stode sig Danmark då! 

Den der gaskandelabern tycker jag borde kunna bli rätt en vacker pies 
om Du nån gång finge tid och håg att den utföra ... 

Sophie Kellgren ber mig så enkom hälsa Dig. För öfrigt helna alla 
hemmavarande dig kärligen. Gud välsigne dig, min älskade gosse. 

Din egen Mamma. 

1  »En savoyardgosse», enl. J. J. Tikkanen a.a. 135 not 2. 
2  Bevaras i Runebergsarkivet i Borgå. 
3  Walter Runebergs ungdomsvän, sedermera Overretssagforer F. V. L. Bentzen. 
4  HD skildrar 21. 3. utförligt den »litterära soiren» i universitetets solennitetssal till 

förmån för stupade danskars änkor och barn. Föredragshållare var teol.cand Brauneiser. 

32 

Borgå den 18 Mars 1864. [Bör vara april. Jfr not 1.1 

Min egen Walter! 

• • Sista fredags lemnade Lina oss efter en fem veckors härvaro den hon 
väl rätt tänker med förskräckelse på, så ledsamt måtte hon hafva haft. 
Runeberg var under hela tiden mera skral och på dåligt humör, och äfven 
jag var således ur stånd att just tänka på annat än att försöka vara ho-
nom till lags och göra honom lifvet så drägligt som möjligt. Ofta nog 
kunde vi sitta tysta nästan dagen om, när man märkte det Rbg ej trifdes 
att höra prat. Jag var derför å Linas vägnar helt nöjd när hon kunde resa. 
Nog är hon en liten snäll pia, Gud välsigne Eder mina kära barn! 

Icke kan jag säga att just någon förändring föregått i Rbgs till- 
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stånd på dessa sednaste veckor. Kanske dock att talet går något bättre. 
Äfven jag börjar temmeligen komma tillrätta med att förstå honom, 
när han tillåter mig att lägga örat till hans mun. Vi ha nu haft några 
vackra och varma dagar och Rbg har funnit sig väl och trifsamt af att 
sitta ute på trappan någon timme för och eftermiddag. Sophie Kellgren 
som var par veckor i H: fors är nu åter här. Någon behöfves här som 
sällskap och trefnad. Dessa sednaste dagar har åter humöret varit något 
bättre man måste nu lefva i hoppet på våren och sommarn. Mycket ned-
slaget har mitt mod velat vara denna tid. En pröfningens tid är detta; 
tålamodet vill ej orka stå ut. Dock har det vanligen varit så att när en 
längre tids stillastående varit i förbättringen, så har man åter sen märkt 
hastigare framsteg. 

Vexeln på 200 francs måtte du väl fått, ehuru du ej derom skrifvit. 
Det var en munsbit, kanske är du rätt i nöd ren. Det är en svårighet för 
mig deri att Rbg redan helt och hållet tagit affairerna omhanda och jag ej 
ville oroa honom med tanke på hvar pengar skall tagas. Det borde nu väl 
afgöras om ditt stipendium, jag vet ej hvarpå saken beror. 

Med hoppet om pengar för Chiron är värre. Äfven hos syskonen i 
H: fors trodde man ej på att du kunde få hvad du för den begär. Lo-
renzo isynnerhet hade alldeles varit emot att ens tala om ett sådant pris. 
Emellertid lär nu väl Natalia dock småningom ro fram dermed för To-
pelius, men hvar skulle konstföreningen ta så mycket pengar. Den har 
ej andra inkomster än frivilliga bidrag och den har så många att under-
stöda, d.v.s. att afköpa arbeten. 

Vare det nu först sagt att en finsk mark rätteligen är eller borde vara 
detsamma som en francs, eller åtminstone så nära detsamma att det ej 
als vid vanliga beräkningar kommer i fråga ty det lär skilja på blott 
något bråk af en mark på tusentals rubler. Det der vore godt och väl, 
men nu ha vi tills dato ännu ej lyckats att få finska myntet så till eget, 
att icke det ännu baserar sig på det ryska. Det är nu denna skilsmässa 
hvarpå arbetats i flere år, men som ännu ej kunnat fås till stånd, hvarpå 
allt beror och så länge delar vårt mynt det ryskas kurs, och denna är nu 
till den grad usel att får du väl och vackert ditt stipendium å 2000 mark 
(500 rubel som sist) så får du deraf ej mer än kanske 1600 eller 1700 
francs när vexel skall köpas. Du kan finna hvilken olycka detta är för 
landet och huru dyrt allting här måste bli på detta sätt. 

Huru får du en sådan beräkning att ditt 'if skulle för ett år nu kostat 
15 å 1600 francs? Det vill säga du beräknar då resten af de pengar som 
blifvit dig tillsända 350 å 400 rubel, för kostnaden för Chiron förmodar 
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jag. Men ser Du min Walter, just detta bevisar att du beräknat kostnan 
för Chiron för högt, ty du lefver ej ett år för 1600 francs. Räkna om, 
och du skall finna att du kan sälja Chiron för mindre, när nemligen du 
säljer den för endast hvad den kostat dig i tillbehör, modell, gjutning 
etc, och als icke för hvad du sjelf under tiden lefvat af. Få se när den kan 
komma hit. Isen på ån är svag, men ser ännu ej resfärdig ut. Hafvet lär 
vara öppet utanför och fartyg ha redan kommit hem. Snö och is ha vi 
ännu i parti, men vinterföret är impraktikabelt numera. Man åker dels 
med hjul dels med medar. I fönstren blomma mina rosor rikt och tala 
om sommar och vår ... 

Tack för ditt sednaste bref och för de goda ord du säger om att du 
känner huru din själ vaknar. Måtte du finnas värdig att blifva en verklig 
konstnär af högre ordning detta icke allenast af välönskan för dig, för 
konsten i vårt land, ej ens af fåfänga, utan äfven för det rent materiella 
att du må kunna vinna afsättning å dina arbeten utom Finland. Vårt 
förut fattiga land har genom de sednare årens många motgångar, krig, 
hungersnöd, penningens osäkerhet och mycket annat, blifvit så kringsku-
ret att pengar als icke just finnas mera. Och här behöfs dock så mycket. 
Riksdagen har förordat utgifter åt många håll och landet har åtagit sig 
»bevillning» som det heter för jernvägar etc och lån skall göras m.m. Få 
nu se hvad den andra statsmakten till allt detta säger. Aftonbladet har 
varit så fullt af Danmark sednare tider att det ej hunnit stort med vår 
riksdag sednare tider, men nu får du väl åter deri läsa om den. I förrgår 
afslöts Landtdagen högtidligen. Den har nu i sju månf aider arbetat trä-
get och en massa stora frågor äro afgjorda. Troligen komma väl refe-
rater att ingå i tidningarna om det förnämsta. Att härom skrifva blefve 
för mig för vidlyftigt och svårt att ge begrepp om. Dock såsom mig 
intresserande må jag nämna att stånden antagit propositionen om ogift 
qvinnas myndighet vid 25 år, dock så att hon redan vid 21 år blir myn-
dig om hon derom gör anmälan. Att hon ej behöfver giftomans samtycke 
för att gifta sig ifrån det hon är 21 år men att förälldrar äga rätt göra 
henne arflös om hon emot deras vilja ingår äktenskap. Detta blir nu tro-
ligen lag. En vigtig fråga som först i elfte stunden afgjordes var den så-
kallade husbehofs bränningens afskaffande. Måtte nu den nya lagen 
kunna helst i någon mån minska den olyckliga superi lasten. Dödsstraf-
fets upphäfvande, husagans afskaffande och många vigtiga saker äro nu 
af ständerna antagna. Nästan allt i en liberalare anda än man hade vå-
gat vänta af våra gamla herrar. 

... Men nu till dagarnes stora evenement: det throntal som af Rocka- 
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sowski i Kejsarns namn och ställe upplästes vid landsdagens slutande. Då 
jag ej tvekar det ej aftonbladet inför det, så sänder jag det ej. Det har 
väckt mycken ond blod. Mesta delen utgöres endast af förebråelser åt 
ständerna för visad afvoghet emot Ryssland under landtdagen. Dertill 
utgöres början af en nådig tack för af ständerna majestätet enskildt be-
visad kärlek, och slutet af löfte om landtdag om tre år, nej icke just löfte 
men att Majestätet ernar ge landtdag då och så är det slut, ej ett ord till 
tack åt ständerna för hvad de uträttat, bara påminnelser om hur Ryss-
land skickat hjelp när Finland lidit nöd. Man tycker sig se att icke 
Gortschakoff satt opp detta tal, ty det skulle då varit åtminstone mera 
artigt och diplomatiskt fint och belefvadt om än lika skarpt. Hvad mente 
herrarne, frågade jag en riksdagsman när ni hörde detta tal. »Tackade 
och kysste riset som snälla barn bruka» svarade han. Jag tror nog att det 
i många öron klingat, som om Polens kamp nu skulle sjunga på sista 
versen och våra sötebrödsdagar skulle hålla på att börja ta syra. Det har 
varit så söta barn nu en tid bortåt. Ryska tidningar åtskilliga och gam-
melryska partiet i gemen skall vara mycket uppretadt öfver åtskilligt vid 
landtdagen. Främst att Riddarskapet och adeln fattade det beslut att i 
Rysk tjenst varande och i Ryssland bosatt man icke skulle kunna taga 
säte och stämma på Riddarhuset. (Samma paragraf i Riddarhusordningen 
gäller altrå för slika, som för dem hvilka i utländsk tjenst stadd är). Detta 
tycktes billigt att helryska män, (mången kapat kan ju vara t.o.m. född och 
uppfödd i Ryssland) ej skola få komma och för Finland stifta lagar och t.ex. 
pålägga bevillningar och skatter dem de ej sjelfva komma att lefva efter eller 
betala. Emellertid har man tagit saken häftigt illa. Detta har man länge känt, 
men nu dyker det opp att mångt och mycket annat ock varit illa sedt. 
Censuren har nu en tid bortåt varit högst fredlig. Till landtdagen kom 
K:M:s proposition om tryckfrihetslag, önskad och efterlängtad, men den 
befanns mycket svår och betungande och nästan qväfvande möjligheten 
för periodisk litteratur att lefva. Den var åtföljd af den tillsägelse att an-
tingen skulle den antagas oförändrad eller skulle sensuren bibehållas och 
allt bli vid det gamla. Så hatadt är censurens och godtycklighetens välde 
att ständerna enhälligt antogo den draconiska lagen, hellre än att bibe-
hålla det förra oefterrättlighets tillståndet, hemställande dock om ej 
Majestätet nådigst behagade gå in på att tillåta ändring i några punkter. 
Enligt detta project skall penninge summor af hvarje tidningsredaction 
nedsättas som säkerhet för böter. Och hiskeliga böter för alt möjligt. Slår 
man sin ovän brun och blå och lemmalös på öppen gata, så blir ej 
plikten enligt lag så stor som om man om honom säger ett ord i en tid- 

98 



ning hvilket möjligen kan händragas så att det kan anses förolämpande 
et.c. Anders Chydenius som i Dagbladet hade en artikel som klandrade 
det nya prässlag förslaget, är nu anklagad derföre. Få se hvad dom han 
får för den saken.' 

Der fick Du nu en mängd politik, du måste ju något få veta om landt-
dagens slut. Dagbladet och H: fors tidningar yttra sig med stor blago-
darjus2  om landtdagens verksamhet. De sednaste dagarna var plena alla 
dar och åhörare alla dar i mängd. Fruntimmerna höllo ut till tolf — ett 
om nätterna att höra på liksom karlarna att tala. Med största liflighet 
synes Landtdagens förhandlingar åter hafva varit följda en längre tid på 
slutet liksom i början. Mellersta tiden voro plena mindre besökta af 
åhörare och åhörarinnor, säger man, det var ock då en tid bortåt frågor 
af mindre intresse förehades. Nu ha alla ledamöter skingrats åt östan och 
vestan, utom de få som ännu äro qvar för de sista efterarbetena, der-
ibland broder Gabriel. Huru Lina reste hem med en riksdagsman skrif-
ver hon väl sjelf om. 

Rbg orkar just ej stort med fremmande, ibland får dock nån på en 
liten stund komma. Utom porten går jag ej. Så länge vi hade före var 
jag dock några gånger ut att åka, nu är dermed slut, men jag skall väl 
se till att kunna börja spatsera litet nån gång. 

Stundom tänker jag att hade du ej gjort bättre att modellera blott en 
figur än en hel grupp. Hur mycket svårare är ej att undvika fel på tre 
än på en. Ibland funderar jag ock på hvarföre du als icke hörs tänka på 
något i basrelief. Detta sednare besvarar sig dock på sätt och vis sjelf 
då du företagit så stora arbeten allt sen du kom till Rom att du väl 
ej hinner als med annat. Och dock synes det halft haskligt om du efter 
2 V2 års vistelse i Rom kommer hem att du hunnit endast med tvenne 
arbeten. En ädel och stolt konst är sculpturen men visst fo[ridrar den än 
mera hängifvenhet än någon annan. Gör ännu till, dessa arbeten i mar-
mor, och huru många år af en konstnärs lefnad kan ej en enda grupp 
upptaga. Huru lång tid har t: ex Niobe gruppen då tagit af sin mästare? 
Sannt att marmorverket ock sen är nästan oförgängligt, men gipsen är då 
åter just motsattsen, ett ringa slag förstör åratals arbete. 

Det gör mig ondt att du skall tänka vara hela sommarn i Rom. Huru 
skall du kunna arbeta i hettan? Huru skall din hälsa stå ut dermed och 
med malarian? Monne detta bär sig rätt. 

Nå nog har du nu fått ett långt bref. Dock vill jag tillägga att Rune-
bergs lynne och humör nu synes kommit i en bättre ansatts dessa sista 
dagar. Gud gifve det ville så fortfara. Han hälsar dig likaså Hannes och 
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Fredrik. Sophie Kellgren ber mig sända dig en vänlig hälsning. Gud 
välsigne dig mitt hjertas käre. 

Din gamla mamma F Runeberg. 

Här rustas till sällskapsspectakel, Hannes funderar på att gå med. Han 
börjar nu får mer och mer ledighet att kunna vara från Runeberg, och 
behöfs nu mera just ej vid annat än oppstigandet om morgnarna samt 
afklädningen om qvälln, men äfven detta kan för nån gång gå utan ho-
nom. Om natten ligger Hannes vid Runebergs säng på en soffa, och de 
mycket få qvällar han varit borta har det nu på sednare tider burit sig 
att jag legat der, ty Runeberg kan nu med handen taga uti och väcka mig. 

Det är i dag fyra månader sen Rbg sjuknade. 
Runeberg blef helt stolt när jag uppläste att du ansåg dig hafva lefvat 

ett år för 1500 francs. Jag lugnade honom först med att du väl skrifvit 
misste, men sen kom jag på att du väl beräknat resten för Chiron. Låt 
veta om jag sålunda förmodat rätt. 

... En fotografie af Rbg mig och Fredrik medsänder jag. Ottelins arbete. 

... Det är dock nästan för god vara det kanonkött som bestås i Dan-
mark. Det är synd om så mycken intelligens och talent som der offras 
emot vanliga soldathopar som Österrike och Preussen uppställer. Sämre 
än studenter, magistrar, konstnärer etc duga att slå ihjäl. Det är hårdt 
äfven detta. 

Nej nog kan du dock vara trygg och utan samvetsqval låta bli att offra 
dig för Danmark. Fäderneslandets anspråk äro dock högre vida på sina 
barn. 

1  Chydenius ledare om tryckfrihetslagen ingick i HD 24, 26 och 20. 3. 1864. 
2  Ryska »Ja blagodarju» = jag tackar. 
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Borgå den 9de Maj 1864. 

Min egen Walter! 

... I Runebergs tillstånd har föga förändring inträffat dock det goda att 
han börjar allt mera att kunna uttrycka sig. Nog slår han sig nu helt 
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bra ut med dem som ha öron, och visst kan det nu fått gå för sig att 
han kan samtala om ett och annat, fast det går långsamt och knaggligt, 
men det hjelper sig dock alt att ta reda på hvad han säger. Äfven armen 
har visat en smula framsteg, så att hoppet börjat återlifvas att den kanske 
med tiden skall kunna återvinna någon brukbarhet. Men eljest har han 
varit mera nedstämd till lynnes, och har stundom verk i den lama armen. 
Vädret har nu en tid varit mycket ruskigt och fult, detta inverkar mycket 
på honom, och mer än nödigt vore. Min längtan står nu att komma ut 
till Kroksnäs der sommarluften borde göra honom godt, och der jag 
hoppas att han skall finna trefnad af Carolinas och döttrarnas sällskap, 
och der den låga trappan bör för honom bli möjlig att komma utföre. 
Sophie Kellgren är allt fortfarande vistande hos oss ehuru nu på några 
dar hemrest. Hon länder Rbg till stor trefnad. 

Hvad jag först har att tala om är ditt Stipencif dum. Jag vet ej hvarpå 
det beror, Konstföreningen skall hafva recommenderat dig till att få det 
för ett år till, men hvarför intet afgörande hörs af vet jag ej. Man synes 
dock tro att du skall få det. Här sändes dig nu en vexel å 200 Francs. 
Får du stipendium så göres deraf afdrag för denna summa, men skulle 
du emot förmodan bli utan understödet, så får du väl lof att stoppa 
vexeln i fickan utan att tänka på att gengälda den. 

Din grupp hörs ej af, men jag tror ock att ännu intet fartyg kommit 
hit från Stockholm. Sjöfarten är just börjad på alfvare nu först. Hvad 
herrarna i H:fors mena om ditt uppgifna pris har jag intet begrepp om. 
Instängd här och med svårighet att få reda på något utifrån, har jag 
svårt att få veta något. Sker något af betydenhet, så få vi dock nog notis. 
Bara gruppen kommer så får man väl något besked. Se på Stjernström 
som låter hugga sin Kjellbergska grupp i marmor! Ger han det i tid-
ningarna uppgifna priset 4000 Riksdaler utom de 3-400 (jag mins ej 
rätt) som tidningarna berättade att Stjernström skulle betala för gipsen? 

Till Shakspear festen i Hfors modellerade Sjöstrand en byst af Schak-
speare, (jag tror nästan i mer än naturlig storlek). På Cygneii recommen-
dation köptes den af Universitetet för 100 rubel. Broder Fredrik som 
jemte Gabriel var här på ett dygns besök, sade att den var vacker. När 
Lorenzo sednast var hemma, (då han hade bortgjort sin första tentamen) 
talade han om Sjöstrand och sade att han är så utmärkt älskvärd karl och 
att alla ha derföre så lust att hjelpa honom då de veta hur svårt han 
har att med hustru och barn slå sig ut ... 

Löfgren och Becker ha fått stycken mottagna å Pariser exposition. Vic-
toria Åberg begär och får tjenstledighet för ännu ett års vistande utrikes. 
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Hon är nu i Weimar, troligen emedan hon tillika idkar pedagogiska stu-
dier, och är der väl bemött och belåten. Jag hade bref af henne för en 
affair som hon bad mig uträtta. 

Topelius hade bett Natalia säga mig att alt vore godt om jag skulle 
lemna något till tidning om dig ur dina bref. »Publiken behöfver på-
minnas om honom, han glömmes eljest». Detta tyckte jag ej rätt bra bar 
sig, men jag skickade till Topelius afskrift af några ställen i dina bref 
der du talte om din nya grupp, och skref att om Din gode gynnare ville 
ögna igenom dem kunde han se hvad du förehade och vore deribland 
nån notis som han tyckte sig vilja allmängöra så kunde han så, ehuru jag 
förmodade der knappt något passligt fanns. Bäst vore om nån turist i år 
ock skulle omtala nordbornas sträfvanden i Rom. 

Nu skall jag genomse ditt sista bref om något är att besvara. Ja, kä-
ra du, jag är ej rätt säker om Lina är så rätt nöjd med alla dina flam-
mor. Hon blef helt olycklig när jag en gång läste opp för henne en 
skämtsam vers som Rbg en gång improviserade om alla sina flammor i 
tiden, och hon sade allt: ja, ja, jag ser nog hvad mig förestår Det är ju 
förskräckligt att tänka på! Det är ju alldeles förskräckligt, och jag lade 
sten på bördan med att försäkra henne att alla artisthjertan äro så obe-
skrifligt rymliga, så det må hon alldrig vänta heller, mer än jag det 
gjort, att der få herrska ensam. 

... Jag tycker att din grupp borde kunna bli något af. Endast det vet jag 
icke om du ej bordt försöka att göra något i den allvarligare genren just 
derföre att jag tror dig vara istånd af finhet eller icke menar jag just den 
allvarliga utan mera den genre der ungdomlig skönhet står som högsta 
uppgift. Hinner du med en qvinnofigur ännu, så kunde dock der bli 
tillfälle att utveckla något åt denna sida. Möjligen ligger något mera 
egendomligt, mera i ögonen fallande i hvad du nu påhåller. Jag har 
denna tid fallit på en tanke som jag tror kunde vara täck för en leksaks 
pies d.v.s. en liten toilettpjes blott, ett nålfat. Mig synes det kunde bli 
tänkt på flere sätt, en knäböjande figur, en amor som räcker fram sitt 
koger att fyllas sen alla pilar äro utskjutna, en Hebe som framräcker 
nektarfatet, en Iris som höjer en »schmuckkästchen» för Juno att ned-
lägga sina smycken uti eller dylikt. Slikt vore en gåfva för liten Lina i 
marmor, men drar väl ock sin runda tid, mer än du har att disponera 
nu. Ernar Kjellberg sjelf hugga sina Fauner?, förmodligen finhuggningen. 
Era små rum lär väl knappt ha blifvit begagnade i hugg väg förr. Unge 
Bissen har ju gått ut i kriget, sade någon tidning. Det är dock för dyrbart 
kanonkött danskarna bestå. Stackars Danmark med varma sympatier följas 
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de äfven här. Nån enskildt person hade gjort här och der, genom be-
kanta, insamlingar för danska soldaters enkor och barn. Högsta summan 
hade Borgå gett af alla de städer der man samlat. Det var dock blott ett 
sånt der enskildt företag, och kan ej hos oss få ske i stor skala troligen. 
Mellan 3 och 400 mark vill jag minnas summan var från Borgå. Det 
hela var en obetydlighet. 

Jag vill minnas att du såg Ristoril i Paris äfven som Maria Stuart. 
... Tidningarna tala om menskor som såras på Roms gator, en konst-

när bland andra. Detta börjar bli oroligt. Börjar osa för hett så vet 
jag ej hur du bör ställa dig. Det är ej så lätt att ta gruppen på nacken 
och bege sig till annan ort. Var försigtig och sälla dig ej onödigtvis till 
folkskockningar. 

Din vers som Lina skickade mig, kunde nog gå för sig om du ej 
hade den fatala oseden att skrifva dina verser så ()gement på slarf d v s 
sjelfva nedskrifningen. Du har ju ej ens afdelat versraderna ordentligt 
utan börjat dem än här än der med stor bokstaf. När man besinnar saken 
och läser andra gången igenom så finner man att dock versen är rigtig, 
men sådant slarfveri får man ej bedrifva. ... Hade du bara litet större an-
tal af dina små versmakerier så att det kunnat bli ett litet häfte, så skulle 
ej skadat att ge ut dem. Runeberg har ock nångång yttrat den tanken. 

... Ryska myntet synes ideligen falla. Dina 200 francs kosta nu 227 
mark, den förra 224. Så mycket har kursen på dessa veckor hunnit för-
sämras. Hypotheks föreningen har ombud utsända för att söka oppnego-
tiera det lån på hvars erhållande det nu beror om vi skall få vårt mynt 
på egen botten. Jag skref väl att ständerna garanterat det, (som var vil-
koret). Då blefve en mark lika med en francs. 

Du har nu läst thronthalet som jag ju skref om. Jag antar nemligen 
att du i Aftonbladet läser hvad som rör Finland. Jag spådde att vi skulle 
bli af med tidningsnumror nu, jo, det gick så, nummern efter den der 
throntalet stod att läsa (96 tror jag), var anfangad och reflexionerna få 
nu »göra sig sjelfva» som tidningarna bruka säga. Också reflexionerna i 
Aftonbladet har du läst fast de för oss bli förseglade. Dessa tidnings-
numror kommo sen jag i går hade skrifvit något om sinnesstämningen 
här, vi ha nu i dag nemligen den 10de. 

Den 31 dennes blir magisterpromotion. Hur Hannes skall kunna um-
bäras för ens några dagar vet jag ej, Rbg är så van vid hans oppassning 
och bra gör han sin sak. 

... Här hellregnar nu till fromma för den stundande vegetationen som 
i köld och torka ej ännu uppspirat. Mycket och vackra rosor har jag haft 
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i fönstren. Hade jag dock några helst alnhöga lagrar, oranger, m m af 
dem som omge dig, ja fast bara en buxbom planta ändå. 

Gud välsgine Dig och före dig framåt på din väg. 
Din egen Mamma — 

Emelie Björksten2  har i dessa dar gett ut ett häfte digter, kalladt 
»Sand perlor». De första stycken vi stötte på syntes oss bra nog men vid 
närmare bläddrande finnes allt väl mycket matt. Nog är det hela tem-
ligt blekt. Sådant man skrifver genom att mycket hafva läst andras tan-
kar, men icke sådant som utgår ur ens egen själs individuella uppfattning. 

1  Adelaide Ristori ( 1822-1906) , den stora italienska tragediennen, gjorde egna 
turneer i Amerika och Australien och spelade 1879 och 1880 även i Stockholm. 

2  Emilie (Arkadia Emelia) Björksten (1823-96) utgav sina små diktförsök i de 
fyra diktsamlingarna Sandperlor, Helsingfors 1864, Drottningar, Stockholm 1867, Ännu 
en gång, Helsingfors 1877, De sista, Helsingfors 1886. Publicerade dessutom på prosa 
Några minnen, 1871, och Minne från Björkudden samt en övers. Var medarbetare i 
barntidningen Trollsländan, grundad av Z. Topelius. — Fragment ur Emilie Björk-
stens dagbok utgavs 1922 i Helsingfors av Berta Edelfelt under titeln Ur en gammal 
dagbok. En episod i J. L. Runebergs liv. Inledning av Werner Söderhjelm. Gunnar 
Castren publicerade Runebergs brev till Emilie Bjärksten jämte inledning och kom-
mentar (HLHS 16 1940), Lauri Viljanen har ägnat skalden och hans unga beundra-
rinna boken Runoilijan sydän (1946) och Karin Allardt Ekelund skildrar den kompli-
cerade vänskapen mellan skaldens hustru och fröken Björksten i sin avh. om  Fredrika 
Runeberg, s. 376 f. Runebergs brev ingår nu i Saml. skrifter IX. 
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Borgå den 15de Maj 1864. 

Min egen Walter! 

Som du väl anar af de pengar jag hoppas få att bilägga i detta bref har 
jag till Dig goda nyheter, men då jag äfven har mindre goda att med-
dela så vill jag säga dem först. Dock vill jag genast lugna Dig med att 
Runeberg synes återkommit nästan till sitt förra, (nu en längre tid fort-
varande, temmeligen oförändrade) tillstånd, har rutit oppe i sin kammare 
dit han som vanligt spatserat och nu sofver middag. Men det sorgliga 
är att han i går morgons hade ett krampanfall, eller hvad det må hafva 
varit, som såg mycket betänkligt ut. Icke räckte det många minuter, men 
vi fruktade för att det skulle vara ett nytt slaganfall och gjorde oss föga 
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hopp om annat än att alt nu var slut. Emellertid opphörde det snart 
åter, sjelf visste han af intet, såg förvånad på Doctorns och våra bekym-
rade miner, men var ganska matt. Snart började han dock tala lika så 
som förut, röra fötterna, handen och visa hur han kunde smått röra äfven 
den sjuka handen och så sågo vi till vår outsägliga glädje att det åtminsto-
ne icke _varit slag. Bekymmersamt nog att tänka på är dock om sådant 
skulle återkomma. I dag har han visserligen ännu varit litet matt, men 
icke mer än att han nog så kunnat vara annars ock ibland. 

... Nu till det goda jag har att meddela Dig. På konstföreningens re-
commendation har Senaten bifallit att Du ännu för ett år skulle få 
uppbära 2000 mark af de till Konsternas befrämjande anslagna medel. 
Detta anslag skulle nu Bergmästarn uppbära i Hfors, ... köpa en vexel 
på 700 francs och hitsända jemte återstoden af pengarna. 50 rub. (200 
mark), (ja litet mer för kursens skull min [s) ej nu rätt,) behåller då 
Runeberg för den sednaste vexeln du fick och hvilken jag redan sagt dig 
att du skulle få betala. Så lär icke mycket öfver 1000 mark återstå vid 
nuvarande eländiga kurs, och dem anser Runeberg böra insätta å före-
ningsbanken för din räkning. Icke blir du mycket rik på de fyra procent 
per år som du der får, men han anser det icke värdt att du har så mycket 
kontanter på en gång, sånt kan ha risk med sig. De fås ju alltid när du 
behöfver tillskott. Men nu kommer en fröjdefull nyhet yttermera. Cygne-
us hade varit hos Natalia och bedt henne förfråga sig huruvida du vore 
hågad att låta din grupp gå för 350 rubel. I så fall skulle Konstföreningen 
föreslå att den skulle inlösas af samma medel som du har understödet, 
d.v.s. de till konsternas befrämjande till Senatens disposition ställda me-
del. Cygneus tycker sig icke kunna begära mera då du redan gratis har så 
mycket. Han hade mycket talt om sin fruktan att såra dig genom ett för-
slag att pruta och det skulle på det högsta vara honom ledsamt om du 
skulle misstycka o.s.v. Ja, och så hade han bett Natalia fråga kvad vi 
här derom skulle mena. Och vi ha menat så att kan Cygneus gnida löst 
350 rubel så må du med glädje antaga det. Vi erna nu svara att vill han 
hafva godheten att häri åter arbeta för Dig, så behöfs ej ens att vänta på 
något vidare svar från Dig, ty att du med nöje antager förslaget och 
långt ifrån att anse dig ha något att klaga deröfver tvertom anser det 
som ett nytt bevis på hans godhet och välvilja för dig, det anse vi oss 
kunna försäkra Cygneus om. Att härmed uppskjuta tills svar hinner kom-
ma från Dig, torde vara mindre rådligt derföre att säkert Cygneus reser 
bort för sommarn, och hvem kan säga om, förhållandena åter i höst ställa. 
sig lika, och du kunde gå miste om allt ihop. 
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Nu vill jag afbryta denna sak för att säga dig att vi i dag ha den 
16de, och att Runeberg fortfar att taga opp sig. Icke vet jag säga att han 
numera just förekommer annorlunda än före det stygga krampanfallet. 
För öfrigt synes nu allt vara som förr endast att dieten ännu hålles litet 
svagare. 

Nu åter till Din affa[iir. Ännu synes ej din grupp, eller rättare sagt 
höres ej af. Ett ångfartyg har redan kommit från Stockholm. Det är ej 
utan att jag icke är halft bekymrad om huruvida du nu haft pålitliga 
commissionairer både i Messina och Stockholm. Och hur fick du den till 
Messina? Nog är det rysligt många omgångar. Och vintermagasineringen 
sen i Stockholm! Måtte nu allt gått väl. Skrif härom något att man får 
veta. Dröjer den så kunde det till och med kanske vara bra att veta. 
Monne det ej gått lämpligare öfeer Köpenhamn, men derom meriterar 
ej nu att orda. Kanske den ej gick ens från Messina förr än med frukt-
fartyg på våren. Många kommissionairer, många som lätt kunnat slarfva, 
få nu se när den hinner fram ... 

Topelius hade begärt att få höra något af dig, och jag sände honom 
några utdragna bitar ur bref af dig. Deraf hade han tagit litet för H: fors 
tidning,1 1/3  dels spalt kanske. Först om att du börjat en ny grupp, 
och hvad figurer du har i den, att Du arbetar med mod och håg och går 
framåt. Att Prior håller på med en Andromeda, Kjellberg med Faun-
gruppen att ni saknade Bissen och så några rader om dina promenader i 
bergen med honom, sammandraget efter mitt för Topelius gjorda samman-
drag, altihop tog sig nätt nog ut. Från Topelius hade jag bref 2  han 
skrifver om dig: »Den dag skall komma då man kappas om att få 
honom. — För hans förälldrar och hans lilla fästmö önskar jag blott 
att ej tålamodet må pröfvas för länge.» Det hade varit trefligt att ha ho-
nom här på Sjöstrands plats; men mera litet är det att bjuda på och så 
bör han ännu europeiiseras etc — — — med otålighet väntas den unge 
Achilles, för att, om möjligt, ännu få honom på expositionen. Natalia 
Castren nämnde priset 400 rubel. Det kan ej öfverraska någon som vet 
hvad en modell vill säga. Sjöstrand begärte för knappt halfalns höga 
figurer i gips 50 å 75 rub.» (märker du att jag hade rätt i att det lätt 
kunde hända att Sjöstrands härvaro skulle göra dig gagn såsom snöplo-
gande för skulpturen.) »Nog tror jag det till en början är svårighet att få 
den såld såsom vederbörande prutat med konstföreningen — Om ej 
annat går, så skola vi nästa år försöka att få gruppen till palatset» 
»Måleriet har tagit ett stort steg framåt vid denna exposition — äfven Sjö-
strandf si Kullervo är en dugtig pilt, det vore roligt att få Achilles i det 

106 



bästa sällskap som hittils beståtts och vid sidan af Holmbergs vackra 
hufvud. Får jag be om en rätt hjertlig helsning till Walter i nästa 
bref.» 

Finge Cygneus det att gå igenom att få 350 rubel för din grupp, så 
synes mig att du kunde vara mycket glad. Nog kan det alltid bli tid att 
få söka till att få till palatset ... det säkra är att en fågel i handen är 
bättre än tio i skogen. Dertill är nu detta ditt första större arbete och 
fördelen af vunnen kunskap uppväger naturligtvis nog alltid utgiften af 
arbetet på den. Finge du nu 350 för den och har 500 i anslag, så lefver 
du kanske tills du kommer hem dermed, och så skall man bygga slott 
i luften om hur du skall få sälja Din Silen ja få den beställd i marmor 
i Paris ... 

Jag skref af din sista vers i dag för att återsända den till Lina. Nog 
är den mera bra. Några vårdslösheter bör du ändra. Jag mins dem kan-
ske; »höres på ny» tror jag ej är tillåtligt. »Fjerrn» för fjerran torde ock 
vara för fritt. »Det händer» i st.f. »kan hända» menar jag är Nyländska, 
men stör ej metern om det utbyts mot det rättare uttrycket. Dertill före-
kommer ordet sticka väl ofta. Kanske och att det skulle vara bättre att 
utbyta det ena, kanske det sednare, och till men i versen: och en seglare 
syns o s v. 

Skref jag att Emelie Björksten gett ut ett litet häfte under namn 
af Sandperlor. (Lyriska digter) Språk och versifikation lediga icke någon 
stor originalite. 

Jag hade häromdan bref från henne. Hon skrifver att hon haft bref 
från sin kusin, Björksten i Paris. Ur hans bref skrifver hon af några ra-
der om dig. » Jag fattade till honom mycken vänskap, om han gjorde 
detsamma till mig må Gudarne veta. Jag tror han fann mig blaserad af 
Paris förfinade lif ehuru jag för konsten och alt det sköna och storartade 
jag såg i Rom hade lika öppet öga och sinne som han. Runeberg må 
hysa sympatier eller ej till min person, i alla fall skall våra gemen-
samma utflygter kring den eviga staden och dess omgifningar, alltid för 
mig utgöra en bukett af angenäma minnen.» Lustigt att hvad han från 
Paris skrifver till en bekant i Sibbo skall komma tillbaka till Rom till Dig. 

Just nu afgår lilla ång Sibbo härifrån med ett halfthundrade studen-
ter som varit här för att ge concert för studenthuset. Om deras härvaro 
vet jag föga, jag som ej ens hör hvad smått Hannes derom berättat. 

Att promotion blir den 31 skref jag väl, Aina Topelius är vald till 
kransbinderska. Rösterna voro mycket delade mellan henne och Maria 
Pacius. Cygneus skrifver magisterverserna. Balen blir i Riddarhusets sa- 
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lon. Visst skulle man om hemmet varit annat än det nu är, med glädje 
varit med om Hannes hedersdag. Nu lär väl knappt ens Lorenzo kunna 
vara med, han måste väl vara hemma för Runebergs skötsel då Hannes 
är borta. Robert är nu till pingstferien hemma. Fredrik är ute ensam på 
Kroksnäs. Han hade så mycket att läsa under helgen, så långa repeti-
tions lexor och fruktade sig ej komma sig till läsning i stan der kam-
rater gå ut och in. Få nu se om det blifvit af med fliten på Kroksnäs. 
Nog ha vi hört sqvallerväg att han skall bli Gymnasist (med vilkor, 
om du minnes skoltermen) få nu se om det så blir. Han ser så stor ut 
och för sig med såna studentfaconer som han ser äldre bröderna göra, 
så nog behöfver han bli gymnasist. 

Den 17. 

Runeberg har nu fortfarande hållit sig vid ungefär samma hälsoskick 
som tiderna före det svåra anfallet. Gud gifve att ett sådant icke mera 
må återkomma. 

I dag kom till Sophie Kellgren bref från Natalia. Hon ber att jag 
må till Dig skrifva om Cygneii uppdrag angående prutningen »Jag tyc-
ker» säger hon »att det är ett litet ledsamt uppdrag och rädes att icke 
kunna framföra det så varsamt och grannlaga som Cygneus önskade. Tro-
ligen kan moster, som dessutom har sin och morbrors åsigt att åberopa, 
lättare och bättre komma ut dermed». — »Konstföreningen äger ej me-
del tillräckligt att inlösa gruppen, men direction har för afsigt att i och 
för detta ändamål anhålla om ett extra anslag af statens medel. Då 
Walter likvisst så nyss blifvit hugnad med 500 rubel af statens medel, 
skulle Directionen ogerna se sig tvungen att så snart åter för hans räk-
ning begära ett nästan lika stort anslag. Men då enligt uppgift, kunde 
åberopas att gruppen i Rom kostat Walter 350 r. tror Cygneus att kanske 
svårighet icke skulle möta att till dess inlösen erhålla denna summa, 
om blott Walter dermed kunde finna sig belåten. Han kan ju, om han 
vill, då han ett år arbetat på gruppen och derunder haft af samma me-
del 500 r. i understöd, anse sig för densamma af staten hafva erhållit 
850 rubel. Skulle Walter deremot ej anse sig kunna lemna den för mind-
re än 400, så skall Directionen visserligen ej afstå från sitt förslag att 
söka sammanbringa denna summa, men kanske med mindre utsigt att 
lyckas. Framför allt skall Walter ej på något sätt finna sig sårad eller 
förnärmad af den proposition, ty det är icke för att pruta, utan i afsigt, 
att för Walter ställa så väl som möjligt som Cygneus framställt för- 
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slaget. Han sade: jag vet nog att konstnärerna äro ett ömtåligt slägte 
och jag ville ej såra Walter. Han bad dessutom hälsa och tacka för fo-
tografin som Walter i höstas tillsände honom. Nog är han idel väl-
mening och välvilja för Walter, det vore illa om han skulle missförstås. 
»Vi få ej spänna bågen för högt, sade han, ty efter detta kommer ett 
annat år och en annan produkt af Walters hand, som kanske ock fo[rj-
drar anslag för att kunna inlösas, så att det kanske är bättre att vara för-
siktig nu.» 

Det blef ett långt utdrag men jag ville afskrifva det för att du bäst 
må förstå saken. Jag är halft stött på Dina vägnar öfver att de skola tro 
dig om att vara en sån pimpernell att du i hvad fall som helst skulle 
kunna anse dig ha skäl att bli mankerad af hvad som ju alldrig i något 
fall kunde vara annat än välmening af Cygneus. 

... Skulle du komma till den heder att du skulle få sälja ett eller an-
nat i utlandet, då kunde det börja bära sig för dig också framåt, fast det 
väl ock har sina sidor då en sådan köpare väl sällan tillåter att ta kopia 
af verket och det på detta sätt är förloradt för hemlandet (om det duger 
till något så det är förlust!). 

Den 18de 

Nu just reste Robert till Hfors efter sin påskferie. Runeberg är i dag 
mera matt och dålig, vädret är ruskigt och detta inverkar alltid på ho-
nom... 

För en stund sen hade jag bre'f af Lina. Hon sände mig nu, att ses 
på kortet med ägtef niskapsföreningen. Det var bra nätt och bra trefligt 
och jag ville bra gerna ha ett sådant för min räkning ock, jag tycker 
just du kan skicka åt mig. Men hvarför är ej Prior med? också Kjell-
berg vill jag minnas du sade varit med. Lina som var med endast i ditt 
hjerta har på bladet krupit fram. Fru Bentzen har du fått på din andra 
sida och fast du sitter vänd mot Lina så kastar du ändå också en vänlig 
min på henne. Dietrichsonska herrskapet ha misslyckats. Är det du som 
ställt ihop bladet efter ditt kort har namn? 

Den 19. 

... Hannes skall i morgon uppträda här på sällskapstheater. Det var 
mera ledsamt nu med altihop då Rbg ändå i det hela är snarare mera 
skral eller åtminstone mera nedstämd, så det ej är så visst om han är 
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nöjd med mig till oppassning, men vi hade hoppats att han skulle ren 
till denna tid vara helt förlig och tyckte att Hannes väl behöfde litet 
förströ sig. Menskan spår och Gud rår! Såsom det en tid gick framåt 
hoppades jag visst att Runeberg denna månad skulle komma till att gå 
utan att stödjas, men nog är derifrån ännu lika långt som det var den 
tiden då Lina var här ... 

Posttimmen är inne. Alla hälsa vi dig, Sophie ber ock derom. 

Din Mamma. 

1 »Konstnotis» i HT 13. 5. 1864. 
2  Brevet, dat. 10 maj 1864, i Runebergsarkivet i Borgå. Signum XXVIII. V. 7. 

35 

Den 26 Maj. [18641 

• . Härmed följer vexel å 700 francs. Ditt bref var mycket kort och 
föga upplysande, tack dock derför. Linas inneliggande gick straxt till Åbo. 

Den stora fröjden är att nu har Runeberg sjelf gått utför trapporna 
och sitter nu på gården. Det var då en fröjd det! I dag ha vi ändteligen 
första vårdag. Rbg har synbart tagit sig dessa dagar och sjelfva armen 
har visat oförväntadt lif nu och börjat kunna göra åtskilliga små rö-
relser. Gud gifve det nu ville gå framåt. 

Mamsell Bremer kommer till promotion. 

... Ja så stå affairerna: 

Den 9de Maj vexel å 200 francs — 227 mark 
Den 20 Maj vexel å 700 francs 795 — 
Återstår contant 978 

Summa 2000 mark 

Altså insättes 978 eller jemt fylles till 1000 mark i föreningsbanken 

Din Mamma — 
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36 

Borgå den 30 maj 1864. 

Egen Walter! 

Mitt bref af den 26 med inneliggande vexel å 700 francs har du väl 
erhållit. Härmed sänder jag dig nu setundan. Möjligen skulle jag ej 
kommit mig att skrifva förr än med nästa post om icke för att litet 
utgjuta mig öfver en sak som jag räds kommer att göra dig förtret. Jag 
tror jag nämnde att Topelius hade begärt något om dig för Hfors tid-
ning och att jag tyckte mig icke kunna ge något, men att jag i ett bref 
till Topelius medsände några afskrifna bitar ur några dina bref äldre 
och nyare. Jag sade uttryckeligen att de voro endast för honom såsom din 
gode gynnare om han ville se hvad du förehade, och innehöll just ing-
enting annat än uppgifter om dina funderingar om din nya grupp, om 
att du börjat den dagen, att arbetet skulle räcka åtminstone ett år och 
dyl:, men så träffade der finnas en liten bit med om dina vandringar 
med Bissen. Derpå skref Topelius åter i ett bref: jag får ju berätta pub-
liken något om Walter efter dessa blad, och innan jag ens skulle hunnit 
svara hade han tagit in hvad du väl sett i aftonbladet. Rätt nöjd var jag 
ej, men tänkte: lappri. Men som sagt nu ha de behagat aftrycka det i 
aftonbladet och så har det väl kommit till Rom och så är jag rädd de 
kortnästa herrar artister bli förtretade på dig så oskyldig du än är i sa-
ken, ty till sitt hem kan man naturligtvis skrifva sånt utan att det är nå-
got att tala om men att publicera det var ej så väl gjort af Topelius. 
Det var obetänkt men han kom nu väl ej heller på att det som hviskas 
i Finland skulle kunna höras till Rom. Troligen trodde Topelius att det 
var bara »ziererey» af mig när jag skref att det var endast för honom, 
och trodde väl att meningen var att bara litet krusa. 

... Runeberg har nu raskat opp sig bra dessa dagar, och varit just på 
sitt bästa. I dag lemnade oss Sophie Kellgren, sen hon varit här en fyra 
månader. Få se hur Rbg nu trifs utan henne. Nästa vecka eller den derpå 
följande skulle vi vilja åter träffas på Kroksnäs, men få se hur det går 
ty här är ännu als ej vår. Kallt regn rusk, stickelbärsbuskarne det enda 
som ge grönt för resten allt ännu grått. Sådan vår har man ej sett i 
mannaminne, ladugårdarne svälta, höförråden slut och nytt påräknat gräs 
ännu als ej synligt. 

Lorenzo kom hem i förrgår som medecine kandidat. I tvenne äm- 
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nen hade han laudatur, i det tredje cum laude, men detta var just hos 
Bonsdorff 1  i hvars ämne han hade studerat mest, med full afsigt att ta 
laudatur och i full visshet att förtjena det. Bonsdorff lär ha krånglat och 
Lorenzo menar att alla nog veta det han väl hade förtjent sitt laudatur. 

... I morgon är promotion och Hannes inrest för att promoveras, lik-
så August Lindh, och Heiki Borenjus 

Yttermera fröjdefullt att Fredrik slapp ut ur skolan och sålunda till 
hösten hoppas bli välbeställd Gymnasist. Han, liksom alla valedecen-
terne utom en, fick vilkor, men det förljudes att det lär så hafva skett 
emedan Rektor ej ville att gunsti herrarne skulle vara lata en så lång 
ferie som de nu ha ända från 26 Maj till September månads början. Jag 
vet ej om du vet att sommarferierna nuförtiden räcka hela Junii Julii 
Augusti. I år för promotion ficks ännu några dar till. Det hällregnar. 
Stackars Sophie på lilla folkfullpackade Sibbo. (»Borgå» har ännu ej 
kommit i gång, den repareras) ... 

Men för din Chiron börjar jag bli bekymrad, den hörs ej af. Kan 
du komma åt att om den göra några förfrågningar så torde vara bäst 
att så göra. Så snart du skrifver så låt veta till hvem den i Stockholm 
var sänd ... 

Den 31. 

Nu är klockan 1 på dagen och Hannes således förmodligen välbeställd 
magister. Vi ha sutit här Runeberg Lorenzo och jag och haft honom i 
tankarna. Fredrik och Robert representera nu familjen i Helsingfors. Väd-
ret har varit mera fult och regnat stundom, nu har det klarnat så att 
jag tror väl solen kanske sken den stund då de bekransade ynglingarna 
vandrade från Universitetet till Kyrkan. Baln blir på Riddarhuset, hvil-
ket är helt och hållet upplåtit åt magistrarna. Det är nära hundra ma-
gistrar i år — Några få hafva begärt att bli magistrar utan promotion, 
jag tror fyra. 

Att fru Elfving och Elise äro till promotion vet du väl af Lina. Myc-
ket folk från Borgå äro som vanligt ditresta. 

Nu äro således tre af de våra, magistrar. Endast en till, Fredrik, kan 
numera komma på parnassen. Hvarken Du eller Robert lära väl klifva 
opp dit. Skada att folk ej mera lära lagerkransas på Kapitolium, eljest 
skulle jag vänta på att du sålunda skulle få dig en krans. 

Lorenzo säger om Sjöstrand att han ser ut (att hafva genomgått bittra 
bekymmer, ja kanske nöd. Arma Sjöstrand han har väl intet als haft 
någon inkomst sen Porthan blef färdig. Han har hustru och barn! 
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Din sednast hemsända vers gaf jag Lorenzo att läsa. Han anmärkte 
detsamma som jag ock hade tänkt, men tror jag glömde säga Dig, att 
den har det stora felet att för mycket påminna om Vikingabalken. Den 
är altför mycket en blott variation å versen: »när det stormar med makt, 
hissa seglen i topp etc» Men det är skada ty den är i det hela mera bra 
och har tankar som äro goda, t.ex., der det står: »målet står der det stod» 
o s v. Du har några så goda verser att de borde tryckas, men de äro för 
få att bli bok, jag vet ej hur man bäst borde dermed — 

Fredrika Bremer blef hindrad, kom ej till Finland i år. Jag var nöjd 
dermed ty Rbg skulle ej velat ta emot henne och svårt hade varit att 
afvisa henne. Det är ännu bra få som varit hos Rbg. 

Nämnde jag tro ren att Runeberg från Löfgren fick fotografi af hans 
Karin Månsdotter.3  

Det vore illa nog om nån skulle börja inpassa emot Alexandra Frosteri 
taflor. Hennes små genrestycken synas mig så täcka. Det ligger i dem 
en så ursprunglig och ren naivite. Huruvida hennes utförande är fullt 
konstnärligt kan ej jag bedömma. (1 parenthes vare sagt att 200 rubel 
är det högsta hon fått för nån tafla, det var för den till palatset.) Gos-
sen med geten, den som kännare lära mest värdera sägs det, sållde hon 
för jag vill minnas 150 åt en sin svåger, lektor Helander. 

... Måtte ditt arbete gå raskt och bli bra. Ännu minnes jag i Topelii 
relation4  ordet »en drucken Silen». Hur han det visste vet jag ej, ty jag 
mins ej att derom fanns något i de bitar han fick. 

Runeberg hälsar dig, Lorenzo likaså. Flera äro vi als ej nu här i hem-
met. Din egen vän 

Fredrika Runeberg. 

• • Ibland är man rädd att du skall råka i någon bosardo om det blir 
oroligt i Rom den dag Pius lägger ögonen ihop. Var dock litet för-
sigtig, och packa dig ej af onödig nyfikenhet för mycket in bland folk. 

1  Evert Julius Bonsdorff (1810-98), professor i anatomi och fysiologi vid HU. 
2  Medan Sjöstrand ännu år 1859 vistades i Miinchien fick han av Finska littera-

tursällskapet beställning på Porthan-statyn. 2.000 rubel var anslagna för ändamålet. 
Stoden avtäcktes den 26 maj 1864 i Åbo. 

3  En notis i HT 10. 5. 1864 meddelar enl. HD att Löfgren till vänner och gyn-
nare hade sänt foton av sin tavla Erik XIV och Karin Månsdotter. 

4  HT 13. 5. 1864. 
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37 

Kroksnäs den 20 Junii 1864. 

Min egen Walter! 

... Nå nu kan jag då berätta det fägnesamma att din Chiron med sin 
lärjunge äro arriverade till H: fors, och uppställda i K: Föreningens lo-
kal. En liten skavank skall Achilles ha fått sålunda att spjutet jemte en 
bit af tvenne fingrar blifvit lösbrutna, dock lär det ej vara en svårare 
skada än att den med lätthet kan repareras. 

... Att vi nu äro på landet ser du af ofvanskriften. Vi ha ren varit 
här 1 1/2  vecka. Straxt efter oss kom Natalia, par dar sednare Carolina 
och Sophie till deras Kroksnäs hem. En student Salmen ha de med sig 
för att lära deras Robert finska. 

Vår utflyttning, eller rättare Runebergs gick helt bra. Ledd af Lorenzo 
nedgick Rbg sjelf [från) hemmet till stranden och hjelptes ned i båten, 
der han satt i en länstol, så glad och skinande som man sällan ser ho-
nom. Från stranden här på landet spatserade han åter ända opp. Påföl-
jande dag var han ännu lifvad af nyhetens behag här på landet och 
spatserade smått liksom till och med tvenne gånger sedan, men nu mera 
går han ej längre än till de närmsta lindarne vid byggningens slut, och 
der sitter han så någon timme i sin länstol. Mest vill han dock hållas 
inne. I går var det just af hans mera svåra dagar, humöret var alldeles 
skralt, men så fogade sig så väl att Wallgren kom resande ut för att se 
efter honom. Då klarnade han opp och blef pigg på qvällen. Rigtigt ski-
nande. Wallgren förmanade så enträget på att han skulle bjuda till att 
gå så mycket möjligt, men icke ser det ut som om det skulle bli af. I 
det hela ser visst hans gående sorgligt och dåligt ut, och ledas måste 
han alltid, men öfning är det som nu väl borde vara nyttigast för att 
göra ett framåtgående möjligt. Det enda hvari framåtskridande i för-
bättring på sednare tider just kunnat märkas är, i afseende å talförmå-
gan. Han kan dock säga hvad han vill fast det visst går både långsamt 
och skralt. 

Det var i går på dagen ett halft år sedan den förfärliga sjukdomen 
drabbade. Gud styrke! Nog är det allt sorgligt, och nog pröfvar det på 
mod och tålamod. Med bäfvan emotser jag hösten då nödvändigt gos-
sarna alla måste vara borta. Att jag ensam skulle kunna sköta Runeberg 
är ogörligt. Redan min döfhet gör det omöjligt, men min ålder och skrala 
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natur dertill. Vi skulle vilja att Rbg ginge in på det att vi skulle flytta 
till Helsingfors der gossarna turvis kunde vara till tjenst, men det synes 
han alldeles icke vilja höra på ens. Huru allt skall gå vete Herren. Jag 
kan intet inse. 

... Från Lina hade jag bref. Hon hälsade från Dig och sade att du 
varit litet sorgemodig öfver många goda menniskors bortresa från Rom. 
Måtte nu ej sommarn bli dig altför ödslig. Jag är halft bekymrad för din 
vistelse i staden den heta tiden. Också här ha vi nu sommar och verk-
lig rötmånshetta, efter det isacne på vårt lands stora insjöar lågo ännu 
för föga mer än två veckor sen. Sirener och äppleträd blomma, lindarne 
som när vi flyttade ut ännu voro helt gråa, äro nu full löfvade, allt 
strålar i full högsommarprakt. Jag har i dessa dagar planterat ut 300 
löfkojplantor och är nu helt onådig öfver det myckna pjåket att hålla 
dem vid lif i denna brännande solhetta. 

... Runeberg lär just stiga opp nu och taga sitt bad. Han har nem-
ligen lagt sig till [med) en duschapparat, behändig och inventiös, som står 
inne i rum och der man med tre fyra kannor vatten kan duscha sig af 
hjertans grund hur länge man lyster. Äfven jag duschar mig alla dar. 

Den 21: 

Seså, nu fick jag ditt bref af den 6te — 8de. Tack. 
Icke vet jag rigtigt om det är K: föreningen som skulle bli ägare af 

din grupp eller hvart den skulle taga vägen ifall Cygneus får det om-
talta projectet realiseradt med den, meningen vore att få den inlöst af 
till Senatens disposition ställda medel till Konsternas befrämjande. Måtte 
det nu bara lyckas honom att få saken att gå, mig synes det vore allt 
väl. Ludvig är här nu. Han hade sett gruppen. Nog gjorde han åtskil-
liga anmärkningar vid den. Att gossen håller sin arm om gubbens lif 
gör att det för honom ej ser ledigt ut att kasta säger han. Också tyckte 
han att hästen förefaller liten eller låg, denna anmärkning gäller dock 
naturligtvis mera tycke och smak, ty huru slägtet såg ut torde ingen just 
sett. Framifrån tar sig gruppen bäst ut. 

... Far Prior hem nu på våren, då blir du ju alt ännu väl ensam. 
Bruns blir enda trösten. Du kan just hälsa de goda messkorna som äro 
vänliga mot min Wallis. Till Dietrichsons hälsas ock. De lära väl ej 
länge mera bli Romare. 

Man skrifver i tidningarna mycket om Löfgrens Cathrina Månsdotter 
och Erik IV [!) som nu är exponerad i Paris. En referent derifrån (jag 
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har litet gissat på Björksten) som ordar om den nordiska konsten på 
expositionen, prisar den ock ofantligt.' Man tycktes vänta att han skulle 
få pris, deraf varda intet. Icke synes mig fotografin tala om ett mäster-
verk rigtigt, dock hvad förstår jag. Kärt vore mig om så vore att Löfgren 
skulle lysa. 

... Monne jag nämnt att man nu i Hfors stiftads ett konstnärsgille 
med årsdag på Runebergs födelsedag.2  

... Ännu har jag ej varit stort utom grinden här, jag sitter här som i 
staden hos Rbg. På detta halfår har jag varit tre gånger litet att handla, 
på vinterföret några gånger ut att åka eljest alt inne. 

Din egnaste vän F: Runeberg. 

1  I HT 8. 6. 1864 ingår »De nordiske konstnärerne på Pariser-expositionen. Bref 
från en landsman.» Artikeln är undertecknad -n. 

2  Konstnärsgillet, vårt lands äldsta konstnärssammanslutning, stiftades den 3 maj 
1864. Z. Topelius var gillets förste ordf. 1864-89. I raden av senare ordf. möter vi A. 
Edelfelt, Walter Runeberg, Ville Vallgren osv. I ett brev till konstnärsgillet på 25-
årsdagen (se Hbl 5. 2. 1954) skriver ZT: »De 25 åren ha förrunnit så snabbt, att 
det förekommer mig som i går, när vi den 3 Maj 1864 vid sjutiden på aftonen sam-
lades till ett aftaladt möte i hörnrummet innanför societetshusets stora matsal ... Tan-
ken att förena våra få och spridda krafter i konst och litteratur till ett förbund, som 
skulle komplettera Konstföreningens ideella syften med ett personligt meningsutbyte 
och samverkan, framkastades först af Nestor Tallgren ... den 10 mars 1862 . . . Hans 
tanke behöfde två år att gro. Den diskuterades under hand, tilldess att J. Estlander 
och jag sammankallade mötet den 3 Maj ... 

Benämningen Konstnärsgillet föreslogs af C. Sjöstrand och antogs utan menings-
skiljaktighet. Utkast till stadgar uppgjordes på rak arm och antogs vid ett följande 
möte. Så stor var enigheten. Kl. 2 på natten hade vi icke allenast stadgarna i hufvud-
sak klara, utan ock ledamöternas antal nära fördubbladt genom nyas inkallande och 
J. L. Runeberg vald till hedersledamot samt hans födelsedag bestämd till årsfest.» 

38 

Kroksnäs den 6te Augusti 1864. 

Min egen Walter! 

... Det var hemskt och styggt otyg som det Danska bladet hade dukat 
opp! Något sådant rykte skall ha gått äfven i Sverge. Möjligen hade 
det uppkommit af ett ohyggligt convulsiviskt anfall som en gång i våras 
uppskrämde oss mycket ... Det varade högst en halltimme och syntes 
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inga sviter ha, men såg högst betänkligt ut medan det varade, och an-
sågs då af oss som ett nytt slaganfall, ehuru man genast när Rbg åter-
kom till sans, fann att det så icke hade varit. Något särdeles till godo om 
Rbgs hälsa vet jag ej säga. Nog tyckes sommarn gå förbi utan särdeles 
förbättring. Visst skulle jag dock tycka att han 'förefaller som raskare 
och starkare der han sitter i sin stol, också händer det stundom att han 
företar sig att gå några steg utan stöd (d.v.s. ledare) men i det hela kan 
jag ej säga att han går bättre än förut och mycket sällan vill han gå ens 
att se på blommorna vid trappan. Mest sitter han inne. Vädret har ej 
heller varit rätt passligt ty antingen har det varit en mattande hetta, 
eller regn eller storm. Denna sednaste vecka har han varit mera glad, 
och derpå beror så mycket hela hans mående. 

Måndagen var här Fruarna Öhman och Örnberg, tisdag kom från 
H: fors fastrarna båda jemte Vivan och Olivia. De reste nu just för en 
stund sen. Runeberg har ej brukat orka med att se många personer på 
en gång, ej heller lång stund i gången fremmande, men han har nu ej 
synts mera tröstad än att han åter lätt blifvit uthvilad när jag en stund 
läst för honom medan sällskapet gått åt andra håll. 

Lorenzo förestår på par veckor en amanuens tjenst på Clinicum. Der-
öfver var han särdeles belåten. Robert smider för brinnkära lifvet hos 
sin lärare Bergroth,1  på gasverkets verkstad, från 6 om morgonen till 
7 om qvällen. Bergroth skall berömma honom för flit och förstånd vid 
arbetet, och betalar honom en mark om dagen. Hvilket också är högst 
fägnande. Icke just så mycket för den obetydliga penningens skull, dessa 
några veckor, men emedan det bevisar framsteg att få betalning, der han 
lätt kunde till och med få lof att betala sjelf. Äfven hans skolgång bör-
jar snart åter. 

Icke har nån sagt ett ord, hvarken ondt eller godt, i tidningarna om 
din Chiron. Konstföreningen håller den bakom lås. Kanske anse de sig 
ej berättigade att låta den ses annat än på dina ordres. Jag ändå nästan 
undrar att ej tidningarna nämnt dess ankomst, men kanske de ej ens, 
veta af den. Löfgrens »Erik den IV [!) och Catharina Månsdotter», till-
hörig Hallonblad, skall i dessa dar exponeras jemte hans »Italienska». 
På pariser exposition fick han dem mottagna, men ej hördes de vidare 
af der i tidningar, som man syntes vänta. Jag vågade ej göra mig så 
stora hopp om Löfgren. 

Har du alldeles slagit ur hågen tanken på att exponera i Paris? Vågar 
du ej, eller skyggar du för bråket med transporten? Jag tror det vore 
nödigt att någonstädes i utlandet få visa din grupp, om nemligen den 
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duger till något. Våra konstdomare här hemma äro nog blygsamma för 
att ändå ej våga lita rätt på sig sjelf och ser du, det är dock så att 
Konstnärn måste fästa vigt vid att få sig berömd, icke för att han deraf 
blir bättre eller sämre, men helt enkelt emedan hans bröd deraf beror. 

... Af Cygnaei mått och steg angående Chiron, vet jag nu als intet. 
Han hade nyss ernat sig på förbiresa på ett skutt in till Rbg, men blef 
hindrad. Skada! man hade då fått tala med honom. Jag vet ej om jag 
nämnde om att Bergmästarn lär ha grumlat något för häftigt på honom 
för att de gåfve dig för ringa understöd. Detta var illa, då de i sanning 
gett dig mycket. Huruvida detta något skulle misstämt Cygneus har jag 
ingen aning om. 

Tack för porträttet. Är det likt så har du mycket förändrat dig. Ser 
äldre och manligare ut, men fulare. Det bästa är att du ser fetare ut 
än på det näst föregående porträttet, som visade dig mycket mager. 

... Nog kan det vara bra att få punkter (ej pungter)2  och kommor af 
dig för behof, men ändå vore bättre om du skulle behaga vänja dig att 
sjelf placera dem. 

... Har du Prior med i »Föreningen» boende? När reser han hem till 
Danmark? Med spänning väntar man nu tidningarna för att se huru det 
arma landet må komma från sina olyckliga förhållanden. Om lefvande, 
stympadt, eller dött. 

Likså skall du säga mig af hvad medlemmar Bruunska familjen nu 
för tiden består, och hvarför de så länge vistas i Rom. Nog vet jag att 
det i början var fru, dotter och två söner, men en son skulle ju till Dan-
mark? Den som skulle bli bildhuggare hur gick med honom? Han var 
sjuklig skref du.3  

Mycket ofta tänker jag på den tid då vi skola få dig hem, och tänker 
på huru det skulle lifva Runeberg om han då lefver och något orkar. 
Och ha vi nu alltid tyckt att du ger så knappa noticer om dig i dina 
bref, då skulle man ju ändå få med dig lefva om något af hvad du nu 
upplefvat. 

7de Augusti 

... Det som är en god sak är att Rbg nu åter börjat så gerna låta läsa 
för sig. Detta förkortar tiden både för honom och mig. Visst vore det 
trefligare om han vore intresserad af andra böcker än resebeskrifningar 
och dyligt, men han vill nu rakt icke höra något fantasiverk, minst af 
allt poesi. Han kan nu visserligen ock läsa sjelf, så der en sida kanske, 
innan han tröttnar, men långsamt lär det väl ännu gå. 
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När det är hans trifsammare dagar, och han lifligt rör sig i sin stol, 
ser han ej särdeles affallen ut, och är helt vacker med sitt ståtliga gråa 
skägg. Men när de skrala dagarna inträffa, när humöret är dåligt, då ser 
han mycket förfallen och lidande ut, synnerligen vid allra minsta man 
till ex: missförstår hans vilja att öppna eller stänga en dörr eller ett 
fönster, eller något dylikt. 

... Till fru Winther skulle jag skrifva, men vill vänta att hon kan ha 
tid att ta notice om annat än sitt lands väl. Det är ju sorgligt mycket 
att »Christian Winther» hotas med starr, om än sådan som kan opere-
ras. »Fröken Ida» håller på att sy en »save pude» 4  åt Rbg, och sände 
mig sitt porträtt. De äro så utmärkt vänliga ju äfven mot oss. Underligt 
nog har jag för denna min okända och osedda correspondent fattat verk-
lig vänskap. 

Snart hoppas jag du nu skrifver åter att man ej hinner grufvas öfver 
malarian. Farväl. 

Din egen bästa vän F: Runeberg. 

Säg ock nångång: har intet betydande konstverk dessa två år produ-
cerats i Rom? 

Det är ledsamt att du ej kommer till klanderfri stafning af svenskan 
derigenom att du väl alldrig läser ens en svensk bok. Nå jag hoppas 
den saken skall hjelpa sig när du kommer att vistas hemma i Finland. 
Din ovana vid svenskan märker man ock stundom på en fremmande, 
dansk, ordform eller uttryckssätt i dina bref. 

1  Civilingenjör Edvin Leonard Bergroth (1836-1917), dir. för Helsingfors gas-
verk 1862-84, ledare för nobelverken i Baku 1884-90. 

2  Walters senaste brev avslutades med en mängd skiljetecken som svar på snubbor 
för dålig interpunktion. 

3  Änkefru Lina Bruun (1816-1901) hade hösten 1862 flyttat från Kristiania ner 
till Rom med sina tre ungdomar. Den 19-årige Petter Bruun hade önskat utbilda sig 
till skulptör, men angripits av lungsot och sköttes av sin något äldre syster Thea. Han 
dukade under för sjukdomen i februari 1865 och hans uppoffrande syster redan i 
december samma år. Walter Runebergs byst av Thea Bruun och Henrik Ibsens dikt 
»Borte» låter oss ana ett kvinnligt väsen av mycken finhet. Äldsta brodern teol.stud. 
Christopher Bruun (1839-1920) var i augusti 1864 — då Fredrika Rbg hör sig för 
om familjen — på väg tillbaka till Rom efter att som norsk frivillig ha kämpat med 
vid Dybböls skansar. Han blev sedermera folkhögskolman, präst, författare. Christopher 
Bruuns och Walter Runebergs vänskap höll livet ut. 

4  Nu i salongen i Runebergs hem i Borgå. Jfr katalogen, s. 18. 
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Kroksnäs den 1 sta September 1864. 

Min Walter! 

... Allt är sig likt, i afseende å Runebergs tillstånd. Tyvärr har nu som-
marn gått, utan någon förbättring. Endast talförmågan tyckes förbättras. 
Det är visst ännu mycket, mycket långt ifrån att man skulle kunna säga 
det han kan tala ens hjelpligt, men han kan dock säga alt nödvändigt 
och till och med på sätt och vis samtala smått, ehuru det går ytterst 
långsamt och man visst mången gång måste gissa sig fram. Men att gå 
är det allt lika svårt, ja sämre än det varit ett par skof förut. Med Guds 
hjelp hoppas jag dock ännu på att det icke i verkligheten är sämre, utan 
beror af yttre tillfälligheter. Vi ha nemligen nu under hela Augusti må-
nad haft ett så svårt ihållande regnväder, att det för Rbg varit omöjligt 
att kunna komma ut ens på trappan; fult väder sätter dessutom rheu-
matismen i rörelse och så vill han ej ens försöka att gå mer än det an-
gelägnaste: till och från länstolen och sängen, och så blir han styf ge-
nom stillasittande och kan än mindre röras. För en convalescent har det 
varit en ytterst ogin sommar. De få veckor vi hade vackert väder var det 
så hett att då ville Rbg icke heller just ut, ty hettan plågade honom. Det 
är nu nio månader detta elände räckt! Hvad som ock kan anses tyda på 
förbättring är att Runeberg dock nu börjat orka med att se bekanta, 
som hälsa på. Utom Tengströms som dagligen se till oss, har här ej 
många varit, men, ehuru han ej rätt vill medge det, så synes det dock att 
sällskap förströr honom och gör honom gods. Han lifvas och ser stund-
om helt skälmsk ut och kan vara helt glad. När han då ler och själen 
lyser honom ur ögonen, då ser han helt ståtlig och vacker ut med sitt 
silfverblandade skägg. Men det ringaste hans lynne störes, af en huru 
obetydlig anledning, en öppen lemnad dörr eller dylikt, då lägger sig 
hans panna i otaliga djupa fåror åt alla de led, då sjunker han tillsam-
man ifrån den ganska raska hållning han i bättre stunder har på sin 
kropp der han sitter, och då ser han så grufligt sorgligt bofällig ut att 
man stundom deraf vill nedtryckas till jorden. 

En mycket ledsam sak var nödvändigheten att lägga nytt tak på vårt 
hus i staden. Borenius har välvilligt åtagit sig att se efter arbetarne och 
allt skulle nog gått bra, men så ville otouren att arbetet kom att företa-
gas just denna svåra regntid, och detta har nu oroat Rbg tusen sinom tu-
sen gånger och gjort mycken förtret. 
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Efter en 5-6 dagar vore nu vår mening att flytta till staden, men det 
ser så mörkt ut med vädret att jag ej begriper hur dermed skall gå. Na-
talia och hennes Robert foro i går till H: fors. Fredrik har ren varit en 
vecka i stan för att taga sin Gymnasist examen. Robert har nu en 6-7 
veckor arbetat på gasverkets verkstad och på Sinebryckoffs ölbryggeri, 
vid uppsättandet af en ångmaschin. ... Ludvig och Hanna hafva väl nu 
under fortsatt hällregn hunnit Kuopio. De se då så nöjda ut med hvarann, 
att det gör en godt i själen. En liten snäll menniska är ock Hanna i san-
ning. Hannes ernar sig nu in till termin så snart vi hunnit inflytta till 
staden. Med mycken fruktan emotser jag den stundande tiden då jag blir 
ensam med Runeberg. Kanske dock att det går bättre än jag nu ens 
vågar hoppas. Icke har Hannes numera af Rbgs oppassning och vård 
haft annat än morgonens och aftonens göromål, men just dem är jag 
nu ovan vid. Dessutom har jag kunnat be honom sitta hos Rbg när jag 
nödvändigt någon gång behöft på några minuter se till hushållet, hur 
jag nu skall kunna komma i kök eller handkammare, mer än som på 
ett flygande, vet jag icke. Alt går dock om bara Runeberg kan helst 
något [så) när finna sig vid min vård endast. 

Att jag i brefvet alltid återkommer till Rbg är naturligt, mina tankar 
vända sig ju så nästan uteslutande kring honom. 

Jag har på så länge ej nu af dig hört just något om din Silenus. Hur 
lider det? Blir den färdig snart, eller åtminstone inom året. Jag vore 
glad om du, som du ernade, skulle hinna under din Romarvistelse, göra 
en staty till. Jag har den tron om dig att du skall kunna göra något der 
finhet och behag skola utgöra hufvudsak, utan att behaget skall bli 
maner och finheten grimace. Dock anar mig icke huruvida det är hos 
en qvinnoskepnad du skall kunna utveckla dessa sidor, eller om hos en 
ynglingafigur, eller just hos en manlig der behaget blott skulle adla 
kraften. Måtte du hafva lyckan att hitta din gnista! Minnes du att jag 
sagt det jag tror i hvarje menniskosjäl är nedlaggd en gnista, som det 
blott kommer an på att hitta reda på för att i samma menniskobröst 
kunna blåsa opp en låga, lysande och värmande för merniskligheten. 
Måtte du hitta din gnista! Jag tror denna gnista kunde kallas med ordet 
originalite, ja icke är dock det fullt rätta ordet. Runeberg hade skrifvit 
mycket godt och originellt, men jag ville dock nästan tro att han ej hade 
hittat rätt fullt sin gnista förr än med Fänriken, ty det var dock först 
den som rätt tände an hos andra. Castren fann sin gnista då han började 
ana finska folkens samband, Lönnroth då hos honom grydde aningen 
om Calevalas tillvaro, o s v. Hos oss måste jag härvid tänka på skriftstäl- 
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lare, gud vet om af våra artister någon funnit sin gnista. Jo, dock Holm-
berg. Larson hade funnit sin, och derföre med alt sitt sudd och skorr var 
han dock verkligen artist ... 
Regeringen kommer att utdela tre pris åt författare,' ett svenskt och 
ett finskt för skönlitteratur, ett tredje för folkskrifter. De äro något 
stora 2500 mark om jag rätt minnes, men jag känner ej ännu rätt de 
närmare bestämmelserna härvid. Ty värn sjunker ryska myntets värde 
nu dag från dag på det mest oroväckande sätt. Snart är det nedsatt till 
75 procent af sitt nominella värde och alt ideligt faller det. Hvar detta 
slutar vet ingen, men att man i en hast befinner sig äga lA del mindre 
än förut är det gifna. Alla priser stiga på ett haskligt sätt. Att ej man 
lyckats få Finlands mynt afskildt är en förskräcklig national olycka. Du 
fattig barn, får nu ock kännas vid att få bra litet för den lilla summa 
du har i Föreningsbanken. Ren förlust att dessa pengar ej straxt till-
sändes dig, men hvem kunde ana detta, och man tyckte att det ej vore 
bra att ha så mycket pengar i sitt skrin på en gång. 

Det myckna regnet är en annan olycka. Landet fick i år en rågskörd 
sådan man ej fått på många år. Nu gror rågen i skylarna, kornet mog-
nar ej, potäterna simma och få troligen sin sjukdom, och värst af alt, 
sådden för nästa år kan ej ske i en jord som kvarken kan plöjas eller 
harfvas. 

Just nu hör jag af stadsbud som far genast och måste derför skynda. 
Från Lina hade jag bref igår. Hon skrifver att Du varit eller ännu var 
sjuk. Hon hade skrifvit om Din sjukdom till Sophie med förbud att 
ej för oss omtala. Detta är på sätt och vis dock ej rätt lugnt, ty jag törs 
således ej lita rätt på de noticer mig meddelas om ditt hälsotillstånd. Det 
enda är nu för Runebergs skull som det kan vara nödvändigt att mena-
gera, eljest älskar jag häri som i allt annat full sanning. Gud gifve man 
snart om dig finge lugnande underrättelser ... 

Din egen Mamma Fredrika Runeberg. 

1  Syftar på det statspris på 2500 mk som Snellman kort efter det han hade blivit 
senator hade utverkat som uppmuntran för »en lovande skriftställare». Priset skulle 
ges till författaren av det bästa dramatiska arbetet i Finland under de två senaste 
åren. Valet stod mellan Daniel Hjort, Kungarne på Salamis och Nummisuutarit (Soc-
kenskomakarna). Tack vare Fredrik Cygnaeus som i prisnämnden hävdade Kivis be-
tydelse för en framtida diktning i Finland, tillföll priset den unge finske diktaren. 
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Borgå den 20 Sept: 1864. 

Min egen Walter. 

... 1 anledning af ditt förra bref hade din i föreningsbanken stående 
fordran af 1000 mark blifvit oppsagd, men som de voro inlemnade å en 
månads uppsägning så fås de ej just ännu ut, men Rbg sänder Dig nu 
samma summa, och tar sen i stället dina pengar när de utfalla. En smula 
får du väl och i intresse, det får man väl sen beräkna härnäst. Men högst 
tråkigt är att genom ryska myntets oerhördt dåliga kurs, 25 procent un-
der pari det jag tror, du således förlorar en fjerndel af hela summan, och 
får väl en 250 francs mindre än du efter nominellt värde borde få. Det-
ta är mycket ledsamt, dock i det hela ej annat än det vi få kännas vid 
i af seende å alla inkomster och all contant egendom i vårt land som ej 
lyckats få sitt penningeväsende löst och troligen ej heller får det numera. 
Den ännu värre sorgesaken är din skuld hos Prior. Derom hade vi ingen 
aning att du der uttagit mer än sista kreditivet. Detta var en bedröflig 
sak nu får du således ju just ingenting öfver af dessa dina penningar. 
Dertill har Rbg nu utbetalat frakten för Chiron, 293 mark vill jag min-
nas. Slipper ej nu in att se efter der Rbg sofver. Får du Chiron sålld 
så blir det ett dugtigt afdrag. Monne jag ej skref ren sist om denna frakt 
och besynnerligheten af att från Stockholm hit med ångare ej kostade 
mer än några få mark öfver tjugu, och allt det öfriga på segel fartyget 
från Italien. Kunde ej skada att derom tala med Consuln som jag gissar 
haft saken för Dig i bestyr. Om Chirons försäljning ha vi ej kunnat få 
höra något. De fundera hos Tengströms att kanske först på K Förening-
ens årsdag det kan afgöras d.v.s. i mars. Emellertid lofvar Rbg att du väl 
skall få pengar hemifrån. Så brottom lär du väl dock icke ha om mera 
pengar att icke vi hinna få svar om dessas framkomst innan mera be-
höfver sändas. Jag vet ej heller huru snart Rbg kan åt dig disponera 
mynt, ty nu finnes intet, men icke bör det dra altför länge ut innan det 
kommer. 

Gud i lof att Du är rask åter ... 
Runeberg är sig lik. Ty värr märkes föga framåtgående. Det var en 

liten ljusglimt i somras några dar men dervid stannade det. Visserligen 
ser han dock något raskare ut, talar något bättre, men icke vill det just 
för resten gå framåt. 
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... Endast helsningar från oss, Rbg, mig och Fredrik vi äro ej nu flere. 
Det är blott några dar jag varit ensam om Rbgs skötsel, nog tycks det 
dock gå för sig fast jag varit mycket rädd för hur det skulle gå. Han 
sofver nu, det är sent. Farväl. 

Din egen Mamma. 

Nog har jag läst Adam Homo.1  Tyckte om början, mindre om fort-
sättningen, minst om sista afdelningen. 

1  Fredrik Paludan-Miillers berättande dikt. 
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Borgå den 6te October 1864. 

Min egen Walter. 

... först är att säga Dig det Runeberg nu några dagar varit på sitt 
bästa. Det vill säga att icke vet jag just omnämna något egentligt fram-
åtgående, men att han har varit sådan han är när han är som bäst. Näst 
förut hade vi åter ett ledsamt skrämskott. Jag skref väl i våras om att 
Runeberg då engång hade ett skrämmande anfall af någon slags svindel, 
nu för snart två veckor sedan fick han åter ett dylikt. Man blef väl nå-
got mindre oppskrämd nu än förra gången, men oroligt var det i alla 
fall. Runeberg sjelf blef mycket nedstämd deraf och var i flere dagar 
efteråt skral både till kropp och själ, nedstämd och ynklig på allt sätt. 
Du kan således förstå att det varit dubbel fägnad, att nu dessa sednare 
dagar se honom åter på sitt bästa. Härtill tror jag mycket bidragit Wall-
grens försäkran, att svindelattacken icke bör kunna på något särdeles 
menligt sätt inverka, eller efterlemna någon försämring i det allmänna 
tillståndet. Sinnesstämningen inverkar på Runeberg så utomordentligt. Är 
han glad då ser han helt rask ut, talet går temmeligen hjelpligt likaså 
går han då bra nog när man leder honom, försöker till och med någon 
gång att utan stöd gå några steg och står alldeles utan stöd, huru länge 
som helst. Är han nedslagen eller, än värre när han är förargad, då fal-
ler han tillsamman, ser ynklig och sjuk ut, är stundom ej i stånd att als 
få ett ord fram, alraminst just det ord han skulle behöfva. Någon enda 
gång låter han leda sig ut på trappan för att sitta der någon timma, men 
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vädret har hela hösten varit så regnigt att man just ej mycket ens kun-
nat föreslå det. 

Det omtalade svindelanfallet fick Runeberg en afton då Topelius och 
Bergmästarn kommit hit middagstiden och Otto Schauman på aftonen. 
Mycket har varit fråga om att detta möjligen hade mattat Runeberg. Han 
har ännu sett folk endast på någon liten stund och äfven det sällan. Men 
icke tror just Wallgren att detta varit orsaken, ej heller Lorenzo, som 
vi nu ock börja en smula höra på i läkarefrågor. 

Ett mycket mycket sorgligt dödsfall har här inträffat för par dar se-
dan och hvilket jag vet att äfven går Dig till hjertat. August Lindh af-
somnade nemligen den 3dje dennes efter en sjukdom af några veckor. 
Då Lorenzo kom hem den 25 Sept: (Dagen efter Rbgs svindelanfall) 
då hade han i kommission att från H: fors anskaffa läkare. Men ännu då 
ansågs af den hitkomne läkarn det icke vara fara. »Lindrig Typhus» 
sades det. Familjen hade dock då redan varit mycket bekymrad. Mycket 
bittert har den beskedliga gubben fått pröfva i lifvet.1  Uppvuxna tillsam-
man med den bortgångne, lär väl ni, mina gossar, ock med saknad tänka 
på honom. Redbar och hederlig som han väl i allo var ... 

Sophie Kellgren kom i går aftons hit. Runeberg bad mig skrifva och 
säga att han hade ledsamt efter henne och så kom hon. Hon är bra 
snäll och vi hålla mycket af henne och anse henne rätt som barn i hu-
set. Hon ber vänligen hälsa Dig och säger att hon varit för att se på din 
Chiron, jemte de andra syskonparet och Hilda Björksten. ... Hon ber mig 
säga att hon är för klok att als fälla något omdöme om den, då hon så 
väl hört hur du försmår okunnigt folks bedömmande. Det lär så vara 
med litet hvar hos oss att man anser sig för obefogad att dömma i sculp-
tur väg. Det står i framtidens sköt om jag någonsin 'kommer att få se den. 

Löfgrens Eric IV f !) och Cathrina Månsdotter ha nu flera sett, jag vill 
minnas jag nämnt att den är hitkommen. Det skall vara en stor tafla, 
personerna i kroppsstorlek. Man berömmer den mycket. Den skall vara 
verkligt vacker säger man. 

Nog har jag läst Adam Homo. I början tyckte jag mycket om den men 
alt mindre ju längre jag läste. En sådan der karakter som beständigt er-
nar göra alt förträffligt men af hvarje vindfläkt drages af vägen är sann, 
men — jag älskar icke rätt hela detta maner som man kunde kalla roman 
på vers. Det är dock altför mycket vers för att just vara poesi, genom 
alla verser! — Vi ha dessa dar läst af Bögh, »Tvermoses ärgrelser».2  
Jag har läst den högt för Runeberg och den har roat honom. Jag tycker 
bra om den, både alfvaret och skämtet och har ej nyss läst något som 
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gjort mig så mycket nöje. Vida mest tycker jag om den af hvad jag af 
Bögh läst. 

Från fru Winther, den vänliga menniskan, hade jag nyss bref, ehuru 
jag ej hade besvarat hennes näst föregående, af brist på tid och sinnes 
ledighet. Nu har jag skrifvit sedan. Besynnerligt nog känner jag verk-
ligen vänskap för henne ehuru jag ej sett henne. Äfven fröken Idas 
porträtt har jag fått ... 

Strömborg är hemkommen från sin ettåriga resa.3  Han hade varit ända 
i Genua, men sträckte ej resan läng[r)e af mellankommande skäl. 

Jag vet ej om du något vet af din en småkusin, Senator Bergboms andra 
dotter i ordningen, Betty.4  Hon förelystes sista söndags med sin fästman 
sedan flere år och gamla flamma Baron Troil som har någon sysla i 
Wasa den han nyligen fått och sålunda blef i stånd att gifta sig. 

... Låt nu veta hur det är med dina penningeaffairer, du är väl fattig 
som en kyrkrotta och behöfver tillskott. Det kan ej hjelpas det måste du 
få, och Runeberg är derpå beredd att sända. Odrägligt är att det arma 
myntet faller och faller så att rätt nu det intet värde äger och bäst man 
trodde sig äga något faller det pladask till intet, och när man skall vexla 
utländskt mynt får man ge 20 å 25 procent mera derför än namnvär-
det. Att sålunda priset på alla varor rusat opp ohyggligt kan man för-
stå osagt. 

Icke heller Topelius visste något om försäljningen af Chiron. Jag skul-
le försökt att essa Otto Schauman på Cygneus för att få höra hvad han 
tänker, men så kom Runebergs insjuknande om qvällen deremellan. 

Nu är det en sak att landets prästerskap beslutit att subscribera till 
en minnesvård åt Mikael Agrikola.5  Gud vet om du känner heders-. 
plantan, gamla Biskoppen i tiden. De lära väl ock tänka få andra sub-
scribenter med. Finge de nu ihop en något passerlig summa och sedan 
ville anlita dig om arbetet så kunde detta bli en liten tärepennif nig, men 
der äro ännu så många om i vägen. Först och främst svårigheten att 
få ihop pengarna och det går ej fort heller tänker jag, och sen att ingen 
är profet i sitt fädernesland. Kunde det dock lyckas dig att i utländska 
blad vinna litet skrik om dig, då kunde väl ock denna sak kanske bli 
något värd. 

Du frågade hvad det hörs af Sjöstrand. Icke mycket. Emellertid före-
ställer jag mig att han nu för ögonblicket slår sig ut. Nog bjuda de till 
att göra för honom hvad de kunna. Menniskorna tycka om honom för 
hans älskvärda personlighet sade Lorenzo och finna sorgligt att en hederlig 
och bra karl skall svälta i brist på arbete. Det är alt sannt ock. Men så 
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kommer hvad som väl ändå egentligen stegrat hans aktier här, d. v. säga 
att i vår tid när fennomanin är på modet, har han genom sina försök 
att sculptera finsk mythologi, gjort sig förtjent af all möjlig tacksamhet 
och oppmuntran och får väl sjelf ännu med tiden sin ärestod såsom den der 
infört finska gudaskaran i konstens verld. Allt detta var nu emellertid 
hans lycka, ty nog lär han nu väl ändå åtminstone tills vidare bli tarfligen 
försörjd här. Man säger att Porthans statyn är rätt vacker, någon förtjus-
ning har jag dock ej afhört men folket börjar gissa att man ej förstår sig 
på sculptur, och så hålla de sig så visligen till att ej mycket säga derom. 

Hvad jag något är rädd före är att du skall komma att stanna der du 
står, eller till och med gå tillbaka, när du kommer att vistas i vårt stac-
kars kära hemland, der man varit konstnär endast i konsten att bära för-
sakelser men icke fått försöka andra branscher. Och jag ville dock tro att 
du kunde ha en framtid för dig om du kunde fortfara att gå framåt. Det 
vore af mycken vigt för dig om du i utlandet kunde få sälja din SiMnus, 
det skulle ge folk håg att köpa af dig hemma ock, men det är väl ingen 
möjlighet att hoppas på den saken. Nu har ej Danmark heller råd der du 
eljest kunnat få gälla som half inföding. 

Om din sednaste visa har jag ännu ej sagt något tror jag. Den förekom 
mig först mörk och oklar, jag vet icke hvarföre ty icke tycker jag så sedan 
jag genomläst den sednare. Nog tycker jag att stycket borde vara godt 
(några små jemkningar kan det tåla) men icke tror jag ändå, som du sjelf 
tycktes mena, att det just skulle varit det bästa du skrifvit. Men det är 
besynnerligt att det på mig kan inverka så bortblandande när jag läser ett 
skrifvit stycke, synnerligen när ej kommatering, eller rättare interpunkte-
ring är fullt bestämmande iagttagen, och när staffel, t ex, draga bort min 
uppmärksamhet. Jag kan knappt veta hvad ett sådant stycke går före. 
Mycket blandar det ock när ej citationstecken är utsatt vid tal, i detta 
stycke lär dock intet sådant förekomma, men »nägtergal» för nektergal, 
efter »de drömma» (om hvita rosorna) måste vara: icke; om meningen 
skall bli klar. »vita» orätt, skall skrifvas hvita. Demant skall ej ha h efter, 
»pärlor» skall vara med e o.s.v. sånt der stör mig troligen emedan jag 
förtretas öfver att du skall stafva så der tokigt, det passar sig ej för din 
ålder och dina pretentioner men jag kan dock icke alldeles förtretas på 
dig deröfver, ty genom den språkblandning hvari du lefvat, har du kanske 
minst läst svenska och så icke fått öga för rättskrifningen. Vänta när du 
kommer hem skall jag ta dig i upptuktelse på alfvar om jag lefver och 
orkar. Du skulle behöfva rent af företa dig renskrifvar arbete efter någon 
bok eller dyl. Emellertid sen jag nu vant mig att kunna läsa stycket 
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rigtigt, tycker jag alt mera om det. Titteln tror jag bör göras om, bättre 
förklara styckets icke. 

Det är nu den 7de på eft.m. Runebergs middagssömns tid. Tyvärr har 
han ej varit så rask nu åter i går och i dag. Icke precist skral heller, men 
icke als så bra som dagarna näst förut. 

Jag har nu temmeligen mycket ren varit ensam med Runeberg och 
det har gått bättre än jag vågade hoppas Kl: 1/2  7 stiger jag vanligen opp 
och smyger mig sakta ut i matsalen, der jag klär mig och sen bestyr i hus-
hållet, skrifver bref, reparerar något i syväg eller annat hvad mest brådskar. 
Mellan kl. 8 och 9 ringer Rbg, då går jag in, gnider och frotterar honom, 
biträder med hans tvättning o.s.v. När jag slutat kommer Mari, som allt 
är qvar hos oss, och så klär hon på honom. Derpå leder jag honom in i 
sin egen kammare der han sitter i soffan eller och stundom flyttar in i sitt 
andra rum och sitter der vid fönstret i ena af de fauteuiller vi fingo af 
Isu. Då pratar jag för honom, läser stundtals, och pysslar om honom hvad 
jag påhittar. Mellan 11 och 12 äter han ett litet mål. 1/2  2 går han åter in 
i sängkammarn och hvilar till kl. 4. Då ringer han åter efter mig och så 
leder jag honom åter in i sina rum der vi tillbringa aftonen lika som f.m. 
Caf fe njuter han af och dricker 4 å 5 koppar om dagen, och sina vanliga 
två koppar the. Står allt på sitt bättre till, så äter han omkring kl 8 ett 
litet mål, en smörgås med kött eller fisk och en kopp äggmjölk. Kl: 1/2  10 
leder jag honom åter till sängs, frotterar åter och lagar i ordning för 
natten och så går jag ut i matsalen, äter min qvällsvard läser kanske 
en stund och smyger mig åter sakta i min säng. Så går den ena dagen 
alldeles likt den andra, endast varierad af Rbgs olika hälso och sinnestill-
stånd och af att möjligen någon kommer in att se om oss på en liten stund, 
men få komma ty Rbg tar ej gerna emot mycket besök. Så komma åter 
Lorenzo eller Hannes från H:fors till trefnad på någon dag. Är vädret 
vackert sitta vi möjligen, men sällan, en stund på trappan, eller ock händer 
det de bästa dagarna att jag leder Rbg ett eller par slag fram och åter 
på salsgolfvet. Medan Rbg sofver middag sysselsätter jag mig med samma 
som om morgnarna om jag orkar, stundom är jag dock dertill för trött och 
sätter mig, sen jag ätit middag antingen med en bok eller eljest blott sam-
manfallen. 

Det är dock så mycket mycket bättre nu när jag kan komma tillrätta 
att höra hvad Rbg säger då jag lägger örat mot hans mun. Sålunda kan 
jag nu ändå betjena honom så att han kan komma till rätta och detta 
är mig till tillfredsställelse. Då han sitter oppe är jag alltid inne hos ho-
nom och går med flinka steg fram och åter när jag måste lemna honom 
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så mycket som för att t.ex. begära in något eller dylikt. När han är 
glad så kan han se helt skinande ut, talar väl med svårighet men dock så 
att han till och med kan berätta någon liten händelse, men de mörka 
stunderna äro sorgliga. Starkt ljus besvärar honom och ögonen tål han 
ej anstränga, orkar ej läsa mer än så der en liten tidningsspalt kanske, 
men läser ytterst sällan ens så. Om armen är intet att säga, med den 
torde ej heller vara stort hopp om någon förbättring. Ginge blott framåt 
med talet och möjligheten att gå, så måste väl ock armen anses för det 
jemförelsevis umbärligaste ehuru det är högra. 

... Nu är det den 8de middagstiden. Runeberg gick just att lägga sig. 
Kanske dagen hittills dock varit litet bättre än i går och i förrgår, en 
stund var han helt glad till och med. Att eftermiddan blir så med, vill 
jag hoppas ty vanligen är han mot aftnarna raskast. Du förstår väl att 
hvad jag nu skrifvit om att han varit skralare icke är annat än den van-
liga vexling som ständigt föregår, några dagar, nån vecka, litet bättre, 
så sämre åter, så åter bättre och så ideligt i vexling. Men som sagt, det 
mesta härvid beror af hymöret. Runeberg hälsar dig, så ock Fredrik. Gud 
välsigne Dig min gosse. 

Din bästa vän Fredrika Runeberg. 

Rykten gå här om att åtskilliga bland de af regeringen föreslagna och 
af landsdagen antagna propositionerna, åtskilliga nu ej vinna stadfästelse. 
Metersystemets antagande vid mått, mål och vigt, ogift qvinnas rätt att 
vara myndig o.s.v. Äfven censuren börjar söka rätt på saxen åter och 
bland de nyss nämnda afslagna frågorna lär ock vara den af ständerna 
antagna tryckfrihetslagen, hvilken ansågs för så svår, att ständerna an-
togo den endast emedan ej en annan kunde fås, och hur svår den än var, 
den dock ansågs bättre än censur. Det lär vara slut nu med våra söte 
bröds dagar troligtvis. Det anade man väl smått förut att det var en 
frihet på behaglig tid ... 

1  Domprosten Daniel Lindh, far till August Lindh. 
2  Den danske förf. Erik Bogh (1822-99) gjorde lycka med vådeviller o. stycken 

för scenen, de flesta av dem bearbetade efter franska och tyska förebilder. B. skrev 
också flera arbeten på prosa, bl. dem romanen Jonas Tvaermoses aergrelser, sv. övers. 
1864. 

3  I Tidskrift utg. av Pedagogiska Fören. i Finland nr 1 för 1866 redogör J. E. 
Strömborg för den resa han läsåret 1863-64 företog med statsmedel för att studera 
i främsta rummet undervisningen i naturvetenskaperna »vid utmärktare läroverk i 
Sverige, Danmark, Hamburg, Berlin, Leipzig, Schweiz, Paris och Bryssel» och där- 
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jämte skolväsendet i allmänhet i de länder han besökte. — Strömborg vistades dess-
utom två månader i Prag, Wien och Pesth samt ett par veckor i norra Italien för att 
»förvärfva någon kännedom om naturens allmänna fysionomi söder om alperna». 

4  Betty (Fredrika Elisabet) B., f. 1837, g. 1864 m. räntmästaren i Vasa län, se-
dermera senatorn friherre Axel Gustaf Samuel von Troil, f. 1837. Syster till Emilie, 
Kaarlo och Augusta Bergbom. 

5  Fil, dr Sven Hirn har i en uppsats om Mikael Agricola i sin bok Strövtåg i 
österled, Helsingfors 1963, gjort reda för de många och långa svängarna i monumen-
tets historia. Stoden, utförd av Emil Wikström, avtäcktes den 21 juni 1908 framför 
domkyrkan i Viborg i samband med en stor sång- och musikfest. De inemot femtio-
åriga ansträngningarna hade sent omsider krönts med framgång. 

Statyns senare öden är höljda i dunkel. Under vinterkriget transporterades den till 
Tienhaara och grävdes ner där i en av sandåsarna (Hirn 90). Vid återerövringen av 
Viborg 1941 kunde man inte finna den. Den stora domkyrkan förstördes under bom-
bardemangen och jämnades med jorden. Numera står en dussinskulptur, som före-
ställer lekande barn, på den plats som Viborgs litteratursällskap en gång hade utsett 
för »fiskaresonen, Finlands oförgätlige välgörare» Mikael Agricola. 

År 1952 restes utanför Åbo domkyrka en staty av Agricola utförd av Oskari Jauhi-
ainen. 

42 

Borgå den 16 october 1864. 

Min egen Walter! 

... Runeberg har nu åter varit snarare bättre, ehuru kanske icke ändå 
på sitt alra bästa. Det meriterar ej nu att derom mycket orda förr än 
sedan när brefvet skall afgå, ty det hinner ändå förändras. 

... Det andra är att Sophie Kellgren skrifver om att syskonen en af-
ton varit tillsammans med M. von Wright hos broder Bergmästarn. »När 
Moster härnäst skrifver till Walter, kan Moster just berätta att Wright 
var synnerligen belåten med Walters grupp. Det var honom dock ingen 
öfverraskning att gruppen var vacker, ty han har, altsedan han första 
gången såg Holmbergs byst, alltid haft de bästa förhoppningar om Wal-
ter som bildthuggare». 

Så skall jag berätta att Sjöstrand var här för några dar sen och mitt 
hjerta blef litet varmt åter för honom och jag tänker att med Guds hjelp 
må Du väl ändå ock kunna finna din brödbit. 

Sen har jag att berätta hvad som nu utgör dagens nyhet i Borgå att 
nemligen Tullia Lindfors är förlofvad med August Frosterus, Lektor vid 
Gymnasium här och bror till Alexandra. En utmärkt präktig hederlig 
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och bra karl, icke just ung för en så ung flicka, han lär väl ej vara långt 
från fyratio år men alla anse partiet så utmärkt godt och väl lyckadt, 
endast med undantag af att han skall vara sjuklig. Belåtenhet tycks vara 
allmän och Tullia talas så väl om, att det är helt roligt. 

Nästa vecka äro vi bjudna på tvenne bröllop Betty Bergboms och 
Kroksnäs Lill Stinas.1  Icke ens Fredrik kan för Gymnasii gångens skull 
slippa till Kroksnäs. 

Jag vet ej om jag när jag sist skref, visste att berätta det August 
Lindh skall ha varit förlofvad med [Amanda] Hol[l)merus. Stackars 
enka ren som fästmö. De skola vara undergifna och bära sin sorg vac-
kert, både syskon och brud, och den gamle fadren. 

Sistlidne thorsdags skulle från H:fors afresa Emil Nervander jemte 
en annan finne, mins ej nu hvem, för att göra en års tur kring Europa. 
Vid jultiden är deras mening att inträffa i Rom. Detta kunde allt vara 
rätt roligt för Dig. Du har intet nämnt om Estlander med fru varit i 
Rom. Du är i allmänhet så knapp på noticer. 

Den 22. 

... Nog tycker jag att din correspondance till H: fors posten2  går för 
sig, ehuru den skulle tålt vid att vara mera i sak och mindre i resonne-
mang. Litet smått kan den väl behöfva jemkas, det sörjer väl Lorenzo 
före. Men en sak: om det ej behöfs för möjligheten att få rum i brefvig-
ten så begagna icke så tunnt papper när du skrifver. Det är så svårt att 
läsa till och med för mig, van som jag är vid din stil. Likaså bruka ej 
det blå bläcket (eller är det pastellkrita) det är svårt att ta reda på ... 

Ett dödsfall af mera betydenhet har dessa dagar inträffat. Biskopp 
Ottelin afsomnade sedan han länge varit skral, nu för ett par dagar se-
dan. Sålunda är nu det huset skingradt som länge varit en samlingspunkt 
för Borgå boarne de sednare åren efter Biskoppinnans död dock ej så 
som förr, ty gubben har varit mest mera krasslig.3  En hög plats inom 
prestaverlden är nu ock sålunda ledig, hvem som blir efterträdare synes 
man ej säkert veta förutse. 

I ett bref till dig skref jag om att man trodde åtskilliga af de propo-
sitioner regeringen gjorde landtdagen och som af den blefvo antagna, 
nu skulle blifvit afslagna, sedan allehanda omständigheter i förhållan-
dena inträffat. Sednare berättelser säga att de ännu äro oafgjorda. Man 
lär ej så noga veta; men ej lär det just vara så mycket hopp om t.ex. 
qvinnans myndighet. Hårdt vore det om den finska qvinnan oaktadt den 
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finske mannen vore hågad för att börja erkänna hennes rätt att vara 
menniska, dock ännu icke skall få känna en skymt af den första stråle 
af erkännande af att hennes plats dock icke är emellan barnet och då-
ren såsom Agardh anmärker att den är i svensk lag der det står »öfver-
mage, qvinna och dåre äga icke rätt att gods sitt sjelf vårda». (I Sverge 
är dock detta förhållande nu mera förändradt). 

Den 23. 

Rbg skickar Dig 190 rub: på vanligt sätt genom vexel å så många 
francs det blir, då du nu väl är alldeles pank sedan du väl betalt Prior 
hela din skuld. 

Den sednaste tiden har Rbg varit om ej just på sitt bästa dock sna-
rare raskare än när jag sednast skref och ändå på sitt bättre. Hälsningar 
Din egen Mamma F. Runeberg. 

1  Christina Lovisa Behm, f. 1846, vigd den 20 okt. 1864 på Kroksnäs vid Karl 
Magnus Karlsson, f. 1841, från Andersböle. 

2  Den enda romkorrespondens som publicerades i veckotidningen Helsingfors Pos-
ten. Denna av Theodor Neovius redigerade tidning utkom hösten 1864 och våren 1865. 
Artikeln ingick i de två första numren den 3 och 10 sept. under rubriken »Bref från 
en resande landsman». Den är sign. Fiorentino, daterad Rom 15 augusti 1864 och 
skriven hos Walter Runeberg. Med all tydlighet också av honom. 

3  Teol. dr Carl Gustaf Ottelin (1775-1864) . Johanna Fredrika Ottelin, f. Wallen-
stj ema. 
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Borgå den 14 Nov: 1864. 

Min egen Walter! 

Gudskelof denna sednaste tid har varit åter en bättre tid. Hymöret 
har varit godt och då hjelper sig alt annat. Lorenzo, Carolina och Sophie, 
voro här förra veckan på ett skutt för att pröfva vårt oförmodade slädföre 
och dem syntes Runeberg så betydligt raskare, isynnerhet Carolina som 
nu ej sett honom på två månader. Talet går visst långt ifrån flytande och 
bra, men han börjar dock temmeligen kunna deltaga i samtal, och i 
följe deraf finna sig road af att se folk hos sig, också går här nu dag-, 
ligen altid någon. Foten deremot har als icke förbättrats denna tid, sno- 
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rare tvertom, så det ibland vill gå krångligt att ens gå genom rummen 
då man leder honom. Att gå oledd har han nu ej på länge als försökt. 
Men han har varit så lugn och nöjd till sinnes och då går allt bra. Måtte 
det få fortfara! 

Ja, min egen gosse, du må tro att hjertat hoppar uti en då man ju nu 
börjar tycka det vara helt nära till tidpunkten för Din hemkomst! Ju-
len nu snart i händerna och sen bara en liten oppförsbacke och så ha 
vi dig med Guds hjälp hemma. 

.., jag har i commission af Alexandra Frosterus att fråga hvar Diet-
richsons nu äro. Hon har på en tid ej hört af dem och du som så säl-
lan något nämner har ej sagt om de, hvad jag förmodar, rest till Sverge. 
Om Prior återkommit om unge Biscen är i Rom, om der är mycket 
Skandinaver i vinter, Kejsarstatyn befanns af värde när den kom opp,' 
ja om den är oppe, det är alt saker jag ville veta men som du ej nämnt 
om, mycket annat att förtiga. 

Jag sitter naturligtvis här ideligen och går ej utom porten. För vid 
pass en månad sen var jag dock ett par gånger i några bodar för att 
köpa uniformstillbehör åt Fredrik. Du må tro han är en helt förlig gym-
nasist och har just vuxit till sig denna tid. I förra veckan gafs bal och 
lotteri för Veteranerna, och Fredrik var oppe för att representera huset. 
I qväll skall han på soire‘ der Gabriel Lagus håller föredrag. Så väl 
dagen efter Bispens begrafning som dagen efter August Lindhs voro alla 
gymnasister bjudna i sorgehuset. Fredrik således ock med. 

Jag är förtretad öfver att ej få höra ett ord om de tänka på att få 
sälja Chiron. Icke vill man pressa och nöta på Cygneus, och icke har 
jag heller utväg till communication med honom. Måtte bara Bergmäs-
tarn hafva läst opp för honom då i somras hvad jag ur ditt bref skref 
af, på det Cygneus måtte hafva hört hur vänligt och tacksamt du skref, 
men har han bara på sitt korta fnurriga sätt aflemnat svaret, så händer 
det att Cygneus bryr sig necken om dig. Jag börjar bli rädd att folk ej 
anser din grupp som något intressant, mig tyckes jag hör för litet af den. 
Jag är van att räkna tystnad för jemntydigt med tadel, och att dra af så 
mycket af det beröm som sägs mig i syna. Nog sade Sjöstrand ock nå-
got om att man ser att du är bestämd att bli konstnär eller något sånt, 
men sånt der är så lätt bara hvad man anser ej kunna undgås, så att jag 
ej ens ides nämna derom åt Dig. Det är nu ock så att jag som är bort-
skämd genom folks sätt att nämna Runeberg, alldrig tycker att det ser 
ut som om folk skulle vara nöjda med något annat. Och lägga ut kro-
kar och gå på uppbörd vill jag dock ej göra. En sak som väl ock kan 
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komma till förtret för försäljningen af Chiron är att hit nyss anländt 
en mängd, jag mins ej hur många, 80 tror jag, skizzer och studier af 
Werner Holmberg, hvilka erbjudas konstföreningen till inlösen för en 
4  5000 mark vill jag minnas. Äfven dessa skulle de naturligtvis ej 
vilja släppa. Emellertid är alla tankar härpå af mig endast fantasier i 
luften ty jag kommer ej åt att tala med någon som känner något i 
dessa saker. Konstnärsgillets sammanträden i H:fors sägas vara lifvade. 
Nästa sommar blir möjligen Alexandra Frosterii bröllop. Man tror att 
han, Såltin kommer att söka sig plats åt Eklei näs eller något lika från 
allmänna vägen. 

hvilket surrande yrväder vi nu ha som bäst. I år ha vi fått vinter 
nära två månader tidigare än t.ex. i fjol då ångbåtarna än[n)u  den 
15 dec: gick här emellan och H:fors nu ha de ren en rund tid hvilat 
på sina ben, och vi ha haft fullt slädföre par veckor, sådant man ofta 
nog ej har det ens ännu till jul. Nog räds jag att du, sydvana menniska, 
kommer att finna vårt klimat mindre älskvärdt, vid ny bekantskap. Gud 
välsigne Dig, min gosse så visst som Du alltid varit snäll emot gamla 
mamma och kär för hennes hjärta. 

Tack för lilla visan. Jag vet ej rätt hur det hänger ihop men mig 
synes att du måtte utelemnat nån rad, eljest blir det ej rätt skick på den. 
Kanske nog den tar sig ej så illa ut när den kommer i skick, men jag är 
ej rätt säker om ej den ändå skulle behöfva en litet mera bestämd 
fnurra på tråden. Det är altid så svårt att bedömma, der man altid ser 
författarens kära ögon titta bakom versen och man tycker sig i dem se 
så mycket supplementeradt till versens uttryck, så att man slutligen ej 
vet hvad man sett i versen och hvad man läst i sin kärlek till förf. Frå-
ga var med Lorenzo att vi skulle tänka på att lemna till H:fors posten 
någon af dina vers bitar och det kunde väl just tåla ske, men litet puts-
ning behöfva de alla. 

Du nämner alldrig om huruvida ingen fremmande någonsin tittar in 
i din studie, eller om det blott äro Skandinaver som helsa på »lands-
mannen». (Oaktadt allt vare sig Ryskt eller Fennomanskt oväsende vill 
det dock alltid synas som Skandinaverne å fremmande ort vore äfven 
våra landsmän). 

Ryktet om att Qvinnans myndighetsfråga vore afslagen beviste sig 
vara misstag, förordningen derom är nu utkommen. I aftonbladet såg du 
hur Censuren grasserade en dag med tidningarna i Hfors. Vi äro nu åter 
i det glada predikament att besagde institution just icke får omtalas i 
tryck. Finland har i år deltagit som ett land för sig, uti en industri expo- 
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sition i Moskwa och i Ryska tidningar vunnit mycket blagodarius för 
många af sina alster. Jernsmiden, linne, bomulls och trikotvaror, ost, 
smör, bränvinspreparater, preparater af träd (terpentiner o dyl) samt 
mycket annat har blifvit högt lofvordat, likså jordbruksredskap, »lika go-
da men billigare än utlandets» och förutspås god afsättning i Ryssland 
bara en agentur för Finska handeln der inrättas. Hvar och en är herre 
öfver sin stackare, jag tänker Finland med en viss förvåning finner sig 
äga en industri som är värd att omnämnas. Det bästa är uttryck så der 
t ex »den bästa som tillverkas inom Ryssland och Storfurstendömet Fin-
land», ty sånt häntyder på att man börjar veta att Finland är ett land 
för sig. 

I tidningarna bråkas grufligt nu om hur de skola få vår myntrealisa-
tion i gång men det ligger så mycket svårigheter i vägen. Emellertid slås 
nu Finska markstycken (fula), men ut i veelden kunna de väl ej släppas 
vid nuvarande eländiga kurs, de skulle rakt ta vägen till utlandet. Det 
roade mig att i H: fors tidning, der de skämtade om ett sånt der under-
görande arcanum som bjuds ut, nemligen »Hoffs krafttrust malzextrakt», 
föreslogs att försöka ge deraf såsom stärkande medel åt vår tvinsjuka 
kurs. 

Telegrafstation ha vi nu ock i Borgå. 
Att äfven jag anser Dig nu endast ha att tänka på framsteg i konsten, 

finner du deraf att jag ej manat på dig att besticka de här nu mest ton-
gifvande eller hvilkas ljud höras högst, d.v.s. fennomanerne, genom att 
med eller mot din vilja fabricera något till Finska saker hörande. Kan 
Du, sedan du vunnit raska vingar, lyckas att på dem nedföra en last af 
ideer brutna ur finska mythologins ännu temligt obearbetade schakt, och 
hitta på att deraf skapa något verkligt nytt, hvem skulle icke räkna det 
för en fördel, men för att dermed smickra får sådant ej komma i fråga, 
så länge det finnes något hopp om att kunna bli en sjelfständig och dug- 
lig konstnär. 

Det fägnade mig rigtigt att se det Molins Bältespännare nu blifvit be- 
ställda i marmor, men icke skall det vara en fattig karl för att beställa 
ett sådant arbete. 

Här talas om att officerarne erna resa ett bronze Lejon å Parola malm.2  
Somliga tidningar trodde det vara till minne af alla de möten finska kri-
gare der hållit och de regenter som der mönstrat; andra påstå att det 
bara skulle vara för att fira nuvarande regentens vistelse der i fjol jemte 
då sammankallade trupper. Huruvida det [af) en eller annan orsak blir 
af vet jag ej. Blefve något af som du kunde få arbeta så vore bra. Dock 
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rades jag något att man menar att Sjöstrand är en aktningsvärd konst-
när och du en nybegynnare. Jag har visst intet hördt något sådant men 
känner i luften. Jag ville icke tillåta mig att ha något horn i sidan till 
Sjöstrand, ty nog är det godt och bra att han ej behöfver svälta, men 
jag kan dock ej hjeipa min svaghet att jag måste se litet snedt på om 
han kommer dig i vägen. Derföre, ser Du, vore det så bra om du kunde 
få goda orlofssedlar i utlandet, ty man tror på dem hos oss. 

... Roligt vore veta hvad »De Romare» mena om conventionen mel-
lan Turin och Napoleon, men deraf vet ni väl ej mycket i Skandinaver-
nas vrå . • • 

Din egen Mamma Fredrika Runeberg. 

1  I brev 6. 9. 64. berättar Walter Runeberg att man gjort ett fynd av en antik staty 
i brons, förmodligen en kejsarstaty, åtminstone 12 fot hög. Endast en hand och en arm 
var ännu synliga. Jfr not 2 till FR-brev nr 47. 

2  Bronslejonet, utfört av C. E. Sjöstrand, restes 1868 till minne av Alexander II:s 
besök på Parola malm 1863. 

44 

Den 21 Nov. 1864 

Min egen Walter. 

Du minnes kanske att då jag för en vecka sen skref Dig till (med inne-
liggande secunda vexel) så nämnde jag det jag samma dag skulle skrifva 
till Lina. Nå, så finurligt var det att sedan vi nu på bra länge ej hade 
skrifvit från någondera sidan, så råkade vi nu just båda skrifva till hvar-
andra på samma dag. Lina berättade mig då att hon till Dig skrifvit om 
beställning till en grafvård af M:lle Unonius.1  Denna sak föranleder 
mig nu att skrifva Dig till, för ett par erinringar i affairs väg, i konst-
närligt afseende känner jag naturligtvis nog vid min svaghet all och 
har intet att säga. 

Först dock som vanligt om Runeberg. Det har varit så goda och glada 
tider nu en tid bortåt, att man rätt glömmer hur redlös han dock i det 
hela är. Han har nu varit så glad och »snäll» och sett så rask och ga-
lant ut der han sitter. I förrgår var han ut att åka, för första gången 
sedan sitt insjuknande, och det gick alt bra och galant, men i går snö-
gade det något, och i dag ha vi snö så öfver alla öron så som man 
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sällan ser det i Februari. Ända till ett qvarter högt äro fönsterrutorna 
igenyrda och på gatorna skall man med möda slippa fram. Vi ha således 
alldeles full vinter, köres längesen öfver alla isar, och snön ligger tjockt 
som i midvintern. 

Nu om den ifrågavarande beställningen. livad jag egentligen vill 
erinra dig om är: När du sänder förslag och uppger pris så är det bättre, 
synes mig, att du uppger priset utom frakt, ifall n.b. du skulle göra 
arbetet i Rom. Du synes dyrare om den stora frakten ingår i din be-
räkning för arbetet* Det ända jag vill erinra om är att Mamsell Unonius 
troligen är likgiltig om än arbetet vore en kopia. Vackra originaler måtte 
väl vara riklig tillgång på i Rom. Skulle du således lika gerna sysselsätta 
dig med att göra kopia så inbespar du modell o.s.v. Det tredje är att vid 
frågan om basrelief eller fristående figur, bör tagas i betraktande huruvida 
endera kan bättre än den andra skyddas emot det omilda förstörande 
klimatet. Kan en fristående figur om vintern beklädas med en kupa 
af träd, eller kan en basrelief skyddas genom ett skurtak? 

Af dessa anmärkningar ser du att jag icke betviflar det Du ju icke 
gerna antager beställningen om den blott kan bli alfvar af. Jag gissar 
dock att den kommer att sätta Dig myror i hufvut. Att göra den färdig 
sen du kommer hem vore naturligtvis vigast i många fall, men å andra 
sidan har du här ingen utväg att få hjelp med grofhuggningen, likaså sak-
nar du här den rikdom på förebilder som måtte finnas i Rom. Vill du 
icke göra en kopia, så är dock väl detta af mindre vigt, då teckning och 
ett litet första utkast i lera alltid kan göras der. Men att göra den i Rom 
blir dig åter väl kanske tiden knapp. Det finge väl ej hjelpa om du skulle 
nödgas dröja några veckor längre än annars, men skulle det sen förslå? 
Föga nog, till marmorhuggning och allt. Att åter göra modelln i Rom 
Rom och låta grofhugga stenen der, blir frakt för två piecer i st. f. en. 
Skulle väl något balanceras genom att marmorn sålunda blefve billigare 
än att köpa tex. i Köpenhamn och hithemta ohuggen. Skulle blott tiden 
medge så nog torde det väl ändå vara det bästa att hemta bilden hel 
från Rom och färdig. Jag tror den ock skulle bli bäst ansedd så. 
Nog tror jag en fristående figur vore vackrast, men dervid torde väl vara 
många andra sidor än vackerheten endast. Bra roligt vore i många fall om 
nu denna beställning kunde bli en verklighet lo tänker jag du väl all 
tid ändå skulle få halfva summan i behåll som din förtjenst, och det vore 
mer än galant, så vore detta nu ett boägg för framtida beställningar, och 

* Naturligtvis skall du dock erinra om att frakten blir ett dyrt tillägg. 
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slutligen vore det åter en bit att slukas af de marmorhungrande själarne 
här, hvilka anse leran och gipsen just för ingenting; Hur monne det vore 
om du skulle modellera den (om n.b. du får beställningen) jemnsides 
med din grupp, när du finge grafvården färdig skulle du utelemna den 
för att grofhuggas och punkteras, och så göra gruppen emellertid all-
deles färdig. 

Kommer du en gång väl och vackert hem, så nog skall vi ha 
rum både för dig och atelier och det vore nog så roligt, men tyvärr 
gissar jag att det väl ej bär sig att gömma sig ännu längre undan än 
det redan nog är i H:fors. Någon sade nyss: »i Petersburg vore det tro-
ligen snarast möjligt att lefva.» Ja, det kunde nog vara troligt, men, 
men — — — 

Något som skulle under denna vecka passerat vet jag just ej. Jag 
minnes ej om jag nämnt ett dödsfall i Borgå: Handlanden Hjorth,2  »den 
lefvande Hjorten» kallad är afsomnad. 

I öfvermorgon ge gymnasisterna consert och theater för att skaffa sig 
medel att afbetala ett för gymnasisterna inköpt fortepiano. 

Verkningarna af myntets fallande visar sig nu i alla saker. Alla han-
delsvaror ha uppstegrats till fabelaktiga priser. Caffe t.ex. som man un-
der påstående orientaliska kriget, ansåg hafva stigit till en så enorm 
höjd när det för blokadens skull gällde 30 kopek, att otaliga menniskor 
då slöt att dricka kaffe och nästan en och hvar tillblandade surrogaten, 
caffet har nu betalts med öfver 40 kopek ... Tyger kan man nästan icke 
köpa mera, ty de stegras såväl af bomullskrisen som af penningkrisen. 
Den 22. Har jag nämnt om att Snellman skickade åt Rbg prof på vårt 
blifvande Finska mynt? Ett (fult) markstycke och ett rätt nätt penni-
stycke. Skada bara att alt ser så mörkt ut när de skola kunna slippa ut att 
cirkulera ... 

1  M:lle Kristina Aurora Unonius, f. 1810 i Lovisa, d. 1890 i Åbo, var sondotter 
till sjökaptenen och redaren Elias Unonius i Lovisa. Jämte sin bror tullförvaltaren, 
änkemannen Oskar Emil U. (1815 — den 17 dec. 1864) inflyttade hos den 24 nov. 
1864 från Nådendal till Åbo. Lina Elfving kallar henne turvis »Moster Aurore» och 
»Tante Nådendal» i breven till Walter. Den 14 okt. 1864 skriver Lina till honom, 
»Tante Nådendal skulle önska att på lilla Mathildas graf få någon vacker grafvård, 
och hon har derföre bedt mig . . . fråga hvad Du tycker vore vackrast. Hon ville 
helst ha 'något högt och vackert', det har varit fråga om en engel eller något dylikt, 
men hon ber dig om någon id6 Will du nu göra något utkast och sända hit det, 
du skulle kunna modellera den här i Åbo så kunde tante U. se den.► Vidare be-
rättar Lina att graven inte ligger enstaka, utan »mellan Mathildas farmor och i fram-
tiden tullförvaltarens och tantes. Nu hade Tante tänkt att på gamla fruns och sin 
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egen graf ha vanliga stenar, men på de medlersta vackra grafvårdar». . .. »De fyra 
graf varna komma att omges af ett jernstaket som redan är beställdt». 

2  Handlanden Henrik Wilhelm Hjorth (1819-64). 

45 

Borgå den 13 December 1864 

Min egen Walter. 

... Om Runeberg kan jag ej mycket säga annat än att allt är sig 
ungefär likt. På en så kort tid som emellan hvarje bref till Dig förflyter, 
märker man vanligen ej att det går framåt, räknar man tre fyra måna-
der tillbaka så tycker man dock att man finner att det ej stått rakt 
stilla. Endast tvenne gånger har han åkt ut ehuru vi nu haft inbjudande 
både väder och före. Den stränga vinter som här herrskade sen slutet af 
october med stundom en köld af flere och tjugu grader (Celsii) har 
nu sen ett par veckor gett med sig och stundom öfvergått till fullkomlig 
blida, dock icke så att icke föret skulle stå fullkomligt på sig ännu. Emel-
lertid har Rbg icke kommit sig ut. Påminna eller påmana honom att 
fara törs man als icke, icke ens nämna hela saken. Fremmande som se 
honom tycka att han ser så rask ut, ty de se honom sällan annat än med 
sitt gamla, vänliga leende, det han alltid haft för hvarje gäst och Rune-
bergs utseende beror så helt af ögonblickets stämning. Ser man honom 
då, sittande stilla i sin soffa och förande sig der med helt kraftfulla rö-
relser, helt vacker med sitt gråa skägg och som man tycker icke för-
fallen då tycker man han als icke ser ynklig ut. Men låt det ringaste gå 
emot, då förvandlas hela figuren, ansigtet ser magert förfallit och gam-
malt ut, kroppen sjunker tillsamman och rösten blir klagande och man 
ser för sig en stackars sjukling, och då blir det svårt att kunna gå de 
nödiga stegen, och talförmågan sviker alldeles. Gud gifve att Du, vid 
din hemkomst finge se honom hjelpligt förbättrad, naturligtvis bestån-
dande och icke endast så der ögonblickligt af glädje att återse dig. 

Lorenzo hitsände ditt bref jemte fotografin af skizzen för grafvår-
den. Hvad jag vid den sednare ville anmärka är att mig synes »bar-
net» borde vara yngre. Denna knäböjande figur tyder på en tretton fjor-
ton åring, den aflidna var ett barn om nio år. Hvilket ock bättre stäm-
mer öfverens med: »låten barnen» etc. Äfven hårklädseln med sitt 
band är en jungfrus, monne ej löst fallande lockar vore mera barn- 
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drägt? Huru monne vore (om fotografi finnes) att söka ge barnet någon 
porträttlikhet? Det vet jag dock just ej. Men hvad jag vet är att: ökar 
det icke mer än tillbörligt kostnad och besvär, så ju större basreliefen 
kan bli, dess högre penningevärde anses den troligen äga och man kom-
mer om den är liten att säga: »en sån der liten bit för ett så högt pris! » 

allmänhet vore särdeles bra, ifall denna beställning blir af, att Du 
för det öfverenskomna priset ger så godt och så mycket du det möj-
ligen kan, der det gäller att plöja opp en ny väg för en industri i ett 
land, får man stundom lof att börja till och med med förlust, det samma 
måste härvidlag gälla om konsten i vårt stackars konstovana land. Ni 
som nu egnen Eder deråt, äro vägbrytare. Du märker att jag åter endast 
gör anmärkningar af helt formell eller än värre, helt pekunier art, men 
ögonlös som man är, hvad skulle man väl annat. För resten tycktes 
vi här icke tycka illa om din fundering. Ja det funderte jag på om 
genom dödsengelns ställning kunnat antydas hvad som ju är meningen, 
att det är han som just hemtat barnet till Frälsarn, men kanske sådant 
skulle störa det tysta lugn som hvilar och bör hvila öfver hans per-
son. 

Lille var här i går för att hälsa på Runeberg. Nu grep jag tillfället 
i flygten för att be honom säga Cygneus huru tacksamma vi äro och 
huru tacksamt och hyggligt du skref vid förslaget att nedsätta priset 
på Chiron, om dina förbindelser både till Cygneus och Konstföreningen, 
och att jag hade till Fredrik skrifvit om allt detta, men misstänkte det 
han knotat för Cygneus i stället för att framföra de vänliga sägnerna. 
Lille lofvade säga detta åt Cygneus måtte han nu göra det, jag har liksom 
kändt i luften som om Cygneus icke skulle varit så rigtigt bevågen 
denna tid, dock som detta slutits endast af att man als ej hört något af 
honom, så är det lätt troligt att det är ett missalt af mig. Bra nog vore. 
om  Du komme Dig att skrifva till honom om de der antikafgjut-
ningarna. Icke tror jag mycket på att i dessa fattiga tider just det blefve 
af, men försöka kunde duga, och jag tror att det vore väl upptaget dess-
utom. Runeberg blef eljest för sin del helt pickhågad, men naturligtvis 
öfverstiger priset hvad han, synnerligen i nuvarande tider, kan offra 
på slikt. Dock bad han dig låta veta hvad afgjutningarna kunna fås till 
för pris. 

Här har uppmärksamheten varit starkt spänd af väntan på hvad vig-, 
tigt som månde i Petersburg förehafvas, dit äro kallade Genral Guver-
nören, finanschefen (Snellman) och ännu tre senatorer. Man tycks ej 
ens veta gissa, endast det vigtiga hoppas man på att ändteligen få vår 
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myntfråga afgjord. Måtte det så bli, ty detta affairselände öfvergår hvad 
man kan tänka sig. Kursen står så lågt att penningens värde fallit med 
25 å 30 procent. Pengar finnes icke als i landet nästan tycker man, alla 
affairer afstanna, den gryende industrin förlamas. Alt detta hjelpes 
väl icke genom myntrealisationen ty landet kämpar med sviterna af 
sista kriget och den svåra missvexten för två år sen, men blir myntet fast 
så jemkar sig dock mycket. Det gäller att få endast silfver förklaradt 
som lagligt mynt i landet. Banken har silfver men man räds för att 
första stöten skulle bli för häftig för att räcka till all begärd utvexling, 
innan man skulle hinna komma i jemnvigt med finska pappersmyntet. 
Det ryska skulle då gå efter kurs och sålunda bli af annat värde än vårt 
mynt. Nu har allt åter berott på ett utländskt lån som Hypotheksföre-
ningen skulle upptaga, med detta silfver skulle realisation bringas till-
stånd. Ständerna garanterade lånet. Långa underhandlingar ha varit å ba-
ne, ändteligen hoppas man nu att lånet skall erhållas och så hela maschi-
neriet för realisation kunna sättas i gång. Ännu är alt sväfvande, hemligt 
och obestämdt, men man hoppas allt godt emedan Finlands Bank härom-
dagen tillkännagaf icke mindre än 25 procents differens å kursen mellan 
vexlar som köpas eller som ingå. Att göra denna sak klar med några 
ord i ett bref bär sig icke, ehuruväl jag nog förstår den godt sjelf. Sum-
man och kontentan är att man nu hoppas på myntrealisation. Ännu vet 
man dock icke med visshet om banken i så fall kommer att vexla in sina 
sedlar till fulla värdet (al pari) men hoppas det. Går nu alt ihop som 
man hoppas, så gäller sedan en finsk mark lika med en franc. 

Att ogift qvinnas myndighet är stadfäst skref jag ju, på begäran vid 21 
år, men alltid vid 25 och att hon ej behöfver giftomans samtycke till äk-
tenskap utan rår sig sjelf från 21 år. 

Bland andra landsvigtiga affairer skall jag ej glömma berätta att Fred-
rik häromdagen uppträdde här bland andra gymnasister som medspelande 
i en liten pjes. Gymnasisterna gåfvo en soire för »medellösa kamrater» 
(ibland de medellöse en Liikanen, bror till Danske frivilligen) Fredrik 
som nu åter vuxit till sig och ser rätt bra ut, spelte en ung flicka, och 
skall sett rätt nätt ut, och fört sig bra och tagit sig bra ut. Gossarna 
fingo ihop öfver 100 rubel och voro ej litet glada åt sin tillställning. 

... Monne jag erinrat mig att nämna om att jag i somras hedrades 
med kallelsebref till ledamot af finska hushållnings sällskapet? Det rann 
mig af en tillfällighet nu i hågen. Det lär vara alldeles få fruntimmer som 
den äran skett. 

Har jag monne skrit vit om att Runeberg fick (med posten!) en »sove- 
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pude» från fröken Ida Winther. De menniskorna äro då så öfver höfvan 
vänliga. Runeberg skulle vilja ge henne någon återgåfva men hvad? Kan 
du det säga. Hvad har man här. Monne du skulle hitta på något lämpligt 
i konstväg att medhemta hem först, man finge sen ditsända men mer 
än en 25 rubel kunde man knappt derpå bestå. Vi ha funderat på en 
guldbrosch, kanske skulle hon ha nöje af att bära en sån af Rbg erhållen. 
Du känner huset säg hvad tror du? Hur gammal är fröken Ida? 

Börjar du att inse tiden för din hemresa, så säg när man ungefär 
skall tro på att du kan bege dig från Rom. Ett skutt till Neapel måste 
Du väl ock företaga dig — Är unge Bissen i Rom? Är Prior i Rom? Om 
Dietrichson frågte jag ren sist. Hur länge bli Bruuns i Rom? 

... Ja ser du min Wallis icke vore jag så särdeles snål efter härva-
rande konstdomares bedömmande och berömmande af ditt arbete, om ej det 
vore emedan deraf beror så mycket för det kära brödet, och det vet du ju 
är en sak som de gamla alltid tänka på. Eljest hör jag visst till dem som 
anse att berömmet »gör det visserligen icke» utan ett verks egen duglighet. 
Nej käre vän, det måste jag medge att nog är gamla mamma så pass in-
bilsk i afseende å sin Walter att hon icke ställer Sjöstrand som ett täflans 
mål för honom. 

... Runeberg påminte mig om att ej glömma säga dig om att figuren 
på basreliefen må blifva ett barn, jag sade väl att jag ren skrifvit derom, 
men han menade ännu att flickans ansigte var »gammalt» Detta åter mente 
jag vore väl just ej att påräkna vid en sån der hastskizz, vill dock nämna 
hans ord. 

... De Dietrichsonska föreläsningarna synas mig vara för dig af högt 
värde. Dina insigter i historie äro troligen ej stora och detta blir dig en 
utmärkt god skola Jag rigtigt fröjdar mig deråt och hur det romerska 
lifvet derigenom för dig skall få lif. Han har således icke hörsammat 
kallelsen hem till Sverge. Hälsa dem. Alexandra Frosterus har så frågat 
efter dem. 

Är det bestämt hvad du får för basreliefen, och ernar du hinna få den 
färdig i Rom? 

Hvad som väl kan nämnas är att Schauman börjat ge ut en ny daglig 
tidning: »Hufvudstadsbladet».1  Fyra dagliga tidningar på svenska i Hfors 
och två finska tror jag. Få se hur det bär sig. För få år sen ansåg man ej 
en sådan kunna bära sig. 

Det blir alt ändå bra roligt att få dig hem! 
Din egen Mamma 
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Theodor Lindhs tragedi: Konung Birger och hans bröder har kommit 
ut i tryck. Mig synes den mycket bra. 

I:L: Gestrin Co Stockholm, enligt bifogade räkning 
Rmt. Rd 157 — 64, 

å 167/40 — Finska mark 263 — 89 
Frakt från Stockholm enligt följande 
connaisement 28 
Arbetspengar och forlön till Packhuset 1 — 11 
Brefporto 80 

293 — 80 

Bilagorna torde hafva stannat hos Fredrik, jag tror icke att de komma 
hit. 

1  Hufvudstadsbladet började med sex nummer i veckan den 5 dec. 1864. Blev 
sjudagarstidning 1890. Vidare utkom vid denna tid Finlands Allmänna Tidning (från 
1831), Helsingfors Tidningar (1829-66) och Helsingfors Dagblad (nov. 1861-89) 
i huvudstaden. 

De två nya finska tidningar som 1863 grundades i Helsingfors var Päivätär, ett 
försök av den idealistiske finlandssvensken Ernst Linder att skapa en finskspråkig li-
beral veckoskrift, och veckotidningen Helsingin Uutiset, organ för de s.k. jungfenno-
manema under ledning av Yrjö Koskinen som bekämpade alla liberala tendenser och 
gick hårt fram mot allt svenskt i Finland. Bägge tidningarna måste snart ge upp. 

1865. 

46 

Borgå den 8 Jan. 1865. 

Egen Walter! 

Tack för Ditt bref skrifvit julaftons dagen. Det var mig dock icke något 
gladt att emottaga, det gjorde mig ondt att min egen, så hjerteligen käre 
gosse, icke var vid godt mod och kurage. Ja ock det gjorde mig ondt att 
Du ej skulle vara med i föreningen julaftonen. Hvarföre icke? Du måtte 
väl icke stå i något slags spändt förhållande till den? Det vore altför led-
samt. Måtte det nya året medhemtat dig mod och lust åter och gifva dig 
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glädje fullt opp af alla slag och framför allt att Du måtte se dager till 
när Du skall kunna få din lilla flamma till din egen lilla hustru. 

Innan jag går till något annat vill jag först säga Dig om Runeberg, 
ehuru om honom just icke mycket är att säga. Det är sig allt så temme-
ligen likt. Den ena dagen går som den andra. Dock tycka vi att talet blir 
allt småningom bättre. Finge det så fortgå så kunde Du kanske vid din 
hemkomst finna honom temmeligen i stånd att tala med Dig. 

Detta sänder jag till Lorenzo jemte kommission att köpa en vexel och 
sända dig äfvensom detta bref. Du får nu ganska litet, troligen endast 
200 francs. Den förskräckligt usla kursen fortfar alt ännu, d.v.s. att den 
står 25 procent lägre än jemnt. Men just i går återkom Snellman, du vet 
ju att han är Finanschef, från Petersburg och man hoppas att han nu med-
för den efterlängtade förordningen att endast silfver blir lagligt mynt i 
landet. Då måste kursen stiga, och ända till pari innan kort, om som man 
hoppas, banken kommer att till fullt värde invexla sina sedlar. Innan 
man nu härvid får nån visshet, står alla affairer så pass stilla och äfven 
du får bara en liten nödpenning. Mera måste du få snart, men gerna ville 
man nu vänta att se hvad den närmsta tiden innebär. Visst vore det be-
höfligt att få Chiron sålld jag hör intet av Cygneus och har inga kanaler 
till honom. Jag vill hoppas att du har skrifvit, det vore högst nödigt. På 
konstföreningens årsfest, i Mars måste väl Chiron komma före. Lille trodde 
det vara till palatset som Cygneus funderte på att få den vet ej om det 
så är. Ett ord som fröjdade mig, var att när Snellman i går på genomre-
san var inne hos oss och du nämndes och han då frågade om dig och om 
du ernade bosätta dig i Finland så sade jag att nog vore allt bra bara du 
här kunde lefva och att blott Cygnaei project om konstakademi gått ige-
nom så hade jag hoppats på en plats der för dig. Då sade Snellman: »Visst 
måste ju något sådant förr eller sednare här komma till stånd ehuru det 
nu varit så svåra tider för landet att så mycket måst uppskjutas.» Ser du 
det der gladde mig. Hade han, finance ministern, sagt något som tyds 
på att han ansåg en slik inrättning såsom mindre behöflig för ett fat-
tigt folk, då hade der intet hopp varit, nu kan man dock alt ännu tro på 
att alt kan lyckas i den vägen. Och så till vida bättre är uppskofvet, att 
duger du till något så hinner du dokumentera dig så att du ej blir ut-
trängd, duger du ej så får du bli — fiskodlare, brukar jag säga. Får lan-
det sitt penningeväsende i skick, och några hjelpliga år utan missvext så 
kanske kunna de mäktige börja tänka äfven på konsten något. 

Sneckenström var här i går, jag frågade om lägenhet från Italien. Ett 
skepp får han i vår hem från Cette, det var det närmsta. Skulle du vilja, 

144 



eller skulle det passa för dig att dermed hemsända något, basreliefen t.ex. 
så låt mig veta det, så skall jag närmare här efterhöra och skaffa adress 
på hans ombud i Cette o.s.v. Din grupp lär väl icke kunna komma den 
vägen, den skall du väl nånstans exponera först innan den kommer hem. 
Vill du, så kunde man visst ock här hos andra redare efterhöra närmare 
lägenhet, men låt veta det. 

... Det är illa om jag bidragit att sätta Dina myror i rörelse genom 
mina ideliga funderingar om hur du skall kunna lefva. Men det är så 
de gamlas sätt. Visst måste man dock hoppas att äfven detta skall reda 
sig, när du sjelf kommer hem och kan se bättre in i förhållandena än 
jag det kan. Att arbeta hemma kan väl nog få sina sidor och derföre 
skulle du behöfva kunna tidtals lefva ute ock. Skulle du en gång ha den 
lyckan att få ett rigtigt stort arbete beställt, då finge du väl färdas till 
gamla Roma igen och ta din lilla Lina med dig. Hvem vet, man vurmar 
på minnesstoder, kanske blir landet rikare åter. Lyckas du bli en stor 
konstnär, då lefver du naturligtvis allestäns; Icke är du ännu just så långt 
hunnen i ålder, att man ej kan behålla hoppet derom qvar. Så vidt jag 
känner har ingen i barntossor hunnit någon höjd i plastiken. Målare hafva 
varit yngre då de redan gjort utmärkta arbeten. Hur gammal Thorvald-
sen var när han modellerte Jason minnes jag ej,1  Mollin viste man ju ej 
mycket af förr än han nu vid sina 40 år gjorde bälstespännarne. Vet du 
jag har börjat bli ganska stursk i mina förhoppningar om Dig. Förr mente 
jag att jag vore nöjd bara jag skulle veta att det ej varit alldeles hufvud-
löst att du blef bildhuggare, nu sen man tycker sig finna att yrket pas-
sade dig, nu börjar man lyfta på nacken och titta efter hur högt du väl 
skall kunna klifva. 

... Den finska graniten är berömd, och borde kunna i en framtid ex-
porteras. Icke må väl du för 6-700 rubel få bekosta graniten med, då får 
du väl ringa behållning räds jag. 

Den 9de Jan. 

... Först vill jag nämna om hvad du kanske sett i af tonbladet att Gabriel 
Lagus i Svenska academin fått andra priset.2  Mycket vill väl ej andra 
priset säga, dock gladde det mig emedan Gabriel varit utsatt för orättvis 
kritik. Något stort tror jag väl icke att han kan bli, men icke heller är 
han sämre än flere här hvilka med rätt fagra ord smekes af tidningarna. 
Dertill om Theodor Lindhs tragedi, Kung Birger och hans bröder. Rbg 
och jag tyckte mycket om den, men den gör icke lycka rigtigt. Omnäm- 
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nes visserligen med en viss estim, men man saknar i synnerhet att den 
inga caracterer äger af högre nobelt intresse. Detta lär väl vara ungefär 
detsamma som jag menade om den att den är kall. Borgå Nordströms 
syster, Wilhelmina Nordström,3  som nog snäft afspisades af kritiken för 
ett par år sen när hon här uppträdde, berömmes nu i Sverge mycket, sen 
hon der blifvit tryckt, och det med skäl. Mycken litteratur har här ut 
kommit till jul, ovanligt mycket, mins nu ej nämna något framstående. 
När du kommer hem, måste vi fundera på att på ett eller annat sätt 
skicka ut dina små stycken, af hvilka några äro rätt bra. 

Jag undras om du i Rom kunde få en tafla stor ungefär som detta blad 
rätt opp stående och som vore af den art att man vore intresserad af att 
äga den, för en 40 å 50 francs. Vår Knutsonska lilla tafla gör altid en 
snedhet genom att sakna par ... Nu har här varit folk och rörelse, snart 
blir stilla åter, då läser jag för honom högt dagen om. Det vill ännu icke 
gå mycket för honom att kunna läsa, icke så mycket att han deraf skulle 
kunna ha nöje. Att gamla mammas bref icke äro glada eller se sakerna 
särdeles i ljus, det finner Du nog naturligt, så att du ej af dem låter 
nedstämma dig. Och dock skall du icke tro att jag tyckes vara sorgelig, 
jag ser nog mest glad ut, ty icke duger det annat för Rbg[ sj skull, och i 
sanning, mycket gods för hjertat är dock i det lif jag nu lefver! Vore 
jag blott ej så mycket döf, ännu mycket mera än när du såg mig sist. 
Detta är för mig en stor svårighet, såväl för Runebergs skull, som äfven 
emedan jag skulle kunna tåla vid den lilla oppiggning som jag kunde ha 
af att höra hvad oss besökande menniskor tala. Läsa hinner jag just ej 
annat än de resebeskrifningar och dyl: som jag läser för Rbg och det 
tillgår så långsamt då man läser högt. Ut går jag naturligtvis alldrig, och 
så kunde man väl tåla vid litet pratoppiggelse, då jag till i den vägen 
måste sakna hvad jag satte så högt värde på, nemligen samtal med Rbg 

Gamla Mamma 

1  Då Thorvaldsen vid 29 års ålder 1797 kom till Rom, blev de första åren för 
honom penningsvårigheter, sjukdom, kamp. Han omarbetade äldre arbeten, kopierade 
antika statyer och modellerade stora figurer som han inte hade råd att låta gjuta i 
gips. Bland dem var också »Jason», en gestalt ur den antika mytologien. Motivet 
intresserade Thorvaldsen till den grad att han modellerade en ny Jason som gjorde 
stor lycka. De intellektuella kretsarna i Rom besökte hans atelje för att beundra Jason. 
Slutligen kom framgången i en rik engelsmans skepnad, mr Hope, som köpte figuren 
och betalade den i förskott. Den skulle levereras i marmor och det dröjde 25 år 
innan den blev färdig. Thorvaldsen kunde inte resa hem förrän han hade huggit den, 
men han blev nu så överlupen med beställningar, att han t.o.m. måste skaffa sig med-
hjälpare i sin atelje. Det är väl någonting liknande Fredrika Runeberg har i tankarna 
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för sin son. Jason finns numera i Thorvaldsens museum i Köpenhamn. 
2  Svenska Akademins mindre guldmedalj för den episk-lyriska romansen Riddar 

Unos söner. 
3  Wilhelmina Nordström (1815-1902), skaldinna, skolföreståndarinna. — BAS 

61-66. 

47 

Borgå den 21 Jan 1865. 

Min Wallis! 

... Om Runeberg vet jag ej mycket att säga. Mot sednare tiden af gos-
sarnas hemmavaro, var han ej rätt treflig. Jag tror att det var för myc-
ken rörelse. Utom våra egna voro här Faster Carolina och Hilda en vecka 
och Bergmästarn samt Sophie Kellgren, jemte Lorenzo, som förut ren 
återvändt till H:fors, en fyra, fem dagar. Detta mattade väl mycket. 
Nu går allt igen sin stilla gång och han är lugnare. 

... Ett par litet fägnande ord har jag att säga. Det ena att Fredrik sade 
det Cygneus sagt att på Konstföreningens årsdag skall förekomma frå-
gan om Chirons inlösande. Det andra är att mina skrupler angående det 
altför ringa intresse jag tyckte man fästat vid besagde grupp, voro onödiga. 
Saken är nemligen den, att Konstföreningen ännu skall hålla den högst 
hemlighetsfullt inläst till expositionstiden och den sålunda icke omtalas. 
De par personer jag träffade höra af som sett den, hade genom skild grace 
fått inkomma. Sålunda hade tidningarna ännu icke kunnat tala om den, 
och kallsinnigheten var endast skenbar. Måtte nu Estlander och Nervan-
der tuta något om dig från Rom. Båda hafva i tidningarna lemnat corres-
pondenser. Måtte nu blott af andra konstnärer i Rom du få godt vitsord 
så hoppas jag så går. 

Af tidning: såg jag att en m:lle Elfving och en dito Unonius äro i 
H:fors, att det icke är Lina förmodar jag. Deremot lär Unonius vara din 
kund. Selma Strömborg hade sett den lilla flickan och sade henne ha varit 
mycket behändig och fostermodrens ögonsten.' Nog vore porträttlikhet 
särdeles bra på basreliefen, om möjlighet är att åtkomma sådan. 

Nog tror jag att Sjöstrand nu står sig helt bra här. Få se om de sen 
kunna bereda dig ock inkomster. Mig synes som om de skulle troligen 
anse dig altför ung ännu. Åtminstone när det nyss var fråga om den till-
ernade statyn i Sverge åt Carl IIX (!) väcktes fråga om ej Sjöstrand 
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skulle försöka täfla. Någon menade då att Sjöstrand ännu vore altför ung 
till ett sådant arbete. Nog tyckes mig att hans ålder kunde vara lagom. 
Emellertid är han väl kanske 10 år äldre än du, deraf gissar jag att man 
anser dig för altför kyckling ännu till något helst större företag 

När skall man kunna få se någonslags bild af din nu under arbete 
varande grupp? Lilla Fredrik som var i H:fors en vecka under julferien, 
hade fått se Chiron. Han gjorde en anmärkning som jag tror var rigtig. 
Han sade nemligen att det var illa att du ej låtit den få en sån der nog-
grann öfverputsning af gipsen efter gjutningen, som ger ett fint utseende. 

... Om dagens stora fråga, myntrealisation, hörs ännu intet. Man vän-
tar med otålighet att se hur dermed månde gå och ofta nog börjar mär-
kas misströstan om huruvida det als kommer att gå. Tidningarna råda all-
mänheten till att hålla sig beredda på att hela saken skall komma att gå 
om intet. Dock ge de ännu ej hoppet förloradt att icke möjligen alt ännu 
kan gå bra. Emellertid strömmar nu ryskt mynt in till landet och det 
finska försvinner ur rörelsen, emedan speculanter och andra ännu hop-. 
pas på det förras stigande, hvilket blefve en följd av realisation. Osäker-
heten och villervallan är bekymmersam i hög grad — 

Älven våra tidningar tala om den »herrliga» Herkules bilden.2  Ur 
utländska blad berättas att ryska Kejsarn bjudit 380,000 francs för den 
men att ägarn sållt den för hälften mindre åt egen regering och blifvit 
adlad. Huru pass hög kan den vara? Känner man på hvad plats och rum 
den stått samt om den haft något enkom ändamål. 

Tänk om du skulle slå dig ihop med någon annan af »finnlapparne» 
om Neapels resan? 

... Kommitteer äro nedsatta för att utarbeta förslag till grundlagsför-
ändringar att föreläggas nästsammanträdande landtdag och förslag till 
omordnande af styrelsesättet. Dessa committeer hafva varit önskade och 
sägas vara viktiga och behöfliga. Måtte nu allt ske i en lycklig stund. 
Broder Gabriel är inkallad i den ena. Arbetet väntas att räcka ända in åt 
midsommar ... 

Den 22. 

Ty värr, min älskade Walter, har jag i dag mera sorgligt att säga än 
i går. Runeberg hade åter i natt ett af de så högst oroande svimnings 
anfallen. Detta var nu det tredje sedan hans sjukdom. Jag som låg vaken i 
sängen bredvid hans visste ingenting förr än han sjelf sedan underrättade 
mig derom. Detta är så skrämmande och ängsligt. Nog steg han dock 
opp i vanlig tid och har sedan varit ungefär som förr endast något matt. 
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Den 23. 

Runeberg har i dag varit ungefär som i går, ej rätt rask, men icke hel-
ler mycket skral, nu sofver han middag. Från Carolina hade jag bref med 
gårdagens post. Hon sände afskrift af Natalias bref till Dig. Ahåh, kära 
Wallis måtte nu det stora förslaget kunna gå i lås, så framt nemligen du 
anser att din grupp icke är altför barnverk för att förtjena att förevigas. 
Jag förstår icke huruvida du skulle kunna förbättra något hvarmed du 
nu möjligen vore mindre nöjd. En stor sak är detta. Bör Du icke skrifva till 
Cygneus sjelf (och i alla fall när du hinner också till Nattu.) Sedan du 
nu öfverlaggt noga om till hvad pris du möjligen skulle kunna göra dina 
Chiron et Achilles i marmor billigast, så tänker jag ej illa vore om du 
skulle skrifva till Cygneus att du tvekar emellan om du bör begära 000 
(en mindre summa nämnd) eller 000 (en större summa nämnd) att du 
har svårt att slå dig ut med den mindre summan för ditt arbete, men 
dock hellre nödgas nöja dig dermed, om den större summan förefaller 
för ofantlig, än att låta hela saken förfalla. Och bedja Cygneus med sin 
godhetsfulla omvårdnad om dig afgöra hvilkendera summan bör föreslås 
eller ock om ett medelpris skulle antagas. Att det vore af mycken vigt 
för din framtid om denna sak ginge igenom, tror jag fullvisst. Kanske 
sedan att det ej vore så omöjligt att kunna få någon annan beställning 
när isen vore bruten. Mig gissar att den kanske finge plats i slottet. Blefve 
den vacker kanske kunde den inbringa dig något Petersburger arbete. Men 
jag bäfvar för hur dyrt pris du skall måsta hålla och fruktar att det gör 
saken om intet. Många svårigheter af ort och tid äro ock litet krångliga. 
Hugga d.v.s. låta hugga ens gröfsta stenhuggeriet i Rom skulle du väl 
ej kunna då gruppen är här. Det blir ett hiskligt block att få hitforslat 
alldeles ohuggit. Här får du väl ingen som hugger ens det gröfsta bort, 
och måste göra allt sjelf. Fara åter till Rom med detta arbete: då måste 
du ditforsla gipsgruppen åter. Att Cygneus gör sig beredd på ett icke alt-
för ringa pris, synes af sjelfva förslaget om att återvända till Rom; men 
svårigheten ligger uti att det icke är Cygneus ensam som afgör saken. 
Nyfiken är jag nu på det alrahögsta att se huru detta skall slå ut. Högg 
icke Kjellberg sina fauner i marmor och hvad fick han för dem, och hur 
stor, hög, var den gruppen? Men Kjellberg lär väl vara något för jäfvare 
konstnär än du. Priset vore kanske bäst att uppge i francs, så som ett be-
stämdare myntslag än silfverrubeln eller åtminstone ännu, den finska 
marken. Men se då skulle man nu ändå här tycka att du något uträttat 
när du skulle gjort ett sådant arbete i marmor. Och det vore då Finlands 
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första. Huru lång tid kunde du behöfva beräkna till denna huggning? 
• • Här funnos förr tvenne Mamseller Cleve,3  den ena sedan 13 år 

sängliggande sjuk. Nu bo de i H:fors och i går lystes för samma sänglig-
gande Mamsell med Professor Granfeldt, en af universitetets mest värde-
rade professorer och som menniska högt värderad, dertill älskvärd, ung-
domlig och präktig på allt sätt, och af många ansedd som den lämpligaste 
candidaten till den härstädes lediga biskoppsstolen. Enkling med några 
barn... 

Agnes och Lina Ottelin hafva tillsammans af medarfvingarna köpt 
Ottelinska godset Bosgård. De ärna lefva och hushålla derute. Efter nu-
varande nyss stadfästa lag äro de myndiga menniskor och kunna således 
»schalten und walten» med sitt gods. Få nu se huru de härmed slå sig ut.4  

Axel Hornborg var här nyss med sin brud ... Af honom hörde jag 
huru Thesleff 5  berättat sig hafva ätit frukt ur Din, Eder, trädgård. Apel-
siner. Det roade mig. Icke visste jag att den någon gång nämnda träd-
gården tillhörde studion annat än som promenad. Du har väl således rätt 
befattat dig med sydländsk trädgårdsskötsel. Det var lustigt. Hur många 
qvadrat alnar monne den är? 

Nu är det afton, Rbg är till kojs. Jag vore nog hågad att skrifva nu, 
men måste gå att lägga mig, ty Rbg bad mig att ej dröja. Jag kunde 
dock ej nu afhålla mig från att säga dig god natt! 

Den 24. 

Ändteligen skall nu brefvet afgå. Runeberg är fortfarande något 
mattare än vanligt och besvärad af att ej just kunna tala ens så mycket 
som vanligt af ett sår på tungan, som jag väl hoppas snart helnar men 
för ögonblicket är ledsamt ... 

1  Enligt tidens sed finnes inga anteckningar om en fosterdotter i kyrkböckerna. —
Kyrkoherdeämbetet i Åbo svenska församling. 

2  I brev julaftonsdagen 1864 skrev Walter Runeberg att det fynd av en antik 
bronsstaty han tidigare (6. 9. 64) berättat man höll på att gräva fram visat sig vara 
ett mycket vackert arbete, »den vackraste Hercules man tills dato äger». Själv hade han 
dock ännu inte haft tillfälle att se den. 

3  Gustava Cleve (1823-74), dotter till domaren Johan Fredrik C. (1774-1852) 
och Gustava Selander (1787-1829), g. den 8 febr. 1865 m. prof. i dogmatik och 
etik Axel Fredrik Granfelt (1815-92). I deras äktenskap föddes dottern Vava Nami 
Gunilla d. 29 okt. samma år. Hon gifte sig med prof. i nytestamentlig exegetik Sten 
Edvard Stenij (1857-1925). Na&ni hade två söner och en dotter och avled 1962 vid 
nära 97 års ålder. 
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4  Systrarna Agnes och Aline Ottelin, den senare sedermera g.m. professor G. 
Frosterus, innehade Bosgård till 1871. 

5  Överdirektören i överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna Alex. August Thes-
leff gjorde studieresor åren 1860, 1864, 1868-70 och 1874-75 bl.a. till Italien. 
Han var far till konstnärinnorna Ellen Thesleff och Gerda Thesleff. 
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Borgå den 3 Febr. 1865. 

Älskade min Walter! 

Då jag sednast skref att Runeberg icke var rätt bra så vill jag icke 
dröja länge med att åter låta dig höra hemifrån. Gud vare lof, detta 
ängsliga skof är nu åter, tyckes det, förbi. Nog har Runeberg nu par 
dagar åter varit såsom förut, men sista veckan var det helt ängsligt, 
egentligen för att han var så ytterst nedstämd till sitt mod. Nu synes 
det åter gått till sitt vanliga. Mycket beror alltid hans befinnande af 
vädret, och klart och vackert är det visst nu, men kallt så det bränner. 
Vår thermometer som icke har en rätt öppen plats, utvisade 31 grader 
Celsii, jag tänker de rätt fristående synnerligen på landet väl visat 34 
vid pass. 

... Tack, min egen gosse, för ditt bref af den 18 (tror jag) januari. 
Rätt mycket oroar det mig att du fortfarande ej är rask. Hälsa din Ro-
marmamma rigtigt tacksamt för att hon påmanat Dig att flytta från det 
fuktiga rummet. Troligen, föreställer jag mig, är det väl för den sjuke 
sonens och brodrens skull som famillen vistas i Rom, sorgligt att de icke 
få honom återställd. Roligt vore att veta från hvad trakt af Norge de 
äro hemma samt huru länge de stadna i Rom. 

... Nyfiken är jag att få höra hvad du svarar angående Cygnaeii pro-
position om att göra din här befintliga grupp i marmor. Det kommer väl 
i dessa dagar svar derom från dig. Men nu skrifver mig Lina om att 
Mamsell Unonius utvidgadt sin beställning. Måtte det nu alt bli bra och 
till nöjes så kan ju detta bli dig en hel affär. Hvad jag dock tror är att 
en fristående figur skulle göra mera effect än basreliefs, dock den du har 
arbetat på redan skall väl användas. Kunde du dock till vården ytter-
mera i st. f. 2 basreliefer använda en basrelief och en fristående figur så 
tror jag det skulle här mera omtyckas. Dock förstår jag hvarken om för 
stor svårighet blefve att placera dem, det jag dock ej tror, om graniten 
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blefve hög och smal till form, med staty på toppen och basrelief på sidan 
än mindre förstår jag om det sålunda blefve för dyrt. Jag nämner derom 
blott emedan jag ej tror att man här så har sinne för basreliefer, just af 
ovana dervid. 

Om konstnärsgillet i Hfors har jag ej mycket nämnt åt dig och vet ej 
heller just mycket om det. Den femte dennes, gillets årshögtidsdag, (der-
till vald med afseende å att det är Rbgs födelsedag) erna de nu fira och 
högtidlighålla. 

General Muncks 70de födelsedag firades för några dar sedan med 
uppvaktningar en corps af studenterna och af alla i Hfors vistande fordna 
kadetter som under hans tid som skolans inspector varit hans under-
lydande. Mycket tal höllos, middag gafs af academistaten, verser af-
sjöngos och lästes o s v, och så mycket pris för den gamle hedersgubben 
att det väl till och med kunnat förslå för en eminentare förmåga. Jag 
undrar om du nån gång råkat höra Drägsby Boijes bedömmande af 
samme Genral Munck? »En hedersman, en riddersman, men han för-
står sig inte på tröskmaschiner.» Att Muncken fortfarande är universi-
tetets v:Kansler, förstår du väl af firandet om du ej eljest vet det. 

Den stora penninge frågan hörs intet af, endast att Ryskt sedel-
mynt strömmar in till landet emedan det måste emottagas al pari med 
det finska, hvilket man hoppas snart kunna få utbyta emot silfver. Men 
jag rädes storligen att dina penningeaffairer stå klent ... kan intet tillgöra 
utan Rbgs hörande och man är så rädd att börja affairstal med honom 
emedan det oftast stör honom så orimligt, men han ändå så nödvändigt 
vill ända in på kopeken medfölja allt penningeväsende. Skall väl nu 
ändå försöka sondera frågan. 

Jag glömde sednast att skrifva om Ludvigs förslag. Han menade att 
du borde, hvad du sjelf nån gång ock föreslagit, innan du lemnar ut-
landet, lära dig att dugligt fotografiera, för att ha det som en nöd-
hjelp att ta till om så skulle behöfvas. 

Tyvärr gick det som jag var rädd. Jag kastade fram ett enda litet 
ord i penningefråga, utan att ännu ens nämna om Dig, men effecten 
blef sådan att icke törs jag nu börja hela det kapitlet igen på några dar. 
Måtte du nu ej bli oppställd, nog tar jag för gifvit, att Rbg sjelf nån gång 
börjar kapitlet om att du skall ha pengar och så går det igen utan vidare 
bråk. Jag måste nu låta saken hvila så länge. 

... Dagarna smyga sig fram, så tysta så enformiga att enda variatio-
nen utgöres af Rbgs bättre eller sämre befinnande, mer eller mindre 
välstämda humör. Äfven den lilla förströelse som kunde ligga i de be- 
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sök vi ofta nog ha, är för mig nästan ingen, genom det att min döfhet 
hindrar mig att höra annat än de få ord som enkom sägas mig i örat. Den 
yttre verlden vet jag nästan intet af. Läsa något för mig sjelf hinner jag 
nästan als ej, och tidningarna som jag läser för Runeberg, långsamt och 
tråkigt som det går, är den enda förströelsen, ty mycken uppiggelse ligger 
ej uti att rad för rad permenta högt en resebeskrifning eller något dylikt 
och någon för mig trefligare lektyr vill Rbg ej höra. Någon gäst som 
skulle besöka mig tar jag alidrig emot, ty jag sitter alltid inne hos 
Rbg. Arbeta eller sysselsätta mig med något kan jag ej det ser Rbg 
ej gerna, icke ens när jag sett på några gravurer eller dylikt. Alt detta 
vore intet om icke hjertat vore så grufligt sårt af sorgen att se Rbg så 
skral dock i det hela. 

... Robert tycks ha godt namn om sig både för läsning och avbet och 
Rbg menar att han nog snart bör bli karl för sig. Fredrik läser nu 
väl just ej ihjäl sig, men nog lär det nu dock sakta gå för honom, fast 
han väl, tänker jag, får på någon klass sitta öfver. Skadan är ej stor om, så 
sker, han är yngsta karlen på gymnasium. Hos Tengströms ungefär som 
vanligt. Gossarne ha hos dem ett vänligt alltid öppet hem. Nu väntas i 
morgon (i denna ohyggliga köld) broder Gabriel med sin Minchen, till 
H: fors der de komma att qvarstadna flere månader troligen han som 
ledamot i en af de vigtiga committeerna om hvilka du väl i aftonbladet 
får läsa. I samma blad finnes efter Åbo underrättelser en resumé af 
årets vigtigaste tilldragelser i Finland, den bör du läsa. 

... Monne jag nångång nämnt om ett rygte som jag sett anfördt att 
fru Winther skulle vara den danska författarinna som tecknar sig I ... 
och som vi tycka mycket om. Jag har frågat henne om så är men ännu 
ej fått svar. Jag skulle dock tro bemälta I: vara en yngre person. 

... 2 hyacinther ha vi i blom. Hos er börjar väl ren en herrlig vår. 
Hade jag helst några buxbom, oranger, ja att ej tala om camelier af dem 
som omgifva dig i mängd till och med ju i er egen trädgård. Kommer 
du sjöväg hem så får du binda ihop en knippe åt mig. Mina vexter bli 
dåligt skötta nu för tiden. Har hvarken håg eller tid för dem rätt..  
Gud välsigne dig min egen, min käre. Runeberg hälsar dig. Fredrik 
likaså. Underligt blir att se dig åter. Är du lik ditt sista porträtt så känner 
man ej igen dig. Måtte alt gå dig väl i handa. Din egen gamla Mamma 
F: Runeberg 

1  Se brev nr 38 not 2. 
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Borgå Den 26 Februari 1865 

Min egen Walter! 

Runeberg är sig lik. De sednaste dagarna har han haft hosta, väl i sig 
sjelf obetydligt, men dock nog för att besvära honom som sjuk och skral. 

dag har han dock varit bättre och med Guds hjelp vill jag hoppas att 
det nu åter blir till det vanliga. Ack, min Walter, det vanliga, eller det 
bästa af det vanliga är minsann nog ynkligt ändå för den som sköter ho-
nom och ser huru hjelpiös han är. När han sitter i sin soffa och är lifvad 
och intresserad och ändå litet kan delta i samtalet, då ser han nog ändå 
temmeligen hjelplig ut. Sorgligt att Din hemkomst skall fördystras af 
denna bittra sorg! 

Ditt bref till Cygneus af sände jag med första post, sedan jag helt nätt 
och omärkligt hade botat staffelen. Hvad du synnerligen har håg före 
är att bruka g för k, pungtera till ex för punktera. Det der skola vi skala 
af dig när du kommer hem. Men nog räds jag du gör bäst i att ej bereda 
dig på just någon framgång af Cygneii project. Eget nog hade jag just 
utfunderat att du skulle komma att begära minst 2000 rubel, altså nära 
nog hvad du begär, men detta är mycket pengar i Finland och hvar taga 
det? För fordna Sirenska gården,' fin och putsad och väl conditionerad 
betalte Nordströms syster, Wilhelmina Nordström (hvars dikter du kanske 
sett med utmärkt beröm recencerade i aftonbladet) endast 3000 rubel, 
och de äro ej så många som ha råd ens att få sig ett tak öfver hufvudet. 
Finland har blifvit mycket fattigt genom kriget, missvexten och slutli-
gen och mest kanske genom myntets fallande. Som konstnär endast, tror 
jag ej du kan lefva här, men jag har det hopp att när du kommer hem 
och får fundera på sakerna med dina gynnare, det skall kunna yppas nå-
gon liten tjenst för Dig till grundplåt, till brödet, och att du sen skall 
kunna förvärfva dig litet smör dertill med din konst. 

Hvad du nu för tiden funderar om exponerande af din Silen har 
jag heller intet begrepp om. I Dublin blir visst e f xiposition och det vore 
ej långt ur samma väg gubben skall resa ändå, men nog vore det en mind-
re lämplig expositionsort synes mig. Någonstäns, Köpenhamn eller Stock-
holm om ej annat, måste du väl utställa den, om du tror den vara något 
värd. Kommer du hem utan någon god orlofssedel från utlandet, så gör 
du vida sämre affairer i hemlandet än om du lyckas få någon sådan. I 
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»dansk maanadsskrift» tror jag det var som fru Winther nämner det du 
varit omnämnd, nemligen såsom från Finland omtalad för att göra fram-
steg. 

... Åter har vargen tagit ett får. Duncker har nemligen helt nyss blifvit 
förlofvad med Minna Sneckenström. En yngre syster Augusta, är nu en 
sednare uppvuxen skönhet som nu står att tagas för den som lyckas vinna 
henne. En magister Forssell, 2  litet författare, jag vet ej om du kände ho-
nom, jemnårig och nån slags examens kamrat till Wexell och som drab-
bats af samma olycksöde att vara obotligt vansinnig, har nyligen af lidit 
— »Saimens gamle Bartram» 3  äfvenså, vet ej om du visste af honom. God 
natt nu för i qväll, det är sent ... 

Den 27. middagstiden. Nu sofver Rbg middag och jag fortsätter derföre. 
Fredrik kom nu just hem efter att jemte öfriga gymnasister hafva till 

grafven följt en gammal lärare äfven till Dig, nemligen Direktör Blom.4  
Det var ett sorgligt dödsfall. Han efterlemnar hustru och nio barn. Äldsta 
dottern endast torde kunna försörja sig, hon ger musiktimmar. Ett sam-
manskott af några hundra rubel gjordes genast åt famillen. Björksten,5  
ägare till Boe, skall hafva antagit en gosse. Rask och tilltagsen är modren, 
men så många munnar mättas svårligen af en qvinnas arbete. 

Huru konstnärsgillet firade sin årsdag och Rbgs födelsedag lär jag väl 
ej ännu sednast ha vetat skrifva om. Jag skall sända dig programmet för 
festen så får du se det. Tablån vid 12 slaget dvs vid ingången till födelse-
dagen var: »Konsterna bekransande Runebergs byst». »Naturligtvis de 
vackraste små konster vi kunde finna», skref Topelius till mig. — Något 
stod derom i Aftonbladet ock i all korthet. Här firades dagen med sång 
af gymnasisterna som inbjödos samtliga på caffe. Rbg var mycket rask 
och glad den dagen och gick ut i salongen, det vill säga lät leda sig ut 
och satt midt i gymnasist skocken och talte med dem.6  

Af Lina har jag nu intet hört på en tid. Nyfiken vore jag att veta 
huru Unoniuska monumentet är beslutadt och hvad du för det kom-
mer att få. Högg icke Kjellberg sina fauner i marmor åt Stjernström och 
hvad fick han för dem och hur stor (hög) är den gruppen? 

Roligt vore att veta hur det gick med beställningen af bältespännarne 
i marmor, då Holm cederade. Känner du den saken så låt veta. Jag 
gladde mig åt att de skulle bli huggna. 

Om våra myckna committeer för beredande af en mängd ärenden, (mest 
för nästa landtdag) skrifver jag dig intet, emedan säkert Aftonbladet 
upptar om dem så mycket som ändå jag skulle säga om dem. Du för-
summar väl ej att läsa allt hvad der står från Finland tänker jag, och 
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skrifver derför alldrig om sådant som der står. 
Theodor Lindh går numera ofta hos oss och är vänlig och snäll äfven 

mot mig. Flickorna ha nu ej på en tid varit här, men flere gånger förut 
i vinter och visa sig helt vänliga ... 

Bättre har Rbg nu varit i går och i dag om än ej på sitt alra bästa, 
dock hjelplig. I dag ha här varit M:lle Nordström, samma nämnda förf: 
och fru Öhman. Nästan dagligen ha vi besök af några bekanta och nog 
är alt bra ty det förströr Runeberg. 

... Underlig blir för dig vår kalla nordiska vinter. Du har hunnit 
glömma bort den. I år har den visat sig rätt i sin mest lappska skepnad. 
Sedan två månader före jul ha vi haft fullt vinterföre, och alldeles få 
dagar äro de då thermometern orkat opp öfver noll — Nu i denna månads 
början hade vi två veckor en köld hvars make man ej tycker sig hafva 
sett i mannaminne åtminstone så ihärdig. Under 20 grader stod thermo-
metern beständigt, stundom ända ner till flere och trettio grader. I landets 
nordligare delar frös qvicksilfret. Någonstäns visade sprittermometern 
42°. (Att vi i Finland alltid räkna enligt Celsius vet du väl). Skarpt 
var det. Sen dess ha vi nu haft så godt som fortfarande snöfall, dock icke 
i så rasande mängd som i Sverge och norra Tyskland. 

... Jag vet ej om jag på sednare tider något nämnt om Sjöstrands 
fris, Wäinämöinens sång. Visst berättade jag väl att när man började 
fundera på hvar medel skulle tagas för att återbygga nya theatern i Hfors, 
så föranstaltade damerna om ett lotteri som inbragte par tusen rubel, 
theatern till fromma. Då började en del säga: dessa pengar skola ej 
förblandas med hufvudsumman för theater byggnaden, de skola använ-
das som ett helt för sig: en ridå, en ljuskrona eller annan till prydnad 
och nytta lämplig sak. Emellertid grepo Sjöstrands gynnare tillfället i 
vingarna och föreslog att härföre skulle af Sjöstrand beställas hans fris, 
i stenpapp, och anbringas som prydnad i salongen. »På barrieren» sade 
somliga, öfver ridån sade andra. Saken gick igenom oaktads något sakta 
murr emot. Emellertid har man nu en petersburger arkitekt7  som bygger 
huset. Han vill ej ha hela frisen. Passar ingenstäns. Öfver ridån skall 
placeras ett ur, det brukas så, med skäl, på nyare theatrar; på barrieren 
vore det en sottis. »Den må placeras i foyern om det nödvändigt skall 
vara». Jag vet ej om beslut ännu härom är fattadt. 

Kommer du väl och vackert hem, och alt står någorlunda drägligt 
till, så visst vill jag att vi skall låta taga en fotografi af hela fromma 
famillen på ett blad. Runeberg, jag, söner och döttrar. Äfven ville jag 
att Rbg blefve porträtterad i sitt vackra gråa, eller rättare svart och hvita 
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skägg. När han är glad ser han ståtlig ut, många tycka vackrare än förr. 
Och nog kan det väl kanske så vara, om man blott icke skulle tänka på 
att detta utseende är den sjukes. Kanske att han ser mera distinguerad 
ut nu. 

... Glöm ej att hälsa famillen Bruun, Dietrichsons. Likaså Nervandar 
om han är i Rom. Skizzer från Venedigs af Estlander (förmodar jag) 
börja i Dagbladet. 

Sen jag ren laggt ett hvarf ihop brefvet faller mig in en sak. Du bör 
rätt företaga dig att samla allehanda smått från Rom. Några blad från 
den ruin, en liten marmorsmula från den, en blomma från den platsen, 
alt är lämpligt att skänka åt vänner och kunder också små saker som 
troligen för ringa mynt köpes af landtbefolkningen. Då du ändå i Silens 
stora packlåda kan stoppa in sånt, så gör det ej omak, men är en vänlig-
het som med ringa möda och kostnad kan åstadkommas. Halsband af 
snäckor, radband, allehanda sådant torde väl ej ligga kapital uti, men är 
nätta gåfvor. Från Neapel om du dit kommer torde väl snarare snäckhals-
banden vara och der finnes väl ock lava kuriositeter och dyl: med ringa 
kostnad att fås. 

1  Wilhelmina Nordström öppnade 1. 9. 1863 en privat »fruntimmersskola► i gården, 
numera Strömborgska läroverket. Gården tillhör Borgå folkhögskola — »Hemgården». 

2  HD skriver 22. 2. att Oskar Forssell blev fil.kand. 1860 »på ett sätt som kan 
kallas lysande». För en samling översättningar av Thomas Moores Irish Melodies fick 
Forssell pris av hist.fil. fakulteten. Av dessa trycktes en del i häfte 4 av Joukahainen. 
Nybloms försvenskning av Irish Melodies var ännu icke tillgänglig i Finland då F. 
gjorde sin. Forssell avled obotligt sinnessjuk på Sjählö 22. 1. 1865 vid 25 års ålder. 

3 HD 25. 2. ingår en nekrolog över överste Johan Bartram. Sedan Bartram inte 
längre var i aktiv tjänst ledde han sjömätningarna i Saimen och Kallavesi. 

4  Carl Frans Blom (1820-65), musikdirektörsexamen vid Musikaliska akademien 
i Stockholm 1844. Sånglärare vid Borgå gymnasium 1845. Ledde musiklivet i Borgå 
vid mitten av 1800-talet. Har bl.a. gjort sig bemärkt som upptecknare och arrangör av 
Runebergs egen melodi till Vårt land. — BAII 342 f. 

5  Johan Alfred af Björkst&I och hans maka grevinnan Vivika Lovisa Fransiska de 
Geer var ägare till Boe gård 1860-82. 

6  Jfr BAS 179. 
7  Arkitekt N. Benois ledde arbetet i huvudsak enligt samma plan som låg till 

grund för det brunna teaterhuset. 
8  »Minnen från Venedig» av C. G. E. ingår i HD 24 och 28 2. samt 1 och 2. 3. 

1865. 16. o. 18. 3. ingår i samma tidning ett osign. Bref från Rom, också det 
tydligen av C. G. E. Ett föreg. brev från korresp. har på vägen försvunnit i obekanta. 
öden. Den 16 mars skildras på tre spalter ett besök i Walter Runebergs studio. Sile-
nus torde bli färdig om 3 mån. Vidare håller Runeberg på med ett gravmonument och 
en skiss till Finland värnande sina grundlagar. I slutet helt kort om Prior i rummet 
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invid. Den 18 mars berättas om Kjellberg och hans fauner och Carl Blocks stora duk 
beställd för grekiske kungens palats. Vidare göres besök i fru Dietrichsons ateljéoch 
ytterligare hos några nordiska konstnärer. 

50 

Borgå den 14 Mars 1865. 

Min egen Walter! 

Här innelyckt sänder jag Dig ett bref som jag från Topelius med sista 
post erhöll. Detta af görande med Chiron, att Konstföreningen inlöser 
gipsen, är troligen bäst af hvad som nu stod att göra; en lotteri till-
ställning synes mig icke skulle varit bra, och annan utväg till pengar 
lär ej funnits. Du har nu härigenom troligen hvad du behöfver för att 
komma hem, sen har du den Unoniuska saken att hoppas på, och så 
öppnas väl emellertid, vilja vi hoppas, någon annan utväg åter. Räcker ej 
Chirons inlösen till att klara Rom och göra hemresan, så får du väl derom 
låta veta. När pengar utfalla vet jag ej, och torde du dermed icke nu 
ha så enkom brottom. Jag gratulerar Dig hjerteligen till denna saks af-
görande. 

Tack för Ditt sista bref. Af hjertat deltar äfven jag i dessa goda 
menniskors sorg.' De hafva gjort sig berättigade till ett godt och varmt 
rum äfven i mitt hjerta genom sin godhet emot Dig. Icke behöfver du 
ju så alldeles öfverge hoppet att återse dem. Vägen till Norge är ej lång. 

Värre är, min Walter, att jag ej har goda tidningar att från Helsingfors 
meddela. Lorenzo har efter att under en vecka ungefär hafva varit 
illamående, nu slutligen nödgats intaga sängen. Det som gör hans sjuk-
dom skrämmande är det tyvärr säkra att han har typhus.2  Af svåraste 
art skall den Gudilof icke vara, ehuru icke heller så lindrig som den 
någongång säges vara, då den sjuke ej ens ligger till sängs. Inga farliga 
symptomer hafva hittils inträffat, men icke heller ännu någon kris, 
hvilket också icke ännu kunnat förväntas. Wasastjerna3  är hans läkare. 
Willebrand går ofta och ser om honom, dels, tänker jag, af vänskap 
för Runeberg, dels emedan, som han sjelf uttryckte sig, han: alltid går 
för att se efter »kamrater» när de äro sjuka. I dag ingår sjukdomens 
trettonde dygn, Gud gifve att nästa dygn, det fjortonde, måtte medföra en 
välgörande crisis 

Ännu synes Runeberg temmeligt lugn. Huru han skulle förmå bära 

158 



förlusten af vår varma, ädle, präktiga Lorenzo om Gud skulle behaga 
taga honom ifrån oss, det kan jag ej förutse. Med Guds nåd vill jag 
hoppas att icke en så svår hemsökelse må drabba oss ... 

Att jag ej har håg att nu orda om annat säger sig sjelf, dock skall 
jag nämna åter en förlofning: Gustaf Brandt4  och en mamsell Pomell, 
hitflyttad från Åbo med sin mor 

1  Petter Bruuns död 7 febr. 1865. 
2  Jfr BAS 180. 
3  Selim Oswald Wasastjerna (1831-1917). Framstående specialist på invärtes 

sjukdomar. 
4  Gustaf Brandt (1829-85), ägare av Kiala gård 1862-75, g. 1865 m. Fanny 

Pomell, f. 1842, dotter till dir, vid Finlands banks växelkontor i Åbo August Pomell 
och Gustava Johanna AlMen. 
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Borgå den 18 Mars 1865 

Min egen Walter! 

Med hjertelig glädje kan jag nu berätta Dig att Lorenzos sjukdom brutit 
sig och att vi nu hoppas på att han skall kunna öfvervinna den, om blott 
inga oförmodade tillstötar inträffa ... Någon medecin har han ej brukat. 
Endast vatten utvärtes och invertes, ehuru icke någon egentlig vattenkur 
rigtigt. Dertill bouillon vin och god mjölk, men ej egentlig medecin i 
vanlig bemärkelse. 

Nu just kom tidningar, och ehuru knapp min tid var, tittade jag 
litet i dem och såg att Estlander der ordar om dig och din Silenus och 
din studie.' Nog är det nu allt godt och väl hvad han säger om. Dig, 
men icke is jag afskrifva alt, då du har mannen sjelf der på orten. Emel-
lertid är det bra att Du sålunda blir omnämnd, konstnärn måste hållas 
i allmänhetens minne. 

Om expositionen ha tidningarna ännu ej hunnit tala något, altså ej 
heller om Chiron. 

... Mot all vana kommer jag denna gång att sist skrifva om Rbgs 
befinnande. Men derom är ock, tyvärr, så föga att säga. Något framåt-
gående kan jag icke säga att numera på länge försports. Snarare är det 
som om gåendet skulle försvårats. Föga vet jag om han nu kan sägas 
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gå bättre än för ett år sedan, åtminstone ej bättre än i Maj och Junii i 
fjol. Nog är hans tillstånd i vissa afseenden, synnerligen talförmågan dock 
vida bättre än i fjol. Stundom händer att efter ett långt stillastående i 
förbättringsväg, åter som ett språng för honom betydligt framåt. 

... Vi ha ännu als intet tecken till vår, annat än på sin höjd litet 
takdropp i solskinet middagstiden. För par nätter sen 20 grader. 

Låt höra af dig snart, min älskade. Af Estlanders Dagbladartikel ser 
jag att du har allehanda smått skizzeri i din studie. 

1 Se brev 49 not 8. 
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Borgå den 23 Mars 1865. 

Min egen Walter! 

... Om Runeberg är just intet att säga. Tyvärr står det nu stilla med 
hans förbättring. Måtte vår och sol medföra förbättring, ännu ha vi en-
dast full vinter. 

Jag måste väl komma ihog att berätta Dig att i dessa dagar Borgå 
stifts presterskap valt sig Biskopp. Professor Schaumann fick flesta rös-
terna, 99 om jag minnes rätt, Kyrkohern Prosten Alop I aleus några och 
60 och Wennerberg några och 40. Dessa tre komma nu på förslag. Man 
funderar om icke Schaumans namn som en constitutionens man skall göra 
honom mindre behaglig, och tror derföre nästan snarare att någon af 
de andra båda få det högsta afgörandet för sig.' 

... Konstföreningens exposition är ej öppnad som jag trodde — jo i 
går öppnades den. 1 Estlanders »bref från Rom» i Dagbladet, der han 
som jag redan sade ger Dig mycken blagodarius, talar han sedan med 
beröm om Prior och med högt loford om Kjellbergs fauner, men går 
hastigt förbi den fjerde ateliern »norrmannens». Ha ni då således en norr-
man med Eder ändå? 

Nu lära väl Dina vänner Bruuns snart bege sig från Rom och Du 
således få helt tomt efter dem. Finnas de ännu qvar så framför till 
dem från mig en rigtigt varm och hjertelig helsning och tack för all 
deras utmärkta godhet emot dig. Dessa fremmande menniskor hafva så-
lunda intagit ett varagtigt rum i mitt hjerta. 
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... I morgon afton vänta vi hem Robert, han har ett par dagars le-
dighet. Det blir bra roligt att så få höra ännu närmare om Lorenzo. 
Kanske och att det blir en liten oppiggelse för Fredrik. Det gör mig i all-
mänhet litet ondt om honom, ensam som han är i det så alfvarsamma 
hemmet och i sin sjuklighet vill just icke Rbg als ha tålamod att se 
Fredrik någon stund vara borta hos någon kamrat eller dylikt. 

... Tre månader härefter, ja då vänta vi dig rigtigt med stort jubileum 
hem om allt nu går som vi hoppas. 

... Jag tror du nån gång nämnde om esquissen till Silenen som på-
skjutes af amoriner. Estlander omtalar den och jag tycker att det måtte 
kunna bli något rätt behändigt deraf om du vill utföra den. Ideen är 
rätt fiffig. 

1  Vid valet den 18 maj erhöll Frans Ludvig Schauman samtliga röster. 
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Borgå den 4de Aprill 1865 

Min Walter. 

Att Lorenzo gått framåt i förbättring, det måtte Du ju alt förstått då 
du icke nu vidare på en tid fått bref ... Glad och förlig skall han nu vara 
och road af sällskap. De utmärkta och snälla fruarna der hos Tengströms, 
de sällskapa honom ock nu liksom de hittils vårdat honom, och läsa för 
honom och se om honom på allt sätt. 

Med Runeberg just ingen förändring. Dessa sednare dagar ha dock 
varit något bättre dagar. Egentligen hymöret har varit lättare åter något. 
Vi ha nu ändteligen haft några få våraktiga dagar, så att de ofantliga 
snömassor året består sig börjat något sjunka; men högt öfver alla gärds-
gårdar etc står snön ännu och säkert ännu mycket högt öfver gatstenarna 
äfven. 

... Då du väl fått mina bref af den 13, 18 och 23, så vet du att 
K: Fören: löser in din Chiron. När pengar utfaller vet jag icke ännu. 
Då Lorenzo varit så sjuk och Hannes endast lefvat för hans vård ha 
affairerna stått. Jag vet ej eller rätt hvar den saken skall kunna efterhöras. 
Emellertid skrifver jag nu med dagens post till H:fors. Hafva de möj-
ligen fått ut dina egna pengar, hvarom jag med förra posten bad dem 
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göra förkänningar, så ber jag dem skicka altihop till Dig, kanske dock 
bäst fördelt på två sändningar, men ha icke dina penningar utfåtts, som 
troligast är, så få de uppbära och till dig afsända i H:fors tillgängliga 70 
rubel i förskott på besagde dina pengar. Altså bör du, inom en vecka 
efter detta brefs framkomst ha pengar att förvänta. 

Men nu gäller det sedan frågan: huru reder du dig med de 350 rublar 
du får för Chiron? Kan du beräkna det så låt veta om du tror dig slå dig 
ut dermed, eller huru mycket du omkring kunde tro dig komma att be-
höfva till. 

... Men ett och allt min Wallis, det är: laga dig från Rom innan 
febertiden, och det i god tid ändå. Släng förr din gubbe i Tibern än du 
låter honom qvarhålla Dig. 

.1 vår stora verld är här mycket tyst. Många kommitteer arbeta ifrigt, 
men tyst. 80 frågor äro å bane som skola beredas för nästa landtdag. Pen-
ningfrågan står fortfarande, man vet ej om eller när den skall komma lös. 

... Här om qvällen var Runeberg på så ovanligt godt humör. Vi talade 
om Dig och din hemkomst. Rbg sade då: Han får arbeta i det rummet 
der Larson målade (D.v.s. Rbgs större rum). Och der skall han göra en 
grupp. Det skall bli Loke och Sigyn. Jag uppfattade ögonblickligt hans 
Hee så att jag fann att detta verkeligen vore en sak värd att tänka på. 
Jag vet icke huru stark Du är i Nordiska mythologin. Loke, en annan 
Prometheus, smidd vid klippan med ormen fäst så att dess etter neddrop-
par i hans anlete. Hans maka Sigyn knäböjande inför honom samlar det 
neddroppande giftet i sin skål, när den blir full och droppar öfver, eller 
medan hon tömmer den och ej kan hindra giftet att droppa ned på ho-
nom, då ryster han af smärta så att jorden bäfvar. Gruppen tagen just i 
det ögonblick då skålen är full och första droppen faller. Loke skön, men 
dock en Loke, och just då han ryser för smärtan. Sigyn också skön, men 
af så alldeles olika fägring i sin kärlek och sin smärta af ett helt annat 
slag än hans. »Detta kunde ge stoff till ett verk, förmer än bältespän-
namne» sade Rbg. 

Jag medger att idéen fullt anslog mig. Jag ser den som mig tyckes 
lifslefvande för mig. Nog tycker jag det tål att tänka på. Jag vet väl ej 
om du nu är i sinnesförfattning att upptaga en ny tanke, men jag vill dock 
nämna detta för Dig till påtänkande. Dessa figurer hafva ock en fördel, 
mera sällsynt bland nordiska ämnen, d.v.s. han är naken eller blott all-
deles föga höljd, hon helt lätt draperad, lagom mycket för att kunna gö-
ras just rigtigt vacker. Ja tag in den saken i Dina tankars verkstad och se 
hvad du derom menar, mig synes det lofvande. Fennomanerna skulle väl 
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ogilla det, de som anse »Portugals historie stå oss lika nära som Sverges». 
Så svarade nemligen en ung författare på anmärkningen att det syntes 

någon fremmande att han till sin tragedi valt ämne från Portugal och ej 
hellre från Sverges historie. 

I Konstföreningens årsberättelse heter det: Bland utrikes vistande lands-
män, fästes K. F. blickar med särskildt intresse vid Herrar Löfgren i 
Paris och W: Runeberg i Rom. Af Löfgren exponeras tvenne större ori-
ginaler, det ena, en italienska är inlöst af föreningen, det andra tillhör 
Assessor Hallonblad. Sällan, om någonsin, hafva konstför: expositioner 
haft lyckan framställa i historiemålning ett så fulländadt verk af inhemsk 
hand, som detta sistnämnda, dramatiskt effectfulla stycke Eric IV [n och 
Cath: Månsdotter. Och vid dess sida representeras sculpturen värdigt af 
herr W. Runebergs första större originalstudie: Centauren Chiron som 
undervisar den unge Achilles i spjutkastning. Denna grupp vittnar om 
ett alfvarligt och lyckligt studium af antikens bästa mönster. 

... En insändare i Hufvudstadsbladet gör en hop anmärkningar emot 
anordningen vid expositionen, katalogens slarfveri o.s.v. samt emot att så 
mycket skräp emottagits, och slutar sen sin (klandrande) artikel med föl-
jande: »och vilja i dess ställe uttala fägnad öfver att äfven detta års 
exposition har att uppvisa arbeten, hvilka hedra den inhemska konsten 
och skänka en rik njutning åt konstälskarn. Den främsta platsen i dessa 
afseenden, intaga ovilkorligen de långt borta i det innersta och minsta 
rummet placerade konstalstren, Löfgrens stora tafla, och W. Runebergs 
gipsgrupp. Skada blott att den sednare, troligen i anseende till det trånga 
utrymmet, är omgifven af en mängd lösa armar och ben, hvilka alldeles 
icke höra till saken och äro högst störande vid åskådandet. Vidare kunna 
vi ej undertrycka den öfverraskning den unge, så plötsligt framträdande 
och redan så talangfulle landskapsmålarn Hjalmar Munsterhjelms nu ut-
ställda taflor så väl efter tyska som finska motiver, äfvensom m:lle Emma 
Gyldens vackra landskap förorsakat oss. (undertecknadt Konst och ord-
ningsälskare.)1  

Rbg ber mig varna dig att icke skicka dina effecter med nån Hol-
ländare. Han kan ej förlåta hur dyr frakten blef för Chiron. 

En annan sak är att jag ej är nöjd med att de ställt din grupp så trångt. 
Man antar det som en artighet att ha velat placera »det bästa exposition 
har att uppvisa» i samma och innersta rummet. Det skäl Topelius upp-
ger har mycket för sig, men en lätt barriere hade ej varit svårt att åstad-
komma. Topelii skäl mot marmorgruppen syntes mig deremot skralt, men 
icke skulle jag heller varit just fallen för ett lotteri, nog var det väl kanske 

163 



bäst som det nu gick. Vi få hoppas på marmorn med tiden. Särdeles bra är 
att ha den der grafmonuments beställningen för dig. Måtte den nu gå 
bra i lås. 

... För Blommens enka och barn samlades en nätt summa vid hans 
död, nu i dag ges för dem ytterligatrle concert bal och lotteri. 

... Det var Hannes som till dig expedierade det lakoniska brefvet. Nog 
äro de sönerna mina makalöst lata skrifvare, Dig dock undantagen. Du 
är snäll nog. 

... En finne Lenngren2  har fått medalj för Skulptur i Stockholm. Nog 
lär här finnas åtskilligt nu på exposition af honom, hurudant vet jag ej. 

... Jag vånnar jag hade, för att uttrycka mig med fru Lenngren, »en 
metmask ifrån orienten», d.v.s. för denna gång någon stenbit eller dylikt 
från Rom, så hade jag något att ge till vinst till lotteriet för Blommens 
i qväll. 

Farväl min egen. Måtte alt gå dig väl, och dina gubbar med. 
Din bästa vän Mamma. 

Jag har för Rbg dessa dagar läst: »Paris en Amerique».3  Det var en 
intressant bok. 

1  Hjalmar Munsterhjelm (1840-1905). Emma Gylän (1835-74). 
2  Carl Emil Edvard Lenngren (1842-1903) studerade vid Kungl. akademien för de 

fria konsterna i Stockholm 1863-66, där han fick ett pris. Statens resestipendium 1866. 
Studieresa till Rom 1866-69 och till Stockholm 1870. På expon 1865 var Lenngren 
företrädd av Sovande backantinna, »originalstudie» i gips (enl. katalogen). 

3  Ldouard de Laboulaye (1811-83), känd som diktare genom sin satiriska roman 
Paris en Amå.ique (1863) och sin färgrika orientaliska roman Abdallah ou Le trgle 
å 4 feuilles. I sin Histoire politique des 1tats-Unis 1620-1789, 3 bd (1855-66) ger 
den rättslärde politikern uttryck för beundran för dåtida amerikanskt samhällsskick. 
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Den 15 Aprill 1865. 

Min Walter! 

Lorenzo är förlig menniska och ernade sig oaktadt det grymma mehn-
föret, jemte Hannes, hem i dag, påskaftonen, Robert kom i förrgår, men 
just för en stund sen fingo vi telegram om att de icke komma ehuru 
»hälsotillståndet är förträffligt». Troligen fruktade Lorenzo ändå att det 
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skulle bli för ansträngande att resa först några verst på jernväg, så några 
Dito med släda och slutligen från Sibbo till Borgå med hjul. Sålunda var 
färden planerad. 

Om Lorenzo således nu ej annat än godt och väl, jag önskade kunna 
säga likaså om Runeberg men ty värr hade han i går morgons åter ett 
anfall dylikt som han haft tre gånger förut. Visserligen var det lindrigast 
af dem som varit, och några timmar derefter lät han redan kläda på sig 
och steg opp och lät leda sig in i sin kammare som vanligt, men visst 
är han dock något blekare och mattare derefter åter och ehuru han i går 
var vid ganska godt kurage, börjar han i dag åter förefalla mera nedstämd 
och grubblar öfver sitt tillstånd. Måtte nu icke blott en lika lång sorgetid 
förestå som efter det sednaste anfallet. Jag vill dock hoppas det bästa, då 
det nu var så mycket lindrigare med sjelfva det ängsliga anfallet 

Din Mamma. 
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Borgå Den 16de Maj 1865 

Min Walter! 

Det var för mig en glad öfverraskning att Du dock så snart tror Dig bli 
färdig till hemresan. Du hade hotat att ej komma förr än i Julii. Tack 
för Ditt bref! 

... Runeberg har nu några veckor varit särdeles pigg och alt började 
ren bli så gladt och lugnt emot hvad det på länge varit, då olyckan åter 
var framme och i går morgons åter anföll honom i skepnad af ett af de 
der sorgliga och hackliga svimningsanfallen. Skral och nedstämd var han 
sedan i går hela dagen, och alltid går åtminstone några dagar innan han 
åter blir raskare och att hans mod blir nedslaget af dessa olyckliga anfall, 
som man numera icke kan hoppas honom undgå, det är naturligt. 

Dig vänta vi hem som en vårfläkt i det så sorgligt förändrade hem-
met. När det är af Rbgs bättre dagar ser han dock helt »snäll» och treflig 
ut. Lorenzo var hemrest på en dag med första ångbåt, återreste i aftse. 
Vi ha varma vackra dagar men snön ligger i skogarna och intet vexer. 

Till midsommar således, egen min Walter, väntar jag förvisso att du 
kommer hem. Få se om ändå min väntan kommer på skam. Nog blir det 
litet långt om man als ej dessförinnan skall kunna få höra af Dig. Skulle 
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så hända att något hemifrån skulle behöfva meddelas dig, så skrifver jag 
till Fru Winther. Någon annan utväg att hitta på dig under hemfärden 
vet jag ej, så framt du ej sjelf derom meddelar. 

»Bara ej med nån Holländare» säger Rbg alltid när fråga är om dina 
sakers hemsändande. Ju färre aflastningspunkter på vägen dess bättre, 
sånt gör kostnad. Endast för exponering någonstädes vore det bra. 

Gud välsigne Dig, Du min älskade gosse! Med innerlig glädje tänker 
jag på att få se dig snart. Gud gifve här då måtte vara på sitt bästa i 
hemmet. Käre, käre, alt godt och kärt åt dig! Rbg hälsar dig kärt, likså 
Fredrik. 

Din egen vän F: Runeberg. 

Kommer du genom Stockholm och dröjer der någon dag, hvilket lätt 
händer då ångbåtarne gå endast en gång i veckan tror jag, så nog vore 
det bra om Du besökte Beskow och Nordström. 

Hjertliga, varma och innerliga helsningar till de goda, välsignade 
Bruuns! Glöm ej det. 1 ett tacksamt minne skall deras godhet emot dig 
vara hos mig förvarad. 

Äfven till Fru Winther skall du framföra, om än väl gamla helsningar. 
Jag gissar väl att hon kommer att fråga dig om gamla Mamma, som hon 
är så bekant med och ändå ej känner. Du vet nog säga hurudan gammal 
byxmakerska och huskatt jag är, jag tänker att hon tror mig vara en så-
dan der estetisk dam, efter jag låtsat skrifva. 

Kvad vi skola slitas om Dig, Lina och hemmet. Monne Du icke skall 
kunna få hem Lina med dig, eller åtminstone litet efter Dig. 

1866. 
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Den fjerde Jan. I 18661 

Käre min Wallis. 

Jag var dum när Du visade den Romerska räkningen och tyckte: kommer 
dag kommer råd, just som om den ej skulle betalas förr än gruppen vore 
här. Nu har jag funderat på om Du icke möjligen skulle kunna få något 
bidrag till den dyra emballeringen och försändningen, antingen genom 
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Konstföreningen, d.v.säga, menar jag, af de af staten till konsternas be-
främjande anslagna medel, eller ock af de medel som äro anslagna för 
expositionens1  bekostande. Monne de ej skulle tycka att för din exposi-
tions artikels försändande ock något kunde bekostas, då den väl lär bli 
enda representanten för finsk bildthuggare konst ty Sjöstrand hedrar na-
turligtvis endast Sverge, ej Finland om än Finland gett honom bröd —
Kan icke Du härom tala med dina gynnare. Blir ingen annan ut väg, skall 
jag försöka om det vore möjligt att Rbg ville gå in på att betala helst 
dessa 50 rubel, med vilkor att du om du nångång får gruppen såld då 
afbetalar, men icke kan jag för visso lofva att få den saken i gång men 
hjelper ej annat måste väl det försökas — Just nu kom bref från Carolina. 
Hvad monde Cygneus haft att påstå? Antagligtvis har Du väl för honom 
omtalat ditt frakt bekymmer. Kanske han hittat på förslag att skaffa dig 
den frakten. Det pinar mig att blotta försändelsen skall sluka en tredje-
del kanske af hvad du ens i bästa fall kunde för hela arbetet ha att påräkna. 

Thea Bruns död gick dig säkert djupt till hjertat. Mig anade den utgången 
efter hvad du sednast sade om henne. Naturligtvis dock på ringa grund. 
Farväl käre. Låt höra när du reser o.s.v. om det ej omakar. 

Mamma. 

1  Stora nordiska industriutställningen i Stockholm 1866, där Walter Runebergs grupp 
Silenus med följeslagare fick ett »hedersbetyg» bland de aderton finländska konstnä-
rernas arbeten. 
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Söndag. [Vintern 1866). 

Käre! 

Dina correspondenter äro oförbätterliga att adressera dina bref till 
Borgå.1  Du får det nu fyra dar äldre men ingen möjlighet har varit 
att sända förr. 

Säg Hannes att Fredrik varit i stort bekymmer att ej Hannes sände 
costymen. Han gick sjelf i morgons derom till posten. Nu fabriceras en 
annan, få se nog tror jag det blir mera skralt — icke orkar jag dermed 
just ... Roligt vore om Topelius2  skulle lyckas. Roligt ock om den komme 
på exposition i Stockholm den skulle intressera genom ämnet. 
Jag längtar få höra om Robert fått svar från skepparn. Jag vågar ej ens 
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längta om svar på din Cygneuska affär, ty den räds jag väl slår sig 
till intet. Visst bör du gå till Cygneus om den. Tänk om du borde derom 
tala vid Wallen som vist sig dig gynnsam. Mycket litet vet jag af dig nu för 
tiden. 

Rbg har varit hjelplig annars, men alla eftermiddagar skral. 
• . 

1 Walter Runeberg var för tillfället bosatt i Helsingfors. 
2  Z. Topelius porträttbyst som Walter Runeberg som bäst arbetade med. Den ställdes 

ut på Konstföreningens expo i Helsingfors 26. 3. — 19. 5. 1866 jämte skissen i bränd 
lera: Finland värnande sina grundlagar, modellerad i Rom. 
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Söndag. [Våren 1866) 

Käre Walter 

... Låt för all del dina correspondenter veta att du är bosatt i H.fors, ty 
oberäknadt omgången får Du ock alla bref gamla. 

Ditt bref ser så kompakt ut att jag ej vill öka vigten genom ett bref 
utan blott med denna lapp vill låta veta om Rbg. Visst tyckes mig att 
dock de sednare dagarna åter varit en mån bättre. Också börjar han åter 
att vara mera förströdd af att menniskor komma och göra honom besök. 
Biskoppen var här i dag och sade att dina arrangementer vid studenternas 
fest varit utmärkt vackra. 

• • 
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[Kroksnäs sommaren 1866) 

Käre! 

Nu lär du då väl småningom ändteligen lossna ifrån Åbo och kanske 
i morgon komma med Aura. Så skall jag då sända dig några rader med 
Hannes. Få se om Du nu kan komma löst något, att hälsa på oss här på 
Kroksnäs. Nu lär du väl bli snål om tiden, tänker jag. 

Hvad jag på det högsta varit ledsen öfver är att på katalogen öfver 
konstexposition för din grupp icke är satt stjerna, d.v.s. den är icke till 
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salu. Monne als någon anmälan derom blifvit gjord? Det är visst ej myc-
ket att tro på att den kunnat bli såld och dock hade det ju kunnat vara 
någon möjlighet. Mig synes att du ännu derom borde till känna ge hos 
någon kommissarie, att anmälan härom försummats ... 

Mamma 
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Kroksnäs den 18 Juli 66. 

Min Walter! 

Du stygga, elaka gosse som icke med ett ord låter höra af Dig! Nu vet 
jag heller icke hvar Du finnes och måste derföre skrifva både till Åbo 
och Stockholm, för att vara säker på att ej Du må bli utan brefvet. 

Bergmästarn kom hit i förrgår, och hade påsen full med noticer om 
Eder mina tre borta varande gossar. Det var kärt och godt. Ledsamt der-
emot att Du har bryderi i penninge väg och att dina tre »söners» färd blef 
så odrägligt dyr. Emellertid måste den betalas. Detta för att Du nu må 
trankilisera dig och veta huru saken står. 

I dag en vecka till, kommer, om alt går sin jemna gång, Robert med 
Aura, till H.fors. Påföljande dag, thorsdagen af går han då åter till Stock-
holm.1  Då medsänder Bergmästarn med honom 600 mark till Dig, hvaraf 
du då betalar Prior, på hvad sätt Du lämpligt finner. Dessa 600 mark 
lägger Bergm: nu ut, (ty i vårt hus finnes för närvarande icke 60 ens, och 
förblir ännu en lång tid smalt om varan) men i october månad, när Berg-
mästarn för Rbg har att i Hfors uppbära pengar gör han sig betalt för 
summan. När Du blir rik får du åt Rbg betala den, och skulle par hazard 
så hända att du als icke blir rik, så blir den obetald. Nå, måtte du nu 
vara qvitt alt penningtrassel för momenten. I Hfors får du sen slå dig ut 
hur du kan. 

En annan sak är att Bergm: säger det man i Stockholm mycket har Sjö-
strands byst af Rbg och att den ideligt köps. I stort råd har här i dag beslu-
tits att när du nu är eller kommer till Stockholm, du nödvändigt bör vidtala 
lämplig försäljare om att i commission åtaga sig dina byster af honom. De 
anses ju dock för att vara litet för bättre ändå. Möjligen nödgas du dock 
i Stockholm vara en mån dyrare på dem, så väl för försäljnings procent 
(om hvars belopp du bör öfverenskomma och ej bör låta skinna dig) 
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såsom ock emedan frakten blir dyr. Så länge Rob: reser, så kunde han väl 
få fram en eller par hvarje resa, utan kostnad, och utan emballage. Eller 
kanske vore än bättre att accordera gjutning i Stockholm, kanske billigare, 
låta Rob. hemta formen och låta der gjuta ett antal och sen hemta den 
hem med Rob, men då vore svårigheten att hindra underslef. Ville du åter 
att Rob nu genast skulle medhemta ett exemplar, så kanske hinner du 
ännu derom ge ordres innan Aura reser, men då lär du väl få ta det 
oretouschert. Carolinas skulle finnas men är ej nytt. Vårt är i Borgå. 
Gratuleras hjerteligen till utmärkelsen. Nog vet Du det fröjdade gamla 
Mammas hjerta. Du är dock ju den enda Finne tyvärr — Monne nu icke 
detta skall kunna afkasta åt dig stipendium ännu för ett år? En annan sak: 
skall du icke kunna utverka åt dig någon liten del helst af transport kostnav 
af committen för utställningen, försök att tala om för någon gynnare 
huru ofantligt det kostat dig och fråga om intet kan göras. Kanske kunde 
Qvanten2  vara en god rådgifvare. Kanske ock du sjelf har bättre vägar än 
jag kan säga och mena. Fribillet får du väl — ja jag vet ej ändå om till 
industri utställning. Försumma icke att försöka något för den otäckt dryga 
transporten. Med inpackning går det ju till sina 800 mark ja 1000 om man 
ej beräknar den mindre lådan om hvars nuvarande vistelseort jag har 
ingen aning, ej heller om för den ännu skall tillkomma ytterligare frakt ... 

Alla här helsa dig vänligen. 
Mamma. 

2  För att vinna praktik i skötseln av ångmaskiner tjänstgjorde Robert Runeberg som-
maren 1866 på s/s Aura som gjorde turer mellan Helsingfors och Stockholm. 

2  Emil von Qvanten (1827-1903) levde på grund av sitt politiska författarskap i 
landsflykt i Sverige och hade 1857 blivit svensk undersåte. Genom sin vänskap med 
Robert Tengström och Herman Kellgren hade von Qvanten stått mycket nära den rune--
bergska kretsen. I sin uppsats om von Qvanten (Sv. tidskrift 1893, återgiven BAII 
418 f.) skildrar Cecilia Bååth-Holmberg s. 211 f. von Q:s första sammanträffande med 
Runeberg sommaren 1842. Bekantskapen förnyades i samband med promotionen 1844. 
Följande år besökte von Q. Borgå. Det var då Runeberg gjorde den bekanta ändringen 
i Suomis sång (BAII 335 f.). 

1864-72 tjänstgjorde von Q. som Karl XV:s bibliotekarie. 
Om von Qvantens 13 sista år i Italien och om hans grav i vigd jord i parken till 

Andersbergs gård i Mäntsälä i Nyland berättar Anselm Mikkonen, Hufvudstadsbladet den 
2 dec. 1964. 
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Den 19 Juli. [Kroksnäs 18661 

Mina Gossar! 

Med dagens post afgår till Lorenzo och Walter bref till Stockholm, altså 
har jag ej mycket att säga eder i detta som först om en vecka skall af gå med 
Robert, men just om anledningen härtill och inneliggande till Mazer skall 
jag tala. Den gamla frågan om det Almquistska porträttet har nu nemligen 
hunnit så långt att Bergmästarn hemtade från Mazer besagde porträtt till 
Hfors.1  Hosföljande är nu en lång epistel med förklaringar och ursäkter 
från Rbg och slutligen, en förfrågan hvad Rbg äger att betala för porträt-
tet. Rbg tyckte så borde ske, och kanske detta var det rätta. Nu ville endera 
af Eder, Lorenzo eller Walter, föra det till honom, och med all artighet 
och hygglighet anhålla om besagde pris uppgift, Jag misstänker väl att 
han ej tar något, men icke bör och kan man heller så ta saken från 
hyllan, och huru skulle man kunna hitta på att annars betala det. Skulle 
nu så vara att han uppger pris, så skall derom med Robert ges noga upp-
gift, på det pengar genast må sändas »om de än skola tas från mån». 
Säger han åter att taflan är gåfva skola vi skyndsamlingen söka till att få 
en lämplig gengåfva. Rbgs samlade arbeten fint bundna, synes mig ej 
vara illa, Rbg tror det vara för litet, men nog tror jag han toge det hellre 
än mången ann gåfva — Och något som innebär vänlighet måste det vara. — 

Hinner jag så inlägger jag häri äfven ett bref till Bohlin.2  Jag har ej nu 
lägenhet att sända det till stan, äger ej heller frimärken och torde det väl 
göra eder ringa möda att fästa derpå ett frimärke och lägga i bref lådan. 
Frankeringen ersätter jag sen åt Walter som jag väl träffar först af 
eder. Farväl med eder, i käre. Måtte ni nu alla tre vara glada och nöjda. 

Mamma. 

Kanske Walter bäst går till Mazer, artist mot artist! 

Datering: Sommaren 1866 vistades bröderna Lorenzo, Walter och Robert Runeberg 
samtidigt i Stockholm — och veterligen endast då. Också Bergmästarn besökte Stora 
nordiska utställningen sommaren 1866. 

1  Brevet låter oss fastslå att det var sommaren 1866 som Bergmästarn hade med sig 
Mazers porträtt av Almquist vilket Runeberg fick som gåva av Mazer och vilket hänger 
i Runebergs hem i Borgå — nr 34 i katalogen. Mazer var välkänd i den runebergska 
kretsen, sedan han på 1830-talet uppehöll sig i Helsingfors och gjorde sina bekanta port- 
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rätt av medlemmarna i Lördagssällskapet. — Intendenten, rektor Lars Nyström har i upp-
satsen Kring ett Almquistporträtt (Nordisk Tidskrift 1970) redogjort för porträttets 
intressanta historia. 

2  Runebergs förläggare i Sverige, Abraham Bohlin, innehavare av förlagsfirman N. 
M. Lindh i Örebro. 
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Den 22 Juli. [1866). 

Min egen Walter! 

Nå ser Du det var en för präktig m:lle Unonius! En mecenatska utöfver 
hvad i våra tider brukas ... Det icke minst glada var att väl M:lle Unonius 
icke var missnöjd med arbetet, då skulle hon väl ej ökat på hvad du be-
gärtel — Nå, nu har du väl ock laggt dej till frack för att kunna med he-
der ta emot din mention honorable, det lär just vara i dag eller i morgon 
de utdelas. 

... Sedan detta var till och med försegladt, erhöll jag Ditt bref från Åbo. 
Tack, tack. Som Du ser af ofvanstående hade Robert skrifvit om att Mamsell 
Unonius betalt dig öfver, men han skref 1000 mark utöfver det du begärt 
och sjeif skrifver du att du fick 2200, altså 2.000 utöfver det begärda. Jag 
vill knappt kunna tro annat än att Du miss skrifvit dig, ty det vore ju 
så alldeles öfver höfvan mycket. 

... I morgon står du väl i stor ståt och tar emot ditt hedersbetyg. 
Jag tänker Du är en af de yngsta bland den ärade skaran i konstnärs ringen. 
Om fracken har jag ett visst funderande hur du må hafva fått den saken 
så snabbt uträttad — 

Jag undrar hvad du ännu skall bli en vecka till före i Åbo? Det lär 
dock gälla Totten, att ej tala om alla andra små hjerte klämmor — 
Du må nu då väl vara glad åt så mycken framgång både heder och pengar 
inom så kort tid. Hvad det nu skall gå flinkt för dig med arbetet och 
bli bra sen, Ilmarinen2  menar jag, tyvärr blir den mörka tiden snart om 
du ej kan arbeta vid gas. 

Här funderades i qväll på huruvida du sen gick till M:lle Unonius och 
tackade henne, och jag sade att det var jag viss på att du gjorde. Låt 
se om icke jag kände dig rätt? Att grafvården blef vacker var mer än ro-
ligt, också för det att det varit bra ledsamt om ej M:lle Unonius haft 
glädje af den. 
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Att jag fick ett så glädjande bref af dig, Linas raskhet inberäknad, var 
rigtigt godt och ljufligt, rigtigt välgörande, jag var als icke glad förut. 

Nej nu icke mera. Ser du Min Wallis hur alt ändå slagit obeskrifligt väl 
ut för dig detta hemvistelsens år. Måtte det så fortvara och gå dig väl i 
handa. 

Mamma 

Datering: Walter Runeberg i Stockholm skall ta emot sitt »hedersbetyg». Notis i AU 
juli 1866 att reliefen på unioniuska graven har avtäckts. Jfr W- brev 25. 4. 1875. 

1  23. 7. 1866 sände Lina Elfving följande citat ur AU till sin fästman: »En graf-
vård» är nyligen rest på härvarande kyrkogård utanför Nylands tull, hvilken i skönhet 
och konstvärde öfverträffar hvarje annan af de många minnesvårdar denna de dödas 
tätt befolkade stad företer. Under en basrelief af brons modellerad och gjuten af 
Walter Runeberg läser man på monumentets framsida den unga flickans namn, »M. U. 
som här funnit sin hvilostad. Basreliefen som är infälld i röd slipad granit, har till 
ämne: »låten barnen komma till mig» och framställer med anledning häraf Barnavän-
nen ömt omslutande en späd flicka hvilken ledsagad af dödsengeln ilat till hans »bro-
derliga» sköte. — Såsom troligen det första arbete W. Runeberg utfört i metall fram-
kallar denna i sin helhet och i alla detaljer herrligt utförda komposion, liksom allt hvad 
af honom {blifvit utfördt i marmor och gips, de största, de gladaste förhoppningar om 
den framtid som väntar Finlands förstfödde bildhuggare och man bör derföre ej för-
undra sig om odelad uppmärksamhet, i förening med varm känsla, lifvar de mennisko-
skaror man dagligen ser utvandra till kyrkogården för att få se den dyrbara minnessten 
en moderlig vän och nära anförvandt uppreste till minne af den tidigt vissnade planta, 
som var anförtrodd hennes ömma ans och vård. — Kostnaden för detta monument säges 
uppgå till fyratusen finska mark». 

2  »Ilmarinen smidande månen» beställdes 1866 av damkommitten i Helsingfors. 
Skulpturen var avsedd för Nya teatern, men då arbetet var färdigt i början av 1867, 
deponerades det hos Kf. Arbetet var utställt vid expositionen 1867. Se ock Nils Wasa-
stjerna: Helsingfors tre kulturverk (1948). 
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[Sensommaren 1866) 

Käre! 

... Från fru Winther hade jag ren för par veckor sen bref och ernade 
sända dig det men glömde och låter det nu följa emedan åtskilligt kan 
intressera dig. Återsänd det. I anledning af den då nyss började exposi-
tionen skref jag i mitt sednaste bref om finansnöden i vårt land, om hur 
fabrikerna och industriella företag ramla, om hungersnöden som då stod på 
sitt värsta, om de många årens missvexter, deraf hennes tal om sorgen 
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öfver fosterlandet. Hvad hon åter säger om mitt stycke som Richard har, 
kommer sig deraf att jag på hennes förfrågan svarade mig icke behöfva 
det åter emedan jag ej ger ut något. Jag vet ej om jag sade dig att jag så 
beslöt i anledning af hvad Topelius svarade.' Jag tror att jag var onödigt 
rädd af mig att ta hans svar så, ty nog var det i det hela uppmuntrande, 
men dels tyckte jag att det dock icke var fullt så helt till beröm som de om-
dömen jag fick om mina förra småbitar, ehuru anmärkningarna nästan en-
dast gällde småsaker som han föreslog mig att ändra, dels lyckades Estlan-
der genom sitt sätt att anfalla min sednaste bok, göra mig till den grad 
otrygg, att jag hellre försakar den väl behöfliga glädje jag kunnat ha af 
att ge ut mitt småkram, än exponerar mig för slikt en gång till, ty na-
turligtvis kan ej änglarna heller skrifva så att man ej kan hitta på utväg 
att vara ovettig när man antar methoden att säga: »så och så mente förf: 
dermed, och det var dumt», och så påstå att man velat åstadkomma saker, 
som man alldrig tänkt på, och likaså att man stulit der alldrig ens likhet 
fins. Altså kröp min bok i skrinet. Härom skref jag väl ej till Fru Winther, 
utan blott i allmänhet nämnde jag mig vara rädd. 

Robert trodde Dig hafva från Stockholm fått någon slags tillbud att få 
din grupp sänd till Paris. Låt veta huru dermed förhåller sig. Det vore ju 
högst galant. Jag räds dock det är misstag efter intet hörts derom. Jag har 
väntat den i ny illustrerad tidning, som sagt var, men icke har den synts.2  
Hvad pjoskar H: fors tidning om sköna händer och Ilmarinen? 

Det vackra vädret har gladt mig mycket äfven för att Du nu sett arbeta. 
Tror du dig kanske möjligen få smeden i tid färdig när det nu gått så 
bra? Knappt nog lär det dock bli. 

Hvad du för böckerna utlaggt, får du nu af Bergmästaren. Om du ej 
skrifver sjelf så glöm ej låta mig veta om gruppen reser till Paris, äfven 
som annat jag här frågat. 

1  Se F-brev nr 7 not 13 och Fredrika Runeberg 391. 
2  12. 10 ingår notis i HT att Silenusgruppen avbildats i senaste nr av NIT lik-

som Molins (fontän den 2 aug. — F.ö. ingår ofta artiklar och notiser från utställningen. 
Den 19 juni har HT en ledare om det officiella öppnandet i Kungsträdgården. Byggnadens 
inre samlar sig kring Molins fontän — »det vackraste på hela utst». Finlands representation 
är av olika orsaker »nog tarflig». Dikt av Fr. Cygnaeus till Finlands konst på expon. — 27. 
6. säges i ledaren på tal om skulpturavdelningen att Finland är ganska väl representerat ge-
nom Runebergs förträffliga Silenus och Bacöhanterna samt (Sjöstrands Kullervo som barn. -
12. 7. notis om utmärkelser på utst., bl.a. »hedersbetyg» för Walter Rbg. — 11. 8. i HT ur 
NDA: »Med sina tre figurer i naturlig storlek är denna (Silengruppen) en ganska 
omfattande komposition, betydelsefull särdeles genom den utpräglade karaktär som 
Rbg förmått ge de olika ansiktsuttrycken». Karakteristiken är genomförd med en sä- 
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kerhet som överraskar hos en nybörjare. — 30. 8 har HT ett utdrag ur NIT om skulp-
turarbetena på expon. Om Sikngruppens skapare skriver rec.: »Verkligen en konstnär, 
för vilken poesins genius har lyst, under det han stirrade in i antikens mytiska värld.» 
Artikelförf. uppskattar högt den unge konstnärens uppfattning av humorn i motivet och 
hoppas att ickn »sedan den har lefvat i leran och dött i gipsen» skall få »återuppstå i 
marmorn». 

1867 
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Datering: Borgå före den 21 april 1867, då det lystes 
första gången för Lina Elfving och \Valter Runeberg. 

Käre!. 

Här har Du det begärta betyget. Gud gifve min Wallis, att det må 
vara Eder till lycka och glädje hela lifvet igenom, att ni nu fån Eder så 
länge hysta önskan uppfylld, Gud välsigne Eder mina kära barn, båda! 
Jag kan icke, såsom mången skulle göra, säga: måtte hon göra dig lycklig, 
måtte hon bli dig en god hustru o.s.v. utan jag säger af fullaste varma 
hjerta och öfvertygelse: måtte Ni blifva lyckliga, måtte Du lyckliggöra 
henne så väl som hon dig. Måtte ni vara hvarandra lika hulda och kära i 
sorgens som i glädjens dagar. Ty att äfven sorger skola komma, det måste 
man tyvärr göra sig beredd på. Men när den onda dagen kommer så lägg 
icke den tyngsta bördan på dens skuldror som du deremellan är färdig att 
kalla den svaga, genom att ännu till sorgens tyngd lägga tyngden af ditt 
misshumör. Men än vigtigare: dölj alldrig af någon slags flepig välmening 
bekymret för henne. Hennes heliga rätt är att få dela din sorg som din. 
glädje, och det första vilkoret för ett lyckligt samlif är ärlighet, upprigtig-
het utan alt falskeri från någondera sidan. Dock, den som sår förtryck skall 
sällan skörda upprigtighet och ädelhet. Älskar Du att så förtryck, så må 
du icke förtycka att skörden blir list och dålighet af många slag. — Ädel 
frihet alstrar ädelt sinne hos såväl qvinna som man — Än en gång: Gud 
gifve Eder mina kära, älskade barn, sin välsignelse till Edert »lofliga före-
hafvande».1  

Du blir ju rysligt länge borta och jag som trodde att du rätt snart skulle 
återvända. Huru mycket får man nu als se dig på detta sätt mera! Håh hå! 
Roligt vore att veta om det är du som slagit sönder trädlådan i v,,si.s re t 
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för att deraf taga verke, eller om det är Carlson som tagit sig den friheten. 
Du kan ju nämna det för någon af sönerne hvem som först hem kommer, 
ty jag är något led Carlsons huserande med vårt trädverke alltid. 

. • • Bed Hannes eller Robert höra åt på boklådorna om man får köpa 
»Helsingfors tidningar» för 1862, och hvad de kosta skulle ej glömmas — 

• • 

1  Uttryck ur gamla vigselformuläret. 
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Borgå den 21 Aprill 1867. 

Min egen, älskade Lina! 

Ehuru icke fullt säker om huruvida det i dag lyst för Dig och Walter, 
synes dock troligast att så skedt och derföre kan jag icke finna mig uti 
att vara så alldeles skild ifrån Dig att jag icke ville åtminstone skrifva 
för att bjuda till att uttrycka något af mina varma lyckönskningar för 
Eder, mina kära, så innerligt kära! Gud gifve Eder sin rika välsignelse, 
mina barn! Måtte Du, min egen Lina alldrig behöfva ångra att Du vå-
gat betro ditt lifs öde åt den käre gossen, hvars framtid dock ännu är så 
oviss. För mig synes det dock, som om Du icke just kunnat annorlunda; 
ty huru gammal och huru af bekymmer flyttad utom lifvets gladare tan-
kar jag än är, så mycket ungdom bor dock än i min själ, att jag tror det 
man gör rättare uti att icke altför mycket beräkna här i verlden; och att 
man med kärlek och förtroende kan finna sin lycka äfven om ens lott 
blir knapp, blott den dock ej blir altför usel, och med Guds hjelp vilja 
vi ju hoppas och tro att icke de jordiska bekymren skola behöfva bli mera 
tunga, än att de kunna bäras i kärlek. Det vissa är, att så lifligt har äfven 
mitt gamla hjerta önskat att se Eder förenade, att icke jag kunnat annat 
än tycka det skulle hafva varit en altför stor tveksamhet att icke nu våga 
räcka hvarandra handen för att följas åt. Skulle Walter nu nödgats resa 
utan Dig, hvad han än då uträttat, men icke tror jag det blifvit mycket 
i konstväg, ty han skulle bara haft ledsamt, och icke lär just Du heller 
skulle haft så roligt. 

Vet Du, min Lina, hvad jag nu grufligt gerna ville få rigtigt klappa 
"rn Dig och säga Dig huru kär min lilla Lina är mig. Och dock, hade jag 
dig hal ,4 skulle jag som vanligt ändå blott ha en half tanke ett halft 
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sinne hos dig, ty andra halfvan är dock hvarje stund hos Runeberg. Död 
för det yttre synes den döfva alltid, kall och ointresserad, men nu sedan 
all min tanke och omsorg jemnt är hos Runeberg, nu måtte jag väl sy-
nas dubbelt stel. Men hjertat är ändå så varmt under isen. Det gjorde 
mig ondt nyss att höra det en ung person sagt: »Tant Runeberg var förr 
så vänlig emot mig, men nu är hon det ej mer, men farbror är alt lika» 
och då visste jag att mitt sinne emot henne ej undergått förändring men 
att Runeberg verkligen als ej mera brydde sig om henne. Och jag skulle 
dock behöfva att ej mista mina gamla vänner, ty nya kan jag rakt icke 
få. Dock, äfven sådant måste försakas, om så skall vara, för det ena som 
nu är mitt mål — att lefva blott för att om möjligt göra Rbg lifvet så 
drägligt som det är mig möjligt. 

... Och så skall jag dessutom berätta att unga herrar Schaumanl 
Runeberg etc, företagit sig att i dag med verser för tillfället och för till-
fället componerad musik fira Augusta Sneckenströms 19 födelsedag, ehuru 
den inträffar först nästa söndag och detta tycks ha vållat mycket nöje. 

Om oss sjelfva vet jag ej mycket att säga. Runeberg har åtminstone 
ej varit på sitt sämre och jag har hjelpt mig någorlunda, äfven varit 
några gånger ut att åka. Ludvig och Hanna spekulera storligen på att 
få jula hos Eder i Rom nästa jul. Få nu se hur det slår ihop. Ännu är 
intet afgjordt om reseunderstödet fås af Ludvig. 

Ekmans porträtt basrelief tyckes hafva vunnit mycket bifall i H:fors. 
Farväl nu, min snälla Lina. Än en gång: Gud välsigne Eder och gifve 
Eder alt godt. Jag måste alltid säga Eder, ty hädanefter är all lycka för 
Eder gemensam och kan ej tänkas för den ena utan den andra. Farväl 
min Lina. 

Din egen goda vän Fredrika Runeberg. 

Min hjertliga helsning till Elfving och Wendla och dina syskon alla. 

1  De äldre sönerna till biskop Frans Ludvig Schauman (1810-77) och Christina 
Gylich (1815-95): Carl, fil.kand. 1863, bibliotekarie vid stud.bibl. 1864, Max(imilian), 
fil.kand. 1864 och Hugo Rafael (Rappo), stud. sedan 1865, litteratör och publicist. 

2  Walter Runebergs porträttmedaljong av R. W. Ekman. Åbo 1867. Nr 62 i katalogen 
över Walter Runebergs skulptursamling i Borgå. 1961. 
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[Borgå vid månadsskiftet maj—juni 1867.:} 

Käre min Wallis! 

... Icke glömmer du väl att lemna Fullmakt åt Ludvig att vara ditt om-
bud i Paris. 

• . Mamma. 

67 

[Borgå.) Den 18 Juni 1867. 

Mina kära, älskade Barn, Walter och Lina! 

Då nu Hannes så underbarligen, jag kan ej anse det annorlunda, expedie-
rade sin typhus och vi haft glädjen att ha honom hemma, så att han 
i morgon beger sig härifrån, för att småningom fortsätta sin väg till Abo 
för att, som ett verkligt ombud för oss alla, få vara med på Eder hög-
tidsdag, så vill jag med honom, utom alla de många mundtliga helsning-
arna och lyckönskningarna, äfven sända dessa skriftliga. Gud vare med 
Eder och välsigne Eder, Ni mina kära, dyra barn! Måtte Ni i hvarandras 
ägande finna den högsta lycka och sällhet! Gifve Gud Eder all den glädje 
som kan falla oss menniskor till del här i verlden, och måtte sorgerna icke 
blifva tyngre, än att Ni kunna bära dem med lätt mod, i ömsesidig kär-
lek, gemensamt bärande bördan och så delande dess tyngd, hvarigenom 
den har för hvardera endast hälften af sin vigt. 

Hade det så velat annorlunda, visst hade det varit en stor glädje att få 
vara med på Eder bröllopsdag, men — hvad som ej kan ske, det får man 
icke heller klaga öfver att måsta försaka. Snälla Lina, hälsa Dina goda 
Förälldrar och tacka dem för inbjudningen. 

Måtte vi i vårt tysta hem få med någorlunda gladt sinne fira den da-
gen, att intet tillstötande onds förbittrar glädjen. Runeberg dras visser-
ligen nu med sin bröstcatharr, som är en honom vanlig, tråkig åkomma, 
jag hoppas dock den innan dess skall hafva gett med sig. Visst skulle vi 
cerna dock vilja ut till Kroksnäs innan midsommar, få se huru vädret 
och Itu—bergs befinnande gestalta sig. 
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Visst äro vi med tankarna med på brölloppet, med hos Eder Ni kära, 
kära barn fast än vi ej kunna få vara på annat sätt med. Ja, om vi äro 
på landet, ej ens kunna hviska ett ord genom telegraftråden i så fall. Jag 
vet ej rätt hur vi nog storartadt skola kunna fira Eder högtidsdag. Troli-
gen med vår Robert, syster Carolina och Natalia Castren på Kroksnäs 
trappan, om vädret blir vackert. 

Med Hannes hoppas vi att få från Eder de sista helsningarna innan Ni 
bege er på den långa färden. Liten Lina, nog blir det väl tungt för Dig 
att skiljas vid Ditt goda hem, men då Du ju i kärlek och tillit slutit Dig 
till Ditt hjertas vän, så hoppas jag att skilsmessan icke skall falla sig för 
mycket svår. Visst är det ledsamt att skiljas från sina kära, det får jag 
då denna tid ofta försöka, då våra barn alla så vandra ut på långa vägar, 
för längre och kortare tider, men orätt vore dock att finna eller taga detta 
altfön tungt, då de ju en och hvar gå dit deras bestämmelse eller, som 
man hoppas, deras fördel det fodrar. Visst bli vi mycket, mycket ensamma 
här i det sorgliga hemmet, men det kan ej hjelpas. Man får väl försöka 
att ändå småningom få den ena dagen att dra sig fram efter den andra ... 

Runebergs hjertliga, varma och innerliga lyckönskan sänder han Eder, 
eller rättare innefattas den också i min. Tyvärr är han ännu mindre än 
jag, numera i stånd att uttala hvad han tänker och känner, då hvarken 
hand eller tunga förmå tolka hans hjertas mening. Men att vi båda i varm 
kärlek önska Eder lycka det veten I ju väl. 

Varmt och hjertligt än en gång af innersta själ: Gud välsigne Eder! 
Eder egen varmt älskande Mamma 

Fredrika Runeberg. 
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Kroksnäs den 2 Juli 1867. 

Mina kära, älskade Barn, Walter och Lina! 

Tack för Edra bref från Åbo, skrifna dagen före Edert bröllop! Att ni 
äro verkligen vigda och brölloppet väl och bra gått för sig, vet jag af 
Hannes, som jag dock ej sjelf träffat. 

... Huruvida detta ännu kan nå Eder i Köpenhamn, vet jag ej, men 
gör dock försöket att genom fru Winthers godhet få det till Eder. 

... Eder bröllopsdag firade vi, Runeberg och jag, Ludvig, Hanna - - 
Robert, här på Kroksnäs. Att våra tankar voro jemnt hos FA 179 



och att vi sökte att stund för stund fundera hvad ni just då förehade. Då 
vi antogo att vigseln var förbi, drucko vi Eder skål. Telegraf hade vi, 
tyvärr ej att tillgå. Det från Tengströms afsända telegrammet lär också 
hafva kommit sent. Telegrafen hade den dagen haft så mycket depescher, 
att en annan gratulation till Eder als ej blef afsänd, Karl Bergbom, Emil 
Nervander och jag mins ej hvilka andra det var, hade ock velat gratulera 
er, men fått till svar, att det skulle ej kunna afgå före följande dag, och 
så återtogo de sin depesch, såsom ej varande skäl att då mera låta afgå. 

Ändteligen ha vi fått sommar. Inom tre dagar var allt fullöfvat från det 
träden och marken stodo gråa. Äppleträd och syrener stå i full blom, och 
högsommarn är inne, utan vår förut. — Dock ha de sednaste dagarna va-
rit mera kyliga, bäst vi redan hade 42 grader i solen. Ännu ha vi ej varit 
just längre än på trappan, jag dock smått pysslat om blommorna. Caro-
lina och Natalia besöka oss dagligen. 

Från Lorenzo hade vi häromdagen bref. Qvanten hade så ställt, Lorenzo 
ovetande, att Majestätet bad Qvanten hemta Lorenzo till honom. Högst 
vänlig och nådig. Skakade kraftigt och vänligt hand med honom både 
vid ankomsten och bortgående.' 

... Robert lemnade oss i förrgår, för att fara till H:fors. Får han ej 
bud om förändrade turer från Wahren,2  så reser han den 6te dennes med 
Alexander3  till Lybeck och derifrån till Paris, der han skall träffa Wahren 
och Atte Borgström,4  och så följas åt med dem till England, efter tre 
veckors, vid pass, dervaro. Att Wahren lofvat skaffa honom plats i Eng-
land, vet ju Walter, utan lön, naturligtvis. 400 rubel fick han af Rune-
berg löfte på för året, men hoppas på att få ett af de vanliga tekniska 
stipendierna till. Får han ej det, så blir det svårt nog, hur alt skall gå 
ihop, då väl Pariser resan ock slukar betydligt, och hemmet så öfversväm-
mas af dryga utgifter i år, att yttermera tillskott hemifrån blir kinkigt 
om. Sjelf är han glad, ifrig och full af hopp ... 

Ludvig och Hanna bereda sig på sin färd,)  men lära ej ge sig ut förr 
än med nästa Alexander, hvilket ej torde bli förr än om tre veckor ... 

Runeberg har varit bra nog, vid sitt bättre vanliga. 
• • 

Fredrika Runeberg. 

1 Jfr Estrid Furuhjelm a. u. 39. 
2  Axel Wilhelm Wahren, f. 1814 i Stockholm, d. 1885 i Forssa. Industriidkare i Fin- 
i irecAlan 1838, grundade bl.a. Forssa bomullsspinneri. 

Alexander, 118 läster, byggd 1865, ägdes vid denna tid av änkefru Bremer 
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4  August (Atte) Borgström, 1844-1899. Ingenjör, disponent för Forssa. 
5  Pedagogisk studieresa med understöd av allmänna medel under åren 1867-68 till 

Paris, Wien o.a. orter. 
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Kroksnäs den 18 Juli 1867. 

Mina älskade barn! 

... Tack min snälla Lina för brefvet af den 2dra dennes; jemte resebe-
skrifningen, hvilken sednare jag genast sände till Åbo, några timmar 
efter hitkomsten 

Runeberg har Gudilof, varit på sitt bättre hela tiden på landet, men 
hur han alt mer ändå stelnar bort, att jag så må säga, bevisas af att han 
ej mera kommer utom trappan, ehuru vackert vädret nu varit. Att med 
sin stol fara omkring eller besöka Tengströms, det vill han als ej höra 
talas om. Ehuru ojemförligt rörligare än i fjol, är jag dock icke på mitt 
bättre hittils i sommar. En svår och bråksam hosta, som förföljt mig flere 
veckor, mattar och gör mig mera trög. Ludvig och Hanna lefva nu här 
just på sista upphällningen. I dag en vecka till erna de bege sig å väg 
med Alexander. Hanna har knappt om tid att sy sig i ordning till resan. 
Mycket litet taga de med sig i tanke att en tygbit kostar ej mera i utlan-
det än hemma, och mången stund blir ändå ledig för Hannas snälla fing-
rar, att hinna sy ett nytt plagg der något brister. Ja, detsamma blir visst 
i än högre mån fallet med Eder, ty Lina får säkert alt många stunder som 
kunna bli långa, om ej ett arbete med hvilket följer gagn, förkorta dem ... 
Från Lorenzo var bref för par dar sen. Han har nu efter många funde-
ringar ändtligen beslutit sig till att resa till Paris till en början och skulle 
den 11 te dennes gå ombord på »Bore» i Stockholm, för att gå gerad till 
Lybeck. Skulle väl haft lust för att träffa Eder, resa öfver Köpenhamn 
men det blefve dyrare. Han hade varit mycket i val och qval om han 
borde söka en i Nyslott ledig tjenst och sålunda för alltid slå ur hågen 
alt annat än att bli en småstads praktiker, eller ock att ännu försöka hålla 
sig fast vid det vetenskapliga. Jag tror att han slutligen något påverkades 
af att Nordensköld berättade honom det han hört Abelin uttala sig myc-
ket fördelaktigt om Lorenzo och förespått Lorenzo en utmärkt fr2- 
som läkare 1  ... En annan uppmuntran hade han deri, att 1-- 181 



tion skall mycket begagnas å barnhuset och vid tentamer hos Abelin, så 
att en af de å barnhuset tjenstgörande läkarne utpekat för Lorenzo det 
hans disp: stack fram ur fickan på nästan alla kamraterna der. Exemplar 
af den har af bokhandlare blifvit reqvirerade och man hade från flere 
håll uppmanat honom att inlemna deraf i svenska bokhandeln ... Ro-
bert af reste den 6te dennes, som ernadt var, och hade till ressällskap, 
utom andra, en mängd oxar. Som tidningarna meddelade telegram att 
oxarna lyckligen den 9de anländt till Lybeck, antaga vi att Rob: gjort 
så med, och nu förmodligen befinner sig i Babylon Paris. ... Fredrik var 
hemrest på ett par dar med en hitfärdande j ala, och återvände i går. Han 
trifs öfver måttan väl på Hogland, liksom och Axel Borenjus som jag 
väl sagt är hans kamrat der. Robert Castren hitväntas ock i dagarna, 
emedan han skulle erna bege sig till Mäki Peska, men nyare och nog-
grannare noticer hafva här inlupit om att tyfus der grasserar altför svårt, 
för att det skulle vara rätt och rådligt att låta honom färdas dit. Huru 
nu med honom ställes vet jag ej. Sophie Kellgren finner sig väl i Kuopio 
och skrifver ofta. Carolina och Nattu vet jag intet enkom om, de äro 
snälla och titta dagligen om oss. Tikkanens barn är hos dem. 

Grefve Adlerberg2  berättas ha begärt ledighet till utrikes resor för tre 
månader och erhållit för 1/2  år. Låter litet mindre nådigt. Genral Indre-
nius förrättar Gouvernörs tjensten emellertid. Något särdeles märkeligt 
synes just ej tidningarna heller ha att berätta inom hemlandet passeradt. 
Litet krångel då och då inom den återupplefda saliga censuren. 

Några »konstnoticer» fanns nyss, men jag har ej mera den tidningen 
och icke tror jag det var så enkom. En ny tafla exponerad af Munster-
hjelm en dito af Lindholm. Några prisande ord om Löfgren, i anledning 
af ett porträtt af Frih: Kothen (monne icke kopia?) och något annat som 
han påhåller. Sjöstrand håller på med sin Kullervo »som lär bli ungefär 
8 fot hög». Magnus Wright samlar vyer, ja hvar mins jag ej, Knutson 
målar o.s.v. intet syntes mig just enkom minnesvärdt, utom att de båda 
förstnämnda målarnes taflor lära vara bra.3  

Det roade mig att de röda gardinerna ren kommo till gagn, då jag just 
öfvertalte Walter att medtaga dessa så ringa utrymme och vigt tagande pie-
cer, som passa till allehanda. Att Walter äfven i Rom kommer att till en 
början bli den som bäst förstår ställa för Er, är väl gifvit och det är 
nästan schikanöst i sanning för lilla fruns heder, men kan ej hjelpas, då 

t ig nu råkar vara. Jag tänker han minsann nog snart skall ta sin skada 
att icke als idas befatta sig med hvad möjligen han kan skjuta 
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ret! Hvad som är en bestämdt fix ide är Walters hemlighetskrämeri i 
afseende å rumhyra. Älven i H:fors svarade han ej på min fråga om 
hvad han betalade å Riddarhuset. Nå, då var Du, Walter, i din fulla och 
goda rätt att ej göra reda för åt mig, men att Lina ej tycktes ha reda på 
hvad Ni betala i hyra — ja det är rent befängt ... Min öfvertygelse är 
den, att om mannen t.ex. blusat bort en månads inkomst på en qväll, 
och han döljer det för hustrun, eller om hustrun slagit sönder en tallrik 
och i hemlighet gömmer det för mannen, då står lyckan i huset på osäker 
grund. Naturligtvis menar jag ej dermed att det ligger ondt i om man 
glömmer eller ej råkar komma att omtala hvarje småsak, men att med 
flit af en eller annan orsak underlåta ett meddelande, det må sen ske af 
skonsamhet, »för att icke oroa pappa», »för att skona en svag qvinna» 
eller hvad helst alla dessa lögnförgyllare heta, det hör till dessa lifvets 
små eländen som draga oss ned i djupet innan vi veta ana att vi gräft 
grop under våra egna fötter, och än mer under vår egen sällhet och lycka 
— Se så kom jag helt alf varsamt in på ett af dessa kapitel der jag alltid 
blir varm och ifrig. 

... Att ni stadna tillsvidare i Köpenhamn tycker jag i många af seen-
den om. Också har Koleran nu brutit ut i Rom. 

... Jag har börjat skrifva öfver Petersburg såsom litet billigare och jag 
tror lika snabbt. Höst vinter och vår bestämdt jemnare framkomst den 
vägen. Men jag tror ock nu ej långsammare. Nämn också derom, d.v.s. 
datum när detta kommer fram. 

... Vi ha haft mycken folkrörelse här i sommar och als ej varit en-
samma icke en afton ha vi, Rbg och jag på tumanna hand druckit the. 
Dansken, orgelnisten Sörensen var här en dag. 20 årig, ser ut som 15. 
En personifierad Herr Sörensen syntes mig. Jag tycker mycket om honom. 
Nej nu bortkallas jag Rbg är oppe. 

Lorenzo Runeberg hade 1865-66 gjort sin doktorsavhandling »Om behandlingen 
af inre barnsjukdomar» hos prof. Hj. Aug. Abelin på barnsjukhuset i Stockholm. Dispu-
tationen ägde rum i okt. i Helsingfors. 

2  Greve Nikolai Adlerberg (1819-92), sedan maj 1866 generalguvernör över Fin-
land, hade i början av sin verksamhet svårigheter att förstå Finlands särartade förhål-
landen. A. bidrog kraftigt att upphäva den jämförelsevis frisinnade presslagen av år 1864 
och att införa den förhatliga pressregim som följde. Bernhard Indrenius (1812-84), ge-
nerallöjtnant, 1866 vicekansler för HU, senator och ledamot av ekonomiedepartementet 
ordnades olika gånger att under generalguvernörens ledighet förrätta hans ämbete. 

3  HD hade 1. 5. 1867 under rubriken »Konstföreningens utställning» en artikel om 
Hjalmar Munsterhjelm och Berndt Lindholm. »Konstnotiser» ingick i Hbl 15. 7. 1867. 

13 — Fredrika Runeberg 183 
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Kroksnäs den 7 augusti 1867. 

Mina älskade barn, Walter och Lina! 

Hjerteligen tack för Edra kära bref. Jag skrifver till Eder båda tillsam-
mans, hvad skulle det tjena till att skrifva ett litet bref till Eder hvar-
dera, hellre ett längre till Eder tillsammans, Ni tu äro ju dock ett. Det 
är helt underligt när man sitter här i sin stillhet och tystnad, att höra 
huru dock verlden lefver der utanför, och än mer att ha sina egnaste och 
käraste midt inne i hvimlet. Hos oss har med undantag af en enda dag, 
hvarom mera nedanföre, varit mycket mycket tyst alt sen Ludvig och 
Hanna reste och Hannes till H: fors dagen efter Ludvig. Ja, det är sannt 
ni veta ju ej bestämdt af att Ludv: och Hanna kommo i väg. De reste 
med Alexander till Llibeck som ernadt var den 27. Sedan ha vi icke hört 
af dem men hoppas väl snart få bref. Hannes var hemma ett par dagar 
också då. Alt dittils hade Runeberg varit rask nog, eller så der som det 
är när han är på sitt bättre, men samma dag som Hannes hade rest om 
morgonen, fick Rbg åter ett af de olyckliga anfallen, och så blef han 
skralare åter. Vi voro här sedan så alldeles ensamma att ej Carolina och 
Natalia heller stort syntes till, dels emedan de fruktade att besvära Rbg, 
dels emedan af det oupphörliga regnandet, väglaget varit nära imprakti-
kabelt. Nu tyckes mig dock att han temmeligen åter kommit till sitt förra, 
kanske dock litet mattare ännu. Den enda dagen, byars olikhet jag nämn-
de var sista söndags, då Snellman och Lille hitkommo till middagen, och 
vi på qvällen med kyrkbåten fingo bref från Eder och från Lorenzo och 
Fredrik. 

... Det var då ett svirrlif ni synas hafva råkat in uti! Men det ger sig 
väl troligen äfven i Köpenhamn vid litet längre dervaro, om ock ej längre 
än Eder tilltänkta. När detta hinner Köpenhamn ha ni väl redan flyttat 
(i Köpenhamn är du Walter alltid på flyttning stadd,) men jag kan ju 
dock ej annat än adressera brefvet som förr, ni måtte väl fogat anstalt 
om att få edra bref derifrån. Bättre tycker jag alt vore, om ni ej antagit 
Benzens tillbud. Sådant kan möjligen gå för sig på några dar, men man 
gör mycket besvär och har t.o.m. sjelf ändå ej rätt trefligt deraf och ej 
ens stor besparing. Små artighetsbevis och drickspengar och dylikt, uppgå 
snart till nära hvad man hushållar in. Och så blir det till en oro för Wal-
ter, om det ej går framåt med arbetet och han dock ej längre ville kinesa. 
Bra roligt vore om gossen blefve vacker. En »liten Mercurius»1  skrifver 
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Walter. Är den ej i kroppsstorlek? Jag vet väl ej om det egentligen görs 
så stort af seende å storleken af en bild i hvad pris beträffar, men nog 
tar jag för gifvit, att man här anser det vara en betydande skillnad. Jag 
är rädd mycket att Åberg kommer att anse sig hafva fått för liten valuta 
för sitt mynt t.o.m. om bilden är kroppsstorlek, då det är blott en figur, 
hvad skall han sen ej tycka om den är mindre! Särdeles galant vore om 
den kunde bli exponerad i Köpenhamn och lyckas få sig en god orlofssedel 
i nån tidning. 

... Det är otrefligt att det börjar låta så oroligt om Rom. Min tröst 
är att förhållandet var precist enahanda när Walter förra gången begaf 
sig dit. Alldrig kunde det vara angenämt, om än det ej skulle precist 
vara fara, vid att vistas i Rom under ett uppror och krigsbuller. 

När det nu faller mig i minnet, vill jag nämna att den tafla Rbg för 
ett par år sen beställde af Alexandra Frosterus, nu är kommen till H: fors. 
Vi taga den dock icke ut till Kroksnäs. Måtte den nu vara bra. Jag skulle 
ej rätt varit hågad för denna utgift, hur svag jag än är för taflor, men, 
bioden är dock tjockare än vattnet, och vi kunna, om det en gång gäller 
konstverk, ha närmare till hands. Skizz sågo vi för många år sen; en gumma, 
fruktsäljerska, med den alra tvärsäkraste min under sin paraply, och tven-
ne barn som se snålt på frukten. Gossen synnerligen rolig och snål; ehuru 
man ser honom blott på ryggen. Skizzen var bra, få nu se huru hon lyc-
kats utföra den. 

Måtte nu de 600 m. som Walter skall få till bosättnings hjelp enligt 
hvad aftal var, inflyta så att de komma till Rom samtidigt med Eder. 
Besynnerligt nog är det tyst som muren från det håll der de borde kom-
ma ifrån. Småningom borde de väl börja infinna sig, men icke höras de als 
ännu af. 

... När fråga är om penningar ledes tanken åter till det allmänna elän-
det i landet. Grufligt sorgligt är att det ser mörkt ut med årsvexten åter. 
Höafkastningen skulle i allmänhet bli god, men för det oupphörliga reg-
net, fås intet bärjadt. I går var för undersskull en klar dag, men i dag åter 
den vanliga himmeln som ser ut som ett täcke af grått vadmal. Rågen 
kan heller ej mogna i köld och väta, och lär äfven eljest på de flesta 
ställen vara klent nog med dess växt — Sen som den är, fruktas frost så 
mycket lättare. Gläden Eder, kära vänner att vara unnan att behöfva 
se ett elände som man ej kan afhjelpa. Såtillvida berör detta dock äfven 
Eder, som Walters utsigter i hemlandet ock härigenom alt mer mörkna — 
Snellman yttrade om Robert och hans sträfvanden: »skada blott att han 
ej i hemlandet kan finna användande». 

185 



Få se om ni ej hinna få ett litet släp af effecter i köpenhamn som 
blir bryderi att medtaga eller ge till spillo. Walters passion för grofva 
skjortor, som ej tillät mig att göra finare, är opasslig också så till vida, 
som de skrymma och väga mera än om de vore fina. Jag är rigtigt förtretad 
på den Pojken dessutom, för att han nu t.o.m. behagade, emot hvad jag, 
ålaggt honom, icke beställa ett vanligt finveckadt och af fint lärft fabri-
ceradt bröst, på ens sjelfva bröllopsskjortan den jag enfaldiga, anbetrodde 
det odjuret att sjelf beställa hos sömmerska i H: fors. Lärftet som jag 
sände härifrån var i sig sjelf vackert och bra, men icke sådant som man 
brukar till bröst. Nej kära Lina, nog måste du väl häri ock kuransa om 
honom! Carolina sade just nyss om hur fult det såg ut, som om han 
varit klädd i nattskjorta, när han kom från sina visiter i öppen väst och 
en af sina grofva, fula skjortor. I Rom lär det nu vara mindre farligt, 
men i Köpenhamn! 

... »Brand» har man lemnat mig, den skall jag förvara.2  Men för res-
ten svarar jag för ingenting nästan, ty oaktadt jag så pålade Dig Walter, 
var du en stor slarf och skickade ingenting hem. ... Lorenzo bor i 6te 
våningen, ett rum så lågt att han vid ett hopp skulle stöta hufvut i taket 
och med utsträckta armar nära når väggarna åt alla håll. I Quartier 
Latin som en student anstår. Rue de monsieur le Prince, n:o 9, men ber 
adressera bref: poste restante. Säger att man vill komma sig att huttla 
bort tid med de myckna landsmännen. 

»Konstafdelningen (å exposition) innesluter en massa af de alra vack-
raste taflor. Jag tror Löfgrens Eric XIV vore den sämsta om den funnes på 
franska afdelningen. Det är obegripligt att Fransmännen så obestridligen 
äro de första nu lefvande målare som finnas. Italienarne främst i sculp-
turen. Walters gubbar hafva mycket god plats och synas förträffligt. På 
foten står: Runeberg Russie. Här har jag ej hört någon tala om dem, men 
ej heller råkat någon konstnär. Sjelf tycker jag att de utmärkt väl för-
svara sin plats. Det är egendomligt med Paris. Så kollosalt så omätligt 
stort, men gör dock icke detta intryck. Man inträder i Kölner domen, man 
häpnar, förkrossas, lyftes öfver jorden. I Paris endast förvåning och undran. 
Nu förefaller det mig obegripligt huru någon vill bosätta sig här för flere 
år, kanske blir det mig framdeles lättare att förstå. Det oaktadt har det 
varit utomordentligt roligt de dagar jag varit här. Det är mig nästan som 
en dröm, man kan knappt fatta att det är möjligt att upplefva en så oerhörd 
mängd af vexlande intryck». I Köln och Achen hade han tur att få se kyrko-
fester »märkvärdigt att se medeltiden spöka, gå igen i vår upplysta tid med 
munkar och nunnor, pilgrimer i långa processioner, Biskoppar och chorgos- 
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sar mumlande böner accompagnerade af den skönaste koral. Jag besökte 
säkert 10 kyrkor i Köln». Beskrifver mycket af intresse, men icke orkar jag 
afskrifva alt. »På många kyrkodörrar i Köln fanns anslagna tillkännagifvan-
den om aflat för alla som vallfärdade till Achen under följande 7 dagar. 
Der skulle nu efter 7 års mellantid visas fyra stora reliqueer och hvar och 
en som såge dem finge sina synder fullständigt förlåtna. Detta kom mig 
särdeles väl till pass». Beskrifver sin färd till Achen med det af pil-
grimer öfverfyllda bantåget. Under vägen hördes, när tåget då och då stan-
nade fromma sånger. Procession af unga flickor. Herrlig musik. Blommor 
och buketter af dem vid altaret nedlaggda för en undergörande madonna 
bild. Beskrifver mångahanda om kyrkoceremonier, om folket på gatorna, om 
nunnor som pratade och synade buketterna sedan folket lemnat kyr-
kan, men Lorenzo qvarstod bakom en pelare. Uppvisningen af reliquerna 
från ett torn: Jungfru Marie »robe blanche», landfolket faller på knä på 
stengatan, stadsborna blotta sina hufvuden, musiken ljuder, presterna läsa 
en bön. Derpå Frälsarens lindar, den duk på hvilken Johannes Döparens 
hufvud legat, jungfru Marie gördel. Sedan inne i kyrkan nya högtidligheten. 
Radband välsignades genom förande intill reliquierna. Äfven Lorenzo lät 
välsigna de han köpt. Äter lyckades Lorenzo få stanna i en knut och se en 
mängd processioner och ceremonier, ehuru ingen af folket egentligen hade 
lof att stanna i kyrkan. Der stod han par timmar. Herrlig musik. Processio-
ner af munkar, af gossar, af flickor. Ännu på gatan processioner af handt-
verkare o.s.v. Alt beskrifver han tydligt och intressant men ej orkar jag 
afskrifva och för Walter är sådant alt ej nytt och snart blir det äfven för 
Lina ej ovanligt. 

... På en klinik der han hoppades få se Nelaton3  göra rond blef han be-
dragen i sitt hopp, denne sades ej på flere månader hafva läst. Hur dermed 
framdeles kan gå vet jag ej. 

... Af Robert har jag från Paris haft tvenne beef. Han fann sig öfver 
höfvan väl. Bor i sjunde våningen, är dagligen jemte Atte Borgström på. 
exposition. Har sett Nador 4  gå opp med sin stora ballong, jemte följe-
slagare. Kom lyckligt till Paris, men genom tillfälligheter för vidlyf-
tiga att numera omorda med snälltåg så han surrade genom alla mellan 
liggande städer utan att se något. Men då han derigenom kan längre dröja 
i Paris, vet jag ej om det var bra eller illa att så gick. Gaf emellertid en 
ganska rolig beskrifning om sin färd och sin vistelse i Paris, der han sade 
sig ha öfvermåttan roligt. Exposition öfver alt beröm. Beskrifver åtskil-
ligt derifrån. Vid detta lag torde han väl färdas af till England om alt 
gått efter uträkning — Ludvig och Hanna funderade på att resa längs Rhen 
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och sålunda dröja litet längre på vägen mellan Liibeck och Paris, för att 
få se och samla minnen. 

Fredrik var hemrest på en dag med en Hoglands Jala. Han trifves öfver-
måttan väl på Hogland. Skref nu om sin hemfärd huru de kryssat i mot-
vind och voro 30 timmar på vägen. Icke tycker jag det var så länge. Under 
natten hade han i sin tour vakten ombord och de andra tre sofde. Han 
skrifver att det var en ganska undersam känsla att sitta så ensam midt på 
finska viken utan annat land synligt än — månen. Om en par veckor tän-
ker jag han kommer hem. 

Robert Castren kom från Lojo hit för att sen bege sig till Mäki Peska, 
men möttes här af bref från Theod: Lindh med notis att tyfus med ny styr-
ka utbrutit i Ruovesi och af rådde ditfärd. Robert stannar nu här, Natalia och 
Carolina till ej ringa nöje. Tikkanens småbarn äro ock hos dem. Sophie 
Kellgren trifs utmärkt väl i Kuopio och kommer troligen ej hem före må-
nadens slut. 

Wallens förlofning5  med Frök: Etholen och Lagerborgs med Frök: 
Furuhjelm lär jag ren sist ha nämnt, nu tillkommer Bibliotekarien Harald 
Wieselgren,6  Stockholmare, möjligen af eder känd, med fröken Fanny 
Hjelt. Wieselgren känner jag, han har en gång varit hos oss. Med Hjeltarne 
räknade vi fordom slägt, men nog är det för flere led tillbaka redan förbi 
med all slägtskap och ej var det ens någon från början ehuru så räknades 
i goda gamla tider. Wallens tal för Sverges och Norges skål på banketten 
för svenska eskadern. 3/4  om Finland. Af den återstående 1/4  var 3/4  om 
Rysslands utmärkta beteende mot Finland, och en fjerndel om vår tack-
samhetsskuld till Sverge ej ett ord om Norge förr än: »föreslå en skål för 
Sverge och Norge». 

... Se så, nu ljöd Maris: Professorn är oppe — Slut således. 
Varma helsningar från oss alla till Eder. Gud vare med Eder. Gamla 

Mamma F. Runeberg. 

Adresserar till Prior, du har ju ateliern i hans hus. 

1  Konsul Wilhelm Åberg i Borgå hade gjort en beställning på ett arbete som skulle 
få kosta 2000 mk och det var för hans räkning Walter Rbg under uppehållet i Köpen-
hamn på väg till Rom gjorde »Merkurius uppfinnande lyran». Arbetet exponerades som-
maren 1868 i den ,danska huvudstaden och tillvann sig vackra lovord i danska tidningar. 

Wilhelm Åberg (1810-70) intog som skeppsredare på 1860-talet den främsta platsen 
i Borgå. G. m. Hedvig Sofia Melå.n. Bland barnen nämnes i breven: 1. Amanda Sofia 
Wilhelmina (1835-1906), g.m. häradsskrivaren Ivar Ferd. Blomqvist. 2. Evelina Char-
lotta (1836-1900), g. m. bankdin. Niklas Gulin. 3. Carl Eugene (1838-1906), kommer-
seråd, g. m. Leontine Emilie Hougberg (1843-1902). I deras äktenskap föddes 1869 
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dottern Karin g.m. prof. Yrjö Hirn. 4. Otto Leonard (1843-67). 5. Agnes Viktoria 
(1847-72), g. 1871 m. Albrecht Hornborg. 

2  Ibsens versdrama kom ut år 1866. Om Walter Runebergs, Dietrichsons och Ibsens ge-
mensamma kampanj i Genzano sommaren 1864 berättar P. Nordmann, Walter Runeberg, 
55 f. 

3  Auguste Naaton (1807-73), framstående kirurg i Paris. 
4  Nadar, eg. Felix Tournachon, fransk förf., tecknare, luftseglare (1820-1900). 

Konstruerade luftskepp (Le Oant 1863) och tog under Paris belägring 1870 del i att 
organisera luftseglingen. 

5  Wladimir Alfons Walleen (1820-70) d. på Haiko i Borgå socken, generalmajor 
och guvernör i Nylands län 1862-69. G. 1868 m. Catharina Margaretha EthoMn, Robert 
Lagerborg, huvudred. för HD 1865-85, g. 1867 m. Carolina Lovisa Constance Furuhjelm. 

6  15. 10. 1967 vigdes i Åbo bibliotekarien vid Kungl. bibl. i Stockholm, fil.dr Harald 
Wieselgren, f. 1835, vid Hedvig Fransiska Hjelt, f. 1848 i Åbo, d. 1870 i Stockholm. 
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Borgå den 11 Sept: 1867. 

Mina kära Barn, Walter och Lina! 

Ändteligen fick jag i dag Linas bref af den 1 dennes, med några rader af 
Walter uti. ... Det felades endast ett par dagar i sex veckor, sedan jag 
sednast hade bref från Eder. Så få ni icke låta det vara. Gamla akordet 
med Walter var, att längsta mellanskof mellan bref skulle få vara en 
månad, men så långt emellan finge dock icke vara det vanliga, utan blott 
undantagsvis så, och alldrig längre. Detta synes mig äfven nu kunna vara 
lämplig regel. Men för att det skall kunna gå så, nödgas man ock be-
svara hvarje bref nästan genast det kommit. Så gör ock jag nu, möjli-
gen af sänder jag dock icke detta ännu på par dagar, hinner kanske ock 
ej förr fullborda det ... 

Tyvärr har jag intet glads, utan blott bekymmer att omtala, och vill 
just derföre ännu qvarhålla brefvet någon dag för att möjligen veta när-
mare. Hannes ligger sjuk i H: fors i tyfus.1  Wasastjerna säger att det är 
en annan art med ett annat latinskt namn än den art han i våras hade. 
Hannes sade det ock sjelf ren i våras, att om det lindriga tyfus anfall 
han då hade, än möjligen skulle skydda honom mot samma slag af tyfus, 
så skulle det åtminstone icke fria honom från det andra slaget. Han till-
bringade sednare hälften af augusti hemma, hjelpte Runeberg med infär-
den till staden dit vi den sista Augusti inflyttade och for den 3dje Au- 
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gusti2  till H:fors. Redan de sista dagarna i hemmet klagade han sig vara 
febrig och ej rätt rask, men det föll ingen in att dervid fästa någon vigt. 
Emellertid blef det småningom värre så att han sista söndags nödgades 
intaga sängen — 

Bref ha vi haft alla qvällar med ångbåten. Ännu i går aftse hade han 
icke yrat, men tyvärr är det ej annat att vänta än att det skall bli svårare. 
Ledsamt är att nu alla bröderna äro borta. Tengströms med hjelp af en 
mamsell från Klinikum sköta honom nu. Fredrik ville nödvändigt lemna 
både gymnasium och läsning och fara för att sköta honom, men Carolina 
afböjde det nu tills vidare. Räcker sjukdomen länge blir det väl ändå en 
nödvändighet att resa. ... Gud bevare min älskade Hannes, den käre 
älsklige gossen. 

Jag är alldeles af Linas åsigt i afseende å Eder boning hos Benzens. 
Det der chinesandet är en sak som konstnärer taga lätt, men som als icke 
är förnuftigt. Man gör mycket besvär åt andra, till ringa hushållning för 
en sjelf 

Det är roligt att gossen synes vilja arta sig. Lergossen3  menar jag na-
turligtvis. Men en stor förskräckelse har jag för att Åberg skall anse 
sig ha fått för litet för sina pengar och det är nästan säkert att han så 
kommer att göra. Betänk ock hur mycket mindre kostsam för Walter i 
sjelfva verket en sån der liten herre är, emot en som Ilmarinen. En an-
nan sak är om man beräknar att Walter arbetar sina tre månader på 
gossen, kanske mer, då blir det minsann ej för drygt sen alla kostnader 
avräknats; men månne han ock ej varit en smula lat? Icke dermed sagt 
att detta sort arbete just alltid går att ta och arbeta på, som på en stick-
strumpa. Men med alt detta vet jag förvisso att det kommer att anses 
för dyrt. För gruppens stora gubbar begär ju ej Walter stort mer än hälf-
ten det priset per stycke, och är det väl gifvet att gossen är så mycket 
bättre gjord? Hur dyr monne en sån liten en blefve i marmor? Monne 
den ej för 1000 fm till, kunde huggas, och då vore det ändå något för 
Åberg att äga. Icke för att jag vet om han ville kosta ens detta på den, 
men oklok vore han annars. Men jag känner i luften att han kommer att 
anse dig ha dragit opp honom om han får endast den lilla gipsgossen 
för 2000 fm. Kunde du hitta på något att ge honom till Fyllnad helst. 
Roligt blir att en gång få se ett arbete af Wallis. Besynnerligt att från 
Paris vi ej hört ett enda ord om något bildhuggarverk, att ej ens tala 
om Walters. Ingen enda bildhuggare måtte fått pris. Ingen enda har 
blifvit med nån slags erkännande nämnd i de tidningar vi se. 

Lyckliga Ni, mina unga alla, som ej behöfva se eländet i hemlandet, 
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sådant det otvifvelaktigt i år förestår — Rågskörden blef usel, på de 
flesta ställen missväxt, den står redan till 30 mark tunnan och är svår 
att få till något pris. Kornet och hafran stodo vackra, likså potäterna, i 
förra veckan var tvenne frostnätter, de skadade på många orter den vackra 
vexten så att man åtminstone ej tror sig få utsädesdugligt korn och hafra, 
om det än till någon del duger till föda. Öfveralt samlas mossa för att 
blanda i brödet, och anordnas om huru det skall ställas med de skaror af 
tiggare som kringströfva. Ej mera gubbar, gummor och barn, nej, hela 
hushåll, man, hustru, barnskara. Dessutom medelålders och unga män 
och quinnor. På Kroksnäs der förr om somrarne möjligen synts en eller 
annan vandrare på sommarn, der tågade nu dagligen den ena skaran af-
lösande den andra. Den arma jordägande allmogen äger ej bröd för sig 
sjelf och har tiotal fremmande personer om dagen att föda. Sorgligast 
är att tänka på att hela vårt folk förderfvas af ett sådant ziguenarlif som 
det för. Hvad blir det af det uppvexande slägtet? Ack, käre Wallis, inga 
atelierer bygges för konstnärerne der det gäller all ansträngning att fol-
ket må kunna ens lefva. Kronan har inga inkomster, hvem skall betala 
utskylder, der folket äter bark och mossa? Der det ena handelshuset efter 
det andra ramlar, och handeln ligger nere. Der alla industriella företag 
ramla, der bondens ko säljes på exekutif auction för tio mark, och otaliga 
hemman tages i mät för kronoutskylder såväl som lösegendomen, och för 
altihop betalas sen så mycket att omkostnaderna för utmätningen jemnt 
bli gäldna och ej mer. Det är så hjertskärande, så rent af sönderslitande 
att tänka på vårt arma land. Det är som jag nyss sade åt Rbg: Hade man 
dock fått dö för några år sedan, så hade man somnat i ett ljuf t hopp 
om en framtid för Finland, nu hinner man ej mera få se ett skimmer till 
dagning, så länge kunna ej vi gamla lefva. Olyckligast af alt anser jag 
dock tiggeriet verka, ty det tär på roten till en bättre framtid. Arbete 
för den som ville arbeta finnes icke, ingen har råd att löna arbetare, och 
så vänjer sig en hvar från arbetet och tiggeriet med alla dess olycksfölj-
der blir hufvudnäringen i landet. Man ordentligt täres sönder af dessa 
bekymmer. Stackare dem som lefva af sin jord, äfven de som förr varit 
förmögna. Mimmi Rotkirch och Albertina Öhman som jag talat med, 
ha af sin råg hvardera fått 3dje kornet. Hvardera ungefär hälften av kvad 
de för egna underhafvande behöfva. »Utsäde skulle köpas, halfva bröd-
födan åt statfolket köpas, hvar skall man ta pengar, ingenting från god-
set att sälja», sade Albertina i går. 

... Robert är sedan några veckor i Manchester, anställd tills vidare 
som ritare, hos Herrar Collier et comp; genom Wahrens utmärkta god- 
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het och myckna besvär fick han plats. Utan lön eller någon slags inkomst 
förmodligen och utan att behöfva betala något — Han säger sig på resan 
till England hafva af medresande Engelsmän rönt oförmodad välvilja och 
vänlighet. I Manchester hade man varit blott få dagar när han skref. »En 
underlig stad, alt sotigt och rökt så väl hus som folk.» I staden blott 
arbetskontor och varulager, familjerna bo utom stan. Hvad han säger 
sig mest sakna är vatten. Nån slags å eller dylikt finnes väl, men dess 
vatten »skulle insjöarna i Kroksnäs svintåget skämmas för att bjuda åt 
en hederlig gris». 

Från Hanna bref i går. De florera och må väl. Skulle flytta till ett 
annat rum, som ej kostar mer än 40 frs i månaden. Priserna synes mig 
i allmänhet oförmodat hjelpliga i Paris. Att ej tala om ett klädningstyg 
Hanna köpt, hälften i pris mot här. Hon hade hållit på att tappa bort 
sig då hon ensam vandrade i bodar för att handla det, men tack vare 
kartan i Bädeker, som hon medhade, kom hon snart på rätt. Ludvig och 
Hanna ta gemensamma franska timmar, en hvarje dag. Strängt hushålla 
de för resten. Jag hörde af ett par ungherrar, finnar, som hade förundrat 
sig öfver deras förmåga att resa på ett billighetståg, tredje klassens vagn, 
från Liibeck till Paris. Ungherrarne funno saken för svår, och flyttade 
sig snart från tredje till andra klassens vagn. Jemt äro de i rörelse att 
bese och färdas inom och utom stan, Ludvig mycket på exposition, också 
Hanna ofta nog. Lorenzo färdas stundom med på färder till Versailles 
o.s.v. Han är åter eljest mest på sina hospitalsvandringar och följer lä-
kare ronderna. Från honom har nu på ett par veckor ej varit bref. 
Hvad Hanna prisar är möjligheten att gå klädd just som man vill. »Med 
min gamla hatt går jag på Louvren, på exposition, hvar som helst, ingen 
syns märka det, trots förmaningarna i hemmet köper jag mig således 
ej ny förr än i höst». Omtalar också en äfventyrlig drapering som hon 
en afton föranledts att göra med sin klädning, men huru hon än tittade 
sig omkring, syntes henne ingen som skulle fäst sina ögon på hennes 
kuriösa kostym. 

Något särdeles om Runeberg vet jag ej. Han har mest varit vid sitt 
vanliga. Jo, Du Walter är mig en vacker fågel, som för Augusta Berg-
bom4  klagar öfver brist på vänlighet i hemlandet, eller så ungefär. Hade 
Du ej din lilla, snälla Lina nu som egen, så ville jag tryggt säga Dig att 
sammanlägg all vänskap Du åtnjuter der i fremmande land, så förslår 
den ändå ej ens emot gamla Mammas ensam, att ej ens tala om bröder 
och andra anförvandter. Men kärt och roligt är att finna att Du mötes 
med vänskap, och tyvärr torde utlandets vänskap bli Dig af mera vigt 
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än hemlandets, ty jag fruktar storligen att för konstnärn vexer än mindre 
bröd här hädanefter än hittils. Här går alt tillbaka i denna nödens svå-
ra tid. 

Den 12te Sept. 

I går aftse hade vi som vanligt bref om Hannes. Det var i det hela så 
godt man kunde hoppas, d.v.s. tillståndet var ej sämre än dagen förut, 
och det är just ej mycket mer man kan hoppas på ännu på länge. 

... Jag har i dag varit rätt nedstämd, den allmänna nöden, de sorgebud 
om huru frosten förstördt landets sista korn, hvilka fylla tidningarna, 
min alltid sig lika dagliga sorg som jag alldrig kan vänja mig vid — 
Rbgs olycka nemligen, så nu Hannes sjukdom, frost åter sista natten som 
väl tog hvad som möjligen ännu fanns att taga, och ledsamheter äfven 
af andra slag, mindre verkliga kanske, men ej derföre mindre nedstäm-
mande, hafva förenat sig att göra mitt sinne tungt. 

... Det vore roligt att veta huru C. Winthers ögon nu äro. Stackars 
menniskor hvad de haft mycket sorger, när nu ock Dottren är så sorgligt 
med. Jag tycker det är helt tråkigt att Du ej fann mera behag i denna 
familj som jag småningom tyckt mig bli helt bekant med. 

Stackars Isu Sucksdorff, jag har ej als hört huru han genomgick pröf-
ningen af sin skingrade illusion. Det gjorde mig rigtigt hjertligt ondt om 
honom. Sorger finnes af så många slag. Anette Reutersköld har denna 
tid haft den svåra oro att hennes älskling, systersonen Waldemar (Ebe) 
Becker, Öfverste Löjtnant i Maximilians tjenst och adjutant hos general 
(ja siså, nu undfaller mig detta denna tid så ofta nämnda namn) jo att 
besagde Becker, af Walters år, tror jag, nu är Juarez fånge och således 
föga säker om sitt lif. Dock har man skäl tro att [han] slipper med lifvet. 
Bref från honom har varit införds i våra blad. Han framstår der som en 
dugtig officer, som ock alt skäl är att tro honom vara, hvad han än sen 
för resten är ... 

Hur och när kommer Walters grupp från Paris? Skall den expo-
neras i Petersburg vid då der pågående exposition? Vojsch, käre Walter, 
har du då ingen gynnare som kunde tala på hög ort för att gruppen 
skulle köpas der. Pariser tidningar fnurra öfver att ej ha haft fribilletter 
till svenska studenternas sång och säga sig således icke kunna bedömma 
huruvida de sjungit bra. Det lär så vara att de gunstig herrarna vilja lö-
nas med minst sagt artigheter för att tala om en konstprestation. Åter 
i dag var i Dagbladet, nej i Svenska aftonbladet, en tysks omdöme om 
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skandinaviska måleriet på exposition men om bildhuggeriet talar ingen. 
Rigtigt besynnerligt. 

Hvad menar Prior med att han arbetar blott för eget nöje. Att han 
är rik nog för att ej behöfva leiva af sin konst, eller att hans arbeten 
icke köpas, just emedan folk vet att han ej behöfver det? ... 

• • 
1  BAS 203 f. 
2  Misskrivning för »september». 
3  Merkurius uppfinner lyran. 
4  Augusta Bergbom, f. 1847 i Vasa, g. af Heurlin, syster till Emilie och Kaarlo B. 
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Borgå den 24 Sept. 1867. 

Mina älskade, kära Barn! 

För att låta Eder veta det Hannes nu, med Guds hjelp synes förbättras, 
skrifver jag i dag, ehuru jag ej haft, eller ens kunnat hinna få svar å 
mitt sednaste bref af den 12te dennes, hvilket väl kommit Eder till handa. 
Vi ha i dag tisdag och redan de sista dagarna af förra veckan började det 
se ut alt litet bättre med Hannes. 

... Från Paris borde väl i dagarna komma bref. Jag har ej haft bref 
sen den 10 dennes från Lorenzo, men fru Öhman hade mera nyss bref 
af Hanna och våra bref äro temligt gemensamma. Att Lorenzo skulle resa 
till Wien, skref jag ju redan. Nu har jag ändtligen genom Hilda Björksten 
fått Eder adress, sista brefvet adresserade jag till Prior liksom det näst 
föregående. Ludvigs nuvarande adress är: rue de Vaugirard 13. Roberts 
adress i Manchester är: Case of Messrs Will Collier et comp: Engeneers, 
Greengate Salford, Manchester. Lorenzos förmodar jag nu för tiden vara 
Wien, poste restante. 

Dagens tidningar medföra berättelser om kolera panique från Albano 
Genzano och Rom. Godt är att Ni icke äro der. Nu är väl dock att 
hoppas att det ej mera borde länge räcka. Nästsista Dagblad hade uppgift 
att tvenne personer i H: fors dött i kolera.1  Sista bladet nämner intet om 
saken, så att den väl ej som epedemi utbrutit. Måtte blott icke svält 
komma att taga mera folk i vinter än en koleratid brukar taga. Rysligt 
hotande ser det ut. Till årets slut kan födoämnena räcka, skrifves från 
någon socken här i Nyland, sen är det slut. Ja så ungefär hörs det från 
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alla håll. Gud hjelpe, men förfärande ser det ut. Det talas om att Styrel-
sen skall söka till att få låna några millioner för att bygga jernväg, (jag 
vet ej hvilken, troligen till Petersburg) för att sålunda skaffa arbete och 
derigenom bröd åt hungrande. Kanske ha ni sett i Danska blad om att 
på gränsen mot Norge har man funnit guld så väl på Finska som Norska 
sidan. Skada blott att det lär vara obetydligt. Skulle nog behöfvas. De 
flesta uppgifter af de få man sett, synes mena att knappt vanlig dags-
penning kan vinnas. Redan det vore minsann ej illa då många tusental 
tiggare af arbetsför ålder kringvandra utan att finna arbete, om icke ty-
värr det nordliga läget skulle göra en guldsökar koloni ytterst svår att 
skaffa föda åt och snart lägger snön och vintern hinder för vidare arbete, 
så att icke är detta att hoppas på ens som ett nödtids arbete. Något som 
skulle vara att räkna på för resten, tycks ingen satt i fråga, men en och 
hvar ryckte dock på sig vid första noticen och tänkte: skall dock de 
hungrande sålunda få bröd, men tyvärr tycks det ej bli så. Gud hjelpe 
hvad skall slutet af eländet bli? 

... Bekymmersamt ha vi haft under Hannes sjukdom, nu har man 
börjat lugna sig i afseende å den, men en allmän förstämning synes så 
rådande hos folk i allmänhet att man äfven deraf nedstämmees. Kommer 
fru Öhman så är hon på väg för att fara från gård till gård för att söka 
få uppköpa spannmål hon har ej för sitt husfolk ens. Kommer Mimmi 
Rotkirch: ja hon har fått 1/3 emot vanliga års skörd, och måste köpa 
föda för sina underhafvande, kommer fru Lindfors: hon talar om huru 
hon af sin grannfru på landet fått varmbröd af mossa och hur hjelpligt 
godt det var, fru Nordström så beskrifver hon huru fru Wallgren dag 
ut dag in gör försök och lutar mossa och bakar och försöker alla methoder 
på arbetshemmets bageri för att få dugligt nödbröd, och så deremellan 
läser man tidningarnas uppmuntrande berättelser om huru tvenne per-
soner svultit ihjäl o.s.v. Och så deremellan hör man hur af de lägre klas-
serna många äro disperata på herrskapernas gemenhet att vilja att de 
skola äta nödbröd, och så berättelser om stölder och rån, t.o.m. i vårt 
förr i det afseendet så lugna Borgå — icke är det just att undra på om 
man slutligen blir modstulen till sinnes. Och när man sen hör den kla-
gan: ja köpa råg, hvar taga pengar om än rågen funnes, men det finnes 
ju ej till köps, och detta af dem som hittils gällt för förmögna, huru skall 
det då se ut i de fattigas hem. 

... Jag vet ej om jag skref om att den tafla Rbg för 2 år sen af A 
Frosterus beställde var färdig. Alexandra skall dock ha hemtagit den igen 
och lofvat återsända den med sista ångbåt. Nog har hon gjort sitt bästa, 
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få nu se huru lyckad den är. Icke kom utgiften väl till pass, man har 
rysliga utgifter denna höst eljest, men det går nu väl dermed på något 
sätt. Till taflan hade vi ren sändt pengar, men då hade hon tagit den åter. 

... Har Walter något tänkt på hvad han skall göra för ett arbete till 
det Helsingforska bolaget? Gör du nån skizz i Köpenhamn dertill? Be-
rätta nu vackert alt, smått och stort om Eder. Ännu minnes jag hvad Du 
skref om Blochs2  och Priors mindre glada sinnesstämning — Nå kanske 
de gode konstnärerne bara sucka efter andra skönheter än konstens. Det 
är icke alla som ha en liten snäll hustru i hemmet för att fröjda deras 
hjerta. 

Att lemna en bit tomt papper är visst emot min natur, men posttimmen 
är inne och jag vill ej försumma den att ni må få höra af Hannes. Kär-
liga och hjertliga helsningar från Rbg och Fredrik. Hälsen ock kunder 
och bekanta som ni råken. Deribland tar jag mig friheten räkna Bentzens. 
Är Dietrichson i Köpenhamn hälsas ock han vid tillfälle. Huru mycket 
set professor Winther? Kan han läsa? De hälsas vid lägenhet — likaså 
Prior, Harald Paulsen m.fl. Andersen som Du, Lina blef så god vän med, 
vore visst ock skäl att vid tillfälle helsa från Rbg. Ehuru en af hans var-
maste beundrarinnor3  vågar jag ej till honom sända helsningar. 

Gud vare med Eder och gifve Eder alt godt. Eder, käraste Barn, önskas 
all sällhet af Er gamla Mamma. F. Runeberg. 

1  HD 21. 9. meddelar att två personer har insjuknat i kolera. 
2  Den ,danske målaren Carl Bloch (1834  90), g. i maj 1868 m. Alma Trepka (1845-

86). Bloch vistades redan i början av 1860-talet med statsstipendium i Rom. Slog 
igenom med sina folklivsbilder 1865, en av de främsta i sin generation. 

3  Ett visst släkttycke mellan Andersens sagor och Fredrika Runebergs Teckningar och 
drömmar liksom mellan de två sagoberättarna själva framhålles Fredrika Runeberg 322-
324. 
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Borgå den 15 october 1867. 

Mina kära, älskade Barn, Walter och Lina! 

Det är med glädje jag nu ändtligen tycker mig våga säga Eder att Hannes 
ändtligen tycks hafva öfvervunnit sin svåra sjukdoms värsta stadium. 
Carolina skrifver i går: »De bästa nyheter sedan Hannes insjuknade kom-
ma i dag, nemligen att han är feberfri». ... Min längtan att se honom har 
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hela tiden frestat mig på det högsta att resa till H:fors. Och dock har jag ej 
rest, emedan jag ej kunnat ändå göra någon nytta der och ändå skulle 
saknats hemma. 

En annan god nyhet är att Robert fått sig ett anslag af 800 m/. Sum-
man är väl ej stor, men i statens nuvarande trångmål är detta redan myc-
ket och var särdeles välkommet och behöfligt för Robert, ty det ville 
på intet sätt låta göra sig att hemifrån fylla hela behofvet för hans ute-
varo i år. Huruvida han kan lyckas att få det äfven för ett annat år blir 
en annan sak. 

Ännu mina kära barn, har jag icke tackat Eder för Edra bref, hvilka 
jag den 30 Sept. inhändigade. De voro ganska färska, ty deras sednaste 
datum var 22. Hvad det är fägnande att veta Eder ha det godt! 

Willebrands blef oss en slags helsning från Eder, genom det han 
hos Carolina omtalt sitt besök i ateliern. Han hade berömdt Mercurius. 
Att Lina ej var mera skral än för ögonblicket vill jag hoppas. 

... Huru länge bli Ni i Köpenhamn? Litet tråkigt är att det i Rom är 
bullersamt. Troligen varar det dock ej länge. 

Åbergs en son som har lungsot, reste ut med ett fartyg för nån tid 
sedan. Jag tror han skulle till Rio Janeiro. Naturligtvis i hopp om att 
stärka lungorna. Han skall dock blifvit så dålig att han nödgats qvar-
stadna i Norge och skall der ligga inför döden.1  Föga blir i dessa be-
dröfliga tider hans sinne nog fritt för att bry sig om hela sin Mercurius. 

Hvad skall jag ur den yttre verlden berätta? Jag vet intet. Det ta-
las ej just om annat än om nöden och de åtgärder till dess motarbetande 
som vidtages. En ganska god plan i mitt tycke, om blott den fås i gång, 
är ett aktiebolag af tusentals aktier med ringa värde för hvarje aktie. Bo-
laget skall genom, ombud på många orter i landet uppköpa slöjdalster 
af alla slag och försälja dem så vidt möjligt i utlandet, men också i hem-
landet. Meningen är att försöka ställa det på affärsfot, såvida att ej åt-
minstone stor förlust skulle uppstå, om ock ej vinst blir att i penningar 
påräkna. Man hoppas sålunda att lyckas för framtiden uppamma en el-
ler annan inbringande industri, så behöflig i ett land der skörden ofta 
slår felt, äfvensom att för ögonblicket kunna anskaffa åt en del af 
folket något hjelp till bröd. Åt flere håll söker man att anskaffa under-
rättelser om hvad som på orten kunde vara säljbart, äfvensom profver in-
beställes af hvarjehanda för att föranleda folket här att tillverka sådant 
som på utländsk marknad har åtgång — 

Hvar och en som nu vistas å utländsk botten, må hålla ögonen öppna 
för hvad som kunde lämpa sig att här förfärdiga. Till norra Tyskland är 
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en person skickad i sådant ändamål. Af säckväfnader har på officiel väg 
anskaffats och kringsändts profver. Smörkäril har en handlande inför-
skrifvit och kringdelat jag tror det var 50 st. till prof. Alla trädarbeten 
synas vara särdeles lämpliga för vårt land att slöjda, men man hoppas 
på mycket annat ock. Simplare ylle och bomulls väfnader, mattor, ja 
hvem kan räkna opp de otaliga artiklar som man nu anser värda att upp-
muntras. På landtbruks mötena har man sett en mängd goda slöjdalster 
exponerade o.s.v. Hvad jag ej skall försumma att erinra om är hvisplar. 
Jag hörde af en gammal tysk fru förr i Åbo, som i hela Finland fann 
intet annat värdt sitt gillande än våra finska hvisplar. Man nyttjade på. 
hennes hemort endast jernhvisplar. Huru är härmed förhållandet i Kö-
penhamn? Nämn härom, äfvensom om Ni skulle råka se något som 
kunde vara skäl att härifrån utföra. 

1 afseende å »nyheter» som jag ingenting känner af, tröstar jag mig 
med att Linas egna väl skrifver om hvad som hörs. Jag är så ifrån verl-
den art jag intet vet. Gabriel Lagus firade här om dagen sitt bröllop, 
likaså Doctor Wieselgren och fröken Hjelt. Att Nordström är bra krasslig 
och tyvärr ser ut att knappt lefva länge är en sorgesak att nämna. ... För 
några dar sen hade jag bref af Tekla Knös,2  jemte ett par böcker till 
Rbg. Det var rätt roligt och skall jag besvara så snart man blefve fri den 
tyngd som af Hannes sjukdom legat öfver en. Dertill af Onkel Adam% 
en fotografi af hans Sätra och Runeberg ett porträtt (fotografi) af Ma-
nilla Borgen4  (de döfstummes). Vi ha således varit i tur denna tid. 

... Här om dagen köpte jag hem ett bröd af mossa med 1/4  del råg. 
Mig föreföll det sämre än jag väntade, men lär väl ock kunna lyckas 
bättre ibland. Oppätit blef det dock — Jag var den som tycktes finna det 
sämst. Jag tyckte det var illa bäskt, andra besvärades icke så deraf. Ar-
betsinrättningen här lär nu vara i gång — 

Hvad jag knappt vågar nämna af fruktan att snart drabbas åter af sor-
gen, är att det nu åter varit ett litet längre mellanskof utan något af 
Rbgs anfall. Det är dock icke ännu fullt tre månader ens, men det har i 
år just ej orkat dröja stort mer än två månader emellan. Emellertid lefver 
man alltid i den ängsliga förväntan att det skall komma, när man hun-
nit litet framåt ifrån ett föregående anfall. 

Pennan föll mig ur handen och vållade en plump och så skar jag af 
bladet. Nå, icke har jag heller just något enkom mera att säga. Jo, om 
den Åbergska beställningen. Nog är det ändå på sätt och vis illa att icke 
begagna sig af alt som han ville bestå, ehuru dermed naturligtvis icke 
menadt att ej ge honom valuta för sina pengar. Nog räds jag det ej går 
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ihop sen heller med marmor funderingen, synnerligen nu när han nu är 
nedstämd. Roligt vore att veta hur Takanen reder sig, äfven i språkligt 
hänseende. 

Utmärkt roligt är att Lina är så snäll och skrifver om så mångt och 
mycket af hvad som angår konstnärerna, likså skref Wallis ju ock något 
derom. 

1  Otto Leonard Åberg, död 1867. 
2  Se närmare BAS 205 f. 
3  Pseudonym för författaren (och läkaren) C. A. Wetterbergh, som enl. Snoilsky var 

den förste svenske förf. som hade »förstått och, skildrat fattigdomen». I Runebergsarkivet 
i Borgå bevaras 16 brev från Onkel Adam till Fredrika Runeberg under åren 1861-77. 
De berör litteratur, familjetilldragelser, innehåller böner om bidrag till barntidningen 
Linnea, som W. i början av 1860-talet blev redaktör för m.m. Fem av Fredrika Rune-
bergs brev till Onkel Adam finnes i behåll, fyra tillhör Svenska Litt.sällskapet i Finland, 
det femte Onkel Adam. — Se ock Ernst Brydolf, Kring några Fredrika Runbergbrev. Nya 
Argus 1947, s. 128 f. 

4  Pär Aron Borg, grundare av Manilla dövstumsinstitut i Stockholm. 
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Borgå den 20 oct: 1867. 

Mina älskade Barn, Walter och Lina! 

Nå nu måste jag rigtigt berömma Eder och medge att Ni varit snälla, ty 
nu har jag att tacka Eder hvardera för tvenne bref. Det första brefparet af 
den 29 oct: hade dröjt litet längre på väg än det sednare af den lite dennes 
och så kommo båda fram inom föga mer än en vecka. Tack för den glädje 
de skänkte mig. 

... Mig synes att det rätt är ... att ni bege Eder, ju förr dess hellre, på 
färd till Rom. Jag räds att menniskorna anser Walter dertill på visst sätt 
förbunden, och dessutom blir det altför lång frånvaro innan Walter åter 
kan i tiden bli färdig att återvända från Rom, när Ni så länge dröja redan 
i Köpenhamn. Ni hafva redan varit der snart fem månader, och det blir 
en betydlig förlängning af Eder utrikes vistelsetid. Walters gosse har ju 
så länge ren varit nästan färdig — Kjellberg! ! 1  

En annan sak som jag dessa dar funderat på är den; efter Walter funde-
rade på att för gossen af Åberg begära 1,200, men han gjort beställning för 
2,000, så ville jag ej låta de återstående 800 gå Dig ur händerna. Hurudan 
fundering vore det, efter Du ändå har i sinnet att äfven utföra liten Amor 
till pendant åt honom, om Du skulle säga åt Åberg ungefär så: här sän- 
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der jag nu en del af hvad jag för Edra 2000 gjort, och mitt pris är 1,200 
för denna Mercurius. För de återstående 800 är min mening att vilja 
lemna en pendant till Mercurius. Det synes dig väl kanske litet surt att 
lofva lemna auror för detta pris, men dels behöfver du ju icke så afgjort 
gifva löfte härom, att du icke skulle kunna sälja den åt annat håll, om så 
erbjöd sig, dels kunde du kanske i så lyckligt fall kunna taga äkta form. 
Finge Du åter ändå ingen ann köpare, så synes mig bättre att ha att på-
räkna 800 än att bli liggande med den. En tredje sak, som jag anser rigtigt 
vigtig och som Du väl troligen tänkt på sjelf är: Att få Mercurius till 
Finland blir numera i höst icke möjligt. (Vi ha full vinter, i natt tänker 
jag det varit 15 å 16 grader Celsii). Säkert förgår icke vintern utan någon 
exposition i Köpenhamn. Efter Du anser Dig ha något skäl att vara nöjd 
med gossen, så bör den nödvändigt exponeras. Du har ju vänner i Kö-
penhamn, som nog uträttar detta. Men än mer. Du bör ge någon i com-
mission att om i någon tidning något fördelaktigt bedömmande skulle till-
falla den, bladet eller af skriften deraf, blefve oss tillsändt, dels oss gamla 
till uppbyggelse, der vi »i natten sitta», dels för ditt namn i allmänhet 
i hemlandet, men mest och framför alt, för att ge Åberg tillfredsställelse 
med sin handel. Nu har jag rigtigt slagit mig på rådgifvare yrket. Ja ännu 
litet i den vägen, som dock kanske redan är för sent. Jag menar nem-
ligen att under kolera och orolighets tid i Rom säkert svärmen af resande 
betydligt förminskats, och i följe deraf godt tillfälle är att få rum billigt, 
äfvensom troligen äfven lätt att få inköpa hvad Ni till Edert lilla hushåll 
behöfva. Men nu strömma väl snart åter folk dit. De penningar Wallis 
hemifrån skulle få till bosättningshjelp i Rom, hafva nu icke ännu be-
höfts, men icke har heller den dertill påräknade summa blifvit inbetald 
från det håll den bordt komma. Nog är den nu lofvad i December åtminsto-
ne någon del, få se om den kommer. Ännu en affär är att omorda: Wal-
ters fordran för Rbgs kollosala byst.2  Dermed förhåller sig så att me-
ningen lär varit att hopbringa summan denna höst, genom föredrag o.dyl: 
Såsom tiden nu är, är ej att tänka på att få ihop pengar till något annat 
ändamål än för de nödlidande. Altså måste du ha tålamod tills vidare — 
Så ungefär lydde det besked jag fick genom Fru Strömborg. Till den saken 
stod intet vidare att göra, eller ens att anmärka om, fast det nog är litet 
tråkigt för Dig om Du måste angripa lotterifonden, innan Du något gjort 
till vid arbetet. 

Hvad skall jag veta att säga Er härifrån? Till en början om Rune-
berg, att det ej varit någon rätt god tid nu ett par veckor bortåt. Han gör 
ej så noga nånsin reda för hvad honom fattas, men humöret har varit 
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mera oroligt och icke har det velat vara bra. Denna tunga mörka tid är i 
sig sjelf redan alltid svår. Det tycks numera ha blifvit väderlekens vana 
att börja vintern redan i nov. Fullt slädföre överallt. Isarne ligga och 
spannmålslasterna slippa ej mera fram. Åtminstone sex långa månader 
ha vi nu att påräkna innan åter sjöfart kan börja. 

Med sista resan »Borgå» gjorde härifrån afreste Hannes. Betydligt hade 
han tagit sig under sin hemmavaro, men det var ock tre veckor som han 
var hemma, och fullt menniska tyckte han sig icke ännu vara, dock så att 
han tyckte sig småningom börja kunna vidtaga med arbete. 

Detta skref jag i dag morgons, nu är det middag och jag har i dag 
haft den glädjen att bli dementerad i afseende å Rbg. Han har denna för-
middag varit så alldeles ovanligt »snäll». Han läste opp för mig utantill 
en lång ramsa, hela början af Tegners Axel, och det gick så bra. Skulle 
han så kunna tala vore ingen nöd. En södan öfning alla dagar skulle göra 
honom så utmärkt godt i afseende å talförmågan. Dertill lät han leda sig 
ut i köket för att se på hur det tar sig ut, der tapetseras och omställes litet. 
Också i går lät han leda sig in i sitt eget större rum, på veckotal har han ej 
varit utom sängkammarn. Gud gifve att det nu blefve åter en gladare tid, 
som skulle ingå! 

Ludvig och Hanna äro fortfarande i Paris och tyckas vara nöjda der. 
Tomt säger sig Hanna dock ha när Ludvig är borta och hon är så alldeles 
ensam i den fremmande verlden. Sedan de nu blifvit vana vid orten, finna 
de ej lifvet så dyrt der. Hanna säger att de slå sig ut med 150 å 160 francs 
per månad. Jag tänker att de smått grufva sig för att ge sig i färd åter, 
och få börja ösa ut penningar. Hanna nämner intet om Walters grupp. 
Jag gissar väl att Prior lofvat sörja för äfven dess inpackande, efter han 
var i Paris för sin egen. 

... Af Lorenzo hade vi sednast bref af den 29 oct. Då var han ännu 
oviss om Fransmännen verkligen kommit till Civita Vechio.3  Hans bref ha 
varit så intressanta att jag straxt ansåg dem böra lemnas till nån tidning, 
men det blef ej af. Nu hade de hos Tengströms läst opp något för frem-
mande och Otto Schauman hade nödvändigt velat deras införande. Emel-
lertid hade Hannes varit tveksam och så lär det nu intet blifvit af, men 
jag tycker det var illa. Nu är det kanske för sent — 

... Man ernar i H:fors ge ut något album eller kalender för de nöd-
lidande och begärte bidrag. Vid noga letande fann jag en otryckt skizz af 
Rbg och var glad att få ge den. Sjelf gaf jag en liten teckning och tre 
små versstumpar. Nu hade de begärt äfven af Dig bidrag och Emil Ner-
vander som du lär ha lemnat fullmakt in blanco i den vägen hemställde den 
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till oss. Hannes var då hemma och efter moget öfvervägande lemnade vi 
»Stridssången» och, ja hvad heter stycket — »fågeln» tror jag. »Jag qvitt-
rade glad min första sång» menar jag äro styckets begynnelse ord. Vi fun-
derade mycket om det skulle vara bra att splittra det lilla förrådet, men 
blef nu vid sagde beslut. Äfven Carolina Runeberg skall ha gett bidrag, så 
nog blir slägten representerad — Alla möjliga pennor lära nu väl bidraga 
för detta ändamål, t.o.m. Stenbäck skall ha lemnat något -4  

Robert har nu fått anställning på en fabrik för ångfartygs maschiner 
i Newcastle on Tyne. En hans för detta kamrat i H:fors som något år 
redan arbetat på samma fabrik har skaffat honom den. På en annan 
fabrik begärde man af honom ej mindre än 7.500 mark för äran att få tre 
år arbeta på fabriken. Detta var i Manchester. Han ville ej öda bort sin tid 
med att sitta och rita, som han nu väl lär kunna godt förut och hörde sig 
derför om annan plats. Hans adress är nu: Newcastle on Tyne 68 Step-
henson street, Willington quay. Jag är också i det fall nöjdare, att 
Newcastle är en ort dit Finnar ofta komma och han förefaller sålunda 
mindre borttappad der. Nå nu har jag genomgått hela raden utom 
Fredrik. Om honom är ock just intet att säga. Han är så orimligt 
lång, den längsta af alla gymnasister, och sträcker väl nu på fjerde 
alnen. Så lång som Walter är han dock ej än, men förefaller utom-
ordentligt lång vid sina 17 år. Om Georg vet jag heller intet säga. 
Af Fredriks längd föll mig i minnet den famöse Waldemar Becker som 
var överste i Maximilians arme. Det sednaste man af honom hört var att 
han var dömd till fyra års fängelse jemte fler andra af samma rang. Sjelf 
hoppades han att Juarez dessförinnan skulle bli störtad. »Qui vivra verra». 
Mycket har han hunnit med i verlden, jag vet ej om han ännu är 30 år. 
Hans äfventyrlighet påminner mig om andras. Jag skref ju om Essen? 5  
90,000 m lär det vara som han medfört till Sverge. Det berättas att frun 
på sednaste öppet vatten ville, jemte dotren fara, men hindrades, och att 
försök gjorts t.o.m. med falskt pass men ej lyckats. Om detta är sannt vet 
jag ej, men det vissa är att flickan återvände från H:fors. Hvad godt de 
vänta sig af att hindra fruns resa vet jag ej. 

Till jul ordnas i H:fors en försäljningsexposition liksom i fjol ... 
Något Petersburger blad har laggt ut om hur i Finland all ordning är 

upplöst af nöden, hur röfvarband oroa vägarna till den grad att communica-
tionerne emellan städerna äro afbrutna och dyl: Dessa lögnhistorier göra 
väl nu sin rund kring utländska tidningar. Jag för min del är ej fullt 
säker på ens om vanliga tjuvnadsbrott ens tilltagit, men man tycker så, 
såsom vanligt är när uppmärksamheten fästes vid något. Om en skinka 
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eller ost förr stals, så talade ingen om en sådan ringa sak, nu får den 
vigt derigenom att man sammanställer det med nöden — Att deremot 
bedrägerier af större art äro allmännare är ovedersägligt och att det är 
en indirekt följd af det störda affärstillståndet. Mången som är hederlig karl 
så länge det går bra, griper till bedrägeri för att rädda sig när han ram- 
lar 

Naturligtvis skrifva Ni innan ni resa, och likaså lemna Ni väl i 
Köpenhamn adress om eftersändande af möjliga efter er af resa ankomna 
beef ... Hur föreföll Björnson vid den ära som han gjorde Walter att 
besöka honom? »Björstjerne» skrifver Walter, detta är hans dopnamn. 
Att Winters hälsas glömmes ej heller vid tillfälle. Paulsen likaså. Ha ni 
nån gång råkat Orgelnisten Sörensen? Det fröjdiga barnet. 

1 Syftar möjligen på Walters ord i brev den 26 mars 64: »Kjellberg arbeta[r] på si-
na fauner fortfarande det går icke alltid så fort heller och icke är han mycket flitig just». 

2  Den ursprungliga kolossalbysten i gips var signerad V. Rbg Borgå 18 30/3 67». Ut-
ställd på Kfs expo samma år. Inköptes 1867 till HU där eden ställdes upp i UB. Om 
bystens vidare öden se Marta Hirn, Runeberg i bild 100 f. 

En brunmålad replik av kolossalbysten beställdes 1867 av Borgå stads damer och 
skänktes samma år till Borgå lyceum för att pryda solennitetssalen. Enl. Bbl 22. 6. 1867 
var bysten »ett af samma modell taget motstycke till den i Universitetets bibliothek upp-
ställda». Det var som pendang till denna kolossalbyst i Borgå lycei solennitetssal som Wal-
ter Runeberg skänkte sockelfiguren Finland till sin fars och sitt eget forna läroverk. 

3  Civita vecchia. 
4  Kalendern Axet, en samling dikt och prosa utgiven till förmån för de nödlidande i 

Finland, med bidrag av Runeberg, Cygnaeus, Stenbäck, Topelius m.if 1. utkom 1867 i Hel-
singfors. Den innehöll Fästningsfångarne av J. L. Rbg, tre dikter av Fredrika Rbg: Vore 
jag vacker, Bittrast, Khan Edlis samt prosateckningen. Döva Lenas blommor. Av Walter 
Rbg ingick två dikter: Fågeln och Italiensk stridssång samt av Carolina Runeberg dikten 
Vid hoppets blomsterstrand. 

5  Carl Reinhold von Essen (1803-70), ,d. i Stockholm. Stabskaptensavsked 1831. 
Ägde efter sin fars död 1837 Jackarby gård i Borgå socken. Dottern Sigrid (1850-1912), 
skådespelerska vid Dram. teatern i Stockholm 1877-81. Lärarinna i välläsning i Hel-
singfors 1892. Känd främst genom sitt äktenskap m. August Strindberg 1877-91. 
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Borgå den 29 oct. 1867. 

Mina kära, älskade Barn! 

... Ja huru tänken 1 nu med Eder resa, när det är så oroliga tider i Rom? 
Och kvad gör Walter, om ni ännu nödgas dröja i Köpenhamn? Han lär väl 
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ej vilja der skizzera sitt tillernade stora arbete? Ja, käre Walter, det vissa är 
att skulle lotteriet, såsom en tid påtänktes, blifvit uppskjutit till hösten, så 
skulle deraf blifvit intet, och på åratal blir visst icke att hoppas på att i hem-
landet få sälja något, ens obetydligt arbete. Det är rent slut med den gry-
ende konsten nu. Man talar t.o.m. om att Konstföreningen skall upplösas. 
Det vore lika sorgligt, som det synts mig, att man nu för hushållnings 
skull, upplöst vår stora krigsmakt. De voro väl ej mer än något öfver 
4000 man, men nu skola till och med de bort. Det förefaller nog snöpligt. 

Den 30de. 

... Ja, kvad har man härifrån annat än ledsamheter att skrifva om. Jag 
tror jag nämnde att Jackarby Essen, som så många andra nu för tiden, 
rymt över till Sverge. Emellertid lär han i sista stund hafva skaffat sig 
af Schantz 1  (mins ej hans tittel) en borgen på en 20,000 mark hvarmed 
nån omsättning skulle ske. I dess ställe lyfte han pengarna och medtog 
dem också andra fula saker berättas om honom. Huru mycket af alt som är 
sannt vet jag ej. Genom hans konster står nu Drägsby Boije så på brandten 
att man tror Drägsby måste säljasla och Boije gå som sparf från ax, utan 
på långt när den behållning som Essen lär förstått att bädda åt sin Sigrid, 
som i dessa dar äfven rest till Sverge. Bankobilletter och dyl. som funnits 
lär hafva till hört henne, fadren hade skänkt henne dem och så voro de 
bärgade. Fred Essen är ännu här, men följer väl snart famillen åt, tänker 
man. Alt detta berättas, om alt sannt, ansvarar ej jag. 

Huruvida Schantz orkar hålla sig oppe vet man ej. Skref jag att Com-
mersRådet Gadd`' stupat. Det lär Siren dragas i olyckan. Han skall stå för 
honom i borgen på 10,000 rubel! 

Hvad som är fägnesamt är att Gallus Lindfors skall läsa flitigt. Se fin 
och städad ut och hålla sig oppe. Af Gensalen Standertsköld, fruns morbror, 
lär han fått 1000 rubel när han gifte sig, och säges så snart han dokumen-
terat sig genom någon bättre examen, genast få anställning vid morbroderns 
fabrik (Tula). Han skall derföre nu sträfva till graden.; 

Den 31. 

Hvad jag i går morgons innan Rbg vaknade hade skrifvit, hade jag 
heller sedan i går icke ansatts att fortsätta. När jag kom in till Rbg, sade 
han mig att han under natten haft ett af de olyckliga anfallen. Jag, som 
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låg i sängen invid visste intet. I det hela är det nästan bättre, när ett anfall 
skall drabba att det sker när han ligger i sin säng och ingenting kan man 
göra deråt, men det förefaller ändå så ängsligt att tänka att han kämpar 
en så svår kamp just invid mig och jag intet vet. Han var nu sedan, som 
vanligt efter, mera matt och aptitlös i går. Måtte det nu åter vara förbi 
för denna gång. Det var nu tre månader sedan sista anfallet. 

... Vi ha i dag så vackert solsken, något helt ovanligt denna regniga 
höst. Väderleken spelar i vår tid en så vigtig roll i alla funderingar att 
talet derom ej mera är att skratta om. Nu önskar man att ej vintern må 
komma för tidigt att mjöl och råg må hinna inhemtas. Dock talas om 
också att frost behöfves för att döda de massor af sniglar som skola upp-
kommit på åkrarna och förstöra brodden. Svåra profetior för nästa år 
börja redan höras, utsädesrågen —var mångenstädes dålig, brodden dålig, 
fläcktals utgången. Många åkrar osådda i brist på utsäde, med hvad mera 
det uppskrämda rygtet från olika håll berättar, men visst tänker jag att 
man nu icke skall redan börja misströsta, en gång måste ju åter bättre 
tider inträffa, men nog blir det långt innan Finlands folk åter hinner bli 
ens hvad det var för några år sedan, att ej tala om det framåtgående man 
då hoppades på, och icke se mina gamla ögon det. 

... En brefskrifvare från Åbo i Hufvudstadsbladet,4  omtalar många 
taflor af Ekman på expositionen som der pågick. Scener ur bondstugorna 
berömmes, mythologiska undvikes varligen med uttryck som visar att be-
dömmarn anser dem underliga, kanske misslyckade. En tafla Greta Hapa-
sulo spelande i en stugan för åhörare hade blifvit såld vid exposition. — 
Hanna nämner Lindholme jemte 2ne andra finnar med hvilka de besökt 
Versailles nyligen, »på taket af en jernvägsvagn» skedde resan dit. 

... Nu först kommer jag ihåg att jag icke lär hafva skrifvit till Eder se-
dan vi från Rom hörde af Lorenzo. Han var lycklig åt sin färd öfver St. 
Bernhard, och i allmänhet njöt af alt. Till Rom var han nyss kommen och 
skröt öfver sin praktiskhet bevisad deraf att han genast fann privat logis 
och ej als ingick på något hotell. Hela beskrifningen på hans färd vore 
af intresse för Eder, men för långt att afskrifva.7  I samma cupe befann sig 
7 garibaldianer som begåfvo sig till Rom och afgingo vid gränsen. Många 
flere för resten med tåget. Om dem han reste med säger han: unga intelli-
genta studenter, barnsliga och lifliga, altfön goda att skjutas af påfliga 
Zuaver. Då de märkte Lorenzos intresse för deras sak, meddelade de 
sig helt öppet. Visitationer skedde ofta, men »huru det var, så funnos 
då alldrig andra än några tjocka engelsmän». Huru metamorfosen skedde, 
redogör han ej. Att i Rom gäser under ytan tycker han sig se. Hade af 

205 



skandinaver ännu träffat endast Bravo med hans sekter. Priorn på St. 
Bernhard en intresserad man. Förvånad att Lorenzo var från Finland. Frågade 
om det var tyska här talades. Hade reda på våra långa dagar om som-
marn och korta om vintern; var intresserad af Lorenzos uppgift att hos 
oss barnen läsa om St. Bernhard, men menade att det väl var om hun-
darne. Med de sistnämnde kom Lorenzo i stor vänskap och fick hela skoc-
ken att följa sig med skällande och vänskapsyttringar. »Präktiga bestar». Till 
i november menar han sig vara i Wien. Om Robert är ej mycket att säga, 
hans lif går enformigt på ritkontoret. Till Liverpool har han varit på en 
tripp. Om hans ritningar yttras på kontoret »very nice» och då patron sjelf 
hade råkat se ett af honom nyss slutadt arbete hade han frågat hvem som 
gjort det, och sen han derom fått svar, lofvat Robert att få göra en 
construktionsritning bara skizzen blefve färdig. Han var dock i funde-
ring huru dermed skulle gå, ty det hade sen ej hörts af. Han har svårig-
het af språket och tyckes sig ej komma in deri så fort han skulle väntat. 

1  Fabian von Schantz (1839-1910), trävaruhandlare, konkurs c:a 1880. 
la År 1882 såg sig Anders Vilhelm Boije tvungen att sälja det gamla släktgodset. 
2  Fredrik Adrian Gadd (1794-1871), köpman i Helsingfors, kommerseråd. Kon-

kurs 1867. G. 1:o 1858 m. Rosalie Elisabet Sir&l, 1835-72. 2:o 1873 m. Linda 
Mathilda Sir&I 1848-1922. 

3  Wilhelm Lindfors var sedan 1866 g. m. Mae Plathin. Hennes morbror general-
löjtnanten Carl August Standertskjöld, 1814-85, var chef för Tula och Isjevsk gevär-
faktorier 1846-70 och hade många släktingar i sin tjänst. 

4  Småbreven från Åbo som behandlar expositionen ingick i Hbl 26. 9., 2., 9., 11. och 
16. 10. 

5  »Greta Haapasalo spelande kantele» utställd i Åbo före brevdatum ovan. Duken 
inköpt till Kf för 700 mk. I Ateneum, Helsingfors. 

6  Berndt Adolf Lindholm vistades 1867 på studieresa i Paris. 
7  Se närmare Estrid Furubjelm, a. u. 41 f. 

1868 
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Borgå den 7de Jan 1868 

Mina älskade Barn, Walter och Lina. 

... Enligt Edra sednaste bref, (tack för dem!) skulle Ni bege er på färd 
omkring den 15 dec, men när Ni ernade hinna Rom, skref ingendera, ej 
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heller hvilken väg Ni ernade taga. Öfver Wien förmodade jag dock. Från 
Lorenzo hade jag bref i julhelgen och han blott klagar öfver att ej ha 
fått svar på bref till Walter, altså hade åtminstone han ej träffat Er der. 
Fredrik påstår bestämdt att Ni nog julat i Köpenhamn. Ja, kvad vill jag 
dock nu annat göra, än efter Walters egen anvisning skrifva på Rom. Myc-
ket längtar man nu att höra af Er och Edra vägar. 

Men hvar Ni än vistas och färdens, mina kära, kära barn, så följer 
Eder dock tanken än mer lifligt om möjligt nu åter vid årsskiftet. 

Visst skref jag ju om att vi till »Axet», diktsamlingen för de nödli-
dande, hade lemnat af Walters verser tvenne. Den Italienska stridssången 
tycks ha vunnit bifall. Jag har ej sett mer än tvenne bedömmanden af 
boken i tidningarna, af hvilka det ena sade sig als ej befatta sig med de 
unga, han nämnde derför heller ej något om Dig, men Dagbladet mena-
de detta stycke vara det mest framstående af de ungas bidrag. »Axet» 
var inom någon vecka utsålds och ny upplaga togs genast. Har den sålls 
sig vet jag ej. Runebergs bidrag, »Fästningsfångarna» har blifvit mycket 
prisadt, och nog tycks jag ock ha kommit bra från saken. Till jul utkom 
allehanda nytt, Grefvinnan Linder, »Stella»,2  gaf ut: »En qvinna af vår 
tid». Malmström i Åbo, »Erik Fleming», skådespel,• Augusta Hisinger 
öfversatte och gaf ut för de nödlidande »en ung flickas anteckningar», Eme-
lie Björksten, (i Sverge utkommen) »Drottningarna», en samling små 
digter hvar och en behandlande någon drottning. Boken är försedd med 
porträtter af åtskilliga af Drottningarna och adresserad till Drottning 
Josephine. Om alla dessa arbeten tycker jag mig kunna säga att intet af 
dem går als under medelmåttan, men knappt vet jag heller just om något 
af dem går upp till särdeles hög rang i litteraturen. Dessutom ha talämne 
getts af ett par broschyrer, som ej just kunna räknas till det litterära om-
rådet: handlingarna i befodringsmålet vid Mäklinska professionen,4  ut-
gifna af Malmgren eller någon annan å hans sida, och en kostlighet af 
Gottlund, emot August Schauman och B.O.S. slutet af en långvarig tid-
nings polemik, som af Gottlund flere gånger dragits inför kämners rätten, 
men der han ej heller lyckats vinna upprättelse, oaktads alla sina andragan-
den än på vers, än på prosa. I all vår nöd här, har således ändå ej pressen 
varit alldeles sysslolös. 

Att Åberg hade yttrat obestämdt 1 å 2.000 m hade jag ingen aning om, 
jag trodde beställningen bestämdt gälla ett arbete å 2.000. Annars hade 
jag väl ingalunda fört talan för att ta ut till sista styfvem, tycker då 
tvertom att 1.200 blir ett ganska lämpligt tal. Föga tror jag han i våra 
svåra tider går in på marmor. Axel Hornborg som nyss var här och för 
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hvilken jag omtalade hvad Du skrifvit, eller jag tror han visste det 
förut, han menade att alt beror på Åbergs hymör. Skulle någon på lämplig 
dag framställa för honom hedern af att kanske vara den enda enskildta i 
Finland som ägde en marmorstaty, så skulle han straxt säga ja, men åter en 
annan dag likaså säkert rakt nej. 

... 1 dessa dagar beger sig Otto Schauman på lång resa, och tog hels-
ningar till Eder, ernade att så der pass i mars månad framföras i Rom. 
Några rika män hafva i sednaste tider lemnat verlden i dessa trakter: 
Sarflax Born,5  antages ha haft ej mycket mindre än 1.000.000 m. Pockar 
Broberg,6  och Handlanden Blomqvist i Borgå, alla täta herrar. 

... Om den harm som väcktes af att Malmgren ersattes för räklin, 
och att mot Nordenskölds anställande framgräfdes en gammal förord-
ning,7  torde jag ha skrifvit. Likaså om det stora bekymret att Finland 
af »strategiska skäl» måste bygga bredspåriga banor, åtminstone till en 
början den mellan P:burg — H:fors. Ryssland ger visserligen dertill 
10.000.000 m, men det anses föga hjelpa svårigheten. Robert är deröfver 
mycket olycklig som nu i England tagit notis om olika spårvidd. Tvenne 
herrar äro utsända för att söka lån för jernvägen. Snellman skall vara 
alldeles utom sig öfver att landet alldeles utarmas genom denna dyra väg, 
som för kanske nästan hälften mindre summa kunde byggas och under-
hållas fullt tillräcklig för landets hehof. 

Alt värre spörjes om nöden. Redan talas om ihjälsvultna. Gud i sin 
nåd måtte afvända att sådant åtminstone ännu är sanning ty hvar tar 
det då slut? För denna gång åtminstone skrifver jag nu härom inga de-
tailler — Få se om detta bref hittar Eder. Hjertligen hälsas Ni af Rune-
berg, och den långe Fredrik. Hannes har flyttat till Klinikum och till-
trädt sin befattning. Broder Fredrik är i rörelse ute, men fortfarande skral 
och minnet sorgligt borta. Det är så ängsligt med honom i sin ensamhet. 
Tengströms se om honom snällt, som vanligt med de kära sjuke, men 
han är ju dock så ensam mången stund, och långvarigt blir troligen och 
värre och värre detta sorge tillstånd — I Julhelgen bodde han rigtigt hos 
dem, i Hannes då torna rum. Ja vår jul? Tyst var den och tankarna hos 
Eder, ni kära alla ute i vida verlden. Rbg har dock varit på sitt bättre 
och då går alt — 

Så när hade jag glömt berätta den märkliga saken, att vi åt Strömborgs 
från våren, juni, hafva hyrt en bit af våningen som kommer att omstäl-
las och undergå general reparation. Handkammarn blir med trappa utåt, 
tambur, med dörr öppnad till matsaln som blir deras salong. Blomkam-
marn blir Strömborgs rum, och farstukammarn sängkammare. Förrn från 
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sistnämnda rum borttages mot farstun.8  Alt målas fejas. Härtills åtgår 
två års hyra, så icke är just mycket skäl att tro oss lefva tills det är 
betalt, men så har ju gården derpå vunnit. Sjelfva hoppas vi trefnad i 
flere af leenden af detta arangement. 

Ett dödsfall som ock torde böra nämnas är hattmakar Wexe11.9  
... Jag ernade sluta med det förra pappret, men måste dock ta en lapp 

till, när jag åter ser i tidningarna som nyss kommo, de många annon-
cerna om försäljning på alla håll af Sjöstrands bilder af Rbg. Och Dina 
stå der osäljbara! Ojsch! Icke nog med att inkomsten går dej ur händerna, 
men än mer tråkigt är att nu alla menniskor lägga sig till [med) dessa fatala 
bilder. Just i år köps af dem säkert mycket, ty allmänna tanken är den 
att Rbg nu är döende, då han är så sjuk. Men Wallgren anser det ej så, 
icke heller förefaller det mig så nu åter. Det är väl som Wallgren åt 
någon sagt: mera psykiskt än fysiskt. Det är den rysliga skakningen ide-
ligt. Knappt ett ögonblicks lugn emellan, bara illa, bara buller, bara dum-
heter som man gör osv. och så bråkar han ideligt visst ej så mycket med 
ord, men med ångest, med ryckningar med elände af alla slag. Ack, det 
vet ingen som ej ser huru svårt det är. Och sen den olyckan att jag ej 
hör som vållar så mycket ondt. Nu har han sjelf börjat höra litet sämre 
på ena örat, så fin än i sin helhet hans hörsel är, och då han så ligger 
på det goda örat och man naturligtvis talar med sänkt röst för att ej 
besvära, så händer att han ej hör, och då är det ock lika olyckligt. Läs-
ningen är som förr den enda trösten och den pågår ungefär som förr. 
Stundom blir dock hans oro eller ock svindel och matthet öfvermäktig 
så han för nån liten stund ej orkar höra. 

Låt höra om besöken på ateliern fortfarit, och hvad annat om den är 
att säga Tvärt slut i hast nu. 

Gamla Mamma. 

1  I HD:s ledande artikel om kalendern Axet 19. 12. 1867 skrives på tal om Walter 
Rbg: »För vår del anse vi hans Stridssång vara en av samlingens förnämsta prydna-
der och av bestående värde, så länge en brinnande allvarlig kärlek till frihet livar 
ett folk». Av Fredrika Runebergs dikt Bittrast röres »ett helt folk djupt . . . till del-
tagande i den ädla kvinnans sorg». 

2  Marie Linder (1840-70), f. grevinna Mussin-Pusjkin, växte upp i Finland hos 
sin anförvant Aurora Karamzin. G. 1860 m. hbvjägmästare Constantin Linder. Övade 
stor välgörenhet särskilt under hungeråren 1867-68. Under pseud. Stella gav Marie 
Linder ut »karaktärsteckningen» En qvinna af vår tid, ett av de första försöken i vår 
skönlitteratur att verka för en friare syn på kvinnans uppgifter. Sin bok sände M. L. 
till J. L. Runeberg »som en ringa gärd af beundran och högaktningsfull tillgifvenhet». 

3  Karl Robert Malmström (1830-1901) hade på 50-talet framgång med sin to- 
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pelianska poesi. Troligen under intryck av Daniel Hjort skrev Malmström sitt historiska 
skådespel Erik Fleming. 

4  von Nordmanns efterträdare som professor i zoologi 1867 blev Fr. Wilh. Mäklin 
(1821-83). Med Mäklin konkurrerade Anders Johan Malmgren (1834-97), som 1869 
blev e.o. prof. i zoologi. Titeln på C. A. Gottlunds broschyr lydde »Slutord i pole-
miken mot Herrarne B. 0. Schauman och Mag. Aug. Schauman eller Två flugor i 
en smäll af G--nd.» Såsom ett litet bidrag angående Rättvisans skipande i Hufvud-
staden, (och det så på vers som prosa). — Helsingfors 1867. — Polemikens upphov 
var G:s skrift Läsning för finnar, för vilken Hbl enl. förf. företagit sig att »skvadro-
nera» med för honom »högst förnärmande yttranden» utan att han fått in sitt genmäle. 

5  Carl Fredrik von Born (1813-67). Avled ogift på Sarvlax. 
6  Adolf Vilhelm Broberg (1813-67), stabskapten, ägare av Helgas hemman i 

Lappträsk sedan 1845 och av Pockar gård i samma socken från 1848. 
7  År 1867 sökte Nordenskiöld på uppmaning från hemlandet professuren i minera-

logi och geologi vid HU. Konsistoriet gav sitt enhälliga förord, men till följd av 
politiska orsaker blev Nordenskiöld inte utnämnd. 

8  Jfr Plan över huvudbyggnaden i Runebergs gård före och efter 1868 i katalogen 
över Runebergs hem, s. 15. Borgå 1970. 

9  Hattmakaren Johan Wecksell offrade allt han med sina knappa tillgångar kunde 
för sin rikt begåvade diktarson. Det bröt hans livsmod och påskyndade hans sista sjuk-
dom, då sonen snart efter debuten med Valda ungdomsdikter (1860) och premiären 
av Daniel Hjort (nov. 1862) drabbades av sinnessjukdom. 

Walter Runeberg var årsbarn med J. J. Wecksell och under sin studietid i Åbo nära 
vän till honom. Förmodligen hade han mer än en gång besökt det kulturellt präg-
lade wecksellska hemmet. Han har berättat om vandringar utåt landsbygden, då gym-
nasisten Josef Julius läste Heine ur minnet. Den första porträttbyst W. Rbg gjorde 
föreställde J. J. W. — den finns inte i behåll. 

77 

Borgå den 27 jan: 1868. 

Tack, mina kära, älskade Barn, för Edra bref från Venedig och Rom. 
Storligen välkomna voro de. Men Walter nämner ingenting om att Ni 
fått ett bref från mig i Rom. Annat kan jag dock ej förmoda än att det 
måtte kommit Eder tillhanda, och under samma adress, Bravos, skrifver 
jag äfven nu, efter Walter intet sade om adressen. Gud vare med Eder 
mina kära, nu och alltid och måtte den af Er numera uppnådda vistelse-
orten för den närmsta framtiden blifva Eder en god och lyckosam ort nu, 
och alltid om ni framdeles vistas der. 

Ja jag tror det, rasande väl att Du Walter må känna Dej glad åt att 
ha Din lilla Lina med Dig. Något må Du vara, då en sådan snäll menni-
ska öfverger fader och moder och hem och fosterland, bara för att till 
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verldens ända följa en sån der vildbasare och med honom dela lust och 
nöd. Obeskrifligt varmt tänker mitt hjerta på Eder der i det fjerran 
hemmet, som, huru fjerran det än är ju dock nu är Edert hem. Men nu 
har jag rigtigt myror i mitt hufvud. Nu är den tiden inne då Du Wallis 
skulle behöfva de 600 m. som. Rbg lofvade lemna till hjelp vid bo-
sättning för Eder, och här är så makalöst penningetomt i år att det är 
en skam. I Februari eller sednast Mars är nu väl en inbetalning lofvad, 
som borde möjliggöra af sändande af åtminstone någon del af summan, 
men det är nuförtiden så rasande att man alldrig kan lita på lofvade 
pengar. Dessutom skulle de nu alldeles nödvändigt borda vara Eder 
tillhanda för att ju förr dess hellre komma i ordning. Också passar det 
sig nu högst illa dermed, att Ludvig för en tid sen skref och bad oss med 
pengar som skulle komma hit från Kuopio, betala hans intressen här. 
Nu ha inga pengar kommit, hvad som sen kan vålla det, och om det än 
skall tas från mån, måste man härtill skaffa mynt. Likaså ha vi väntat 
att kunna ge vår skärf åt de nödlidande i de nordligare länen och ha 
ännu ej fullt inbetalt hvad vi ha subskriberat till arbetshemmet i staden, 
och alt detta kan heller ej oppskjutas, ty förfärliga rapporter om nöden 
börja inlöpa från alla håll. Våra fattiga några hundra mark kännas min-
sann ej mer än en droppe i hafvet, men dock vill man ge hvad man kan 
och så är det nu alldeles rasande hur alt skall ställas. Finge jag af Seder-
holm mina pengar så skulle jag genast sända till Er, men de sitta fast 
der. Men gå hur det vill så visst måste man kunna i Mars om ej förr 
få på ett eller annat sätt helst något att sända till Eder, jag rigtigt för-
tretas åt att så der ställa Eder, kära våra barn, på tinnarna af templet, och 
med alt hvad det nu vill gå baklänges, så skulle ni väl ändå ej behöfva 
vänta om ej svårigheten låge uti att man måste akta sig för att göra 
Runeberg oro. För att nu kunna ordentligt reda oss skulle behöfvas, utom 
rörelsekapital för hushållet, 1300 m. hvaraf ej en finns ... Hvad Åberg 
gör vet jag ej. Brefvet har jag skickat, men icke hoppas jag just på mar-
mor mercurius. Alla menniskor hushålla ända in på benena, och så äro 
t.o.m. tidnings correspondenter ovettiga på om några fruntimmer taga på 
sig en eller annan gammal sidenklädning, just som det vore mera hus-
hållning att köpa en ny halfylle. Men hushållas skall det, både med vett 
och ovett, och så tror jag väl ej att Åberg heller vill ro ut med pengar 
för ett Konstverk, mer än hvad han nu lofvat ... För hvems räkning 
hugger Walter Thea Brun i marmor? Att det sker för blott eget nöje kan 
jag knappt tro, men törs heller icke hoppas att familjen skulle hafva be-
ställt den, ty det blir ju alt en dyr pjes ändål ... Emellertid börjar det 
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väl nu ock bli tid att skizzera till det Helsingforska lotteri arbetet, och det 
tänker jag väl ock var meningen med »skizzer» som Walter nämnde sig 
skola börja med. Roligt vore veta Eder ha Ert lilla bo i ordning, och 
på att få det snyggt och nätt, böra ni icke så alldeles noga räkna på ett 
eller annat hundrade mark, ty derpå beror en del af Er trefnad under 
hela Er Roma tid, och när Ni sen åter lemna Rom och sälja Edert bo, 
får man vanligen lättare sina pengar åter för en nättare mobiliar, syn-
nerligen på en ort dit just ej fattigt folk så lätt reser och till resande är 
det snarast att räkna på att få sälja. Aprospos deraf så nog veta Ni väl 
att Ludvig och Hanna slagit längesen ur hågen tanken på Romaresa 
Kallt ha de haft i Paris grundligt, i deras rum så der mellan 3 och 8 
grader varmt, alt har de varit hemma och kunnat brasa ideligt på. När 
Hanna sist skref hade hon i rummet mellan 3 och fyra grader. Här ha vi 
dessa dar haft öfver 30 grader köld, nån gång ända till 35. Rummen ha 
ej velat orka hålla värme och Rbg har varit olustig och oroad af att ej 
få rätt sina vanliga 20 grader i sängkammarn. I allmänhet har han ej 
varit rätt rask denna tid, dock ej något enkom ondt. Sophie Kellgren har 
varit mycket hårdt sjuk i lunginflammation, var bättre och låg redan på 
täcke men förvärrades åter och måste intaga sängen. Här är bara sorg 
och nöd. Tidningarna tala redan från flere håll om huru folket rent af 
svälter, huru t. och med några redan dött af svält. Huru nödbröd utgör 
förnämsta näringsmedlet i vidsträckta trakter och huru den är glad som 
har helst en doft mjöl att blanda i halmen, barken eller mossan. Och 
äfven här i landets sydligaste delar är nöden sådan att det öfvergår all 
föreställning. Här var i går aftse en några och tjugu årig ung man, upp-
vuxen i Borgå stad och känd på orten. Sade sig ur stånd att kunna få 
arbete af något slag, och sade sig på hela dagen ej haft mat, ty af fattig-
vården kan ju en sådan heller ej få något. Huruvida han sade sannt vet 
jag ej. Ett annat sällskap af tre personer, som hänvistes till arbetshemmet 
sade sig ej så sent på qvälln der mera få mat, skulle visst på morgonen 
genast i dag bege sig dit, men som de på hela gårdagen ingenting haft att 
äta, behöfde de något för att invänta morgonen, Hvad ville man göra, då 
som så mången annan gång, oaktadt öfverenskommelsen att ej ge åt 
tiggare, utan lemna hvad man har råd att dela med sig till de allmänna 
inrättningarna. När de fingo mat kröp påsarna fram för att gömma det 
erhållna, och i dem fanns både bröd och potäter. Likså en flicka i går 
som ej hade ätit på 3 dar. När hon fick fisk och bröd stoppade hon det 
i påsen, så stor var den tre dagiga hungern. Och detta, den rysliga demo-
ralisationen är dock af alt den ängsligaste sidan af nöden. Från många håll 
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hör man dock äfven omtalas vackra drag af resignation af hjelpsamhet. 
... Vi ha nu den 28, och jag har talt med Rbg i penningaffärerna. Vi 

ha nu så kommit öfverens att när qvartalet första dagarna af mars ut-
faller, skall till Dig Walter sändas deraf åtminstone 300 m. Detta har 
du sålunda att då med säkerhet påräkna ... De öfriga 300 skall sen kom-
ma så snart det blir möjligt. 

... En Borgå nyhet af gladare slag är Max Schaurnans och Alexandra 
Sneckenströms förlofning. Han utnämndes näst före jul till Academi 
sekter och så fick han sig snart derefter brud med. 

Från Lorenzo ha vi ej haft bref på fyra veckor, jag börjar rättnu bli 
orolig. Robert arbetar gladeliga och förefaller fryntlig och nöjd. Lorenzos 
adress, Allgemeines Krankenhaus Jag trodde ni skulle resa genom Wien 
och träffa honom der. 

... När ni skrifva, så vore bra om Walter skulle veta att ge nån upp-
lysning om hvart de fotografier jemte glas som hos Hård begagnades 
togo vägen. Jag efterfrågade dem i H:fors och fick till svar att de fun-
nos. När de slutligen kommo befanns det vara endast de glas som ej blefvo 
begagnade, och icke hvarken fotografier eller de begagnade glasen. Oaktadt 
många förfrågningar har jag sedan ej lyckats få reda på dem. Naturligt-
vis skulle man vara angelägen om deras till rättafående så att om Walter 
vet något upplysa, så gör det. 

... Ja, ni som ej se tidningar härifrån veta väl ej t.ex. att Topelii fem-
tionde födelsedag firades med pomp och ståt i Hfors. Det är dock to-
kigt att ni ej ha tidningar. Sen jag kommit rätt underfund med saken, 
har jag lofvat Robert att under korsband få utklipp af Dagbladet, kostnan 
blir ringa. Också till Rom skulle det gå ann att sända så. 

Visst måtte jag skrifvit att Otto Schauman är att i mars förvänta till 
Rom. När ni skrifva så glöm ej att nämna hvad intressant folk af skan-
dinaver som finnas i Rom och som der färdas, och framför allt hvilka 
personer ni af en eller annan nation komma i beröring med och i all-
mänhet alt hvad Eder rör. 

... Roligt blir att höra huru liten Lina kommer att trifvas i Rom. Hur 
går Italienskan? Har Walter glömt och kan Lina mycket? Arme Kjell-
berg det gör mig obeskrifligt ont om den rikt lofvande konstnären. Ack 
min Wallis, om du ändå kunde lyckas att rycka opp honom ur denna dvala.2  
Är Lenngren i Rom? 

Runeberg hälsar vänligen och kärligen. Af varmaste hjerta alltid Eder 
egen kärleksfulla vän 

F. Runeberg. 
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1  »Bysten af Thea Bruun är beställd i marmor af Fru Bruun». W-brev d. 9. 2. 1868. 
2  Jfr F-brev 74 not 1. I brev till sin mor d. 13. 1. 68 har W. uttalat sig än mer 

deciderat i samma anda. 
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Borgå den 2 mars 1868. 

Mina kära, älskade Barn! 

... Tack, mina kära för Edra bref af den 9de jan. Det är obeskrifligt ro-
ligt att se huru ni pyssla och ställa till Edert lilla hem. Men i inre kam-
maren sluppo vi ändå icke, jag misstänker att der är litet tomt ännu. 
Likaså lär det väl vara mera smalt beställt med köksbatteriet tänker jag. 
Troligen finnes väl dock i Rom ock någon plats der brukta pannor och 
kastruller etc säljas för så billigt pris, att det ej blir någon öfver sig 
dyr sak att lägga sig till det lilla som är Eder behöfligt, och för Eder 
som dock ej för lifstiden bofästa Er der, blir väl mest skäl att ta sådant 
... Walter går tidigt om morgonen på ateliern, och så förstår han ej om 
hans lilla Lina bråkar för mycket. För resten tycker jag visst ej att det 
gör en illa att ha arbete fullt opp, tvertom är det en glädje, då man arbe-
tar med gladt mod. Jag vill ej sen tala om heller hur lätt arbetet skulle 
gå, då den man håller af skulle derföre se vänligt på en. Jag säger Dig 
Walter, gunå Dej om Du har den vanliga karla seden att tro det allting 
gör sig sjelf, eller går af sig sjelf, men likvisst blir högst stött om någon-
ting vore försummadt. Jag har väl ingen annan anledning att så säga, 
än den att så vanligast sker, och att när Du går ut om morgonen och 
kommer hem och finner alt i skick, så faller det sig lätt att glömma att 
det ej ordnadt sig sjelf, men då Du ren så många år hushållat för Dig 
sjelf så har Du kanske en slags aning om saken. Har ett visst tycke af 
salig Astenius 1  som fru Jina och jag i fordomtima alltid prisade, ty det 
var då en gång en karl som förstod de husmoderliga bekymmerna. 

... Alt mera förfärande griper nöden omkring sig. Sedan nu jernvägs 
arbetena begynna, hoppas man det skall något bidraga till lindring af 
nöden. Rågen kostar 40 mark tunnan och deröfver mjölmattan 50-60. 
På vissa orter finnes ej stort mera råg — 

Jag får litet krångligt med tidnings sändandet så till vida att de bli 
gamla innan jag får från H:fors. Huru skall jag sen veta hvad ni mest 
sätter värde på att läsa? Ledande artiklarna eller dagens små »on dits»! 

»Påfvestaten» måste jag väl skrifva ty så står det på postlistan. Apro- 
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pos, Bravo är ju Etatsråd såg jag i nån tidning, bör ej adressen förändras 
i följe deraf? Inom kort skall jag försöka göra första tidnings sändning. 
Kanske af hufvudstadsbladet, som mindre vidlyftigt. Få nu se. Robert 
har sen årets början ordentligt fått alt läsvärdt af vårt dagblads ex. och 
är snål derpå. 

... Runebergs befinnande har varit mera ojemnt; i visst afseende bättre 
än ofta, men hymöret har varit mera tungt och oroligt i allmänhet. Stund-
tals dock bättre ock ... Fattigskolan tillsluts i dag, lärarinnor och lär-
jungar sjukna i kapp. Tyfus härjar förfärande. Den är en hungers tid 
sedan gammalt kända följeslagare, och då hungers nöden i vårt land är 
exempellös sedan »stora of redens» tid, så öfvergår ock tyfus epidemin all 
föreställning. 

Troligen ha Ludvig och Hanna nu lemnat Paris och begett sig till 
Strasburg.2  Mycket belåtna synas de vara med sin pariser vistelse och 
ha nu på sednare tider till och med fått vara litet med en smula i franskt 
umgänge. Från Lorenzo har jag nu på par veckor ej hört. Han tycks vara 
mycket flitig och arbetar ifrigt med sina medecinska kurser, vandrar da-
gen om från ena lazarettet och ena utmärkta läkarens föredrag eller rond 
till den andras och tycks vara med om alt der något i medecinsk väg står 
att lära, och tycks börja anse sig sjelf för en någorlunda bevandrad läkare. 
Hannes fortfar med sin befattning på Klinikum och har mycket arbete. 
Robert arbetar fortfarande ifrigt. Tycks vara lifvad och belåten och säger 
att det går framåt bra för honom och tycks vinna förtroende. Han 
är bara rädd för att det skall bli en återgång igen ty han tycker sig 
haft mera tur än han kunnat vänta. Fredrik är i dag i en af ten-
tamina till studentexamen, den fjerde. Med Mars månad upphör vand-
randet på gymnasium, och tentamina börjas på alfvar. Nöjd kom han 
hem och hade med heder bestått sin tentamen. För någon vecka 
sedan kom nu från Alexandra Såltin den tafla Rbg af henne för 
par år sen beställde. Hon sände tvenne att välja på, och Rbg valde 
utan tvekan. Det är en stor tafla 7 1/2  qvarter hög och 5 qvart bred eller 
så vid pass. Det är en gosse, kanske en 9 åring, i naturlig storlek (knä 
stycke), klädd i fårskinns pels, påsavantar och skinn mössa och bärande 
en knippe qvastar på ryggen. Gossen kommer troligen just hem från sko-
gen eller kanske går han nu ut för att sälja dem. Ett vinterlandskap om-
ger honom, i bakgrunden synes en nästan insnögad stuga der rök uppstiger. 
Gossen ser varm och belåten ut i sin pels, fast icke alt just är så alldeles 
hett, men han tycks vara väl och omsorgsfullt ombonad. Allmänna om-
dömet här tycks vara att detta är kanske den bästa tafla Alexandra må- 
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lat, åtminstone bland hennes bästa. Runeberg är särdeles belåten med 
den, och den har haft det goda med sig att han nu hvarje dag gått ut i 
salen för att sitta en stund och se på taflan, i st.f. att han förut på många 
veckor ej lemnat den strängt stängda kammarn. Borenius är särdeles för-
tjust och säger att en så väl målad figur ännu ej blifvit målad i Finland. 
Den skall nu till exposition i H:fors få se huru den der bedöms.3  Konst-
föreningen lär, som alt annat, ha smått nog att slå sig ut. Att någon fråga 
varit om att t.o.m. upplösa den har jag nånstans i nån tidning sett, men 
att det beslutits att ändå ännu söka hålla den uppe. Jag mins ej om jag 
sist ren skref om att Lindholm hemskickat en tafla, skizz kallades den, för 
att lotta bort till Takanens fördel. Det lär ha varit slut med de medel 
som förut åt honom sammanbragts. Också hit var en lista sänd der Rbg 
tog alla lotter som funnos qvar när den lemnades åt oss, dvs 7 st å 50 p. 
Man räknade på att få sälja 2000 eller deröfver. Om dragning skett och 
hvem som vunnit vet jag ej. 

Nu måste jag igen komma till Eder. Kunnen I ej genom en skärm, 
tyg eller papper, kringstänga er spis, på ett eller annat sätt, så får ni 
ju en öfverdrifvet ståtlig lokal, två rum, tambur och kök. Just så hade vi 
tillställt då jag var hemma hos min mamma som då var enka. I skärmen 
var en dörr att öppnas midt emot rummets fönster, för att insläppa da-
crer i köket när så behöfdes mera än det som kom öfver skärmen. 

Hvad tänker Bissen på som gift sig med en så gammal fru4? Som 
jag föreställer mig måtte han väl sjelf vara mycket yngre. Tråkigt att 
skandinaverna i år i Rom föredraga kortkungarne framför konstens och 
antikens heroer, eller framför Italiens luft. Apropos, ingendera af Eder 
nämner huruvida vintern blifvit Italiens vanliga, eller fortfarit att vara 
nordisk. Nu ha ni väl full vår. Här drunknar man i snö. Bokstafligen har 
också folk så gjort. Det har varit ovanligt rikt på yrväder, och landbru-
karn kan ej göra sina körslor ty han slipper ej fram för snö ... slarv 
Walter! Var det nu att lemna fotografi glasen hos Hårdh utan att 
låta veta derom. Det torde vara bra knappt att han nu efter ett år har 
dem qvar, och det vore en ledsam förlust vid den brist på möjliga porträt-
ter af Rbg som råder. Huruvida dessa duga vet jag ej, då afdragen äfven 
äro sin kos, men tror att de borde vara ibland bättre porträtt som finnes 
af honom — 

den 5te 

Hvar har Walter sin atelier, tillsamman med Bissen kan jag märka. Är 
det samma gamla skandinaviska atelier som sednast? I hvilken del af sta- 
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den bo ni? Nämn något kändt namn i Edert grannskap. Är det långt från 
hemmet till ateliern? Är der andra konstnärer om samma atelier? En sak 
som jag tänkt på: har ej Lina ledsamt efter forte piano? Dessutom bör 
man alidrig låta en talang rosta också emedan man ej vet när den kunde 
komma till godo. Monne det blefve mycket dyrt att hyra? Men noter o.s.v. 
Ja, ja, det förstår jag mig ej på. Är det stort hus ni bo uti? Kanske det 
råkar finnas instrument som mot mindre hyra finge stundtals begagnas 
— Nog vore det bra nödvändigt för Walter att kunna ett utländskt språk, 
mera kändt än Italienska, ty det förekommer ofta fall då det är svårt att 
reda sig utan i Walters ställning. Klubba i honom franska, snälla Lina, 
tillfälle att tala det måste han sjelf skaffa sig. Huru pass flinka Italienare 
ären I. Walter måtte väl reda sig, men Lina? 

• i 

1  Sadelmakare och sockerbagare Elias Astenius (1774-1839), g. 1804 m. Hedvig 
Sjöström (1783-1860), drev värdhusrörelse i Borgå som efter hans död fortsattes 
av hans änka och sedermera också av hans son Lars Henrik A. — Gunnar Mårtenson, 
Fru Astenii värdshus, Helsingfors 1942. 

2  På kvällen den 9 mars lämnade Ludvig och Hanna Runeberg Paris för att till 
påsken sammanträffa med Lorenzo Runeberg i Wien. 

3  Kvastgosse. Nr 24 i katalogen över Runebergs hem i Borgå. 1970. 
4  Bissen d.y. (1836-1913) var sedan 1861 g.m. Hanne Michelsen, f. 1836, d. 1862 

i Rom. 1867 gifte Bissen om sig med Anna Vilhelmine Bruun (1830-1905). 
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Borgå den 11 mars 1868. 

Min egen Walter! 

Inneliggande bref fick jag för en stund sedan med begäran att påteckna 
adress, som för ögonblicket ingen minds, och att återsända brefvet till 
H:fors att afsändas. Denna onödiga omgång skulle blott fördröja brefvet, 
så att jag sänder det gerad härifrån. Det är tyvärr en underrättelse af så 
djupt sorglig art, som inneliggande bref innehåller, att det gör ondt att 
befodra dess framkomst, och blir för Eder ett djupt gripande sorgebud.1  
Huru Hilda bär det tunga slaget vet jag icke, troligen skrifver väl Elise 
därom — 

Jag skrifver nu detta endast till Dig, emedan jag tycker det vore 
bättre om Lina af Dig finge emottaga sorgebudet. Möjligen bryter hon dock 
opp brefvet i din frånvaro, då jag ju alltid adresserar Edra gemensamma 
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bref till Dig. Snälla min Lina, nu kommer henne det visst att synas tungt 
att ej vara hemma, då hon vet de sina hafva sorg. Du får nu lof att vara 
dubbelt snäll emot henne, då Du så fört bort henne från de sina, långt 
bort i verlden — Mycket deltagande har detta sorgliga dödsfall väckt. 
Om några dar skall jag skicka tidningar der Ni få se en liten kort nek-
rolog öfver den bortgångne — 

Den 4de dennes afgick bref med prima vexel å 300 mark, jag mins ej 
hur många francs. Hannes lär ej ha tagit secundan jag hoppas priman 
kommit fram. Några dar sednare sände jag utklipp ur hufvudstadsbladet. 
Låt veta äfven om slikt framkommer, ty skulle den påfliga sensuren 
behaga undertrycka tidningsbitar på ett okändt språk, så är onödigt att 
afsända. Hädanefter får jag af Borenius hans dagblads exemplar att ut-
klippa åt Eder. Om några dar skall jag afsända en satts åter. Ett bref från 
Pio nono till Biskop Dupanloup om otillbörligheten af qvinnobildning2  
tvekar jag att våga medtaga, ty se de påfvens namn utan att veta om hvad 
talet är så stannar väl hela sändningen i stöpet. 

... Af tidningarna klipper jag åt Er t.ex. en dags rapport från arbets-
hemmet i H:fors, då har ni för en tid derom begrepp och så lemnar jag 
åter det för en tid åsido. Så skickar jag t.ex. för en gång förteckning öfver 
de gåfvor af värdepjeser som inlemnas till fruar Wennerberg etc. i H:fors, 
af gåfvor åt de nödlidande de betydligare posterna, eller de som råka stå 
tillsammans o.s.v. Likaså af orternas beskrifningar om nöden på hvarje 
ort, endast en del o.s.v. antagande att ni sålunda få ett allmänt begrepp 
om så väl nöden som hvad man till dess afhjelpande gör. Älven i Kö-
penhamn har man öppnat subscription. Professor Bissen, C: Winther 
m.fl. just dem vi känna och värdera der. I Wiborg är nu på arbetshemmet 
1000 personer (liksom i H:fors) utom 250 på sjukhusen i Wiborg — 

... Måtte icke Eder glada hemtrefnad för länge fördunklas af brefvets 
sorgepost. Att både af egen vänskap och af deltagande i systrens sorg en 
skugga skall falla deröfver till en början måste jag förutse, måtte den 
blott icke falla alt för mörk och tung ... 

Runeberg och Fredrik hälsar Eder af hjertat. Ofta tillsändes Eder hels-
ningar äfven från Tengströms men sällan minnes jag framföra dem —

Eder alrabästa vän F. Runeberg. 

1  Nekrolog över anatomiprosektorn dr Gustaf Richard Björksten, som den 8 mars 
avled i tyfus vid 37 års ålder, ingår 10. 3. i HD. 

2  Franske kultusministern hade för avsikt att ge Frankrikes kvinnor en bättre bild-
ning genom att grunda statliga fruntimmersskolor. Mot planen uppträdde biskopen 
av Orleans Dupanloup, som angrep ministerns åtgärder och förklarade dem leda till 
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kvinnokönets totala fördärv i moraliskt hänseende. Men kultusministern lät sig icke 
bekomma. Pio nono sände då till Dupanloup från Vatikanen sin apostoliska välsignelse 
och uppmuntran i en skrivelse som i sin helhet återges av HD 3. 3. 68. 
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Borgå den 26 mars 1868 

Min egen Wallis! 

... Sorgligt var innehållet af mitt sednaste bref, då noticen om Eder käre 
svågers och väns död kom att på sätt och vis genom mig bli Eder med-
delad, och jag är helt rädd att Du äfven kommer att ej bli nöjd med in-
nehållet af detta ... Jag går derföre nu rakt på saken. Genom bref af Caroli-
na i går, hörde jag att fotografi af din tillernade grupp'. genom Dahlström2  
blifvit damerna (nyttjar för kortheten denna benämning) tillstäld. Fru Wil-
lebrand3  hade varit hos Carolina och varit högst bekymrad öfver att nödgas 
rent ut låta Dig veta att det ej är tänkbart att i nuvarande tider åstadkomma 
mera pengar för gruppen. Att saken sålunda blifvit orätt uppfattad måste jag 
ta för gifvet eller att Du skrifvit slarfvigt. Ty icke skulle ju på åratal mera 
pengar behöfvas, en annan sak är huruvida det ens i en framtid kunde 
bli en möjlighet. Konsten är död eller i själtåget i Finland, om intresset 
för den någonsin kan återväckas står att se i framtiden. Med 4000 m kan 
par hundrade menniskor räddas från hungersdöd, och der folket stupar 
som strå emedan det icke har annat än möjligen halm eller agnar utan en 
doft mjöl till inblandning ens, och der till och med ej alla äga halm att 
äta, der kunna frivilliga sammanskott icke erhållas till något annat än 
att afvärja en liten del af nöden, och till och med dessa sammanskott in-
bringa numera alt för litet att tala om, att ha intresse för något annat än 
nöden, får knappt komma ifråga, och klär sig ett fruntimmer eller par i 
sina gamla sidenklädningar på en sammankomst, så aga tidningskorres-
pondenter det otillbörliga häri. Och pengar finnes dessutom icke. Födo- 
ämnena uppdrifna till ett sådant pris att ett kli kostar som skärdi råg- 
mjöl eller sämre hvetemjöl förr. Nå, det der vet du ungefär och kan der-
för ej ha ment som saken blifvit tagen. 

... Nu är min tanke den att Du bör genast skrifva till Dahlström, om 
möjligt innan Du hinner få Dahlströms svar, och utan att nämna om 
att Du från H:fors hört något. Du skulle då säga att Du finner att Du 
uttryckt dig ofullständigt angående gruppen. Att Din mening blott var 
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att låta damerna veta att om de skulle finna sig vid att Du arbetade efter 
denna skizz, du för de pengar du erhållit dock icke skulle kunna göra den 
i marmor i naturlig storlek. Men skulle de förklara sig tillfreds med att 
i nödfall hålla den tillgodo i mindre skala, eller ock vore du nödsakad 
att göra endast en staty (?) alt efter hur de skulle förordna. Men att Du 
ogerna uppgåfve hoppet om att få göra den i naturlig storlek, men hvar-
om ej heller behöfde afgöras förr än den vore färdig i lera d.v.s. om 
1— eller 1 1/2  år (?) Att de 11.000 m du fick ju något vuxit och ännu 
böra hinna vexa ehuru du småningom nödgas taga utaf dem, men till 
12.000 eller kanske 500 deröfver borde det hinna stiga. Vore det då 
altför djerft att tro på möjligheten af att om en två å 3 (?) år kunna få 
ett tillskott af en två å 3 tusen mark, då det gäller att kunna åstadkomma 
något så vida mer storartadt af det första större finska skulpturarbete i 
marmor? Kanske t.o.m. att om damerna skänka arbetet till något publikt 
verk, eller hvart som helst, att gåfvoemottagarn vore hugad för att göra 
ett sådant tillskott. Om nu alt detta skulle vara blott fantasier och dröm-
mar, så måste det väl slås ur hågen, men derom behöfs intet beslutas för 
än gruppen står färdig i lera, så framt nemligen damerna finna sig vid 
att för den nu befintliga summan i nödfall emottaga marmorgruppen i 
förminskad skala. Att Du för Dahlström rigtigt lägger så ut saken är 
på det alra högsta nödvändigt och att Du skrifver så att han kan visa 
brefvet åt Damerna, ty eljest anse de Dig säkert för en som alldrig har 
nog utan griper för sig så långt han släpps — 

Det andra inpasset som ej med klara ord uttalats, men som Carolina 
märkte, var att man ej tyckte om att du åter framstält helt nakna män. 
Häröfver må Du så mycket mindre förargas, som Du ännu i fjol t.o.m. 
i Sverge der dock konsten är gammal, funnit så mycken harm öfver dina 
och andra bilder i denna väg. I vårt land der man är van att se de mensk-
liga formerna gömda i pelsar och der konsten ännu icke heller framställt 
dem, så att de skulle vant ögat vid att icke varsna dem, der fäster sig en 
och hvar genast vid: se bilden är naken ! och der kan det lätt tydas illa 
att erbjuda just åt fruntimmerna sådana bilder. Alt i verlden måste gå 
småningom, alla fördomar utrotas småningom, man bör ej falla med dörrn 
in i huset, synnerligen då det gäller något i sig sjelf aktningsvärda som 
blygsamheten. Det är vanan, sättet att se, som härvid bestämmer. Den unga 
flickan som blottar nära sin halfva person på en bal, hon är dock lika 
blygsam, ty alla andra kläda sig lika, och ingen fäster sig dervid, men 
med knapp nöd vill hon ens för läkarn blotta sin fot, sitt ben till knät, 
ty dervid är ögat icke vandt. Och att det icke lyckas Dig ensam att häri 
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bryta väg är säkert, så mycket mer som på hundrade år, ja flere hund-
rade, om ens nånsin, Finland alldrig får så många konstverk att bjuda på 
att ögat hinner lära sig att glömma att varsna att formerna äro ohöljda. 
Derför min Wallis bör Du i samma bref äfven tillägga att Du ock er-
inrat Dig att erbjuda att åt dina figurer bestå ett obetydligt draperi. 

... Jag vet ej om jag ren sist skref att Rbg på Löfgrens rekommenda-
tion köpte en tafla af Knutson: Landskap4  stor som dubbelt denna pap-
pers lapp å 100 m. Just i dag är den nu kommen och betald. ... Man 
må nu ej förtycka det så tillvida att väl ock han gerna behöfde pengar. 
Jag tycker det är litet synd att ni skola ge 30 m åt de nödlidande, men 
naturligtvis skall väl så ske, fast ni ha litet att ge af. Rbg är ond att folk 
ger så litet, men just genom det att alla äro ju öfverlupna af tiggare och 
ge i husen, så kunna de mindre ge ut sen. Vi försökte i det längsta att 
hålla emot och hellre ge till de allmänna anstalterna för de nödlidande, 
der bättre kan urskiljas hvem som bör och icke bör få, men måste slutli-
gen äfven börja gifva åt de kringvandrande. Vi köpte mjöl för 15 m. ba-
kade bröd och dela nu en så liten så liten bit åt hvar och en, nu sedan det 
räckt en månad, håller det på att bli slut, deraf kunnen ni litet förstå hur 
här vandras. Somliga dagar går det som en ström hela dagen utan afbrott. 
Att oändligt mycket sjelfsvåld, lögn, bedrägeri och oskick af alla slag med-
följer, förstås af sig sjelf. 

En sak måste jag omtala. Nattu Castren började äflas med att upp 
muntra Borgå halmhattsindustrin.5  Jag har varit ombud här. Först expo-
nerades i julas, så gick Natalia omkring hos modister och handlande, så 
har det skrifvits och fäktats med saken, och rätt mycket besvär ha vi haft, 
men nu ha de ock beställning på hattar för omtrent 1000 m för i vår, 
hvaraf en del ren äro färdiga och mera beställningar blir kanske ännu. 
Gummor och barn på landet fläta och några mycket fattiga flickor i stan 
sy. Lilla Krukmakar Sjöbloms döttrar är det ena af de två syskonpar som 
egentligen fått beställningar. Denna industri borde kunna bli af verklig 
betydenhet om väl vill. Detta gäller dock endast svarta hattar och färgade. 
Men så fina, så vackra att de täfla med utländska och anses riktigt ut-
märkta. Också en gryende hvit hattindustri ha vi tagit vård om, men den 
är åtminstone ännu obetydlig. Dessa hattar äro alldeles utmärkt fina och 
vackra fullt jemförliga med utländska de alrafinaste stråhattar om Lina 
råkar ha reda på hvad dermed menas, icke hvad man kallar halmhattar. 
De flätas af klufven halm och äro der före svagare än halmhattarna. Skulle 
ni en gång komma att vistas något i Florens, då skulle Lina bli mitt om-
bud der, att stjäla konsten. En hufvud sak är att florentiner hattarna flä- 
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tas af hvetehalm, men den vi här ha är för grof. Huru dermed ställes vet 
jag ej, annat än att den bör sås på torra sand backar. 

Kunde man bara få äfven landets öfriga städer att ta Borgå hattar i 
st.f. utländska, så blefve det en stor sak af dessa svarta hattar. De hvita 
vet man ännu ej mycket om ... 

Eder gamla Mamma. 

1  Apollo och Marsyas. Efter Walter Runebergs framgång med Silenus i Stockholm be-
slöt ett antal konstintresserade damer i Helsingfors föranstalta ett lotteri, vars inkomst 
skulle användas för att sätta W. Rbg i tillfälle att göra ett större arbete i marmor. 
Vid dragning 8 mars 1867 var mer än 5 000 lotter sålda och nettobehållningen 10 503 
mk 97 pi. För att få Apollo och Marsyas utförd i bättre marmor än eljes varit möj-
ligt föranstaltades senare ännu ett lotteri, som inbragte 4 000 mk. — FAT 2. 10. 1874. 

2  Axel Hampus Dalström (1829-82), förste arkitekt 1866, överdir. vid översty-
relsen för allmänna byggnaderna 1870. Dalström var en varm vän av Walter Runeberg och 
av de konstnärliga strävandena i Helsingfors. 1869-74 ledamot av Kfs direktion. 
I F-breven stavas hans namn konsekvent med hl. 

3  Sophie v. Willebrand, dotter till postförvaltaren i Willmanstrand Fredrik Jaenisch 
och Anna Maria Candau samt 1850 g. m. Knut Felix v. Willebrand, generaldir. för 
medicinalverket m.m. (Jfr not 2 den 11. 3. 63). 

4  Nr 21 i katalogen över Runebergs hem. Borgå 1970. 
5  Närmare härom Fredrika Runeberg 234. 
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Borgå den 22 aprill 1868 

Mina kära, älskade Barn, Walter och Lina! 

... Gud vare lofvad, Ni kära, för hur godt och bra ni nu ha det! Alt ser 
ju så ljust och lofvande ut. 

... Vi ha smått krasslat med katharr och hosta både Rbg och jag, och 
hosta ännu båda, men af någon särdeles vigt har det dock ej varit. Fredrik 
tenterar af hjertans grund. I dag och om jag rätt mins, i morgon har han 
tentamina, sen återstår blott en, historien, som blir först dagen innan re-
san till H:fors. Ännu är litet obestämdt om de första Borgå Gymnasisterna 
få infinna sig den 7de eller 14 maj. Fredrik tänker nu vara med om första 
flocken. Tvenne ynglingar, Gylden och Wahlfors utgå nu, hvilka sägas 
vara utmärkt flinka, de skickligaste Borgå Gymnasium på många tider 
demitterat.1  Lyceisterna å sin sida tentera dagligen, bland dem Robert 
Castren. 
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... Sen jag nu redogjort för de närmaste här, återkommer jag till Edra 
bref, och då först till att tacka för fotografierna. Bra kärt var det att få 
mottaga Eder, mina kära, snälla barn. Ni se i det hela ut som ett litet 
snällt och trefligt äkta folk, dock måste jag medge att som vanligt med 
Lina, fotografin äfven denna gång ej smickrat Lina. Hvad fotografin 
alldrig kan återge är ett ansigtes uttryck, hvarföre folk hvilka hemta sitt 
mesta behag af uttrycket, altid bli misshandlade. Bra roligt var i alla fall 
att få Er. Ja, vid tal om fotografi. Hård säger sig ej ha mer än ett af de 
Ottelinska glasen med Rbgs porträtt. Hvart afdragen hamnat vet ingen. 
Monne det vore möjligt att de felande glasen och afdragen kunde ligga 
ibland dina effekter på Tengströms vind ? Två glas menar jag att det 
ännu är som saknas. Ojsch, den slarf Walter. Nog tycks ju grupperingen af 
Apollo etc se bra ut. Apollos uttryck tycks ock se lofvande ut, så vidt man kan 
döma. Men Marsyas ser ju glad ut, icke förintad? är det tonernas makt som så 
hänföra den sjelf tonkunnige, att han måste mot sin vilja fröjda sig? eller 
har fotografin illa uttryckt? Hvad som kunde hindra att ge åtminstone 
Marsyas ett obetydligt draperi, kan jag omöjligt inse, synnerligen som hans 
ställning gör det ännu mera än alltid behöfligt. Damerna lära ämna ge 
gruppen åt studenthuset, men jag tror de tycka det vara nästan omöjligt 
af damer att skänka två nakna män åt en skara ynglingar. Ditt bref skic-
kar jag med dagens post till H: fors. Troligt är att Dahlström haft altför 
god vilja för Dig. Går det nu ej alldeles på tok med hvad som vi ha att 
påräkna, så skickas de återstående 300 m som Wallis har qvar här af 
det utlofvade bidraget till bosättning i Rom, i slutet af Maj härifrån för 
att köpas vexel och af sändas till Eder. Aldrig vet jag sen om Prior köpte 
Mercurius Nr 2. I någon tidning såg jag att på exposition i Köpenhamn 
äro utställda ett antal (minns ej huru många) skulptur arbeten Danska, 
Norska, Svenska och Finska. Der måtte väl Mercurius vara med,2  eller 
är det Takanen ensam som representerar finska skulpturen. Om Lenngren 
är i Rom och hvad Ni af honom veta, skulle Ni nån gång ock nämna. 
Roligt vore att veta hvad Walter får för marmorbysten, om nemligen 
han sjelf vet det på förhand, äfvensom ifall dervid icke är något inpass 
emot att säga det. Jag menar Theas, naturligtvis. Blir den bra? Tidningar 
sände jag för kanske en vecka sen. Nu skall jag göra dem fullständigare 
genom anlitande af sqvallerkrönikan. Påsknatten firades i ryska kyrkan, 
der en hop finske dignitärer voro inbjudna att infinna sig. Herrar Senato-
rer stodo med ljus i händerna och bivistade ryska messan tils kl: 2-3 
om morgonen, Arppe också. Af Senatorerna namngifna som icke officie-
rande vid tillfället Snellman och Nordenstam, kanske dock äfven några 
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flera möjligen hade af sagt sig äran, ehuru jag ej vet. Om damerna äfven 
bevistade Gudstjensten kom jag ej att fatta, jag blef så pass häpen då 
jag hörde att de anförda af stats Rådinnan Tillbrand, (fru Sophie) kysste 
fru Grefvinnan Adlerberg3  på hand! Är det icke hyggligt. Här om nat-
ten väcktes Borgmästar Holm midt i natten af en stafett. »Hvad är på 
färde»? »Den 21 dennes skall H. ex. Genr: Gouv: komma att passera 
staden! » »Nå vidare, hvad dermed? är det något som är mig ålaggt att 
dertill uträtta?» Nej, det visste mannen ej. Också hade bud gått till alla 
länsmän eller hvem det är som har dermed befattning, att alla vägar tils 
dess skola skottas fria från snö. Huruvida detta lät sig göra vet jag ej, 
ty nu ännu två dar sednare finnes dugtigt af varan. Ej heller vet jag om 
storherrn verkligen passerat härigenom. Snellman är illa sedd, och makas 
småningom unnan. Han har nu begärt 3 månaders tjenstledighet och tros 
sen taga af sked. En deputation af tvenne herrar ifrån Borgå försedda med 
en adress med många underskrifter, af sändes nyss härifrån för att be 
Snellman stå qvar. Det lär hafva gladt honom, men lär ej hafva gladt 
högre herrar; här skall hafva sedan rafistulerats efter hvem som var upp-
hofvet till en misshaglig demonstration. 

Vi fingo ej hem Hannes till påsk, han ville ej lemna C. Runeberg som 
väl var bättre då redan, men ändå ej fullt rask ännu. Ensam åt jag mina 
ägg. Fredrik var på Conventet. Härföljande bref måtte ni väl kunna laga 
till sin ägare. Det är från Biskoppinnan som eget nog, hade skrifvit till 
B. 0. S. på Rom utan vidare adress. Den »pratsamma» värdinnans bekant-
skap tycker jag är för er en acquisition, ty sådant öfvar in Italienskan 
och den bör ni ingalunda försumma ... Nämn när ni skrifva ej allenast 
finnar utan ock svenskar dem ni träffa i Rom. Visst är ni ju med på före-
ningen vet jag, icke bör ni för mycket lefva endast inom er. För Konst-
närn är väl ock kamratlifvet nödigt, och Lina bör ej heller bli för mycket 
bara hemsam. Man blir det snart, om man lemnar sig deråt. Monne det 
var en anka eller en sanning om den berömda svarta bildhuggarinnan 
som för något år sen i tidningarna omtalades i Rom? Helsa ock B. 0. S. 

1  Från »matematiska avd.» vid Borgå gymnasium dimitterades den 6. 5. 1868 till HU: 
Karl Aug. Abraham Gylden, f. 1851 i Heinola, inskr. 1865 vid gymn., fil.kand. inom 
fys.mat.sekt. 1875. Promoverad maj 1877. Sinnessjuk. Karl Reinhold Wahlfors, f. 1848 
i Borgå. inskr. 1865 vid gymn. Docent i oftalmologi 1880 och e.o. professor i samma 
ämne 1888. 

2  Som gav not 1 den 7. 8. 1867 framgår exponerades Mercurius sommaren 1868 i 
Köpenhamn. 

3  Generalguvernör Nikolaj Adlerberg var g.m. Amalia von Kriidener, änka efter 
ryske ministern i Stockholm baron A. von Kriidener. 
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Borgå den 30 maj 1868. 

Mina kära, älskade Barn! 

... Ja, till midsommar vänta vi nu hem Ludvig och Hanna. ... Lorenzo 
sökte medecinskt stipendium, men fick ej. Han skulle om det lyckats ännu 
dröjt ute. Nu torde han väl vara att förvänta ej mycket sednare än Ludvigs, 
har dock ej utsatt tid för sin hemkomst. 

Om Hannes vet jag just ingenting enkom att säga. Han florerar på 
Clinicum, är obotlig i af seende å brefskrifning, fås ej att skref va ens till 
kammar- och studii:kamraten Lorenzo. Han skaffade sig en temligt 
långvarig åkomma i sitt ena ben, genom att försöka på sig sjelf någon 
slags operation. Var deraf en tid t.o.m. hindrad att röras ute, men nog 
lär det nu ändtligen vara friskt. Han skall dock ha ment att experimentet 
var så intressant, att det meriterade omaket. Gud bevare våra båda medeci-
nare, Lorenzo som nu ock kommer i stöten och Hannes. Läkarne dö 
här otroligt, och än flere sjukna. Nu åter även läkare: Lybeck, död. 
Strömborg i Wiborg ligger i tyfus, Strömborgs härifrån äro dit resta. 
Hans sjukdom tyckes dock ej vara af svåraste art. Från Robert vet jag 
intet enkom, han filar och arbetar af hjertans grund och som det sednast 
han skref var brottom på fabriken, så arbetade så väl han, som den öfriga 
personalen 1/4 dag öfeer vanlig tid alla dagar. Nog lär det alt kännas 
efter. Om Fredrik är denna gång mest att säga. Först och främst är han 
nu väl beställd student, med högsta »cum laude» och lär det icke ha 
felats mer än ett par röster till att han skulle fått laudatur. Robert 
Castren fick laudatur, den sjette i ordningen af lyceisterne som alltid få 
så höga vitsord. Jag tror det af dem var blott fyra eller fem som ej 
fingo laudatur. Om jag minnes rätt så äro de anmälta studentkandidaterne 
inalles 150, men så galant första flockens utslag blef, (lyceisterne och fyra 
Borgåiter, af hvilka tvenne voro alldeles utmärkta laudaturs herrar) så 
skralt tycktes det ha utfallit för andra flocken, från olika läroverk sam-
lade, der en hel mängd fingo prolongation i något ämne. När hela ska-
ran hinner bli utexaminerad vet jag ej. Emellertid var nu Fredrik sär-
deles lycklig, att han skyndade sig så han hann med första flocken, ty 
derigenom kunde han hinna få göra den långresa på hvilken han nu är 
stadd. Med kapten Björkman, Barkskeppet Borgå,2  begaf han sig sist-
lidne tisdag ombord för att afgå till Cadiz, för motvind hunno de ännu en 
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gång in till staden, men af reste om thorsdag. Med Lotsen som vid Söder-
skär lemnade skeppet, sände han hem några rader, var glad och rask, 
och kände ännu ej af sjösjuka, som redan hade börjat anfäkta ett par 
andra af besättningen som voro första resan med. Fredrik är nemligen 
ock påmönstrad som konstapel: Hvad Björkman tar för honom veta vi 
ej, men icke hörs det böra bli dyrt. Skada var att icke, såsom först trod-
des Fredrik skulle på några dar få komma äfven till Köpenhamn. Som 
konstapel för gagnets skull följer Emil Björkman En annan bror ar-
betar i Cadiz på verkstad, och en ung spanjor, som skall vistats hos Orr-
mans för att lära svenska: Haines eller något dylikt vid namn hade 
Fredrik ock helsningar till, och en slags rekommendation. Han lär vara 
son till samma fabriksägare der Björkman arbetar. Fredrik hoppades häri-
genom få så mycken hjelp att han i Cadiz skulle kunna reda sig. Blefve 
det görligt skulle han göra en trip till Sevilla. Som Ni nu finnen, så 
tyckes ingen vrå af Europa i år få bli obesökt af de våra. ... Ytterst 
glad och lycklig var han, så väl öfver att vara student, som öfver att 
få resa. Bara barnet är han i det hela, att så der bege sig ut i verlden, 
endast 17 år, men lång som Walter, och ser i gamla Mammas ögon helt 
nätt och bra ut, sen han laggt bort en hop otympliga faconer. Men ett 
yrväder är och förblir han, åtminstone tillsvidare. Men nu till en sorglig 
commission för en gammal barndoms bekant till mig, Fru Weurlander. 
Kanske minnes Walter att en son till henne gick som frivillig ut i Itali-
enska frihetskriget. Han var sedan som jag tror löjtnant i Sardinska hä-
ren och efter hvad åtminstone här sades, skulle han sedan hafva begett 
sig till Polen, der varit något med, och sen vet ingen af honom. Denne 
yngling var sin fattiga, numera 64 åriga moders enda son, född efter sin 
faders död. Fadren dog inom ett år efter giftermålet med den ännu qvar-
lefvande arma modren, hvilken redan i sitt föräldrahem, med de sina 
hade att dela så oerhördt många sorger, att jag just brukat omtala denna 
famille som ett exempel på huru olyckor kunna hopa sig på somliga 
menniskor. Nu fick jag från Charlotte Tengström i H: fors ett till henne 
skrifvit bref från fru Weurlander, deri denna skrifver: »Åren hafva skridit 
fram; jag lefver än i det hopp att den nästföljande dagen skall lemna mig 
någon underrättelse om min son. Honom väntar jag ännu, och denna 
väntan blir aldrig gammal! Jag bara hoppas, huru sorgligt det än kän-
nes att en sådan underrättelse ännu ej kommit. Jag tror att han ännu 
lefver, fast han ej kan låta mig veta hvar han finnes». — »Den fordna 
vännen F. Runeberg hvars son är i Rom, och i Rom finnes äfven artisten 
Severin Falkman,3  som möjligen kunde veta något sednast om min 
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son», »ville han hafva den godheten att fråga herr Falkman hvad han 
kan påminna sig om honom, och när han alrasednast hörde eller hade 
bref af honom. Genom Herr Runeberg kunde jag sedan få veta hvad 
Herr Falkman sagt.» 

Som Du ser, min Wallis, är detta en sak af djupaste intresse för 
den arma modrens skull. Gifve Gud att Du kunde af Falkman få 
några notiser om Weurlander måtte de blott ej vara af alt för svår 
art. Att han skulle blifvit förd till Sibirien har någon trott sig veta, då jag 
efterfrågat hans öde någongång. Jag vet ej hvad man i så fall borde 
göra, meddela den arma modren ett sådant budskap eller icke. Jag har 
svårt att gå ifrån min gamla öfvertygelse att sanningen alltid och i alla 
lifvets skiften är den enda och orubbliga ledtråden i hvarje fall, men 
nog vore det förfärligt ock, att krossa den arma med ett sådant bud-
skap. Och likvisst torde väl äfven här sanningen vara det rätta; kanske 
kunde hon t.o.m. hitta på utväg att ställa sig i kommunikation med so-
nen. Eller man kunde kanske på någon annan väg skaffa sig derifrån 
notis om honom, ifall hans öde vore så gräsligt, innan man skulle åt 
henne meddela en sådan ryslig notis. Nå, jag vill hoppas att ej behöfva 
bli bärare af en sådan tidning. Försumma emellertid intet hvad Du kan, 
för att skaffa underrättelser, och skrif snart derom svar, så skall jag väl 
laga det till den stackars modren. 

Vi ha dessa dagar flyttat från de rum Strömborgs skola bebo. Der skall 
repareras vidlyftigt. Inom en vecka eller så vid pass torde vi väl flytta 
till Kroksnäs. Tengströms ha nu ändå slutligen hyrt sina vanliga rum, i 
hopp att helst på någon tid kunna komma ut. De trodde sig för Berg-
mästarns skull ej kunna komma. Broder Fredrik skall nu på en tid varit 
märkbart bättre. Huru mycket det kan vara att lita på vet man icke. 
Möjligen kommer ock han till Kroksnäs. Min snällaste Lina, hvad skall 
Du nu vidare fundera på att förtjena pengar på något annat, förtjenar 
Du ej nog genom det att Du ingen tjenare har utan sjelf uträttar alt? 
Besparing är ju alltid lika god som inkomst. Dessutom skulle Du ju 
rakt icke kunna hinna med något, småningom vexer och behofvet af söm 
altrom kläderna bli äldre. Ja Walters få blaggarns skjortor till och med 
slitas ju ändå ut, så grofva än det odjuret tvang mig att göra åt honom, 
och nog får Du alt mera arbete än Du hinner med med alt sådant. Och 
arbetet är en god och bra sak äfven som tidsförkortare, men äfven af det 
goda får det ej vara för mycket. Söderns sol och fägring, ja sjelfva dess 
»ljufva lättja», och dessutom alt herrligt som lifvet i Rom bjuder, må 
Du ej försumma att njuta af rigtigt i grund, så mycket det låter sig 
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göra då Walter så mycket är bunden i Ateliern. Men kan Du icke också 
vara der hos honom stundom? att Du icke för mycket känner Dig ensam. 

... För kanske en vecka sen skref Carolina att Walters grupp väntades 
påföljande dag till H:fors men om den kommit vet jag als ej. Åtminstone 
ha tidningarna ej vetat säga derom något. Mycken förtjusning tyckas de 
deremot ha att uttrycka om Sjöstrands Kullervo, som nu är gjuten. Så 
väl på finsk vers som svensk prosa. Jag sänder väl snart tidningar åter 
så det får ses. Att Konstexposition pågått i Hfors ha tidningarna alldeles 
ej befattat sig med, förr än nu för par dar sen en sträng herre uppträdde 
i få ord förkastande alt, utom Kullervo. Vi voro litet mankerade på vår 
qvastgosses vägnar, att han fanns bland andra A.Såltin, på mindre fram-
stående sätt representerad. Ja, det lär ha varit samma artikel som dock 
och undantog Becker från den allmänna fördömelsen.4  Har Din Merkurius 
varit exponerad i Köpenhamn? 5  Monne den i så fall ej lyckats vinna 
minsta bifallsord. Jag ville så gerna att något om den blefve hördt från 
utlandet, det vore i flere afseenden godt. 

... Icke stanna Ni väl hetaste tiden i Rom? Här ha vi nu rigtigt 
vacker vår, ängar och träd stå gröna och ljufligt måtte det vara. Jag 
längtar outsägligt till landet, der jag dock kan få andas litet frisk luft. 
Här sitter jag största delen af dagen i den stängda kammarn, der dörrarna 
så ängsligt skola hållas stängda. 

Ja nog blommade ock mina fönsterrosor om ej ursinnigt så dock 
ifrigt, den bästa tiden. Jag kunde ha sina 30-40 — ja kanske 50 rosor 
på en gång utslagna då, och vackra voro de. Från alla håll kom man och 
begärde afläggor, så jag nästan skar opp mina buskar i idel bitar. De 
sednare veckorna har jag ej haft mer än knappt ett tiotal om sender. 

Hvem är Hartman? 6  än Börjesson,7  är det gamla herrn? Visst skall 
Lina ock vara med Skandinaverne, icke får Du bli en sån der liten köks-
myra. Hvad det är ledsamt att Biscens resa.8  Dem skall ni hälsa från oss 
gamla här hemma efter de äro snälla mot Eder. 

Icke ha ni väl annan jord att odla blommor uti än i krukor? Så 
utmärkt fina äro de svarta hattarna de här göra att jag önskade jag 
kunde skicka dig en. Nog har jag sett fröken Bremer9  en gång ... 

Att åtminstone Bergbom ej var med bland påskens ljushållare, fägnar 
mig att kunna berätta, jag tror att jag ännu ej visste det när jag skref. 

1  Den 23 maj avled t.f. provinsialläkaren i Ikalis distrikt, kirurgiemagistem Frans 
Edvard Lybeck i en ålder av 32 år. — HD 29. 5. 1868. 

2  Ett barkskepp på 300 läster som erhöll namnet Borgå inköptes 1866 av kapten 
Björkman (3/4) och handl. Johansson (1/4) från okänd ort. Den förre blev befäl- 
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havare, den senare redare. Sedan det blivit förbyggt utklarerade fartyget i aug. samma 
år för Västersjön. — Eirik Hornborg. Borgå sjöfart. 160. 

3  Severin Falkman vistades 1863-70 i Paris, Italien (företrädesvis Rom) och 
Mfin ch en . 

4  Ledaren »Med anledning af FK:s årsexposition» i HD 28. 5. 
5  Se F:brev 22. 4. 1868 not 2. 
6  Carl Hartmann (1937-1901), dansk bildhuggare av den Thorvaldsen-Bissen'ska 

skolan. Många av hans verk präglas av thorvaldsensk idealism. Första gången i Rom 1863, 
från 1868 där ånyo för ett par år framåt. 

7  John Börjeson (1835-1910), vistades 1867-76 i Rom, sedan tre år i Paris. 
Företräder realismens genombrott i svensk skulptur. 

8  Bissen d.ä:s död i mars 1868 kallade hem sonen. 
9  Bremer, Aline, eg. Alexandra Vilhelmina, f. 1819, dotter till löjtnant August 

B. — »genomskiutne Bremer» — dödförklarad efter slaget vid Ruona, men kom sig 
då han fick läkarvård. Avled 1861. Hans hustru Karolina Vilhelmina Baer avled 1827 
vid 32 års ålder. Aline Bremer vistades många år i Italien och andra länder i södern 
för sin hälsas skull. 
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[Borgå) 5te Juni. [1868} 
Datering: Lasarettsläkaren G. J. Strömborg i Viborg sjuk i tyfus. 

Ändligen fick jag i går aftons vexeln. 
Strömborgs tyfus är fortfarande godartad, men hade ännu ej varit 

brytning vid sednaste notis. 
... När Tengströms kunna komma till Kroksnäs är allt obestämdt — 

Vi erna flytta nästa tisdag. Hannes kommer hem för att hjelpa Rbg. 
I går afslöts vår stora hattaffär. Öfver 1,200 mark har den inbringat 

hattsömmerskorna, deraf omtrent 1,000 åt tvenne som äro nästan i bolag 
och göra de bästa hattarna. Måtte nu industrin kunna gå på egna fötter 
och fortgå till utvidgning, det är med en viss fruktan vi släppa vården 
ur händerna. Det skulle behöfvas en entreprenör eller entreprenös att 
taga saken om hand — 

Bra vackra rosor har jag nu, hvita, gula, mörkröda, liffärgade, och 
rosenröda. En stor färgprakt. Dessutom nejlikor mörkröda och gula, blå 
agapanthus, en ljusröd fuchsia med hundratal blommor, heliotrop, stor 
och ståtlig, Calla alt i ifrig blom. 
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Kroksnäs den 3 Juni 1868 
[Läs 3 juli) 

Mina älskade Barn! 

Ändtligen erhöll jag i går aftons Edra så länge efterlängtade bref af 
den 18 juni och sätter mig nu genast på morgonen att besvara dem ... 

Att få se Mercurius har jag väl hoppats på, men ej kommit på tan-
ken att kunna få den hem till oss. Detta vore dock en betydlig fördel 
äfven för mig, som, såsom sagt väl äfven annors kunde få se den. Men 
jag behöfver se länge och se flere gånger innan jag hinner fatta ett 
konstverk. Oberäknadt min ovana att se och min okunnighet är detta redan 
derföre högst naturligt att jag ju behöfver flere sammanträffanden och 
noggrannt seende blott för att igenkänna en menniska. Jag behöfver se 
länge för att få en bild klar i mitt öga och sinne, måtte säkert icke 
varit skapt till turist, lyckligtvis, ty det har då åtminstone icke varit några 
anlag, som blifvit bortkastade på den hemmasittande för hvilken dock den 
vida yttre verlden varit en stor lockelse alltid. Men hvad jag nu alraförst 
bör skrifva om, är hvad som om hem och vänner kan vara att säga. 
Först svar på frågan om Anna Lindh. Nog är det, tyvärr, sannt att 
hon, hemmets solstråle, gick bort. Att ni icke vetat deraf, kan 
jag ej annorlunda förklara än att då ni var på resande fot, något bref 
måtte förkommit. Jag skulle väl annars tänka, att då jag om hvarje sak 
hade att skrifva till fyra håll, jag möjligen skulle blandat mig och kanske 
i stället skrifvit tvenne gånger till någon af de andra härom, men jag 
tycker mig minnas just att jag härom skref till Eder. 

... För Lorenzo ha vi haft stort bekymmer. Måtte han nu hafva öfver-
stått det onda, icke allenast för denna gång utan ock för framtiden. Den 
åkomma som ansatte honom svårt i Wien, var sår i magen och lär tyvärr, 
ofta nog vara af den art att den som en gång derför råkar ut, sedan 
knappt har att räkna på god hälsa — Lorenzos starka oförderfvade natur 
ger visserligen derutinnan godt hopp. 

Äfven med Fredriks färd gick det afvigt. Han kände sig illamående 
under hela resan, 10 dygn, från Borgå till Helsingör, vågade derföre ej 
fortsätta den långa sjöresan, nödgades till ryska consuln betala omkring 15 
danska daler, för att få qvarlemnas af skeppet, och begaf sig, åtföljd af 
Kapten Björkman hvilken äfvensom styrman hela tiden varit utmärkt 
hygglig, till Köpenhamn, der Edra kunder hafva bemött honom med ut- 
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märkt godhet, och det upplystes att sjukdomen var gulsot ... Med en 
Nystad skuta skulle han bege sig från Köpenhamn, den 20de hette det 
men händer väl sällan att ej sker uppskof. Så åter om alt väl går, ång-
båtsvis från Åbo. Också honom börjar jag vänta nästa vecka ... Lud-
vig och Hanna äro sedan par veckor lyckligen anlända. Nöjda och 
belåtna med sin resa och för resten oförändradt sig lika, om icke kanske 
Ludvig en smula rörligare till sinnes, hviiket jag önskar måtte fortfara. 
Hanna skrifver sjelf nu med, så jag om dem intet vidare säger. Hannes 
lefver sitt vanliga lif i H:fors, men sedan nu Tengströms äro här, vet 
jag af honom intet, ty förr skulle man kunna förmå teglet i kliniska insti-
tutets hus att skrifva, än honom — 

Robert fortfar att arbeta med lust och ifver att gå framåt. Några dar 
brådskade så med arbete att han, liksom några andra af arbetarne, arbe-
tade till kl. 10 på aftonen. 

Sommaren är utmärkt vacker i år, hittills åtminstone. Vegetation ri-
kare än på många år. Hade jorden blott blifvit besådd med godt ut-
säde skulle troligen Finland i år kunna emotse en rik skörd. Nu blir det 
troligen mycket olika, t.o.m. inom hvarje hemmans åkrar alt efter det 
utsäde som varit på hvarje olika stycke användt. Mycket är ock alldeles 
osådt i brist på utsäde. Mig närmast ligger dock bekymret att se det 
den vackra sommarn ej synes inverka till förbättring för Runeberg. Att 
han hela denna vår varit mera skral har jag väl förut omtalat, och bättre 
synes det ej vilja bli. Snarare förekommer han alt mera matt och besvä-
rad. Småningom förlorar jag hoppet på att han mera skall bli raskare. 
Han ligger nu vanligen ett eller annat kort skof om dagen, utom den 
vanliga middagshvilan. Humöret är nedstämdt och helst vill han bara 
vara stilla inne och låta mig läsa. Ser till och med Tengströms numera 
knappt gerna mer än för några minuter. Nog är det alt mycket sorgligare 
med honom än de föregående åren. Lyckligtvis är jag åter något raskare 
än de par sednaste åren, så att jag en mån bättre kan vara honom till 
tjenst, om än det är skf d alt nog dermed. i alla fall ... Mycket troligt 
synes mig att detta år är vårt sista på Kroksnäs. Om vi än lefva nästa 
sommar, så tror jag ej att Rbg vill flytta ut. Oaktadt många olägenheter 
dervid anser jag för min del dock saken önskvärd och bra att i år rum-
mens reparation jagade oss hit. Nog är här dock äfven för Rbg friskare, 
och hvad mig beträffar tror jag icke att mina krafter mera skulle räcka 
till för en vinter om ej landets dock alltid något af mig njutna fria luft 
skulle stärka mig om sommarn. 1 år orkar jag till och med smått röras 
och promenera då Rbg hvilar sin middag ... 
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Arma fru Weurlander! Troligen kommer hon aldrig att få veta den 
ende sonens slutliga öde. Dock ju mera jag tänker derpå, dess tro-
ligare synes mig dock att han fått stupa, och dess otroligare förefaller 
mig att han skulle blifvit sänd till Siberien. Naturligtvis gick han till Po-
len under namnet Sardinsk officer och troligtvis under antaget frem-
mande namn. Således: blef han fången, så borde väl hans nationalitet 
ej altför lätt blifvit känd, af fremlingar blefvo väl ändå de flesta icke slä-
pade till Siberien. Nu gryr det ock opp hos mig tanke på att der fängslade 
utländingar nu nyligen blifvit amnestierade, äfven om han vore bland 
dem, borde han sålunda om han ännu lefver, kunna räddas, alt beror blott 
på att han ej blifvit känd — Föga hugnad har jag att meddela den arma 
modren! 

Tengströms ber mig säga Walter, att till honom från »fruarna» af gått 
bref under adress till Concul Bravo. Har Walter ej erhållit det, må han 
derföre der efterhöra. Dahlström hade als icke varit belåten med den 
grå marmor funderingen. Detta arbete af Walter, skall han mena, bör 
bli det hvarmed han skall vinna anseende, det sitter hårdt inne att härnäst 
få göra något i marmor. Det bör således vara i alla afseenden vackert, 
men blir det dock vida mindre behagande i den icke mjella marmorn. 
Jag fruktar han har rätt. Det fina behaget af den hvita carrara marmorn 
eröfrar mångens välbehag för sjelfva konstverket. Den gråiga mar-
morn kan väl knappt vara så mycket vackrare än gipsen. Icke vet och 
förstår jag mycket, men nog räds jag att det sen också vore bättre att 
hellre ha skalan litet mindre i hvit, än kropps storlek i den grå. Nå 
besinnelsetid finnes ännu lång, hvem vet huru alt ställer sig emellertid. 
Ja, man måste ju t.o.m. tänka sig den möjlighet att Du ej skulle bli 
så nöjd med denna grupp, att Du als ville hugga den i marmor, hvilket 
visserligen vore ett fatalt spektakel. Jag undrar om jag skall upplefva den 
dag då jag skulle börja våga, att vid hvarje nytt arbete af Dig, anse mig 
på förhand något så när viss om dess lyckande. — Det var mycket tråkigt 
att Danskarnes tidningar ej talat om lilla Mercurius.1  Det skulle gett den 
annan fleur här och fröjdat Åberg sen särdeles, tänker jag. 

... Tack, snälla Wallin för vänliga ord till gamla Mamma. Låt vara 
att det blott är ditt eget vänliga öga, som ser mig i ljus, så är det alt 
lika kärt ... Tidningarna äro ytterst toma och intet sägande, sensurens 
hand ligger som bly öfver dem ... Mången vigtig sak syns der als ej till. 
Tengströms påstå att senatorerne ej stodo med ljus, och ej ens inne i 
kyrkan, utan blifvit på sätt och vis narrade och nödda, att som bjudna 
gäster i huset, assistera i ett rum invid kyrkan, att handkyssningen ej 
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är sann o.s.v. Ja, nog hörde jag af Borenius alt berättas utan tvekan 
om berättelsens sanning, men icke är jag heller ännu helt fullt öfvertygad 
om dess falskhet, ty man ser lätt samma sak olika, ofta till och med 
ögonvittnen. 

Roligt blir att få råka Otto Schauman och höra direkt af er, om än det 
blir gammalt ... Helsa rigtigt hjertligt Bissens. Roligt är det att de äro 
snälla. Ja Block, det vore väl rigtigt en acqvisition. Bentzens bland andra, 
goda mot Fredrik. Han skrifver att det är omöjligt att i ett bref kunna 
beskrifva all den godhet hvarmed han i Köpenhamn omfattats, det måste 
ske mundtligt när han kommer hem. Winters reste till Frankrike dagen 
efter hans ankomst. Vid bangården var han med Thomsen 1  att hälsa 
på dem och bemöttes med »otrolig vänlighet». Ludvig och Hanna voro 
i Köpenhamn när Fredrik kom, men visste ej att träffas. 

Tusenfallt, vänligt och kärligt hälsas Ni af oss alla här 
Eder egen vän F. Runeberg. 

»Professorskorna» voro här för en stund sedan och bådo alla så hjert-
ligen hälsa. Robert Castrens sednaste bref lär ha kommit på villovägar, 
och de äro oroliga nu, men icke är det als skäl tro något hafva kommit 
vid honom. 

En tiggargosse, en 9- å 10 åring sjuknade här i tyfus för några veckor 
sen. Vi hafva hållit sköterska åt honom och haft honom isolerad. Emel-
lertid ligger nu Nyholmskan, troligen ock i tyfus, om hon hemtat smittan, 
hos honom eller på Kråkö der den grasserar vet jag ej. På Skafvar-
böle3  dog inom två veckor man, hustru, svärmor son och dotter och är 
nu ett öde hus. Biskop Schauman haft tyfus. Gamla fröken Möllersvärd4  
och många mer och mindre kända ligger nere som bäst. Sirens)  död 
nämnde jag väl sednast. — Ett sorgligt för par veckor sedan timas döds-
fall är fru Ida Dunckers.6  Hon tycktes inom famillen vara ett alt i allo 
och allas hjelp och tröst. 

1 Jfr F-brev nr 85 s. 236-37. 
2  Språkforskaren Vilhelm Thomsen (1842-1927). I ett brev till Axel Olof Freu-

denthal dat. Kobenhavn 20 Juni 1868 skriver Thomsen: » Jeg har også i denne tid stu-
deret lidt Nylandsk, nemlig fra Lovisa-egnen ved hjx1p af B. Lindholm og fra Borgå 
ved Fr. Runeberg». Freudenthalska brevsamlingen i HUB. 

3  Kråkö, mitt emot Kroksnäs på andra sidan Kroksundet. Skavarbale, by på Vessö 
där Kroksnäs ligger. 

4  Maria Lovisa Möllersvärd (1788 - 1868), dotter till Carl Adolf Möllersvärd (1744 -
1828) occh Maria Charlotta L'Estrade (f. 1756 i Stockholm, d. 1823 på Mäntsälä gård). 

5  Adolf Fredrik Siren (1807 - 68), sånglärare vid Borgå gymnasium. Notarie vid dom-
kapitlet. 
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G Ida Duncker skötte de tyfussjuka som sökte sig en fristad på Kinttula gård i 
Artsjö, hennes hem, blev smittad och dukade under — ett inte ovanligt kvinnoöde 
under nödåren. 
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Kroksnäs den 6 augusti 1868 

Mina kära Barn! 

Runeberg är fortfarande som han varit denna vår och sommar, matt 
och nedstämd. Mer och mer måste jag frukta att ej mera få se någon för-
bättring. Tyst och modstulen sitter han utan att synas intressera sig för 
någonting. Vill ej höra samtalas omkring sig, och syns nästan alldrig 
lifvas just af någonting. Att åka något ikring med hjulstolen kommer ej i 
fråga, äfven syskonen, jag menar Carolina med döttrar, besöka oss nu-
mera endast på ögonblick, nog säger han att han ser dem gerna, men 
blicken klarnar ej som förr vid deras ankomst, och snart märks att han 
ej trifs, ofta nog går han att lägga sig, eller rättare sagt gick, ty numera 
dröja de som sagt aldrig, utan sticka sig blott in i förbigående. Alla dagar 
ligger han numera en stund så väl före som efter middag. Skralt har det 
ock en längre tid varit med aptiten, och sjelfva ansigtsfärgen är mera blek 
än förr. Jag har dock svårt att säga huruvida han förefaller skralare än 
under de sämre skof han haft förr, och sådan jag tror att kanske ock 
Walter nån gång såg honom, ehuru jag väl tror att han dock alltid af 
Walters hemmavaro lifvades och såg raskare ut, men åtminstone har han 
icke förut varit för så lång tid så skral som nu, och åtminstone icke så 
alldeles intresselös och nedstämd. Jag vet icke om ens en stor glädje nu 
skulle förmå att lifva och för mer än ögonblicket förmå att återge glans 
åt uttrycket i hans ansigte. Hvad som dock, Gud ske lof, fortfar att vara 
honom en förströelse är läsningen. Måtte jag fortfara att hållas så pass 
frisk, att jag orkar hålla ut dermed. Hvad mig angår så har jag i allmän-
het varit betydligt raskare i sommar än de två föregående åren. Med 
lätthet gör jag nu en och annan gång en promenad opp till Tengströms, 
under det Rbg sofver middag, och tror att jag dock af vår landsvistelse 
hemtar betydlig fördel för mod och krafter för vintern. Med bäfvan 
tänker jag dock på hösten åter. Fortfar Runeberg att vara lika skral eller 
ännu skralare, så kommer småningom alla besök att hos oss upphöra, och 
om än ej af synnerligt lifvande art, ha de dock varit mig en slags förströ-
else, och ett behöfligt afbrott och hvila i läsningen. Men, hvad som 
måste gå, det går ändå alltid, och så går väl också det lilla som af lifvet 
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kan återstå oss. Besynnerligt nog har jag af denna sommar på visst sätt 
njutit mer än på länge. Jag har mera fröjdats af naturens fägring än 
på flere år, men så har ock sommarn varit herrligt vacker, och alt som 
vexer såg så herrligt och frodigt ut, som ej på många år, men nu har den 
urhållande torkan och den alldeles öfvermyckna värmen förbränt alt.1  
Rågen är skuren, ger ojemnt resultat, men hufvudsumman blir väl, tyvärr, 
ändå betydligt under medelmåttan, men god och hvit är årets råg. Kornet 
och hafran ligga för det mesta förbrända och torkade. Potäterna orka ej 
framåt, men skulle väl troligen ännu kunna taga sig blott regn ville 
komma. Luften är tjock och ogenomskinlig, solen ser ut som en 
väl skurad kittelbotten der den lyser genom röken, och denna rök anses 
af de flesta såsom samlad af de många skogseldar som härja på alla håll, 
altså äro utsigterna för året icke heller nu ljusa, och sorgligast af alt är att 
Sibiriska pesten på många håll börjat härja bland boskapen. Hundrade-
tals hästar och kor ha redan stupat. Tre hästar på Stensböle, vet ej om 
de dermed fått slut på pesten på stället 

När jag sednast skref var ju Lorenzo hemkommen. ... För två 
veckor sedan gjorde han en resa på en dag till H:fors och möttes der 
af notis om att han blifvit förordnad att förestå provincial läkare tjensten 
i Nyslott efter assessor P. Lindfors, nyss der af liden. Han har 8 m: om 
dagen, 1200 (tror jag) i resemedel för året och hvad möjligen praktiken 
kan inbringa som dock ej lär vara särdeles lönande. Tjensten kommer 
troligen ej att besättas inom kanske par år och till dess kunde det kanske 
till och med bli en möjlighet att han kunde få tjensten vid dess besättande, 
och med alt detta goda är man ändå tveksam om huru man bör anse sa-
ken, ty nog är det alt att vara bra mycket bortom bergen, och visst tyc-
ker man att Lorenzo ändå gjort sig bra mycket mera möda, och användt 
bra mycket mera tid på sina studier, än som just vanligen bestås för en 
provincial läkare oppe i landet. Kanske kan han ännu lyckas att få 
nån liten plats helst i H:fors eller Åbo eller åtminstone i någon af lan-
dets sydligare städer. I går hade jag bref. Han hade då varit två dagar 
och en natt i Nyslott när han skref, hade fått sig ett godt qvarter, två 
vackra rum med utsigt öfver sjön och särdeles omhyllad af sitt värdsfolk, 
post mästar Nykopp och hans fru född Brun2  en f.d. Borgå skönhet och 
Rbgs gamla flamma n. b. en af de många i vidsträcktaste mening taget 
flamma. Med alt detta måste han tänka på att flytta derifrån, ty det är 
i öfra våning, och svår trappa för de sjuke. Redan denna första natt hade 
han blifvit kallad till en i tyfus hårdt sjuk, och tyktes vara stadd i full 
praktik och i stort bekymmer att slå sig ut med Finskan. Dock hoppas 
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jag äfven det skall gå, han har ändå något mycket läst finska och äfven 
något talat, ehuru han glömt den de sista åren, men då han har alfvar 
med att vilja kunna uppfylla sina läkare pligter, så går det, hoppas jag 
snart nog för honom också i detta afseende. Roligt är att tänka på att han 
nu bör kunna slippa att öka vidare sina stora skulder. På förminskning kan 
man väl ej så snart hoppas ... Påföljande dag kom till Tengströms Berg-
bom med sina två döttrar. De dröjde två dagar, voro till och med hos 
oss ena qvällen och på en f.m. Vom på utfärd till Högholmen och tyckes 
mig att de borde hafva funnit sin resa treflig. 

Från Robert hade jag för par veckor sen bref Slarfven fattig hade 
varit i penningknipa genom att en »landsman» lånt af honom och ej i ut-
lofvad tid betalt, och innan han hann hemifrån reqvirera drog alt ut tid, 
ehuru flinka vi än voro med expedition. Han är alt ändå bra ensam 
der borta. Ingen af Eder, våra resande barn, ha varit så alldeles värnlöst 
kastade bland fremmande som han. Roligt är att han vunnit umgänge i 
helst ett hus. Han beställde nu i sista brefvet noter för dessa damer, vårt 
land, Björneborgarnes marsch, neckens polska m.fl. saker som jag nu 
har samlat, men ej ännu lyckats att få alt. Skall sända med korsband 
till honom. Fredrik är nu fullt förlig och kry och färdas ifrigt än hit än 
dit, nu som bäst är han till staden. Vi skrefvo så väl han som jag tack-
sägelse bref till Bentzens för deras utmärkta godhet och snällhet emot 
honom. De hade t.o.m. inbjudit och velat öfvertala honom att flytta hem 
till sig. Thompsen hade ock varit utmärkt god emot honom, Carl 
Andersen, och nästan ändå alramest utom Bentzens, Ove Kraarup tyckte 
han. Har Ni nån slags communikation med nån af dem, så låt dem veta 
att vi äro tacksamma. Han tycker sig ibland hafva känt sig förlägen, då 
de icke rätt erinrat sig att den 17 årige dock icke ännu kunde stå på 
höjden af vetande t.ex. inom skönlitteratur, ej kände Lumbye3  o.s.v. utan 
bemötte honom som en hel försigkommen menniska, äfven fru Winthers 
son, hvars namn jag aldrig minnes, hade varit hygglig mot honom. Från 
Fru Winter hade jag bref ifrån Frankrike. France Fecamp, Rue aux 
juives. Så uppger hon sin adress, hvilken jag meddelar Er emedan hon 
skrifver att jag skall helsa Walter och hans hustru hjerteligen från henne 
och att Walter skall (af henne understruket, skrifva »ett par linjer till 
sin Danska tante Julie.» Hon skrifver om Mercurius: »der var liv och 
skjönhed, ja der er store Evner i vor faelleds gunstling. Vi vore alle 
enige i det att Walters och Bissens arbeider vore det bedste udstillingen 
havde af bildhuggeri arbeiden, nu är vor store Bissen död og jeg tror 
sikkert att Walter bliver Nordens störste Billedhugger i Fremtiden, jeg 
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ved icke hvordan W: Bilsen tager sig opp i Fremtiden, men Walter troer 
jeg på». 

Jag tog mig friheten att be fru Bentzen sända åt oss den nummer af 
Illustreret tidning och Dagbladet der Merkurius voro bedömda, få se om 
vi nu så få se dem. En ledsam sak var att Fredrik som lofvat Prior att 
medtaga Merkurius, kom att fara med en Nystad skuta och således ej 
kunde få fram den. Han hade sökt Prior flere gånger för att derom under-
rätta honom, men ej lyckats träffa honom, så att Prior nu väl tror 
Fredrik hafva skamligt slarfvat eller undandragit sig bestyret. Äfven här-
om skall Walter ej glömma att nämna om han har tillfälle att få det 
fram. 

... Visst tycker jag att det var rätt med pianot, om det var något så 
när god handel. Lemnen I engång Rom, så bör ju i bästa fall icke altför 
stor rabatt bli vid försäljningen. Bättre är att ni hellre å andra möbler 
hushållat vid handeln, nog är instrumentet, blott som möbel betraktadt 
alltid en likså stor prydnad, som en grannare soffa eller sådant om nu 
hela ert lilla bo kostar en 700 mark, så bör ni väl kanske kunna räkna 
på att få derför en 4 å 500 m, och så blir årshyran ej stor, ja intresset 
kommer väl ock till. 

... Att Bror Fredrik är så betydligt förbättrad har jag väl redan skrifvit 
om, och så hörs han fortfarande vara. Robert Castren svajar omkring i 
Gamla Finland, var rest till Walamo och full af förtjusning öfver den 
färden; tänker på en tripp till Kuopio och kommer på hemvägen att be-
söka Lorenzo i Nyslott. 

... Måtte nu Walters grupp bli vacker och bli rätt en heder för ho-
nom. I såväl Silengruppen som enligt hvad jag gissar i Mercurius ligger 
dock ett litet skämt bakom gömdt, nu lär det väl vara bara alfvar och 
högtidlighet. 

• • 

1  Sommaren 1868 blev för Runebergs den sista ute i Borgå skärgård. Den låga 
stockbyggnaden på Lill-Kroksnäs, som trettioen somrar hade varit familjens hem, räd-
dades 1968 från förstörelse genom Anna och Robert Ehrnrooth. De inköpte byggnaden 
och lät fackmän föra upp den på Lill-Kroksnäs gamla marker ungefär en halv kilometer 
från den ursprungliga platsen med i stort sett samma utsikt över Kroksundet. 

2  Carl Johan Nykopp (1823-98), postförvaltare i Nyslott 1850-80. G. m. Natalia 
Elisabeth Bruun ( 1825-1907) , dotter till postinspektör J. J. Bruun och Sofia Vilhelmina 
Bremer. 

3  Hans Christian Lumbye (1810-74), kompositör och populär orkesterledare i Kö-
penhamn. 
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Borgå den 22 Sept. 1868 
Mina kära, älskade Barn! 

Ändtligen fick jag nu för några dagar sen mottaga bref af Eder, sedan 
jag redan hunnit börja frukta att Malarian gripit Er båda två ... Gud 
ske lof emellertid att hos Eder alt stod väl till och att ej sjukdom vål-
lade det altför långa uppskofvet. 

Den 2dra dennes inflyttade vi från Kroksnäs, Hannes var hemma och 
hjelpte oss. Något regnig dag hittade vi på, så torr varm och vacker än 
denna sommar och höst varit. Här är ännu helt sommarlikt, ännu har det 
ej, så vidt jag tror als någon natt varit frost. Runeberg är sig lik, något en-
kom vet jag ej. Sommarn var icke treflig, han var mera orolig, kanske 
hettan dertill bidrog. 

... Från Robert hade jag nyss bref från London. Han hade företagit 
sig att dit göra en »trip» på ett par veckor. Kunde nog tåla vid liten 
uppfriskning efter sitt ihållande stränga arbete. Fredrik är sedan snart 
två veckor inrest till universitetet ... Omdömena om Merkurius lära kom-
ma i hufvudstadsbladet. Men hvar håller gossen sjelf hus? Så vidt jag vet 
är han ännu ej kommen till Finland. Icke vet jag heller als hvar Silen-
gruppen nu står. Att den var kommen till H: fors sades väl med visshet, 
men hvem har der vård om den, och när skall den uppackas och hvar 
få sitt hem? Troligen har Du arrangerat om alt detta, fast jag ej har reda 
derpå 

Hvad Beckers visit anbelangar, så tycker jag att du icke bör visa 
honom bestämd afvoghet, nog kan man ändå undvika intimite eller när-
mare beröring. Det ser nästan ut som om man i allmänhet mera skulle 
anse honom som en äfventyrare än som just en skojare. Öfverstlieutenant 
Becker tycker väl folk att låter något. Han var ej så längesen omnämnd 
i något af våra blad såsom: »känd för några år sen för sina galanta 
äfventyr» och sen omberättadt om hans öden i Mexiko och infört ett 
bref ifrån honom. Hvad trodde han att Du mera skulle räkna på hans 
gamla skojerier. Troligen trodde han sig göra Dig en ära. Också för 
Anette Reuterskölds skull ville jag att ej precist Du skulle visa honom 
förakt — Mannen är för resten intelligent och fiffig, ehuru jag alltid haft 
motvilja för honom, redan, innan hans skojeri — Som sagt, en kall höflig-
het kan alltid bestås honom, ty icke är man ju dock bemyndigad knappt 
har man rättighet att dömma andra — Han måtte af öfvertygelse vara en 
reaktionens man, en despotismens eller åtminstone måtte han vara en 
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fiende till de liberala ideerna, efter man tycker sig alltid finna honom på 
orätta sidan. Bättre dock om så är, än om han är fullkomligt liknöjd 
på hvilken sida han säljer sin värja. Men slägten är ultra conservatif, 
åtminstone Anette Reutersköld, som är så ultra conservativ, ja reaktionär 
att jag icke sett något desso liknande, hvarföre hon ock lider och plågas 
öfver hur verlden försämras och rusar till sitt förderf, på ett sätt som är 
verkligt ynkligt, ty så pinas hon deraf. 

Hvad det gläder mig att Lina har instrument, det förskingrar mången 
tråkig stund, dessutom bör man aldrig lemna en talent som man ägt, att 
bortrosta. Men noter blir dock en sak till. 

Jag skrifver en och par rader i sender och deremellan vankar jag åter 
opp. Mari håller just på att tapetsera ett litet rum som uppkommit vid 
af stängningen af vårt nuvarande kök, Fredriks f.d. rum, och jag måste 
alt emellanåt klippa och ställa. Kallas dessutom af mångahanda från 
skrifningen. Naturligtvis är Rbg till kojs, annars skulle jag ju ej kunna 
als ens emellanåt skrifva. Vi ha haft mycket bestyr att få rummen i 
ordning och äro ej ens ännu fullt i skick. Till den nya sängkammarn 
har jag färgat möbeltyg rödt, till gamla sängkammarn, numera rum 
för hemmagästande af våra barn, har jag kuriöst nog, färgads till 
rödt och hvitt blommigt, hvad som förut var blommigt gult och hvitt. 
Alt detta är nu påspikadt liksom salongens tyg som blifvit vändt. Taflorna 
äro något omplacerade sedan rum skulle ställas för »bentaflan», Alex-
andras qvastgosse och Knutsons landskap — Alt i hushållet omflyttas i 
andra gömmor och kontor o.s.v. Strömborgs våning är särdeles nätt och 
beqväm. Förra kökstrappan borta, i dess ställe en farstuguqvist med en 
vanligt hög trappa, als ingen himmels stege. Gamla handkammarn är 
tambur, derifrån ingång till salongen, fordna matsalen. 

• • 

Den 23. 

I natt har varit skarp frost, så nu börjar det ock brådska med att få 
in dubbla fönster. Månne jag berättat att jag tänker lemna mig med 
Mari som ensam tjenare till nästa år. Detta gör att nu så mycket som 
möjligt måste göras unnan medan jag har två. Få nu se hur det kommer 
att bära sig då jag sjelf är nära på omöjlig att uträtta något nuför-
tiden, fast jag förr icke just ville lemna mig ur räkningen, och då Rbg 
behöfver mycken hjelp — Det är mera beklagligt att ej få manglat. Jag 
undrar hvad Du, Lina, skulle tycka om en maschin som Du kanske aldrig 
sett — kafvelbräde nemligen. Det nyttjas af allmogen också begagnade 
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jag stundom ett sådant på Kroksnäs att mangla barnkläder med. Ej är 
dess gagn just stort, men så är pjesen lätt åstadkommen och visst stryker 
man sen lättare ändå. Nog kunde Du sen instruera nån att kafla, det 
skulle Du ej orka sjelf, hurudan liten snäll arbetsmyra du än är. 

... När jag sänder tidningar och intet ord är på dem teknat, betyder 
det att intet enkom står på. Ni ha på det sättet som en smula notis ändå 
hemifrån. Jag skall nu åter börja skicka regelbundet så snart jag hunnit 
samla klipp till 3 lod. Det blir vanligen ett par gånger i månaden — 
Hur blir det nu med Ateliern när Bissen är borta? Får Walter husera der 
ensam och blir det dyrt? Om Otto Schauman är hemma vet jag ej. 
Icke böra Ni dra Er altför mycket från »föreningen», mer eller mindre 
intressanta finnas dock inga menniskor af hvilka man ej hemtar något. 
Ni behöfva det ock för att veta hur verlden lefver och hvad den talar 
om. 

87 

Borgå den 29 oct. 1868. 

Mina kära, älskade Barn. 

Tack för Edra efterlängtade bref af den 16 dennes emottagna i förrgår. 
... Alt är sig likt här hemma, endast allt mera tyst och tomt. De få 
bekanta som numera titta in till oss dröja ock numera endast för ögon-
blick, och icke vill Rbg heller att de skola dröja. Om det är själ eller 
kropp som ej orkar med dem vet jag icke. Hos Runeberg vet man alldrig 
när det är den ena eller den andra som lider. Är humöret skralt så 
är eller tror han sig vara mera sjuk än vanligt, och lider han på något 
vis till kroppen så är utan all fråga humöret alldeles förstördt, man får 
derför endast gissningsvis reda på hur det är för dagen, och misstar sig 
ock derföre ofta i sina förmodanden. Han ligger numera mycket om da-
garna och jag läser derunder fortfarande för honom, men huruvida det 
är så att hans kropp verkligen är mattare och skralare än förr vet jag ej 
med visshet, eller om han blir alt mera nedstämd och tryckt och derföre 
icke orkar hålla sig oppe. Gud hjelpe, sorgligt är det huru det än är, 
men som jag brukar säga: alt går som måste gå. En stor lycka är dock 
att han nu fått vara så länge fri de rysliga convulsionerna. Ännu tomare 
kommer det att förefalla hädanefter sedan äfven Hannes nu reser ut. 
Lyckas han att få så ordnadt som han tänkte då han för några dagar 
sedan var hit hemrest för att säga oss farväl, så reser han redan i mor- 
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gon eller sist nästa måndag öfver Petersburg till Wien, för att der stu-
dera öfver vintern. 

Att Merkurius är anländ vet Ni ju, jag vill minnas att jag tecknade 
det på tidningarna, så att om ej notisen på annan väg kommit, så åt-
minstone derigenom. En dag i förra veckan hade vi honom här på visit. 
Rigtigt snäll och söt syntes han mig, af Rbg har jag ej fått höra något 
om honom. Hvad som roade mig och som jag ansåg som en fin observa-
tion af barnsed, var att den ena lilla stortån skiljt sig från de öfriga tåna 
och deltar i intresset för arbetet. Illa är att gipsen är bra grof och t.o.m. 
full af små svarta prickar, jag tror säkert att man anser detta som ett 
stort fel af bildhuggarn. En hop gymnasister hade stannat utanföre för 
att se gossen vid hans hemfärd, men inbjödos att se honom i salen. 
Borenius med döttrar som begärt att bli tillsagda när han skulle komma, 
infunno sig äfven — Strömborg bestyrde om hit och hän forslingen. Han 
tycktes mycket intressera sig för det barnet. Nog skulle den borda fås i 
marmor. En gång sade Rbg att han hade lust att beställa den af Dig i 
marmor, men icke vet jag om deraf kunde bli alfvar. Selma Strömborg 
mente att visst måste den fås i marmor. De ha nu den fundering (som 
jag i parenthes sagt ej tycker om) att få i gång ett lotteri för att betala 
Rbgs byst, och Selma mente: om der nu blefve helst litet öfver, så 
skulle man sätta det på intresse till en börjande fond att få Merkurius 
i marmor — Rbg är oppstigen och klädd, slut altså nu, mer i eft.midd. 
Jag frågade Rbg hvad jag skulle säga att han tyckte om Merkurius och 
han svarade »bra», dock tillade han, skulle jag tyckt än mera om honom, 
om ej det varit för att han påmint om Thorwaldsens skrifvande engel. 
Rbg gjorde mig uppmärksam på tycket som verkligen fanns, när man 
från bestämd synpunkt på ett visst af stånd såg på den men huruvida lik-
heten verkligen finnes, eller är en villa uppkommen genom att man ser 
armen i förkortning o.s.v. kan jag ej säga, ty dertill minnes jag ej engeln 
nog. Emellertid ålade jag Rbg att ingalunda påpeka detta för någon, ty 
mycket snart skulle det heta: åh, alt ihop är bara en imitation o.s.v. Jag 
känner sådant! Silenus med de sina står nu i Universitets vestibulen expo-
nerad, det vet Du. Men hvart skall den sen taga vägen. Icke kan den bli 
stående der. Fråga hade varit att exponera den i biblioteket men Collan 
hade föreburit att denna slaskiga tid med fötterna skulle inbäras mycket 
dam och smuts. Nå, deri kunde han kanske ej heller ha så orätt, men 
undras om dock ej hufvudsaken var att han ansåg sällskapet opassande. 
Hannes berättade: tvenne studenter passerade vestibulen och följande sam-
tal uppstod: »Hvad är det der för slag?» 
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Vet du inte det, det är ju Silenus. 
Hvem har gjort den? 
Runeberg. 
Äh, det är bara prat, hvad skulle gubben idas med sånt. 
Jag vet ej om Du vet att Sjöstrand lappat ihop hvad som hade gått 

sönder. Natalia skrev ju om gruppen och hvad dess uppforslande m m an-
gick. Huru lider det med Ditt nuvarande arbete, blir det vackert framför 
alt. Att det skall bli af gråiger marmor kan jag ej försona mig med. Låds 
Du vara flitig ock? Är Du ensam om Bissens atelier, och får Du betala 
dryg hyra för den? 

Ludvig var nyss rest till Lorenzo i Nyslott och skall ha tyckt det sy-
nas som om han trifts der ... I Hfors äro nu inrättade två fattig läkare 
tjenster, han tänker söka den ena, men med ringa hopp att få den. Icke 
är just inkomsten brillant 2.400 m och mycket besvärlig praktik hos sta-
dens fattiga, men han lär väl hoppas på att kunna få äfven någon del be-
talande praktik. 

Tidningarna få altså fortfara att gå i bitar. Jag vet icke om jag deri 
gjort rätt, men antagande att ni besöker föreningen och der läsen afton-
bladet, klipper jag icke ut nyheter från Sverge, icke heller utländska ny-
heter som ni der få läsa liksom i utländska blad om ni har tillgång till 
något. Att t.ex. sända Eder spanska nyheterna öfver finland tycks ej vara 
skäl. Lyckligtvis blef det i dag slut med Hedens ögon, ett eller två. Jag har 
just tänkt att t o m. feuileton kunde vara rolig för Er att se, liksom mången 
artikel om skogshushållningen, om moss brännvins bränningen o s v, icke 
som i sig sjelf intressant för Eder, men för att Ni derigenom kunde veta 
hvad här funderas på, men så blefve det till slut hela bladet, ty till och 
med annoncerna tror jag skulle sålunda på fremmande ort kunna ha sitt 
intresse. Ja, det tycker jag verkligt är tokigt att ni icke fullt komma in i 
Italienskan, och franska sen, det vore för Walter af verklig vigt att lära 
sig franska. 

... Nu är det blott två månader tills ni varit ett år i Italien. Roligt 
vore om Ni ha reda på hvad året kostar att få veta det. Så indraget ni 
lefva, så snäll och arbetssam Du är, min lilla snälla Lina, så hoppas jag 
att det ej skall ha kostat så öfvermåttan. Bosättning med möbler etc, är en 
skild affär som bör icke inräknas i årets utgifter. 

... Nog tycker jag det ändå alt litet oroar mig med Becker. Icke skulle 
det nu precist behöfva vara dermed slut, ty ville Du nu efter par tre må-
nader sen hans visit en gång göra honom ett kort besök, så icke vore ar-
tigheten så öfvermåttan stor, likså att ta emot honom på ateliern. För 
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Lina att få visit när Walter vore borta vore mindre angenämt deremot. 
Det säges som säkert att han skall ingått med böneskrift att få återvända 
och förklarat sin ånger öfver att af ungdoms yra och oförstånd hafva felat, 
men fått kort påtecknadt: »om B. anträffas inom Ryska områdets grän-
ser, ställes han för krigsrätt», annat kunde han väl ock knappt vänta, 
men han är nu således med detsamma dömd till landsflykt för lifstiden 
och detta brukar vara ett förfärande svårt straff. Nog är det ock således 
för syndaren icke annan utväg än att vara menniskojägare, han måste ju. 
lefva, och till hans ursägt vill jag tro att han af öfvertygelse är en reak-
tionens och våldets man, eller rättare en folkfrihetens fiende, traditionen 
inom hans famille är sådan, hans morfar anses för att vid 1808 års saker 
ej ha varit renhårig och uppfostrade af honom tänka väl döttrarna lika 
som han, åtminstone kan man ej tänka sig något mera conservatift, mera 
fiendtligt mot alt framåt skridande och mot all frihet än hans tante A. 
Reutersköld, som ordentligt sliter ut sig i sorg öfver den onda tiden som 
går så rakt emot alla hennes åsigter. Troligen har hans mor tänkt som 
Anette, och gossen har vuxit opp i vördnad för despotismen och hat till 
menniskorätt, så anar det mig. Må man derför ej undra om trädet burit 
sådan frukt. Tro icke att alla gamla mammor äro sådana svärmerskor som 
Eder mamma, som ock derför uppfostrat en hel rad med sådana vilda 
fåglar som Ni. Emellertid skall jag nu ock en gång fasthålla principen af 
hvad som man kan bäst ha nytta af och säga: hvem vet kanske kommer 
ännu en dag i Rom då Ni kan ha godt af att ha en kund bland hans 
helighets trupper. 

... Det var väl till den hvita Convolvulus fröna äro? Jag vet nu ej om 
jag törs sätta dem förr än mot våren. Månne de ligga länge innan de 
gro? Är växten ettårig eller mångårig? Mina blommor äro skrala efter 
sommarns torka, då de stodo på kalljord i staden. Jag är ledsen att näs-
tan alla mina trän äro utgångna, det saknas grönt. Jag tycker så om träd 
och finner ej skäl att numera börja ansa opp några, jag hinner ej se dem 
stora. Några af de nu så moderna bladvexterna skulle jag ha god lust 
till ock, men i Borgå finnes ej till köps och till H:fors kommer jag ej. 
Eljest har jag satt min heder i att ej köpa vexter utan drifva sjelf men 
nu på gamla dar vore jag frestad att jemka med högfärden i den vägen — 

Är det långt emellan Ert hem och ateliern? 
Nämn nån gång om ni hör genom Bissen hur Takanen artar sig. 

lvionne jag sist ren skref om Alexandra Sneckenströms bröllop och 
Augusta Sneckenströms förlofning med baron Åkerhjelm. Tredje bröllops-
dagen hos Schaumans uppfördes der den roliga Cantaten som skrefs af 
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Robert och af Linsen sattes i musik en gång på samma Alexandras födelse-
dag. 1 anledning deraf beslöts och skrefs till Robert der på stående fot 
ett bref, undertecknadt af en mängd ungdom, herrar och damer. Det bor-
de ha roat honom. 

Ännu om byster. Borde inte Walter låta retuschera för att ha till för-
säljning af dina byster, nog tror jag de kunde gå åt. 

... Theodor Lindh följer på ting, och skall tycka sig nu ha funnit den 
väg som passar honom, jag måtte väl nämnt nån gång att han studerar 
juridik. 

Af Otto Schauman hade jag velat höra mycket om er, men icke blef 
jag just klokare på honom. Att Ni har en elak trappa, hörde jag af ho-
nom. Fredrik skall förefalla sig något ensam i H: fors, hos Tengströms är 
han mycket och Robert Castrén och han tyckas trifvas med hvarann. 
Men eljest lär han just ej ha bekantskaper bland kamrater. Dertill bi-
drar väl ock att han bland afdelningen, österbottningarna, ej sympatise-
rar med deras ultra fennomanska tendenser. De gymnasister han här mest 
var bekant med, äro ännu ej studenter. Mycket litet var han också här i 
kamratsällskap, hem kunde han knappt be någon för att Rbg deraf var 
besvärad, och ute kunde han ej heller just söka dem, ty det oroade ock 
Rbg om han var borta. Så blef han så van att vara skild från andra, att 
han nu knappt kommer sig in med kamratlif. 

Nej nu farväl, kära, älskade mina Barn! ... 
Eder bästa vän F. Runeberg. 

88 

Borgå den 25 nov: 1868. 
Mina kära, kära Barn. 

... Tack mina snälla, kära barn, för Era bref af den 12 dennes hvilka jag 
i går erhöll. De voro ej heller af alraflinkaste slag att laga sig fram, ty 
när det går rätt qvickt, så dröja brefven endast tio dagar; nå icke har man 
att klaga heller när det ej drar mera än 12 ... En dubbel sats tidningar 
sände jag Er i går. Tillfälligheter vållade uppskof. Det är nu af Borenius 
jag fick tidningar åt Eder, ty Robert som en mellantid fått på stället tid-
ningar, har nu ock begärt hemifrån, och fick våra egna. Till nästa år torde 
vi taga både Dagbladet och Hufvudstadsbladet, och då ställer jag det 
så att Ni få det sednare, såsom litet mera intresserande sig för konst och 
dyl: och Robert får dagbladet med jernbanor etc. Apropos jernbanor, så 
tyckes Borgå jernvägen verkligen komma till stånd. Vid sista mötet åtogo 
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sig gårdsägare och andra, »med sällsynt enighet», den afgift som var be-
räknad och hvilken man fruktade att just skulle komma att bli en svårig-
het. Lekwe 1  som var här, hade sagt sig aldrig ha sett en så enig och för 
saken ifrig sammankomst. Nog blir nu Borgå som en förstad till H:fors. 
Om par år torde väl banan vara färdig. Skulle man blott orka lefva till 
dess, så icke vore det sen stor svårighet att få hem i H:fors vistande barn. 
— Ja Lorenzo, föga får han den sökta fattig läkare tjensten. Sjelf önskar 
han mycket att få den, men nog är det en mager stek. 1 Nyslott säger 
han sig ha rätt bra inkomst, men visst lär han nu väl tycka sig äfven på 
praktikens mellanstunder kunna uträtta annat än spela myllymatti, som 
är »den bildade verldens i Nyslott» förnämsta nöje. 

Mig synes som om Rbg nu några dagar varit litet gladare, så att man 
t.o.m. kunnat få se en krusning till leende på hans läpp. Gifve Gud detta 
långvariga nedstämdhets skof, som varat alt sen i våras, dock ville börja 
att få en öfvergång och gladare tider stunda. 

... Från Hannes hade jag bref från Berlin, dit han ändtligen anländt 
efter en tråkig resa, 9 dygn på väg mellan H:fors och Lybeck. Ångaren 
måste för storm anlöpa först Bornholm, der Hannes fann sig särdeles väl. 
Den lilla staden Allinge nätt och snygg, karlarna raska och dugtiga, flic-
korna vackra, värdshuset rent och snyggt, maten god, värden en Califor-
nie farare som på nie eller tio år funnit nästan intet guld, men på sista 
året samlat en 30.000 fr: och nu slagit sig ner här. Ytterligare söktes hamn 
på Risgen, slutligen i Rostocks hamn, derifrån med deligens. Hannes och 
andra passagerare gjorde en färd till den ålderdomliga staden Rostock ... 
en tid voro både proviant och maschin olja på upphällningen. Lyckligt-
vis hade Hannes som tagit försalongs plats, fått sig tilldelad en vida be-
qvämare i aktersalongen, emedan den före nämnde var upptagen af en 
afdelning af Amur(?)emigranterne. Under den långvariga resan blef 
Hannes bekant med desse, från hvilka han skildes en timme sen de lem-
nat Lybeck, och af ångbåtskamraterne återstod sedan endast en Magde-
burgsk brännvins brännare, som ännu vänligen tog Hannes i omsorg till 
dess de också halfvägs till Berlin åtskildes. I Berlin hade han nu börjat se 
sig om, hade fult väder och mörkt att se konstverk. Diverse andra små 
otourer dessutom. Måtte nu »värsta föret varit blott i portgången» och 
sen gå honom bättre. Skulle än så bli att det kunde bli alfvar af Rom-
resan, så komme den i alla fall ej i fråga förr än nästa sommar, så der-
med är ännu god tid om den kan bli af. Jag har enligt öfverenskommelse 
innan han reste, skrifvit till honom på Wien, Allgemeines Krankenhaus, 
men vet ej om det lyckats på denna adress komma honom tillhanda. Huru 
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skulle Lina kunna herbergera Hannes, det vore ju ett stort bråk för Dej 
utan tjenare, du snälla. 

Robert hade arbetat strängt denna höst, 1/4  öfverdag hvarje dag, men 
tycks vara glad och nöjd, haft gods arbete och till och med en liten triumf 
i arbetsväg, i det han blifvit föredragen, jemte en annan »apprentic» som 
anses för en af de dugligaste på stället, framför ett par af gesällena att 
göra det grannlagigare arbetet på något som förehades. Likaså hade han 
i mekanikernes förening blifvit invald i direktion som omhänderhar vår-
den af dess angelägenheter, ordnande af föredrag o.s.v. och säger sjelf 
att han anser det som ett slags förtroende votum, »då eljest här ordet 
fremmande nästan anses liktydigt med skojare». 

Du må visst vara tacksam mot Broder Fredrik, du har dertill stort 
skäl, mera än Du ens vet och känner. Mycket, mycket väl vill han Dig 
och Eder. Glädjande att han varit så mycket bättre denna sommar och 
höst. Här pågår i dag ett lotteri för att skaffa pengar att betala Dig för 
Rbgs byst. Innan brefvet afgår får jag väl troligen veta resultatet för att 
meddela Dig. Fru Strömborg är en av direktion. Jag har ej velat fråga eller 
ta notis om hela lotteriet, anser det ej passande. Men en gång sade Selma: 
»om det nu helst blefve öfver till en aldrig så liten början att sätta på 
ränta till en blifvande fond att få Merkurius i marmor» Också Rbg har 
haft sina små funderingar på om han skulle beställa af dig besagde pojke 
i marmor, om det ej på annat sätt låter sig göra att få den huggen. Du 
måtte väl aldrig så ställt att Du ej dertill har rättighet. Nog var det ändå 
ej rätt bra att, så vidt jag vet, endast detta enda exemplar finnes. Hvar 
skall Silen gruppen hamna. Har nån i bestyr att skaffa den plats? Din 
blifvande lilla Amor synes mig till tanken bra lofvande. De små hop-
laggda vingarna äro något näpet som jag ej vet mig hafva varsnat förr 
— dock hvad har jag sett, ens i gravyr, det är alldeles ringa. Månne Du 
ej hellre bör kalla honom drömmande Amor än sofvande? Rbg anmärkte: 
säg honom att han ej bör drömma om kommande segrar, utan just om 
dem han nu i drömmen vinner, så som en jagthund drömmer om sin jagt, 
hvilket man så tydligt märker på hans smågläffsande och språng med föt-
terna och hela varelsen. Jag anmärkte: huru kan han utmärka den olika 
nuansen af drömmen; »åhjo, nog kan han det.» På visst sätt är det litet 
synd att afbryta arbetet på stora gruppen, men alraminst må Du Walter 
utsätta dig för att förkyla Dig eller ens att arbeta vid en kyla som gör 
det otrefligt. Kanske vinner ock ateliern på att befolkas med flere arbe-
ten. Får Du nu så husera ensam i Bissens atelier, blir det ej dyrt? 

Märkvärdigt snällt hushålla Ni om ni verkligen kunna komma till rätta 

246 



för innevarande år med hvad Walter skref. Det är då till alrastörsta de-
len den snälla lilla Linas förtjenst, och en stor del härflyter af hennes 
försakande af en tjenares biträde. En sådan person skulle bestämdt öka 
utgifterna med en tredjedel. Emellertid synes mig ändå att frukta att 
bara ej liten Lina har för mycket bråk som det nu är ställt. Du snälla 
menniska. Bra galant är att Ni ju på detta sätt i Rom lefva t.o.m. billigare 
än det vore Er möjligt i Finland — Blott som sagt det ej blir Lina för 
tungt, för alt hvad Du, snälla, försäkrar motsattsen. Ni hafva således tro-
ligen ej ännu mycket angripit kassan i H:fors. Jag vårsnar den ville vexa 
till hvit marmor, jag kan ej förmå mig att ha tillit till den grå. 

... På Edra vägnar tycker jag illa att ej Block kom. Roligt är när ni 
så uppnämner i Rom vistande Scandinaver och Edert umgänge. Dessa 
menniskor bli ändå just som litet bekanta för en derigenom. Fröknar 
Bergsöe, skaldens systrar? är han sjelf ock i Rom? Hans riddar Löffröe 
eller hur han kallar stycket, har roat mig mycket, (i Wintergrönt.)2  Hälsa 
vid tillfälle fröken Bremer. Hvad har nu kommit åt de Italienska vintrar-
na med sina rosor jultiden — Köld i november? — Icke tror jag att Fru 
Nordström just var af dem som ansåg giftermål så farligt för artister, 
nog funnos andra som värre voro deremot. Hon förargades just öfver att 
t.ex. vår qvastgosse, Alexandra Såltins arbete, på exposition i H:fors 
ej vann tillbörligt bifall, »men herrarna i H:fors kunna ej förmå sig att 
berömma något, då det är målat sen hon blef gift», sade hon, hvilket 
just visar att hon sjelf ej anser giftermålet förstörande för talangen, som 
så många, i sin vishet påstå. — Det är verkligen ett stort ondt om det 
enkla konstnärslifvet i Rom förbytes till öfverf löd, och kommer att 
lända konst och konstnärer till mycken skada, och hindra den obemed-
lade konstnärn från att als kunna vistas i Rom. Hvad Ni förlora på att 
ej ha tjenare är tillfälle att tala italienska. Walter får väl ännu lof att 
ett år arbeta i Paris för att lära sig franska. Brist på språkkunskap är en 
svår brist, synnerligen för konstnären som alltid är cosmopolit. 

Hur kommer sig att modellen håller ritskola? Apropos: Sjöstrand tros 
få academie ritlärartjensten, icke Becker. Ekman anses derför ej böra 
väljas, att han är så gammal, att han om han påföljande dag tar afsked, 
är fullt pensionsberättigad, utan att ha tjent — Becker anses ha gjort 
goda och grundliga studier i sin konst, och på de sista åren äfven mycket 
gått framåt i dess utöfvande — Icke lär väl Walter heller velat söka, men 
icke tänkte man heller på att tjensten var ledig eller kunnat komma ifråga 
att sökas. Icke skulle heller Walter fått den om du sökt.3  
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Den 26. 

Ytterligare i dag bref från Hannes. Han är nu välbehållen i Wien. Har 
funnit sig underligt ensam i den stora vida verlden, men nu i Wien träf-
fade han finnar och skandinaver. Hade i Berlin och Dresden nästan en-
dast användt tiden till beseende af museer och på förra stället konst 
exposition. Hans bref är långt, vore nog allehanda att berätta men hvar-
ken utrymme eller tid medger — Han har fått mitt bref, uppger ej adress, 
altså begagnar jag »Allgemeines Krankenhaus». Månne ni erinrat Eder 
att tacka Bentzens för våra bref och tidnings utdrag. Jag vill ej enkom 
derför skrifva, det blefve att öppna correspondens. 

Lotteriet i går inbringade väl de behöfliga 500 m. men ej som jag tror 
mera just. De ställa alltid litet tokigt. Vinsterna voro 130 och menniskor 
särdeles välvilliga, men man vill här alltid vara så »hederlig» och ge i 
vinster mångdubbelt billetternas värde. I Rom skulle du väl knappt kunna 
hugga Merkurius så det ej mycket meriterar tänka derpå. Jag undrar dock 
till hvad pris du åt Rbg kunde och ville göra det. Det kunde ju ske på 
det sättet att den blefve din sen åter efter våra dagar, ty egentliga me-
ningen vore den att göra det möjligt att få den i marmor utan att kost-
naden skulle betunga Dig. Men som sagt då Du väl härtill ej kan göra 
i Rom när gipsen är i Borgå, och vi gamla föga lefva att se Er hemma 
åter, så är derom ej mycket att tala 

... Vet Ni hvar C. Winters finnas f.n. så nämn derom i nästa bref till 
mig. Commerce Rådet Borgström som flere veckor legat för döden, an-
ses nu troligen komma sig. Sonen Atte är hemma från England. Han skall 
säga att Robert talar flytande engelska, men begagnar provincialismer, 
en följd af mest ha talt med arbetare. 

För nån vecka sen hade jag af Topelius bref som begärte Rbgs och 
äfven af mig autograf till vinst på ett lotteri för en blifvande understöds 
kassa för konstnärer. Rbg gaf manuskriptet till Adlerkreutz, något så 
värdelöst som min handstil gaf jag ej, men några chinesiska rispappers 
målningar. 

Alla ställen fulla, få se om ni få reda på alt. Mig föll nu åter i hågen det 
der ledsamma med fotografierne som Walter behagade slarfva med, nog 
lär jag väl ha skrifvit att vi till slut af Hård fingo ett glas, månne det ej 
var tre Walter gaf till honom? Men afdragen ha vi als ej fått reda på. 
Hvart i verlden kan Du ha slarfvat dem? 
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1  Endre Lekve (1833-82), norskfödd ingenjör som 1860 kallades till Helsingfors., 
som lärare i tekniska realskolan. Inverkade i hög grad på Finlands tekniska undervis 
ning och utveckling i egenskap av expert och konstruktör av järnvägs- och brobyggen 
och bl.a. av Helsingfors första vattenledning. 

2  Kalendern Vintergront, utg. av Chr. Richardt 1866, innehåller utom Vilh. Bergssres 
Lovfroen bidrag av H. C. Andersen, Topelius, Björnson, Magdalene Thoresen, Böttiger. 
Grundtvig, Tolv sonetter från Spanien av Carl Snoilsky och en »Skizze» Konungs Lön 
av » Fridrica» Runeberg. 

3  A. von Becker verkade som teckningslärare vid HU 1869-92. 
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Borgå den 16 december 1868. 

Mina kära Barn 

1 går afgjordes om fattig läkar tjensterna i H: fors och som vi på för-
hand anade, fick ej Lorenzo. Forsman och Florin blefvo af elfva sökande 
de lyckliga.' Bra gerna hade man sett att få Lorenzo till H: fors, men nog 
var tjensten dålig 600 rubels lön och ofantligt arbete så man borde vara 
lugn fast han ej lyckades. För en stund sen hade jag bref af honom. Han 
säger sig börja att mer finna sig i Nyslott, alt som han börjat kunna 
intressera sig för herrar Schataloff, Nazaroff, Pugarin, att ej tala om 
Fröknarna Moldakoff, och Gabriloff. Man sofver länge om morgonen, 
lägger sig tidigt, sofver middag, och går som i sömnen. Spelar myllymatti. 
Staden den mest ryska i Finland. De unga damerna mest af den ortho-
doxa bekännelsen. »Fula men menniskan rår ej för sitt utseende.» Men 
snälla äro de och oroa sig hvar en så lång marschalk skall fås som skall 
orka i ryska kyrkan hålla brudgums kronan öfver Lorenzos hufvud. 

Rbg har varit som en mån piggare eller rättare lugnare denna tid en 
par veckor. 

... Silen gruppen hade sednast stått i nån mörk korridor på universi-
tetet. Emil Nervander hade åter en gång vidtalt Collan och fått löfte om 
dess placerande i Biblioteksrummen. Fredrik skulle be Dahlström kom-
ma och föra kommando vid flyttningen. Fredrik har haft allehanda be-
styr för gruppen, kostnaden för postament och flyttning första gången 
betalte Rbg med 20 m ... Vet Ni hvar C. Winthers finnas så låt veta 
än bättre om Ni vet adress. Jag har kommit på slarf med bref och ville 
reparera. När Ni skrifva till Bentzens, så sänd ock från Fredrik och mig 
hälsningar den temligen krokiga genvägen. 
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Förslaget är omgjort till ritlärartjensten, Ni får derom se i D:bladet. 
Becker lsta, Sjöstrand andra, Ekman tredje rummet! 

En fest till Wrights minne2  firades i går i H:fors. På lotteriet af hans 
taflor voro alla lotter utsålda när vi hörde efter — 

... Låt veta hur väderleken har sig i Rom. Vi ha mehnföre, efter att 
ha haft före dock nu några grader kallt åter. Visst ser man i tidningarna 
ibland att det är osäkert i och omkring Rom, men ett fattigt konstnärspar 
behöfver man väl ej rädas osäkerhet före. Hur befinner sig gamle Herr 
Pius IX nu för tiden? Glöm ej låta veta huru Ni tillbringa helgen. 

Mycket hälsas Ni af Rbg och af Strömborgs, Lisa har Messling, högst 
lindrigt. F: R-g. 

... Att min kära gamla lärarinna Fru Salmberg bortgått,3  torde Ni veta. 

1  15. 12. ingår i HD notisen att till fattigläkare i västra distriktet i Helsingfors 
utnämnts med. dr Demetrius Forssman samt i östra distriktet med.lic. A. Florin. Grän-
sen mellan distrikten drogs vid Högbergs- och Mikaelsgatonna. 

2  Magnus van Wright avled 5. 7. 1868. 
3  Anna Salmberg, f. Brinck 1788 i Västindien. Höll pension i Åbo som Fredrika 

Runeberg besökte som tonåring. Fredrika Runeberg 532 f. — Vid fru Salmbergs död 
skrev Fredrika Runeberg till sin syster att den gick henne »nära hjärtat». »Hennes vän-
skap var ett af mitt lifs dyrbaraste förvärf.» 

1869 
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Borgå den 12 Jan 1869. 
Mina kära Barn! 

... ett godt, välsignadt nytt år! Med flit nyttjar jag icke ordet önska, 
ty önskningarna för Ert nya års lycka hafva redan många gånger varit 
tänkta ehuru ej tillfället att uttala dem gifvits sen nya årets början. Ja, 
Ni mina älskade, Gud gifve Eder alt godt såsom ni sjelfva det bäst kun-
nen önska. 

Hvad jag skall nämna här för att ej glömma är att Robert fått sti-
pendium för ett år till 800 m. I går hade jag bref af honom. Intet enkom 
att om honom berätta. Mig tycktes dock detta bref icke fullt så gladt och 
modigt som vanligt, men icke vet jag säga något enkom derom — 

Rbg hade tyvärr i julhelgen ett anfall af de olyckliga convulsionerna 
sedan han 3/4 år varit dem fri. Han har varit något mattare åter nu 

250 



derefter, men nog kan man i det hela säga att alt är sig likt, ty om en eller 
par veckor han är litet piggare är han likså åter tidtals sämre och så 
vexlar det , men i det stora hela är sig hans tillstånd likt , om än han visser-
ligen småningom alt ändå år för år blir mera medtagen — 

... Julaftonen hade vi den glädjen att få emottaga Edra bref av d 13, 
lika så bref från Robert. Tack för den glädje vi sålunda fingo i vår tyst-
het. Ganska rigtigt hade Fredrik ordnat julgran som vanligt och för resten 
var alt som vanligt ställt, endast att vi suto i vår nuvarande säng-
kammare, Rbg ville ej komma ut, men dörrarne hade vi oppe till salen. 
Edra bref som jag blott öppnat för att se det alt stod väl till, lågo på 
bordet, och när vi tände våra ljus och började vår julafton, började vi 
läsningen, småningom och under tal om Eder alla frånvarande deremellan, 
och stundom en julklapp, jag tror de voro summa 10 eller 12, så fort-
gick qvällen, och de kära brefven voro bästa prydnaden. Så förgick tiden 
godt och behagligt till klockan 9, då vi åto vår qvällsvard och så på van-
lig tid, kl. 10 till sängs. Tack vare dessa bref från tre af de frånvarande 
kära, blef julaftonen god och behaglig, ehuru Rbg var mera skral den 
qvällen. Älven Selma Strömborg tittade emellanåt in till oss. De hade 
Strömborgs mor och syster- och en Duncker hos sig. Helgen förgick för 
resten i alra största tysthet, endast Fredrik har »gulejat» och varit på alle-
handa små roligheter med ungdomen i heljen. 

Jag har ej varit alldeles rask denna tid, och har ofta bland annat huf-
vudverk, hvilket als ej vill passa för mitt myckna bref skrifveri. Också 
nu besvärar det mig derföre något att skrifva och knapp är alltid tiden 
dertill. Derför bli mina bref än sämre än nödigt vore — 

Mer och mer börjar tyvärr höras af hur svårt Nylands län och Wi-
borg åter har att slå sig ut. Glädjen öfver det öfriga landets goda skörd 
i höstas gjorde att man mera glömde att ej alla hade lika godt. 

... Ja en sak: Kan ej Walter få sina byster satta i skick af någon, åter 
skulle till julen sållts af dem om de funnits tillgängliga. Har varit efter-
frågan. Och så ännu ett: I en bord låda hos Tengströms ha de afdragna 
fotografierna återfunnits. Ett medelstort hufvud synes mig mycket bra, 
men behöfver retoucheras, och är dessutom bara hufvud. Jag skall, om 
det går an, sända det med tidningarna. Min tanke vore om Walter ville 
retouchera det. Men hur skall man ställa med att få kropp dertill? Månne 
kopparstickare kunde göra plåt efter detta hufvud och en annan kropp? 
Blefve det dyrt? Vore det skäl föranstalta en sådan plåt? I Rom blefve 
det troligen ej svårt. Tusenfallt hälsningar från oss alla. 

• • Mamma. 
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1  Änkefru Juliana Strömborg, f. Schogster (1808-82), dotter till prosten Gustaf 
Schogster (1769-1829) och Juliana Dorotea Unonius (1781-1832) och J. E. Ström-
borgs syster Julia, sedermera g. m. forstmästaren Julius Grönholm, ägare av Auvila gård 
i jämsä. 
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Borgå den 15 Febr: 1869 

Mina kära, snälla, älskade Barn! 

... Det är i dag Sigfrids dagen då efter gammal sägen » tuppen dricker 
ur takdroppsgropen», och nog har han i dag fått så göra. Fru Nordström 
afhemtade mig ut att åka, vädret, efter att en tid ha varit mulet och 
regnigt, så att föret nästan alldeles gått bort, var i aftse litet kallare, snö 
föll i natt, och i dag hade vi det herrligaste solsken och vårluft. Särdeles 
mild vinter har man här haft, derför ha Ni haft kallt. Gifve blott Gud 
att äringen blefve god öfver hela landet nästa sommar, mycket nöd och 
elände råder här alt ännu, och tiggeriet florerar, sina 50 på en dag. Boije, 
Drägsby herrn sade just i går att i Nyland nu varit 7 år å rad missvexter. 
En del af det öfriga landet fick i fjol godt år. Vi ha då lefvat så brillant 
denna tid! Rbg har Gudilof varit på sitt bättre och varit helt lugn och 
t.o.m. glad till sinnes. Huru hans födelse dag firades, se ni af tidningarna,' 
men hvad Ni ej der sågo var att samtliga gymnasister äfvensom en mängd 
andra en 120 personer skulle jag tro, drucko kaffe här. Altihop var dock 
expedieradt på en timme, ty för att trötta Rbg mindre kommo alla på 
samma tid. I går gaf Tavaststjerna konsert här i Borgå, var på aftonen 
jemte en 6-7 andra hos Strömborgs och Rbg var der en stund med, och 
så voro de också en stund inne på vår sida.2  Värst är att jag i min döf-
het, genom ovanan blifvit så skygg, att jag alltid har svårt att förmå mig 
att synas för fremmande ... Om Ludvig och Hanna vet jag ej just en-
kom berätta om ej att Ludvig var med på en björnjagt, der två björnar 
fälldes, i den ena fick ock Ludvig kasta sin kula, liksom flere andra herrar. 
Af Lorenzo har jag nu på en tid ej hört, men sett i tidningarna det rätt 
ledsamma, att den tjenst han förestår är anslagen ledig, och man sade 
honom då han mottog den, att han skulle få behålla den i par tre år, 
altså länge nog tyckte man, för att mellertid böra kunna hinna få sig 
tjenst. Jag vet ej hvaraf detta beror. Hannes är ett odjur som man icke 
får höra af. Jag undrar hur ni besluter med er Neapels resa till påsk, och 
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å andra sidan hvad Hannes menar om Romresa, att icke händer antingen, 
att ni för hans skull lemna er qvar och han ej kommer, eller det lika be-
fängda att Ni skulle resa och han komma. 

Robert hade jag nyss bref af, intet enkom, mest i affärer — Jag vet 
ej om jag skrifvit att Fredrik gått öfver till Nyländningarna. Otålig som 
han är, kände han sig utpinad med österbottningarnas vilda Fennomani, 
som ändtligen tycks ta så öfverhand, att jag ej vet om man borde fara 
till Amur eller Blåkulla som gymnasisterna i fastlagståget. Apropos: 
att Monrads lära vara på hemväg,3  torde Ni veta, sönerna ha stannat qvar 
i kriget mot de infödde. 

Den 16. 

... Nå, i Borgå saker måste jag tala om karnevalen: den var helt fiffig, 
men de många anspelningarna behöfde förklaras. Först: Herrskapet Snobb-
qvist ... väl i allmänhet en personification af det alt för österländska ele-
mentet och sen något år en brukad term ... Ett mossabrännvins brännar-
sällskap. Påfven understödd af Napoleon och Antonelli, på knä neddig-
nad inför honom Isabella. Två rödskjortor sjungande Garibaldi hymnen 
på kuskbocken ... En båt med segel: Emigranter med fiskbragder åker-
redskap etc »till Amur» i flaggen. Närmst den ett sällskap blåkulla fa-
rare. En fet fröken körande en släde deri satt en fru med sin doter på ett 
bord, under adelig sköld med inskription: »Enfald och högfärd». Bak-
länges med ryggen mot dem en på ett linneplagg syende flicka med sin 
mor, under en garfvarskylt med »Vett och bildning». Syftar på en här 
mycket omordad historie, då ett herrskap (Wasastjernas men Angelique 
Mf artinaul ansedd som styrande) bortviste garfvardottren från den dans-
skola, som tourvis hölls hos de dansandes föräldrar och nu för qvällen 
var hos dem. De båda flickorna äro eljest klasskamrater hos W: Nord-
ström. Fennoman och Skandinav i fullt slagsmål, under det ryssen klap-
par och smeker fennomanen. 

... Det der fotografi hufvudet insatte jag med postmästarns begif-
vande i en tidnings försändning, antagligtvis har den framkommit. Gravyr 
blir väl alt en bra dyr sak. Jag undrar hur det vore om jag skulle skicka 
ett annat porträtt, finnes dock ej denna storlek men litet mindre, och sen 
låta en som är van att kopiera taflor till fotografiering, af rita det hufvud 
Du har, och förena det med den andra kroppen för att sen fotografiera 
efter detta. Monne det blefve alt för dyrt? Det är egentligen icke så en-
kom vi som ha fördel af saken, utan snarare de, som sålunda kunde få 
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kanske ett bättre porträtt af Rbg, men visst har ock jag ett stort intresse 
för om det blefve en möjlighet att en gång få honom utan vanställning. 
Med alt detta tror jag ändå sen också, att det alrabästa är det lösa hufvud 
Du här hemma såg, så att skulle jag tro att af dessa mina funderingar 
blefve något, så skulle jag kanske måsta skicka detta, som jag är särdeles 
rädd om. Det skulle ock i storlek träffa mera in med den kropp som fin-
nes. Hela denna sak brådskar naturligtvis på intet vis, bedrif den efter 
beqvämlighet, men slarfva icke med den, utan låt den ligga i Ditt minne, 
käre Wallis, och gör hvad Du för den kan. Blir försöket alt för dyrt, får 
man väl lof att lemna det, då ju så lätt händer att det åter blir bara orim-
lighet, som Rbgs alla porträtt 

Mer än roligt att Du är glad med »Amor» och att den synes vinna 
bifall. Bör Du ej vidtala fröken Bremer att få exponera honom nånstäns, 
innan han kommer till Finland? I Paris väl helst. Jag vet ej om der är 
»Salon» i år. Icke vinner den anseende här, utan utländska orlofsedlar, 
utom det att är den bra, så kan den ge Dig en smula ögon i utlandet att 
visa den. Värst är att man ändå väl ej finge reda på om än något franskt 
blad ville puffa. Fibba Dig ej på att våra blad skulle intagit det du om-
nämnde om Si16n gruppen i Sverge. H: Bladet tror jag ej har vidsträckt 
krets af svenska blad att hemta ur, och Dagbladet bryr sig väl föga der-
om. Glöm ej att nämna under hvilken rubrik och i hvilken tidning det 
stått och ungefär tiden, så skall jag ha Fredrik att på läseföreningen se 
efter — 

Jag är rädd att Du ej är så nöjd med din Apollo grupp, det är dock 
endast mellan raderna jag läst derom. Ja, ja, blir Du ej med den belå-
ten, så är Du lyckligtvis ju helt rik, och behöfver ej hugga den i marmor, 
utan kan ge Dig att modellera en annan att välja på, om så skulle 
vara. Bäst hade varit att als ej ta hit Silenus gruppen. Kanske den i Sverge 
kunnat få köpare. Kan Du ej få nån förespråkare som hos nån Göthe-
borgs magnat talar för att köpa den. Hvad får du för Marmor Amor, jag 
tror Du på förhand sade Dig erna begära 2500, ger fr: Bremer så? 

Af Fru Weurlander hade jag bref. Hon bad mig framföra sin tacksä-
gelse. Säger sig icke mera kunna hysa något hopp, men ber Dig, om Du. 
träffar Falkman, att hos honom anhålla: att om någonslags notis om nå-
got som gällt hennes son, skulle komma till hans kännedom, han ville 
meddela henne det. När jag skickade sonens bref till henne, bad jag hen-
ne förfara varsamt dermed, emedan det kunde komma att kompromettera 
Falkman, om det fölle i orätta händer. Hon skrifver nu att hon bränt 
opp det, hvilket jag ej vet om just var det rätta heller ... 
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Jag måste af hjertat skratta åt att Ni få Edra Romerska nyheter öfver 
Borgå. Läser Ni då icke als några tidningar, italienska eller utländska, 
eller svenska? Ni bli ju altför mycket från Er tid sålunda. Jag tänker 
ibland ock på att månne ni kunnen ha tillgång till lektyr, det behöfven 
I båda för nyttan, och Lina äfven till rent tidsfördrif. Lånebibliotek måtte 
väl finnas, troligen blott Italiensk lektyr, men ock det kan väl för nån 
tid vara bra. Jag är så rädd att min snälla, lilla Lina, skall ha det tomt i 
något afseende, med sin fladdriga man, som mest är borta på ateliern, 
tänker jag. Är det alt Bissens atelier Walter nu hyr? — 

I H:fors var nyss en soire för Takanen, samlades bra nog. Ja, tidning-
arna4  omtalade ju det. Mig tyckes han borde slå sig ut dermed mest 1 1/2  
år, han bör väl kunna med huggning ock få något, och ännu bör preten-
sionerna ej ha stigit altför högt ... Snart stundar nu den tiden då det 
stora aecumeniska mötet samlas i Rom — Nå nog får Ni då se prester! 
De bli väl så många att de märkas till, t.o.m. i det stora prestrika Rom. 
Efter Ni ej veta hvad der passerar, så roade det mig att låta med sista 
tidningarna följa raden om påfvens sjukdom. Säkert var han frisk ren 
när notisen öfver Borgå hann eder, efter ej sednare notiser om honom för-
mält något. Kolar gubben af medan Ni äro i Rom, då kunde väl bli 
fara värdt att Ni finge se något buller, men föga dock. Under skyddet 
af franska bajonetter, går det troligen lugnt att välja en Buonaparte till 
påfve, såsom det tycks se ut att bli. 

... Att vi i år troligen stanna i staden har jag väl skrifvit. Jag lär väl 
vara den enda som egentligen lider deraf, och har just aldrig varit van 
att göra afseende på mitt eget mer eller mindre behag af en sak — Finge 
jag bara vackra blommor och vara så pass rask att jag då och då kan gå 
ned i trädgården så går det nog alt. 

För öfrigt går det i vårt tysta hem sin stilla gång och om den yttre 
verlden lär ej vara mycket att förkunna heller. Herrskapet Snobbqvist 
göra sin cour på Helsingfors hofvet, m.m, fennomanerne arbeta af ifri-
gaste ifver på att göra oss till en färdig munsbit, smaklig för en öster 
ländsk gom och lätt slukad, o.s.v. men alt fortgår så snällt och tyst och 
utan bråk att när en gång förfallodagen, d.v.s. den då alt är färdigt att 
falla, inträffar, sjunka vi så mjukt och godt och utan allt buller i den 
ljufva sömnen i våra bröders famn i asiatisk välmågas behag. 

Måtte allt godt och all välsignelse följa Eder mina kära. Runeberg 
hälsar Eder. 

Mamma F: Runeberg. 
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Jag mins ej om jag omtalt att i julas åter flere byster skulle blifvit 
sålda blott det funnits. Kan nu ingen annan göra dem färdiga? Hur nöjd 
är Lina i längden med forte pianot? Hur må ni slå er ut med italienskan, 
hade ni någon slags tjensteflicka eller oppasserska, skulle det bidraga. 
Men hvad jag rätt tycker är illa, är att Walter ej kan franska. Det är 
rigtigt illa, och borde på ett eller annat vis afhjelpas. Ja än tyska? Nog 
är det ock illa. Den som flyger verlden kring, behöfde vara språkkunnig. 

1  I Bbl notis 6. 2. — i Hbl 6. och 9. 2. — i HD 6. o. 9 2. 
2  Aug. Tavaststjerna (1821--82), operasångare och tonsättare. 
3  D. G. Monrad (1811-87), konseljpresident under kriget 1864. Blev syndabock 

för nederlaget, om än hela den dåtida danska politiken bar ansvaret. 1865 flyttade M. 
besviken och sjuk med sin familj till Nya Zeeland. Började 54-årig som nybyggare. 
April 1869 kom M. tillbaka till Danmark, blev Sognepraest till en början och fick 
1871 sitt gamla ämbete som biskop i Lolland-Falsters stift. — Jfr HD 13. 2. 1869. 

4  I HD 4. 2. 69 ingår en notis att helsingforsdamer »i förrgår» arrangerat en lyc-
kad soaré i Societetshuset till förmån för en ung landsman som i Köpenhamn håller på 
att utveckla sina anlag för skulptur. Nettobehållningen torde ha uppgått till omkr. 
1 500 mk. Bland de medverkande var Fredrik Cygnaeus och Z. Topelius. 
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Borgå den 24 Mars 1869 

Kära, mina älskade Barn! 

Hjerteligen tack för brefven af d. 10 som jag för par dar sen erhöll. Un-
derliga tider då man i Rom i medio mars har kallt! Att vår vinter här 
uppe varit mycket mild vet Ni väl. Emellertid äro vi dock nu just ej längre 
komna med våren än vanligt, skulle jag tycka. Dagsmedjan 1  tar på ga-
torna, men icke tror jag eljest just. Milda behagliga solskens dagar ha 
vi dock haft denna tid. 

... För att ej glömma, vill jag genast nämna att jag härom dagen skic-
kade till H:fors till införande i Joukahainen2  på begäran, två af Walters 
verser: »soldat enkan» och »Gud signe dig vårt fosterland». Fredrik ville 
knappt unna dem åt österbottningarna, emedan det ändå blir idel fenno-
manskt otyg, menar han, af hela kalendern. Han är ock mäkta stött på 
dem öfver att de vilja öfvertyga folk om att Rbg icke är någon nationel 
skald. 
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En annan sak som jag nu ock nämner för att ej glömma är att intet af 
fröna gror. Särdeles gerna tar jag, om ni har något dylikt eller annat frö 
att sända, mig synes det skulle vara mig en sån kär helsning från Eder, 
om de vexte opp. Rankvexter har jag just eljest ock efterfikat i år, men 
fick ej frön som jag från H:fors beställde. Härifrån resa i dag två her-
rar från H: fors som bege sig till Rom, och som der erbjudit sig att med-
taga något till Eder, men icke vill jag besvära. Om tre veckor erna de vara 
i Rom och erna söka opp Hannes också i Wien. Den ene en Pipping,3  
ja jag mins ej hvem. Den ene protokolls- andre referendarie sekter. 

... Robert skrifver om att han åter varit bjuden till M:r Borries4  (jag 
skref väl sist om den bekantskapen med M: r Borries, dansk till börden 
etc) och genom honom presenterad för en skotsk prest som ock bjudit ho-
nom till sig. Denne har öfversatt åtskilligt af Rbg och lär erna skrifva 
något om honom — Begge de herrarne kände ej Kungarne på Salamis, 
begärte Rob derföre att få exemplar att ge dem, hvilka jag med posten 
sände. Det var roligt han så kunde göra liten artighet. 

... Ja jag kom långt från Robert. Han är nu på ritkontoret men hans 
ögon vilja ej bra stå ut dermed. Härifrån fara ingeniörer i parti till Ryss-
land, utom arbetare som ni i tidn: sett om. En yngling som gick nyss ut ur 
en lägre klass i realskolen, emedan han ej hade nog arbetshåg eller dug-
lighet att komma högre der , sitter nu i Ryssland med 2000 nib. i lön och 
fritt opp osv. 

... Här har i den politiska verlden varit litet grumsigt denna tid. Jag 
vet ej om jag ren sist skref om en visa som studenterna sjungit och som 
väckt mycken förtret. Ni kunnen derom fråga af de nämnde herrarne. 
Likså om förbudet att sjunga Björneborgska marschen. Om hvissling åt 
ryska folksången få ni läsa i H:bladet. Jag känner ej de herrarne och deras 
mer eller mindre österländska sympathier, eller mer eller mindre vänskap 
för studenterna.5  

Icke vet jag hvad Walter fick för Bruuns byst och om det var mer el-
ler mindre hederligt. Icke heller hvad Amor kostar som färdig. Särdeles 
fägnande om den blefve observerad på exposition, synnerligen om den 
skulle skaffa Dig beställning på en tvilling ... Det är ju rent odrägligt 
om du ej kan arbeta på gruppen medan Amor exponeras. Icke har jag i 
aftonbladet åtminstone 'hittils sett något om Amor, men flere poster äro 
uteblefna. Nu ha Ni ju åter igen sväng med folk nog, jag tyckte er en 
tid vara så ensamma. Skada bara att Ni aldrig ha någon rätt stadig varande 
bekant. Jag rätt ville önska Bissens återkomme. Ej vet jag om Prior är 
gifts Jag hade bref af Fru Winther, Rue Moliere 39. ej som Walter skref. 
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Hon ber mig påminna om Linas porträtt som hon haft löfte om. Men ha 
ni intet bättre än det som vi sednast fingo med Eder båda, så vet jag ej 
om sådant bör sändas, icke är det bra — De ha haft kallt i Paris, varit 
ruskiga och förkylda. Hon ville att Walter finge se Konstverken i Paris, 
och visst kunde det vara bra, det är alt länge sen ren han var der. Det 
är mycket tokigt att ej Walter kan franska, rigtigt illa. Jag vet ej huru 
hjelpat. Icke sannt att Becker är ritmästare vid universitetet, Ekman har 
besvärat sig öfver förslaget — Tillfälligtvis hörde jag i dag att Knutsons 
i dessa dagar fått sig en ny planta. En mycket nätt och snäll gosse sägas 
de ha förut, jag vet ej om flere. Också han lär icke ha haft skäl att ångra, 
det han gift sig. Det fägnade mig att ett litet pris tillföll honom vid ex-
position i H:fors. Tidningar berätta att Lenngren är i Rom, hvad hopp 
ger han om sig? Cygneus har varit sjuk. Lille mente att det varit någon 
mindre slags attack, andra sade att han har för mycken fettbildning kring 
hjertat — Här broderas med stor brådska på en fana för Nyländska studen-
terna. Saken är ännu en hemlighet, men torde väl ej genom Rom komma 
hit tillbaka. Hvitt siden med Nylands vapen. Stadens damer brodera och 
bekosta den, en 400 m lär den väl komma på. Måtte den nu bli vacker.? 

... Jag är orolig för Silen gruppen som står i en korridor knut på uni-
versitetet. Fredrik har krusat för att besvära Dahlström med flyttningen, 
vågade ej ensam, gick slutligen till honom, han lofvade vid tillfälle kom-
ma och taga ut Fredrik dertill. Bäst det var reste Fredrik hit. En tid krass-
lade han ock förut. Nu räds jag föret förgår innan han återvänder. Hur 
skall kolossen sen fås till Biblioteket. Jag är »genomarg» åt sättet att be-
möta besagde grupp i H:fors. Jag ville ej unna den att få vara qvar i 
Finland, men skulle än nån i Sverge eller utlandet minnas den så att han 
kunde vilja köpa den, så vet dock ingen att den vore till salu. I Dahl-
ström har Walter nog en gynnare och vän alltid och likså i många andra, 
men — ja det der är alt gammalt och icke vet jag nu heller något nytt i 
den vägen, men Silen gruppen den är då ingen älskling i H:fors, tycker 
jag mig märka jag tror man anser sig för nobel för att intressera sig för 
en full gubbe och för modest att se naket folk — 

Intet att skryta med om Walter går klädd som en hamnbuse, så gjorde 
ock Larson och var derigenom visst ej älskvärd. Åt hvardera hållet ska-
dar öfverdrift lika, och då Ni ej äro så fattiga att ej bättre kan bestås, 
så bör måtta älven häri vara. Också blir sånt lätt ansedt för affektation — 

... En tafla af fru (?) Jerichos som jag sett i träsnitt, den sårade solda-
ten, synes mig böra kunna vara bra vacker. Hvad Lina säger om Italiens-
kan som ej sett Roms samlingar, stämmer in med hvad jag nyss nånstans 
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läste att Konstsamlingarna i Rom intressera invånarna der ungefär lika 
som den omgifvande vackra naturen en Schweitzisk värdshusvärd ... Ru-
neberg skulle väl hälsa er om han nu ej skulle sofva. Ja humöret är ock 
så pass skralt att jag ej vet om helsningarna blefve af om än han vore va-
ken. Jag borde ej klaga då jag haft tre månader af goda dagar, men det 
är ändå så svårt — Farväl. 

Gamla Mamma. 

Klockan är nu tre på eft.middagen och 116 tiggare hafva redan i dag 
hunnit besöka vårt kök. Hela landet blir snart ett ziguenar näste. 

• • 

1  »Degsmedjan» — den upptinande solvärmen på middagarna under senare delen 
av vintern, upptinande »soltö», tö i solskenet fryskalit i skuggan. — 0. Östergren: Nu-
svensk ordbok. 

2  I Joukahainen VI 1869 ingår tre dikter av sign. W. R.: »Gud signe dig, vårt fos-
terland», » Soldatenkan» och »Imatra». 

3  Johan Fridolf Pipping (1820-1906), prot.sekr. i senatens justitiedepartement, 
referendarie sekr. 1861. Fredrik Josef (Fritz) Pipping, (1823-1885), prot.sekr. i sena-
tens kansliexpedition 1859-65. 

4  I brev till Carolina Tengström 8. 2. 1869 från Newcastle berättar Rob. Rbg liv-
fullt om sina första kontakter med mr Borries i firman Borries Craig and C:o. Mr B. 
var dansk till börden och hans engelska fru »mycket studerad och litterärt bildad» ock-
så hon född i Danmark. »Huru vänliga Borgströms voro att arangera för mig rekomen-
dation, ofanteligt tacksam är jag derför». I brev till Sophi Kellgren samma dag skriver 
Rob. R. att Borries hade »ett skandinaviskt bibliotek, bland annat fars arbeten funnos 
der». — Breven i Kellgrenska samlingen i HUB. 

5  Studentlivet var som bekant präglat av animositet mot de ryska myndigheterna och 
generalguvernören. Den burschikosa visan hade ett fyrtital strofer, som dels förlöjli-
gade Adlerberg, dels berörde senaste ryska påsknatt, senatorerna m.m. Den blev så po-
pulär att skolelever sjöng den på gatorna och föranledde ett cirkulär till domkapitlen 
om disciplinen i skolorna. Z. Topelius som var inspektor förmanade studenterna godmo-
digt också några veckor senare, då en f.d. kämnerspreses efter åtskilliga styrketårar på 
Operakällaren hade uppmanat en rysk musiker att spela ryska folksången och därefter 
själv arrangerat en visselkonsert. I sin Topeliusbiografi 410 f. berättar Paul Nyberg om 
uppträdena och deras följder. 

I Hbl 2. 3. ingår en notis om att gardesmusiken vid Savolax-karelska stud.avd:s års-
fest av sitt befäl var förbjuden att spela Björneborgarnas marsch. 4. 3. ingår dementi. 

6  Laurits Prior, g. 1870 med Magdalene Bendixsen. 
7  Se härom BAS 223 f. 
7  Fru Elisabeth Jerichau, f. Baumann, polsk målarinna, g.m. danske bildhuggaren 

Jens Adolf Jerichau. 
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Borgå den 22 aprill 1869 

Mina kära, snälla Barn! 

För en stund sedan emottog jag Edra bref af d. 12 dennes, hvilka voro 
så kära och välkomna! 

... Gud vare lofvad för Eder och Eder glädje, mina älskade! Måtte Ni 
nu rigtigt ha roligt i Neapel der Ni väl nu äro som bäst, men antagligen 
äro hemma tills detta bref kommer fram — Tidningar sände jag i förrgår. 
Ni hafven således sett den stora nyheten om att landtdagsordningen är 
fastställd. Äfven här illuminerades. I H:fors har varit mycket firande. 
Det är en hörnsten för det konstitutionella lifvet här som med denna för-
ordning är laggd, hufvudsakliga vigren af den ligger derpå att landtda-
garne äro bestämda. Perioderna emellan är hela fem år, något långt, men 
dock kan det icke nu uppskjutas i femtio som sednast. Många andra för-
bättringar äfven. Många förut af landets invånare orepresenterade äro nu 
inrymda i stånden o.s.v. 

Eljest har här varit litet oroliga tider. Om visan som sjöngs om Grefve 
A. skref jag ren tror jag. Den gjorde ond blod. Så behagade en gardes 
officer förbjuda gardes musiken vid Savolax Carelaner (?) årsfest att ej 
få spela Björneborgarnes marsch. Tidningarna knotade, förbudet demen-
terades — En afton på »Opera källarn» d.v.s. theater cafen, spelade mu-
siken besagde marsch. Den begärtes af de närvarande om och om igen 
ända till sina 9-10 gånger. Slutligen gick en figur Kämners preses Tam-
melin i all tysthet till musiken och bad dem uppspela ryska folksången. 
Några hvisslingar hördes, och vidare hyssningar, som man ej så noga vet 
antingen det gällde musiken eller hvisslarena. Stor affär. Mycket illa upp-
taget i Petersburg, »Golos»1  väsnas om saken, och ej utan skäl, ty så-
dant var opassande. En insult mot ett lands folksång är opassande, om 
än det icke vore under gemensam regent. På Arppes förslag namngafs 
alla närvarande studenter. Efter genomförd undersökning relegerades fyra 
studenter, (en Castren, ej Robert, deribland) på två till tre terminer. Grefve 
A var då i Petersburg. Vid hans hemkomst afsattes Polismästar Spåre.2  
Han hade bords telegrafera till högsta chefen i Petersburg d.v.s. besagde 
Grefve, då denne genast skulle per telegraf gett ordres att militär skulle 
utrycka för att skingra folket i cafen. Betänken huru nära det var att så-
lunda verklig olycka kunnat uppkomma och en kravall som kunnat ge 
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tillfredsställande resultat för den som önskade upplopp ... 
Monne jag ren skref om att Borgå damerna broderat fana åt Nyländska 

studenterna? Den afsändes till dem till årsfesten. Mycket vacker tyck-
tes den vara hvitt siden med Nylands vapen i guld, silfver och blått, samt 
stenarne i kronan de röda af äkta granater. En i silke broderad grön krans 
af ek och lager kring vapnet. Stången hvit lakerad, en starkt förgylld lyra 
i toppen, toffsar och snören i blått och hvitt silke och guld. Kronans ku-
lor voro enkom gjorda af utsmidt silfver, sydda på hvardera sidan af ty-
get liksom hela broderiet dubbelt. Rik och väl tillställd syntes den mig. 
Mottogs med stor honnör och fördes med hedersvakt af banerförarn och 
6 studenter, deribland Fredrik, till nationsrummet från festivitets lokalen.3  
Joukahainen börjat tryckas i dagarna. Af Walters verser gaf jag »Soldat 
enkan» och »Gud signe Dig mitt fosterland». Den förre återkom med för-
slag till förändringar (mycket misslyckade allihop) emedan metern an-
sågs bristfällig. Rbg sade att detta versmått tillät alla de friheter Walter 
hade begagnat, »men efter de så vilja må man ändra». Han började derpå 
ändra ändringarna, men sade sedan: nej, det bör dock ej ändras. En enda 
föreslagen ändring gjordes, men den tror jag var från Tengströms och 
gällde blott att göra meningen litet tydligare, och dessutom ändrade Rbg 
blodstänkta till blodiga, emedan sade han, detta verkligen vore meterfel 
ehuru de gode herrar i H: fors icke varsnat detta, och dessutom mången 
t.o.m. stor förf: begått dylikt. Flere verser hade de velat ha, men bland 
dem jag har omhanda finnes just intet att ta, och hear då öfriga finnas 
vet ej jag. Möjligen, tros det, att de finnas i Hannes gömmor men ingen 
vet. Österbottningarna lära erna försöka få Imatra igenom sensuren få 
se om det lyckas. Efter hvilken redaction vet jag ej. 

... Om Rbg har jag intet sagt, det är ock just intet enkom derom nu. 
Han hälsar kärligen. 

... Icke har det i »aftonbladet» synts något om Amor. Har Walter bör-
jat hugga den? Har om den intet hörts från expositionen? 

Isen från ån har i dessa dagar småningom vandrat bort sagteligen. 
• • 

1  Golos (»rösten»), daglig rysk tidning som gavs ut i Petersburg 1863-83 av A. 
Krajevskij och (fr. 1871) Bilbasov. 

2  Spåre, K. Rob. K. Valfrid, f. 1831, polismästare i Helsingfors 1867-69. Gjorde 
sedermera karriär under annan politisk konjunktur. 

3  BAS 223 f. återges de strofer Wilhelmina Nordström hade skrivit till fanan och 
som skulle läsas upp då den iöverlämnades till de nyländska studenterna vid årsfesten 
den 9 april. Stroferna kom likväl av sorglustiga skäl (BAS 224 f.) fram först dagen 
efter det fanan hade blivit överlämnad. 
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Borgå den 21 maj 1869 

Mina kära, kära barn! 

Tack min snälla Lina för brefvet af den 4 dennes! Bra korrt blef sålunda 
er Neapels vistelse. 

Här har nu just icke varit rätt på det bästa. Rbg hade för några dar 
sedan ett anfall 4 1/2  månad sen sist och är sen dess skralare åter. Mera 
ledsamt var ock att Lorenzo ej fick den sökta stadsläkartjensten i Kuopio, 
hvilket väl bland tio sökande ock knappt var att hoppas. Diverse små obe-
hag ej värda att omnämnas, dessutom. Hvad som ock är för mig ytterst 
störande, äro de förskräckliga tiggareskarorna. En dag voro här ända till 
200, men det vanliga är sina 150. Att mycken verklig nöd finnes der-
ibland är gifvet, men att än mera sjelfsvåld och osed råder är lika visst. 
Nu står brådden utmärkt vacker öfverallt häromkring »på 10 år har den ej 
varit så vacker» heter det. Gud gifve ett gods år! Visst fick en del af landet 
i fjol bra, men Nyland och trakter derinvid många ej ens utsädet, och ej 
ens dessa eljest bättre burgna trakter orka bära så mångåriga missvexter 
utan nöd. Emellertid samlar man nu som ni väl af tidningarna se, för 
Esterna som svälta, men också litet för de nödlidande i Småland. Sym-
pathierna äro dock numera så helt finskfinska hos de flesta, att det är en 
skyldighet att nästan med hat blicka åt vester. 

Vår högre horisont är ock, tyvärr, molnskockad och svår. Litet kunna 
vi ana af hvad i tidningarna synes, men hvad som säges med munlås, blir 
föga begripligt. Stort missnöje råder här, men icke med högsta makten, 
endast med representanten deraf i vårt land. Det svåra är att alla små-
saker blåses opp till stora luftkulor, och presenteras sålunda för Majestä-
tet såsom varande verkligheter. Ett cirkulär utfärdades till guvernörene 
angående huru det skulle ställas med musiken vid publika tillfällen. Åbo 
Und: aftryckte det, och derifrån Dagbladet. Båda bladen äro nu ankla-
gade för pressförbrytelse.1  Nu hade Allmänna T: infört sin öfversättning 
deraf och derefter H:bladet, men det får Ni först med nästa tidnings-
sändning ej ännu i dag. Ni kan emellertid deraf få se hur man reglemen-
terar här. Nyss kringsändes till Consistorier och läroverken ett cirkulär 
om att de skola laga att barnen uppfostras till undersåtlig trohet o.s.v. 
Litet hvart läroverk började fundera på sina synder som anledning här-
till. I Borgå hade gymnasisterne vid fastlags karnevalen drifvit nojs med 
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exellensens kurtis, i normalskolan hade gossarna under vandring förbi den 
nådiges hem sjungit Björneborgarnes marsch, och dessutom några små 
pojkar sprungit omkring sjungande visan om »vår adl:» I Åbo hade man 
ock nån synd på sitt samvete, minnes ej hvad. Dagbladet har haft flere 
goda bitar med häntydningar i dessa saker, i förrgår fastnade det för ett 
försökt svar på ett försvar i Allm: T: för de famösa cirkulären Sednare 
utkom bladet med två spalter annoncer, deribland öfverst på andra spal-
ten under till salu: Porträtt af Grefve Adlerberg på nån boklåda. Ut-
ländska blad berätta om huru utmärkt afhållen och populär Finlands 
nuv: G. Gouvernör är — Med en viss bäfvan tänker man på den stundande 
promotionen då de många unga menniskorna i sitt hjertas glädje ej väga 
sina ord så noga, när det så lätt görs kameler af myggor. Balbjudningen 
lär måsta göras mycket inskränkt för utrymmes skull, fråga är att ej ens 
bjuda professors döttrar. Detta synes mig dock icke rätt när mödrarna 
bjudas. Hvad ha de gamla att göra på bal? Dessa döttrar äro heller ej 
många och nog torde det väl ändå gå dertill att de bjudas. Som vanligt 
rusta sig folk från alla håll till att resa dit. Att Gio Öhman ock blir ma-
gister veten I väl. Han är ock med i bestyrelsen. Jaså jag märker att jag 
glömde nämna att G. Adl: ej bjudes å balen. 

... Om konstexposition har jag ej hört knäpp eller kny. Hördes något 
om Walters Amor från sin utställning? Jag behöfver alt emellanåt nå-
gon liten sockerbit i afseende å Walters framåtgående, deremellan börjar 
jag åter alltid fundera: ja, hur må det nu vara! Icke heller vet jag hvarpå 
Du nu arbetar om Du börjat hugga honom, eller om det är gruppen som 
nu varit under handen. Sjöstrands dekorations grupp vid festen för landt-
dagsordningen lär ha sett bra ut, men varit på finurligt sätt hopkommen. 
Någon trodde hufvudet hafva varit af gammalt, jag vet ej om så var, men 
draperierna voro af hvit scherting, skall dock altsammans ha tagit sig ut 
förvillande likt gips vid eldsljuset. Sålunda låter sig förklara gruppens 
»modellering» på två dagar. Hans »Sotkottaret» står några ord om i 
H: bladet. Visst tyckte jag att sådna der små fågelvakterskor borde kunna 
vara täcka om de lyckas.2  Han hittar dock ett och annat godt motiv i den 
finska mythen, mig synes detta ock borde så vara, och onekligen var bar-
net Kullervo så, hvaremot jag icke tycker att den fullvuxne Kullervo just 
var något att enkom göra af, eller anslog mig i den teckning af skizzen 
som jag såg nånstäns. Walters gode vän Dahlström faller mig i hågen 
Fredrik är särdeles förtjust i honom. Alt står Silenus i sin knut, Fredrik 
säger sig dertill intet kunna göra, emedan Dahlström lofvat flytta den, 
och Fredrik ej tycker sig kunna mana på. Jag undrar om den nu öfver 

18 —  Fredrika Runeberg 263 



promotion skall stå der i knuten. Fredrik säger nu att Dahlström lofvat 
innan dess flytta den. 

... Våren är här mera ovanligt långt hunnen. Ängarna stå alldeles grö-
na. Sirenerna, stickelbärsbuskar och dylikt äro temligt gröna, på äppel-
träden synes blomknoppen — Ni sen att det är blott de anmärkningar jag 
kan göra från eget fönster som jag talar om. Annat kommer jag heller 
ej i sommar att veta af. Jag har haft stort bestyr i vår att få vår gårds-
plan planerad och i gräset låtit upptaga plättar dit jag sått blommor. 
Långs hela trädgårdsplanket skall jag på gården sätta georginer. Det blir 
mitt »sommarnöje». Icke tror jag Rbg als saknar Kroksnäs, icke har han 
just trifts der de sednare åren. Nöjdast är han bara han får sitta orubbad 
på sin plats. Han blef nästan otålig när jag för en tid sen yttrade att 
kanske det ändå ej var så rätt att bli i staden. 

... Alt hostar jag fortfarande, men är eljest bra nog, rätt rask blir jag 
alldrig väl mera. Mycket svårt är att min döfhet mycket tar till. Kära 
kära mina älskade barn, skall jag se Eder ännu i lifvet? 

Gamla Mamma. 

Den 22 maj. f1869) 

Just som jag hade slutat min långa epistel och ren laggt den i kuvert 
men ej ännu förseglat, hade jag glädjen emottaga Walters bref, och för 
att ej göra öfvervigt tillägger jag endast denna lilla lapp, hur fullt mitt 
hjerta nu än är af varm känsla för Eder Ni kära! Gud gifve sin välsig-
nelse till Edert glada hopps lyckliga uppfyllande! I sanning är icke det 
en underbar skickelse med Eder ni »små fåglar» som Walter en gång 
kallade Eder. Kanske skulle dock det blifvit Eder tomt i längden att lefva 
utan någon annan att älska än hvarann, och just då Ni hunnit rigtigt 
fullständigt dricka ur den glädje bägarn att äga hvarandra, då skickas 
Eder hoppet att vinna ny och ökad glädje. Under söderns milda himmel, 
der äfven i hvad som förestår, alt vanligen aflöper så mycket lättare än 
i norden, har man ju att vänta alt det bästa och gladaste. Visserligen vin-
ner man ingen fröjd i lifvet utan motsvarande omsorg och bekymmer, 
men hur oändligt mycket rikare blir ej hemmet om Ni derinom vinner 
ännu en ny art af hjertefröjd. Jag har ej annat än jemt haft takdropp 
i ögonen sen jag läste Walters bref, och deri har icke ingått en grand 
af bekymmer för utvidgade behofver och framtida utkomst, ty jag hop-
pas att detta alt skall jemka sig dock för Eder framtid, men det kännes 
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så underligt. Gud välsigne Dig, min lilla, snälla, älskade Lina! I höst 
skrifver Walter, hösten är en lång tid, Sept: Oct: Nov, åh ja, visst ville 
man veta närmare. Låt mig veta om Lina är rask och vid hälsa och ku-
rage. Men min snälla Lina, nu får Du lof att litet vara försigtig och ej 
för mycket anstränga Din lilla person, eljest är nog rörelse bra — Gud 
välsigne Eder och gifve Eder nu en ny god glädje. 

1 morgon hitkommer den nya student tolfvan3  för att ge concert. Likså 
en stor del Nyländska studenter med sin fana, för att för den tacka gifva-
rinnorna här. 

Farväl ni kära, älskade! Visst önskade man nu mer än nånsin att man 
vore Eder närmare — Ja käre Wallis, laga nu stora gruppen färdig snart, 
sen kommer väl en liten tid då ej arbetet vill gå. Gud vare med Eder 
mina älskade. — Eder egen Mamma F. Runeberg 

Jag är rätt ledsen att jag ej kom att enkom begära helsningar af Rbg 
till Eder och nu sofver han. Han är alt mera matt och skral och ned-
stämd, men log ändå gladt när jag berättade honom, eller rättare läste 
för honom Walters bref. 

1  HD behandlar pressåtalet utförligt 22. 5. 1869. 
2  Gruppen Sotkottaret, ändernas beskyddarinnor — motivet ur 41. runan i Kalevala 

— var färdig i gips 1869 och ställdes ut på exp. 1873. Tillhör Kf. 
3  Kort efter påsken 1869 konstituerade sig tredje tolvan, en tredubbel kvartett av 

valda röster inom Akad. sångfören. som företog konsertresor kring hela Finland till 
förmån för studenthusbygget. De tre sångartolvornas färder skildras i tre artiklar som 
»dagboksanteckningar af en deltagare» i HD 15. o. 30. 6. samt 17. 7. 1869. 

95 

Borgå den 6 Juli 1869 

Mina kära, kära Barn! 

Tack Du min Walter för brefvet af d. 22 Juni som jag i dag erhöll, litet 
gammalt således. 

... Också till den nya beställningen1  gratulerar jag. Det var altför ro-
ligt. Som fåglarna under himmelen hitta ni ju alltid ett korn när det 
behöfs. Jag gläder mig åt att kassan i H: fors hinner vexa till hvit marmor. 
Nog ger det ett annat anseende åt gruppen, det är säkert — Till Han- 
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nes, som nu sen några dagar återvändt till H: fors efter att ha varit tre 
veckor hemma, skall jag skrifva om huru med hufvudet må ställas. Blir 
ej annan råd får man väl skicka det till Bissen, till Köpenhamn fås det 
alltid. Men hans adress? Jag vet ej om summan blefve så ofantlig att 
sända med posten, men nog lär det väl bli ändå för dyrt. Vet ej om skepp 
från dessa orter pläga gå till Italienska hamnar, skall höra efter ... Fun-
derar på hur jag skall få in sqvaller om beställningen i tidning, det 
skulle göra god effect 

Rbg är som han nu de sednaste tiderna varit, temmeligen om än ej 
på det alra bästa. Vi sitta nu här i staden sällan kommer sig Rbg ens 
på trappan, men rummen äro svalare och bättre än på Kroksnäs. Regnig 
och kulen var väderleken ända till midsommar efter den ovanligt tidiga 
förvåren, äfven sedan ha vi haft mera få rätt vackra och varma dagar. 
Åkrarna — råg ha just blommat, och anses lofvande öfver alt till det mes-
ta. Midsommarn voro Ludv. och Hanna Hannes och Fredrik på Domargård. 
Vi gamla ensamma. Midsommardagen gjorde jag dock en färd ned på 
kajen och satt der en liten stund i den nu redan temligt lofvande allen 
medan Rbg sof middag. Det var helt stor färd mot mina vanor. Det är 
svårt för mig att ens slippa i trädgården mången dag. Rbg blir så oro-
lig när man ej är till hands, såväl jag som Mari, ehuru han ligger på sin 
säng och en är till hands. När han är oppe är det än svårare att lemna 
honom om på huru liten stund. ... Fredrik som först var hemma par vec-
kor, så åter reste till promotion har nu åter varit hemma par veckor, 
derunder en gång med slup rest till H:fors till Fru Mikaelis concert, for i 
förrgår med Strömborg till Suni2  der dessa ha sitt sommarhem i år. 
Fredrik torde komma att der slå sig ned i grannskapet för nån tid i som-
mar i en kammare hos en båtbyggare på en holme3  stor som vår gårds-
plan. Strömborg Ludv: Fredrik, Mag: Lindblad torde i öfvermorgon med 
den sistnämndes slup bege sig på resa till Hogland för nöjes skull. Berg-
mästarn litet bättre nu åter till sommarn — orkar smått spatsera en liten 
bit om dagarna, men blott helt litet och är något redigare — intet hopp 
dock om förbättring. Tengströms äro flyttade till Tavastland, i Säfälks-
mäki, stället heter Rapola,4  förut herresäte, i fjol köpt af en bonde. På 
deras beskrifning ett paradis i fägring, helt nära Nervanders Vajnala,5  
(Voipala)?, tillgång på alt som behöfs till goda priser, trädgård, park, 
m.m. förträffligt — Kroksnäs ratas nu af alla så det gör mig ondt. Icke 
dock af alla ty folk hörs der bo som myror i alla rum både från H:fors 
och Borgå. Fråga var om att Bergmästarn skulle medfölja till Rapala, men 
Willebrand afrådde ... Bra vänligt har han tänkt på Eder. Jag vore rig- 
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tigt glad om Walter kunde hitta på att visa honom nån vänlighet. Jag 
tror dock han skulle veta att glädjas deråt. Svårigheten att skicka gör 
att nån liten skizz som eljest kunde sändas, ej torde kunna skickas. Tar 
Du fotografi af något arbete så skicka till honom. Nån gång bör Ni 
åtminstone skrifva ett vänligt bref till honom. Det skulle dock glädja den 
arme åtminstone ett ögonblick, och han har velat er väl och kommer 
ännu vänligt ihåg Eder. Valter kan ju ta sig anledning att berätta om 
beställningen af Rbgs byst och att då medsamma berätta om Dina andra 
arbeten när nu Tengströms äro borta hör han als ej af Er. 

... Professor Nyblom som för par veckor sen var i Borgå i af seende 
å arrangementer för en ny upplaga i Sverge af Rbgs arbeten, bad mig 
hälsa Dig särdeles mycket när jag skulle skrifva — Han var här mycket 
under den dag han var i Borgå och rönte ett hyggligt bemötande. Är det 
ej han som kallat sig Carlino i Italienska reseskizzer eller något dylikt? 6  

Alla väsningar med student fanorna och annat krångel dessa tider 
måtte jag väl ren sist skrifvit om. Läs ock mellan raderna i tidningarna 
så väl härom som om musik cirkuläret, cirkuläret till domkapitlen om 
bättre anda i skolorna m.m. Jag kunde väl härom borda ge er diverse 
finger visning, men hinner ej mer och är öfver höfvan trött — orkar ej. 
Farväl, kära, snälla älskade mina barn — 

Om nu Wallis dock finge Rbg bra. På bysten här har han i sitt ut-
tryck något som jag vore frestad med Tysken kalla »grämlich» det skall 
du laga bort. Den i hans anlete skinande humaniten och vänligheten, 
har ingen fullt kunnat återge. Det var dock mest i sällskapslifvet den fram-
stod, Walter såg kanske oftare den mindre glada minen ... 

1  Runebergs porträttbyst i marmor för Orla Lehmanns räkning. W-brev den 22. 6. 
1869. 

2  Suni el. Sundö i Borgå skärgård mellan fastlandet och Pellinge. 
3  Hos »krönarn» på Gräsörn i Suni sund. Krönarn har som bekant att med kronans 

märke »kröna» mått, vikter och transportkärl. Den äldste av bröderna Runeberg har målat 
både pasteller och akvareller från Gräsörn och 'Suni sund, återgivna i min lilla bok 
Ludvig Michael Runeberg, en kameskärare under förra seklet, 35 f. 

4  Per Evind Svinhufvud föddes på Rapola som mer än 100 år hade tillhört hans 
fädernesläkt och mer än 300 år hans mödernesläkt, då gården 1868 såldes till rusthållaren 
J. K. Pietola. 

5  Voipaala ägdes på 1840-, 50- o. 60--talen av major F. W. Nervander, bror till J. J. 
Nervander. 

G Om professor Nybloms besök i Borgå se BAS 227 f. Är 1864 utgav Nyblom i 
Uppsala Bilder från Italien tecknade af Carlino. 
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Borgå den 10 Augusti 1869 

Mina kära, kära Barn! 

... Tack min snälla Lina för brefvet af d. 23 Juli! Ja, icke under om 
stundom en längtan till hemmet skulle få makt med Eder, synnerligen nu 
i dessa tider, och huru skulle man ej vara glad att få Eder hem! Det blir 
dock än mer hädanefter ej så lätt att färdas som hastigast mellan Rom 
och Finland, och så måste man väl ändå anse bäst att Ni kunnen vara 
der. Det är en lycka för Walters utveckling att han får vistas i Rom så 
länge som möjligt, ja om möjligt dit återvända emellanåt. Sjelfve Ser-
gen 1  förkrymptes ju genom bristande andelig näring. Ja, nog tål den 
saken vändas och betänkas tre gånger, innan beslut fattas att bosätta 
sig på utländsk ort, om än Stockholm. Också der finnes säkert partier etc. 
Och alltid blir dock fremlingen fremmande och sant i surt öga, ehuru 
visserligen svenskarna visa broderligt sinne mot finname. Alltid kunde det 
gå för sig, att på försök bo der några år, och om längtan komme på, söka 
hemmet. Det värsta är att man sålunda ej blir rätt bofast någonstäns. Men 
hvad Walters H:fors vistelse angår, så knottrar han orättvist, med alt 
detta. Han var sjelf på dåligt hymör och tog derför allting på sned. Visst 
fanns der ett parti för hvilka Walter endast var en illa sedd medtäflare 
till Sjöstrand, men hvar finnas ej partier? Och deremot huru stor och ut-
märkt välvilja rönte ej Walter af dem som ej hörde till detta parti. Utan 
hvad de för honom gjorde, skulle han väl föga vågat begifva sig till Rom 
och än mindre vågat gifta sig. Jag tycker just hur belåten han vore om 
han nu ginge här, en suckande Corydon. Äfven af staten har ju Walter 
haft mera understöd än jag tror någon annan af våra konstnärer. Alt så-
dant är just icke att förakta. Att det finnes ett annat parti som är honom 
afvig[t), det nekar jag ej, men det vill så vara litet hvarstans med parti-
erna. Konstnärerna äro dessutom ett »irretabile genus» som vi latinare 
plär uttrycka oss. Får Walter bara ett välkändt namn i utlandet, så nog 
banar det sig ändå småningom väg äfven till vårt lappland, och blir kanske 
sedan t.o.m. öfverskattadt här. Väls.ignadt obäklig konst det bildhuggeriet, 
målarn rullar i hop sin tafla och sänder den per porto till hvarje ex-
position och blir snart känd. Bildhuggarns verk äro nära orörliga. Tal 
dock vackert med fröken Bremer att hon tillåter Walter att någonstäns 
exponera Amor, innan hon för honom hit; om nemligen gossen tål ses på. 
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Jag tror det var illa att ej Walter hade något nu i Götheborg. Vet dock 
ej huruvida bildhuggare der exponerade mycket — Fägnande att det går 
framåt med gruppen. Måtte den nu bli vacker. Dens blifvande boning, 
studenthuset, bygges som bäst. Apropos: Nyblom hade med häpnad och 
förundran sett universitets vestibulen i H: fors och sagt den vara den 
vackraste norr om alperna, hvilket han ingalunda här hade väntat. Vi ha 
just i dag slutat läsningen af hans Bilder från Italien, i parenthes sagt — 
Ja, käraste Lina, nog är det visserligen en på visst sätt tråkig tillökning i 
hushållet, att nödgas der ha en tjenste ande, trefjerndelar af de ledsamheter 
man får dras med, kommer ursprungligen från dem, på mångahanda sätt, 
utan att de derföre behöfva vara sämre än menniskor i allmänhet äro, 
eller utan att de vilja vara till olägenhet. Och det oagtadt så blir en 
sådan alldeles oumbärlig ej allenast för en kort tid, utan sedan ständigt. 
Små menniskor äro stora befallningshafvande. Nu blir ni visst helt italie-
nare till språket, också genom bekantskapen med »Costanza» det var, 
tycker jag, särdeles trefligt att ni vunnit henne till kund, det ger eder 
mången inblick i lifvet i Rom också af trefligare art, än hvad du skref 
om — 

... Mycket har jag just ej att berätta. Det vigtigaste är väl att Lorenzo 
nu lemnat Nyslott, var hemma några få dagar och skulle i dag morgons 
undersbitti med ångbåt från H: fors resa till C,hristinestad, för att der före-
stå provincialläkaretjenst — 

Runeberg har varit litet skralare nu några dagar, dock icke altför 
mycket, i allmänhet har detta årtal varit hjelpligt. Snart blir tiden då Lud-
vig och Hanna åter skola resa till sitt Kuopio. Nog har dock sommarn 
gått hjelpligt. Mycket nöjd har Rbg varit att vi stadnade i staden — 

Från Robert hade jag nyss bref. Han arbetar fortfarande på ritkon-
toret och torde ej återgå mera till verkstaden. Huru länge han dröjer 
i England är alldeles obestämdt. Att Hannes tjenstgör å Lappviken har jag 
väl nämnt. Kanske ock att Fredrik bor i skären, nära Suni der Ström-
borgs bo. Fredriks bostad är på en holme, 200 steg lång och 75 dito 
bred, midt i stora farleden. Mycket nätt skall både hans kammare och hol-
men vara. 

Den 1.1. 

Willebrand var nyss här, frågade efter Walter och undrade öfver 
att han vore en sådan kapitalist att han ej behöft röra pengarna i H:fors. 
Jag svarade derpå att Du haft den lyckan att ha fullt opp med arbete 
och således förtjenst, och att Ni hushållade otroligt snällt, tilläggande att 
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jag trodde Dig dessutom, om möjligt, vilja låta summan vexa så att mar-
morn kunde bli hvit. Jag hade haft lust att tillägga att de som bekymrat 
sig öfver att Ni skulle använda de pengarna till bosättning , kunde finna att 
de gjort sig onödigtvis till anmärkare. Nu tänker jag väl pengar komma 
att gå åt, dels för Edra egna behof, dels till marmorarbetenas punktering 
och dels till blocken. Angående Rbgs hufvud hade Hannes vändt sig till 
en Alfthan som lofvat arrangera om saken, men icke vet jag ännu huru 
det går. Bara det ej börjar brådska med att få det för Walter. 

... Jag skulle bra gerna vilja ställa så att Ni kunde få Dagbladet, ty 
nog är Hufvudstadsbladet ändå bra obetydligt, men jag vet ej huru dermed 
ställa, ty Robert måste få det dagblad vi ha, han är så ensam och bort-
tappad i det fremmande landet och dessutom mera intresserad af politi-
ken än åtminstone Walter. I England har han naturligtvis väckts på den 
saken mer än nånsin. Dessutom kan det ej hjelpas att jag mera bryr mig 
om att om jag kan i något, hellre bidraga till hans trefnad än till Eder. 
Ja, så är det — kan ej hjelpas — Ludvig och Hanna Walter och Lina, Ni 
hafven hvarandra och behöfva ej gamla mamma, men de der vilsna en-
samma fålarna, för dem kan ännu ibland gamla mamma vara till liten 
tjenst, ringa numera i sanning. Och ändå, skam till sägandes, sitter jag 
ofta och drömmer om huru jag ville hälsa på Eder i Rom! Jaha, jag har 
i sommar gjort tre Romresor d.v.s. jag har tre gånger varit ned till kajen 
sen öppet vatten blef. 

Just nu läste jag i tidningarna att man i H:fors projecterar att stads-
borna skola ge en fest för frivilliga brandkåren, som inställde sin vanliga 
årsfest emedan den förnekades att få begagna sin fana dervid. Få se om 
det blir af, vore minsann ej för mycket för allt besvär de ha. Höga ve-
derbörande synas anse alla fanor som vore det endast första stafvelsen af 
ordet — 

... H:fors Dagblad har ett bedömmande af Joukahainen,2  det mesta 
upptaget af allehanda resonnementer i anledning af Snellmans och andra 
äldres stycken, om »De ungas, eller nya signaturernes» poetiska alster 
säges: Det är med fägnad man hos dessa iagttar en viss formens enkel-
het, som i förening med en blyg och innerlig stämning, utan hurtighet 
visserligen, men fri från prunk samt här och der påverkad af Rbgs ung-
domsdikter, synes vara mer eller mindre utmärkande för Österbottens 
yngre sångarslägte. Sådant tycktes skaplynnet gestalta sig hos den ur kam-
ratkretsen tidigt bortryckte Naucler. Utöfver denna stämning, som vittnar 
godt om det »inre lifvet» derstädes, röjer sig en verklig skaldeinspiration i 
stycket »morgongryningen» af sign: -tt.- och en sådan har icke heller 
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saknats hos W:R. då han skref »Imatra». Så mycket kan icke sannings-
enligt sägas om något af Kalenderns finska stycken, bland hvilka dock 
prosa berättelsen »pirtissä» af Ellei ådagalägger en lofvande berättartalang. 

1  Joh. Tobias Sergel (1740-1814) begav sig 1767 till Rom med svenska statens rese-
stipendium och stannade där till 1778. Tyngdpunkten av hans konstnärliga verksam-
het hänföres till dessa år, då han utvecklade sig till en av Europas främsta bildhuggare. 

2  HD 23. 7. 1869. Enl. V. J. Kallio, Fennica-kirjallisuuden salanimiä ja nimimerk-
kejä vuoteen 1885 är -tt- signatur för Otto Stenbäck och Ellei för Eliel Aspelin, senare 
Aspelin-Haapkylä. 

97 

Borgå d. 18 Sept. 1869 

Mina snälla, kära Barn! 

... det högst underliga har jag att berätta att jag varit rest till H:fors, 
första gången på sex år ... Så fick jag nu ock se Walters Silengrupp, och 
jag måste medge att den särdeles behagade mig. Måtte nu Apollogruppen 
i sin genre bli helst lika bra som denna i sin. Ännu står den i bibliotekets 
farstuga, i anseende till något måleri och hvad det var som skulle der 
försiggå. Också sade Collan att gruppen åter måste repareras, hvilket ock 
måste ske innan den bärs in. Hvem skall nu åter derom anlitas? Om Caro-
lina rätt förstod Collan, jag hörde naturligtvis intet, så kommer Din grupp 
att uppställas midt emot Laocoons gruppen i hvar sin ända af biblioteks 
salen, dock icke långt åt sidan utan jag tror att det blir mest lika långt 
från hvardera gruppen till närmsta vägg, som afståndet emellan båda grup-
perne. 

Fråga var om att se Ilmarinen, men blef ej af. Mycket ledsamt är att 
den säges blifvit så förderfvad i gjutningen. De voro hos Tengströms oro-
liga öfver att den kunde komma att gjutas i metall, och tyckes anse detta 
ej vore bra för Dig och ditt anseende. Efter alt hvad jag om den hört, 
gillar jag fullkomligt denna tanke. Det blir att ge vatten på deras qvarn som 
anse Sjöstrand för din öfverman, ty din torde väl förlora vid jemförelsen 
med Kullervo, och i synnerhet vore det illa om ett af dina i gipsen mindre 
goda arbeten just blefve förevigadt — Har Du ej utväg att förebygga det? 
Icke lär väl heller pengar ännu finnas, men om möjligt bör Du på 
förhand omställa den saken. Du lär hafva sållt rättigheten dertill, och blir 
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väl för dyrt att återköpa. Visste man att Du framdeles kunde bli hågad 
att göra något finskt mythologiskt och så utbyta, detta vore väl ett godt 
sätt, men beror af »hur sig faller». Betänk emellertid saken. Ida Öhrnberg 
bad mig fråga om man ej kunde få köpa ett oretuscheradt exemplar af 
Rbgs porträtt byst, jag förmodade det icke kunna ske, men vill dock fram-
föra frågan. Hvarenda en skulle ren vara sålld om du behagade laga dem 
färdiga. Det är allt Linas fel, ty de der sista tiderna i H:fors gick han bara 
i giftastankar och kom sig till ingenting förståndigt — Äfven Chiron och 
Achilles har jag ju ej sett, men hann nu ej med allt på de få timmarna, ovan 
som jag är att röras. Men hvad jag ej kan annat än säga är att jag tyckte 
så rigtigt om Silen herrskapet, att jag icke på förhand trodde mig så kunna 
intresseras af den, ehuru mycket beröm den visst fått, men ovanan att se 
skulpturverk, gör att man ej så lätt fattar dem, men denna synes mig enkel 
och sann, lefvande och expressif. Jag blef rätt glad åt den. 

Ja, nog har ock jag tänkt på att åtminstone en del af intresset vore att be-
räkna som Din egendom. Icke dock alt, ty innan arbetet är färdigt, skulle 
Du naturligtvis ej ha rätt till det hela, synnerligen då du deremellan gjort 
andra arbeten. Icke är det heller just af ömhet för köparne som jag så 
gerna ville att den blefve i marmor, utan just för Walters egen skull, eme-
dan arbetet sålunda komme att framstå vackrare. Hade Du aftalat något om 
transporten? Kanske vänta de ej ens annat än att få arbetet färdigt i Rom. 
Detta är dock just ej troligt. Hur grymt dyr måtte ej frakten bli för den 
tunga kolossen! Skulle ej studenthuset få så svårt att få pengar ens till det 
angelägnaste af sina behofver, så kunde det väl ej vara oskäligt att det 
skulle transportera sin grupp sjelf. Men vare sig hur som helst, så bör den 
ingalunda komma hem, utan att först ha blifvit i utlandet exponerad, om 
den nu lyckas bli bra, ty här i Lappland ses den af ingen, och den skulle 
behöva bli hörnstenen för det namn Du i en framtid kan få, ty ett så stort 
arbete får Du väl ej så lätt mera beställning på. 1 det hela är det visst 
så att den högre kostnaden för den hvita marmorn mest kommer att drab-
ba dig, ty icke lära de så mycket intressera sig för om den blir prima eller 
secunda och att de äro villiga att emottaga den sednare, men visst kom-
mer domen öfver arbetet att utfalla fördelaktigare om den presenterar sig 
vackrare. Nu kommer det väl att gälla på att angripa kassan, då marmor 
skall köpas och huggare betalas — Kan dock prisskillnaden blir så altför 
betydande, då alla andra kostnader förmodligen bli desamma för grå 
eller hvit, endast sjelfva blockets pris blir olika. Det är väl den alra minsta 
pretention att Walter för gruppen skall ha i behåll hvad Edert snälla hus-
hållsaktiga lif kostat för den tid Du arbetat på den, eller t.o.m. för den 
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tid som den stått på kavaletten och vidare under huggningstiden, ehuru du 
visserligen gjort annat arbete derunder ock. Det blefve väl ändå ej altför 
mycket mer än halfva summan som skulle tillfalla Dig. Visst måste Du ju 
ha mera än 1000 m inbesparat på dessa år, så vidt jag vet har Du ju ännu 
ej lyft något i föreningsbanken och har ju således i ren behållning nu för 
ögonblicket alt hvad du för modelleringen af gruppen beräknar, och när 
den blir huggen, har Du väl icke ännu i lefnads kostnad uppätit så stor 
del af betalningen derför att Du ej deraf skulle ha mer än 1000 m qvar, 
om alt nu bara väl går. Hur hiskligt dyr blir marmorn och huggningen? 
Skall då ej en 5-6000 m dertill förslå? Ernar Du ej till nån del hugga sjelf? 
Kapitalet måtte ju nu vara en 13-14,000 m eller bli innan ett år till för-
lupit. Skall ej gruppen exponeras i England på den internationella konst-
expos: nästa sommar? 

• • Ja, jag kan väl anses jäfvig och talande för min konstnärsslarf till 
son, men hur gammal jag än är, så finnes dock ännu en droppe ungdoms 
djerfhet i mitt gamla hjerta, och hopp om att kärlek och förtröstan föra 
oss lika säkert fram i lifvet, som de alra visaste beräkningar. Hur ofta 
ramla icke också de framtids beräkningar hvilka byggts på de, som man 
tyckt, säkraste grunder. Hvad som åtminstone alltid qvarstår som säkert är 
att ni nu varit fullt lyckliga öfver tvenne år, och det är något som få af 
dessa väl beräknade partiers menniskor varit, och lika säkert är att ni icke 
skulle precist varit lyckliga om nu Walter skulle gå och långledas och 
»vrenskas» i Rom och Lina sitta i Åbo en linie passerad sedan 8 år för-
lofvad suckande mamsell. 

... Jag vånnar jag kunde pakettera och sända er per post en tjenste-
flicka härifrån. Ni få nu några dagblad, jag har ännu ej kunnat ställa 
för vårt tidnings bestyr rätt sen Septembers början, och vet ej hvad Ni 
kommer att få. Vårt bolag ville als ej ha Hufvudstadsbladet mera, men 
jag skall i alla fall söka att få åt Eder den ena eller andra tidningen. 

... Tack snälla Lina som skref så långt och mångahanda. Ledsamt blott 
att skildringen af Italienarne ej visar dem särdeles till sin fördel. Dock. 
— snikenhet påstår ryssarna ock vara en af finnarnes arfsynder, kanske före-
faller det fremlingar i ett land så. Och dessa Italienska qvinnor! Costanza 
kan vara så god och ta lärdom af sina skandinaviska vänner. En sådan der 
staty med draperi af gipsdränkt scherting var ock den Sjöstrandska som 
vid landtdags festen gjorde furore. Mins jag rätt så var det Dahlström 
som lärt honom den draperings konsten. Hade sett ut alldeles som gips. ... 

Rbg har nu en tid bortåt icke varit så rask som förra delen af året 
icke dock på det värsta heller ... 
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Borgå den 25 Sept. 1869 — 

Mina kära, älskade Barn! 

Med innerligaste glädje emottogo vi i går Walters bref med underrättelsen 
om den lilla menniskans lyckliga ankomst hit i verlden.' Gud vare lofvad 
att nu den svåraste stunden är öfverstånden, och innan detta kommer fram 
är väl liten Lina åter med Guds hjelp frisk och förlig och gossen en hel 
karl. Älskade mina Barn! måtte Gud gifva rik välsignelse åt Edert barn och 
Ni få all möjlig glädje af honom. Hvad jag längtar efter att höra af Eder! 
Nu är den svåraste tiden för liten Lina öfver, om alt gått, som jag väl 
hoppas sin lugna jemna gång. De första nio dygnen, sen de gått, då bör-
jar man ju bli menniska åter. Säg nu åt den lilla mannen att hans gamla 
farmor med innerlig kärlek tänker på honom och så utomordentligt gerna 
ville se hans lilla fysionomi. Och dock huru föga hopp har jag ej om. 
att här i verlden få se honom! Underligt är att der borta i det fjerran lan-
det skulle vårt första barnbarn födas! När skall ni väl kunna hemta honom 
hem till hvad som ju ändå måste vara hans fädernes och fosterland, ehuru 
han är född så långt borta. Bra kärt vore att se Eder, alla tre mina barn. 
Ännu hafven 1 ju helt sommar och varmt derborta så att den lilla menni-
skan kan trifvas och frodas bättre. Se, och så skrifver jag så mycket utan 
att till Eder framföra Runebergs hälsning och deltagande i Eder glädje, och 
jag var dock just enkom in till honom för att begära hans helsningar. 
Gud välsigne Eder alla våra tre kära derborta. 

Med otålighet väntar jag nu på nästa bref, som väl jag snart får, ty 
på dettas framkomst väntar väl ej Walter nu för att skrifva. De första 
dagarnas befinnande ligger naturligtvis oss nära om hjertat att få höra. 
Måtte klenoden blott ej alt för mycket bry sig om att låta höra sin tenor. 
Nyfiken är jag ock att veta hvad han kommer att heta. ... Jag undrar 
just huru visa Ni nu äro att sköta en sån der liten varelse? Lina som väl 
i föräldrahemmet sett de yngre syskonen vårdas efter läkareåsigter, såle-
des rationelt, vill väl heller icke med hårda lindor och tillbindningar be-
svära sitt barn. Mina bjessar hafva aldrig burit lindor annat än kring ma-
gen, armar och ben fria, och det har gjort dem godt, späda och klena som 
de från början varit. Måtte nu gossen blott hålla sig rask och dugtig och 
ej vara en sån stackars späd och gråtande liten varelse, som Walter sjelf 
var vid hans ålder — Hvad det ändå vore roligt att se Eder pyssla om er 
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lilla klenod! Härnäst vill jag ha beskrifning på hur han ser ut, hufvudet 
förmodligen kalt som en kålrot, (icke så säkert dock, ty mina barn ha 
alla bestått sig hår på hufvudet,) ögonen tills vidare af obestämd färg, 
besluta sig väl småningom till att bli mera blå än bruna gissar jag o.s.v. 
Små söta händer och fötter, det ha nästan alla små pyren. Ja, beskrifningen 
torde altså bli lik de flesta andra småbarns, men jag tycker att de äro alt 
ganska söta, redan från första dagen, och de se då så innerligen förnuftiga 
ut vid sina små företag: gäspa, nysa och dylikt, så att man omöjligt kan an-
nat än anse alt såsom yttringar af väl öfverlaggdt beslut. Mycket näpna äro 
de i sanning. Måtte Ni nu hafva fått någon bra menniska till Eder hjelp. 
Icke kan Lina nu als hädanefter hjelpa sig utan en stadigt varande tje-
narinna, du skall få se hvad den unge herrn kommer att kommendera Dig. 

... Från Hanna hade jag i går bref. Hon berättar att Ludvig nu är 
Cassör vid föreningsbanken, med 100 mark i månaden i inkomst. Detta är 
alt en god sak, om blott ej olycka med nån missräkning händer honom, så 
han kunde komma att få ro ut med hela förtjensten och mera dertill. Äfven 
från Lorenzo hade jag nyss bref. Han är särdeles förtjust i allmogen kring 
Christinestad. Hans förordnande lär ej räcka längre än till Januari. Ro-
bert har i lön 25 p. i veckan eller vid pass 30 m. Till Helsingfors har jag ren 
i dag skrifvit, likså till Kuopio, för att berätta den stora nyheten. Hinner 
jag så skrifver jag ännu till Lorenzo. Jag måste väl ock skrifva derom till 
Robert i morgon ty kanske komma ni er ej dertill. 

I H:fors nämnde jag hos Tengströms något om Walters funderingar i 
afseende å marmor till gruppen. De mente att väl något tillskott ej kunde 
vara att als påräkna då inga medel finnas att taga till, och något enkom till-
görande för att skaffa vill väl så mycket mindre någon företaga sig, som 
nu igen alla krafter måste sättas i rörelse för att skaffa pengar åt stu-
denthuset som är utan. Nu äro också flickorna Bergbom genom fadrens död 
ifrån allting sådant. Ja, nog tror jag de ha rätt att intet mera är att på-
räkna. Du måste väl rätta mun efter matsäcken, men nog är det mycket 
ledsamt att ej få annvända bästa Marmor. Gruppen skulle göra helt annat 
intryck af sådan. I Rom skall ju bli konstexposition i vår. Det är ju stor 
skada om ej gruppen till dess blir färdig. 

Men till den der lilla modellen måste jag ännu återgå. Ni skall nödvän-
digt om honom skrifva alt rätt noga. Också hvem som döper honom, fadd-
rar o.s.v. Ni kunde ju snart få hela det stora påfliga Concilium till fadd-
rar blott med det lilla vilkor att låta honom intagas i den rätt trogna 
kyrkans moderliga sköte. 

... Från Fru Winther hade jag i går bref. De erna tillbringa vintern i 
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Paris åter ... Hon sänder hjertliga hälsningar till sin »yndling» Walter. 
Du kunde just vara så artig och sända ett annonce kort hellre ett litet bref 
om gossens födelse till henne. Det blefve väl sent, men kunde förklaras af 
brist på adress ... 

Måtte alt gå Eder väl. 
Eder bästa vän Fredrika Runeberg 

Nog har jag alt manat på Hannes att af sända hufvudet af Rbgs byst, 
och nog har han talt vid nån commissionär men icke vet jag nu hur det 
står dermed. 

1  Carl Michael, »Carlo», f. den 13 sept. 1869. 
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Borgå d. 2 oct. 1869. 

Mina älskade Barn! 

Länge efterlängtadt kom ändtligen bref för par dar sen. Jag skulle väl 
varit helt orolig om icke lyckligtvis Betty Elfving, som var så snäll och 
gjorde mig ett kort besök, skulle vetat säga att de i hemmet hade haft några 
rader af Linas egen hand ... När detta bref framkommer är den lilla man-
nen väl sina sex veckor gammal och då räknar man att den värsta tiden 
är öfverstånden ... Många, många hälsningar och önskningar af lycka har 
jag till Eder så väl från Tengströms som ock från Kuopio barnen. 

... Här i vårt gamla hem är sorgligt. Sedan en månad tillbaka är Rune-
berg ovanligt skral. Han hade då ett af de på sednare tider lyckligtvis ej 
ofta återkommande anfallen, och redan förut ej fullt så bra som förr i 
år, blef han derefter ännu mycket sämre. Något, men icke altför mycket 
mera ligger han om dagarna, men klagar och är så grufligt orolig. Ingen 
fremmande tar han emot, och skulle väl knappt bestå ett leende ens om 
han finge se den lille sonsonen. Ynkligt och sorgligt detta lif. Gud hjelpe. 
Och dock måste man söka att hålla modet oppe. En snart sexårig vana 
gör det ock möjligare, ehuru å andra sidan grämelsen är så mycket större 
just deraf att man lider af tanken på ett så långvarigt elände. Likvisst kunde 
man under det föregående trefjerndels året mången gång tycka att hans 
lif dock kunde kallas drägligt. — Men hvarföre uppehålla mig vid denna 
outtömliga sorgekälla? Tyst, mer än vanligt ha vi haft. Strömborg har va-
rit i Åbo, Selma på Kintula och hos andra slägtingar några veckor, ingen 
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fremmande har jag talt vid mer än på sin höjd på stående fot i tamburen — 
Med Rbg kan jag knappt vexla något ord, ty min döfhet plågar honom 
så. Mycket skulle han väl i intet fall vilja tala eller höra tal. Råkar jag inne 
hos honom vexla några alldeles få ord med Mari så blir han redan ångest-
full — Hvarje ljud måste undvikas i hela huset, en spiks inslående ett högre 
taladt ord det äro omöjliga saker. — 

... Fredrik lär väl nu ha fått börja åter laborera, han var ledsen öfver 
att i anseende till flyttning till nya laboratoriet dermed ej straxt vid ter-
mins början fick tagas uti. Det är ett hiskeligt ståtligt palats, det nya la-
boratoriihuset,1  der nu ock konstföreningen lär disponera några rum. 

... I går skref jag till Hannes för att påmana afsändandet af byst huf-
vudet som Walter begärte ren i somras, jag antager att det ej blifvit skickat 
efter jag ej hört deraf. Med en kommissionär hade han dock talat, det 
vet jag. Om tiden nånsin så medger, så bör Du dock innan Du af gör för 
secunda marmor, skrifva till H: fors angående saken. Kanske dock ej till 
Dahlström som jag tror af ifver för din sak, för din talan så att men-
niskorna tro dig pretensiös och efterhängsen. Dock torde det vara skäl att 
framställa saken ungefär så, att Du till dina gynnarinnors afgörande i 
H: fors vill hemställa huruvida Du bör taga secunda marmor då Du sjelf 
bekostar transporten till Finland, eller prima marmor i hvilket fall de skulle 
bekosta den. Med något sådant tillägg som t.ex. att Du väl förmodar att 
det förra alternativet blir det som väljes, men dock anser Dig icke böra 
utan deras hörande afgöra saken, då det ju t.o.m. kunde låta tänka sig att 
någon skeppsredare i Finland icke skulle påräkna stor frakt från Italiensk 
hamn för att försäkra studenthuset om en vackrare prydnad. Också till 
Dahlström kunde du väl skrifva, ifall du gjorde brefvet sådant att Du 
skulle be honom visa det åt fruntimren. ... Det förestår ju expositioner så 
väl tidigare i Rom, som sednare i England. Amor åtminstone blir väl färdig 
att exponera, men nog skulle väl gruppen göra än mer effect. Ack, måtte 
den bli rätt utmärkt makalös. Godt och väl är i sanning att affärerna slagit 
så utmärkt väl ut tills dato, så mycket mer som väl är att vänta att snart 
kan förestå en tid då ni få lof att lefva på förra besparingar, ty att beställ-
ningar skola hagla som hittils är väl ej att påräkna. Men att alt räckt så bra, 
det får Ni skrifva den saken till stor del på Linas, den snällas, förtjenst, 
ty skulle hon ej hushållat så nätt, så skulle nog snart alt förtjensten stru-
kit med. Något dyrare blir nu dock lifvet för den nykomne herrns skull, ty 
icke kan Lina binda sig till den grad att icke hålla fortfarande en tjenare. 
... Med alla rikedomarna räknar dock Walter als ej Silengruppen, det var 
den jag tänkte på när jag ansåg beräkningen för låg. Hade du ändå i Stock- 
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holm, vid expos: utsatt att den var att sälja och satt priset till 2000 m så 
hade den möjligen varit såld och med ränta sen dess, skulle du väl nu ha 
för den nära 3.000. Jag har sett i nån tidning att Dietrichson skall till 
Rom. Hans nuvarande tjenst ger honom troligen stort inflytande i konst-
uppköp. Försök att lägga honom din grupp på hjertat. Han känner den 
och kunde möjligen skaffa den köpare om Du talar med honom derom. 
Möjligen kunde då kanske universitetet här ock i så fall vakna och vilja 
köpa den. 

... Af fröken Bremer och Amor har jag ingendera nyss hört något. Jag 
hoppas ni lika mycket tycka om den förra som förr och att den sednare 
snart blir färdig och hedrar sin makare. Jag gissar fröken stått fadder för 
pilten. Ja Gud gifve min Walter att Du af honom må få så mycken glädje 
som jag af Dig och Din lycka har det. Att Du min snälla Lina nu är 
fullt rask åter hoppas jag. 

• • 
1  Nuv. Snellmansg. 5 — geologiska inrättningen vid HU. 
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Borgå d. 20 nov. 1869. 

... Gud gifve sin välsignelse åt Eder lille Carl Mikael. Måtte han med heder 
gladt bära sitt namn. Måtte han trifvas gods dermed i lifvet. Det enda jag 
mot hans namn vet att anmärka är att båda de namn han bär äro sådna 
som vanligen förvridas, vid benämnandet af personen som bär dem, och 
jag har en verklig aversion mot namn förvridningar. »Kalle» är något rent 
af fasligt, Mikko går an som ett skämt eller smeknamn, men är ej heller 
bra som alfvar. Så länge han förblir Romare kommer han väl att heta 
Carlo eller Carlino, nå det kunde låta säga sig att han skulle kallas så. 
Emellertid har jag nu att berätta Eder det den unge herrn är kapitalist. 
Sophie Nordström lemnade mig nemligen häromdagen 100 mf, med be-
gäran att jag för gossens räkning ville insätta dem å sparbanken, såsom en 
erkänsla för Walters besvär med grafvården öfver Ottelin. De ernade att 
tillsända Walter en vexel å besagde summa, men tyckte sig lättare kunna 
lemna den lilla summan åt den lille mannen, då det ej var dess mera. 
dag insättas pengarna för unge herr Carl Mikael Runeberg i sparbanken. 

Roligt att Augusta Hisinger lyckligen anländt till Rom. Antoinette och 
Mi Rotkirch voro här som hastigast inne i förrgår, och den förra tycktes 
med mycken häpnad tänka på Augustas farligheter under resan mellan 
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Lausanne och Rom. Om jag rätt förstod hade bref ännu ej kommit från 
henne, sedan ankomsten till Rom, hvarföre jag genast med mjölkbudet en 
timme derefter skref ut till Stensböle hvad jag om henne genom Lina 
visste, sedan jag emottagit Ditt bref. Icke tyckte jag anledning vara till 
oro för henne, vidare än för den möjliga häpenhet som väl kanske åt-
minstone de första timmarna kunde plåga henne, men ledsammare var om 
hon genom brist på sällskap gick miste om att få se åtskilligt i de städer 
som under vägen passerades. 

... Lika sorgligt är fortfarande Runebergs befinnande. Att en dag se 
honom glad, det vill jag ej ens tala om, men stundom förgår dock en dag 
utan altför mycken oro och vedermöda, och då tycker man den dagen va-
rit god. De flesta dagarna plågas han flere skof af så mycket oro och bråk 
att man är helt full af ångest. Stundom synes det mig helt mörkt så att 
man knappast mera vågar hoppas på gladare dagar. 

... Att en tjenarinna kan vara mycket tråkig, och att i er lilla lokal 
det är ännu tråkigare att ha en sådan, begriper jag nog, ni har ju nästan 
ej utväg för sängrum för henne, men nog är det ock svårt utan en så-
dan. Gjorde Ni nu så väl att ej antaga Bravos tillbud? Det är en sak som 
naturligtvis ej jag kan bedömma, tre rum kunna sakna beqvämligheter 
som de två äga, behöfva mera möbler o s v, men nog hade det väl ock 
kunnat ha sina fördelar. Ni måste väl ändå slutligen ta en tjenarinna, 
så frami ej en betjent (förnämt ska det vara till namnet åtminstone) 
icke blir så förträfflig att han t.o.m. kan vårda liten ibland. Åhå, han 
blir ju snart stora karlen, är ren öfver två månader. En månad härefter 
eller litet mer, börjar han väl ren om dagarna att färdas i kolt. Jag und-
rar just om Walter minnes min så god befunna huskur, ifall gossen skulle 
behöfva för skärhet, äfven sådan som slår sönder bakom öronen, att 
nemligen flere gånger dagligen tvätta med tvål lödder utan att skölja, 
endast lätt trycka på med linne och smörja olja på för hvarje gång. Li-
tet linneskaf pålaggt om svårt. Denna behandling bättre än alla pulfri-
seringar. ?även när sår slå i hufvudet, behandlas de på samma sätt ... 
Jag nämner sånt smått emedan då man ej har vana vid barn, sådant smått 
skrämmer en, när man ej vet hvad bör vidtagas. 

... Måtte nu gruppen bli färdig rätt. Nu är sista dagarna i händerna. 
Måtte den vinna bifall. Om Amor har jag nu på länge intet hört. 

... Jag är nyfiken att höra hvad gossen egentligen kommer att kallas 
att han må slippa alla binamn. Jag undrar hvad han gjort för ondt, att 
han skall få alla fula namn. Åhå, när skall man få se det trollet, eller 
rättare: skall man få se det? Nog vore längtan stor efter Eder alla tre, 
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och dock kan man knappt önska att ni snart må vända kosan åt hemor-
ten. Kommer Ni en gång dädan, så blir det väl knappt att Ni mera 
komma till Rom, och nog lär det väl dock för Walter alltid vara bäst 
der. Måtte nu gruppen rigtigt hedra sig, och skänka Walter heder och 
namn. Ja, jag ville önska den ock finge ännu en köpare som tilläte dess 
reproducerande för studenthuset, eller ock att du finge dertill göra en 
annan, eller alrahelst att någon rik man skulle tycka så mycket om denna 
grupp att han af Walter skulle beställa ett nytt arbete. Huruvida Hannes 
af sänds gips hufvudet vet jag ej, nog har jag påmint många gånger — 
... Sireliil död har ni väl sett i tidningarna. Huruvida Lorenzo gör nå-
gon förändring i sina funderingar för framtiden i anledning deraf, vet 
jag als icke. 

... I dessa dagar har Doctor Nordström blifvit utnämnd till kyrkoherde 
åt Wiborgs trakten.2  Socknens namn för ögonblicket fallet ur minnet. 
Tillträder efter två år. Jag tror det väl behöfves förbättrade inkomster. 
Jag mins ej om jag berättat att Rudolf Lindfors efter åtskilligt svajande 
och litet slarf, nu gått in vid finska gardet. Gallus lär ha en befattning 
som telegrafingeniör tror jag det var, oppe i Gamle Carleby der han 
lär slå sig ut. 

Jag undrar just om Walter på länge hört något om Axel Hornborg. 
Han tycks vara en väl ansedd tjensteman i Hypoteksföreningen. Jag vill 
minnas han ej så länge sen fick löneförhöjning, då och då se vi honom 
här då han färdas här igenom för bankens affärer och han brukar alltid 
snällt titta på oss när han passerar stan. Också Wendla med sina dött-
rar lära reda sig bra nog med affärerna. Deras skola lär ha förtroende. 
jag vet ej om. Ni nåndera voro bekanta med den i våras aflidne Ekros.3  
I dessa dagar har der gått auction öfeer huset. En del stadsbor samman-
skjöto åt frun till inrop på auctionen nog fick hon åtminstone 1000 m, 
troligen mer men resultatet känner jag ej. Mest lär det varit inom gym-
nasium som subskribtion gick. 

... Få se om ej Augusta får lyckan af Beckers bekantskap, om nemli-
gen han finnes i Rom. Anette Reutersköld, hans moster, är mycket lie-
rad på Stensböle 

1 Knut Samuel Sirelius, f. 1827. Prof. i barnförlossningskonst och barnsjukdo-
marnas klinik 1861. D. 3. 11. 1869. 

2  Gymn. lektor, fil.dr Otto Mauritz Nordström utnämndes till kyrkoherde i Säkki-
järvi och flyttade sommaren 1870 till sitt pastorat. 

3  Bbl 12. 6. 1869: Igår avled efter lång sjukdom konsistorii vice notarien mag. K. 
I. Ekroos, efterl. en talrik familj. 

280 



101 

Borgå d. 16 dec. 1869 

Mina kära, älskade Barn, Lina, Walter och Carlo! 

Ja, det är alt nog många att sammanfatta i ett, men jag tror ändå att 
den der unga herrn icke särdeles skulle vara intresserad af att få ett 
skildt bref, och så får det alt bli till ett. Gud vare lofvad för all Eder 
glädje, mina kära! Måtte ni fortfarande och alt framgent få af Eder lilla 
klenod all glädje! 

Runeberg är fortfarande mycket skral. För någon vecka sedan ansåg 
han sjelf sig icke mera kunna lefva många dagar och äfven mig föreföll 
det troligt att han ej länge mera skulle behöfva kämpa och lida, men 
när sedan Wallgren kom, sade han genast att ännu icke det vore slutet 
som nalkades, utan t.o.m. troligt att Rbg ännu skulle kunna komma att 
åter få lättare dagar. En mån bättre än när han var som sämst, kan man 
väl nu ock tycka att han är, men dålig är han ändå. Ligger hela dagarna 
ehuru klädd, och sitter uppe endast under bäddningen och sin ätning. 
Dock har han nu ett par dagar sutit några minuter derutöfver uppe, också 
tycker jag att aptiten åter en smula tagit sig. En ryslig oro och bråk har 
han ofta, och plågas af allting. Den minsta knäpp eller kny gör honom 
alldeles olycklig. Det är i öfvermorgon 6 år sen han sjuknade! Ack nog 
har det varit långa, tunga år! 

Kuopio barnen få vi ju hem till jul. Ludvig är bunden af sin be-
fattning vid föreningsbanken. Elli Öhman skulle resa till dem till jul, 
men dermed börjar se mörkt ut. Det regnar och det slaskar alla dagar, 
och har på veckotal ej funnits snö. I går sökte jag penséer eller något 
dylikt i trädgården, det jag dock ej fann, men kanske funnit om jag 
hunnit dröja längre. Om, och hur, Lorenzo lefver vet jag ingenting. Har 
ej på mycket länge haft bref och från den orten får man aldrig genom 
resande höra något. Ja hvar han än vore, skulle jag väl ej nu höra, ty 
veckotal förgå innan någon menniska öppnar våra dörrar och när då 
efter veckor någon tittar in, går den åter genast bort, af fruktan att vara 
till omak. Sålunda hör och vet jag intet af den yttre verlden. Äfven 
Hannes och Fredrik skrifva icke, af dem hör jag dock genom Carolina 
något litet. Dem väntar jag hem till en tyst och sorglig jul, men ej förr-
än just sista dagarna. Inga julklapper lär här bli åt något håll. Jag 
har ej vågat börja tala om något sådant med Runeberg af fruktan att 
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oroa honom. Har väl hoppats att han skulle något säga därom på af 
mig gifven anledning, men han har ej så gjort, och så lär deraf bli in-
tet. — En liten klapp ville jag dock ge på min egen konto. Det vore en 
liten sked åt liten Carlo. Men att sända en sån härifrån bär sig ej. Sö-
taste min Walter, gå snällt och köp åt honom en barnsked, icke thesked. 
Jag skall vidtala Hannes om att när Du härnäst reqvirerar pengar, få 
lägga den smulan med. Till jul hinner det nu ej mera, men tala ej om 
för honom, så kan det ju bli nyårsklapp. 

Den 17. 

... Men skall man väl ännu i lifvet se Eder och Er lilla gosse? Visst 
blefve det en glädje för mitt gamla hjerta att få äga det pyret helst litet, 
men tyvärr skulle jag ju ej kunna höra hans joller. Hans sammets kind 
skulle jag dock kunna få släta, och de små händerna och fötterna. De 
små händerna som när man öppnar dem likna björklöfven om våren, dem 
älskade jag alltid och fann dem ljufliga, då mina nu så långa och gamla 
barn voro likadana små varelser som nu Eder Carlo. Dock tillåter jag 
mig icke att få med altför ifrig längtan tänka på Eder, ty jag finner dock 
huru det för Walter är det bästa att få lefva i Rom. 

En glädjande ting är att gruppen tyckes behaga. Inbilla Dig dock ej, 
käre Walter, att det är så visst att man här får veta något om hvad 
»Berlingske» säger. Våra tidningar ha i sådant fall ej särdeles öppna ögon. 
I Hufvudstadsbladet fanns något af en correspondence från Rom, min-
nes ej om ur »Berlingske» eller »Dagbladet» men antagligen är den ta-
gen ur andra hand, och således om än t.o.m. af samme correspondent, 
så händer lätt att hvad om Dig står, ej når hit.' Jag vet ej hur man 
skall få veta nummern der det står, jag tycker de borde ha Berl: i H: fors 
men är dock ej derom säker. Ej ens ur »aftonbladet» togs i fjol det som 
der stod om gruppen, och ganska dåligt notisen om Orla Lehmans be-
ställning.2  I af tonbladet såg jag af något statsanslag Kjellbergs faun-
grupp blifvit köpt, modellen å 800 Rd, och när den blir färdig i mar-
mor får han dertill 3.200, så han för hela gruppen får 4000. Men hur 
var det med Stjernström som skulle ha den? Eller är detta en repro-
duktion? Men äro icke också dessa i naturlig storlek. Du har i jemförelse 
dermed varit dyr med dina arbeten. Måtte det nu lyckas Dig att få god 
marmor. Bara Du ej behöft sjelf resa till Carrara. Ja jag tänker det att 
liten Carlo skall mer än en gång bli en lockbeta att vilja draga dig hem 
från arbetet. När det blir vår och gossen litet större, så komma väl »de 
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små» Lina och Carlo, dagligen på besök till studien. Måtte Du få en 
god, icke fuktig och ej altför långt från hemmet. 

Men sötaste min Lina, jag är dock så rädd att Du skall anstränga Dig 
öfver höfvan. Räkna icke på att taga hjelp till hvad som af en lejd per-
son kan göras. 

... Nej den Börjesons tur! Så må han då arbeta med lust.3  Endera da-
gen gifter han väl sig nu ock. Är det nu gry i honom, så nog vexer och 
frodas det väl i sådant solsken — 

Få se om ej lifvet i Rom blir något dyrt nu under denna tid då så 
mycket folk strömmar dit. Icke skola ni vara så vär[l)dsföraktare att ej 
se och veta något af Conciliet, men hur skall Lina slippa ut. 

Skrifven nu åter snart. Brefven från de mina äro min enda glädje. Da-
garna äro mycket tunga, och med bäfvan tänker man om morgonen på 
att åter en dag förestår, och gläds om qvällen att man orkat den till slut. 

... När ni skrifva härnäst, så skrifven om alt, stort och smått. Också 
något om det yttre Rom nån gång. Huru Psyche mår längtar jag veta. 
Hur mår ock f. Bremer? Hälsa henne. Likså hälsa Herrskapet Börjesson, 
mig tyckes vi bli bekanta ren. Illa att de bo långt bort. 

... Jag har rigtigt på sinnet att ni må låta förse ett rum till varmt åt 
Eder. Det kan gälla hälsan och spendera ni derpå en 20 mark, låt vara 
30 så har ni behagligt att lefva. En verklig kakelugn ha ni troligen ej 
heller men att få en sån kan ha sina svårigheter. Glad är jag att ni gjort små 
utfärder. Det är gods både för helsa och kurage. Måtte nu den eviga studien 
bli färdig. Gerna ville jag veta om Walter börjat något arbete. Månne jag 
nämnde om att hon har ett kändt namn, den der modern till Cleobis och 
Biton, fast jag glömt det ... 

1  Korrespondensen från Rom i Hbl 11. o. 15 12. 1869 rörde endast det då på-
gående Vatikankonciliet och var hämtad »ur en korrespondents bref till parisertid-
ningen la Libertb. 

2  Carl Dumreicher skriver i Studentforeningens Historie, 1 74, 1934: »1 Oktober 
1870 meddelte Orla Lehmanns Svigerson, Dr.phil. Godfred Rode, at Orla Lehmann 
paa en Rejse i Italien i Foraaret 1869 som Pendant til Studenterforeningens Tegn&-
buste havde bestilt et Brystbillede af Runeberg hos Digterens Son, Billedhugger A. [ 
Runeberg i Rom, og bad samtidig paa Hustrus og egne Vegne Studenterforeningen 
modtage en Buste af hendes Fader til Indlemmelse i deres Samling af fortjente nordiske 
Mxnds Portraetter Begge Buster blev i 1871 opstillet paa Salen.» — Porträtt- 
bysten av J. L. Runeberg är utförd i ,vit marmor och signerad W. Rbg. Rom. Juni 
1871. Höjden 51 cm, djup ca 25, bredd ca 32. — Jfr not 1 till brev 95 och not 2 till 
brev 122 från Fredrika Runeberg till Walter Rbg. 

3  John Börjeson, 1835-1910, företräder realismens genombrott i svensk skulptur. 
1869 utförde han Kägelspelaren (i marmor i Göteborgs museum). Om Börjesons »tur» 
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berättar Walter Rbg i brev 30. 11. 1869: »Lyckan har löst sin gåfvo påsa för den mera och 
mera sig repande svenska bildhuggaren Börjeson han har först fått ett stipendium af jag 
tror det var 3000 frcs i 3 år så en beställning på en figur i naturlig storlek af Dick-
son i Göteborg och så härom dagen fick han oförmodat besök af dronningen af 
Wiirtemberg som vistas här och en beställning på en grupp föreställande två hafs 
sjöjungfrur i naturlig storlek som han hade i skizz i studiet. Hon lärer kommit till honom 
tillskyndad af någon annan som besökt hans studie. Han har sålunda rimligtvis fram-
tiden öppen för sig nu och är strålande förnöjd, ty det var ganska mörkt för honom 
innan allt detta kom höljandes ner öfver honom.» 
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Borgå d. 25 Dec. 1869. 

Mina älskade Barn! 

Hvilken stor glädje gjorde ni oss icke med de kära bilderna af Lina och 
liten Carlo, hvilka kommo just på julaftonen. Tack, hjertelig och inner-
lig tack! Als icke skall Lina tycka dem misslyckade, de äro snälla och 
bra båda två. Också Rbg bad mig säga att de icke äro illa. Icke ha vi af Lina 
något porträtt som vi så mycket tycka om som detta, hon är ju här så söt 
och vacker. Gossen åter är ju en välmående och högst treflig liten menniska 
att se på. Ser med sina högst uppmärksamma ögon åt sidan der säkert Wal-
ter står och skramlar för honom eller visar honom något blänkande för 
att roa honom — Att han just skulle hitta på att skratta, kan man ej be-
gära. Han ser så frodig och präktig ut att det är en fröjd att se honom, och 
jag tycker att han måtte rätt börja väga på sin lilla mammas arm. Gud 
välsigne det kära barnet! Måtte ni af honom få rik glädje. Walter spådde 
rätt: Runeberg skrattade så gods åt porträttet af den lille mannen. Och 
detta för mig en dubbel fröjd, på många månader har intet leende synts 
på hans läppar — I allmänhet var vår julafton i går så mycket god och bra 
öfver hvad jag hade vågat hoppas. Runeberg var hela gårdagen så all-
deles lugn och »snäll» och i följe deraf föreföll han als ej så der eländig, 
som han nu eljest i månader varit. Hannes och Fredrik hemkommo först 
sent i förrgår aftons, och denna lilla förströelse af deras hemmavaro, torde 
väl hufvudsakligen vara anledning till det bättre befinnandet, också tan-
ken på julen, torde väl i sin mån varit lifvande. Det plär så vara vid ytter-
lig neri retlighet att hvarje förströelse inverkar fördelaktigt, hvaremot ock 
å andra sidan den sjuke vanligen plågas af tanken att tillåta någon att för-
strö sig. Emellertid nu, då Rbg var lugn, ja t.o.m. på en minut kom ut i 
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salen utanför kammardörren, var det för mig som för den som under 
månadtal skulle burit en tung, nedtryckande börda, det skulle kännas om 
den blefve aflyft för en stund om än man hade att frukta att snart åter 
få den tillbaka. Bref från Hanna, Lorenzo, Eder båda och par dar förut 
från Robert, så mycket kärt. Några alldeles få julklappar hade vi ock, men 
intet julträd. Det enda som derför kunde anses var en pittosporum tätt 
öfversållad med sina hvita doftande blommor. 

Jag tänker Carlo ren öppnade sina små ögon vidöppna att se på ljusen 
och väl hade svårt att sofva sen om natten. Jag vill väl hoppas att Augusta 
sen ändå var med i föreningen, det är ju dock något att ha varit med om. 
Nog är det ju på en resa mycket som ej gör så särdeles stort nöje af att se, 
men som man dock bör ha sett för att ha minnet qvar ... Men tillbaka 
till julafton, eller rättare julklapper. Par dar före jul lemnade mig Rbg 
pengar att besörja till julklapper, en smula ökade jag till af eget, men 
hvad kan jag annat än be Eder der i Rom köpa något smått, sända kan 
man ju svårligen ... emellertid få ni sjelfva till dess gå i utlägg för Edra 
julklapper, den lilla skeden hvarom jag sednast skref åt Carlo, och något 
smått åt Eder sjelfva. 

Ändtligen hade jag i går ock bref af Lorenzo som så ytterst sällan 
låter höra af sig. Visst är det som om han skulle finna det litet drägligare 
i Christina, men icke vill det rätt bli trefligt ändå. I medio Februari lofvar 
han komma hem. Hannes, den snälla menniskan, hade sin första tentamen 
till licentiat examen näst före sin hemkomst. Hur snart han fortfar vet 
jag ej. Han har ock ännu att disputera. Om Robert intet enkom. Han 
skrifver: » Jag begynner känna en viss längtan efter ombyte, misstänker 
den för hemlängtan. Lifvet här rysligt enformigt. Händer dock att det 
drar ut in på sommarn förrän jag visar mig hemma». — Om sin ställ-
ning i allmänhet säger han: »inga skulder, inga stora behofver, en säker 
ehuru ej betydlig inkomst och framför alt en betydlig grad af ihärdighet 
och god vilja. Jag tycker om att tänka på framtiden och utan fruktan går 
jag den till mötes». Till juldagen är han bjuden till Borries, så der är 
han väl nu. De äro mer än hyggliga mot honom. Fredrik if ras alt med 
sin chemie, och lär väl börja bli skicklig nog i den saken. En termin lär 
han väl ännu få egna åt den. Lång och förlig ser han ut, längst af alla 
de långa bröderna. Är ytterlig i sitt fennomanhat, men för resten vet jag 
intet enkom om honom säga. Blir väl troligen läkare han ock. 

Den stora dagbladspacka jag i går af sände, har jag af Hulda Lindh 
tiggt löst för Edert och Augusta Hisingers nöje. Hon får nu sjelf tacka 
när hon skrifver. Hur går det med Augustas resebref som alt väntats att 
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få läsa i tidningarna. Jag har ej träffat Mimmi Rotkirch mer än ett 
ögonblick så jag kunnat fråga. Ingen ann menska heller. Nu skulle 
Augusta ju ha mycket att berätta just med afseende å tidnings meddelande. 
Julfesten (som jag antar hon varit med om) Consiliet o.s.v. 

... Emil Nervander hade hos Tengströms frågat hvad af Walter hörs, 
ville om honom nämna något i tidningarne. Carolina frågade mig om 
sednast hörts, ty jag hade ej skrifvit dit sen sednaste bref för nån vecka 
sen. Jag redogjorde smått för ställningar och förhållanden, och sade med 
en viss fruktan att ljuga, det Amor som bäst hugges, men förmodar jag 
sade sannt. Hänviste för resten till »Berlingske» för att få notiser om 
gruppen. Jag gaf blott sprids material, hur han använder det må bli hans 
ensak — 

... Af dagens händelser måste jag dock nämna om den fatala öfver-
svämning af falskt silfvermynt hvarom ni snart få läsa i tidng. I H:fors 
ha alla menskor fått af dem. Hannes hade ock två. Oaktadt varskodd 
fick Fredrik i aftse en här på boklådan — De äro väl gjorda till den 
grad att endast den alra nogaste jemförelse visar en mängd men ytterst 
obetydliga olikheter vid noggrannaste jemförelse. Spekulationen är ofelbart 
utländsk. Om från öster vet jag ej, men tycks vara nog storartad för att 
kunna vålla verklig skada för landet 

1870 
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Borgå den 22 Jan. 1870 — 

Mina kära, snälla Barn! 

Hjertelig tack för Edra bref af d. 9 januari. (Linas något åldrigt såsom 
daterat: jan 1869) Gud välsigne Eder Ni älskade! Måtte lyckan och tref-
asaden ostörd få gästa Edert lilla bo fortfarande som hittils. Genom Mimmi 
Rotkirchs godhet att låta mig få läsa Augustas bref fick jag dessutom 
ytterligare vara med om Eder julafton och Edert lif. Helsa vänligen den 
snälla Augusta. 

Runeberg hade tyckts mig vara litet lugnare en tid, ehuru alltid med 
afbrott af sämre dagar och stunder deremellan, och var slutligen ett par 
dagar så mycket piggare att jag hoppades det bättre tider stundade, men 
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så kommo åter några svåra dagar och i går började han angripas af 
catharr, hvilken nu tilltagit, så att nu är åter intet förbättrande att hoppas. 
Det ser nästan ut som om det vore jag som alltid smittar honom med 
denna åkomma, ty jag får den alltid först. 

Alraförst måste jag omtala hvilken förtjusning, fotografin af Lina 
och Carlo väckt i H:fors dit Hannes medtog det till påseende. Carolina 
skrifver »Det är verkligen så älskligt vackert att man vill äta opp det 
med ögonen. Det är en skatt. Skulle Walters bestå oss ett dylikt vore vi 
helt lyckliga deröfver men det är väl ej att begära. Nog har Sofi funderat 
på att skrifva till Lina och då med samma insinuera denna bön — men» 
— Ännu i ett sednare bref uttrycker hon sin fägnad öfver att Lina ser så 
rask och icke als medtagen ut. Att Carlo är så frodig, »en riktig normal 
pojke» o.s.v. Ni finna således att firman Lina et Carlo gjort goda affärer 
i H:fors. Hannes skulle äfven föra Eder att ses till Dahlström, det vet 
jag dock ej om han kom sig till. En viss förskräckelse för gossens namn 
har jag dock fått alt-sen mig rann i hågen att fennomanerne, t.ex. C. 
Bergbom numera skrifva sig »Kaarlo». Skada att ej Carlino brukas det 
vore då åtminstone ej fennomanska och är vackrare än de andra af Lina 
en gång nämnda brytningar af namnet ... Men, min snälla lilla Lina, 
jag är så rädd att Du skall för mycket bråka din lilla varelse. Pojkens 
vigt börjar väl redan smått kännas på armen. Att Walter är så der snäll 
och tar sin del i hvad som behöfver göras, fägnar mig mer än jag kan 
säga, jag har icke rigtigt kunna finna mig vid detta pascha lika hos så 
många karlar, att anse sin manliga värdighet förnärmad, om än de se 
hustrun digna af trötthet, ifall de skulle, jag vill icke ens säga hjelpa 
henne, men ens förskona henne från minsta, om än huru onödiga, sten 
på bördan läggande uppassning eller annan befallning upp och ned i 
trappor o.s.v. under det de sjelfva sträcka benen i sin soffa. 

Att liten Carlo i sin lilla vagn och med sin lilla Mamma skjutande 
den, utgör ett sällskap så nätt, att menniskor fästa sig dervid undrar jag 
als icke. Att någon skulle vara nog rå för att ofreda en mor med sitt 
lilla barn, tycks nästan icke kunna tänkas. Barnet brukar skydda modren 
äfven mot den värsta glop. 

... Med en viss liten hjertklappning tänker jag på gruppens gjutning. 
Är inte en konstnär alltid något häpen för den saken? Tänk om något 
skulle hända dervid! Skall den resa till Karrara, eller hvad efter Augusta 
säger den vara sönder tagen för lättare försändning? Måtte nu alt väl 
lyckas marmor och huggning. Nog tycks den nu till en början haft god 
framgång. Att från Berl: Tidn: varit utdrag i Dagb. och H:B ha ni ju 
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sett.1  Jag skref till Carolina att något skulle finnas. Hon hade nämnt det 
för Willebrand, han hade deraf vist sig intresserad och lär stött på All-
männa tidningen på byars Byrå Berlingske finnes och så kom det först 
in i besagde ärade blad, och derifrån i de andra. O.v.K(rämers?) vet jag 
ej hvem som skaffat in.2  Han ser nästan mera ut att ha lust att preferera 
Amor, dock icke vet man det. Hur kunde Bissen nöja sig med en atelier 
så anspråkslös som 0 v K beskrifver den och så otreflig som Walter 
fann den. Emellertid var det rätt roligt att få se så beskrifning på hurudan 
den varit. Men hvart taga nu alla Bissens och Priors arbeten vägen? Det 
är ju en förlust för Dig att mista dem, om de stå qvar Beskrif nu snällt 
den nya studien, och låt veta om den är långt från N:o 48 o.s.v. Nämn 
ock gatans namn.3  Icke tror jag man här ansåg berömmet som så stort. 
Som sagt tyckas våra konstdomare öfvertygade om att våra konstnärer 
väl kunna täfla med hvad bäst bestås, och blefvo ej ens fria sina illusio-
ner vid exposition i Stockholm. Dock hvad vet jag om hvad som i den 
yttre verlden säges. Ingen träffar ju jag. Roligt vore att veta huru många 
konstnärer ungefär vanligen vistas i Rom, men det lär väl ingen veta. 
Än roligare vore att veta ungefära antalet af bildhuggare. Bra borta är 
man från alt vetande i konstnärs verlden, sedan Byström,4  Fågelberg,5  
att ej tala om Thorwaldsen och sedan Bissen gingo bort, känner jag 
knappt, utom en och annan svensk, ens till namnet andra bildhuggare än 
Jerichau.6  Nå jo några dock, men endast skandinaver. Söderns äro mig 
helt fremmande, icke fattar heller mitt gamla minne numera opp nya 
namn om jag än någongång ser något. Börjesson var nyss nämnd, det 
såg Ni väl, och hans beställningar. La Cour7  såg jag ock nyligen väl 
nämnd och nån tafla af honom. 

»Sexan» i Studien tycks varit egendomlig nog, det enda jag tycker är 
att några stolar från hemmet kunnat ditbäras och några knifvar kanske 
fått lånas. Dock icke var det så farligt heller, jag hör till dem som gilla 
det improviserade och icke finner all verldens lycka i det precisa. 

... Det elände under hvilken pressen suckar se ni af tidningarna. Hvari-
från nu detta åskväder och skyfall kommit vet man väl ej närmare än 
att högste hönset på orten väl tycker att härifrån intet hördes så länge 
han var bortrest och att derför nu måste ställas till förargelser för att dock 
få något oro i gång. Måtte blott meningen ej vara den att genom diverse 
retmedel lyckas få förevändning till att som »Golos» hoppas, snart få 
tillfälle att tala om »det fordna Storfurstendömet Finland», sen det lyck-
ligen blifvit inkorporeradt i det stora fäderneslandet. Nedstämda säges 
sinnena vara i H:fors. 
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Hvad som sker i det allmänna vet jag dock als intet af. Rbg tar ej 
emot någon menniska, och då efter veckor af mellantid någon af de 
närmsta bekanta på ett par minuter tittar in hos mig hinner man knappt 
höra af hvarann huru man mår. 

... Från Tengströms har jag på par veckor ej hört och är helt stött 
deröfver. Hannes reste straxt på nyåret och Fredrik i går vecka sen. Han-
nes skulle ha sin andra tentamen sist jag hörde derifrån. Också här i Borgå 
ha studenter under ferien hållit föredrag. Deribland också Fredrik. Af 
Robert får jag väl endera dagen bref. Jag skref till honom några dagar 
sednare än till Eder i jul heljen, brefvens färd är ungefär lika lång varig 
som emellan Rom och här, och han brukar vara snäll att genast svara, 
altså väntar jag bref. Lorenzo är så inkristeneserad, att han måtte vara 
nära förstenad eller kristalliserad, så hårdt sitter det numera att från 
honom få bref. Med glädje tänker jag på att få se honom om några 
veckor, enligt hans löfte i medio februari. Kanske det och litet piggar 
opp Rbg, hvars sjukdom så mycket beror af själs tillståndet, och som 
måtte ha det rysligt tomt och ledsamt — 

Bra roligt blir nu ock att väl Hannes inom termin får sin examen bort-
gjord, fast ledsamt att han väl då ock kommer längre från hemmet. 
Ledsamt är visst att alla unga äro så skingrade gerna skulle behöfvas 
att någon vore Borgå bo. Jaså en Borgå nyhet minnes jag, att nemligen 
Petersen kommer att förestå Profession, Bruners,8  och att han blir mycket 
saknad här — Strömborg mente att sedan Petersen och Nordström flytta 
härifrån är det rakt slut med ortens intelligens — 

Vi ha haft en underlig vinter. Nu, i slutet af Januari alt ännu marken 
bar, endast fläckvis snö litet. Idel regn och slask ända tills för några dagar 
sedan, nu sednaste dagar några få graders köld. 

... Af 0 v Ks ser jag att Amor ännu alt är i gips, bara ej fröken B. 
redan ville ha sin pojke färdig. — Alt gods och kärt åt Eder ni älskade! 

Mamma Runeberg 

Huru länge månne marmorarbetet på gruppen kan räcka? Ernar Wal-
ter börja något nytt arbete innan den är färdig? Sker punkteringen äfven 
i studien eller hvar och af hvem? 

Otto Schauman skickade mig häromdagen ett ex: af en af honom nyss 
utgifven broschyr till Manins minne.9  Jag var nog så smickrad — Syns 
Wictoria Åberg, så hälsa dock äfven henne. 

1  I Hbl 4. 1. FAT anges som källa. I HD 4. 1. under rubriken »Konstnotis» ur 
Berlingske Tidende säges om Apollo och Marsyas att det måhända är ett av de mest 
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betydande arbeten som för ögonblicket står på en kavalett i Rom. Också Sovande Amor 
och »en byst af konstnären själf» är under arbete. 

2  7. 1. citerar HD Stockholms Dagblads korrespondent O.v.K. (17. 12.) som besökt 
Walter Rbg i Rom. O.v.K. skriver om Apollogruppen: »Modellen i lera redan fullt 
färdig, och som sedan skall huggas i samma slags marmor som Fogelbergs 'Nordiska 
gudar' visar Apollo med de finaste anletsdrag, spelande på sin lyra, och satyren sit-
tande på en sten der bredvid o. betraktande den strängaspelande Solguden med en 
blick, som uttrycker den högsta avund, i förening med en förtvivlans aning om att han 
i den musikaliska tävlingen skall bli den övervunne.» I det inre arbetsrummet ser förf. 
»ett annat nyligen fulländat konststycke» ... som också skall utföras i marmor — Amor 
slumrande på sina vingar. »Den lilla kärleksungen, som ser både söt och illparig ut», 
är beställd av en finländsk släkting i Rom till Fredrika Bremer. 

3  Se F-brev 122 not 2. Jfr ock F-brev 113. 

4  Johan Niklas Byström (1783-1848), den förnämsta repr. för nyklassicismen i 
Sverige. 

5  Bengt Erland Fogelberg (1786-1854), hörde som J. P. Molin till den krets av 
konstnärer som lät sig inspirera av Ling och den forntidssvärmande nationalismen. 

6  Jens Adolf Jerichau (1816-83), dansk bildhuggare, g. 1846 i Rom med polska 
målarinnan Elisabeth Baumann. Byggde på antiken i Thorvaldsens efterföljd. Dock även 
detaljerat naturstudium. 

7  Janus la Cour (1837-1909) dansk landskapsmålare. Vistades med akademins rese-
stipendium 1868-70 i Rom och Neapel. 

8  Edvard Jonas Wilh. af Brun& (1816-71), prof. i romersk titt. F. J. Petersen 
(1820-83), Runebergs elev o. 1856 adjunkt vid Borgå gymn., kallades ehuru han inte 
vunnit doktorsgrad att sköta professuren under B:s sjuklighet och att fortsätta därmed 
efter B:s död. Under ett årtionde skötte Petersen förtjänstfullt latinundervisningen vid 
HU. 

9  B. 0. Schaumans broschyr om den italienske patrioten: »Till minnet af Daniel 
Manin», Helsingfors 1869. 
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Borgå d. 28 februari 1870. 

Mina kära, älskade Barn! 

... Måtte nu liten Carlo vara rask och frisk åter; när detta kommer 
fram hoppas jag väl att han längesedan så är. Om Runeberg vet jag 
knappt hvad jag bör säga. Visst är det ibland som om jag skulle tycka 
att han är litet lugnare, men så kommer oron på igen och så vet man ej 
om man skall tycka att det är stort lugnare ens deremellan. Sorgliga och 
tunga äro dagarna och trögt gå de och vilja ej orka till slut. Veckan 
näst före den sist förflutna hade vi dock den glädjen att ha Lorenzo och 
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Fredrik hemma. Icke orkade dock Rbg många stunder med att se dem 
inne hos sig. 

Visst har jag ju skrifvit åtminstone på tidningarna om hvilken stor 
röstpluralitet Lorenzo fick vid stadsläkarvalet i Kristinestad. Denna tjenst 
får han nu väl således, och bra är den i af seende å inkomsterna som der 
äro att påräkna, men nog är det ledsamt att han kommer så långt bort, 
och på en ort som är så skild från allmänna stråkvägen och de mera 
ideella intressena. Roligt är dock att han lyckats vinna så mycket förtro-
ende å orten. Tjensten kommer ej att tillträdas förr än i slutet af maj 
och emellertid lär han väl stanna här åt nejderna. För närvarande tjenst-
gör han på Lappviks dårhus. 

... Hannes lär väl nu mest arbeta med sin disputation.1 Ja det inser 
ock jag att det ju vore många fördelar vid att få gruppen huggen i Rom. 
Verkligt önskvärda — Af tidningarna förstår jag nu att den der pågående 
exposition är endast kyrklig. 

... Jag såg nyss en teckning efter Mikael Angelos Qvinnans skapelse i 
en estetik, som jag ej hann läsa, men dock tittade uti, och såg berörde 
grupp oerhördt berömmas. Så oförståndig kan jag i min fåvishet vara, 
att jag tyckte det detta verk ej skulle behaga mig, mig förekom den ma-
niererad ... Alt slingrade och ormade sig för mina ögon. För att dock litet 
minska Walters onåd öfver mammas enfald, måste jag anmärka dels, att 
för ett så ouppodladt öga som mitt, kan man väl ännu lättare vilseledas 
af att se endast konturer, dels att möjligen tecknaren förderfvat bilden, 
men i alla fall vore det roligt veta något om besagde storverk. Jag vet 
dock icke ens hvar det har sin bostad, kanske Walter ej ens sett det, men 
mig föresväfvar som om det skulle finnas i Rom ... 

Ludvig och Hanna hade för sin julklapp laggt sig till koppar och glas. 
Ni äro så snälla i er förnöjsamhet, men jag är viss att denna lilla smula 
skulle ha godt användande. Jag undrar t.ex. om Ni als hafven någon 
liten taklampa eller utväg att sätta ett ljus under taket? Det bidrar dock 
mycket till trefnad. Jag vet ej ens att Walter har nån fiende hvars bild 
han ville modellera för att hänga honom in effigie och använda händer 
och fötter till ljusbärare, som Rbg i tiden hotade göra med en som efter-
tryckt hans arbeten. 

Få nu se när man får se Prof Ljunggrens bedömmande af gruppen. 
Nog tycks man ju åter för denna gång kunna vara lugn att detta arbete 
gillas. Roligt mer än sägas kan är att det ju ser ut att gå framåt för 
Walter. Det ser ut som om Börjesson och Du möjligen vore de af det 
unga nordiska bildhuggarslägtet, som skulle komma att sträfva längst 
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fram. Måtte ni komma att så göra, och det gladt sida vid sida utan af-
und eller annat otyg. Lorenzo säger Börjesson vara så älskvärd. »Ett 
dejeligt naturmenniske» som Nielsen2  i tiden sade om Walter. Af Prior 
har jag på mycket länge als intet hört. Kjellberg är väl ej mera att räkna 
till det alra yngsta slägtet skulle jag föreställa mig och säges med all sin 
förtjenst sakna energi. Kan dock nog hända att åtminstone bland norrmän 
finnas framåt gående folk, som jag icke vetat att anse framstående i af-
seende å förhoppningar för framtiden, likså händer ock visst att jag fäster 
för mycken vigt vid de orlofs sedlar Walter fått, ehuru jag brukar vara 
mera rädd för att så göra. Måtte alt väl lyckas. 

Hvad Dietrichson dröjer länge i östern, efter han ännu ej hörs ha 
kommit till Rom. Jag har af hans skaldeporträtt J. L. Rbg på Robs be-
gäran sändt ett exemplar till England der en af Robert känd M: jeffrey3  
ernar skrifva något om Rbg. Äfven till Tyskland har jag gett adress på 
samma arbete till dylikt ändamål. Det förtretar mig dock smått hur vän-
ligt och artigt han än der nämnt mig, att han nämner mig som förf: 
till de tvenne böcker som jag ej bryr mig om, men tycks ignorera »Teck-
ningar och Drömmar» som jag egentligen anser för något för mig egen-
domligt och ej af andra förut gjort bättre. Ja, nog skulle jag ha öfver 
nog ännu till ett häfte som samlades dels före, dels efter Rbgs insjuk-
nande, men icke bjuder jag ut dem, och naturligtvis begär ingen förläg-
gare dem. 

Nu blir ju Carlo snart 1/2 år gammal, stora karlen. Ja kärt barn har 
många namn, det är gammalt och det vet och jag nog af erfarenhet. 
Gymnasisterne ha i dag åkt, men omaskerade. Mari visste berätta att 
Bispen förbjudit maskerad, troligen för de krångliga tidernas skull, och 
då maskraden i fjol väckte missnöje och allarm. 

Hannes sände mig tre secunda vexlar att vid tillfälle sända. Jag skall 
bilägga tvenne, men vågar ej för vigfen sätta 3. Behöfs den tredje så 
få ni väl genast skrifva efter den — 

Liten Carlo helsas och omklappas hjertligt. Augusta Hisinger helsas 
vänligen, med tillönskan af all belåtenhet och nöje af sin färd och af 
sin Roma vistelse. Men hvad ni haft kallt i Rom. Rbg hälsar Eder 
alla våra kära barn. Eder egen gamla kärleksfulla mamma 

F. Runeberg 

1  Om ros i sår. Tr. 1870. Disp. 1871. 
2  Skådespelaren, prof. Nicolai Peter Nielsen (1795-1860). N. gästade flere gånger 

de nordiska scenerna, 1856-58 även Stockholm och Finland, där han reciterade dikter 
av Runeberg. 
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3  Rob. Runeberg hade under ett besök i Paris blivit presenterad för prof. A. Geffroy 
som för övers. önskade sig Kungarne på Salamis. I jan. 1874 hade prof. G. bett honom 
om att för ett franskt blad få översätta hans egna bitar ur The Times (BAS 229). 
Jfr not 1 brev 3. 3. 1874 fr. F-a Rbg till rombarnen. Som bekant hade Geffroy redan 1852 
presenterat J. L. Runeberg i Revue des deux Mondes i en uppsats Le Nord Scandina-
ve depuis cinquante ans och översatt ett flertal fänrikar, Kyrkan och Graven i Perho 
till franska. — BAIII 156, 213, BAS 107. — W. Söderhjelm (Runeberg inför utlan-
det, 34 f.) berättar om en plan av prof. Geffroy att ge ut ett urval av Runebergs dik-
ter på franska. 

105 

Borgå den 11 aprill 1870 

... Att Ni als icke tänka på att snart vända hemåt nejderna, finner jag 
af Walters tanke på en ny grupp. Ja, så tomt det än är att tänka Eder 
så långt borta, så nog måste man ju dock finna sig dervid, då man väl ej 
annat kan än anse för det bästa så länge Walter kan hålla sig fast der. 
Ni lefva ju nu helt susande och dusande genom att så mycket folk färdas 
hos Eder, men snart blir väl åter den totala stillhetens tid. 

... Nu börjar väl gossen bli hela menniskan, kan väl sitta med dynor 
omkring och leka smått för egen räkning. Får han nu vara frisk och 
snäll, stundar alt mera nöje af honom. Det första ordet, sedan småningom 
att stå, krypa och slutligen det obeskrifligt roliga när de små menniskor-
na börja på egen hand gå de första stegen, med många små talanger som 
dag från dag utvecklas. Men nästan alt mer tar han ock sin lilla Mamma 
i anspråk, ju mer han börjar vilja lefva med i affärerna och sofva mindre. 

... Runebergs tillstånd är sig likt, lika sorgligt, sådant det nu varit 
sednaste halfva år. Någon fremmande emottager han numera aldrig, ej ens 
på en kort stund — Med mellanskof af veckor, ser jag möjligen någon 
som på några minuter tittar in till mig. Selma Strömborg träffar jag 
dock dagligt. De äro snälla och vänliga alltid. I dag ha de bjudning för 
skolinspektörerne — 

... Hannes lär just »hänga» dessa dagar och disputation lär komma 
att för sig gå 4de dag påsk ... Nog måtte Ni väl redan hafva fått det 
Dagblad der prof: Ljunggrens bedömmande af gruppen var intaget.1  
Mig tyckes att det var bra längesen det af gick härifrån. Äfven i Hufvud-
stadsbladet fanns det.2  Gårdagens hufvudstadsblad uppräknar bland skulp-
turverken på den just öppnade konstexpositionen: fotografi af W. Rune-
bergs stora »staty» Apollo och Marsyas. Hm! Roligt vore att få se fo- 
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tografin. Icke äro vi just mycket inkomna i konsttermerna här, en gång 
hörde jag ock någon kalla Ilmarinen »byst». Jag väntade så att få höra om 
det lyckades Walter att få gruppen punkterad i Rom, men derom stod 
intet i beef vet. 

...Särdeles kärt vore om Du lyckats med Rbgs byst. julklapparna tyckte 
jag ni köpte bra. En sådan taklysning ger trefnad och hyggligare utse-
ende utan att fördyra ekläreringen. Att Ni icke kunna ständigt arrangera 
mat åt gäster, synes mig ock alldeles i sin ordning. Brukar man inte the 
i den skandinaviska verlden? 

Hvad jag har att inpassa om funderingen med Psyche är att mensk-
ligheten kommer att kalla sefyrerna kärleksgudar — Kommer också Amor 
att bli synlig, mottagande flamman? Lina, tål Du det att han får ha en 
qvinnomodell! när den tiden kommer? Carlo har väl så inpreglat sina 
små former i Walters minne att han knappt behöfver modell till barnen. 
Altför trulsiga pojkar få väl dock ej vindar vara. Tvenne af finska målare 
exponera i London,: mins nu ej hvilka, det får Ni väl se i tidningarna. 
Är det så visligt att ej Walter synes erna så göra med? 

Nu torde Ni väl redan ha en »ofelbar» herrskare öfver Eder, fri från 
menniskosvagheter. Hvilket himmelrike måtte ej påfvestaten blifva hädan-
efter — 

Om de små rörelser i politiskt af seende, som hos oss föregå vet jag 
icke just mer än hvad Ni af tidningarna se och sett. Hvad effekt petitio-
nerne i tryckfrihetsfrågan komma att göra vet man als icke. Att man i 
öster tror här vara högst oroligt, synes af allehanda, och vi äro dock här 
så hjertinnerligen fromma, att vi ej ens skulle minnas att man kan vara 
upprorisk och orolig, om man icke derom skulle påminnas genom de 
försigtighets mått som iagttages. 

Våren ser ut att bli sen. Dagarna solljusa och mera varma, men nät-
terna kalla. Marken till stor del bar, men isarna starka. Intet regn på 
många veckor, det vore behöfligt säkert nu, för att påskynda våren. Blå-
sippor ha dock hittats på flere håll ren för några dar sen ... Mycket af 
mina smärre vexter ha gått ut i vinter. Min lust för blommorna har 
betydligt minskats, jag vill ej rätt orka med dem, men måste söka att 
hålla mig fast vid dem för att ha något som förströr mig, från de jemna 
sorgetankarna: 

D. 12. 

Det har dock varit ett par drägligare dagar nu de sednaste. Rbg har 
varit litet lugnare. Men icke har man deraf något att hoppas ens för den 
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innevarande dagen, ty om än en eller annan dag är litet mindre svår 
emellan, så vet man ej hvilket ögonblick det åter blir så rysligt svårt. 
Tanken är dock alltid lika klar, likaså minnet skarpt såsom sällan en ung 
person har det. Någon enda gång, mycket sällan, sväfvar hastigt öfver 
läpparna en aning af hans fordna leende, eller säger han ett skämt, men 
deremellan förgår veckor, kanske många. Ett skämt som väckt mycken 
fröjd i Hfors var när han för en tid sedan bad mig genom Carolina 
tacka Willebrand för minnes orden öfver Ahlstubbe4  (fanns i dagbl.) och 
säga att om Ahlstubbe vetat att han skulle få en så vacker minnesruna, 
skulle han dött länge sedan. (för att så mycket förr komma i åtnjutande 
deraf naturligtvis) detta skall ha roat folk, och gladde väl ock mången 
att ännu få höra ett skämt af Rbg. Men nog är hans lif sådant att man 
stundom har svårt att värja sig för förtviflan. Huru mycket det rent 
kroppsliga lider är svårt att veta, det är kanske mest Psyche, (Valters 
nuvarande tankevän) som ängslas och lider och med kämpande söker 
göra sig fri från sitt fängelse. Sjelf har han så mången gång redan trott 
frigörelsen nära, huruvida han önskar det, vet jag ej. Icke bör och icke 
kan man annat än finna att det ock vore godt om han finge sluta ett 
lif, så sorgligt, och dock, i synnerhet vid det minsta lättare mellanskof, 
har jag så svårt att kunna tänka så. Kära mina älskade! Hvarföre kasta 
min sorgs skuggor öfver ert lyckliga hem och er glädje! Gud gifve Ni 
länge måtte få af sorgerna känna blott hvad som genom deltagandet för 
andra kommer er till del. 

1  HD 5. 3. 1870. »Två nordiska konstnärer i Rom». 1. Walter Runeberg. Ur Post-
och Inr. Tidning. 

2  Hbl 5. 7. 1870. 
3  I HD ingår 28. 3. 1870 följande »Konstnotis»: GHT berättar att vår landsman Lind-

holm kommer att ställa ut två landskap vid utställn. i industripalatset i London. 
4  Lars Isak Ahlstubbe, Runebergs sidokamrat under skoltiden i Vasa, medlem av 

Lördagssällskapet. Stadsläkare i Fredrikshamn. D. 13. 2. 1870. 
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Borgå d. 10 maj 1870. 

Mina kära Barn!! 

Hvad jag nu först har att berätta, om ni ej kanske ren sett det af 
tidningarna, är att Hannes är väl beställd Licentiat, med hederligt vitsord, 
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2 laudatur och 2 magna cum laude. Han kommer troligen att tjenst-
förrätta som Lazarettsläkare i Wasa, för Såltin som fått medecinskt rese 
stipendium. (Huruvida Alexandra medföljer sin man på resan vet jag ej.) 

Lorenzo var nyss på par dar hemma och lofvade komma nästa lör-
dag åter. Fredrik är sen i förrgår hemma, och ernar ej under termin 
mera återvända till H:fors. Hannes var ock, som Licentiat, hemma några 
dagar. 

Den lite. 

... Om Rbg tycker jag mig dock kunna säga att han sednaste veckor 
dock varit en smula bättre. Mindre orolig och att blodet stigit honom 
mindre åt hufvudet, men icke är dock skillnaden stor. Hvad som dock 
äfven utvisar ett litet lättare tillstånd, är att han nu vill åter oupphörligt 
höra läsas, en tid förut orkade han ej dermed alla stunder. Man vet 
dock aldrig hvilken stund det åter kan bli alldeles svårt. 

Också här ha vi redan ett slags vår. Ovanligt tidigt, redan i aprill 
hade man ej allenast blåsippor utan och, de vanligen sednare 
hvita. Nu har luften åter en tid varit mera kulen så att jag tror det vege-
tation ej altför hastigt gått framåt, men tidig anses våren dock vara. Jag 
vet just ej mycket af om det går framåt, likvisst då jag i morgon väntar 
den som skall vända i trädgården och ren för några dagar sedan ord-
nade en del blomplättar på gården, så är dock äfven jag inne i vårbestyr. 
Få se huru jag rätt orkar dermed i år, jag känner mig alt mycket trött och 
gammal vorden. 

Fotografin af gruppen fingo vi för några dagar sedan ändtligen. Tack 
Walter. Den synes mig dock genom sina svarta skuggor göra att man ej 
får gruppen rätt klar för sig. Apollo är dock bättre framställd, med un-
dantag af armen bakom lyran hvilken ser ut som en svarfvad pinne och 
endast det alranoggrannaste betraktande kan reda att under den svarta 
skuggan dock ännu finnes något. Likså är Marsyas hufvud genom en 
slagskugga skildt från kroppen, och äfven hans ansigte svart och hvitt, 
med föga halfskuggor. Alt detta har stört intrycket af det hela för mig, 
jag vet ej om andra tyckt likaså. Att Apollo måtte vara mycket vacker 
tycker jag dock äfven jag kan se, det af tidningar omtalade skiftande ut-
trycket i Marsyas ansigte kan man ej på fotografin fullt utfinna. Ståtligt 
och stolt ser det hela ut. Måtte nu bara vacker marmor fås, det vore 
altför beklagligt om något fel skulle för sent på den upptäckas. Lorenzo 
sade och rätt hade han väl deri: »hade Walter i st. för grupp gjort en 
ensam figur, så hade de nog varit lika nöjda, men hans penninge vinst 

296 



blifvit mycket större». Nå man måste hoppas att äran i st. blir större af 
gruppen. 

Hufvudstadsbladet,1  och efter det Borgåbladet, har ur Göteborgs posten 
aftryckt följande, som jag måste afskrifva, emedan jag ej har tryckt att 
sända. Dagbladet har icke infört det. 1 G.P. lär stå diverse noticer om 
skandinaviske konstnärer i Rom och deribland: Walter Runeberg, skaldens 
son, som af många anses för den mest framstående bland här varande 
nordiske konstnärer, bor nu här fullständigt, är gift med en ung finska — 
en äkta konstnärs hustru — och har i fjol fått sig en liten son, hvilken 
på äkta romerskt vis ständigt och omvexlande bäres af föräldrarne då de 
gå ut tillsammans. Runeberg är sysselsatt att hugga i marmor en förtju-
sande »Sofvande amorin» beställd af en här lefvande finsk dam, en sys-
ter [!) till Fredrika Bremer. Vidare har han i sin studio en grupp: 
Apollos täflan med Marsyas nu färdig i gips, men den han snart skall 
börja i marmor, hvilken är beställd af en förening damer i Helsingfors. 
Han har äfven nyss fullbordat ett nytt porträtt af sin fader och håller på 
med ett porträtt af en romersk dam, som nyligen blifvit gift med en norsk 
officer, och innan kort skall utbyta Rom mot, jag tror, Oslo,2  eller någon 
annan mindre stad i Norge. Det var alt ett mycket stort beröm i de par 
första raderna, om än f.n. icke i Rom vistas någon af de förnämsta skan-
dinaviske konstnärerne. 

I tidningarna annonceras nu att inom någon vecka skall anmälas till 
K. Fören: (inlemnas) de skulpturverk som vilja täfla om ett pris af 500 
in om jag nu mins summan rätt, och som skola vara gjorda sedan sednaste 
årsdag. Förmodligen måtte väl härom förut varit annonceradt, ehuru jag 
ej varsnat det. Troligen skulle Du Walter, väl i alla fall icke täflat, tänker 
jag, då Mercurius är äldre och nytt svårligen kunnat komma från Rom. 
Meningen är väl att det skall bli för Sjöstrand. De våra som i H:fors 
sett af Takanen till expositionen insända byster,3  säga dem vara bra och 
lofvande, och, oss emellan sagt, ojemförligt öfver Sjöstrands byster. De 
tyckas als ej anse otroligt att han kan bli en hel öfverskärare i sin konst. 
Huruvida han vetat att täfla, känner jag icke, men skulle väl dock alldrig 
få priset, då jag antar att Sjöstrand täflar. När detta framkommer har 
väl Augusta Hisinger lemnat Rom. Det är väl, gissar jag, smått tomt 
efter en sådan daglig gäst. Jag längtar att hon må komma hem, för att 
jag må få höra af Eder, mundtligt och rätt noga i alla små detailler. 

Hvad jag icke kan låta bli att förtretas öfver är att Silengruppen alt 
fortfarande hörs stå i den trånga förstugan till biblioteket ... detta arbete 
synes mig altför godt för att medhuttlas. Den behagade mig så öfver 
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måttan, och jag, huru okunnig jag än må vara i afseende å att bedömma 
ett skulpturverk, vill dock ej tro mig om att vara så bristande i afseende 
å delikatess och fin känslighet, att jag skulle med så mycket välbehag 
sett ett arbete, hvilket icke skulle förtjena en bättre plats, för sin simpel-
hets skull, eller såsom stötande anständigheten. Något sådant måtte det 
väl vara. Jag kan ej säga hur glad jag blefve om Walter finge sälja det 
till utlandet, men hur skall det kunna vara möjligt, dertill skulle fot rldras 
att det kunde ses. Finnes ingen som kunde vilja åtaga sig att agitera för 
dess försäljning i Sverige, der man sett det. 

Att Rbg blifvit kallad till ledamot af Vetenskaps Vitterhets och Anti-
qvitets academin i Stockholm torde jag väl böra nämna. Häromdagen af-
somnade helt oförmodadt och hastigt Majorskan Fieandt,4  sedan hon nyss 
tagit af sked af gäster som hos henne druckit the, åt med aptit sin qvälls-
yard, och så lade sig att sofva, men ropade straxt derefter på Tava Le-
vong ... och få minuter derefter var alt slut. Hon är nu bisatt och be-
grafningen uppskjuten till sonens hitkomst. — Här om dagen hade vi 
ett ögonblicks afskedsbesök af Rudolf Lindfors som reste till nån slags 
krigsakademi i Petersburg Rbg spår att han ännu i tiden kommer 
som vice Kansler till hemmet. Nå ja slikt ser man! — 

Man lefver brillant i Borgå denna tid. I förrgår orkester föreningen 
från H: fors concert, i öfvermorgon lotteri och costymbal för student-
huset. Par dar derefter på societetshuset afskedsmiddag för Nordströms 
som flytta till Säckjärvi, der han blir pastor — Hos Sneckenströms lysnings 
och bröllops högtider. Rbg och Fredrik hälsa Eder alla tre. Likaså jag, 
synnerligen Carlo. 

Eder gamla Mamma 

Tidningar af gå äfven med dagens post. Det är från Lindhs jag nu en 
tid fått tillbyta Dagblad mot det obetydliga Hufvudstadsbladet, men nu 
har jag fått på annat sätt ställt, så de ej behöfva ha besvär dermed sen 
Augusta är borta. 

1 1-1b1 5. 5. 1870. 
2  Namnet Oslo syftar på den äldsta av de tre historisk-geografiska enheter Norges 

huvudstad är sammansatt av, det gamla Oslo som enligt Snorre anlades redan på 1000-
talet av Harald Hardråde. 

3  På Kf:s exposition 1870 hade Johannes Takanen »porträttbyst af hr F. W. I.» 
och »dito af hans fru», — spelmannen F. W. Illberg och hans fru Emelie enl. Eliel 
Aspelin: Johannes Takanen, Elämä ja teokset. Helsingfors 1888. 

4  Carolina Albertina von Fieandt, f. Charpentier, d. 2. 5. 1870. 
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Borgå d. 12 Juni 1870 

Mina kära, kära Barn! 

Tack, kärligen, för brefven! Hoppas nu gossen är frisk och rask åter och 
anser mig kunna sluta till att han i det hela varit rätt rask under sin 
lilla lefnad, då det nästan synes som om vaccinen varit hans värsta sjuk-
dom hittills Fägnande är för mig att Walter icke hör till det så van- 
liga slaget af karlar hvilka skulle anse sin värdighet kränkt af att — 
jag vill ej tala om att sjelfva uträtta något, men af att efterskänka hust-
run, om än hon är dignande af trötthet ja af sjukdom, ens den minsta 
oppassning eller »på tå stående» för honom. Men, mina snälla, icke skola 
ni heller bråka så mycket att poesin rymmer från lifvet och att Ni fån det 
tungt och bli trötta dervid. Måtte nu marmorn fortfaret att vara fläcklös som 
den var då Walter skref. Se nu rinner mig i hågen att jag ej skall glömma 
berätta det Du väl ser af tidningarna att Consul Åberg är död, men icke ser 
af dem att arfvingarna som läkare arfvode skänkt åt Wallgren din Merku-
rius. Wallgren skall ha sett nyter ut öfver gåfvan sade Hannes. I Hufvud-
stadsbladet har fortgått bref om konstexposition af Emil Nervander.1  
Fotografin af gruppen omnämndes korteligen att den ej torde ge väl 
begrepp om gruppen att man anmärkt högra armens altför stora tjock-
lek, hvilket torde förorsakas af att den synes i så stark förkortning på 
fotografin. Att man denna tid i tidningarna sett omdömen om gruppen, 
för resten just ingenting. Att jag hade misstagit mig och trodde täflan i 
skulptur vara i år i st. f. nästa år, såg väl Ni af den vid tidningarna fästa 
annoncen. Jag gjorde således en orättvis beskyllning. Runeberg är som 
han nu sednaste tid varit, något lugnare än då han var som sämst, men 
skral ändå mycket. 

... Jag undrar just hur dyr marmorn och huggningen af gruppen blir, 
det gör väl ett djupt hål i kassan. Nej hvad den fröken Bremer är på 
altvis för en snäll person, äfven genom Augusta Hisingers bref har jag 
funnit det. 

Jag kan ej annat föreställa mig än att tafvelhandeln måtte varit ett 
verkligt kap.2  Sannt är visst, som Fredrik sade, att nog funnos dåliga 
målare och förr i verlden, men Walter skrifver ju att den är vacker 
och när ni dessutom två konstnärer och estetikern Dietrichson funno den 
värd att köpa, så kan ej gerna vara möjligt att den icke vore värd en så 
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ringa penning. I Rom och dess nejder torde dock sådna kap ej vara så all-
deles sällsynta att kunna göra. Orätt hade varit om Walter ej köpt den. 
Hvem som helst hade ju velat ha den på all beskrifning, och alltid 
måste för den kunna fås det samma igen, åtminstone här der taflor ej 
finnas så till öfverflöds. Man betalar ju här lika mycket för taflor af 
lefvande målare men får för det priset knappt något som man ville 
hänga på sin vägg, eller bry sig om att äga. Sätt nu glasögon på näsan och 
speja, hvem vet, kanske upptäcka Ni ännu en signatur på den. Är taflan 
stor? Hur ha Ni fått Munsterhjelms tafla? Alt ännu faller det ibland en 
lust på Rbg att köpa någon tafla, icke har det dock nu blifvit alfvar af, 
då han ju ej ser någon utan blott lifvas till litet håg genom ett eller annat 
beröm i tidningarna. Jag har satt Borenius på vingarna att i Pargas kyrka 
uppsöka en tafla som der fanns förr i verlden. Han skall snart till nån 
kommitte i Åbo. 

Den lille broder Fredrik är ju ett underbarn. Jag minnes ej om jag 
ren i sednaste bref skref om att han ju i sin examen och skrifning etc, 
varit alldeles en öfverskärare, den unge lille gossen. En snäll student var 
ock fröken Tchetschulin3  med sina laudatur, ehuruväl ej så att det skulle 
varit öfverraskande om hon varit gosse. Glad och frisk för resten, dansar 
gerna och är snäll och ung på alt vis sägs det. Hennes mor var svenska, 
hennes mormor finska och hennes far ock född i Finland och hela huset 
finländskt och med sympatierna för vårt land, ehuru greker af omöjlighet 
att få ändra religion. Tschetschulin har ingen son, men skall säga att alla 
hans öfriga tre döttrar ock skola bli studenter när de hinna. Sin lyra 
bär hon i hatten. Robert Castren var på studentkalaset — Mycket tyckas 
menniskorna intresserat sig för henne, och ingen tycks ha haft något att 
klandra. Rätt tror jag Hannes hade i att det var en lycka för saken 
att hon var en ung frimodig flicka som började bryta isen, en gammal 
sjuklig och sentimental gouvernant t ex, skulle gjort ett helt annat in-
tryck för saken. 

• • 

1  Finska konstföreningens exposition år 1870. Bref till en vän i Paldamo från E. 
N. ingår i Hbl 12. 26. o. 28. 5. samt 1. 7. 9. 10. 6. 1870. 

2  Walter Rbg skriver 29. 5. 1870: Sedan Mamma sist hade bref har jag tillsammans 
med Börjeson ännu gjort en tur till den oändligt intressanta staden Assisi: vi sågo nemli-
gen på vår förra färd hos en konst och antiqvitets handlare en gammal tafla som vi då re-
dan funderade på att köpa men det höga priset af 45 frc fanns icke med säkerhet som 
rest i vår reskassa och så krånglades hit och dit tills den blef lemnad. Nu har jag köpt 
den den föreställer Madonna med Jesus barnet sofvande framför sig och ett helgon St 
Franciscus rimligtvis till höger något bakom. det hela är ganska vackert och vist nog ett 
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orriginal från 16de århundradet och då jag tillika var i tillfälle att återse Giottos och 
Cimabues sköna fresker i »St. Francesco»kyrkan så var det en både vacker och väl be-
tänkt resa. Tänk! Jag har haft råd att köpa ett antikt konstverk. 

3  Wilhelmina Sofia Gadolin (1802-45) tog studentexamen c. 1820 privat för ve-
derbörande professorer som av hennes far hade kallats till deras hem för ändamålet. 
Ett halvt sekel senare inskrevs Marie Tschetschulin 18 år gammal med vitsordet lau-
datur vid HU. 
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Borgå d. 15 Juli 1870 

Mina kära kära Barn! 

Tack, min Walter för bref vet af d. 1 dennes som jag i förrgår erhöll 
Det hade litet längre än vanligt dröjt på vägen — Emellertid antar jag 
att det ändå hinner Eder, innan ni resa till Capri. Måtte nu gossen 
vara kry och rask åter. Han har verkligen fått vara ett mera ovanligt 
friskt barn, tyckes åtminstone mig som var van vid ett jemt krasslande 
och gråtande i synnerhet med de äldre barnen. Walter sjelf t.ex. kunde 
damma på och oafbrutet skrika sina flere timmar om dagen, hvar enda 
dag, vecka ut och vecka in. Ledsamt med de små kräkens magsjuka är att 
de falla af och gå tillbaka i st. f. framåt i utveckling, men anses dock 
snarare bra än illa vid tand sprickningen. Bli dessa åkommor mycket 
långvariga så anses dock nödigt att litet mota dem. Rhabarber i ytterligt 
små doser men många gånger om dagen, bruktes förr, nutiden har väl 
nyare methoder. Äfven för gossen är det nog godt att hans bad kunna få 
bli af hafsvatten. Stackars min lilla Lina, hvad Du nu haft bråksamt. 
Måtte nu barnet vara raskt:d åter och så repa sig snart till krafter åter. 
Runeberg har nu några dagar haft det litet lättare. Han har sett helt 
lugn ut der han ligger, stundom till och med nästan ett litet leende på 
läpparne. Måtte det nu helst så få fortfara. Jag är dock als icke rask, 
krafterna svika alldeles, och värst af alt är att mina ögon en längre tid 
varit matta och sjuka och ha svårt att hålla ut med den beständiga läs-
ningen. Det är nog en kinkig sak med att skrifva bref nu, och jag nödgas 
fördela det på små stunder, men svider göra ögonen och ansträngas så-
lunda äfven under läsningens mellanstunder. Då jag nu småningom blifvit 
så döf att jag endast med svårighet hör bekanta röster och har ytterst svårt 
att reda mig med fremmande så är det verkligen hackligt när ock ögonen 
krångla, och kuraget vill svika då ibland. 
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Nyss besökte jag Wallgren en dag, (läkare ärende, eljest går jag aldrig 
ut) han visade mig Walters Merkurius som han af Åbergska arfvingarna 
fick till present och tycktes vara särdeles glad åt den. Pjunkade litet om 
att den ej var i marmor, som dock så lätt kunnat vara fallet. Han skulle 
beställa åt den något slags fotställning af »imitatif marmor», (förmod-
ligen stuckatur) men funderade på huru den borde göras och hur hög 
den borde vara. Jag erbjöd mig då att fråga Dig, Walter härom, och då 
Ni ju i alla fall före afresan till Capri skrifva, så är bäst att ju förr 
dess hellre expediera bref och gifva svar på hans fråga. Tycker Du så, 
så kunde du ju ge en ritning. Nu står gossen på ett bord, hvilket vi 
öfverenskommo om att är för lågt, man får niga för att se honom i an-
sigtet. Också det tycktes ha förefallit Wallgren behändigt, att Merkurius 
äfven råkar var läkarenes skyddspatron. 

Det skulle börja bli på tiden att Walter skulle få någon beställning 
nu åter. Under sommaren kan det väl dock föga komma att hända. Jag 
undrar just hur mycket som finnes qvar af kapitalet t.ex. i höst. Särdeles 
galant vore om det skulle förslå för två år att lefva af, men åtminstone 
hoppas jag på att det må räcka för ett år, n.b. med inberäkning af hvad 
som fås för Rbgs byst. Skulle någon af de många ryska storfurstame 
komma till Rom, som stundom skett, så borde Du nödvändigt skaffa 
Dig någon talman som kunde rekommendera din studie till besök. Kanske 
skäll de ändå anse bloden tjockare än vattnet, och anse Dig som en 
slags rysk konstnär och beställa något af Dig. Att frestande skizzer 
finnas, torde väl ock bidraga till att få beställningar. Af slika sades Bör-
jesson haft många, hvilket antogs som en medverkande orsak till hans 
tur. Någon här mente att det väl just var den finske konstnären som 
Drottningen af Wiirtemberg hade trott sig besöka då hon kom till B. 
Detta är dock föga troligt. 

... Som en märkelig händelse i vårt tysta hem, måste jag omtala att 
»svenska operasällskapet» (se tidningarna) ville sjunga för Rbg, mottogos 
i salongen, sjöngo ett par stycken drucko the och fingo på ett ögonblick 
komma in till Rbg. Alltsammans räckte kanske 1/4 eller 1/2 timme. Myc-
ket matt var Rbg efter.' 

den 16. 

... Ni måtte väl hafva ställt för er någon möjlighet att litet veta af den 
yttre verldens gång genom tidningar, ehuru väl t.o.m. Walter så säl-
lan tycks vara i föreningen. Icke duger det att man als ej vet dagens 
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historie. Icke tror jag heller, apropos af föreningen, att det är bra att 
Walter drar sig altför mycket undan sällskapslifvet, bland annat derför 
att den blir glömd af menniskorna som ej synes bland dem, och det du-
ger ej för konstnärn att bli glömd. Jag tror att det t.o.m. kunde löna sig 
i penninge väg, om Ni båda vore sedda i föreningen ej altför sällan — 

Det händer lättare att beställningar yppas sålunda — Ni äro ju hygg-
ligt folk, och hyggligheten verkar mer än man tror. Att Börjesson skall 
vara en vacker och behaglig karl ansåg någon hafva varit en stor anled-
ning till hans tur, och skulle ej Sjöstrand genom sin personlighet vun-
nit vänner här, så hade troligen hans konst gifvit honom föga bröd. 

... Jag märker att Ni nu tyckas kalla honom Karl, eget nog tycks jag 
aldrig bli nöjd med hans benämning. Karl har alltid förekommit mig 
tungt och tvert afhugget och otrefligt att bruka i dagligt tal. Italienarne 
kunna väl dessutom ju icke utsäga det. Sen också tycker jag mer om 
Carlo, trots slägtskapen med »Kaarlo». (Aki Tikkanen skrifs numera 
»jaako» har jag sett i syster mins bref, hvarföre jag ock bad hälsa 
Jaaako, sist jag skref.) Skall det vara så ska det vara! rada de opp två a, 
så kan jag väl bestå 3. Splittringen mellan fennomaner och svenska blir 
småningom en alt mera sorglig sak, och kanske snart blir alt moget att 
falla i det stora fäderneslandets famn — Också bli de svenske mången 
gång på sitt håll äfven öfverdrifna, som det alltid går vid splittring. Vid 
universitetet är det nyländningarna som representera det svenska elemen-
tet. Fredrik är ock en altför öfverdrifven Nylänning. Det gjorde honom 
verkligen illa, att han en kort tid var bland österbottningarna, der då 
just pågingo strider ingalunda hedrande för deras sunda menniskovett, 
och derigenom drefs Fredrik öfver till motsatt sida, kanske altför öfver-
drifvit. Men visst är att den värma för finska språkets rykt och erkän-
nande hvilka en och hvar i landet, som något tänkte, hyste för få år 
sedan, betydligt svalnat genom den finsk-finska sidans öfverdrifter och 
galenskaper 

1  I början av juli gav några artister från Kungl. operan i Stockholm konsert i Borgå. 
och fick därvid besöka Runeberg och sjunga för honom. Det var fröknar Harling och 
Söhrling samt sångarna Willman och Arlberg samt kapellmästare Emanuel. Vi träffas 
nästa gång i himmeln, var Runebergs ord vid avskedet, då fr. Harling såg på honom 
med tårade ögon. BAS 234. 
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Borgå d. 12 sept. 1870. 

Mina kära Barn 

För att icke öfvertynga vigten tar jag ett så litet papper. Mycket skulle 
jag ej heller orka skrifva, har varit par veckor skral och ligger ännu till det 
mesta. Krafterna vill ej återkomma. Tack för brefvet. Robert råkade vara 
i H: fors när det ankom, så att han genast fick kommission att uträtta din 
affär. 1 går aftons hemkom han och hemtade vexlarne af dem sänder 
jag nu ena priman och andra sekundan, i mening att om några dagar 
sända de motsvarande prima och sekunda. Jag bad honom taga summan 
så i tvenne delar för mindre risk vid försändningen. Man hade i H:fors 
ansett bäst att taga vexel på London och i pund sterling som deraf var 
en följd, men ock så derföre bättre att frankens värde lär något fallit. 
(Förmodligen gissar jag för den tvångskurs som blifvit åsatt pappers-
mynt i Frankrike, ty silfvermyntet måste ju ha sitt värde). 

Ja, mina kära, huru hafven i det i Rom när detta framkommer? Mån-
ne Italienska trupper redan då tagit den heliga staden i besittning? Skall 
blod der flyta? Skolen i blifva vittnen till ett intagande af staden och 
skolen 1 få svårigheter och obehag vid sakernas gång? Gud vare med 
Eder! 

Ohyggliga, gräsliga äro tiderna! Hannes vore bra frestad att resa för 
att söka lappa i hop åtskilliga stackars sårade, men slipper ej från tjäns-
ten. (Crohnl har rest). Ja, mera skulle jag visst vara hågad att instämma 
i hans håg, än i Fredriks som åter nog gerna ville hjelpa till att mörda 
och lemlästa, om han det finge för Schlesvig. Mig är krig en styggelse. 
Man fasar och anser orätt att en regent eller en lag skall ha rätt att låta 
ta lifvet af en missdådare, farlig för samhällets lugn, men att han låter 
slå ihjäl, lemlästa, göra eländiga, några hundratusen hederliga människor 
det är gloire! Gräsligt — gräsligt. 

... Rätt besinnadt vet ni ju ej än att Robert är hemma. Det blir snart 
tre veckor sen han kom, och skall efter en vecka bege sig till Wiborg 
för att der börja sin tjenst som förste konstruktör hos Törnudd,2  200 m 
i månaden har han sjelf betingat sig, torde dock om han orkar göra 
öfverarbete kunna något öka inkomsten. Han är till den grad förändrad 
att just ingen känner igen honom. Var, när han kom hem, ytterligt ma-
ger jag tror han slitit ondt och arbetat för mycket i England. En smula 
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har han tagit sig sen han kom hem, men ser alt rätt mager ut ändå. 
Hakan och näsan helt spetsiga, och fysionomin als ej så rundlätt som förr, 
alfversam har han blifvit och utan att bryta är dock målföret fremmande. 
Polisonger gör honom ock ovanlig mot förr, samt håret som han bär 
sidensarts-slätt kammat. 

... Våra tidningar innehålla närmast intet utom krigsfunderingarna. 

... Det stora vigtiga för vårt land dock att i söndags jernvägen mellan 
H: fors och Petersburg öppnades för trafiken. Dervid ock det intressanta 
och goda att man byggt så snällt att en eller annan million mark af 
den beräknade kostnaden inbesparats och arbetet anses godt. Härom få 
ni se mera i tidningarna. 

... Vid Psyche funderingen har jag två inpass 10  skola ni då aldrig 
kunna tänka på att färdas hemåt, det blir ett band för lång tid? Det 
andra är att en hel grupp som dyrare har svårare att finna köpare. Walter 
bör noga föra bok öfver hvad Apollogruppen kostar (ja likaså Amor) 
såväl för framtiden till rättelse, som ock för att det kunde vara bra folk 
här finge veta hvad du får i behåll. Runeberg Robert och Fredrik hälsa 
alla hjertligen 

1  Leopold Aug. Krohn (1$37--92) militärläkare, kirurg, med i fransk-tyska kriget 
1870-71 som läkare på tysk sida. 

2 Gustaf Constantin Tösnudd ( 1832-94 ) ingenjör, utbildn. i England. Ledde Vi- 
borgs maskinverkstad 1866-81. 
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Borgå d. 11 oct. 1870. 

Mina kära, älskade, Walter och Lina! 

Nå nu hafven 1 då varit så rigtigt snälla och söta, tvenne bref från Eder 
inom så kort tid, och Linas så långt och vidlyftigt, och det oaktadt Eder 
knappa tid. Tack hjerteligen och kärligen! Nu tycker jag rigtigt att jag 
lefvat med Eder och nästan sett Eder. Gud ske lof att nu alt krigsbråket 
gått så lindrigt förbi. Man hoppas väl nu att det må bli fred åtminstone 
inom Romas område. En tråkig följd af sakernas nya ordning blir dock 
troligen att orten, åtminstone till en början blir dyr. Nog är det väl 
bäst att skyndsamt hyra andra rum, ty framför alt sådana isynnerhet 
komma visst betydligt att stiga i pris, och nog måste Ni väl oaktadt 
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kostnaden, ställa Eder på annan fot än hittils. Visst är det ledsamt om 
ej beställningar komma, men jag har en stor trygghet ändå i mitt sinne 
angående möjligheten att ni skola kunna slå Eder ut. Börjar det knipa, 
så måste Ni väl maka er hemåt, och något måste väl här alltid hittas på. 
Och en liten grundplåt få ni ju när vi gamla lägga ögonen till, och jag 
tror nästan att äfven Bergmästarn tänkt något på Eder. Alt sådant kan 
väl ej bli att lefva på, men är ändå en god tillit, för sjukdomsfall och 
dylikt, och gör att jag helt lugnt hoppas på att sådana snälla, hushålls-
aktiga menniskor som ni skola slå eder ut, blott det nu helst litet vill 
till. Att Walter förnyat sin garderob är bra, ja jag tror att det behöfs 
och t.o.m. verkligen betalar sig, att ge sig ett visst anseende ... Ja, det 
blir väl på tiden snart att måsta en smula representera, men månne icke 
också det vore nödigt att äfven söka sig bekantskap med andra länders 
konstnärer. Litet Barnum,1  litet skoj och humbug hjelper märkvärdigt här 
i verlden! Nå, utan att just mena det jag just ville rekommendera sådant, 
så tror jag dock att ej heller altför stor tillbakadragenhet duger, när det 
måste gälla att kämpa för brödet. Ära och rygtbarhet deremot i sig 
sjelfva, äga naturligtvis rakt intet värde, om man tillskapat dem med 
minsta humbug. Ledsamt nog är att alla folk bli så penninglösa nu. Ita-
lien har sen gammalt dåliga affärer, likså Ryssland och Österrike, nu 
bli frankrike och Tyskland tiggare till. Hvem skall hinna tänka på konst-
verk. Kan du ej, käre Wallis hålla Dig väl med engelsmännen, de ha 
ensamt pengar. Jag tycker just att du kunde skaffa dig kunder bland dem 
— Kommer inga ryska högheter till Rom? Hos någon sådan vore alt 
skäl att gör sig påmint. Nå, skämt åsido, så önskar jag hjerteligen alt 
framåtgående. Nog tror jag att Walter i den skandinaviska verlden är 
så pass känd och väl ansedd att man kan vara glad deråt, och roligt är det. 
... Af Bissens har jag nu på länge intet hört, komma ej de snart till 
Rom. Åhå, stackars Prior, det gör mig ondt om hans mörka sinne. 

Rbg hade nu en tid varit något bättre, men de sista tiderna har 
det åter börjat bli mera ojemnt. Jag bäfvar för vintern. 

Det stora evenementet i mitt lif att syster Carolina var här för en 
tid sen på två dagar, har jag dock att berätta och det var mera kärt än 
jag kan säga. Så ensam jag är och utan möjlighet att få tala med nå-
gon ett förtroligt ord var hennes besök af dubbelt värde. Fru Öhman 
tittar väl in hos mig på en liten stund alltid efter några veckor och då 
har jag alltid tusende saker att fråga och att orda om, men det vill ej 
förslå för mig. Mycket ensam känner jag mig ofta och ödslig. Om aft-
narna har jag vanligen en half timme eller litet mer ledig, medan Rbg 
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tvättar och reder sig till natten, då är jag vanligen trött till att digna, 
orkar ej läsa, sen jag hela dan läst högt, än mindre arbeta. 

... Om man törs säga det åt Eder hvilka väl, isynnerhet Walter, äro 
så mol danska, så hafva icke vi Rbg och jag, just sympatiseradt så sär-
deles från början för fransmännen, men nu sedan olyckorna blifvit så 
altför stora, och framför alt, sedan Napoleon är bortkastad och republi-
ken förklarad, så hafva mina sympatier betydligt dragit sig åt det hållet. 
Rbg tycks dock knappt ännu blifvit dem rätt bevågen. 

... Nu ha vi höst. Första snön i förrgår smalt snart, men regn och 
rusk fortvara. Blommorna som funnits så rikt i trädgården och på gården 
lära väl nu tagit slut, på par dar har jag ej varit nere hos dem. I fjol 
bestyrde jag om att gården planerades och i gräsvallen upptogs plättar 
för blommor, detta ser bra ut, men jag börjar bli så trött orkar ej myc-
ket sköta dem. 

Den 15— 

Strömborgs lefva sitt vanliga lif. De menniskorna synas mig böra kun-
na räknas till de alralyckligaste. Naturligtvis kan jag mindre bedömma 
om honom, men Selma, håller af sin man, har sin flicka, så att hon ej 
ens har den barnlösas tomhet, men vet ej heller af det vanliga barnbrå-
ket som de flesta få dras med, goda inkomster och som jag tror, full 
frihet att använda af dem, ledighet att färdas med menniskor just så 
mycket det roar henne, goda slägtingar som ofta besöka dem, och dess-
utom många nära bekanta. Sång och glädje 2  - Dessutom väl bemött af 
menniskor och i allmänhet afhållen — Nej, nu farväl mina älskade. Klap-
pa om liten menniska på mina vägnar ... 

Rbg har nu åter par dagar varit raskare och gladare. I går spatserade 
han ett hvarf genom rummen hvilket han ej på länge åter gjort. Icke 
var han heller under sommarn mer än 3 å fyra gånger utom kammarn. 
Nu bryter jag enkom upp det redan förseglade brefvet för att tillägga 
detta. När jag kom in och berättade åt Runeberg att jag hade skrif vit 
till Eder sade han »Du skall hälsa dem och säga att de skola låta gos-
sen äta just hvad han vill,» han menar att instinkten i detta afseende 
är bästa ledaren. Så tillade han: »de skola hälsa honom från mig. Säg 
dem att vi båda äro just likadana, lika redlösa» och så log han — och så 
gret jag. 

1 Amerikansk reklammakare Ph. T. Barnum (1810-91), agent för Jenny Lind. 
2  I antologien »Barndomshemmet i våra minnen» utg. av Gunnar Mårtenson, Helsing-

fors 1948, berättar Lisa Allardt, Selma och J. E. Strömborgs dotter, om »sång och glädje» 
då de musikälskande mostrarna och morbröderna Duncker hälsade på. 
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Borgå d. 14 Nov: 1870. 

Mina älskade Barn! 

För några timmar sedan emottog jag Walters bref af d. 1.sta dennes. Det 
var således gammalt och vållar dröjsmål med penningesändning. Men 
innan jag ordar om affärer, måste jag yttra något om den icke alldeles 
oväntade nyhet brefvet innehöll. Gud välsigne Eder, mina kära, älskade 
måtte ankomsten af en liten varelse till att älska, lända Eder till glädje. 
Runeberg tyckte det vara gladt och godt alldeles, dock måste jag medge 
att jag hade önskat att det icke blifvit så snart, som liten Carlo skulle 
trängas bort ur mammas famn, liksom snälla Lina behöft litet längre 
hvilotid. 

... Runeberg anser det alldeles icke bära sig, att Walter nu begär 
stipendium, troligen skulle Du ej heller få. Men han säger så: När de 
pengar Du nu har bli slut, så får Du till en början hos Runeberg upptaga 
2.000 mark. Emellertid har Du litet andrum. Reder sig emellertid affä-
rerna så, att Du kan betala eller låta dessa pengar gå i afräkning på det 
arf du får hemifrån, så är det bra, hvarom icke och om det blir kinkigt 
att slå er ut så köper Runeberg af dig Psyche gruppen, och ger dig för 
den, utom de nämnda 2.000 ytterligare 2.000 till, altså in summa 4.000, 
n.b. ifall ingen annan köpare infinner sig, hvarföre hela den handeln 
å Rbgs sida, väl ej är värd att omtalas för andra. Har ett eller halfannat 
år gått framåt, och du fått Apollo gruppen färdig och redogjort för hur 
litet du i sjelfva verket har i behåll för den, och du dessutom dragit dig 
fram fem år sedan du fick den stora summan för konstlotteriet, då kan du, 
om nöden tvingar, börja begära stipendium, men då ingen af våra konst-
närer fått på långt när så mycken hjelp som Du, bör om möjligt, du und-
vika, och åtminstone uppskjuta så vidt möjligt att begära. 1 alrastörsta 
hemlighet vill jag förtro eder, hvad Ni ingalunda får låta någon ana 
till, ej heller för någon nämna att ni hört af, är att jag tror mig temligt 
säkert veta, det broder Fredrik, redan för många år sedan, bestämdt åt 
Walter i sitt testamente, åtskilliga aktier i Forssa bomullspinneri, hvilket 
på den tiden representerade en icke obetydlig summa. Emellertid kom af-
fären i lägervall och gaf på några år rakt ingen ränta och voro aktierna 
just intet värda. Nu har det tagit opp sig, och de sednaste tre åren betalt 
jag tror 8 å 10 procent, om ej mer, för året. Skulle så fortfara, så kunde 
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Ni ha en liten nätt inkomst, som blefve ett ganska godt tillskott för 
året, och man kunde tycka sig bra nog trygg för framtiden, då väl Walter 
borde kunna hoppas på att förtjena så mycket till för året, att det skulle 
gå för sig att slå sig ut, men nu är det en krånglig sak med dessa papper 
att man ej med säkerhet vet om dessa stora utdelningar för de sista åren 
möjligen äro humbug, och hela saken ännu kan falla ned till intet eller 
ringa sak. Detta vore alt ganska sorgligt, då Fredrik velat Eder så inner-
ligen väl. Jag har nu sqvalrat härom, på det Ni må kunna öfverse ställ-
ningen. Skulle nu Fredrik få gå till ro snart, så skulle väl icke Walter 
kunna begära Stipendium, ifall pappren behålla helst någon större del 
af sitt värde, men borde ock i sådant fall ej behöfva begära det, hvilket 
vore särdeles önskligt — Stackars broder, mycket sorgligt skall hans till-
stånd vara, till själen än mer än till kroppen, men nog kan han ännu få 
lida länge. 

... Runeberg hälsar hjertligt, han var först orolig för affairerna, men 
blef sen så glad, när han som han tyckte, ställt väl. Skulle Rbg gå bort 
utan att hinna honorera sina löften, så bör det nu ändå kunna ställas på 
rätt, troligen skulle sönerne stå vid Rbgs ord och dessutom finge ju 
Walter då i alla fall sin del, ehuru svårt vore att straxt äta opp den. 
Rbg önskar veta om Amor är färdig, äfvensom när Apollo gruppen 
månne är att påräkna färdig och om stora utgifter ännu för den förestår — 

Ja icke vet jag om just Rbg skulle rekommendera hvad snask som han 
vill ha ehuru han säger: »hvad mat han vill ha». Kanske minnes nog 
Walter att kaffe var rakt förbjudet och rått socker nära på med, s. kalladt 
»the» bestod af socker mjölk och kokt vatten, med bröd. Detta är ju, 
med undantag af brödet de helt spädas mat, behöfver dock för större 
barn brödet för att ej vara slappande. — Glöm ej säga om det är långt 
från Ert hem till ateliern. Visst borde ju Regeringens säte småningom bli 
en rörlig stadsdel och icke afsides ansedd. Jag önskar bara att Walter hade 
någon kund som ville till studien draga sådna furstliga och rika personer 
som väl kanske än mer än förr komma att besöka Rom så kunde nån 
beställning kanske fås. 

Slutligen, sen brefvet var hoplaggt, började Rbg besinna att Psyche 
gruppen möjligen blir altför folkrik, för att säljas för 4000 m, ber säga 
att Du må ställa huru du kan och vill dermed. Att göra den i mindre 
skala lär ej stort hjelpa, inskränka antalet vill Du ej. Är detta så, så kanske 
Du då kunde göra en annan grupp, men det är ej heller bra, ty meningen 
är att du skall få göra just det arbet du vill och vara säker på att i alla 
händelser finna köpare om det klämmer Ja, den saken måste du sjelf 
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utfundera, ty det kan ej nån ann, hur du vill ställa dermed, att betalningen 
förslår — 

Skulle så hända, att Din inlaga om Stipendium kommer innan jag fått 
svar på detta bref, så qvarhåller jag den här i förväntan på närmare be-
stämmande, i förmodan att Du inhiberar dess inlemnande — 

Wallgren har nu fått till Merkurius en par aln hög fot af mörk stucka-
tur, berättade han, och tar sig der bra ut. Han tycks fortfarande vara 
()lad åt att ha gossen 
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Borgå d. 14 dec. 1870 

Mina älskade Barn, Lina och Walter! 

... Anledningen hvarföre jag nu skrifver utan att af vakta Edert bref, är 
dels att jag vill hälsa Eder i julhelgen och önska Eder en glad och lycklig 
jul, Eder och liten Carlo, det lilla hjertebladet, som jag icke får se och 
krama om. Det andra skälet är att vi skulle önska sända Eder äfven från 
oss en liten julklapp, och då det ej kan ske in natura, åter be Eder sjelfva 
köpa något efter eget val ... Derför ber jag nu Walter vara snäll och 
låna oss den lilla summan, så att ni köper något åt Eder båda, och nån 
liten leksak åt liten Carlo, och när härnäst pengar härifrån sändes till 
Walter, så bilägga vi här 42 m. 

... Runeberg har nu under denna höst ändå haft betydligt drägligare 
dagar än i fjol denna tid, och jag var nära att säga det hvarken han eller 
andra heller skulle uthärdat om det fortfarit som fjol året, men det skulle 
varit oförnuftigt sagt, ty hvad hade man annat haft än att uthärda, om 
det så måst vara. Emellertid tog detta fjoliga år så på mig, att det nu vill 
vara bra klent och skralt. Mycket ligger jag under det jag läser för Rune-
berg, orkar ej just med nånting, fast jag låds vara verksam de stunder jag 
är ledig från Rbgs tjenst, och är nervös så jag skäms att omtala det. Från 
Ludvig och Hanna hörs endast gods och bra från deras lilla hem. Lorenzo 
och Hannes låta icke höra af sig, men genom berättelser af andra hör 
jag dock att de må bra och säges Hannes synas trifvas i Wasa, huru det 
må i det fallet vara med Lorenzo i K.stad vet jag ej, nog är jag rädd han 
känner sig ensam. Robert som i början ej trifdes bra i Wiborg, trifs nu 
bra sen han hunnit bli bekant på orten. Bland all annan trefnad är väl ej 
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11. Lina och Walter Runeberg i Rom. 



12. Lina Runeberg och Carlo 1869. 

13. Walter Runeberg och Nino 1874. 



14. Byst i vit marmor av J. L. Runeberg signerad W. Rbg. Rom. Juni 1871. Beställd 
»i Foraaret 1869» av den liberale politikern Orla Lehmann som pendang till Studenter-
foreningens Tegnerbyst i samlingen förtjänta nordiska mäns porträtt. 



15. Walter Runeberg: Självporträtt i marmor, signerat V Rbg Rom 1869. 



16. Bergmästare Fredrik Tengström, Fredrika Runebergs bror, mångsidig, godhjärtad, 
hjälpsam, gav Walter Runeberg kännbart stöd också i sitt testamente. 



• 

17. Bergmästare Fredrik Tengströms gravvård på Gamla kyrkogården i Helsingfors efter 
ritning av Walter Runeberg. 



18. Hårbukett gjord av Fredrika Runeberg. De två största blommorna är av Runebergs 
och hennes eget hår, tvenne mindre av deras tidigt bortgångna barns, Carolinas och Ed-
vards, och sex »blad» av de sex sönernas hår. Också en lock av de döda barnbarnens ljusa 
hår är inflätad i buketten. 



19. Sovande Amor, tre exemplar i marmor 1870-75. 



minst att han ger en engelsk lektion i veckan åt tre unga damer, hvari-
bland »Wiborgs skönhet». Han skämtar sjelf öfver faran. Fredrik är, efter 
ett starkt surrlif de sednaste tiderna i H:fors, studenthusinvigningen, nu 
hemma och tycks vara hågad att läsa. I går aftse hade han hos sig några 
få af sina närmsta på orten, för att fira notisen om att han lyckligen gått 
igenom sin gradual skrifning. Han skref innan han lemnade H.fors, men 
fick notis om utslaget först i går — Det var i vårt hus nu för tiden något 
så ovanligt att veta om än ej flere än en sex, sju gäster församlade på en 
afton, att det var nära på första gången på dessa sju sorgeår — ... Nu har 
jag permentat om allehanda, men icke om hvad som Ni väl vore nyfikna 
att veta om, neml konstlotteriet, och uppskofvet dermed, hvilket jag ju 
tecknade om på en tidning. Saken var den, att H:fors hade lefvat i en 
hvirfvel af nöjen som grupperade sig kring studenthusets invigning, och 
man ansåg med skäl folket vara trött och ej hågadt för nya nöjen eller 
nya utgifter. Carolina skref derom: »Sofi Willebrand var här på f.m. och 
beskref huru dagen ena qvällen var bestämd till thorsdag och alla arrange-
menter träffade, studenthussalen tingad, tidningarne vidtalta etc, etc. Så 
kommer hon hem, talar vid sin man och finner att alt bär på tok. Lön-
tagarnes qvartaler utfalla först par dar derefter, alt annat lika ofördelaktigt 
för företaget. Följande morgon börjar hon operera i motsatt rigtning, far 
åter till Grefvinnan Adlerberg, som hetes stå i spetsen för företaget och 
så hela turen om igen. De ha så många omkostnader som fordra godt-
görelse innan det blir vinst, så de behöfva få in mycket pengar. Bland 
fru W:s uträkningar var äfven att studenterna nu äro utan pengar. Deras 
stackars kassor är det dock ej skäl att räkna på. Likaså är det kanske för 
mycket att Sjöstrand lofvat till lotteriet ge Pacii byst. Han skall ha det 
klent att slå sig ut med hustru och flere små barn. Dahlström har lofvat 
något och det kan han väl godt tåla vid. Han är ju också god vän till 
Walter. Studentsalen är lofvad utan betalning. Jag skrattade deråt och 
menade att det kunde man taga som en pik. Fru Wd sade att direktion 
också hade tagit det så. Roligt vore det om studenthuset finge gruppen. 
Fru W-d sade att möjligen går det så, men att det ej vore nån brådska att 
derom bestämma, omkring den 20 jan: är lotteriet nu beramadt. Det blir 
allegri lotteri». Så långt Carolina. 

Man har så mycket läst om Thorwaldsen denna tid i anledning af hans 
sekular fest. _Åhå, käre Walter, nog kunde man vara nöjd med mindre 
ock af namn och ära. Jag kom vid tanken på hans myckna bareliefer att 
tänka på att du så föga tyckts sysselsätta dig med den genren, så vidt jag 
vet. I penningeväg ha de fördelen, att de falla sig billigare och sålunda 
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äro säljbarare. Roligt vore veta om Walter äfven nu i den nya ateliern haft 
mycket besök. Jag kan väl dock förstå att det ej är så som när ett nytt 
stort arbete just blifvit färdigt, då nyfikenheten lättare väckes. Nu är dock 
tiden då väl skandinaverne åter samlats till Rom om neml. de icke af-
skrämmas af det mellan liggande kriget. Men nog vore det väl ock önsk-
värdt att andra än blott skandinaver skulle ta notis af hvad ateliern har 
att bjuda på. Också är jag nyfiken veta om Amor är färdig och hur 
snäll han är, m.m. hvad äldre och nyare arbeten angår. Det är så af in-
tresse, alt hvad sorn angår »studien». Roligt vore ock veta hur det går för 
Börjesson och om hans arbeten gå framåt och lyckas. 

... Fredriks hemmavaro gör nu stor förändring i lifvet i hemmet. Eljest 
förgå vanligen 3-4-5 veckor mellan hvarje gång jag ser en menniska utom 
de dagliga i hemmet, eller vexlar några ord med någon annan än hvad 
hushållet angår med köksdepartementet, och möjligen på stående fot ett 
eller annat med Selma Strömborg. Eljest tyst — tyst och min döfhet hind-
rar mig t.o.m. att höra de få ljud som eljest ändå förekomma i det tystaste 
hus ... 
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[29) dec. 1870 [och något tidigare) 

Mina kära, älskade! 

... Att Walter ingen adress sändt, skref jag sednast. Den nu sända är nå-
got olika den vi fingo af Hilda Björksten, som Lina hade sändt, men torde 
väl vara af samma betydelse. Den lydde: »Via di St. Lorenzo in Panisperna, 
n:o 238 22 piano» Detta skrifver jag hit för att ock vara en upplysning, 
ifall bref under den adressen skulle förkommit. 

... Vi ha trög och tråkig post gång numera, sedan jernvägen Hfors—
Petersburg besörjer kommunikation mellan öster och vesten och går oss 
i nåder förbi. 

... Jag hade bref nu af Carolina ... Hon yttrar smått oro öfver att ej 
Walter må bekymra sig för affairerna o.s.v. kvarföre jag ernar meddela 
henne att jag sqvalrat ur skolan om Bergmästarns välvilliga försorg om 
Eder, ty det är egentligen genom henne jag vet deraf, ehuru ej fullt sum-
mans storlek, den jag dock nästan gissat mig till. Jag talte just nyss med 
Robert om Forssa, han tror nog att om ej olyckor inträffa, att det skall 

312 



bära sig och ge åtminstone hjelplig procent Varen nu derför trygga och 
hoppas att alt reder sig, ty nog är det verkligen som Carolina skrifver, få 
som ha så på alt sätt resourcer som det synes ställa sig för Eder ... Hälsa 
fröken Bremer, hon är makalöst snäll och vänlig mot Walter och Eder 
båda, men nu tänkte jag egentligen på Amor. Ligger studien ock åt vägar-
ne till Qvirinalen? Det vore en fördel om, när kungen en gång med hof 
och resande högdjur, der vistas, om någon skulle lockas in på studien. 
Det skulle åtminstone här i Finland höja Walters anseende. Jag ångrar att 
jag ej i fjol basunade ut om de många danska ministrarne som då besökte 
studien, nämn derför om notabiliteter synas der, så skall jag väl ändå, fast 
jag ej just träffar folk, ändå kunna skryta något, Walters anseende till 
fromma. Er lilla våning ser ju ut att kunna vara bra och beqväm, bal-
kongen inberäknad. Bra för Lina som sällan kommer ut att der när som 
helst ha att hemta frisk luft — äfven för gossen, bara han ej hittar på att 
göra saltomortale öfver skranket. Den ser ju stor ut och bör altså ha rum 
för vexter som ock Lina tycker om, och bli Er helt treflig 

Roligt vore att ha en karta af Rom. Simpla sådna fås väl lätt för en 
ringa penning. Om det lätt låter göra sig, så sänd mig en slik med posten, 
under korsband. Teckna på numror och skrif deras betydelse i brädden, 
hvar ert nuvarande hem är, hvar studien, hvar ni förr bodde, hvar Sk:-
föreningen är, hvar fröken Bremer, m m som kunde vara roligt veta. Jag 
har sen lätt orientera mig med Edra vägar nog blir alltid tillfälle att godt-
göra för den lilla utgiften. 

Sofi Kellgren sände hosföljande fotografi för att tillsändas Walter, 
af Takanens arbete. Hon tänkte den kunde intressera. Den ser ju helt 
bra ut för mina enfaldiga ögon, så vilt man af fotografi kan se. Bildhugga-
re får vi ju här så det susar, sen Walter bröt isen. Nog tycks ju ock måle-
riet ta sig här, tycker jag mig känna i luften, så kanske den finska konsten 
kan visa sig bättre till sin fördel härnäst den exponerar i utlandet — Om 
och hvad Alexandra Såltin målat i Wien vet jag als icke. Har, i parenehes 
sagt, ej heller als hört af Augusta Hisinger på länge — 

... Runeberg är ungefär som det i höst varit, altså lugnare och mindre 
ynklig än i fjol, ehuru man ej kan säga raskare. Jag är skral både till kropp 
och själ, det förflutna svåra året bröt mig alldeles. Jag har nu nödgats fatta 
det djerfva beslut att söka laga mig nån gång ut att åka, bara den nuvarande 
svåra kölden bryter sig något. Det fodras stor ansträngning att för sin egen 
fattiga persons skull göra så stort embarras, men jag måste nu söka någon 
utväg om jag ej skall bli till en plåga för andra, ej allenast för mig sjelf. 
I September månad var jag en gång ned till ångbåten, sen ej utom porten. 
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3-4-5 veckor förgå emellan det jag ser någon utom husets folk, och då 
på några få minuter. Jag är nervös och fantiserar i svart synnerligen un-
der nätternas vakar. Sen i går har jag dock känt en förunderlig lättnad, så 
märkbar att jag ej törs lita på dess varaktighet, då den kom så på en gång. 
Mycket gör väl dertill att jag har hemma nu Fredrik och Robert. Robert 
kom qvälln före julafton, reser till nyårs afton till H:fors, derifrån åter 
till Wiborg den 2 dra eller 3 dje. Han tycks börja trifvas bra i Wiborg. 
Umgås i många hus, är mycket bjuden, nyss på bal ena dagen hos Guver-
nörens påföljande dag hos V. Presidentens 1  osv ... 

Eder bästa vän F. Rg. 
1 Guvernör Christian Theodor Oker-Blom (1822-1900), vicepresident Herman 

Georg Maria Wärnhjelm (1808-82). 

1871. 
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Borgå den 21 Januari 1871. 
Mina kära, älskade Barn! 

Denna gång skrifver jag för att meddela Eder underrättelse om att Eder 
gode vän och min broder Fredrik' fått gå till hvila ifrån sina plågor och 
sitt sorgliga lif, natten emellan den 13 och 14 dennes kl mellan 1 och 2. 
Efter att hela vintern hafva varit än mera skral än förut, visade sig en 
märkbar försämring i hans tillstånd mellan jul och nyår, och blef han 
förlamad i hela nedra delen af kroppen. Ömt och troget vårdades han af 
Carolina och af hennes döttrar så mycket de båda sednare kunde, såsom 
båda krassliga, Sofi som vanligt klen och Natalia med en ihärdig ögon 
åkomma. Fru Claesson och hans begge jungfrur dessutom och sista tiden 
ännu en lejd sköterska. Då Carolina skref om att de börjat med att bestän-
digt vaka öfeer honom om nätterna, for Fredrik en timme efter brefvets 
hitkomst, till H:fors för att äfven biträda dermed, man visste då ej huru 
långvarigt detta sorgeliga tillstånd ännu kunde bli, ehuruväl intet hopp 
om någon slags förbättring då mera fanns, men redan fjerde natten efter 
Fredriks ditkomst fick han sluta sitt lidande. Carolina Sophie och Fredrik 
voro hos honom i dessa hans sista stunder, men Natalia som ock denna 
natt vakat hos honom, lät en stund förut öfvertala sig, att för sina sjuka 
ögons skull, gå till hvila. Den 19 dennes sänktes hans stoft till hvila i 
grafven. Snellman hade vid grafven talat några ord och föranstaltat om 
att en qvartett af sångare sjöngo »Inseger vitae» och en psalmvers. Be- 
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grafningen påskyndades dels emedan Fredrik ej borde onödigtvis förspilla 
sin tid i H:fors, men än mer manade han på att den borde ske ju förr 
dess hellre för deras egen skull, han säger att de alla voro så medtagna, 
och synnerligen Sofi sådan att han fruktade det hon icke skulle stå ut 
tills alt vore förbi, och att sålunda alt måste göras för att de snart måtte 
komma till hvila från de sorgliga omsorgerna. Ännu återstår för Caro-
lina att besörja bouppteckning och aflefverera affärerna åt Doktor Borg,2  
som broder Fredrik redan för flere år sedan hade förordnat till utrednings-
man i sitt bo. 

Att Ni nu först bli underrättade om att den som velat Eder mycket väl, 
gått bort, kommer sig af att misstag ägde rum så att jag trodde dem i 
H:fors hafva skrifvit, de åter trodde mig hafva gjort det. 

1 öfver morgon, d. 23, är 40 årsdagen af vårt bröllop. Hade om-
ständigheterna i huset varit annorlunda, så skulle vi väl firat denna dag, 
nu går den väl tyst som alla andra dagar. Eget nog ha de hittat på att 
tillställa det uppskjutna lotteriet just på denna dag. Det är dock fara värdt 
att föga inkomst blir af hela denna så mycket bråk vållande och så väl-
villigt företagna sak. På hvad vägar det utdunstat att den bortgångne 
brodren i sitt testamente tänkt på Walter, vet man ej, men att ryktet som 
vanligt ökat summan till nära dubbel, och sålunda menniskor än mindre 
anse Dig behöfva pengar, har försports. Ehuru jag nu hört uppgifvas hvad 
Brodren så kärleksfullt verkligen bestämdt åt Walter, så torde jag ännu ej 
ha rätt att säga det, så mycket mer som jag ännu ej är fullt säker om det 
är rätt, men inträffar blott ingen olycka, så visst tyckes det som om Eder 
framtid borde vara temmeligen säkerställd härigenom, ehuru visserligen 
Du, Walter, får bereda dig på att det blir onds om arbete från hem-
landet, just emedan Fredrik så sörjt för att afvärja nöd ifrån Edert bo. 
Borg skall ha talt om att be Walter uppge ritning till grafvård öfver den 
käre hädangångne. Detta vore Dig naturligtvis kärt att uträtta också tar 
jag för gifvit att Du bra gerna önskade dertill modellera någon basrelief 
eller staty, men vet ej om kostnaden för vården får stiga så högt som gjut-
ningen komme att kosta. Jag ville nämna härom på förhand, men har i 
öfrigt ingen röst här i frågorna naturligtvis; ja jag säger naturligtvis, men 
för Er som känner af sakerna än mindre än jag, kan det kanske ej förefalla 
så alldeles afgjordt, som det är i verkligheten, och som ni komma att 
finna när ni få reda på saken. Ja, det hindrar mig ju intet att nämna att 
detta ligger uti att sedan de bestämda legaterna af gått, tillfaller återstoden 
Gabriel, hvarföre man ej kan föreslå utgifter som sålunda skulle drabba 
honom och jag åter som ingen vård kunnat taga om honom under hans 
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lefnad, och naturligtvis ej heller har någon lott i hans bo då han så väl 
sörjt för mina barn, är sålunda utan rösträtt. Tacksamma må vi vara, jag 
så väl som Ni, mina barn alla, för så mycken godhet af den bortgångne. 
Jag trodde alltid att han skulle lemna hvad han ägde åt någon allmän in-
rättning, han var ingalunda likgilltig för sådant, ej heller likgilltig för den 
heder han sålunda skulle hafva förskaffadt öiver sitt stoft, och må vi der-
före veta huru högt vi äga att skatta hans stora gåfva åt Eder, äfven som 
de mindre hvarmed han i hågkommit de öfriga sönerne. 

... Mina tankar ha så varit åt annat håll att jag als ej nu talt om min 
lilla älskade Roma gosse, men hinner ej heller nu annat än hjertligt hälsa 
klenoden. Gud gifve han måtte vara frisk och rask och Ni sjelfva så med 
efter tidsens lägenhet — Gud vare med Eder alla. 

Rbg och Fredrik hälsa vänligen Rbg har fortfarande haft det lättare 
denna vinter än i fjol. Hinner ej mer. Er bästa vän 

F. Runeberg. 

1  Bergmästarns centrala roll i släktkretsen skildras Fredrika Runeberg 9 f. 
2  Carl Gustaf Borg, Finska litteratursällskapets mångårige förtroendeman. Utred-

ningsman i 'bergmästarns bo och efter honom »de tre professorskornas» främste råd-
givare i ekonomiska frågor. 
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Borgå d. 12 Jan. [Läs februari] 1871. 
Datering: I brevet talas om »den bortgångne 
brodrens» bo». Bergmästarn avled den 14 jan. 

Mina älskade! 

Tack för brefven af d. 10 Jan. De kommo mig tillhanda få timmar efter 
det jag hade till Eder expedierat bref ... Bra var att Edra bref då just 
kommo, ty just samma dag kom med tidningarna notisen om öfversväm-
ningen, och man skulle blifvit helt orolig om man ej då hört af Eder. 
Men ni nämna ej ens om den nejden der ni bo var utsatt derföre. Tack för 
kartan; den kom i förrgår, har studerat den ifrigt, men derom, om jag 
hinner och orkar längre fram i brefvet. Jag är skral och vet ej hvad kraf-
terna medge. Det är nu tre veckor snart sen jag insjuknade och börjar väl 
nu krassla mig upp, men icke vilja krafterna komma. Mellan lakan har 
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jag dock ej legat. Wallgren anser det vara nervlidande och kraftlöshet, 
följder af det lif jag lefver och det rysliga fjolåret isynnerhet, som äfven 
Wallgren anser hafva brutit mig. Skulle jag nu kunna härda ut tills våren, 
så kanske alt då blir bättre. Wallgren vill just ej tillåta mig att läsa för 
Rbg, åtminstone icke om det anstränger mig, men hvad vill jag göra, icke 
kan jag lemna honom utan denna enda förströelse han kan ha, ehuru 
jag visst känner att det tar på mig ... Wallgren uppmanade mig att 
stundom om qvällen sen jag ej behöfs hos Rbg, gå till Strömborgs när 
der är sällskap, men de flesta äro för mig fremmande, och så döf jag 
numera är och utan all bekantskap med dagens ämnen, faller jag ju ned 
som en bomb i sällskapet och har deraf föga förströelse, utom det att 
ovanan vid menskor gjort mig mera folkskygg än fru Lindh i tiden det 
var. Skulle jag orka börja ta in mina rosor, och flytta om mull på blom-
morna o.s.v, då blefve det en god förströelse. Det är ock väl tidigt ännu, 
ej heller orkar jag. Dessutom vid 30 grader köld och deröfver, som vi i 
vinter äro utsatta för, kunna de ej ens inforslas. 

Runeberg har Gudilof alt varit så der lugnare denna vinter. Ett år till 
som det fjoliga, tycker man ock nästan att hvarken han eller jag skulle 
kunnat uthärda — 

Huruvida Borg, utredaren i den bortgångne brodrens bo, ställt sig i 
direkt kommunikation med sönerne vet jag icke, men då jag nu fått af-
skrift af hans testamente, anser jag mig berättigad att meddela Eder dess 
innehåll. Åt Walter har han gifvit 10 aktier i Forssa bomullsspinneri, ur-
sprungligen betalta med 4,000 m för hvarje aktie. Detta skulle nu altså 
representera den stora summan af 40.000 m, om blott man kunde vara 
säker på deras hållbarhet. De trenne sednaste åren ha de betalt en devi-
dend af ända till 13 procent för år, altså en liten god års inkomst af öfver 
5,000 m, så kan det ej i längden fortfara, men skulle de blott ge 5 procent 
med visshet, så vore det alt en bra god trygghet. Jag har ej lyckats få 
veta deras nuvarande värde i marknaden, det är det som egentligen be-
stämmer hvad som man kan räkna att Walter egentligen fått. Hvad som 
egentligen gör deras värde osäkert, är att Borgström anses äga en så stor 
mängd aktier, att den dag den gamle mannen lägger ögonen till, utström-
mar troligen ett ofantligt antal i marknaden, och man gör sig icke säker 
det icke något humbug för att höja deras värde, nu vållat de stora devi-
denderna. En sak som dock talar godt för Forssa affärerna, är att då Ro-
bert for till England, for ock dit en af Borgströms söner för att egna sig 
åt bomullsindustrin han är nu hemkommen och har öfvertaget den plats 
för hvilken han ernats å Forssa. Skulle Borgström anse affären skral, torde 
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han väl ej dit hafva inkastat sin son. Robert trodde ock att affären borde 
stå. Detta nu hvad Eder beträffar. Åt mina fem öfriga söner har den bort-
gångne gifvit 160 aktier i Föreningsbanken, ursprungliga värdet 100 m 
stycket, (men nu stå de för ögonblicket ända till 25 proc: deröfver) och 
dertill 8,000 m contant till jemn delning emellan dem, och kan detta 
åtminstone antagas till 5,000 m åt dem hvar. Så faderligen har han sörjt 
för Eder, med inemot alt hvad han då ansåg sig ha att gifva. 1000 m och 
effekter till hans gamla, (nu redan aflidna) hushållerska, 2,000 åt Borg som 
utredningsman och något smått dessutom. Nu trodde han sig just ganska 
föga ha qvar, men på Borgs förfrågan hvad dermed skulle ske, hade han 
ment att detta ringa kunde tillfalla Gabriel, brudren, sedan vi andra i tes-
tamentet icke nämnda närmsta anförvandter ur boet valt oss något minne 
af honom. Emellertid har nu under hans fleråriga sjukdom, genom räntor 
etc förmögenheten så förkofrats att Gabriel får minst 30,000. Han hade 
stundom under sin skralhet nämnt om att detta skulle ändras, men det 
kunde ej ens ske, då hans tankeförmåga var så svag. Gabriel är 70 år och, 
tyvärr, barnlös sedan de förlorat alla sina barn. Huruvida nu detta kom-
mer hans tvenne fosterbarn tillgodo, vet jag ej. Mycket rörde mig testa-
mentet i all sin ankhelhet och flärdlöshet, och icke minst det hjertliga att 
gifva ett minne åt dem af syskonen som ej behöfde annat. Huru djupt 
tacksamt jag känner hans godhet emot mina söner, och främst hans om-
sorg om Walter, behöfver jag ej ens säga. Jag vet att denna känsla måste 
djupt delas af Eder 

Måtte nu den bortgångne faderlige vännens välvilja, hafva åsyftad 
påföljd, att skydda Eder för brist på det nödvändigaste. Står blott Forssa 
helst något så när på sig, så borde det väl så göra, så vitt man kan förutse, 
äfven om konsten ej gåfve bröd nog. Nu till Kartan. Egentligen att tala, 
tyckes ni icke bo så enkom afsides i staden, men alldeles mycket afsides 
från föreningen, och likså från Walters arbetsrum m.m. Nog är det litet 
tråkigt. Icke för att motion skadar Walter, men han skulle icke tyckas 
vara så alldeles från hemmet, om det vore närmare, och mången gång i 
sommar kunde Lina spatsera med gossen till Walter och besöka Walter, 
och till och med gossen ren i höst börja få vara der nån stund, om vägen 
vore närmre att åter föra honom hem. Helt nära tyckes det på kartan 
vara till landet, hvad slags fält det är förstår man ej af kartan. På motsatta 
sidan af gatan endast en rad hus och kyrkan St Lorenzo in Panisperna, 
der jag antar att man öfver kyrkogården kanske kan komma ut på fältet 
men om der derför är lekplats för gossen är en ann sak. Icke ha ni många 
steg till »Borgo», tyvärr bara gatan! Ja skulle man dock orka lefva till 
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i sommar år till och då få se Eder, det kan ej uttalas med ord hur kärt 
det är att tänka! Icke minst kärt att tänka sig barnet, som Lina nu åter 
nämner med ett nytt namn, »Kili» ja, icke låter heller Carl Runeberg 
bra, det ger en knuff mot de hvarann följande dl? som när man far öfver 
en rännsten, behöfs minst en vokal emellan. Kärt barn har många namn. 
Åhå, kära vänner, till och med på honom tänker jag vid den nu stundande 
allmänna värnepligten, och dock är det långt tills hans tid blefve och 
mången omständighet innan dess kan förändras, men Fredrik, han är just 
i stöten. Nog är det haskligt att ha för sig möjligheten att få tillbringa 
sina bästa år som rysk soldat, kanske i krig mot svenskar eller dylikt. Han-
nes borde nästan hinna undan, och Robert funderar på att i tid maka sig 
till utlandet, hvad han väl ock eljest tänkt på, men huruvida det skulle 
hjelpa är en osäker sak. Mycket hotande ser det ut, då våra tidningar nu-
mera dragas in, så snart de börja att föra talan i saken. 

... En ytterst sorglig sak, är att Tikkanen råkat ut för någon åkomma, 
hjerninflammation eller något dylikt säga läkarne, altnog han är bort-
blandad, kan ej sköta sina affärer, Borg har nu tills vidare taget äfven 
dem omhand. Mycket hopp om förbättring lär ej vara. Syster Carolina 
är mycket skakad af denna olycka, Sofi som varit så mycket klen redan af 
oron vid broder Fredriks sjukdom och död, tycks alt vara också hon illa 
faren. 

... angående de nu tätare morden i Rom, torde väl skälet vara, dels att 
en bättre polisordning beifrar och tar reda på månget som förr passerade 
oanmärkt, dels att den »faderliga» styrelsen, såsom slika alltid, icke ville 
oroa sina kära barn med att få veta sorgliga sanningar — Måtte nu er 
tjenarinna fortfarande vara möjlig. Hon är väl nu helt och hållet i Eder 
tjenst, och visst är det mera att hoppas af en sådan, än af de som blott gå 
till och från. Af en sådan skulle man väl ock här svårligen kunna vänta 
sig dräglighet. 

Gud vare med Eder, mina älskade! Mycket, mycket tänker jag på min 
lilla snälla Lina. Måtte alt lyckligen öfverstås! Så obeskrifligt glädjande 
det var att höra det gossen nu ändtligen var glad och rask. Berätta för 
honom om farfar och farmor som hålla så af honom, att han dock lär sig 
veta att vi finnas, om än hans föreställning om oss troligen blir ganska 
sväfvande och kuriös — 

Vi ha nu småningom hunnit till d. 13. Ha åter öfver 30 grader kallt 
som det mest varit flere veckor. Rbg hälsar Eder, likaså Selma Strömborg, 
som jag just träffade. Nu hörs Rbg vara uppe, altså börjar jag min dejour, 
farväl mina älskade alla tre. Gud vare med Eder. F. Rg. 
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Tidningarna säga att franska artister ej tro sig på många år ha att räkna 
på arbete, sammalunda blir väl ock med de tyska, ty nog torde Tyskland 
ock vara temligen utarmadt. 

Finland har betydligt repat sig, på dessa två goda år. Få nu se, den som 
lefver hur det står ut med värnepligten. Måtte blott ej krig snart stunda 
mellan Ryssland och Tyskland, jag rädes den saken. 

Silengruppen hörs nu ändtligen vara inflyttad i bibliotekssalen. Den 
der bestämda platsen var nog hederlig. 

Gud ske lof att hopp är om fred! 
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Borgå d. 17 febr. 1871 

Mina kära Barn! 

För en stund sen erhöll jag Walters bref af d. lsta, tack, och vill i mor-
gon sända det till H: fors, för att de der må se huru det är med stipendii 
frågan, och att de må sända pengar. Denna lapp medsänder jag för att 
medfölja pengarna till Eder. Måtte ej brist yppats då Walters bref varit 
så ovanligt länge på vägen, hela 17 dygn. Icke är det just passlig tid att 
nu begära stipendium, då Du dels fått för lotteriet jag vet ej rätt hur 
många tusen, och dertill Morbrors betydande gåfva, men nog är det väl 
svårt för oss att direkt inlägga veto, så mycket mer som väl genom detta 
ditt brefs dröjsmål, väl ej kanske ens mer något kunde göras. Men alldeles 
nödigt är att Du ej sjelf åtminstone gör ansökan. Mitt bref af d. 13 den-
nes har väl framkommit då detta kommer fram. Deraf har ni sett att ni 
ju ären helt rikt folk om Forssa bara står sig. Fru Borgström hade sagt 
nyss att hennes herrar anse Forssa så bra att Du bör anse morbrors gåfva 
värd mycket mer än det nominella 40.000, och hon hade trott detta års 
devidend åter bli lika stor som de sednare åren, det hon dock ej säkert 
visste. 

Jag är fortfarande sjuk, dock ej sängliggande, men skrifver med svårig-
het. En katharr har nu tillkommit, som ökar kraftlösheten — 

Ack den gossen, liten älskling som ej får vara frisk — 
... Det Dietrichsonska omdömet borde väl tryckas.1  Märker att dessa 

rader äro blott till Walter, men i mitt sinne kan jag ej skilja Eder. Wal-
ters namnteckning är ännu ej begagnad till fullmakt. Skrif snart att man 
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får veta om namnets begagnande gillas, dels ock att man får veta om 
de pengar framkommit som väl komma med detta. 

Rbg som vanligt i vinter. 
Mamma 

Jag har bedt moster utom de 1000 m. sända de 42 m julklappsp och 
2 m (gissningsvis taget) för kartan. Få se om jag gissat orätt. 

1  Fröken Aline Bremer hade Walter Runeberg ovetande skrivit till Dietrichson och bett 
honom om ett utlåtande om Runebergs konst att bifogas en eventuell stipendieansökan. 
Samma dag hon kom till ateljén med Dietrich'sons rekommendation i sin hand (1. 2. 
1871) skrev Walter glad och stolt till sina föräldrar och berättade om det »i högsta 
grad lysande» bedömmande som Dietrichson hade givit hans arbeten. D. hade gått igenom 
så gott som allt han gjort, nämnde utom vad han själv tyckte om Merkurius att arbetet 
blivit väl bedömt i Danmark och framhöll slutligen hur oegennyttigt han hade strävat. 
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Borgå den 10 mars 1871. 

Mina älskade! 

Måtte detta träffa Eder glada och raska och alt ondt och svårt öfvervun-
nit ... Min älskade lilla Lina! Du är nu närmast i hågen — I dag erhöll 
jag Edra båda bref, tack! och vill försöka att nu orka skrifva ... Sedan 
jag nu legat på sjunde veckan, klädd dock, är jag så vida bättre att jag 
börjat äta något och kan någon stund vara uppe, ehuru jag är mycket 
plågad deraf och endast vill ligga. Wallgren anser mitt onda ha varit 
total utmattning och nedspänning af nerverna i följd af mitt lefnads sätt 
synnerligen det svåra fjolåret. I år har varit lättare men sånt kommer 
efter. Jag har nu ock återtagit min läsning hos Rbg i det närmaste lika 
som förr, ehuru Wallgren alt stridt deremot, men det kan ej hjelpas. Full-
komlig af slängdhet från frisk luft, 8-9 timmars läsning högt dagligen i 
i ett sjukrum, och de stunder jag är ute från honom, intet som skulle 
förströ mig, ej ens hushållsbestyr, dem Mari besörjer, och ej är heller 
mycket att tänka vid dem. Till och med blommorna ha ej samma intresse 
då ingen ser dem jemte mig. 

... Fredrik esomoftast på ett skutt i staden. Selma Strömborg har hvarje 
dag tittat om mig, Wallgren likså, ett par korta besök af bekanta har jag 
ock haft dessa veckor, och skulle jag ej haft den ständiga oron öfver att 
vara från Rbg, så skulle jag lefvat helt bra, mitt sinne har i alt öfrigt 
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varit lugnt och bra och ingenting stört mig, fast jag legat der som en 
trasa. När det varit mig möjligt har jag släpat mig in och läst för Rbg, 
som varit skralare än förr under denna vinter kanske ock af otrefnad att 
ej ha sin vanliga omvård på alt sätt sig likt. Lika enformigt och tyst har 
väl så i det hela mitt lif nu ock varit, ty nog har de nämnda förströelserna 
ju dock varit bra minutliga, men hufvudsaken har dock varit att mången 
slags ångest och oro ej drabbat mig, som i så rikt mått vankas dagligt i 
sjukrummet hos Rbg. 

... Om Forssa hörs att Wahren som nu leder affärerna är särdeles bra 
och pålitlig. Att äfven i år väntas en stor utdelning så väl Walter får sina 
5.000 m eller mera der i år. Att Fru Borgström sagt det hennes »herrar» 
sagt affären så god att Walter kan räkna sitt arf till dubbelt, (detta vet 
man dock mindre att lita på, det kunde vara affärsmessigt tal blott) att 
när Wahren afgår är Atte Borgström bestämd att bli hans efterträdare 
(syns altså att de något tro på affairen) Robert, vår affärsman, menar att 
troligen affären är god efter den kunde stå dusten under bomullskrisen 
då så många engelska hus ramlade, att väl ej så hög procent som dessa 
år kan påräknas för framtiden, men hoppas dock, om ej olycka inträffar, 
att den skall stå sig o.s.v. alt godt. Måtte så vara. Rygtet här öker alt på 
hvad Walter fått. Mycket folk gratulera Robert till Walters stora arf 
140.000 m, o.s.v. 1 Borgå hade det hunnit till 100.000. »Vikingen»1  om-
berättar utan att nämna summan, men ser stort ut, derifrån går det nog 
i svenska och danska blad och så får man dig väl snart till millionär. 
Men fast man nu skarfvar, så tag nu det ej [n så ringa ni verkligen ha, 
gladt, och gör Eder godt och bra dermed, med Edra små pretentioner och 
snälla som ni äro att hushålla, bör ni så kunna ha det helt godt och be-
civämt. Dahlström hade skrifvit till Borg och frågat hvad som var san-
ning af rygtet om Walters arf. Jag är nu lugn, ty antagligen var det i 
afseende å stipendii ansökan, och då förstår ju nog Dahlström göra det 
rätta i saken. Walter måtte väl fått notis om inkomsten af Lotteriet 4.700 
har man sagt mig. Se det hade varit att få skicka gruppen med finsk Sjö-
kapten, men kanske sådna kunna ännu framdeles uppvädras när den blir 
färdig att sända. 

Tack, mina snälla kära, för Eder vänliga gåfva. Den blir nog kär myc-
ket. Jag måtte läst om denne så kallade, men ej så varande Narcissus2  

Den 11 ... jag hade bref af Carolina, som skrifver att »under nuvarande 
förhållanden» skall Dahlström hafva sagt åt Robert Castren, kan sti-
pendii begäran för Walter ej komma i fråga. Ja nog är det väl så, och 
Du skulle knappt med godt samvete kunnat ha det, då det är en bestämd 
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summa som utdelas för året, och du således skulle stått i vägen för någon 
mera behöfvande konstnär. 

... Måtte när detta hinner fram alt ondt hos Eder vara öfverståndet, 
och lugn och tillfredsställelse råda. Jag hoppas väl att alt nu går lättare, 
det brukar så vara att första resan är den värsta. 

... Augusta Hisinger beskref Psychegruppen. Mig synes den skulle 
vunnit på en eller annan helt liten sefyr fjeskande med att också bära 
något, en lock af håret, en flik af slöja eller så, men hvad jag tänker i 
konstväg är naturligtvis föga bevändt med — Detta har dock mycket fallit 
mig före. Hur får man se Dietrichsons omdöme? Visst borde det ju. 
komma i tryck, tyckes mig, om det nu ej är alldeles misslyckadt. Hufvud-
saken hos oss är bara det låter. 

Det är nog bra om fr. Bremer för folk till Studien, men jag kan ej för-
sona mig med att arbetena äro spridda. Mins ej om jag nämnde att Tope-
lius sade i ett bref att det var ledsamt att Du för lotteripengarna gjorde 
ett arbete som gaf dig så ringa penningevinst. Att han skulle önskat att 
Du utfört »Finland sk. sina grundl:» i bronze gjuten.3  Monne det just 
blifvit större vinst dervid? 

Hvad gåfvan af bysterna beträffar så tror jag tanken är bra, men måste 
tänka närmare derpå och fundera med dem hos Tengströms. En sak är 
dock den att jag ej vet huru det kunde vara om du ville af dem ha äkta 
form för att sälja gips afgjutningar. Då ginge de ju förlorade, är det ej 
så? Men månne Du icke i alla fall skulle vilja modellera om dem till detta 
ändamål, sedan många år ligga emellan? Säg det i nästa bref. Jag skall 
emellertid här fundera med Tengströms och låta höra närmare. Iden till 
grafvården synes mig mycket bra. Kristallen skulle väl ligga på en opo-
lerad granit fot eller skifva. Jag har nu ej als hört af hela grafvårds 
funderingen, eller hur mycket dertill kan vara anslaget. Har ej Borg 
skrifvit till Walter derom, så händer att jag fjeskat sta i ogjort väder, men 
Carolina skref afgjordt att han ernade skrifva. I hvad fall som helst ångrar 
du troligen ej medaljongen. Fotografi skall jag skaffa, men vill ej för-
dröja detta bref för sekundans skull 

Tikkanen är sedan en tid på Lappviken, blir alt sämre. Förlamning, all-
män, (i hjernan till en början) säges det vara. Barnen hos Tengströms. 

... Åt gossens porträtt gläder jag mig. Det blir ett litet sällskap. Nu är 
han väl på full promenad ... Skall ej glömma säga att Cygneus är mycket 
skral. Ögonen ock dåliga sitter i mörkt rum. Har en flicka från nån skola 
som läser för sig, och det kan man väl förstå ej sker just väl. Jag tror 
nästan att äfven tankekraften anses något försvagad. 
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Rbg hälsar Eder. Han gläder sig åt tanken på en liten menniska till 
i Ert hem ... Varma önskningar för Eder. 

Gamla mamma Runeberg 

1  Tidningen Vikingen (1870-74) utgjorde organ för de svenskspråkiga kretsar som 
ville bekämpa den radikala fennomanin. Språk- och nationalitetsfrågorna var huvud-
punkter i programmet. 

2  Nr 9 i katalogen över Runebergs hem i Borgå. 1970. 
3  Kvinnofigur i bränd lera utförd 1865 i Rom. På Kfs exposition 1866 i Helsingfors. 

Inköpt till Kfs samlingar. 
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Borgå d. 19 mars £18711 

Mina kära Barn! 

... mosters tanke om bysterna. Hon säger sig ej rätt förstå hur meningen 
vore. Hvartill skulle Direktion passligen använda den? »Alltid vore gåfvan 
välkommen förstås» men synd vore t.ex. att ge dem som vinster till 
något välgörenhets lotteri! Jag tänkte på åter att de kunde få skänka 
dem till Universitetet eller studenthuset eller dylikt. Här har man nu så 
regerat om att Du skulle ha knappt annat än förlust på gruppen, som Du 
t.o.m. kan se af tidningarna. Tallgren" lär ock så ha skrifvit hem. När 
något tal med mig härom varit, har jag sagt det jag visst tror att Du har 
bra litet för ditt arbete, men att Du ändå är mycket glad och tacksam 
öfver att ha kommit i tillfälle att få göra ett så stort arbete, och att det 
ju var Ditt eget val att göra det så, då damerna förklarat sig nöjda med 
endast en staty. (»En byst» som »aftonbladet» och derefter vårt hufvud-
stadsblad benämner Lincolns staty,2  talar om hvad bysten håller i händer-
na o.s.v.) Apropos är den Amerikanska bildhuggarinnan som besökt ate-
liern, just denna statys mästare? 

Om grafvården har intet sports, ifall ej Walter af Borg haft bref. Caro-
lina menar det här vara alldeles ovanligt att ha porträtt på grafven, det 
tror jag rasande väl då här inga skulptörer funnits. Också i denna sak 
beror väl mycket på Gabriel, då hvad öfver blir tillfaller honom. Jag vet 
nu intet. Jag bilägger ändå en fotografi af morbror, kanske roar det dig 
att göra basreliefen, äfven om den ej komme att på grafven användas. 
Visst borde Ni få behålla fotografin men det få vi sen talas vid om, ty 
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jag ville heller ej mista den. Nej närmare sedt sänder jag den ej. Den är 
svår. Fredrik säger Walter sagt den likna ett bronslejon och det är sanna 
att den så gör — 

Från Robert hade jag i dag bref. Han begär Er adress dels emedan han 
ernar skrifva till Walter, dels emedan Kommerse Rådet Hackmans,: som 
i dagarna rest utrikes och äfven erna besöka Rom, skulle få den sig till-
sänd. Robert bor i Hackmans gård. Robert har till Dig det ärende att fråga 
på en ung till honom bekant herremans en Hofvings4  vägnar, om Du 
för 1.000 å 1.500 m skulle kunna göra en liten marmor staty. Jag har 
nu i dag ock skrifvit till Robert, och sagt att jag tror mig med säkerhet 
veta att du ej det kan, om icke möjligen »Merkurius» som du redan fått 
modellen betald, men att jag ej vet om det låter sig göra då den finnes i 
Finland. Likså kanske »Amor» men att jag gissar du ej vill det för fröken 
Bremers skull. Att jag väl tror 2.500 vara det minsta du kunde göra en ny 
liten figur för, men att mina uppgifter äro föga att fästa sig vid, då det 
är mera gissningsvis jag ordar. Jag ville nu dock att Du skulle veta hvad 
jag hade sagt i saken. Jag vill minnas att Du skulle gjort Merkurius åt 
Åberg i marmor för 2.000 i nödfall. Räknade sålunda på att du kanske 
ville för 1.500 göra den nu då det tillsammans blefve 2.800 om jag rätt 
mins Åbergs betalning, men visst blefve det underligt att marmorbilden ej 
skulle vara mer än 200 m dyrare än gipsen. Eller ock en ny figur å 2.500, 
då väl 2.000 lär bli för knappt, men få se om ej det går om intet, en ung 
man, Roberts jemnårig, »som börjat med två torna händer fast han gjort 
goda affärer» kan väl ej ha råd att spendera öfver höfvan, så det händer 
väl att intet kan bli af. Comm: Hackmans deremot äro ett mycket rikt 
folk. Robert funderar på om de kunde behaga beställa något af Dig. De 
skola ha mycket taflor, men intet skulpturverk. Jag ville säga Dig detta, 
på det Du ej må tycka det föga värdt att visa ett kommerse Råds herr-
skap dina arbeten. Tvert om både till Din egen studie och till gruppens 
hem, må du hyggligt föra dem, det vore alt rätt galant om det fölle dem 
in att beställa något. Psyche är kanske mindre passlig i ett privat bonings-
rum, tar väl mera rum än en stående staty. Är »staty» rätta namnet för 
en liggande eller sittande figur? Skulle de beställa Psyche i marmor, se 
det vore! men är väl knappt att hoppas, den blir väl alt bra dyr så. Men 
om de nu helst skulle beställa en mindre staty. Se nu faller mig in att 
Du arbetat alt i kroppsstorlek, hvad du hittils gjort. Du borde just på 
spekulation modellera en eller annan liten staty, de bli dock billigare syn-
nerligen i marmor och kunde lättare finna köpare. 
... Runeberg har varit något bättre åter, ungefär som i allmänhet denna 
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vinter. Sjelf är jag nu visserligen till fötters till en del, men ligger dock 
större del af dagen ännu. Det blir snart 8 veckor sen jag började skralas. 

Att vargen tagit ett får har jag att berätta. Elli Öhman är neml för-
lofvad sen i förrgår med Lektor Grönlund Nattu Borenii förlofning med 
Linsen har jag väl längesen omnämndt. 

Från Hanna torde jag ej på de par veckorna sen jag sist skref haft bref. 
Lorenzo och Hannes tyckas icke mera anse sig ha något med hemmet att 
göra, af Lorenzo har jag dock på detta årtal haft ett bref, fast det ren är 
längesen. Det kostar mycket på mig att så vara glömd som jag är gömd, 
stundom gråter jag min vers deröfver. Af Hannes hör jag dock nångång 
genom Faster Lisetts bref till Tengströms, från Kristinestad tränger hit 
alldrig något ryktesvis, kanske dock i sommar när ångbåtarne börja fär-
das der, att jag genom H:fors får höra af att någon träffat honom på för-
biresan. Fredrik anser det för högst underligt att Mamma kan tycka illa 
vara att de ej skrifva, då mamma ju vet att de äro besvärade af bref-
skrifning 

Äfven tidningar afsänder jag i dag till Eder. Jag förstår ej hur det 
kommer sig till att jag ej minnes mig hafva sett och utklippt tvenne 
Walter rörande bitar, och icke hinner jag genomgå lapparne för att söka 
om de äro med. Den ena från Hufvudstadsbladet af en Norsk eller Dansk 
bok om bildhuggar Konsten i de nordiska länderna, i Finland Sjöstrand 
och Rbg. Den förre aktningsvärd men ej särdeles, den sednare lofvande 
och framåtgående, men icke öfverflödande dock af beröm.5  Den andra bi-
ten ur dagbladet ett af »Nisses» bref, omtalar Bergmästarns testamente, 
nämner summan, och hoppas på att det nog nu skall gå framåt för Wal-
ter och hägrar om donationer å lå Thorwaldsen i framtiden för Fin-
land ...6  

1  Nestor Tallgren (1824-75), överarkitekt vid byggnadsstyrelsen. 
2  Hbl meddelar 10. 3. 71, att konstnärinnan Vinnie Ream av kongressen fått i upp-

drag att göra en staty över Lincoln som skall ställas upp på kapitolium i Washington. 
3  Johan Fredrik Hackman (1801-79) affärsman i Viborg, g. 1824 m. Julia Sofia 

Jaenisch, d. 1878. 
4  Victor Hoving (1846-76), affärsman, konstvän, donator. Föräldrarna, som 1851 

inflyttade från Sverige till Viborg, avled bägge 1852. Deras två små gossar fick på 
viborgsbors försorg skolundervisning. H. öppnade speditions- och ångbåtsagentur och äg-
nade sig med framgång åt trävaru- och sågaffärer. Avled den 8 april 1876 i Rom en-
dast 30 år gammal. Största delen av sin förmögenhet testamenterade Hoving till Finska 
konstföreningen. Donationen var länge ett av de viktigaste offentliga stöden för Fin-
lands konst. Hovings minnesvård på protestantiska kyrkogården i Rom smyckas av en 
marmorrelief av Walter Runeberg. 
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5  I Hbl 5. 3. ingick ett utdrag ur Nordisk tidskrift ur en artikel »Billedhuggare-
konst i Nutiden i Norge, Sverige og Finland» av Ph. Weilbach. Silenus, som artikelförf. 
sett på .utst. i Stockholm 1866, omtalas i positiv anda. »Som det första större arbete av en 
yngre konstnär är det förtjänt av både uppmärksamhet och erkännande. Sedermera har 
Rbg ställt ut arbeten i Köpenhamn på konstakad:s årliga utst., genom vilka han visat, att 
han samvetsgrant skrider fram på den väg, han slagit in på.» 

6  I »Brev till mina vänner i landsorten» — Hbl 14. 3. — skriver »Nisse» att tes-
tamentet »säkert företrädesvis blivit gjort till förmån för konsten i Finland» och öns-
kar med sina rader hedra bergmästare Tengström o.a. donatorer och »bereda dem ett ärat 
minne hos kommande släkten». 
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Borgå den 2 aprill 1871 

Mina kära, älskade Barn! 

Med hvilken glädje vi emottogo underrättelser om Eder lille nyföddes' 
ankomst till verlden behöfver jag icke säga. Af hjertat lyckönska vi till 
att nu ha honom, flink och förlig ... Roligt vore att veta hvad liten Karl 
menar om den der lilla nykomne. Det brukar vara ganska intressant att 
peta i den lille brodrens små ögon och dylika experiment. Ja i sanning 
börjar Ni ju bli helt respektabelt folk redan. Helt vördnadsvärda med 
två barn! 
Brefvet med notisen om den lilles födelse erhöll jag par timmar efter det 
jag afsändt mitt sednaste bref till Eder. Mitt hjerta dref mig att genast 
åter skrifva för att få lyckönska Eder och välkomna den lille mannen, 
men så kom allehanda i vägen, jag ville berätta den stora nyheten åt 
broderskapet, det blef flere bref att skrifva, och jag orkar ej bra skrifva 
lång stund i sender. Så började jag ock vänta på att få höra huru det nu 
vidare började ha sig att lefva, för mor och barn dessa första kinkiga da-
gar och rigtigt jo, fick jag min egen Walters bref i går och nu skrifver 
jag färdigt ehuru post ej går förr än i morgon, hvarken till H:fors eller 
utrikes. Jag torde dock sända detta öfver H:fors för att med det samma 
medsända den begärda vexeln, ehuru äfven det väl för en dag fördröjer 
mitt brefs framkomst. Sålunda kommer nu mitt bref till Eder hela 8 da-
gar sednare än det kunnat komma om jag genast skrifvit, dagen efter mitt 
förra brefs af gång och hitkomsten af de några raderna från Walter med 
den glada nyheten. Nej det är då visst att icke en man här vet af sådant 
besvär. Jag måste dock verkligen en liten smula lätta mitt hjerta, och li- 
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tet berömma Dig min Walter, att du verkligen är snäll. En rigtigt god 
och bra man i hemlandet, tittar visst de första dagarna in till hustrun och 
den nyfödde ofta, sitter kanske stundtals hos dem och är vänlig mot hust-
run, tar kanske barnet i famnen ett ögonblick om det råkar roa, men när 
dessa första dagar gått så lefver han sitt vanliga lif och hur mången hust-
ru har jag ej hört småleende omtala hur svag hon var att ligga och gråta 
då mannen halfva och hela dagar roat sig ute i verlden, eller ock kommer 
han väl t o m in och brummar öfver att hans eller hans gästers beqväm-
lighet blifvit på något sätt vårdslösad. Är han af de alra snällaste och 
bästa, så är han vänlig och ser om henne alt emellanåt äfven sednare, 
tittar gerna på barnet och leker med det när det roar honom, men skulle 
i allmänhet anse sin manliga värdighet kränkt, om han skulle för dem 
göra något som på minsta sätt vore honom sjelf till besvär — Så har jag 
tyckt mig märka det gå till öfverallt. Derföre måste jag ju säga att Du är 
snäll, min egen Walter och att Du förtjenar att ha en så snäll och präg-
tig liten hustru som Du har. Måtte nu blott Du min Lina blifvit rigtigt 
rask och vara vid fulla krafter åter eller åtminstone snart så bli, när detta 
bref hinner fram — Måtte nu ock den lille mannen bortlaggt den elaka 
seden att vaka om nätterna, ty det tar rakt musten utaf en. 

Du må nu visst, käre Walter börja räta på Dig. Gud ske lof för alt 
godt som kommit Dig till del. Dietrichsons utlåtande ha vi nu läst. Jag 
undrar hvarför icke Dahlström låter införa det i nån tidning blott med 
undantag af första och sista stycket, der det talas om anslag. Skall jag 
säga hvad jag gissar att Lina ej tycker om deri? Månne det ej är det der 
på visst sätt åberopandet af Runeberg, far. Jag tycker mig känna det i luf-
ten, och känner litet af samma känsla dervid. Det ligger en viss besyn-
nerlighet uti att tillhöra en stor mans omgifning, man är icke den eller 
den, utan man är den store mannens son, att ej tala om hans hustru, 
ty hon är då knappt menniska, blott ett bohag i hans hus, på sin höjd. Så 
t.ex. berättade tidningarna huru Topelius firade sitt silfverbröllop med 
vänner och bekanta men att han ock hade en hustru, det hörde ej till sa-
ken als, hon fanns ej på silfverbrölloppet — Bra godt är nu ändå att kun-
na med mera lugn tänka på framtiden, och hur det finnes utvägar för de 
små barnen. Tacksamt minne må vi alla egna den bortgångne, Eder så 
varme vän. Icke som skulle jag misströsta om Eder framtid äfven detta 
förutan, men visst är det i alla fall ett helt annat lugn nu och äfven är 
jag glad öfver att de af Linas slägtingar hvilka funno hennes gifte alt för 
sorgligt, nu kunna lugna sig något, om än inga med Sucksdorffska2  rike-
domar jemförliga skatter komma Eder till del. Också har det gladt mig 
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att Linas föräldrar, som så förtroendefullt vågade lemna sin Lina åt den 
lösa fågeln Walter, nu tyckes icke böra frukta att hafva varit för lätt 
bevekta. 

... Om Rbg just intet enkom att säga, nog är han alt mera skral, dock 
ojemförligt mindre orolig och plågad än i fjol — Jag låds nu vara till 
fötters men vill ej bli rask. Har dock nu några dagar hvarje dag gjort 
en promenad, d.v.s. ett hvarf kring det midt emot oss varande qvarteret. 

...Förlofningar berättas ... Magister Lemström och fröken Alma Me-
chelin.3  

Nu kommer jag i håg rikedomens olägenheter. Walters små utskylder, 
(bland annat till stadsläkarn!) ha här betalts utan inpass. Nu får Du tro-
ligen nästa år en dryg bevillning dig påförd, jag tänker väl kanske en 
40-50 m. Strömborg mente att man kunde taga ut Ditt prästbevis och 
behålla det oinskrifvit tills vidare, då väl utgiften skulle undgås. Jag vet 
ej hur det nu vore rättast. 

Nog tänker jag ofta på den tanken om man lefver och finge se Eder 
sommar årtill i hemmet. Nog skulle Ni behöfva komma hem ock, men 
nog blir det besvärligt med två små pyr. Och sen än värre när det väl 
skulle måsta bära af ut igen! Nå, sådant står alt ännu i framtidens knän. 
Skall gossen välja sitt namn som den äldre frågade mig någon det visste 
jag ej. Hur skola de små menniskorn a, barn af sol och vår komma att 
finna sig i vår vinter? Jag har länge haft lof på Karls porträtt, nu får 
jag visst båda små gossarnes. Kartan gör mig stort nöje mången gång, den 
är jag glad åt, räknar den som gåfva af er fast jag sjelf beställt den. De 
öfverblifna pengarna kunna ju öka på det till bref franko sända som väl 
behöfver tillskott. Det är ju allt långt till Vatikanen och eljest påfvens 
stad. Jag undrar att Pantheon så lätt kommer i vatten, det synes ju ej 
ligga så nära floden. Ännu på en tid torde vi väl ej få vänta Narcissus. 
Ännu äro ej ens våra vatten öppna, fast våren varit tidig. Nu har åter 
några dagar snögat. I Rom har ni väl så ljufligt nu att t o m litenliten om 
par veckor kan börja på att få supa luft. 

4. . . Något skrifvit af Rbgs hand åt Miss Howit skall jag uppsöka till 
nästa bref. Det lär väl vara Walters exemplar af Rbgs dikter som finnas 
här äfven mina lappris böcker ligga inlaggda för Er räkning. En gång 
ernade jag ge ut ett nytt häfte Teckningar och Drömmar, men stoppade 
den åter i lådan. Kanske de efter min död anses trycksvärta värda.5  Led-
samt för mig var att just af denna bok som jag dock anser kunna hafva 
väckt intresse, kom nästan intet exemplar till Sverige än mindre till Dan-
mark, och hur det är så ville man dock att folk skulle läsa hellre det 
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bästa än det sämsta man skrifvit. Och jag är dock stundom så djerf att 
mig synes der finnas ett och annat olikt hvad hela verlden skrifver sam-
ma och samma ... 

1  Valter Fredrik, f. 11. 3. 1871. 
2  Lina Runebergs morfar var den framgångsrike affärsmannen, kommerserådet Israel 

Sucksdorff i Lovisa, g. m. en dotterdotter till skeppsredaren och grosshandlaren Elias 
Unonius. 

3  Selim Lemström, f. 1838, prof. i fysik 1878. G. 1873 m. Alma Mechelin, dotter 
till statsrådet Gustav Johan M. o. Amanda Gustava Costiander. 

4  1852 utkom i London ett litt.historiskt arbete av William Howitt (1792-1879) 
och hans hustru Mary Howitt (1799-1888), The literature and romance of Northern 
Europe, constituting a complete history of the literature of Sweden, Denmark, Norway 
and Iceland, 2 bd. Där säges om Runeberg att han utom all fråga är »en av de san-
naste och största poeter i Norden. Han fattar livet, sådant idet verkligen är, i starka 
och rörande former . . . i detta hänseende står han vida över alla Sveriges skalder.» 
Mary Howitt gjorde flera övers. från de skandinaviska språken. — Encycl. Brit. bd 11. 
BAIII 156 f. HT 1852 nr 32. 

5  En ny upplaga av Teckningar och drömmar i urval, utg. av Karin Allardt Eke-
lund, kom ut i tryck 1944. Utöver stycken ur första uppl. ingår Ella vid Vastusjaur, 
publ. i Tidskrift för hemmet 1869 samt de lyriska bidragen Bittrast, ur kalendern Axet 
1868, och Den fängslade bardens maka sjunger, FT 1877. 
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Borgå d. 5 maj 1871. 

Mina älskade Barn! 

Tusenfallt tack för Edra bref af d. 12 aprill. 
... Nu gissar jag väl att liten fått sig namn, annars blir han ju så stor 

att han tar pressen i kragen eller krafsar honom i syna. Jag rätt undrar 
huru ni haft att taga till faddrar åt pyret. Stackars min lilla snälla Lina 
som råkat ut för bröstböld ... Ja, nog talas det mycket vackra saker om 
ett barns födelse och visserligen har det sin stora underliga glädje med 
sig, men nog är man vanligen, synnerligen sedan man fått flere än det 
första barnet, så pass inpyrad i mycket prosaiska bestyr, så bråkad och 
utfaren att man icke just mycket hinner tänka på annat. Få dock barnen 
vara friska, och man sjelf någorlunda helst kommer sig till krafter så 
brukar dock efter 6 veckor man räkna sig åter höra till menniskors an-
tal, men nog är det nästan så att en gift qvinnas bästa år äro ett qvarn- 
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lif. Ledsamt är visserligen att Ni äro så ensamma, skilda från vänner och 
fränder, men också måtte det ha sin stora ljuflighet i många fall att så 
kunna vara alt för hvarandra. Och sen är ju Du ändå, min Lina, högsta 
hönset i korgen, då Walter är så der snäll som jag tror honom vara, om 
än Du i Din kärleks fullhet än prisar honom litet mer än han förtjenar. 
Nog får man ock, om än man lefver i hemtrakterna bra mången gång 
ligga ensam och hjelplös nog, då betjeningen oftast är temligt likgilltig 
i den saken, och dessutom verkligen ha mycket annat att göra än passa 
upp en, då de ha att äfven ersätta i st.f. alla de göromål frun eljest sköter, 
och ofta nog herrn just genom det han saknar hennes vanliga uppassning, 
är så mycket kinkigare att få i lag, störd i sina vanor och derföre kanske 
knottrig o.s.v. Ja, hvarje förhållande har sitt goda så väl som sitt onda. 
Det fägnar mig dock att ni har tillgång till att få någon hjelp af en 
dugligare person, som Lina säger den der Mari vara, då den andra alltid 
är en »vandringsman». Nej så grymt jag preglat en hel fin tät sida i bara 
prat, och har dock mycket att säga: Hvad jag ej får glömma är att Caro-
lina bedt mig säga det hon fruktar sig hafva miss skrifvit summan af de 
pengar Walter har qvar i H:fors. Det är nemligen 450 m Du der har 
icke 550 som hon torde hafva skrifvit. 

Runeberg har nu åter ett par veckor varit skralare. Det vexlar så 
Med blommorna pysslar jag något, har som bäst 40 rosor utslagna. 

... Fredrik har nu varit par veckor i H:fors. Lyckades komma just 
dagen efter den stora kattserenaden' och fick sålunda vara med om all 
uppståndelse som skall varit mycket stor. Ännu har ej från högsta ort 
kommit något afgörande. Emellertid tycks man nu efter par veckors upp-
rördt lif, hafva återkommit till det vanliga. Men under rörelse perioden 
hvarken lästes eller tenterades eller gjordes annat än pratades och sam-
manträddes o.s.v. Fredrik satt i Nyländningarnes utskott för afgörande af 
saken der och påstår sig ha der skrikit och talt sig hes. Bland de nära 
1.000 personer som serenaderade, lära varit omkring 200 studenter. I alla 
granngårdar hade tillsagts på förhand om hvad som förestod att folk ej 
skulle bli skrämda. En i en granngård bosatt rysse hade varit alldeles för-
tjust öfver slik uppmärksamhet. Cygneus, närmsta granne, hade vid un-
derrättelsen om tillernad serenad sagt: »hm! jag har ju ock fått min del 
af Nordqvist». Cygneus som aldrig kan glömma sig sjelf, tyckes hafva ej 
ogerna sett historien emedan Nordqvist i den famösa artikeln mente att 
det vore landets poeter och historieskrifvare som gifvit finska folket en 
falsk föreställning om sina mäns vigt och värde. 150 stentuppar köptes 
hos Andsten, alla hvisselpipor ur depoten. Nordqvist sjelf hade ställt sig 
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i fönstret belyst af tvenne ljus. Detta trots retade folkmassan, och sten-
tupparna började flyga in genom rutorna, (de skola sedan af hans barn 
med stort nöje uppsamlats). Lurar, horn alla möjliga skrällande saker. 
Ena skaran af bullrande gick andra samlades i stället, oväsendet stort. 
»Viel geist aber keine harmonie» hade Kapellmästar Faltin2  yttrat. 
Kothen3  disperat. Generalguvernören säges varit ond på Nordqvist, som 
väl på hans tillsägelse gjort artikeln, men illa, så att när Adl: fick se 
den, han skulle yttrat att folket väl icke skulle kunna fördra detta. Få 
se hvad nu slutet blir. Trångt hållas vi nu för tiden och det politiska 
missnöjet som alldeles hade tystnat af under de tre år vi hade en slags 
tryckfrihet, gäser nu åter upp och Gud vet hur länge de hålla på med att 
retas om de ej till slut lyckas uti att verkligen åstadkomma oroligheter. 
Att tidningarna jemnt indrages ser ni af hvad jag sänder Er. Nu hörs nya 
skärpta förändringar i presslagen tillkommit. Redan förut ha tidn: varit 
så bundna att de just ej fått yttra nånting och derför ock ha så föga af 
intresse att säga att man knappt vet hvad man skall anse löna mödan 
sända till er, då det ej vill löna att sända utrikes nyheter öfver Finland. 

Nå, icke tycker jag att det är så säkert att Hackman ännu ej kunde 
beställa något vid återkomsten från Neapel. Jag tycker just han kunde 
så göra — 

Nog ville jag dock lefva att ännu få se Eder, dyra, kära alla ni fyra 
så innerligt om hjertat liggande, sorgligt är att jag icke kan få höra de 
små kära rösterna af de små älsklingarna, min hörsel har nu sednast tagit 
till den grad af, att det är endast med svårighet jag als kan höra ens 
bekanta röster, tyst och ödslig är så min verld, än mer än den i alla fall 
vore. Man brukar just icke vara vacker i den ställning Bastman såg Dig, 
på porträttet der du sitter med Carl, är Du så vacker som nånsin, mycket 
vackrare än på något annat porträtt af Dig, visserligen ej den 15 årigas 
utseende, men den mogna qvinnan. Nå ja, icke plär man just bli vack-
rare af alt barnkammarbråk, men lustiga äro folk med sina artigheter. 
Emot alt hvad man trodde blef våren mycket sen. Ån håller nu först på 
att småningom bli isfri, men är det als ej ännu. Par veckor drar det väl 
innan seglatsen kommer i gång. Så kommer väl ock Narcissus. Men med 
hvem den sändes minnes jag ej. Jag börjar längta efter honom. Vi få 
prydnader i vår numera af ingen gäst besökta salong. Gabriel har som 
ett minne af den bortgångne brudren gett oss hans bordstudsare4  som lär 
vara en vacker och dyrbar pjes, jag har ej råkat närmare betrakta den. 
Jag fick mig dessutom 1/2  dussin fruktknivar. Få nu se hur man kan 
vackert få alt uppställt. Mig synes de äro orimligt dyra på sina pelare 
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och piedestaler hos gipsarne. 60 m. hade Wallgren betalt för den på hvil-
ken nu Merkurius står. Jag var inne der nyss och såg gossen på sin plats, 
och så söt och snäll är han att jag blef helt glad. Har god plats, god dager 
och tycks i huset vara en rigtig favorit. Hur det nu kan och bör ställas 
med exposition vet jag ej rätt. Bad Strömborg nu till en början derom 
vidtala med Wallgren. Först och främst är det tråkigt att det drar så 
långt innan öppet vatten blir, att väl expositionen i H:fors blir nära slut 
dessförinnan. Så är jag rädd för transporten. Strömborg mente att bäst 
vore föra den oinpackad blott med säker eskort. Att få den i fotografi 
ginge sen nog lätt om den är i H:fors, men afgjutning, se det vore jag 
särdeles häpen för. Vågar Du Walter exponera den för att förderfvas, 
då du ej ens sjelf är på orten och kan bevaka den? Grufligt rädd vore 
jag, och jag gissar Wallgren vore bra häpen. Brukar det ej hända att de 
förderfva originalet? Å andra sidan kan jag väl tro Du gerna ville ha 
den i Rom, i hopp att få åt någon göra den i marmor ... Dahlström 
tycks ha haft samma känsla som jag något kände vid den Dietrichsonska 
artikeln. Han hade sagt åt Fredrik att han ej velat ge den till nån tid-
ning, för det ideliga talet deri om Runeberg (far) och hänvisandet till ho-
nom som roten och upphofvet till alt hos Walter. Hur skulle man få tag i 
det engelska blad der miss Howitt insändt sin uppsatts. Det skulle här göra 
effekt att få om Walter veta något ur ett engelskt blad. Månne i »Art 
journal»? Men vet man än namnet torde vara svårt få numetern, ej 
omöjligt dock kanske blott man vet bladets namn, och hvilken nummer 
vore väl ock nödigt veta. Robert korresponderar med flere personer i 
England, och tycks kunna få uträttat der hvad han behagar. 

Gratulerar till Nobels5  beställning. Det var galant. Få se hur det går 
med Hofvings. Nog gissar jag dock han om möjligt hellre ville ha en sta-
tyett än en byst, att dämma af hvad Rob. först skref i saken, vet dock in-
tet säkert. Icke vet jag om funderingen att ta ämnen ur kända böcker är 
så illa. Det är ej så godt hitta på att göra något nytt af de gamla kända 
grekiska herrskaperna, och hvad äro heller de till en stor del annat än 
från sin början tagna ur skrifter, ty icke tror jag att sjelfva mythologin 
som tradition var stort mera formad än t.ex. den finska. Poeternas och 
konstnärernas arbeten gaf dem form, fastställde typerna. Och just i dessa 
numera af alla kända typer, synes mig ligga så väl en fara som en fördel. 
Märkbart har ock den såkallade nordiska mythologin under de 50 år 
jag kan minnas, hunnit utbildas och taga form, så totalt formlös den ännu 
i min barndom syntes äfven t.ex. Geijer som rakt utdömde möjligheten 
af dess användande för konsten.6  Men huru ville de begagna Rbgs dik- 
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ter för skulpturen? Det blefve rätt nätt att se figurer i frack uniform, hatt 
o.s.v. Eller t.ex. som på vignetten till Hanna, eller studenten i uniform 
och flickan i krinolin o.s.v. Möjligen kunde i detta af seende något t.ex. 
Morannals död eller annat ur kung Fjalar vara begagneligt der dregterna 
kunde vara möjligare. Säg Du ingenting om braxen, kära Lina. Hvad 
vore väl behändigare än modellera en sådan och säga om Joukahainens 
syster, nog finnes hon derinne. 

... Men i öfrigt, var ej så högfärdig heller kanske nog ännu att den 
till fisk halft förvandlade flickan, kan bli ett lika berömds arbete, som 
den till lager halft förvandlade Daphne. Skall man kunna tro Italienarnes 
historier om de amerikanska konstnärerne? Men det var ju ett fruntimmer 
som modellerade Linkolns statyn? Dock sådna finnes väl många, men jag 
vill minnas det var nån slags national subscription, conkurrens af konst-
närer o.s.v. dervid. Naturligtvis var ingalunda min mening att ge något 
råd att följa angående Psychegruppen, skulle jag än sett den, vore jag 
dertill ej kompetent, men det föll mig blott in att yttra ett infall derom, 
då jag hörde att det äro så få vindar som bära henne och så stora att de 
icke mera kunna kallas »fläktar» utan blir verkliga vestan»vindar», som 
väl ock kan behöfvas för att bära en hel menniska. Jag har litet det felet 
med hvad Dig Walter angår, att jag alltid fruktar och tänker: må han nu 
ändå blir något bevändt med o.s.v. men måste tillstå att när jag ser något 
af dina arbeten, d.v. säga Silengruppen och Merkurius, flere har jag ej 
sett, så behaga de mig särdeles, rätt mer än jag skulle vågat tilltro mig, 
sjelf att begripa att tycka om ett skulpturverk, då jag är så alldeles okun-
nig i ett sådants bedömmande. Låt nu veta hvad Du vill angående afgjut-
ningen af Merkurius, för den saken är jag helt rädd. Icke kan jag annat 
tycka än att det borde vara bra att ge bysterna. Skall försöka få höra 
Dahlströms tanke, vet dock ej på hvad sätt, då väl nu ej Fredrik snart 
far dit. Broder Gabriel har skänkt till studenthuset den byst af Rbg i 
marmor som vi i tiden gåfvo broder Fredrik. 

Rbgs stilprof följer åt Miss Howitt. Att det är gulnadt måste ur-
sägtas då man vet att det snart är 8 år sen hans hand domnade för alltid. 
Hon fortfar alt att skrit va och publicera. Stundom faller mig i hågen nå-
got af mina otryckta stycken, jag tar kanske fram det, ser på det, ja 
någon gång ögnar här och der och tänker, kanske förmätet nog, »visst 
kunde ju det der förtjena tryckas, jag vill skicka det till någondera af 
de svenska blad som af mig begärt bidrag.» En stund derefter stoppar jag 
det i påsen igen och der blir det. Underligt är detta behof att meddela 
verlden hvad man diktat. Är det äregirighet eller hvad är det? Visst skulle 
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det kunnat mycket varit mig till förströelse och gjort mig godt, om jag 
i st.f. att förstöra det mesta af hvad jag skrifvit, skulle ordnat och utgifvit 
det, men alt har somnat. Underligt är, när man ibland i nån gammal 
tidning råkar stöta på med hvilket välvilligt beröm mina teckningar mot-
togs, att tänka på att ändå min penna skulle få skänka mig så ringa glädje. 
Dock nej, icke ringa, goda, ljufva stunder har den skänkt mig många, 
och hållit mig oppe i mången pröfning, men då man råkar vara qvinna, 
och än värre en celeber mans hustru så måste man minnas att: Lik ej få 
titta, och gömma sina tankar för sig. 

• • 

1  Bakgrunden till studentdemonstrationen, kattserenaden, den 15 april 1871 var en 
artikel i FAT mot insamlingen för ett monument över veteranen C. V. Malm. Med sina 
insinuanta formuleringar och osanningar var den sårande för ungdomen. Möjligt är att 
professorn i ryska språket och litteraturen A. F. Nordqvist icke hade författat artikeln, 
men han var huvudred. för FAT, där den publicerades. Händelsen omtalas i FAT 20. 4. 
Övriga tidningar var icke tillåtna att beröra saken. 

2  Richard Faltin (1835-1918), kapellmästare, kompositör. 
3  Casimir von Kotben (1807-80), t.f. vicekansler, ordf. i skolöverstyrelsen. K:s 

impopularitet ökades då han självrådigt skärpte det straff som disciplinskommitt6n ådöm-
de de demonstrerande studenterna. 

4  Pendylen Har sin plats i salongen i Runebergs hem i Borgå. 
5  Alfred Nobel (1833-96). 
6  I sin avhandling »Betraktelser i avseende på nordiska myternas användande i skön 

konst» betecknar Geijer den nordiska mytologin som icke användbar för bildhuggar-
konsten och vill inte heller oreserverat erkänna att den är användbar inom målarkonst 
och poesi. Geijer anser de nordiska gudarna i alltför hög grad sakna sinnlig bestämd-
het och åskådlighet för att lämpa sig för konstnärlig bearbetning på samma sätt som 
den klassiska gudavärlden hade gjort. I nyhumanismens anda framhåller Geijer, att 
grekerna blivit mönster icke som greker utan »emedan de i sina bildverk så fullkomligt 
uttryckt det allmänt och rent mänskliga i nästan alla dess skiftningar.» 

121 

Borgå d. 29 maj 1871. 

Mina älskade Barn! 

Hvad jag nu först bör säga är det märkeliga att jag varit rest till 
H: fors. Det beslöts att sålunda lättast och redigast slutliqviden för sö-
nernes arfsaffärer kunde uppgöras. Jag emottog då i förvar äfven Walters 
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aktier i Forssa bolaget, jemte tillhörande kuponger, hvilket alt jag med-
förde till Borgå, att här förvaras. Borgs redogörelse medföljer härhos. 
Huruvida skäl är att sälja någon del af dessa aktier är en sak som bör 
noga besinnas. De synes nu på sednaste tider hafva tagit favör, börja vinna 
förtroende och sägas betalas minst al pari. Alt detta talar för att behålla 
dem; och framför alt den stora devidend de dessa sednaste år betalat. A 
andra sidan åter är det något väl stor risk att hålla så på ett kort hela 
Din förmögenhet, att Du skulle bli platt ruinerad om Forssa ramlar. 
Nog tyckes nu alt se mycket bra ut, men t.o.m. om alt verkligen är så 
solidt som det tycks och tros, så kunna olyckor, eldsvådor etc inträffa 
som tillintetgör förhoppningarna. Jag skall härom tala med de af sö-
nerne som jag snart hoppas träffa och sedan meddela hvad de tycka. 
Möjligen kunde också tänkas så att alt nu kunde stå orubbads till dess 
Ni, vill Gud, nästa sommar hemkomma. 1 Juni månad brukar devidenden 
utfalla och bör Walter derföre skicka fullmakt att uppbära och qvittera 
den. Torde vara bäst lemna öppet rum att inskrifva namnet på kommis-
sionären, då jag ännu ej vet hvem som får kommissionen. Torde väl 
skrifvas ungefär så: fullmakt för  att lyfta och qvittera mig tillfallande 
devidend för år 1870, å aktie brefven N:o 346 till 355 i Forssa 
fabrik datum — namn, (eller något dylikt.) Den Dig åliggande andel 
i omkostnaderna för arfvets lagliga bevakning etc, stor 253 m 80 p. har 
af Fredriks arfsmedel i contant blifvit utlaggdd, hvilka altså komma att 
afdragas af de pengar som i Juni uppbäras å Forssa kupongerna, och beta-
las Fredriks utläggande. jemte fullmakten bör Du också gifva ordres om 
huru de troligen 4 å 5.000 m som då utfalla skola användas i öfrigt. 
Antagligen behöfva ni dem nu icke Eder tillsända, då som jag tror Du 
ännu icke lyftat ens de för konstlotteriet i höstas influtna medlen och 
åtminstone ej sista smulan af den summa Carolina förvaltat. Ett sätt att 
använda dem vore att köpa Hypoteksförenings obligationer de ge 5 % 
ränta och kunna vanligen när man vill finna köpare som inlösa dem. Ett 
annat sätt är att deponera dem i Föreningsbanken med fyra månaders 
uppsägning då jag tror de ge 4 %. Med kortare uppsägningstid ge de 
lägre ränta. Sedan Walter nu är kapitalist kan det intressera Eder att 
veta det räntan börjat vela nedgå från 6 till 5 %, dock ännu ej allmänt. 
Gabriel har på Borgs proposition om grafvård, svarat att han anser alla 
arfvingarna gemensamt böra i proportion af sitt arf bekosta den. Detta 
synes mig väl i det hela icke vara precist det rigtiga, ty likaväl som kista 
och öfriga begrafnings omkostnader, torde grafvård bordt utgå af boets 
medel, men likaså anser jag alldeles afgjordt att intet inpass häremot bör 
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af mina söner göras, utan att ni böra förklara eder villiga härtill. Antager 
man att ni en byar af arfvingarna betala en procent af arfvet, så beror på 
huru värdet å aktierna beräknas, men ungefär 1.000 m blefve det sålunda 
eller antar man endast en half procent så blefve det 500. Nå äfven för 
detta sednare pris torde väl en anständig vård kunna fås. Egentligen be-
höfs väl ej annat än en vacker uppstående sten. Äfven hvad Ni härom 
mena, bör i nästa bref sägas. Men ännu en annan utgift ville jag föreslå. 
Mig synes att Ni bröder alla sex borde lägga till summan t.ex. 20 å 25 m 
hvardera, för att derför köpa åt Moster Carolina en gåfva att uttrycka er 
tacksamhet för alt hennes myckna besvär så väl med Morbrors vård som 
med hans affärer, så väl de sednaste åren af hans lefnad som i synnerhet 
efter hans död. Äfven härpå skall Du i nästa bref svara. Härtill kunde 
passa ett vackert album med morbrors och allas Edra porträtter, eller 
kanske ett litet skriftyg af silfver, ja en vacker brosche, nog hittar man all-
tid på något, blott ni alla bli ense om att ge något. Värst är att hon nu 
flyttar till landet, så innan dess ej hinnes. Också anser jag alldeles nöd-
vändigt att Du Walter, skrifver ett högst artigt tacksägelse bref till Mos-
ter, och så ett dito till Borg, och det ju förr dess hellre, sedan nu Du fått 
Ditt arf omhanda d.v.s., att jag egentligen fått det omhanda, men som 
det ej kan sändas till Rom är detta detsamma — 

... Har jag skrifvit om den lilla obetydliga present Fredrik fått af Isu 
Sucksdorff? Ej mer eller mindre än en segelslup! Jag är högst flat öfeer 
en sådan hiskligt stor present. Fredrik reste för några dar sen till Lovisa 
för att afhemta den. Enligt i förrgår emottaget telegram skulle han afresa 
derifrån samma dag eft.midd. Ännu synas de ej till, vädret har varit så 
lugnt att det väl går mycket sakteliga. Hvem han har med sig från Lovisa 
vet jag ej, men någon lär det vara. Fredrik Elfving kom en dag i förra 
veckan med ångbåten från H:fors till oss och afreste följande dag mot 
aftonen till Lovisa. Han var smått i beråd att hit återsegla med Fredrik, 
trodde dock att det ej skulle bli af, utan att han skulle ånga gerad från 
Lovisa till H:fors. Det kan jag berätta Dig Lina, att mitt gamla hjerta blef 
helt varmt för den unga snälla gossen. Han är ju alldeles utmärkt söt 
och behaglig snäll och intelligent, just ett rigtigt hjertekorn. Och så 
lustigt lik Dig sen, att det är som man skulle se Dig för sig. 

... Kapten Bastman hemkom med sitt skepp för några dagar sedan och 
skall ha Narcissus med sig, d.v.s. »en låda» har man sagt mig. Han fär-
dades till Hammars med samma ångbåt som jag till H:fors, och Wallgren 
som for med honom, trol. på visitation, sade att han torde komma med 
mundtliga helsningar. Det är alt hvad jag hittils i saken vet. 
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På konstexposition var jag i H:fors. Med stor vedermöda flygande i 
luften så nästan föreföll det mig att komma uppför den luftiga trappan 
der svindel griper en för hvarje steg. Nå upp kom jag och ned äfven 
sen utan att komma med hufvudet först ned. Trappan i nya laboratorium 
är mycket vacker, men icke gjord för folk som lätt svindla. Merkurius 
är nu exponerad. Otto Schauman förde den till H:fors bestyrde om alt 
hvad dermed sammanhängde och lofvade bestyra om dess fotografierande, 
genom samme fotograf som skall deruppe taga åtskilligt annat ock, men 
icke Hård, ty han skall vara så omöjligt lat att man ej får honom till 
något, lofvar och lofvar, men blir intet af. Dagbladet kan reta en sten 
genom sin avoghet mot Walter. Icke tyckes nu ankomsten till exposition 
af ett skulpturverk som dock vunnit bifall i Köpenhamn vara en så all-
daglig företeelse att det ej skulle löna mödan omnämna, men nej, icke 
en halfdragen anda derom. Takanens gosse med hunden och Merkurius 
stå på hvar sin piedestal milt på golfvet, kanske fyra fem aln från hvar-
andra. Takanens syntes mig sämre än jag af fotografin skulle gissat, men 
alt bra nog för hans år som nybegynnare. Otto sade att högst få se på 
skulpturverken. Jag varsnade det ock. Ganska mycket folk var uppe, men 
jag såg ingen stanna vid dessa — Dertill skulle ock behöfvas fingerpek-
ning, men för sin sena ankomst kom Merkurius ej ens i katalogen. Gif 
ordres om jag skall bjuda till att få den afgjuten, men bra rädd är jag för 
kommissionen då du ej sjelf kan öfvervaka att det ej förstöres. Otto näm-
ner i Hufvudstadsbladet om att Merkurius kommit till exposition.' Jag var 
litet »arg» öfver att man tycks ta saken så kallt, så att jag ej kunde låta 
bli att vara en smula spetsig då jag talte med honom, d.v.s. jag sade att 
det skulle fägna mig om arbetet i FI: fors skulle vinna helst fjerndelen 
af det bifall som i Köpenhamn kom den till del, men att jag just ny-
ligen hört att H: fors publik skall anses för en af de mest kritiska i verl-
den, tilläggande att jag dock trott Köpenhamnarne om någorlunda konst-
vett — Otto är nog Walters vän och »trotjenare» som skräddar Lager-
träd2  kallade Runeberg, men det finnes ett parti som icke kunna förmå 
sig att erkänna Walter, det ser ut som om de ansåge deri ligga något ned-
sättande för Sjöstrand. Just som de ej båda skulle rymmas »i stora Suomi» 
Bli de nu ej hyggliga mot den lilla näpna Merkurius, så går det dock 
nästan väl långt. I allmänna tidningen3  pågår en redogörelse för expo-
sition, jag skall söka att få läsa den. Berndtson, dess författare, torde göra 
Walter rättvisa, han har så gjort förr och har i allmänhet mera omdöme 
i konstväg än våra s.k. konstdomare här. Ekmans Wäinämöinen såg 
jag nu. Håhå, det var en svår kolorit och icke behagade mig hela histo- 
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rien als. Mest dock sjelfva kompositionen. Lindholm och Munsterhjelm, 
de ständiga rivalerne om publikens gunst, synas mig goda målare båda. 
En interiör af den sednare som ingen omnämnt, en liten tafla, behagade 
dock mig. Janssons nu hastigt berömd blifna tafla, kortspelande ålän-
ningar, är galant. Särdeles präktiga expressiva figurer. Synes mig dock 
ännu ha någon hårdhet eller skärpa i utförandet, något som erinrar om 
Knutsons figurers. ?även Liljelunds4  ett par taflor syntes mig ej utan att 
antyda anlag, dock ha de, syntes mig, något hårdt och svarfvat, något som 
påminner om Godenhjelms5  svarfvade dockor på de taflor jag af honom 
fordom såg. Reinholds porträtter6  äro bra. Löfgrens berömda flicka, 
porträtt, syntes mig ej förtjena så stort beröm. Ja, icke minnes jag nu i 
hast något som kunde vara af intresse — ah jo Falkman. Han exponerar 
en mängd alt lika underliga ingalunda behagliga saker. Jag yttrade åt 
någon att han synes vilja åstadkomma något ovanligt och origenellt, och 
fick till svar: säkert är att han ej får några imitatorer. Ett nyss upptaget 
vinterstycke af Munsterhjelm såg jag ock, ett annat dito men om af ho-
nom eller Lindholm mins jag nu ej, de behagade mig icke. Båda voro 
nordisk vinter i sin gråkallaste form, icke en solglimt på drifvan eller en 
rodnad i skyn eller något som dock ger poesi äfven åt ett vinterlandskap. 
Kanske dock att felet låg till nån del i mina ögon och att tiden var för 
knapp för att hinna rätt orientera sig med något. Jag behöfver alltid länge 
se på en tafla för att fatta den, om jag ens sedan så kan göra. Walters 
väns och gynnares, Dahlströms verk, studenthuset, synes mig deremot 
vara vackert och galant. Festsalen utmärkt vacker. Men den nisch i hvil-
ken han ernat plats för Apollo och Marsyas är, om studenthuset verkli-
gen får gruppen, bestämdt alldeles för låg. Rum för piedestal finnes åt-
minstone als icke. Exponera nu så snart den blir färdig, gruppen, alt hvad 
exponeras kan i utlandet, kan den komma hit med förut vunnit namn, så 
ha de svårare att här ignorera den. Augusta Hisinger talte ock i vintras 
om huru hon och, om jag rätt mins, fröken Blomqvist7  sutit och för 
hvarandra laggt ut sin harm öfver ett visst partis bemödande att undan-
skymma Walter. Jag borde med rätta ej skrifva om alt detta då ju Walter 
här ändå har så många som på alt sätt hylla honom och vilja honom väl, 
och uppskatta hans konstnärskap, men jag medger att jag förargas af det 
nämnda partiets vrånghet och träter derför i ondskan, kanske orättvist. 

... Vi ha nu den 30 de. I går på eft m. kommo såväl vår Fredrik 
som Fredrik Elfving seglande med den omtalta slupen, och den sednare 
lemnade oss för en stund sen och for med ångbåten till H:fors. Fredrik 
hade nu så omställt angående den alt för stora gåfvan af slupen, att han 
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blott har den som lån för i sommar och i höst återför den till Lovisa och 
detta var bra, ty den altför stora gåfvan oroade mig — 

Farväl mina älskade barn. Ack den som ändå finge se de der kära små 
barnen. Tala ändå för den äldre om farmor och farfar, han kan lära sig 
förstå att de hålla af honom. Lycka och glädje önskar Eder i rikt mått 
gamla mamma F. Rbg. 

Nu äro ni ju rikt folk och behöfva ej så se på styfvern, och kunnen ju 
ställa beqvämt för Eder. Tag nu så betjening att ej Lina behöfver öfver 
höfvan bråka. 

1  I en artikel om Kfs exposition i Hbl den 21. 5 nämner BOS helt kort att exp. 
utökats med några utmärkta konstprodukter bl. dem Mercurius, utförd i Köpenhamn. 

2  Bland de original i Borgå som särskilt intresserade Runeberg var skräddaren Lager-
träd, en liten spinkig man med kantiga drag. Under många år gjorde han inte bara gymna-
sielektorns »prästkaftaner» utan över huvud allt skräddararbete som kom i fråga hos Rbgs. 
Små brevlappar i Runebergsarkivet i Borgå som »Mig fattas 4 rubel i en råghandel. Lager-
träd.» eller »Var så hygglig med 50 kopek. Lagerträd» ger en antydan om deras goda för-
hållande. — BAII 29-30. 

3  I nio nummer av FAT mellan 8. 5. och 6. 6. ingår en redaktionell artikel om 
Kfs expo 1871. Om Mercurius skrives den 6 juni »Bilden är vackert tänkt och for-
merna mjukt och ledigt behandlade». 

4  Arvid Liljelund (1844-99), lärare vid principklassen i Helsingfors 1869-71. 
På exp. 1871 var Liljelund företrädd av 1. Porträtt av artisten själv 2. Porträtt av arkitekten 
B. S. 3. Porträtt av arkitekten K. N. 4. Interiör från Lappfjärd, söndagsmorgon 5. In-
teriör från Lappfjärd, söndagsafton. 

5  B. A. Godenhjelm (1799-1881), stud. fr. Borgå gymnasium 1817, vice härads-
hävd. Började sina konststudier vid 30 år i Stockholm och Köpenhamn. Lärare vid Kfs 
ritskola 1848-69. Genre- och miniatyrmåleri. 

6  Bernhard Reinhold (1824-92), tysk porträttmålare, bodde 1869-74 i Helsing-
fors och besökte Finland ofta senare. Bekanta är hans runebergsporträtt av 1877. —
Jfr Marta Hirn, 113-14. 

7  Målarinnan Elisabeth Blomqvist (1827-1901), fr. 1865 förest. för vårt ista högre 
statliga läroverk för flickor, numera Svenska flicklyceet. 
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Borgå den 4 juli 1871. 

Mina kära! 

Alraförst måste jag väl berätta Eder den stora nyheten att, för att begagna 
Lorenzos ord, Hannes begått »den dårskapen att på gamla dagar gå sta 
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och förlofva sig». Hans flamma torde väl vara eder ända till namnet 
okänd, heter Edith Levon, dotter till ett kommerceråd i Wasa och af 
menskligheten länge bestämd åt Hannes, ja jag tror innan han hade hunnit 
se henne. Hon skall vara mycket söt och vacker, en gång i fjol hade Lo-
renzo sett henne och skrifver nu om henne att »hon verkligen var så vac-
ker att det var ett nöje att skåda hennes fägring». Nå det kan vara godt 
och bra dermed, men icke anser jag just fägringen för någon vigtig part 
i iifvets lycka, eller rättare ägtenskapets. Att fadren skulle vara förmö-
gen antages naturligtvis om ett kommersråd, men är naturligtvis hvad en 
handlande angår föga att veta eller räkna på, men också något för hvilket 
Hannes bör kunna vara i det närmsta helt likgiltig, då han bör kunna 
särdeles bra slå sig ut dessutom. En anledning till något bekymmer kunde 
vara att hon för åtskilliga år sedan som barn fick en leksak i halsen som 
först plågade henne, sedan småningom upphört att besvära, men anses 
sitta qvar. Nu skall hon vara frisk och rask, och man måste väl antaga 
att Hannes som läkare sjelf, måtte tagit med i beräkningen huruvida mer 
eller mindre olägenhet i en framtid kunde vara att frukta. Omkring 18 år 
gammal lär Edith vara. 

Hvad som är högst brådskande är att Du, Walter, må sända full-
makt (kanske bäst till innehafvaren) att lyfta devidenden för 1870 å 
Dina aktier i Forssa aktiebolag. Penningarna, 5.200 eller var det 300 
m om jag nu rätt minnes, utgör årets stora devidend, och att låta en sådan 
summa ligga räntelös gör en fyra fem m. i veckan i förlust. Också bad 
jag Dig låta veta huru med denna summa här bör ställas, då du förmod-
ligen icke behöfver åtminstone allt. Rbg. har i år laggt litet pengar i 
Hypotheks fören: 44 1/2  procents obligationer och lära sådna både få 
köpas och kunna säljas när som helst, men deras pris vexlar och om man 
är tvungen att vid bestämd tid sälja dem, så händer att man förlorar på 
dem. Får man vid försäljning så betalt att man ej förlorar af summan, så 
gör genom deverse omständigheter, räntan dock 5 1/2  %. Hvad fören:-
banken ger vid depositioner minnes jag ej nu, men mindre är det. Af 
summan afgår dessutom mellan 2 och 3 hundra m. utlaggda för laga om-
kostnader vid arfvets bevakande, går nu ej att efterse ty om än mitt bref 
förkommit, torde Du känna hur mycket det var, och slutligen afgår ytter-
ligare 20 m, såsom varande din andel i den föreslagna minnesgåfvan till 
syster Carolina hvarom jag skref i brefvet, men måste handla utan be-
myndigande då intet svar kom och gåfvan måste ges innan hon flyttade till 
landet. Ludvig och Hanna som slutligen afgjorde handeln i H:fors, togo 
ett silfver skriftyg å 200 m. Ni söner en och hvar bidraga då med 
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20 m byar, likaså jag med 20 m och Runeberg med 60 m. Gåfvan frambars 
af Ludvig »med ett för tillfället lämpadt tal». 

Också torde jag väl skri/vit om att Gabriel anser Eder alla arivingar 
böra i procent tal efter arfvets storlek bidraga till grafvården. Borg som 
testaments exekutor hade visserligen från början ansett att liksom alt 
annat till begrafningen hörande, vården borde gå ur oskiftadt bo, men 
då nu en gång Gabriel ser saken annorlunda, anse vi att dervid ej bör 
göras tecken till invändning. Nu lofvar Ludvig skrifva till Dig om denna 
sak, altså slipper jag den. Det enda jag ej vet om han nämner eller litar 
på att jag derom skulle skrifva, är att vi här förslagsvis funderat på om 
vi skulle besluta att ge en procent af arfvet. Det blefve för Dig drygt nog, 
hela 400 m. Hela vården kunde då kosta alldeles nära 1.000 m. för detta 
pris borde ju något kunna fås hyggligt. Men som vi äro alldeles utan be-
grepp i saken, så händer väl att ock mindre kunde förslå och i detta af-
seende bör Du vara bättre vetande, liksom i alt livad härtill hörer. Något 
öfver måttan dyrbart och ståtligt behöfves ju icke, men kunde det bli 
vackert vore ju kärt. 

... Ett glads och stort hopp är mig tanken på att möjligen få se Eder 
och pyrena nästa sommar. Rom blir väl hädanefter en dyr ort och konst-
närerna derföre möjligen mindre samlade der. I en tidningsnotice 1  ser jag 
att Walters grupp säges färdig, blott väntande på lägenhet hem. Är det 
så? Men skicka nu ingalunda hem den utan att den varit rätt grundligt 
exponerad i utlandet, ty ett så stort arbete får Du föga en ann gång be-
ställning på, och efter det ansetts lyckadt, så måste det grundlägga ditt 
rygte i verlden. Du är nog så prägtig och bra just dermed att Du als 
icke »för ut» Dig, men Du måste väl dock en smula sörja för att bli känd. 
Får als ej räkna på att exponerande kostar, det är som med handels 
männens annoncerande, det återbetalar sig. Roligt vore om nu det stora 
arbetet verkligen är färdigt. Att Psykes sefyrer förvandlats till serafer, 
som Du snart i tidningarna får se, är löjligt och befängdt. Ljung-
grens boke synes ej än hunnit hit, men annonceras flitigt i svenska blad, 
»med titelplansch W. Rbgs grupp A et M.» Också detta är ett sätt som. 
gör Dig känd. Af 0. S. har jag ej hört ordet om Merkurius blifvit foto-
grafierad, vet ej heller om pilten hit återkommit. 

Med alt mitt perment har jag ännu ej tackat för den vackra ungdomen, 
som fått, troligen oförtjent, namnet Narcissus. Tack tack kärligen. Han 
står nu framför mellersta fönstret i salen, dagern sålunda ej rätt bra, men 
jag finner ingen god plats i rummet åt honom. Hvad han funderar och 
bestämmer med sitt höjda finger, vore nog roligt veta. Vacker är han det 
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är visst. Janssons »i Kajutan» hade Rbg nyss en dag här på besök, och 
så fick man rätt bli bekant med den. Det är en i sanning präktig tafla, nå 
ja ordet präktig kanske ej väl valt, men jag menar duglig, bra. Ludvig 
menar ock att den är verkligen ibland det bättre man ser i denna genre. 
Måtte han nu bara så kunna producera vidare. 

I förrgår var Robert på Deckers3  bröllop på Thurholmen Såltins 
hemkommo, glada att återfå sin i Hfors lemnade gosse rask och frisk. Åt 
folk som frågat hvad Eder lilla gosse heter svarar jag W. F. förmodande 
att han så blef döpt. Jag skulle vara särdeles schreibselig nu, men måste 
in till Rbg som är uppe och redan väntat mig en liten stund, emedan jag 
begärte att få sluta brefvet 

1  Ur ett Brev från Rom av den 9. 6. meddelas den 1. 7. i HD bl.a. att Walter Runeberg 
nyss har slutat en vacker grupp och bara väntar på lägenhet för att kunna sända den 
hem till Finland. 

2  Gustaf Ljunggren, Från en resa. Lund 1871. Med W. Runebergs Apollo och 
Marsyas i tontryck som försättsbild. I uppsatsen »Två nordiska konstnärer i Rom» s. 
105 gör förf. ett besök vid Via di Porta Pinciana i Lina och Walter Runebergs lilla »fågel-
bo» som rymmer kärlek, lycka och glädje. I ateljén vid Via S. Niccolö del Tolentino 
håller W. Rbg på med Apollo och Marsyas, med att hugga den sovande Amor i mar-
mor och med sin fars byst beställd av Orla Lehmann. Senare delen av artikeln berör 
Johan Börjeson. 

3  Arkitekten (över allm. byggn.) Alexander Teodor Decker, g. 1871 m. Adelaide 
Borgström (1846-89), dotter till kommerserådet Henrik Borgström och Karolina 
Kristina Kjemmer. 
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Borgå den 11 juli 1871 

Mina älskade Barn! 

Hvad åter årets nu utfallande devidend beträffar, besörjer, som sagt, 
Borg dess placerande på möjligast rörliga fot, och äro dessa 5.000 m 
egentligen din inkomst för året och kunna således om så behöfves t.o.m. 
helt och hållit för året användas af Eder, ehuru väl det skulle ha sina 
behag också att dermed öka kapitalet, då denna summa för i år ej på 
förhand af Eder kunde beräknas. Tänker Walter åter hugga Psyche med 
sina »serafer» i marmor, så stryker väl devidenden dit. Man litet häpnar 
öfver om Du vågar göra ett sådant förslag, är det att hoppas att få sälja 
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ett så dyrt arbete? Den kostar att ha osåld bra många hundra mark för 
året. Nå det förstår jag ej att bedömma skäl och motskäl härtill, men 
hvad jag tycker mig bestämdt förstå, är att den bör huggas i Walters 
egen Studie, det fann jag ock besannade då jag i går aftons läste Ljung-
grens beskrifning öfver studien, och den kärleksfulla öfver fågelboet dess-
utom. Boken finnes i H:fors, men kommer ej i bokhandeln före Septem-
ber »då folk åter samlas till staden» men Ludvig lyckades par grace få 
ett exemplar åt oss. 

... Nu äro väl Lina och Barnen i Perugia, måtte det göra den lilla godt. 
Luft, luft, så mycket som möjligt. Våra två äldsta barn voro till den grad 
oroliga att den smula ro de funno någon stund, aldrig var i vaggan, utan 
endast på armarna under det man bar dem omkring, och att Ludvig nå-
gon stund fann sig vid att sofva i sin lilla vagn under det jag liggande i 
sängen skjöt den fram och åter, ansåg jag redan som en stor fördel för 
att få smaka helst litet hvila, om än ej sömn, under natten. Kl. 5 om 
morgonen väckte jag pigan för att få sofva en stund, innan redan kl. 6 
sednast 7 morgonens bestyr började. När Lorenzo föddes skulle jag göra 
mig goddagar, ta enkom sköterska, en gumma, efter 6 veckor rymde hon 
och hade sagt att »ingen menniska kunde uthärda att sköta ett så oroligt 
barn», ehuru äfven med honom jag ensam hade nattskötseln, men han 
låg dock i vagga eller bredvid mig i sängen. Walter var en liten stac-
kare som måste få sig en egen liten stoppad kappa hvari han alltid bars 
omsvept, kunde dock stundtals någon timme å rad sofva, men skrek i 
stället ryckvis sina 3-4 timmar i ett gall skrikande, och allesammans 
hade den metoden att bäst som de skreko som ifrigast, blefvo de kolblåa 
i syna och föllo som afsvimmade — Flickan gick bort i andra året, men 
i tillfällig sjukdom, rödsot, först de två äldsta gossarna och sedan Walter 
hade jag första tiderna här i Borgå, der jag ehuru så nära H:fors, var 
lika ensam som Lina nu i Rom ... Runeberg hade ofta fremmande men 
af dem såg jag ingen, eller ock var han ute om aftnarna. Jag var ytterst 
ensam. Jag minnes att jag en gång sade: »om ändå någon helst skulle 
fråga mig: hur mår Dina barn, jag tyckte det skulle varit en tröst då 
de så ofta voro skrala, ehuru de äldre då redan började taga upp sig, fast 
de ännu kolade af bara de skreko. Börjandes från Hannes hade jag sen 
alla rätt snälla barn som kunde sofva om nätterna, ja Robert stundom 
hela natten i en fart, ehuru min nattsömn redan var temligt klen dels 
genom vanan vid mycket vakande, dels genom tvånget att för min altmer 
tilltagande döfhets skull, sofva lätt som fågeln på qvist, för att väckas 
af barnets qvitter. Och se nu hvilka ståtliga raska män det blifvit af alla 
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dessa små pjunklås! Det anser jag helt och hållit att jag har att tacka 
den regim vi beslöt() att följa med barnen, vistelse ute så mycket möjligt 
och redan vid Carlos ålder utan sky för hvad väder eller knappt för svår 
köld, och intet påpelsande och pjunkande i något. Experimentet var vå-
gadt, vi insågo det nog sjelfva, men kunde ock icke annat anse än att 
det borde vågas, för att rädda de klena barnen från ett helt lif af klen-
het och pjunk. Det blef en lång historie om mig och mina barn, men 
jag tänker den kan intressera Lina, dels genom att stärka hennes hopp att 
se sina små piltar innan kort som raska modiga bussar, dels som kanske 
litet stärkande att se huru andra haft det att lefva. En tung omständighet 
för mig denna tid var dessutom medvetandet af den stora skuld vi hade, 
och behofvet att ända in i det minsta gnata på kopeken för att få årets 
debet och kredit att helst något så när gå ihop, då vi dels hade flere 
slägtingar som behöfde delas åt, stora intressen att betala och dertill re-
dan då mycket fremmande, ehuru vi icke hade bjudningar. Och så måste 
man söka jemka så att icke Rbg skulle betyngas af för mycket inskränk-
ningar för knapphets skull. I H: fors hade vi lefvat ett gladt lif, ehuru i 
all enkelhet med många vänner och anförvandter, herrar och fruntim-
mer tillsammans, i Borgå satt jag i nedra våningen under det i den öfra 
sjöngs och var gladt lif, och när sednare äfven fruntimmer började sam-
las hos oss, hant jag knappt deraf ha annat än språnget i den kalla trap-
pan mellan gästerna uppe och köket och barnen ner. Nå, detta är dock 
för mycket sagt, ty nog hade jag sednare sällskap hemma, ja mer än 
nog, så att jag just derför knappt ville komma mig ut när någon gång vi 
ej hade gäster, ty jag tyckte man gerna var ensam då. Det var minsann 
ej många år innan den största sorgen, Rbgs sjukdom kom, efter det man 
hade sluppit bekymren för skulderna, svårigheten att ens för hvarje år 
jemka att det skulle gå ihop och bekymret för de många barnens fram-
tid om någondera af oss skulle gå undan. Och hvad var dock alt detta 
emot den stora sorgen nu? Alt beror på att kunna hålla hjertat friskt, 
att ha mod och kurage, de yttre omständigheterna i lifvet betyda i sjelfva 
verket mindre än den sinnesstämning hvari man sjelf lyckas hålla sig, 
kroppens och själens hälsa. Det tyngsta arbetet är det att arbeta emot 
egen nedstämdhet, just emedan det är ett sådant Sisyfus arbete. Måtte 
nu min lilla snälla Lina, och de små pyrena alla bli rätt raska och för-
liga, nog borde landsvistelse i Italiens ljufva klimat göra mycket. Salta 
bad vore för er alla gods. Icke ha ni skrifvit om ens hvem som voro 
faddrar för lilla gossen. Att han skulle komma att heta Walter Fredrik 
skref Lina, antagligen skedde så, dock vet jag ej fullt säkert ens det. Gud 
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välsigne barnet. Än en sak: icke tror jag Lina behöfver vara så rädd för 
att någon gång ge den lille en smula rogifvande, jag följde i detta af-
seende med de sednare barnen Archiater Törngrens 1  råd och fann det 
godt. »Bättre ge rogifvande ofta nog, än det ständiga att lugna dem med 
att gifva di» sade gubben och förbjöd ätning oftare än hvar tredje å 
fjerde timme. Så strängt kunde jag ej följa regimen, dock något ditåt och 
mycket välgörande fann jag det. 

... Här har varit stort möte i hemmet och nu är det som om en hvirf -
velvind skulle skulle kringströdt dem. Robert som af verkstaden var sänd till 
Mariefors bruk, kom med samma hem på några dagar. Just som han 
skulle gå ned till ångbåten om morgonen kom Hannes hem. Rob: upp-
skjöt sin färd till e.m:ångbåten. Hannes skulle dröja öfver en dag hem-
ma, derpå resa öfver H:fors till Stockholm för att der träffa Edith 
med sina förälldrar, med dem följa på resa till Tyskland och möjligen 
Schv-eitz ... Emellertid blef Ludvig så på vingarna att han ett tu tre 
beslöt sig att resa med Hannes till Stockholm, derifrån han ernade sig 
till Norge. Vi funderade storligen huru han skulle kunna få reda på 
Brauns. ... Som i dag morgon skulle Ludv: och Hannes lemna H:fors 
och börja färden åt Sverge. Fredrik åter seglade i går ut för att bosätta 
sig på Gräsörn der han i fjol bodde, det är nära Suni der Strömborgs bo ... 

1  Johan Agapetus Törngren (1772-1859), prof. i kirurgi och barnförlossnings-
konst 1816-33. Erhöll vid sin avgång värdighet av arkiater. 
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Borgå d. 7 aug: 1871. 

Min egen Walter! 

För brefvet i går af d. 27 Juli betackas. Jag skref genast till Borg och af-
sände fullmakten, jemte ordres att utbetala Din skuld för arfvets beva-
kande kostnaden för Merkurii fotografering o.s.v. och då han hade peng-
arna omhanda, hvilka antagligen genast utfalla, så nödgades jag ock 
be honom köpa och hit sända de af dig begärta 1.500 m hvilket jag för 
större säkerhet bad honom fördela på två vexlar. Jag skrifver nu färdigt 
bref, för att genast vexeln kommer kunna afsända. Resten af myntet 
skulle han köpa upp räntebärande papper för. Nog kommer Du nu i 
yttermera förbindelse till Borg, liksom ni alla för grafvårds bestyret som 
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egentligen ej hör till hans utredningsmans bestyr. Skulle du läst mitt bref 
med rigtig eftertanke då jag först skref och bad dig sända fullmakt, så 
skulle du nog funnit att det var annan än den Du sändt, ty jag redogjorde 
just för att det var till dividenden. På en tidning skref jag hur stor plats 
Borg hade köpt till grafven tror jag, nej Ludvig lär ha varit den som 
skref derom neml, 41/2  alnar i längd 3 3/4  alnar i bredd. Porträtt funde-
ringen skall ej heller Gabriel gilla, så den väl måste förfalla. En okarton-
nerad merkurius har Du väl fått ibland tidningar, en dito kartonnerad 
finnes här, bör jag sända den till Rom? 

Runeberg såg häromdan i porträttboken på fotografin af Lina och 
Carlo och tyckte liksom förr åter så om den, att han bad mig fråga hvad 
Du skulle mena om att åt honom utföra den i marmor, som bas relief 
och bad dig uppge huru dyrt herrskapet blefve. 

Måtte nu alt jemka sig så att Ni nästa vår kunna komma hem. 
Hvart ni sedan hamna, få Ni väl sen småningom besluta icke tror jag 
det vore bra i Finland. Augusta Hisinger var nyss hos mig, hon är el-
jest nu på Kroksnäs (icke är det sannt om hennes förlofning). Hon tycks 
alltid vara Eder så varmt tillgifven. Hon ålade mig att skrifva det Wal-
ter ingalunda må hemsända Apollo och Marsyas innan de exponeras, åt-
minstone i Köpenhamn. Jag tänker häri precist som hon. Det blir ju 
nästa vår en stor utställning — Att Du är så skild från umgänge är ej 
bra heller derföre att Du derigenom lättare glömmes äfven som konst-
när, och ej heller får beställningar. Det vill nu vara ganska snäft med 
sådna för Dig. Nå till våren har Du väl arbete i alla fall. Sådna der 
små figurer om än kopior som t.ex. just af »Narcissus» tror jag nog 
skulle finna köpare. Men framför alt behöfver Du friskt mod och ar-
betshåg. 

... Nu är det afton. Flink expedition. just nu hade jag bref af Borg 
som jag i aftse tillsände din fullmakt och nu sände han vexlarna. Illa 
nog går ej post i morgon härifrån. Finge jag tag i nån bekant resare 
skulle jag i morgon bitti sända detta till H:fors för att der lägga på 
posten. Skyndar derför att göra färdigt bref vet. Devidenden lyftad af 
Borg, utgjorde 5.200 m. deraf vill jag minnas afgår inemot 300, men 
hinner ej nu efterse, och det hade Borg ej hunnit ordna, för att blott 
fort få pengar till dig, d.v.s. vexlar. 1.500 m kosta vexlarna. Hvad som 
öfeer blir köper han papper för. Jag sänder nu ena vexelns prima andras 
sekunda, och om en vecka eller så, den andras prima och sekunda. »Köpte 
pounds vexlar emedan de falla sig billigast på Rom och äro säkrare än 
de franska» Yttermera säger Borg, »till graf vården är mig veterligen 
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ingen fix summa anslagen. Farbror Tengström i J:stad har endast före-
slaget att Walter skulle ansvara för en tredjedel, de öfrige bröderne 1/3  
och assessorn sjelf hvilket förslag af alla torde vara antaget». Här- 
om visste jag icke då jag skref sednast till Dig. Jag trodde ni skulle 
betala efter viss procent af arfvet, och funderingen om 1.000 m in sum-
ma var endast min enskilda fundering. 

Det let ju ej mycket 2.500 Riksdaler vill jag minnas, för en staty In-
geborg (marmor) af Molin, ibland konstverk inköpta i Göteborg nyss. 
Jag hinner ej nu se nogare efter. Svenska blad berömma Kägelspelarn 
af Börjesson. Ja rigtigt priset å Molins staty ... 

Helsa ungherrarna och säg dem att farmor ber dem om att vara rätt 
snälla och låta lilla Mamma få ro. 

Din egen Mamma. 
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Borgå d. 7 augusti 1871. 

Min egen snälla Lina! 

Tack för Dina begge bref som jag i går erhöll. Jag måste nu denna gång 
rigtigt skrifva ett skildt bref till Eder hvardera, så mycket mer som möj-
ligen Walter är i Rom och Du i Perugia, men han lär väl den skälmen 
ej mycket ha hjerta att vara ifrån Dig och de små barnen, tyckes det på 
honom, och synnerligen då Du ej är rask. 

... Men något måste Du göra för att bli raskare. Det går ej an att 
Du för mycket förbråkar Dig med barnen. Du lilla menniska har der-
till ej krafter. Nog vet jag hur svårt man har att underlåta att taga all 
vård om dem, men noga betänkt lida dock barnen sjelfva mera deraf 
att mamma blir i förrtid utsliten, än utaf att nödgas finna sig med tje-
nares vård emellanåt. Carlo blir också redan gamla karlen, snart två år. 
Han får lof att vänja sig ifrån att pretendera mammas hjelp alltid. Led-
samt är väl och helt hjertskärande när de se så förtviflade ut öfver att 
tagas från Mamma, men när de märka att det ej hjelper, så vänja de sig 
småningom. När man har många barn få de ren vid den åldern bra nog 
lof att mest sköta sig sjelfva och vänja sig dervid, men alla barn sträcka 
sina pretentioner så långt som möjligt, och som det ännu ej är rakt omöj- 
ligt att på en gång vårda två, så skrika de derefter Runeberg säger: 
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bed dem ej ge honom mycket kött. Ja, så sägs väl på sednare tider i mot-
satts mot fordom, men mjölk och smör som vore god föda för honom 
torde väl vara svårt om. Icke borde väl potäter numera vara så farligt, 
om än ej alldeles i öfvermått, bara dugtigt smör till, heter det nuför-
tiden. De mina fingo minsann ej mycket af den varan. Icke trodde jag 
den hälsosam, men icke heller hade man just råd till vällefnad i hvad 
man icke förstod anse precist nödigt för hälsan. Olja är troligen ock 
mycket bra. Fisklefver olja vore det säkert, om den ej vore så stygg. Icke 
tror jag det skadar den lille gossen att få litet skedmat äfven, först mjölk 
vatten och socker, sednare skorpvälling, än sednare mannagryns dito, 
men ännu ej på någon tid den sistnämnda, och mycket väl kokad. I syn-
nerhet då du ej är rask, tror jag det så väl för honom som dig är bra 
att späda med skedmat, men hvad jag, tvertemot många andra skulle 
alldeles afråda, är tidig afvänjning 
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Borgå d: 16 aug. 1871. 

Mina älskade Barn! 

... Måtte blott helsa och deraf följande lefnadsmod återkomma, så vet 
man ju knappt hvad mera man skulle ha att önska Eder, så ovanligt gods 
har alt ställt sig för Eder. Tyvärr sannas dock alltid gubben Stjernhjelms: 
»hälsan är allt, allt, allt är als intet, der intet är hälsan».1  

... Jag har redan börjat räkna månaderna tills Ni möjligen kunnen 
börja bereda Er till hemfärd. ... Helt varmt om hjertat blir det när jag 
tänker på att kanske ännu få se Eder och de kära små pyrena, men ack — 
blott se! Höra de små älsklingarnas stämmor, de kära späda rösterna kan 
jag icke, och äfven är det bra litet jag numera kan höra ens Eder, mina 
stora barn ... Huru skola smågossarna finna sig vid att utbyta Italiens 
vår mot Finlands »gröna vinter» och snart t.o.m. sedan dess hvita vin-
ter, dess köld och rusk. Ja, jag tänker ni sjelfva komma att icke finna 
vårt klimat just angenämt. Åhå, Victoria Åberg fattig,2  så illa hon för-
plumpat sig i en bit insänd till Dagbladet! I nästa tidningspacke få ni se. 
Allmänna tidningen svarar med några maliciösa rader att då hon säger 
sig i Europas stora städer hafva vunnit så stort anseende, är det skada 
att hon der måtte haft så god åtgång på sina goda taflor, att hon till Fin-
land haft endast skrala att sända. Men hur en person med hennes dock 
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verkligen goda hufvud kan så misstaga sig som att insända den åsyftade 
biten till D: bladet, är obegripligt ... 

Robert Castren är hemkommen från sin tur i Sverge Danmark 
och Norge, mycket belåten med sin färd, och synnerligen vänligt har 
han blifvit bemött öfverallt. Norrmännen och Norge synes han i synner-
het tyckt om ... Ja hvad vet jag från Ludvigs resa? icke just mycket ... 
Han hade från Christiania gjort en tur mest med ångbåt något med häst 
och till fots, en rundresa till flere af de till namnet välkända trakter. En 
eller jag tror 1 I/2 dag reste han i shäs på tumannahand med en ung 
hygglig dam, ogift, med hvilken han kom att färdas endast på grund af 
gemensam vägamål. Fleischer tror jag hon hette. Hon hade ej hört nam-
net då han presenterade sig, utan efter dagens sammanvaro frågat derom 
om aftonen, och blef sedan hennes andra fråga om han vore slägt med 
»digteren». Christoffer Bruun hade han ej fått träffa. Denne vistades 
längre bort från Christiania vid en af honom inrättad folkhögskola.3  
Att han lemnat studierna för att egna sig åt folkhögskolesaken, torde 
ni känna. 

... Efter några dagar flytta Strömborgs till staden. Likså Fredrik som väl 
sen snart far till H: fors. Ludvig och Hanna resa hem nästa vecka. Hösten 
kommer och flyttfåglarna sträcka så hvar till sitt. 

... Jag märker att jag intet nämnt om Rbgs befinnande, men derom är 
heller intet enkom att säga — Det förtjenar dock nämnas att det nu är 
vid pass ett år som han varit fri de der ohyggliga konvulsiva anfallen, 
ack om de ville bli borta numera! De äro så ohyggliga. 

Klappa och krama små menniskorna på mina vägnar hjertligt. Carlo är 
ju en hel mans person redan, blir snart två år. Nu må han väl lemna allt 
tandplågeri och bli rask och galant. Om annars litet obeskedlig ibland är ej 
så farligt. 

Nå så bra att jag nu mindes hvad jag alltid glömt att be Eder så 
hjerteligen hälsa fru Winther med dotter. De lära väl vid detta lag åter 
vända till Rom, om jag mins rätt. Visst måste ni bjuda till att visa dem 
artighet. Icke kan det heller ju hjelpas om barnen behaga ta sig före att 
skrika just när ni ha gäster, sådant är visst ledsamt, men måste ursägtas 
ich händer ju i alla hem der barn finnas. 

• • 

1  Ur Hälsepris av Georg Stiernhielm. 
2  Insändaren är daterad Capri, Hotel Tiberio i aug. 1871 och ingår i HD 28. 8. 71. 

V. Åberg påtalar den inhemska konstkritikens benägenhet att överskatta vad som göres 
herruna och beskyller den för att mot hennes arbeten använda en annan måttstock än 
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mot andras. Senast har ett insjölandskap väckt förargelse. »De stora huvudstäderna. 
ha dock »villigt öppnat sina yppersta lokaler» för hennes arbeten. »Jag har åtskilliga 
gånger exponerat tavlor i de akademiska utställningarna i Paris, Berlin, S:t Peters-
burg, Dresden, Weimar, Rom m.fl. samt vintern 67-68 även i kristallpalatset i Lon-
don.» Hon tror att »en annan tid och andra personer skall finna skillnaden mindre 
stor mellan 'Mästarne' hemma och deras ödmjuka tjänarinna V. Å.». 

3  Skolan började 1867 i Raamundgaard i Sel. År 1871 flyttade den till Gausdal och 
fick 1875 sitt eget hus i Vonheim nära Aulestad. 
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Borgå den 15 Sept. 1871- 

Mina kära, älskade Barn! 

... Bland andra bref dessa dagar tvenne till Hannes, svar på telegram 
från Hamburg. Det första telegrammet innehöll notis om att fru Levon 
der insjuknat i tyfus, det andra tre dar sednare, var i telegraferingen 
bortkollradt, så man ej fick reda på det. Det lydde: »Fru Levon efter 
l.dag Vi afresa härifrån i fredag, från Stockholm i tisdag». Då alla om-
ständigheter öfvervägas, kan ej annat antagas än att detta var dödsbud. 
Hannes hade troligen skrifvit Fru Levon afled i dag. 

Hvad inflytande fru Levons död kan komma att utöfva på Ediths 
hitkomst i höst vet jag nu ej, troligen kommer hon nu ej, så mycket 
mer som Levons redan förut litet tvekade för Kolerans skull, och den 
har nu börjat visa sig ock något skrämmande. Ett sorgligt kolerafall var 
häromdagen det som borttog Carl Collan efter blott några timmars sjuk-
dom. Detta dödsfall väckte i H: fors verklig bestörtning af flere skäl. 
Stackars unga enka (Maria Pacius). 

... Carlo är ju nu två år gammal, åhå stora karlen. Icke mycket äldre 
voro mina äldsta pojkar när de började få skotta snö på gården, men Wal-
ter som var en sån liten stackare, kom sig dock sednare till slika idrotter. 
Sen de blefvo flere och man ej hann följa dem alla, fingo de bra tidigt 
sköta sig sjelfva och fru Lind var på Kroksnäs helt olycklig öfver hur 
min 2-3 åriga fick sköta sig sjelf då hennes jemnårige ännu leddes vid 
kolten för hvarje steg ... Jag har just ej sett fäder delta i barnens vård, 
kan derför ej säga huru de bete sig mot dem. Då fadren vanligen tar dem 
i famn endast när det roar honom, så finna de sig ock vanligen så obe-
skrifligt väl hos honom, ty en förunderligt fin instinkt ha de att märka 
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när den som bär dem är trött eller ur hymör, då vantrifvas de straxt och 
skrika och göra den trötta dubbelt trött. Kan man derför lyckas att få 
en glad och barnkär sköterska är det en verklig välsignelse för barnet ... 
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Borgå d. 11 oct. 1871. 

Mina älskade. 

Som vanligt ställer jag mitt bref till Eder båda, ehuru jag denna gång en-
dast haft bref af Lina. Tack Du min snälla, lilla Lina för det brefvet. Det 
var en stor fägnad att läsa det, ty det gick en friskare flägt deröfver än 
nu på länge varit fallet i Dina bref ... Eget nog hittade jag just på att 
i mitt sednaste bref nämna om läkarnes vana att vilja tillråda från skil-
jande af de små barnen, och jag tror att Ni gjort fullkomligt rätt uti att 
icke fullt följa rådet. Deremot tror jag att det är fullkomligt rätt att 
mata gossen till det mesta ... Altså, då ju gossen har en vördnadsvärd 
ålder, sju månader, så tror jag visst ej att han det ringaste lider af inskränk-
ningen till skedmat för det mesta, men skilj honom ej fullkomligt, så 
skulle jag tro mig kunna råda. Nu har jag preglat nästan en hel sida 
härom, och har mycket annat att säga, men får ej ta mera papper, för 
vigtens skull, då jag nu sänder andra exemplaret af Merkurius för säk-
rare framkomst, i bref. Mycket tråkigt att det första förkom! Och tid-
ningarna dessutom jag som i somras var så glad att få sända dem färska 
då vi voro ensamma om dem, utan bolagister. Jag skref ju ren sist, vet 
jag, hur dyr Merkurii fotografin var, att här fanns pengar till en del och 
att resten finge ni ersätta genom att frankera bref — Måtte nu detta ex: 
komma vackert fram — På Linas bref stod att Walter ännu ej kommit 
på nån idee, antagligen var detta meningen till grafvården, ehuru ordet 
uteglömt. Jag är ledsen att ej ha kältat på om den saken, ty det är illa 
att hela året och mera, nu kommer att förgå innan den kommer på graf-
ven. Bry Dig nu, käre Walter, icke så noga om nån ny► ide, lappri på det, 
Du har ju tillgång på modeller nog tänker jag, blott du går in på nån 
Kyrkogård d.v.s. jag menar begrafningsplats, men dröj nu ingalunda 
längre dermed Hvad Runeberg beträffar är just intet enkom att säga. 
Hans tillstånd har i det hela varit sig temligt likt denna sommar. Ge-
nast efter Fru Levons död och begrafning, begåfvo sig de efterlefvande på 
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hemfärd öfver Stockholm, der Levon hemtog sin yngre doter Ella med 
sig och från Åbo med henne for till Wasa. Edith och Hannes deremot 
kommo till H: fors der de ernade dröja ett par dagar, men så fogade det 
sig så lustigt att Robert från verkstaden var sänd i något ärende till nå-
got verk i Tavastland och derifrån kom med jernvägen dagen efter deras 
ankomst, och han skulle, utom besöket i hemmet, i alla fåll till Borgå 
för att i Borgnäs mäta en fors och vid Hammars efterse sågverket. Så 
kommo de alla tre genast hem till oss. Efter fyra dagar reste Robert, men 
Hannes och Edith dröjde ännu en dag längre. Äfven Fredrik var under 
tiden hemrest på ett skutt ... I förrgår aftons kom Fredrik hitseglande 
med slupen för att här upplägga den i vinterqvarter, (det blef för sent 
på hösten att föra den till Lovisa som ernadt var) i går morse reste han 
med ångbåt tillbaka ... 

Utmärkt täck och söt är Edith, och ser mycket vänligt på sin Han-
nes. Förefaller enkel och flärdlös, så vidt man i vårt stilla hem kan dömma 
derom. Förefaller icke att vara bortskämd, ehuru hon nog lär hafva haft 
anledning att så kunna bli. Stundom tycker jag tom. att man kunde 
kalla henne vacker, men egentligen är väl oftast rätta ordet täck. Rigtigt 
söt och snäll. Att bedömma hennes förstånd och inre menniska är för 
mig nära omöjligt, så döf jag numera är, också är hon blott nyss fyllda 
18 år, så att hon i det afseendet kan hinna utveckla sig betydligt. 

... Jag hade nyss besök af en Kapten Ekhalm, med helsningar från 
Eder. Han tycktes vara särdeles vänskapligt stämd mot Walter, och tro på 
en stor framtid för honom i konstväg, i stöd af hvad konstnärer der sagt 
honom. Mente att första dagen han var i Rom tyckte han staden ej för-
tjent af sitt rygte, men för hear dag blef man alt mera intagen, och 
skulle slutligen als ej velat derifrån. Han bad mig hjertligen hälsa och 
lemnade sitt kort för att sändas, men denna gång har det ej rum. Han 
ernar sluta att segla och söka tjenst på landtbacken. En egendomlig 
blandning af rättframhet, ja enfald, med värme och intresse äfven för äm-
nen utom hans fack. Mig intresserade han verkligen och vi blefvo helt 
bekanta. — Att sångaren Duncker f.n. är i Milano för sin utbildning och 
väl torde besöka Rom i vinter, och Eder der, torde jag nämnt. Hallon-
blad, minnes Walter hvem han är, han var på Kroksnäs ock en gång och 
är en rik man som fått pengar med sin fru, har sjelf lefvat komfortabelt 
men enkelt, och stiftat skolor o.dyl. då han ej har egna barn. Sådan om-
taltes han förr, nu har jag ej hört af honom förr än Robert sade att han 
med fru skulle resa bland annat till Rom och hade begärt din adress. 
Han och Robert hade smått stämt möte i Rom mot våren. Om Hallon- 
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blad anser sig ha pengar också till konstverk nu för tiden vet jag ej, men 
för Löfgren var han en mecenat, fordom. Har varit vänligt ansedd af Rbg. 

Walter ernar exponera de och de arbeten uppräknar Lina. Hvar? i 
Rom? i Köpenhamn! Att en exposition i Petersburg förestår i vår, se 
ni af tidningarna. Till tiden passar den illa med Köpenhamn. Vore kanske 
skäl att utställa der för möjlighet af köpare. Priserna tagas väl af rys-
sar om än med ordet, sådant det i annoncen är användt, skulle menas 
ryska Kejsarns undersåtar, ty här på göres väl minst i Ryssland skilnad, 
men verklige ryssar ta väl prisen. 

... Vänta bara jag får smågossarna hit, så skall jag ha dem att dricka 
fet mjölk, som kalfvar. Det är säkert en stor svårighet med saknad deraf 
i Rom. Runeberg skrattade åt Carlos fundering att Fafa skulle ge kaffe, 
icke hittade han så illa på, ty nog vore Rbg dertill färdig. Värre kunde 
farmor bli i den vägen, som ej ansett caffe godt för barn. 

Linas fundering om Italienskan tycker jag ej är illa. Skada vore om 
Carlo komme att med tiden glömma sin barndoms språk. Liten Walter 
hinner ej bli så talför att han skulle ha mycket att glömma, innan nästa 
sommar. Mycket lustigt vore om de skulle sinsemellan börja tala Italienska 
och sålunda hemföra den vanan. Hur är det, har ni nu någon tjenare utom 
Philomena? ... Runeberg hälsar Eder kärligen. 

... Se så, nu kom Hufvudstadsbladet och der står att dufvan till Wrights 
grafvård är anländ »Ett litet, men älskligt arbete af W. Rbg» 2  — Några 
mycket belåtna rader egnas arbetet och synes att det anslagit! Så snart 
jag får bladet omhanda skall jag skicka. Genom jag vet ej hvilken bland-
ning fick ni först nu i sednaste tidningspacka Huf :bladets omdömme om 
Merkurius vid exposition.: 

De nu just komna dagens blad säger att Takanen krasslat. Att en byst 
beställd till Viborg, ankommit, jemte skizz till Wäinämöinen, att han 
på Konstakademin flyttats till högsta klassen. Hur mycket betyder det 
sistnämnda? 

Särdeles fägnande att Walter arbetar snällt åter. Likså att Psyche blir 
vacker. Ett omdöme af Lina är väl ej fullt opartiskt, men då jemförelsen 
gäller andra arbeten af Walter, borde den vara mera att lita på. Hvad 
stod om Walter i Fädrelandet? icke fingo vi här reda derpå. Hvad Nord-
ström skref om Walters Konstnärskap, hade varit roligt se, det hade Lina 
just kunnat afskrifva 

1  Walter Runeberg gjorde sedermera arbetsritning till en enkel hög gravvård i tre 
avsatser krönt av en antik urna. Gamla kyrkogården i Helsingfors. Text: Bergmästaren 
Fredrik Tengström. Född 29 Maj 1799. Död 14 Januari 1871. 
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2  Hbl 11. 10. Reliefen i vit marmor beställdes av Hampus Dalström i brev 8. 1. 
1871. Dalström föreslår palett med penslar och en duva som flyger med en olivkvist i 
näbben. Palett med duva, gips, utgör nr 78 i Walter Runebergs skulptursamling i Borgå. 

3  I en notis i Hbl 21. 5. att också K. E. Jansson, E. J. Löfgren och Walter Rune-
berg numera är repr. på Kfs expo skrives om Merkurius som barn strängande lyran, 
utförd 1867 i Köpenhamn: »Det skall säkert bli en glädje för de talrika beundrarna av 
hr Rbgs bildhuggarkonst att få skåda ett här förr ej sett, om ock ej alldeles nytt konst-
verk av honom; också tvivla vi ej på att den lille fiffige guden, där han sitter så helt 
och hållet upptagen av sitt första arbete, från håret på hjässan ända till tåspetsen 
levande framställd och, synbarligen skapad av en likaså lekande som naturfrisk konst-
närsande, skall göra ett fördelaktigt intryck och att konstkritikern skall finna sig till-
fredsställd.» 

I åtta nummer mellan 7. o. 20. 6. ingår i samma tidning en redogörelse för Kfs 
expo under rubr. »Bref till en vän i Paldamo». 10. 6. skrives om Merkurius: »I våra 
dagar, då den moderna skulpturen i synnerhet den som florerar i Rom och — så att 
säga — i hela södern, i allmänhet är en fortsatt förbrytelse mot det enkelt sköna, är 
det verkligen uppfriskande att få betrakta Runebergs lilla mästerliga konstverk, med vilket 
vår bildhuggare riktat den på humoristiska barngestalter så rika, älskliga gudavärld, 
som Thorvaldsen manat i dagen.» 
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Borgå den 10 nov. 1871. 

Mina älskade Barn! 

Hur sorgligt och bekymmersamt att det icke får vara hälsa och trefnad 
med de kära små gossarna! Gud gifve att lilla snälla Walter nu måtte 
hafva repat sig och vara snäll och rask igen. 

... Jag bad Hannes köpa vexlar för 1.500 m, men Fredrik som hem-
kom i aftse med ångbåt till Hammars, trodde honom hafva köpt för hela 
den summa som influtit för ditt ena försålda stats lånepapper. Hannes 
slarfver skref, som vanligt kort och ofullständigt. Carolinas redogörelse 
till Dig medsänder jag deremot. Föreningsbanken har nemligen uppsagt 
alla depositioner af den art som du der hade. Denna lilla summa 436 m 
27 p. har nu Hannes omhanda och skall se till att på något sätt få den 
räntebärande, liksom ock skulle ske med de något öfver 200 m som bordt 
bli öfver af statsobligation. Med nästa växelförsändning skall jag bjuda 
till att få ge Dig ordentlig redogörelse. In summa blir det väl ej mycket 
öfver 2,000 m. Du här har qvar inberäknad en statsobligation och mera 
finnes ej här sen, förr än hvad Forssa kan ge nästa sommar. Skall ej den 
grymma dragande gruppen en gång upphöra att kosta. Och den stora 
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frakten sen. Går den genom kommissionär blir den ofantlig. Vi läsa just 
Egron Lundgrens anteckningar under vistelse i Rom och Italien samt Spa-
nien. Ett gladt konstnärslif i Rom beskrifver han. Förtjust öfver höfvan 
är han under sin mångåriga vistelse der. Han säger om en mig okänd 
bildhuggares arbete: »det är af hvit marmor, ett dyrt arbete, anses altså 
för vackert.»1  Ja, ja, nog lär det mycket betyda. Och måtte nu din grupp 
exponeras och ses på alla håll, ty sen den gräfves ner här, är den gömd 
och när är det troligt att Du får göra ett annat så dyrt arbete. Ja blir 
Walter i alla fall blott en sån der medelsort konstnär, t.o.m. en sån som 
t.ex. Fogelberg, då kan det väl nog vara hjelpligt att bo i Sverge eller 
Finland, att ej tala om han blir en så obetydlig som våra här äro, men 
vore han möjligen ernad till en verkligen framstående, då vore synd att 
han skulle som Sergell, lemna Rom för att hopkrympa som en söderns 
lager i en blomsterkruka i ett fönster här i norden. 

... Folk ha här ett visst raseri nu åter att gifta sig. Borgå sonen, Borenjus 
nu som sagt, Hannes förlofvad, nu i dagarna förlofvad Alexandra2  Snec-
kenström med en svensk Löjtnant Ohlson — Näst förut Elin Schauman3  
med en Major Schauman 

Mycket berömmes dufvan, den hade de just kunnat hitsända till på-
seende — Gud vare med Eder mina älskade, måtte ni nu vara glada och 
friska. Rbg och Fredrik hälsa Eder, orkar och hinner ej mer än sända kärliga 
klappar och smek till små gossarna. Längtar höra af Er och dem. 

Mamma F: Rg. 

1  Avser tydligen skildringen av ett besök i bildhuggaren Leons atelje i Malaga. Leon 
hade nyss fullbordat en marmorstaty för en grav: en liten flicka som omfamnar korset. 
»Statyn är naturligtvis ett mästerstycke, ty allt som är gjordt av vit marmor och täm-
ligen dyrt är alltid ett mästerstycke», skriver Lundgren s. 154. — Egron Lundgren, 
En målares anteckningar. Utdrag ur dagböcker och brev: Italien och Spanien. Sthlm 1870. 

2  Läs Fanny. 
3  Elin Maria Schauman (1850-84), g. 1872 m. sedermera geheimerådet Fredrik 

Valdemar Schauman (1844-1911). Eugen Schauman föddes i deras äktenskap. 
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Borgå den 24 november1871. 

Mina älskade Barn, stora och små. 

Hvad jag längtar att höra af Eder och huru Ni nu har det. Främst liten 
Walter som icke ännu tycktes vara så altför långt kommen på förbätt- 
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rings väg, då Walter skref. Också han är ju redan gamla karlen, och 
vid den ålder då de små barnen kunna vara så hjertans söta och snälla 
när de få vara friska. Carlo, två års gamla herrn, börjar väl rätt bli hu-
sets stödjepelare, i vett och förnuft. Troligen är han väl ej så alldeles 
talför ändå, just genom det att han måste inlära två språk med ens. I det 
hela är det ock en sak af ringa vigt om barn börja tala litet förr eller 
litet sednare. Mera har jag fäst mig vid önskan att de skulle tala rent 
språk, och derför undvikit att till dem begagna en mängd förvridna ord, 
såsom ofta brukas med barn. Alla dessa »poppor» och »paijor» och dy-
likt. Mången anmärkte och att detta kunde vara en orsak till att våra 
pojkar i allmänhet tidigt talte hjelpligt rent. Ack om än jag skulle lefva 
att få se de små kära, höra deras nätta joller och prat, det får jag aldrig! 
Gud välsigne dem och Eder, mina kära! Nej, icke får jag nu låta pennan 
hejdlöst fara, jag måste till det angelägna. Den 10 dennes afsände jag 
bref och vexlar till Eder, måtte nu det brefvet ordentligt kommit fram, 
ty eljest ha ni väl hunnit bli i penningenöd 

Från Syster min hade jag nyss bref. Hon skrifver att Borg hade ernat 
skrifva till Walter om grafvården, för att erinra om att stenhuggarne 
nu borde få beställningen af arbetet om det till våren skall bli alt fär-
digt. Carolina hade då erbjudit sig att genom mig tillsända Dig denna 
hans sägen, och nu har jag härmed uträttat kommissionen — Icke får 
Du nu längre dröja med den saken, det blir i alla fall betydligt öfver ett 
år efter brodrens död, innan den enkla vården kommer på grafven. 

Liqviden ställer sig så här — 

Debet 
För en försåld stats obligation 1720 m 
af moster Carolina Walter tillhöriga 
medel ur F:banken 436 m 27 p 

Summa 2.156 — 27 p 

Credit 
Till vexlar 
Återstår för Walter 

1.500 m 
656 m 27 p 

  

2.156 — 26 p 

Du har således här qvar en statsobligation till ungefär samma värde 
som den nu försålda och 656,27 som Hannes ännu icke tyckes hafva pla-
cerat — Att de 436 m lyftades i Fören: banken kom sig deraf, att be- 
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sagde bank uppsagt alla slika depositioner. På den qvarvarande stats-
obligation får du i Januari en lika liten halfårs ränta så att du vid tiden 
väl har här att ytterligare disponera när så behöfs, nära 2.400 m. Detta 
vore väl särdeles godt att ha till hemresekostnad, men har du inga in-
komster att påräkna från annat håll, så förslå ej de nu sända vexlarna 
långt. Ja och den grymma gruppens frakt sen. Jag räds du af hela det 
arbetet har endast äran i behåll. .1 alla fall får man väl vara belåten med 
affären, ty att få göra ett så stort arbete var en fördel, som väl ej en ann 
gång så lätt blir af — 

Runeberg har i går och i dag dragits med stygn och derför varit skralare, 
hoppas dock att det går om åter utan vidare sviter. 

... Möjligen sågo ni i tidningarna att Professor Becker 1  öfvertagit e.o. 
profession i ophtalmologi, och deremot hans profession skulle skötas af 
vikarie, med den e.o. lönen. Nu har Hannes ansökt detta vikariat, med 
förbehåll att ej förr än nästa höst tillträda den, emedan han som förut 
egentligast vändt sina studier åt annat håll, nu först vill sätta sig närmre 
in i denna gren:pharmakologi, och så har han begärt stipendium för en, 
resa till utlandet. Hannes är ensam sökande, och har medecinska fakul-
tetens rekommendation till tjensten, så att nog ser det nu ut som om han 
skulle få den. Jag vet ej när det afgörs — Han säger sig ha varit mycket 
tveksam om han borde göra denna omsvängning i sina studier, men då 
han säger sig icke egentligen hyst större intresse för den ena än den andra 
vägen, så förefaller det nu ganska godt och bra om alt nu går i lås. Hur 
stor lönen är vet jag ej, möjligen är det 3.000 m, nej, nog lär det varit 
mer ändå tror jag, men han måste väl som t.f. professor kunna påräkna 
praktik. Hur stort stipendiet blir vet jag ej heller. Går nu alt så i lås, så 
torde han dröja i H:fors till termins slut, så resa till Wasa, på nyåret till 
Stockholm, jag vet ej om als längre, och sen troligen på hösten fira sitt 
bröllop och sen infinna sig till tjenstgöring och bosätta sig i H:fors. Alt 
det der tycker jag låter väl uträknadt — Också tycker jag, då han en gång 
fått foten in vid universitetet man kunde hoppas att han skall finna sin 
utkomst och kunna lefva i H:fors. Jag önskade blott att Lorenzo så hade 
det, nog är han mycket bort från alt der i K:stad. Månne jag ren visste 
i mitt sednaste bref berätta att Robert fått löneförhöjning 300 m i måna-
den i st.f. 200 som han förut haft. Reser han dock som ernadt är, ut på 
nyåret, så kommer han ej att länge dra nytta af påökningen. 

... Jag skrifver med en brinnande hufvudverk och har svårt hålla ihop 
tankarna, också är posttimmen snart inne, men jag vill ännu tänka efter 
om något är att säga — 
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... Åhå käre Walter, jag såg i går en af edra fordna lekkamrater en 
Oskar De Geer.2  Han var här för att begära, och är ett fullständigt 
fattighjon som får mat å de fattigas mathållning. Tror väl han var mera 
de äldre brödernes bekanta — Jag blef helt upprörd. Systren skall vara 
lyckligt gift med storgruffaren bagar Ekberg i Hfors. Nog skola de ha 
sörjt för både kläder o.s.v. åt brodren, men han hörs ej kunna hjelpas, 
han super opp hvad han får ... 

Duncker sjunger i Milano, nog lär det gå bra, långt har han dock natur-
ligtvis väl ännu ej kunnat hinna framåt i sina sångstudier. 

• • 

1  Frans Josef von Becker (1823-90). Är 1854 utnämnd till förste prof. i farmaci 
och farmakologi vid HU. 1871 då en extraordinarie professur i oftalmologi inrättades, 
förordnades v. B. att bestrida denna och inrättade då den oftalmologiska kliniken. 

2  Knut Oscar Ferdinand de Geer (1836-81). Systern Johanna Carolina Elisabet 
(1833-95), g. 1867 i Helsingfors m. bagarmästaren Fredrik Edvard Ekberg (1825-
91), i hans andra gifte. 
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Borgå den 11 dec 1871. 

Mina älskade Barn! 

Länge hade jag med oro väntat bref från Eder, då det ändtligen kom 
ett från Walter i går, som sannade min fruktan att i Edert lilla hem icke 
skulle vara hälsa och trefnad, efter bref icke kom. Stackars liten älskling, 
och stackars Eder mina kära, kära Barn. Det är ju mer än sorgligt att 
det lilla barnets sjukdom är så orimligt långvarig ... Högst förträffligt 
att han är envis och obeskedlig och hinner allstäns, det är alt bara godt 
och bra, ehuru just icke så angenämt i öfrigt för förälldrarna, isynner-
het då man af vaka och oro äfven eljest är nervös och otålig och ej vill 
rätt orka med att med lugn och jemnhet vidhålla i all stillhet det rätta. 
Sådant är ock nästan omöjligt då man t.ex. ej, för det sjuka barnets skull, 
kan låta gamla herrn hålla på att skrika just så länge lusten och förar-
gelsen påstår, hvilket eljest ej är nån så dålig kur. Man gör sig i all-
mänhet många onödiga sorger öfver småbarns olater. Föräldrars exem-
pel och det småningom kommande förnuftet gör hufvudsaken, blott man 
har lugn och tålamod. 

... Att första paret vexlar framkommit skref Walter, antagligen har väl 
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ock sednare andra paret framkommit. Det vore bra om Ni litet skulle 
hålla något när reda ock på tidningarna och nämna om när nån sats 
tyckts utebli, (en och ann nummer händer att jag utesluter som varande 
utan intresse.) ... Våra stackars munlåsta tidningar förtjena minsann ej 
mycket att sända tvånget hindrar hvarje intressantare uttalande — 

Mitt sednaste bref till Eder torde varit af d. 22 nov. Icke vet jag just 
något enkom sednare förefallit att omskrifva. Runeberg hade ett litet 
sämre skol några dagar, men är nu åter som vanligt. Ja det kunde väl 
förtjena att berätta att Edlund, Bokhandlaren, som var här och uppgjorde 
affär om att få förlägga 6te häftet af Rbgs arbeten deri han skulle få 
intaga hvad som i svenska upplagan ingått utöfver hvad som i den finska 
fanns, helt naivt, biträdd af Otto Schauman i enfaldig välmening, beha-
gade taga af Rbgs gamla uppsattser i H: fors morgonblad, och anektera 
ej mindre än nära 2 ark som han utan lof tryckte i häftet, och dervid för-
blef det, hvad kunde Rbg göra? Litet åska per telegraf och ett par rader 
tilltryckta till boken, blef hela straffet för tilltaget, hvaraf han nu i god 
ro skördar frukten. Svenske förläggaren som i somras var här, skall ha 
sagt att han på fjolåret å Rbgs arbeten förtjente 36.000 riksdaler och att 
han medförde en hop blanka specier som han ernade lemna Rbg som 
tillskott å det lilla honorarium Rbg begärt och erhållit för sednaste häfte, 
bestående af förut tryckta saker, men att han sen ej »täcktes» komma 
fram med presenten, utan åter bar den härifrån igen. Emellertid har så-
ledes han på ett år förtjent flerdubbelt på Rbgs arbeten, emot hvad han, 
författaren sjelf, under hela sin tid för dem erhållit 

Det vore stor skada om ej Psyche komme med å exposition i Kö-
penhamn. En sådan omfångsrik utställning af arbeten får Du ej lätt ihop 
en annan gång, och alraminst ett så stort marmorverk som nu till hufvud-
stöd för det hela, men Psyche skulle behöfvas dels som sednast färdig, 
dels som ett förfullständigande af det hela. Den dom konstverlden i Kö-
penhamn nu fäller, blir af stor vigt för hela Din framtid, och troligen 
bestämmande för Ditt konstnärsnamn inom hela Skandinavien — Der-
utom influerar den troligen ej, ty utlandet tar föga reda på hvad i de 
skandinaviska länderna produceras. Måtte Du nu blott få arbetshåg och 
gladt sinne, att den (Psyche) kunde bli färdig ... Skada att Silenus ej 
synts i Danmark, det är en så helt annan art verk detta, men mitt okun-
niga öga behagade den särdeles. Roligt är att se huru kär lilla Mer-
kurius tycks vara hos Wallgrens. Sedan från början af november till 
medio december, har jag träffat summa två fremmande personer, (utom 
doktorn som ock två gånger besökte mig som skral) af dem var den ena 
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fru Wallgren och hon myste så innerligen godt då hon talte om gossen 
och syntes hålla den rätt kär. Alldrig fingo vi sen veta hvad »Berlingske» 
hade sagt om Walter — 

Nu stundar julen och vi ville så gerna få sända Eder en julklapp. Nu 
ännu sämre än förr, sen ni blifvit sånt der storrikt folk vill det passa sig 
att bedja Eder sjelfva köpa Edra klapper, men hvad kan man göra? Också 
vill det ej bära sig att enkom sända en slik liten vexel. Vi göra nu der-
för liksom i fjol, fast det verkeligen faller sig mera tråkigt så. 

Grafvårds ritningarna sände jag i dag till H: fors. 
Måtte ni nu vara friska alla och alt godt och väl och Ni få julefröjd med 

Edra små gossar och sen nya året bli gott och glads, ni kära kära, Gud vare 
med Eder. Jag längtar snart höra af Eder. Rbg hälsar Eder. 

Mamma F. Rg. 
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Borgå d. 26 dec: 1871. 

Mina kära, kära, älskade Barn! 

1 dag morgons emottogo vi Edert sorgebud, och ehuru post ej går förr 
än i morgon, måste jag skrifva nu, för att dock helst få säga Eder några 
ord, om än många, många dagar förgå innan de hinna Eder! Huru sorg-
ligt oförmodadt kom icke detta bud nu, just då man tyckte att den svåra 
tiden var förbi och att han nu skulle få vara Eder lilla fröjd och ert nöje. 
Gud styrke Eder, Ni kära, dyrbara älsklingar! När detta bref kommer 
fram är dock, vill jag hoppas, sorgens svåraste udd bruten, saknaden 
mildrad af vanan, och endast ett ljuft minne af Eder lilla Engel qvar. 
Och det minnet lefver sedan, mer och mindre lifligt, men alltid °fördunk-
lat genom lifvet. Af Edert bref finner jag att Ni båda fromt och under-
gifvit mottaget det slag som drabbat Eder, ni älskade! Varmt och kär-
leksfullt omfamnar Eder min själ, ehuru det ej kan ske kroppsligt. Ack 
måtte nu Eder lille Walter få blomstra upp och frodas, Eder till tröst 
och glädje. Och dock huru liten är ej han ännu emot Carlo den redan 
så långt hunna, förlige gossen! Vid Carlos ålder äro de små barnen re-
dan så fastvuxna vid ens hjerta, så intagande i sina små funderingar och 
med sitt gryende förstånd. Djupt har det gått till mitt hjerta att den lille 
älsklingen skulle gå bort, och det just nu då jag hoppades snart få se och 
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omfamna honom. Om ni visste huru många stunder jag drömt om huru 
han ändå skulle kunna trifvas med gamla farmor om än hon knappt 
skulle hört hans späda röst — Jag tror att jag icke på förhand skulle 
förstått att veta, det jag skulle kunna gripas så djupt af det lilla osedda 
barnets bortgång, så som jag nu i sjelfva verket känner det. Det är barn-
barnet som först är det rätta egna barnet, säga finnarne, och jag märker 
att den lilla, kära varelsen hade hunnit vexa starkt fast vid hjertefib-
rerna...  

Runeberg har sedan julaftons morgonen fortfarande varit mera skral. 
Han som så gladde sig åt Edra barns födelse, känner sorgligt Carlos bort-
gång, det vet jag osagt, men då han är mera dålig, meddelar han sig ej 
mycket, också emedan jag då knappt als kan höra hvad han talar — Car-
los lilla porträtt i Linas famn är mig nu en liten glädje, ledsamt var dock 
att vi ej kommo att få något sednare porträtt af honom. Gud gifve att 
Eder, ja allas vår, lille Walo nu måtte få göra Eder rik glädje och bli 
Eder lilla tröst — 

Med Robert och Fredrik som kommo hem till jul, talade vi så mycket 
om Eder och barnen i går aftons. Om huru Carlo skulle jollra Italienska 
och sen i hemlandet glömma den och mycket annat, och i morgse kom 
bud om att hans lilla mun redan länge ej talat mer. Hastigt gick denna 
sorgliga sjukdoms gång, kanske sålunda svårare för Eder, att slaget så 
oväntat drabbade, men godt att han ej behöfde länge plågas. I mitt sed-
naste bref skref jag så mycket om den lille käre, och detta kom nu kan-
ske fram först efter hans bortgång och gjorde Eder ondt. Robert skref 
i går till Lina, och var nu när sorgebudet kom, ängslig öfver att också 
han i sitt bref skämtat om den lille, då han redan var borta — Han reste 
åter redan i dag och bad kärligen och deltagande hälsa Eder — 

... Robert skulle i H: fors der han ernar dröja en dag öfver, i tidningar-
na insätta annonce såsom från Eder, om den lille älsklingens bortgång.' 
Att han lefvat har blifvit flere gånger nämndt bland menniskor, så att 
skäl är att de som intressera sig för Eder, äfven få höra af att ni förlo-
rat honom. 

Hvad Edert lilla hem nu förefaller tomt och måtte synas Eder så, när 
den lille rustaren är borta. Med Guds hjelp vilja vi hoppas att lille Walo 
snart blir rask och sen snart får komma på sina egna små fötter i rö-
relse och gifva pappa och mamma tröst och glädje. Säkert är att minnet 
af ett bortgånget barn följer en ljuft och godt genom lifvet och att intet 
mörker fördunklar den ljufva bilden, hvilket dock tyvärr, så mången gång 
sker med det lefvande barnets. När Carlo nyss var född skref Lorenzo 
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till mig; hvad månde det blifva af det barnet, huru skall hans verld kun-
na blifva. Född i Rom och en framtid i Finland; om honom kan man 
säga: »han kom från himlen ned». Och se, nu gick han snart dock till 
himlen. Der hvilar nu Eder förstfödde, vårt förstfödde barnbarn, i sö-
derns jord. Troligen sätter ni ett träd på hans graf, och så grönskar och 
blommar sommar, och söderns sol lyser öfver den lilla grafven. Frid med 
stoftet af den lille, käre älskade — 

Att Hannes icke fick professors vikariatet skref väl Robert. Troligen 
skulle han få det om han skulle söka en gång till, men han ernar ej sö-
ka om. Han var altför obeslutsam att göra det ens första gången, det låg 
åt alldeles annat håll än hans föregående kurs. Det var också just den 
svårigheten att han utbad sig att ej förr än i höst tillträda, som vållade 
att man ännu ville försöka att för tjensten vinna någon annan, men nån 
lämplig lär ej finnas, tros det. Också skref väl Robert om att Fredrik 
nu är Kandidat och fick nyss bref med »Höglärde Herr Magister» på 
utan skriften. Då ni sednast såg honom var han ett vexande barn, nu 
är han kanske längst af alla bröderne — 

Måtte Walter kunna med ifver arbeta, det skulle vara en god och ut-
märkt förströelse, och måtte liten Walter bli rigtigt rask och snäll, så 
fins för lilla mammas hjerta intet bättre läkemedel än hans joller och 
snart börjar han väl då och försöka att forma sina små läppar till att ut-
tala ett och annat ord. Och innan kort börjar redan. Italiens vackra vår 
blomma ikring Eder och göra godt och fläkta hälsobringande öfver Eder 
alla. Gud gifve Eder tröst, och af den lille och af hvarandra mycken gläd-
je. Ni kära, ni älskade! Och så kommer, hoppas vi ju, hemresan och gör 
också Eder alla godt och låter oss kanske ännu en gång återses, något 
som jag väl ej mer här i verlden väntade då när ni lemnade oss. 

... Julaftonen voro våra tankar också hos Eder, utan att vi kunde ana 
att ni då blott hade det sorgligt. Mera dyster var ock vår julqväll genom 
det Rbg var skral och orolig. Glad kan den hos oss aldrig vara, sådant 
hemmet nu är — Att jag till den summa af Edert som finnes i H: fors 
tillade 40 m för att ni af motsvarande skulle i Rom köpa julklappar skref 
jag ju, Er julqväll blef dock icke af den art att fröjdas af julklappslek. 

Den 27. Runeberg är nu just uppstigen d.v.s. klädd och jag gick för 
att nu på morgonen då han är piggare begära helsningar till Eder. Han 
bad mig säga Eder, sitt varma deltagande. » Jag kommer så ofta ihåg ho-
nom», sade han, med ett så vemodigt uttryck att jag åter måste börja 
gråta, såväl öfver barnet, det kära bortgångna, som öfver den åldrige 
som ännu är qvar— Jag hade redan hunnit lägga fast brefvet, då Rbg åter 
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kallade mig in och sade: »säg dem att jag är glad åt att de snart komma 
hem, och åt att lilla Carlo är emot mig». Jag öppnade derför åter och 
skref hans ord alldeles såsom han sade dem. 

1  28. 12. ingick annonsen i HD: 

För deltagande vänner 
få vi tillkännagifva förlusten 
af vår älskade son 
CARL MICHAEL 

vid en ålder af 2 år och 3 månader. Rom den 15 december 1871. 
Lina och Walter Runeberg. 

1872 
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Borgå den 14 Jan 1871 {Läs 1872} 

Mina älskade, pröfvade Barn! 

En lång stund har jag sutit för att skrifva, men tårarna tränga sig i ögonen 
och skymma att jag ej kunnat. Hårdt och oväntat kom sorgebudet i dag 
med dagens post, det andra inom så kort tid! Det andra barnet bort-
gånget inom en tid af tre veckor och detta icke såsom stundom ej så säl-
lan sker i en och samma smittosamma sjukdom. Kära, kära älskade! Jag 
vet ej huru varmt och hjertligt jag ville famna Eder. Se, så kom tidigt 
nog pröfningens dagar! ... Älskade mina så tåliga och snälla barn, som 
så undergifna tyckas bära hvad Eder blifvit pålaggt! Gud styrke och 
tröste Eder! Hvad det är hårdt att ni ären så långt borta. Nu är redan 
liten Walter längesedan borta och nu först veta vi det, och innan detta 
bref hinner fram hvilar han redan sedan tre veckor, förmodligen vid 
Cestii pyramid jemte liten Carlo. 

... Huru hade det dock icke varit godt om ni nu kunnat komma hem, 
för att återhemta mod och krafter hos alla Edra vänner och kära, och 
dock finner jag nog huru svårt det denna årstid skulle varit. Att ni flyttat 
från de sorgerummen ni nu bebott, är rigtigt bra, jag vill hoppas det blifvit 
af. Kanske borde Ni t.o.m. företaga Eder någon liten resa för att upp-
friska Eder. Lina har så vandt sig att lefva blott inne med sina små älsk-
lingar, Walter ej stort mera heller varit i rörelse, dessa vanor måste ni 
nu bryta om än det, särdeles i början, förefaller svårt. Man tycker alltid 
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i sorgens dagar att beröringen med menniskor förefaller svår, men det är 
ett, om än ej väl smakande, läkemedel för sinnet. Tvånget att för men-
niskor visa ett lugnt utseende, har en märkvärdig makt att äfven lugna 
sinnet. Promenader utåt landsbygden äro ock alldeles oafvisligt nödvän-
diga ... 

Runeberg har levat tyst, yttrat intet om Eder och Eder förlust. Huru 
hjertligt han för Eder deltar vet jag nog, och vet också ni, men jag skall 
dock af honom taga helsningar till Eder sednare. Brefvet kan ej afgå in-
nan i morgon, men jag måste dock skrifva i dag, mitt hjerta är så fullt, 
så varmt för Eder mina älskade. Rbg vet ej ens ännu att jag skulle skrifva. 

Måtte Ni fått Eder ett litet trefligt hem, nära Walters studio. Så kan 
Lina alltid när det blir henne tungt, vara hos Walter, och Du Walter, 
ofta titta hem på Lina, och åter om än på smärre stunder vara på studien. 

Den 15. Runeberg sänder Eder de mest deltagande helsningar. Han 
önskade blott att ni kunnat komma hem nu. Ja, visst hade det varit godt, 
men en vinterresa hem, denna årstid svår t.o.m. i södern, skulle varit alt 
för pröfvande för både mod och hälsa, det finner man att ej skulle burit 
sig . • • 

Farväl, kära, älskade, mina dyra barn. Gud gifve Eder snar tröst, och 
sedan åter glädje och alt godt. Eder egen mamma F. Rg 

• • 
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Borgå den 21 jan: 1872. 

Mina älskade Barn! 

Jag längtar så obeskrifligt att få höra huru ni nu lefva och orka börja 
komma Eder före till kropp och själ. Låt oss få rigtigt höra huru ni ha 
det, och söken icke att komma oss att tro Eder vara mera tröstade än 
så som ni verkligen äro det, ty när man sen åter börjar tänka: kanske de 
framställa förhållandena bättre än de äro, då gör man lätt sig föreställ-
ningar värre än verkligheten. Men visst skall det bli godt att få höra att 
ni fått Eder ett nytt hem, att Lina har håg att ställa det nya hemmet 
nätt och trefligt för Eder, att Walter kunnat börja trifvas vid sitt arbete, 
och att den första bittra saknaden gått öfver i det milda vemodet. Huru 
hjertligt ville man icke få omsluta Eder, ni kära, älskade. Hade man Eder 
dock här! 

Hvad det finnes sorger af många slag. Jag måste omtala en sorgelig 
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historie, angående Kellgrenska huset, som nu nyss nödgats göra ces-
sion. Troligen kände Walter Rurik Kellgren, som stod i spetsen för affä-
rerna. Han var en aktad och i allo väl ansedd man, också derföre vald 
till landtdagsman sednaste riksdag. Huruvida han förut spelat vet jag ej, 
men fadren var känd spelare och lär icke hafva varit försigtig i afseende 
å exemplet med sonen heller. Emellertid hände sig för några år sedan att 
Rurik på en resa till Petersburg råkade in på ett spelhus, drogs in i 
hvirfveln och spelade innan aftonen bort en summa, huru stor vet jag 
ej, men säkert mycket betydande, emedan den var nog stor att ruinera det 
ganska förmögna huset, så att det genast kom på branten af undergång. 
Af aktning och vänskap för det hederliga huset, lär många affärsvänner 
hafva försökt stöda under, med svårigheter och bekymmer har huset hål-
lits uppe nu ett par år, Ruriks lemnande af affärerna gjordes af hjelparne 
till vilkor, också skulle han föga sjelf velat ha något dermed att göra, 
han skall lefvat som en död menniska dessa år, utan sinne för något, 
utan sysselsättning, ja jag tror nästan utan att röras. Ändtligen nu för kan-
ske ett halft år sedan började han rycka upp sig, tog sig plats å kontor i 
Wiborg, mottogs der med aktning och började lefva upp. Men nu blef 
husets ruin ohjelplig, det ramlade, som sagt, för några dagar sedan. Den 
gamla utmärkt älskvärda modren, hvars namn firman sednast burit, skall 
vara under de sednare årens bekymmer sammanfallen och hopkrympt, 
såväl denna som de ännu ogifta döttrarna, alla från barndomen vana vid 
rikedom, kommo nu i yttersta fattigdom, och än mer, dessa hederliga, 
präktiga menniskor nedtyngas af sorgen att för deras skull andra bli 
lidande och neddragna i olycka. Att nu tänka sig Ruriks förtviflan, öfver-
går möjligheten. Huru måste icke han önska sig alldrig ha blifvit född. 
Sådan sorg är af den art der ingen tröst finnes. Mig synes hans öde vara 
förfärligt, just genom den skuldbörda som ligger öfver den likvisst heder-
lige ja ädle mannen — Gud bevare hvarje menniska för att behöfva pröfva 
sådant, liksom ock den arma modrens sorg öfver sonen — Död och för-
lust af de älskade, hur ljuft deremot! 

Jag har tagit ett så här litet papper af fruktan att öfvertynga brefvet. 
5 st vexlar medfölja, 4 stn å 4 pund år fröken Bremer, en åt Walter. 
Tyvärr kan jag nu ännu ej redogöra för affärerna, ty jag har sjelf ännu 
ej af Fredrik fått reda, men skall väl ej så länge till afsända sekundorna, 
(som ännu äro i H:fors,) och till dess hoppas jag få redogjort. Har Wal-
ter inga andra pengar nu att förvänta från annat håll, så lär det väl bli 
att låna medel till hemresan och betala af i sommar utfallande Forssa de-
vidend. 
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Rbg hade för par dar sen bref af Nordström. 2  Jag skall afskrifva hvad 
der står om Walter. »Från Perugia der han bosatt sig jemte sin familj 
för sommarn, kom han in till Rom och blef min lika sakkunnige som 
vänlige Cicerone i konstens och antiqviteternas salar. Sin egen atelier vi-
sade han mig ock, och är det särskildt om denne jag ber att få yttra några 
ord. Han yttrade under våra samtal någon misströstan om sin framtids 
utsigter. Jag kunde ej finna skäl dertill. Sinne för konstens skapelser sak-
nar Finlands bildade publik för ingen del, och hvad Walter i den vägen 
har att bjuda på, är i sanning utmärkt. Hans — — grupp Apollo och 
Marsyas stod i Ateliern fullfärdig för min blick och fängslade ögat och 
tanken på det starkaste, Apollofiguren, af de yppersta mästare så många 
gånger reproducerad, presenterar åter här en ny tanke, ett nytt motiv, 
der han, hållande lyran i ena handen, med stolt hållning föraktligt half-
vänder hufvudet för att blicka ned på den inbillske låge Marsyas, som 
sittande på en stubbe nära hans fötter ser häpen och högst flat ut, och 
innehar en ställning, som på det finaste utmärker att han känner sig be-
segrad och derför vill chappa undan, för att undgå det straff han vet vänta 
honom för hans förmätenhet att mana ut lyrans gud till täflingsstrid med 
sig, det låga jordlifvets lumpna representant. Apollofiguren är redan s.s. 
alldeles ypperlig och är det särskildt genom den ädla uttrycksfulla håll-
ning, som motiveras af situationen. Poesie och konst bilda här ett skönt 
förbund till den höga ideens förherrligande. Det fanns i Walters atelier 
en annan grupp icke mindre fin i tankeuppfattningen än ädel i utförandet, 
neml: Psyche, buren af amoriner ned till jorden, föreställd i det ögonblick 
då hon känner sin utsträckta fot möta jordytan och med en viss häpnad 
lutar fram huvudet, likasom ville hon fråga der hon kommer från höj-
den» Vind som mig smeker och lemnar, Säg hvart din kosa du ämnar, 
Skyndande flygtig och snar, Säg mig hvar hamnar du, hvar? Tankar ota-
liga tankar, sägen hvar kasten 1 ankar, Barn af en ädlare verld, ges väl 
ett mål för er färd?» Du igenkänner väl orden — — —. Plastiskt betraktad 
är Psyche i nämnda grupp underligt herrligt framställd: — det är renheten 
sjelf, personificationen af dessa tankar, af dessa barn af en ädlare verld 
som utgör sambandet mellan menniskan och Gud. Jag lyckönskar Walter 
att hafva skapat denna sköna konstprodukt, och tror mig kunna glädja 
äfven Dig, gamle hedersvän och ädle trätobroder, genom att meddela 
Dig de intryck jag ex.intuito emottog af din sons stora talent. Tillåt mig 
härvid tillägga att jag under mångfalldiga resor temmeligen hunnit göra 
mig bekant med hvad den civiliserade verldens konstmuseer innefatta 
skönt och herrligt och anser mig derunder hafva vunnit ett ej alldeles 
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oöfvadt öga. Walter är genomträngd af ideela tankar under det han för 
mejseln och gifver form åt sina skapelser. Han är icke kopist, han skapar 
sjelf och derför är jag viss om att han har en rik framtid af rykte så väl 
som af inkomster. Måhända kommer ej många mecenater att finnas i Fin-
land, — förmågan motsvarar ej alltid den goda viljan — men konstnären 
är ej inskränkt till sin vaggas land, han tillhör verlden, emedan konsten 
tillhör henne.» På ett par ställen har jag utelemnat vid afskrifningen 
några med par streck ersatta ovigtiga ord. Ja, nog låter det der nu så väl 
som möjligt. Gud gifve alla goda förhoppningar må sannas och Ni nu 
till en början, snart båda bli till kropp och själ friska. 

Rbg är ej rätt rask denna tid åter, dock ej altför på det sämsta heller. 
Mera snart. Eder egen vän F. Rg. 

Äfven Eder sednare lille älsklings bortgång ha vi annoncerat i Eden 
namn.3  Mycket deltagande egnas Eder och Eder förlust. 

1  I sitt arbete om Herman Kellgren (1822-56), prof. i orientalisk litt. vid HU, be-
rättar prof. Gunnar Castrén om det kellgrenska affärshusets uppkomst, utveckling och 
fall. Herman K:s far, August K. (1792-1850) flyttade 1814 till Finland och erhöll 
efter att ha blivit provisor privilegium på apoteket i Kuopio, där han stannade återstoden 
av sitt liv. Han ägnade sig även åt affärer på olika områden, främst den uppblomstrande 
sågindustrin, hade butik i Kuopio, sålde åkerbärssylt och åkerbärslikör, »nalifka», till 
Helsingfors m.m. Vid sin död torde K. ha varit den förmögnaste mannen i Kuopio. I 
sitt första äktenskap år 1820 m. Maria Magdalena Nylander (1795-1826) fick han en 
son, Herman. Två år senare gifte han om sig med Bonaparta Moreaua Fredrika Lovisa 
Calonius. I detta äktenskap föddes 9 barn; Josefine, f. 1829, g. m. kirurgen prof. J. W. 
Pipping, Rurik, f. 1831, Augusta, f 1832, g.m. senatorn hovrättspresidenten Charles  Emil 
af Frosterus, Rosa, f. 1835, g.m. provinsialläkaren Edvin Nylander, Sixtus, f. 1837 o. 
tvillingparen Emili och Fanny, f. 1839 samt Herminia (Mina) och Ernst, f. 1841. Efter 
K:s död ledde änkefru Kellgren det kellgrenska handelshuset till en början med hjälp 
av en av de gamla bokhållarna ,sedan med en av sönerna. Men då sonen Rurik 1869 
i Petersburg spelade bort stora summor som tillhörde Förenings-Banken, användes 
kellgrenska firmans tillgångar med alla syskonens samtycke att täcka balansen. Trots iv-
riga ansträngningar av svärsönerna Nylander och af Frosterus gick firman 1872 i kon-
kurs. De ogifta döttrarna, som hade uppfostrats som förmögna människors barn på den 
tiden, tog oförskräckt itu med arbete för att försörja sig själva. Fanny Kellgren öppnade 
en butik i Kuopio — idet var flera år innan Minna Canth blev handlande där. De andra 
ogifta systrarna Kellgren sysslade med renskrivning, fröagentur o.dyl. 

2  Brevet dat. Stockholm 6. 1. 1872. Runebergsarkivet i Borgå. Signum VII. II. 10. 
3  Annonsen ingick 21 1. 72 i HD: 

För deltagande vänner få vi tillkännagifva förlusten af vår älskade lilla son 
Walter Fredrik 

nära 10 månader gammal. Rom den 5 januari 1872. 

Lina och Walter Runeberg. 
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[Jan. 1872 fragment] 

... Fredrik har redan mycket öfver en vecka, snart två, varit i Helsingfors, 
till honom skall jag skrifva om vexelköp. Jag må nu ha förstått rätt: 4 st 
vexlar åt fröken Bremer å 4 pund st. och resten af 2.000 mark, vexel för 
Din räkning — Af de pengar du nu har qvar här och i H: fors kommer 
föga öfver 2,00 m att återstå sedan de 2,000 afgå, närmare redogörelse 
skall jag jemte vexlarna sända. Något mera har Du sen ej här hemma eller 
i H:fors förr än i sommar, Forssa devidenden utfaller. 

Hannes har åtagit sig att vikariera för Wallgren under dennes vistelse 
vid landsdagen, d v s från 1. Februari. Ännu är han ej hemkommen från 
Wasa ... Hannes kommer att bo i Wallgrens rum. Mycket kärt och ro-
ligt blefve att så få honom hem, men nu har inpass yppat sig, som ock 
kunde vara bra om det blefve af. Man skall nemligen nu i Konsistorium 
vara obelåten med att Hannes ej ernar söka det åter ledigt anslagna vi-
kariatet för professionen. Han skulle fått det då han ansökte, men jurister-
na satte sig emot, emedan derigenom ett formfel skulle begåtts. Nu der-
emot säges allmänt att han får om han söker. Jag vet ej om det gällde 
denna sak, men det vet jag att Willebrand telegraferat något till honom, 
och nog har han nu fått veta att man vill ha honom, men om han vill, 
eller ens numera hinner i tid ansöka, vet jag ej. Nog har jag tyckt önsk-
värdt vore att han så komme in i Universitetet, men å andra sidan lär han 
sålunda komma ifrån de sidor han hittils studerat och mest all praktik, 
och han lär anses som en mycket duglig chirurg, så att det kunde hända 
den praktiska vägen, äfven om ej vid universitetet någon plats blefve för 
honom, ändå vore för honom lämpligare. 

... Jag skref en biller till Augusta Hisinger som nu är i Borgå, och un-
derrättade henne om Eder förlust. Hon kom genast hit, full af sorg för 
Eder. Hon håller Eder mycket kär, synes af allt. Jag erbjöd henne att 
bilägga en lapp i detta bref, hvarföre jag bortskurit sednare hälften af mitt 
papper. 

... Kunde jag helst få sända några blommor till de små älsklingarnas 
grafvar, nu midt i vintern har jag dock flera arter, alla hvita och fina och 
ljufva som små barn och doftande godt. Blommor ha de nog i Roms 
fagra vår, ja många arter snart, men farmors enkla vinterblommor ville 
hon dock så gerna få egna dem — 

Lägg dock en gång på deras små grafvar en blomma, såsom från mig. 
En hetsning från deras gamla farmor. 
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Borgå den 8 febr. 1872 — 

Mina älskade! 

Tack Du min snälla Lina för brefvet af d. 24 febr,1  som Du af gammal 
vana hade adresseradt till mamma Elfving i st. för till mamma Runeberg, 
så att det hade gjort en tur till Åbo, men var det oagtadt ej stort äldre 
än vanligt när jag erhöll det, och bra var att det ej dröjde, ty jag längtade 
så obeskrifligt att höra af Eder. Tack du snälla Lina som tillfredsställde 
min längtan! och tusenfalls tack för de små älsklingarnas små fina hår-
strån — Jag har en liten bukett gjord af hår, der de två största blommorna 
äro av Rbgs och mitt, tvenne mindre af våra båda bortgångna barns, Ca-
rolinas och Edvards, och sex st blad gjorda av våra qvarlefvande sex 
söners — Jag måste se till att på något vis der kunna infästa ock de små 
barnbarnens, ehuru jag ännu ej rätt förstår huru det kan ske, men nog 
torde man hitta på något sätt ändå.2  Ja i sanning var ju Carlos hår som 
små gyllene trådar, Walos voro litet mörkare. Mina små barnabarn! mina 
älskade, hvilen ljuft. Huru djupt sorgen än böjt Dig, min snälla Lina, så, 
var dock Ditt bref tröstande, ty jag finner att ni dock äga er tröst i hvar-
andra, och att det bittraste dock snart är utkämpat, sen blir det Eder ett 
ljuft och godt minne som står qvar af Edra små vänner. Huru än må vara, 
om vi skola återse hvarann, deri har ock jag stannat i den tron, att som 
det sker är det bäst. Jag tror icke att det än synd uti att lemna denna sak 
i Guds hand, och äfven jag vet hvad ett sådant sinnelag vill säga, som 
alldrig finner en dag så glad att man ville säga den: kom igen. Och då 
man lefvat till gammal, och lärt sig finna att det måtte vara inom en 
sjelf, som denna aldrig fullt lugnade oro ligger, då tänker man ofta att 
det kunde vara så godt att sofva en slutsömn, derifrån intet individuelt 
vaknande gifves, ty denna oro utgör ju just en del af ens oföränderliga 
inre tillvaro, och synes följa ens själ oskiljaktligt. Ja, som sagt, jag tror 
att, huru det än må vara ställt med ett kommande lif, vare sig vi uppgå i 
det allmänna vexlandet, eller att vi fortlefva som individer, med minne af 
vårt jordlif, så tror jag att såsom det sker, är det godt, och väl ställt, så 
obegripligen ändamålsenligt ju alt i verlden är ordnadt. Men icke är nu 
min mening att orda i sådna der abstrakta frågor, utan vill jag tänka på 
annat. Först och främst den frågan: när erna ni börja begifva Eder ifrån 
Rom och hemåt? Tänker Walter sig få Psyche färdig, hvilket väl vore 
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högst önskvärdt? Är Apollogruppen alldeles färdig? På hvad sätt skall alt 
detta transporteras till Köpenhamn? och består exposition någon del af 
kostnaderna för transporten? Mycket dyrt blir det om alt skall genom 
vanlig kommissionär försändas, så mycket har jag lärt mig förstå. Bara 
några små vexter som jag fick från Lybeck, kostade t ex i sådna der 
deverse umgälder dubbelt mer än sjelfva frakten gjorde, och behöfdes 
dock ingen förtullning. 

Att ni nu redan har sållt bort Edra mesta möbler, synes mig så vida 
bra, att det skulle varit alt svårt att i sista stund bli af med dem. Bara 
ej Lina får ledsamt efter pianot nu då hemmet är så tyst, ehuru jag väl 
gissar att det de sista åren nog fått hvil a. Nämn för ro skall om ni fått 
mycket mindre betalt för Edra effekter än ni sjelfva gett för dem — Altför 
stor förlust torde ej bli då ni ej hade lagt stort kapital från början den, 
och så slapp flyttnings besvär och kostnad ... I den räkning som med-
följde sednaste bref, uppgaf jag att af Edra medel skulle här finnas 500 m. 
Nu hör jag att Hannes säger sig stå i gammal skuld till Walter för 400 m, 
som han nu ernar godtgöra Dig för, altså blir det in summa 900 m som 
här finnes. Dertill står ock på liten älskling Carlos namn i sparbanken 
100 m eller litet deröfver, (kunde ju användas till marmorprydnaden på 
de smås sista boning, t.ex) altså finnes här ännu 1.000 m disponibla, ifall 
dessa ur sparbanken uttages — 

Runeberg är fortfarande mera skral, orkade ej ens gå till fönstret på 
hans födelsedag, den 5te, och der var mycket folk samlade, som kommit 
för att få se honom helst i fönstret. Hannes är nu här och i full tjenstgö-
ring (sökte ej professors vikariater). Att det är mer än kärt och roligt för 
mig att ha honom här, behöfver jag ej säga ... Att Gabriel åter är landt-
dagsman, måtte ni väl sett i tidningarna, också hans Mina är med honom i 
K fors. Jag vill försöka att till morgondagens post hinna få till Eder tid-
ningar efter den nya adressen. På kartan har jag redan sökt opp hvar ni bo. 
Vid den korta och krokiga gatan behöfver man ej vara mycket tvehogsen, 
ehuru husnumrorna ej stå utsatta gissar man så temmeligen nära hvar ni 
måtte bo. Det är ju alldeles nära Edert tidigare qvarter, måtte det åter-
föra glädje och trefnad i Edert lilla bo. Särdeles gladde mig att ni haft en 
vänlig ung flicka till umgänge. Om hon ännu är qvar och känner Rbg 
till namnet, så kanske vill hon ta emot en vänlig helsning från hans 
gamla hustru, en tacksam för den trefnad hon har beredt Eder i denna 
sorgetid, jag känner en verklig vänskap för henne derföre — 

Dufvan är väl samma berömda som på Wrights graf. Jag har ej sett 
den, men kommer att än mer önska att få se den nu. Jag ville blott önska 
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att Marsyas och Apollo blefve här så beundrade som den lilla fågeln 
blifvit, ehuru Fredrik i all tysthet förtrott mig att den i zoologiskt af-
seende ej är fullt regelrätt, hvilket dock han ej anmärkt för någon annan. 
Icke vet jag heller om han ansåg just nån betydande omständighet vara 
att anmärka, eller om det mera var ett sånt der knottrande öfver att man 
tycker menniskorna nästan gjort för stor affär af detta lilla arbete, jemfördt 
med det lugn de visat i afseende å andra saker. Dock måste man medge att 
de ju ej mycket annat sett, synnerligen som en gång för alla man ej ville 
tycka om Silengruppen, som väl är det bästa här varit synligt och som 
anslog mig så särdeles. 

... Hannes bor i Wallgrens rum och har der sin mottagning, men 
kommer hem till frukost middag och qväll — eller om aftnarna redan 
till the och stadnar öfver qvällsvarden. Det passar bra att Wallgrens gård 
är så alldeles nära oss — Alt talar Hannes om att gifta sig i sommar, men 
icke vet jag hur det kan ske, då han ej tyckes kunna komma sig till 
ordinarie tjenst, då han försmådde professors vikariatet — Att »morbror 
Isu» ernar gifta sig har jag hört, det är väl Eder ingen nyhet, och således 
troligen ej heller att hans blifvande svåger, målarn Lindholm också tänker 
på detsamma. Man säger att Lindholm gjort goda affärer på sina taflor på 
sednare tider: att han i konstnärligt afseende anses alt ha gått raskt fram-
åt är väl känd sak — Rbg och Hannes hälsa kärligen. Gud vare med 
Eder, mina älskade. 

Eder egen gamla Mamma. 

Troligen håller ej Föreningen Post och Inrikes Tidningar, eljest skulle 
jag hänvisa Er dit om ni skulle vara hugade att läsa åtskilliga af mina 
under de sednaste tio åren tillkomna teckningar och drömmar,3  hvilka jag 
efter lång tvekan gifvit dit till inlösande, och rönt af redaktionen mycken 
förekommande artighet. 

1  Misskrivning för januari. 
2  Hårarbetet finnes fortfarande i behåll i Runebergs hem i Borgå. 
3  Se närmare Fredrika Runeberg 403 f. och F- brev nr 143 s. 390 f. 
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Borgå den 2 mars 1872. 

Mina älskade Barn! 

... Ännu ligger snön så mjell öfver alt hos oss och intet vårtecken synes. 
1 dag har dock varit en solskens dag, nästan den första, tror jag, i vår. 
När börjar Ni, mina kära flyttfåglar Eder färd mot norden? Jag gissar 
att Walter först vill ha Psyche gjuten, men vet als ej om på henne är 
ännu mycket eller litet att göra. Eget är att hennes sefyrer få så diverse 
benämningar. Nog märkte ock jag diverse misstag i Nordströms beskrif-
ning på Walters arbeten, dels af fotografin af Apollogruppen dels af 
hvad ni berättat om Psyche, men ansåg det just som Walter mente, vara 
möjligt att detaillerna undfallit honom sednare, såsom lätt händer i syn-
nerhet en äldre person. Också tänker jag att han väl knappt skulle ut-
låtit sig så obetingadt berömmande, om han icke stödt sig på omdömen 
af andra konstnärer, detta är dock ej så säkert, ty han är en sjelfständig 
herre, och det synes att han anser sig äga ögon. Å andra sidan åter fäster 
jag mera vigt vid hans bedömmande dels för att jag anser honom som en 
sannings älskande man, som icke skulle skrifvit ett bref hvartill ingenting, 
tvang honom, endast för att prata hvad han ej skulle tänkt, och hufvud-
saken synes vara att han ställer Walters konstnärlighet högt. Måtte nu 
de arbeten som spridts ikring vinna bifall! och sen Psyche. Knaggligt 
torde väl alltid vara att få sälja de dyra marmorverken, tacksamt måste 
man alltid tänka på den gamle vännen som dock ställde så väl för Walter, 
att nu under den långa bekymmers tid som varit, icke ekonomiska be-
kymmer ännu behöft öka vedermödan, och att Du nu t.ex. har utväg att 
kunna våga kostnader på Psyche. Börjessons kägelspelare tyckes icke 
obetingadt gillas i Sverge, men skulle den än blifvit fullt bifallen, så torde 
den nog haft ondt att ändå finna köpare — Af tidningarna ha ni väl 
sett huru ifrigt våra konstnärer här deltaga i Petersburger exposition.' 
Hvad konstnärerna göra i Sverge vet jag icke, men de svenske industri-
idkarne äflas med händer och tänder, kan man säga, att der exponera. 
Om de våra der bli mycket representerade känner jag ej, det allmänna 
intresset tycks nu knappt ha sinne för annat än landtdagen, som tyckes 
omfattas med varmaste intresse. 

Från Hanna hade jag i går bref. Hon var på en vecka rest till St.Michel 
dit hon följde fru Öhman som snart är att återvänts till Borgå på några 
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veckor, innan hon flyttar till Helsingfors. Hon skrifver med beundran om 
Kellgrens huru de finna sig i sitt öde, arbeta för betalning åt fremmande 
och bete sig som om alt ginge helt naturligt. En ytterst sorglig sak som 
jag nyss ock på annat håll hört, skrifver hon om, att nemligen Lina 
Snellman,2  som i höstas reste till Stockholm för att der tillbringa vintern, 
men öfverfölls af hemlängtan afhemtades af sin far och hemkom vansin-
nig! Hon skall vara rastlös och anse sig tröstlöst syndig och fördömd. Det 
är samma slags fantasier som så många gripits af, bland andra fru Lindh i 
tiden ock. 

Den 3dje ... Hannes är i afton hos Borenius som på någon dag hem-
kommit från landtdagen. De gingo dit, han och par andra för att höra 
landtdagsnyheter, sådna som ej synas i tidningarna. Dagens blad inne-
hålla annons om en pristäflan i höst, ja jag skall för ro skull bilägga an-
noncen,3  fast jag knappt tror det vara något för Walter, vet dock ej. 

Jag undrar huru ni nu har tillställdt med Edra mattillställningar, ni 
tyckas ju icke ha kök. Man är så ofta med tankarna hos Eder och tycker 
att man ville se Eder hvarje stund. Om ni redan tänkt något för framtiden 
hinner man väl ock få veta när ni komma hem. Troligen tänker väl Wal-
ter på att vara i Rom med Psykes huggande, åtminstone då det skrider 
närmare slutet. 

... Med hvad slags lägenhet reste statyerna och bysterna till norden? 
Hofving får ni troligen snart besök af i Rom, efter han redan rest ut. 

• • 

Er goda vän F. Runeberg. 

1  I ett »Echo från stora verlden» i Hbl 25. 2. nämnes att Finland blir representerat av 
sina förnämsta landskapsmålare och av skulptören Sjöstrand. 

2  Lina Snellman (1846-1924) fick sin utbildning vid diakonissanstalten i Stock-
holm, där hon 1883 invigdes för sitt kall. Hennes arbete vid den då nyligen grundade 
diakonissanstalten i Helsingfors av banbrytande art. En medaljong av Lina Snellman 
utförd 1866 i Helsingfors av Walter Runeberg tillhhr Runebergs hem i Borgå. 

3  HD 2. 3. 72: Sedan Kejserliga Senaten anslagit av Senatens dispositionsmedel en 
summa av 1200 mk att av Konstföreningens direktion såsom pris tilldelas en eller två 
av de inhemska konstnärer vilka under innevarande år fullbordat det bästa verk i måleri 
eller skulptur samt denna summa blivit av dir. fördelad i tvenne pris av 600 mk, det ena 
för måleri, det andra för skulptur, med iakttagande därav att ifall inget skulpturverk som 
kunde prisbelönas inkom det utfästa priset 'utfästes för målarkonsten så att det ena priset 
tillföll landskapsmålning, det andra figurmålning. Konstn. uppmanas att lämna in sina 
arbeten i Kfs lokal senast 31 dec. Den av Kf till årsmötet 1873 utsatta pristävlan sker 
oberoende av den nu utlysta, men de vid den tidigare tävlan prisbelönta verken är ute-
slutna från den senare. 

374 



138 

Borgå den 22 aprill 1872. 

Mina älskade Barn! 

... Tack, min snälla Lina för Ditt bref dateradt den 2 dennes. Gud vare 
med Dig, min egen Lina och gifve Eder glädje genom de förhoppningar 
som nu åter tändts för Dig! Jag märkte af Ditt föregående bref, att 
Du led af störingar i något afseende, och då sådana der grubblerier äro 
så högst vanliga då kroppen kommer ur sin jemnvigt vid slika ställningar, 
så gissade jag lätt orsaken ... Du måste nu försöka att hålla kuraget uppe, 
icke allenast för Din egen och för Walters skull, utan än mer för den 
kommande lilla varelse, hvilkens blifvande sinnelag så mycket beror af 
Ditt under denna tid. Barnet blir oroligt från sin födelse om modren lidit 
af oro. Utmärkt passande och bra är äfven i detta afseende nu den 
tilltänkta hemresan, den bör ju, vill man hoppas, bli en glad förströelse, 
en sysselsättning för tankan att den ej slipper att irra kring i grubblerier, 
och stärkande och hälsosam för kroppen, om än möjligen något ansträng-
ande. Men nog vore det mera ledsamt om dermed måste dra ut till alt för 
långt mot hösten, af många skäl ... ni redan så vid södern vana, böra 
icke mot höst och köld tåga mot norden. Komma ni alt för sent, så 
äro syskonen ock skingrade. Medio eller slutet af Augusti måste Ludvig 
och Hanna återvända hem, Robert torde väl redan i slutet af Juni bli res-
färdig. Ernar med segelfartyg göra någon tur ut på atlanten, det erfordras 
för ett stipendium som han ernar söka. Lorenzo ernar ock få komma och 
träffa Eder, huru svårt han än har att slippa, men om årstiden för honom 
gör skilnad vet jag ej. Hannes framtida planer tror jag att till och med 
för honom sjelf äro temligt obestämda, det enda klara är att han vill 
gifta sig i höst — Alt detta eller det mesta deraf talar för er tidigare hem-
komst, å andra sidan deremot måste naturligtvis stor vigt fästas vid hur 
det passar för Walters arbete ... 

Något enkom om Rbg vet jag icke säga. Att han småningom af-
tager finner man alltid då man ser längre tid tillbaka i minnet. I fjol var 
han ännu gången till rummet åt ån, för att se islossningen, i år orkade 
han icke mera. Jag är icke fullt säker, men tror att han sedan dess ej 
lemnat sitt rum, kanske dock en gång att han var ute i salen. Det är nu 
nionde året som går sedan han sjuknade Gud hjelpe! Ovanligt tidig vår ha 
vi, snö och is synes nästan als ej mera till, ån har för en tid sedan skjutit, 
ångbåt väntas kanske redan i dag från H: fors — 
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... Häromdagen firade vår fattigskole direktion skolans 25 åriga till-
varo.1  Fru Öhman och jag, såsom skolans gamla vänner och stiftare voro 
som gäster inbjudna, men lika litet kom jag dit som anstäns — Stor hög-
tidlighet med verser af Theodor Lindh till fru Öhman och mig, och sen 
kommo två af direktions ledamöter på deputation till mig der jag satt 
i all oskuld under Rbgs middags sömn och höll på att klippa till en kläd-
ning åt mig. Skolan har nu betydligt öfver 100 barn, har fått flere testa-
menten, men gud nås, dermed ock processer och vidlyftiga omständigheter, 
och skäl till fruktan att gifvarenes goda vilja ändå ej kommer skolan till-
godo — 

Jag började skrifva svar på åtskilliga af Linas funderingar i sednaste 
bref, egentligen på frågan, hvarföre äro vi skapade, det skulle bli helt 
kort tyckte jag, men införlifvade mig så med intresse för saken, så att 
jag fick ett helt plakat. Jag tror att jag dock medsänder hvad jag preglat, 
icke för att jag just väntar att någon annan skall antaga mina åsigter 
men mig tyckes dock att jag kan meddela dem.2  Hvad det beträffar som 
Du säger om tröst, så är jag af alldeles samma tro, att tröst aldrig kan 
meddelas af någon annan, men när sinnet är sjukt, brukar det dock göra 
godt att vexla ideer med en vänligt sinnad menniska. Likväl tror jag att 
Du bör icke altför mycket låta tankarna fara ut i sådna der funderingar, 
som just den så svårt besvarade frågan, hvarföre äro vi skapta. Ju mera 
Du kan fästa dem vid praktiska saker, dess bättre torde det vara — 

Paludan Mällers Adam Homo behagade mig alldeles icke, ehuru jag 
numera icke minnes hvarföre jag ej tyckte om den. En viss lättfärdighet 
tror jag i det hela. Det fägnar mig att den ej heller smakar Er, ty det är 
alltid tråkigt att finna sig ensam ogilla hvad alla prisa. Rbg läste den 
icke, så hans tanke om den känner jag icke, men tror dock, genom min 
kännedom af hans sätt att se, att han icke skulle tyckt om den. Att An-
dersen icke så slagit an i Danmark som i den öfriga verlden, vet jag, 
och har stundom tänkt att hans personlighet från början inverkat derpå, 
och sednare nästan skäms man att erkänna det man för utlandets beröm 
ändrat tanke. Mig synes att han visst skrifvit en hop af ringa värde, men 
ock äkta perlor af renaste och fagraste tycke, och enligt hvad jag tycker 
så må man af alt i verlden och således ock af en förf: verk, plocka och 
behålla det vackra och rena, och låta det underhaltiga glömmas och 
blandas med stoftet. Jag hör till hans stora beundrare.3  

Tack snälla vänner, för tillbudet att skaffa mig öroninstrumentet. Jag 
har mycket funderat på saken, men lär väl ändå vara så godt att låta 
det vara till dess ni sjelfva komma, och man ej behöfver göra allarm 
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derför. Visst önskar jag få försöka det, men hoppas icke mycket deraf. 
En stor lur har jag, med den hör jag visst bättre än annars, men kan 
icke alltid bära den stora maschin med mig, och så finnes den aldrig 
till hands just då den skulle behöfvas, och blir derför obrukt. Kunde 
det der af Lina omtalta instrumentet begagnas så att när jag sitter vid 
Rbgs säng, jag kunde ha ena ändan i mitt öra, och den andra ligga till 
hands för Runeberg, då kunde den kanske bli ganska nyttig. Det beror 
på om slangen är ända till några alnar lång. Från Paris annoncerades ej 
länge sedan någon slags hörinstrument, litet och föga märkbart, som jag 
frestades beställa, men Hannes misstänkte humbug, och så blef ingen 
beställning gjord. Ett par andra hörinstrument som jag har, duga icke 
als. För att jag skall höra måste man tala ända invid mitt öra och, som 
jag tror, betydligt höja rösten, men för de flesta låter det dock göra sig 
att tala med mig, svårt dock för fremmande mig ovana röster, och svå-
rast för Rbg som icke talar bra. Men ni dröja ju icke så länge innan Ni 
komma, hoppas jag, och så skaffa ni mig sjelfva instrumentet. Tack, ni 
snälla, som tänka på gamla mammas trefnad — Jag vill aldrig med sär-
deles förhoppning tänka på något som lofvar mig lindring i afseende å 
min hörsel, ty hvarje felslagen förhoppning blefve mig svår att bära — 

Nej, nu tänker jag att jag ändå icke skickar mitt långa perment »om 
Gud och hela verlden». Hvad som för mig utgjort en källa till lugn, en 
blick öfver Gud, skapelse, tid och verld, en som mig tyckes lugnande åsigt, 
vore kanske motsattsen för en annan. Sjelf måste man kanske kämpa sig 
fram till hvad man slutligen anser för sanning, för att deraf finna sig 
hugnad. Kanske bilägger jag i stället ett litet lekverk, en saga om Nis-
sen som ville göra alt så väl, den föll mig i hågen i går. Ville dock icke 
att ni skulle anse den för en lek med allvarliga ting, men nissen före-
kom mig som en liten representant af den verldsåsigt, som tror allt kunna 
göras godt med att lappa och jenka om ett menniskoöde, och tror det 
kunna lycklig göras sålunda, altså en motsatts till Guds stora verldssty-
relse, efter eviga oförgängliga lagar.4  

Icke vet jag om Robert just varit utsatt för nån allversam kärleks at-
tack, resonnementer brukar då ej just hjelpa, men i allmänhet menar han, 
att det är bättre för honom att tills vidare kunna arbeta på sina kunska-
pers utvidgande i fremmande länder, än att ännu tänka på att fästa sig, 
då han skulle nödgas antaga ett engagement i hemorten utan att vidare 
kunna förkofra sig i sin sak. Om Lorenzo gör det mig ondt, han känner 
sig så ensam på den fremmande orten, der han ingen nära har. Tycker sig 
icke kunna eller böra gifta sig, då han har så stor skuld och måste söka 
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att blott afbetala på den. Han skulle så väl behöfva ett hem med någon 
att älska. Fredrik, den långa skyskrapan, komma ni väl icke ens att kän-
na igen. 

• • 

1  BAS 248 f. och Fredrika Runeberg 231 f. 
2  Fredrika Runeberg 476-81 ingår Fredrika Runebergs svar på frågan Varför har 

jag blivit skapad? 
3  Frändskapen mellan vissa av Andersens sagor och Fredrika Runebergs Teckningar 

och drömmar har påvisats Fredrika Runeberg 322-24. 
4  Nissen som ville göra alt godt. 
De unga packade sin kappsäck, men märkte icke att Nissen ville komma med och hade 

gömt sig i en liten vrå af kappsäcken der han satt och skrattade så hjertligt åt att han 
spelat dem det sprattet att följa med på färden. Och i det nya lilla hemmet bosatte sig 
Nissen, och såg så förnöjdt på hur mannen arbetade i sitt kall, och hur den unga hustrun 
lik en liten elfva ordnade det lilla hemmet och var så flitig och snäll, och Nissen hjälpte 
henne och alt var godt och bra. 

Men Nissen hade ingen ro, han ville att de unga skulle ha det ännu bättre än så 
som det var godt, och så hemtade han dem en vacker dag en liten gullfjädrig fågel att leka 
med och innan kort ännu en. Men under tiden började han märka att de unga makarna 
hade bekymmer. Huru den lilla snälla hustrun ofta gret, huru båda voro oroliga, hur de 
vakade om nätterna, och huru den förra friden och glädjen vikit från det lilla hemmet. 

»Der sitter hon och magrar och är blek, och han orkar ej arbeta, ty han har för-
lorat mod och lefnads lust. Kanske sörja de för att de ha knappt om pengar —» 

Och som en hvirvelvind for Nissen upp till höga norden och hemtade dem famnen full 
med pengar, fast i hans lilla famn just ej alt för mycket rymdes. 

Men nej, alt värre blefvo bekymren i det lilla hemmet och idel sorg och klagan herrskade 
der förr var endast glädje och förnöjelse, och pengarna tycktes de knappt se på — 

»jag måtte varit dum», mente Nissen, med de der små fåglarna kom sorgen i huset, 
jag vill göra alt godt igen, och så tog han de små fåglarna i sin famn och förde dem 
bort på en ljuflig äng i en blomstrande skog. 

Nu trodde Nisse sig ha gjort alt väl och återvände helt stolt till hemmet, men såg att 
han med sin välmening hade åstadkommit endast den bittraste sorg. Nu gret den unga 
hustrun utan att låta trösta sig, mannens mod sjönk alt djupare ... 

Nisse stackare märkte att alt gått på tok, han skrek, han stampade med fötterna, han 
hade velat väl, men gjort alt illa. Slutligen klarnade hans lilla fysionomi och han sprang 
åter ut och sade: de der fåglarna som flugit bort, dem kan jag ej mera få tillbaka, men 
nu skall jag lägga en annan liten en i boet åt dem, och så bli de kanske glada igen. Bara 
jag nu inte igen bär mig tokigt åt. Men sen reser jag hem, icke befattar jag mig med 
dem, kanske finnes en som vet bättre än jag, som vårdar deras trefnad sen, så att de åter 
bli glada och lyckliga som förr — Kunde jag dock blott hemta dem en skeppa lugn och 
godt kurage först till afskedsgåfva, jag vill försöka. 
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Borgå den 21 maj 1872. 

Mina kära, älskade Barn! 

... Lyckligtvis har jag hört af Eder från flere andra håll, så att jag icke 
känt mig orolig fast bref dröjt. Fröken Bremer hade skrivit till Augusta 
Hisinger att Ni tycktes börja raska upp Eder. Robert skref sig hafva haft 
bref från Walter, Estlander hade åt Rob. Castren sagt att han från Wal-
ter haft bref, deri Walter sagt sig nu arbeta med lust och ifver, och 
Stigell,1  huggaren, hade skrifvit hem att Walter varit vänlig emot ho-
nom, och biträdt honom med råd och dåd — Altså, fyra noticer och alla 
let så der mera goda. Gud ske lof, ni älskade, om ni åter börja raska upp 
Eder ... Men alt rätt ledsamt är att Eder resa åter blifvit uppskjuten, 
ock det blir ju på sjette året som Ni så bli borta. Just denna tid som nu 
är inne trodde man att ni skulle ge Eder i väg, och nu blir det åter att 
vänta. Och så blir det alt mycket tråkigt att det påräknade mötet med 
alt syskonskapet hos oss ej blir af ... Framför alt är det nu det gamla: 
vistelsen i Rom sommartid, hemkomsten till norden till vintern, och der-
till att ni sjelfva skulle behöfva komma hem. Å andra sidan inser jag 
nog att Walters arbete måste vara bestämmande i frågan. Men stå nu 
bara icke der och plåstra och plåstra i onödighet, utan låt det vara fär-
digt när det är färdigt. Så mycket jag än annars vore hågad för all möj-
lig likhet med Thorwaldsen, så ville jag dock icke att den likhet skulle 
äga rum, att ideliga uppskof skulle ske med hemresan. Också har jag 
kommit att tänka på att kanske det nu ej var så bra att Eder mobilior 
blef bortsåld så tidigt, kanske t.ex. Lina skulle haft nöje af pianot. 

Nu borde väl utställningen i Köpenhamn inom få veckor begynna. 
Måtte nu domen öfver Walters arbeten utfalla gynnsam, derpå beror 
mycket i af seende å Walters framgång i Norden. Längre ut hörs väl just 
ej så lätt Danskens dom. 

Om Rbg intet enkom, han är sig lik sedan en längre tid och bättre 
är ej att hoppas att numera få se honom, måtte icke sämre tider inträffa 
innan ni hinna hem, att ni finge se honom helst så. 

Fredrik är sedan par dagar dels hemma, dels ombord å briggen Alexan-
der, Kapten Sjöberg, för att med första möjliga vind afgå till London.2  
Möjligtvis ha de nu seglat på morgonen, det kan man ej veta. Från 
London ernar han göra en tripp till Paris, och sedan med samma brigg 
hit återvända. Litet satte han i fråga att på återvägen stadna i Köpen- 
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hamn för exposition, det torde dock icke bli af. 
Hurrah! nu kom bref från Eder! Jo, se jag hoppades så i morgse. 

men mera ledsamt är ändå att tänka på att ännu Ni ej på hela tre 
månader erna Eder på väg. ... Här skall jag med samma berätta att 
Selma Strömborg för några dagar sen fick sig en flicka.3  Meningen var 
att först hinna i början av Juni utflytta på landet. Två dagar förut hade 
de stor middagsmåltid, hvarom Ni få se i tidningarna,4  ja eller egent-
ligen blott en dag emellan och så påföljande morgon kom den lilla 
helt oväntadt och äfven litet i förtid. Troligen hade väl Selma dock 
smått ansträngt sig, ehuru hon ej så tycktes då ett par fruar af bekanta 
voro här och jemte matlagerska ordnade alt ... Jag tycker att der alt 
är så der galant, kunde det stås ut med flere barns födelse fast hvarje år. 

... Robert skrifver att Hoving tyckes vara nöjd med sin Venus. Bara 
det ej blir för tomt för er när alla bekanta nu så resa. Tag Er rätt ofta 
till att färdas ut åt landet, det gör Eder godt. Nå, men visst måste man 
väl tro att V. Åberg blifvit uppmärksammad i Florens. Det skulle sär-
deles fägna mig. Ni med edra tyska antipatier, och hon med sina dito 
sympatier, kunna naturligtvis ej passa tillsammans. Tengströms äga den 
vackraste tafla jag tror att af henne kommit till Finland. Den på Kejs: 
palatset inköpta syntes mig då jag såg den rent af skral. Om sednare 
något kommit af henne till Finland vet jag ej. Månne möjligen Furstin-
nans bekantskap härledde sig redan från Tyskland, annars tycker man 
hon ej skulle lupit Åbergs ärenden — Var icke för stursk mot förnäma 
besökare från utlandet, tänk på att de blåsa som mannen i fabeln, både 
hetta och köld. Skall furstinnan vistas i Rom länge, efter hon sen Psyche 
är färdig ännu kunde se den? Hvad V. Åberg bråkar rysligt med att bli 
erkänd, nå jag skulle gerna se om hon så blefve, ty nog ha Rbg och jag 
bra stor del uti att hon egnade sig åt måleri, ty vi tillrådde henne att 
försöka då hennes håg var så stor. Och sådan hon då må vara, så visst 
var det så godt att hon lydde sin håg, som att sitta som en icke just 
lyckad skollärarinna och sträfva med barnen, alltid med den oron i hjer-
tat att hon dock bordt följa sin kallelse. Mera kuriös var hon, det lilla 
jag kände henne och mera tycks hon ha blifvit. Hon tycks ock vara af 
dem som folk måste berömma, af fruktan att annars komma i duell med 
henne — 

Icke har jag fullmakten, men troligen lydde den ungefär så: fullmakt 
för — — — att uttaga och qvittera den devidend som å mig tillhöriga 
aktier i Forssa fabrik 

utfaller för år 1871. Rom d. namn 
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Hannes torde väl vara bäst ställa fullmakten på, han borde vid den 
tiden vara i H:fors. Jag skall väl så ställa att Du får alt dig tillsändt. 
Nog var det bra att Du sade Dig ha annat mynt (måtte det vara på sä-
ker hand,) ty det stora kapital som ligger i Psyche, kommer kanske ej 
så fort löst igen. Att Dickson6  i Göteborg vann Kägelspelarn ha vi i tid-
ningarna sett. Det är då åtminstone folk som bruka köpa konstverk der-
emellan skulle jag mena. 

Af landtdagsdebatterna har jag sändt de intressantaste i tidningarna, 
men fremmande som Ni äro för hemförhållandena, kunnen I väl dock ej 
så fullt följa med. Få se huru det går i den så allmänt intresserande skol-
frågan. Ingen monark skulle väl kunna så mot folkets vilja låta Kothen 
qvarstå om han kunde ha reda på ett helt folks enstämmiga röst, men 
naturligtvis framställes för honom saken såsom blott otidighet och knot-
samhet hos Finnarne. Kothen är både hatad och föragtad och anses för 
rätt landets onde genius, ja jag tror man nästan glömt Adlerberg nu för 
honom — Den som söker att förgifta folket i dess rot, barnens uppfost-
ran, är naturligtvis den alra värsta. Åt studenterna säger han icke är det 
nu meningen att läsa sig till spränglärd, man kan gerna roa sig, fritt lif 
med flickor o s v, men man befattar sig icke med statens affärer, slikt 
angår ej studenten. Så der ungefär lydde bland de första förmaningar han 
gaf studenterna. Nu är han ej allenast kansler för universitetet utan ock 
ordförande i skolstyrelsen, och så visligt ställt att han med sina illiterata 
medhjälpare kunna göra just hvad de vilja. Läs med uppmärksamhet 
utskottets betänkande i skolfrågan,7  så får ni reda på saken. Djerfva, 
nästan förfärliga ord ha slungats från alla håll i landtdagen. Få se om 
ej onådiga bannor komma liksom för petition om tryckfrihet. Säkert är 
att mångens framtida bana stänges. I bondeståndet har man nästan sjun-
git värst ut. Ja, nog prästerna ock, allesammans dessutom. Debatterna för-
tjena läsas. Men nog är jag rädd att med alt detta intet vinnes, ty alt 
kommer att anses som idel upproriskt tal. Nog är det nu ett rörligt lif 
i vårt lilla lands verld. 

Jag undrar om ni tänkt på att äfven Ni kunna ha en trasa i byket 
med i den evärdliga Alabamafrågan? s  Krig mellan England och ame-
rika skulle kunna genom bomullsbrist åter tvinga Forssa till overksam-
het och då blefve smalt med devidenden. Under inbördeskriget i Ame-
rika gaf Forssa intet. Man tror dock att förhållandet nu ej ens i fall af 
krig blefve så sorgligt. 

• • 
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1  Skulptören Robert Stigell (1858-1907) stod ännu i början av sin bana. Sedan 
han 1868 lärt sig stenhuggaryrket i Petersburg, besökte han Kfs ritskola 1869-70 och 
reste efter det till London för att utbilda sig till ornamenthuggare. Då det visade sig svårt 
att uppehålla sig där, tog han hyra som sjöman ocl kom på sina resor till Rom, där han 
tog tjänst hos en marmorhuggare. Genomgick St Luca-akademin 1872-76. Ställde första 
ggn ut 1874. 

2  Briggen Alexander gick under kapten J. F. Sjöbergs befäl sedan hösten 1871 på 
Rio de Janeiro med en och annan englands- eller spanienfärd instucken mellan långtu-
rerna. 

3  Ida Strömborg, f. den 15 maj 1872. 
4  Borgå gymnasium upphörde våren 1872 med sin verksamhet, då ett fullständigt ele-

mentarläroverk — Borgå lyceum — inrättades i staden. Avslutningen var högtidligare än 
annars. Hbl den 12 maj vet berätta att flera lantdagsmän var inbjudna vilka hade varit 
eleVer i det gamla gymnasiet. Bbl den 11 maj nämner att J. E. Strömborg, den siste rek-
torn vid Borgå gymnasium, efter den sista årsexamen höll ett föredrag om gymnasiets 
verksamhet under hela tiden av dess tillvaro. 

5  Victoria Åberg fick grunderna till sin konstnärliga utbildning på 1840-talet i J. A. 
Desarnods skola i Borgå. 

Svensk kultursläkt av skotsk härstamning känd bl.a. för sina storslagna donationer. 
7  Betänkandet ingår 9 maj i HD. Skolfrågor diskuteras livligt i flera nummer under 

våren. 
8  Tvistefråga mellan USA och England till följd av kaperier under amerikanska in-

bördeskriget (1861-65) vilka förövats av sydstatsfartyg, som dels blivit byggda o. utrus-
tade i England, dels fått utlöpa ur engelska hamnar. Frågan fick namn efter det djärvaste 
kaparfartyget, Alabama. USA ansåg att England begått neutralitetsbrott o. framställde 
krav på skadestånd. En mellanfolklig skiljedomstol i Geneve, som de båda makterna 
enats om att tillsätta, dömde England 1872 att betala en skadeersättning på 15 -1 
milj. doll. 
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Borgå den 20 Juni 1872. 

Mina Kära! 

Tack för Edert gemensamma bref som jag för några dar sedan erhöll. 
Nu först om affärerna. Hannes som egentligen för par dar sedan lemnat 
tjensten emedan Wallgren återkommit från landtdagen, var på två da-
gar rest till H:fors och uppbar Forssa devidenden, hela 15 %, eller 
6.000 m. Man fruktade i början då Forssa började ge stora utdelningar 
att det kunde vara ett sätt att slå sand i ögonen på aktie egarne, sådant 
har skett vid åtskilliga företag för att dölja förestående fall, men sedan 
nu alt större devidend i flere år utdelats, synes att affären verkeligen är 
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reel och god. Wahren säges och vara en utmärkt föreståndare. Natur-
ligtvis kan man ej vänta lika goda resultat alla år, conjunkturer föränd-
ras, maschiner måste köpas nya o.s.v., men inträffar ej rena olyckshän-
delser, så borde man kunna vara trygg för att åtminstone kunna påräkna 
vanlig ränta å ursprungliga kapitalet, 40.000 ni ... Alt mer har jag 
börjat lita på Forssa affären. Nå, derom hinna vi mundtligt orda. Nu 
bad Walter mig sända hela devidenden, men jag har ändå ej fullt lydt 
ordres, som skall synas mina skäl af följande. Hannes sände nyss till Wal-
ter godtgörelse för sin skuld, 900 m, med ränta af honom beräknad till, 
jag tror han sade 60 m Altså tyckes mig skäl att sända 4,000, utom 
de 960 som Hannes sände, då således Du får in summan femtusen på 
40 m när — af de 2,000 som sålunda här qvarstå, betalar jag först 
430 m. för Din andel i kostnaden för grafvården och så har Du här qvar 
1,570 m. som jag vill försöka att få placerade så att de må draga helst 
någon % ränta. 

Grafvården skall vara vacker, en af de vackraste på begrafnings-
platsen. Gabriel föreslog, och så antogs, att af kostnaden han erlägger 
1/3, Walter 1/3 och de öfriga fem bröderne 1/3. Sålunda faller på 
Walters del 430 m. hvilket jag nu här af Forssa medlen liqviderar. Detta 
är egentligen något fördelaktigare för Walter, än det först föreslagna att 
en hvar skulle betala enligt procent af arfvet, men så har ock Walter 
gett ritningen och så kan det väl anses lika jemnt 
Den 17. Runeberg är just intet enkom att säga om. I allmänhet har han 
dock haft det mera hjelpligt nu kanske ett år bortåt och hans humör har 
varit lugnare och som sagt har det dock varit drägligare. 

... Ludvig och Hanna hade träffat Isu och hans unga fru på en jern-
vägsstation, de voro ute på lustfärd och befunno sig i högönsklig väl-
måga — I går aftons hemkom Wallgren efter landtdagens af slutande, och 
i dag på morgonen reser Hannes till H:fors, med mening att återkomma 
i öfvermorgon för att Wallgren må slippa på en dag till Lappträsk och 
så tänker Hannes ännu i sträckande hinna till Wasa till midsommar. 
Mycket har Hannes tyckts vara omtyckt här, och varit mycket anlitad. 

Wi längta mycket att höra när ni erna bege Eder på väg, kanske 
börjar det bli för Eder sjelfva klart innan nästa bref hem. Förstår väl 
att det beror af hur flink Psyche ter sig. Något omdöme om Apollogrup-
pen har ännu ej synts från Köpenhamn, men mig tyckes af sättet att om-
nämna den att det sker med en viss uppmärksamhet,' liksom ock Wal-
ter nämnes så som man nämner en känd person om hvilken ej presen-
tation behöfves. Lilla Amor har jag als ej sett nämnd. 

383 



Det är nu öfver 5 år sen jag såg Eder, och i dagarna 5 år sen ni reste. 
Ähåh, det är alt långt — 

1  HD har 15. 6. ett utdrag ur Dagl. Allehanda 10. 6.: I vestibulen som går genom 
husets hela höjd står Bissen d.y:s kolossalstaty av biskop Absalon vändande sig inåt ut-
ställningen. En dubbeltrappa leder ner till den glasbetäckta gården, den förnämsta delen 
av utställningen, där Danmark har sin plats omg. av Sverige till h. och Norge till v. Man 
ser genast att här är fråga om något i vida större skala än den skandinaviska utst. i 
Stockholm 1866. Mitt i salen (gården) reser sig en fontän och framför den och med 
ryggarna mot trappan står Walter Runebergs grupp Apollo och Marsyas (här räknad 
till Danmarks konst då Runeberg fick sin första konstnärliga utbildning i Köpenhamn). 
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Borgå d. 22 Juni 1872. 

Mina älskade Barn! 

... I förrgår afsände jag tvenne vexlar å 1,000 mark hvarje till Rom, 
och är nästan orolig då jag icke fick sekundor. Nu följa de öfriga två. 
Skulle detta bref framkomma, men det förra icke synts till, så skrif 
då i flygande flux, att jag får försöka skaffa sekundor, men nog är det 
helt riskabelt, ty skulle någon laggt sig till de vexlarna, hinner pengar 
lyftas och lyftaren försvinna, innan man får reda på historien ... Graf-
vården blef en smula billigare än jag trodde, beroende delvis derpå att 
Dahlström och (minnes ej namnet) icke togo betalt för tillgöranden 
»efter Walter Runeberg hade att bekosta en del af vårdens kostnad». 

• 

Midsommardagen. 

Nu falla mina ögon på den framför mig stående lilla stenen och lyran 
hvarpå fordom stod en qvist från Virgellii graf, såsom af inscriptionen 
antydes. Minnes jag rätt så finnes besagde graf i Rom. Är det så, och 
det passar i stycket, så kunde ju endera af Eder taga en liten qvist der-
ifrån och hemhemta, på det man kunde återställa denna vängåfva i ur-
sprungligt skick. Den ursprungliga qvisten bestod af en stjelk med sådana 
blad 1  tycke af lager, en miniatyr, men kan eljest vara hvad som helst. 
Ingen vigt ligger härpå, men kan det ske med ringa möda, kunde ju Ni 
erinra er saken -- 
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Något nytt, passerat sedan jag för fyra dar sedan skref vet jag icke. 
Vädret är det herrligaste, var så ock i går — Nog ha midsommars fär-
darne nu haft tur — Alt tyder på full högsommar. Sirener och äppleträd 
längesen utblommade, rågen, som jag tror, utblommad, ängarna förmo-
dar jag vara färdiga till slotter, vår gård har redan slagits två gånger. 
Det hinner väl bli idel höst innan ni komma hem. 

Så när hade jag glömt berätta om en visit som vi som bäst ha — tre 
taflor från expos:2  i H:fors dem Otto Schauman i går hemtade med sig 
för att i morgon återföra. Janssons »en slant i håfven» och »frieriscen», 
äfvensom af Liljelund »ordnande för kyrkfärd». Liljelunds tafla3  är rätt 
bra, tror jag, dock icke fullt tilltalande, jag tror koloriten icke måtte vara 
fullt nöjaktig, eller om det blott är qvinnans så stor del af taflan upp-
tagande hvita klädning som gör att det hela har en viss ton af blackhet 
eller kyla eller hvad det må vara. Jag är, som Ni veta, ingen konstför-
ståndig person och kan ej göra reda för mina intryck. Janssons båda taf-
lor äro deremot mycket vackra. I »klöfver Ess» framstack en smula hu-
mor i det hela, å dessa båda taflor är det endast tätmannen så framt man 
ej vill spåra något deraf hos den fromma friaren med sin bukett, som 
bär spår af sådan, men ypperlig synes mig äfven hans vigtighet, hans ifver 
hans intresse för saken, hans elegans och belefvenhet, hans söthet, alt 
annat, synnerligen i kyrkan, är fridfullt, idylliskt kunde man säga. Gos-
sen, modren, stora syster, på den andra; bruden, äro alla så särdeles ljuf-
liga. Brudens mor synes mig också utmärkt, hon tiger väl men är dock 
utmärkt talande. Det här är nu alt bara mina enskildta funderingar, jag 
gick just in till Rbg för att höra hans mening närmare — Det är mor-
gon nu, i dag har han ännu ej sett dem, men som hastigast i aftse då han 
yttrade stor frestelse att få köpa den ena, som säges osåld, om priset 
skulle vara betalbarr för hvad som storfe att disponera, men huruvida han 
ger vika för frestelsen vet jag icke. När jag nu kom in var han skral, 
orolig och orkade ej als tala om taflorna och så vet jag ej säga hans me-
ning om dem något vidare. Laga nu bara att Jansson blir frisk och rask. 
Målar han nu, och hvad? 

Låt nu genast veta när detta framkommit. Rbg hälsar Eder — 
Mamma. 

Nu är det igen litet bättre stund hos Rbg. Han har åter sett på taf-
lorna, ber säga att han ber Walter hälsa Jansson från Runeberg och säga 
att han finner dem mycket bra och tycker om dem, synnerligen kyrksce-
nen. 
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Jag måste ännu tillägga att Rbg hela förmiddagen legat och betraktat 
Janssons tafla, kyrkan, och är särdeles förnöjd med den. Nog är han alt 
frestad af att köpa den, men den hörs dock i pris, gå utöfver hvad han 
kan ro ut med, ehuru han visst anser den värd, ej allenast hvad som be-
gäres utan mycket mera till. Ja han tycks mena att det ej vore ens rätt 
att vilja ha den för det pris han kunde ge, och som vida understiger det 
åsatta priset, då den säkert finner köpare till mycket högre pris — En 
sak är ock att man alltid tycker det man ej borde köpa taflor utan hellre 
skulpturverk af Walter. Emellertid ville jag nämna härom, såsom ett be-
vis på hur mycket taflan anslaget Rbg, kanske det fägnar Jansson att hö-
ra det den så behagat honom, men icke är det meningen att härmed 
känna sig före om prutning, ty nog bör väl köpare fås till högre pris 
än det Rbg kunde ge, och då vore orätt få den för — 

1  Inom parentesen ett litet tecknat blad »med tycke af lager». 
2  Karl Emanuel Jansson (1840-74). J:s konstnärliga anseende byggde i början av 

70-talet frän-ist på de tre detaljrika skildringar ur åländskt folkliv som brevskrivarinnan 
nämner. De gav honom platsen som den främste representanten för diisseldorfskolans gen-
remåleri i Finland. »Kortspelande sjömän i en kajuta», snart kallad »Klöveress» (i Ate-
neum) målades vintern 1870-71 på Åland. I sept. 1871 reste J. till Diisseldorf där 
han fullbordade sin andra stora åländska folklivsbild »Talmannen» eller »Frieriscen» 
dec. 1871 (i Ateneum). Därefter arbetade han på interiören från Finströms kyrka »En 
slant i håven» till febr. 1872. Det blev den sista större duk Jansson utförde, innan han 
den 1 juni 1874, ännu icke 28 år gammal, dukade under för lungsot. Själv var Jansson 
inte nöjd med En slant i håven. Verket svarade inte mot hans innersta målsättning —
ett djärvare ljus - och friluftsmåleri. Han hade inte kraft längre att arbeta på den tills 
han fick den sådan han ville ha den. Duken var Runebergs till stor glädje under de sista 
åren av deras liv. Nr 5 i katalogen över Runebergs hem i Borgå. 1970. 

3  Arvid Liljelund var Janssons uppoffrande vän sedan de första diisseldorfåren. Bland 
Liljelunds bästa arbeten nämnes Kyrkfärd 1872. 
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Borgå d. 9 Juli 1872. 

Mina älskade! 

Brefvet med vexlarna kommo nu just. Hur innerligen fröjdefullt att tänka 
sig Eder så snart färdiga att börja Eder hemåt färd! Tyvärr fruktar jag 
att ni genom omgången med vexlarna få vänta på pengarna, och hvad 
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värre är, jag tror hela omgången vara onödig, ty någon särdeles betyd-
lig skilnad i kurs kan väl ej vara här emot i Rom. 

... Från tvenne svenska blad stå godt om Walters grupp i våra blad.' 
Jag ernade knappt sända tidningar mera, men gör dock det med morgonda-
gens post och skrifver på att vexlarna hitkommit och vid samma tid som 
bladen böra vara i Rom, och så få ni läsa om gruppen — Om ni visste 
huru hjertat klappar vid tanken på att i nästa månad få se Eder, mina 
kära, dyra barn som jag nu ej sett sedan på sjette året ... Hvad väg 
ni tar m.m. sådant, får man väl höra innan ni resa och sen bref åter från 
Köpenhamn, der ni väl ock bli vänligen välkomnade. Bra gerna hade 
väl Walter varit med om Konstnärs mötet der. 

Att Rbg köpte Janssons tafla veten ni ju. Man hade här den tron att 
den skulle kosta 1600 och så trodde jag då jag skref om den. Rbg sade 
då: »1000 ville jag ge, har svårt att få löst mera pengar men nog får 
han väl af nån ann det begärta priset», men då taflan redan var på 
väg ned till stranden för att bortföras, hade Strömborg tagit reda på att 
priset var 1,200 och så var Rbg genast besluten och taflan marscherade 
tillbaka, hänger nu på salsväggen och gör nästan dagligen en stunds visit 
inne hos Rbg. Pengarna har väl 0. Schauman ren öfverstyrt till Jansson. 
Förmodligen träffa ni väl honom ännu före af resan, i så fall hälsa 
honom från Rbg och, om han bryr sig om en gammal gummas hels-
ning, äfven från mig och tacka honom för taflan. Måtte han nu taga vård 
om sig och sin hälsa. Så stora förhoppningar han väckt i sitt hemland, får 
han ej svika dem, hvarken genom ohälsa eller än mindre dö bort — Han 
behöfs alldeles nödvändigt för vår konst. Vi ha ej råd att mista honom. 
Äfven Takanen säges krassla. Han är nu för en tid väl hjelpt fram i 
affärsväg. Roligt blir att få af Eder höra af honom och hvad löften han 
ger om sig. Så när hade jag glömt säga att vi från Fredrik hade bref från 
London, just som han skulle resa till Paris. 

... Att Absalon kunde komma att stå i vägen för möjligt pris åt Wal-
ter, har jag just sagt ha — så ofta. Just dens nationella intresse har anat 
mig skulle framhäfva den. 

1  I HD 7. 7. ett utdrag ur en korrespondens till Snällposten om Apollo och Marsyas 
på expositionen i Köpenhamn. I HD 8. 7. utdrag ur en korrespondens från utställningen 
i Köpenhamn till GHT under sign. -rn (troligen Calle Magnus Ekbohrn) om Apollo 
och Marsyas. 
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Borgå den 26 Juli 1872. 

Mina kära, älskade! 

Har alt nu gått väl och efter uträkning, så äro Ni nu, mina kära, kära, 
på väg mot norden. Det kännes så underbart att tänka på att verkligen 
innan kort få emottaga Eder i hemmet, att jag blir helt bortblandad vid 
tanken derpå. Huru länge Ni erna dröja på vägen mellan Rom och Kö-
penhamn har jag ingen aning om, troligen dock ej altför länge, och så 
skrifver jag då för att hälsa Eder välkomna till norden. Visst tycker man 
nu när ni så länge varit så långt borta, att det är som vore Ni nära 
hemmet när ni nå Köpenhamn. Måtte ni nu glada och raska framkomma 
både dit och sedan hem. Hett måtte det vara att resa, att dömma efter 
den hetta här råder. Sjelfva träden synas mig börja se matta ut, och läg-
ger man handen på något ställe der solen skiner, så drar man den has-
tigt tillbaka man tycker att det bränner. En så torr och het sommar tror 
jag vi ej haft på sina 40 år — 

I går syntes åter i Hufvudstadsbladet ett omdöme om Walters grupp ur 
»ett danskt blad», »av V. Wille». Mycket godt, ehuru en och annan liten 
anmärkning. Roligt vore om Ni kunde medhemta diverse numror af 
Danska blad deri Walters arbeten bedömmas. Den kommission tror jag, 
jag ber Lina om. Ingen undrar att Walters gamla förälldrar önska se hvad 
om honom säges, synnerligen då åtminstone Rbg alldrig kan tänka på 
att få se sjelfva arbetet. Möjligen kanske Amor dock. Den omnämnes 
dock ej af dem som nämnt Apollo gruppen. Det syns hur det stora sjelfva 
massan alltid imponerar. Tack vare derföre dem som för Dig möjliggjorde 
det stora arbetet — 

Rbg har, Gudilof, fortfarande varit på det bättre. Måtte det få fortfara 
att han finge glädja sig af Eder, och att ni finge se honom så. Åldrad 
naturligtvis mycket, liksom ock jag. Derpå skolen I vara beredde — Måtte 
Ni nu kunna hinna Ludvig och Hanna här. Det är väl nästan egoistiskt 
att bedja Eder icke nu dröja i Åbo något länge, men sedan bröderskapet 
skingrats, återvänder ni ju så lätt till Åbo ... Kan ni på förhand låta veta 
hvilken dag ni tro Eder resa från Åbo, så kunde vara bäst att derom till-
skrifva Lorenzo på Kristinestad. Det skulle passa rasande bra om han 
kunde ställa så att han kunde komma att fara med samma ångare från 
Åbo till H:fors. Det lär väl dock föga så låta passa sig. Att Edith ock 
kunde så komma vore väl heller icke omöjligt. Sen Hannes flyttade till 
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H:fors, har han som vanligt ej skrifvit hem ett ord, och icke heller har 
Edith nu skrifvit, så att jag icke vet sednaste funderingar, men nog hade 
Edith lofvat komma mot hösten. Hannes sköter nu i fem veckor Wasa-
stjernas praktik, och par veckor Willebrands har jag hört berättas. — 
Robert är f.n. rest till Rapola, Tengströms sommarbostad, för att taga af-
sked av dem innan sin ut färd. Han har nu tagit sig några veckors ledig-
het att skoja. Få se hur det kan gå att få träffa Eder. Det beror väl mycket 
på hur det passar för skepps lägenhet, ty han skall färdas med segelfartyg, 
det är hörande till hans inhemtande af vetande i skeppsbyggeri. Mycket 
ledsamt vore om ni skulle gå miste om hvarann, då det ändå är så nära 
— Från Fredrik hade jag nyss bref just då de, den 12te dennes seglade från 
London. Mycket belåten med sin resa var han distils. Lofvar åter skrifva 
från Köpenhamn, men säger icke om han der ernar stanna något, eller 
följa med skeppet ... I hvad fall som helst, hinna ni dock troligen icke 
träffas der. Samma fall torde vara med Amanda Björkman, som för några 
dar sen for till Lybeck och derifrån skulle till Köpenhamn. Hon skulle 
höra efter Eder hos Bissen som väl lätt fås reda på. Också detta bref 
sänder jag blott under adress af hans namn, det måtte ju sålunda hitta 
fram tänker jag ... Den samme artikeln af Wille, om gruppen, puttrar 
öfver att danskarne anekterat Walter bland dem. Visst är det något under-
ligt, då der ju finnas andra länders namn upptagna än blott de skandina-
viska. I Paris var Walter ryss, nu dansk, hvad blir han i Wien? Måtte de 
nu helst vara så artiga och betala anexionen med ett hyggligt pris ... 

Helsen vänligen i Köpenhamn så väl Herrskapet Bissen som Winthers 
Benzens, Prior far och son m.fl. som vi kunna räkna bekantskap med 
åtminstone för bevisad vänlighet mot Eder och mot Fredrik. Ja de blefve 
många att helna! Hamerich med tack från Rbg för »Thorwaldsen och 
hans kunst» vore bra om så skulle passa. C. Andersen var ock mycket god 
mot Fredrik. Träffas Harald Paulsen, Thomsen m.fl. äro de heller ej 
glömda. 

... Då naturligtvis Walter åtminstone besöker Nordström om han fin-
nes i Stockholm då ni dit komma så glöm ej att hälsa. Ja, Beskow han 
finnes ej mera 1  — Ja om kommissioner till Stockholm skrifver jag på 
skilds blad. 

Ja, si ni, hvarföre skulle Walter vara ohöflig mot Becker — nu ha ni 
väl i tidningarne sett hvilken betydande man han såsom Becker Bey är i 
Khedivens tjenst.2  Han tyckes nu ock för sin n.v. herrskare göra uppköp. 
Kunde nog lätt göra beställning hos sin barndoms bekante och landsman, 
ty åtminstone i Paris öste Khediven ut pengar, och nu tycks Becker hålla 
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pungen i Köpenhamn och köpa för hans räkning och så föga aktningsvärd 
än Becker vist sig vara, behöfde man dock lika litet försmå honom i slikt 
afseende som ombud, som man försmår mynt för att det varit i orena 
händer förut, kanske ock att han förändrat sig, sen verlden prässat honom 
ganska mycket. Landsflyktig och i många svåra förhållanden. Jag ville så 
tro för modrens skull som nu är rest för att träffa honom. Tros dock 
nästan att han skall slutligen få lof att komma åter ... 

Mig har händt en förtret angående hvilken jag torde nödgas bedja 
Walter att för mig uträtta något i Stockholm, och tar enkom derföre ett 
skildt papper, emedan jag måste om saken göra en lång relation. För en 
hop år sedan nämnde jag i ett bref till v. Qvanten att jag kunde vara hå-
gad att till någon svensk tidskrift eller tidning lemna en serie »Teckningar 
och drömmar», för att ej låta dem alldeles tappas bort, då jag ej ernade 
ge ut dem i bokform. Något år derefter skref han till mig och frågade om 
jag då ville lemna dem till Post och Inrikes tidningar, och var inbjud-
ningen ställd ytterst smickrande. Emellertid hade jag dåmera så alldeles 
lemnat all tanke på att trycka något mera, att jag afslog tillbudet, för-
behållande mig dock att om jag framdeles blef ve af annan tanke, jag 
dock kunde återupptaga frågan. Så hade två år förgått då jag i sistlidne 
vintras åter började fundera på att numera mina stycken började bli så 
gamla, att antingen de borde tryckas eller ock med ens tillintet göras, och 
då Rbg vänligen uppmanade mig att lemna dem till det nämnda bladet, 
så skref jag till dess redaktör, Doktor Strandberg, medsände tvenne de 
minsta styckena som prof, och frågade om han ännu vore hugad att i sitt 
blad inrymma samlingen, så ville jag sednare sända mera. Ett det mest 
artiga och inbjudande bref blef svaret, jemte prenumerationssedel till Tid-
ningen och notis om att redan det ena stycket vore för bladet uppsatt —
Jag såg det ock sedan i bladet infördt jemte en i några smickrande ord af-
fattad notis om att mera skulle af samma slag komma. I slutet af Januari 
tillsände jag Doctor Strandberg ett antal af mina små stycken, men har 
sedan ej hört ett kny af dem. Oagtadt förebådade i bladet, har intet mera 
deri varit infördt, och ehuru jag slutligen i Juni skref till Dr. Strandberg 
en förfrågan om styckena framkommit, har jag intet svar derom fått. Slut-
ligen skref jag nu i början af denna månad till v. Qvanten och bad honom 
skaffa mig besked bedjandes honom återsända styckena ifall de framkom-
mit, men af ett eller annat skäl ej komme att begagnas. Jag skulle väl ej 
haft emot att lemna dem till något annat blad, så mycket mer som jag 
märker, sedan jag nu en tid följt med Post och Inrikes tidningar, att jag, 
om jag nogare känt det bladet förut, icke skulle ansett lämpligt att dit 
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lemna mina stycken, då i bladet nästan als icke ingår origenal artiklar. 
Men att nu börja öppna underhandlingar med något annat blad, »is» jag 
ej med. Nu således hvad jag önskar att Du för mig må uträtta i Stock-
holm, ifall jag ej möjligen dessförinnan ännu får svar från Qvanten 
och ger Dig återbud. Ett besök hos Qvanten kan Du gerna i alla fall göra, 
såsom hos en gammal vän i föräldrahemmet och äfven mot Lorenzo i 
Stockholm vänlig i tiden. Du skulle då väcka fråga om mina Teckningar 
o. Dr. och meddela Qvanten att jag bedt Dig taga notis om huruvida de 
framkommit eller icke, och ställa Dig till disposition i afseende å deras 
hemhemtande, då jag mycket ogerna ville förlora samlingen »i obekanta 
öden». 

Från Köpenhamn skrifva ni väl i alla fall, och glöm ej då att uppge 
adress för Stockholm, ifall jag ville skrifva dit — 

Troligen dröja Ni icke i Stockholm, men skulle, emot förmodan, så 
hända att det kunde passa i Edra vägar, så skulle jag be om tvenne 
kommissioners uträttande. Det ena att i någon porslinsfabriks bod köpa 
6 djupa tallrikar 4 desert tallrikar och fyra assietter, möjligen ock 2 små 
spilkumnar helt små af grönt och kvitt porslin, hellre i ljus än mörk ku-
lör, af sådant der öfver hela tallriken i gröna faconer blommor och kru-
melurer på hvit botten, som kanske Walter minnes att jag har en liten 
service, (om man så vill nämna den. I H:fors finnes ej grönt). Att förtulla 
dessa små saker skulle jag naturligtvis gerna, dock gör det väl stort allarm 
för slikt lappri. Lättast vore väl ifall ni möjligen kunde passa att göra 
handeln, att fråga Kapten kanske kunde de få ställas i köket i bruk, eller 
och i er egen hytt ... Karafin, glas etc. Jag ville gerna ha för komplette-
ring, men dock må ni hvarken på ett eller annat sätt derför omaka Eder, 
om det ej går lätt — 

Ännu en sak af också ringa vigt. »I Flodins bokhandel, (Brunkebergs 
Hotell) och öfriga boklådor» annonceras för nedsatt pris följande böcker 
som Rbg skulle vilja ha, jag antecknar dem här jemte det nuvarande 
nedsatta priset: 

Moderna äktenskap af Braddon 
I Duncombe, eller första året af min praktik, af 

förf: till Mary Barton 
Mitt första försök, noveller af Hilaris 
Tjufvens dotter af Temme 
Drottning Victorias dagbok 
Felix Holt af Eliot 

26 — Fredrika Runeberg 

1 Rd 50 öre 

25 öre 
25 öre 
25 öre 
50 öre 

1-50 — 
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Drottningens dagbok är den som Rbg egentligast ville ha, men också 
de andra, Felix Holt kanske minst. Dessa böcker torde lätt fås, då de 
säljas i alla boklådor, och som vår bokkonsumtion är ofantlig med 8 
timmars läsning hvarje dag, hellig och söcken, vinter vår sommar och 
höst, nu på nionde året, de första åren än flere timmar dagligen, så ha 
vi verkligen svårt att hålla oss med böcker. Altså: hinner ni härmed utan 
olägenhet, så tag ock dessa böcker.3  Men pengar till såväl dem som pors-
linet? Tänk om just sista slantarna skrapa i börsen! Ja, visste man blott 
det, så kunde man skicka pengar på Stockholm, ty till Köpenhamn torde 
väl ej mera hinna, sen ni skrifvit hem och tid drar att gå fram och åter 
för brefven. Nå passar sig ej att göra dessa upphandlingar så låt bli. Af 
porslinet skulle jag nog gerna begärt litet mer af hvarje tallrikssort, men 
vill ej för svårigheten vid förtullningen som man ville slippa ha bestyr 
med — men som sagt utgiften derför kan ej bli stor, den ville jag nog 
betala, men omgången blefve besvärlig — 

1  Bernhard von Beskow avled den 17 okt. 1868 i Stockholm. 
2  I HD 19. 6. läses ur köpenhamnsbladet Dagens Nyheder, att egyptiska regeringen på 

framställning av svensk-norske konsuln i Alexandria beslutat sända tre sändebud till den, 
nordiska utst. bl. dem Becker Bey. Sändebuden medför introduktionsbrev till danska re-
geringen o. till svensk-norska ministern i Köpenhamn. Efter besöket i Danmark skall de 
företa en resa till Sverige o. Norge för att göra sig bekanta med produktionen och söka 
bringa till stånd handel mellan de nordiska rikena och Egypten. 

3  Böckerna ingår i Runebergs bibliotek, endast häfte 1-2 av Moderna äktenskap av 
Bracidon saknas. 
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Borgå d. 6 augusti 1872 

Mina älskade Barn! 

... Den 27 Juli, sjusofvardagen, slog den värrsta hettan här om, måtte 
det så varit ock der ni färdades fram. Också för Rbgs skull har den 
minskade värmen fägnat mig. Tänk huru rysligt het den sängen måste bli 
der han ideligt ligger och värmen i rummet stundom ända till 27, ja 
jag tror 28°, och nästan alldrig under 25. Sömnlös om nätterna som jag 
är, somnar jag ofta om dagen bort, midt under läsningen på ett ögon-
blick. Detta sker dock äfven vid mindre hetta. Att spjerna mot sömn är 
väl alltid en svår sak, men finge dock ej hjelpa, värre att läsningen tro-
ligen går illa och monotont då jag läser nästan sofvande och kisar litet än 

392 



med ena ögat än med andra så jag jemnt och nätt ser bokstäfverna men 
ej har nån aning om hvad jag läser upp — Nu har det regnat ofta och 
naturen ser förfriskad ut, tycker mig se, ehuru jag på långt när ej ens 
alla dagar orkar eller slipper ned i trädgården. Måtte nu alt få vara så 
pass hjelpligt som det nu en tid varit, så att ni finge se hemmet helst på 
sitt bästa. Ja, Gud vare lofvad, nog har det nu ett år bortåt varit helt 
godt att lefva, ehuru äfven när Rbg är på sitt bättre det är omöjligt att 
icke esomoftast känna som ett knifstygn i hjertat af att se honom. Men 
man måste dock vara tacksam öfver att ha det helst så som det nu varit. 
Likså jag sjelf, huru mycket svårare hade jag ej det i fjol då jag måste 
ligga flere veckor. Jag är visst matt och krafteslös och orkar med just 
ingenting annat än läsningen för Rbg, men kunde jag bara höra honom 
vore alt godt. Visst äro mina ögon sjuka, men jag kan ändå läsa fast det 
svider, och så går äfven det, blott jag ej förlorar synen, ty då skulle modet 
svigta om alla kommunications vägar med den yttre verlden skulle 
stängas, och framför alt, jag blefve urstånd till att tjena Rbg, helst så 
mycket som jag nu det kan. 

Måtte blott min lilla Lina, som nu är så fallen för att ta lifvet tungt, 
icke alldeles komma att vantrifvas i vårt hem. Du såg hur föga roligt det 
var här för 6 år sen och är nu kanske än mera tungt. Gud ske lof, äfven 
dessa snart 9 år ha dock gått sen Rbg sjuknade, och mycket godt har 
man dock haft. Alla sönerne ha småningom gått framåt, hvar i sitt kall. 
Walters framtid som ännu för nio år sedan föreföll mycket osäker, synes 
hafva klarnat så väl man kunnat hoppas, och mycket annat godt. Skulle 
man då ej tåligt bära äfven sorgen? Och nu, och nu, nu vänta vi att få 
Eder hem och den glädjen är stor och betalar mången sorgestund. Gud 
välsigne Eder mina kära. ... 

Runeberg hälsar kärligen. Snart, snart ha vi Eder här! Måtte ni då 
vara raska och förliga. 

Eder bästa vän gamla Mamma Runeberg. 
C • • 
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Den 24 aug. f 18721 
Kära, kära! 

Tack för Walters bref kom i går 
I morgon ären I troligen i Åbo! Hinner ej ens orda om den fröjden. 

Mycket ledsamt är att Robert som i går troligen seglade från H:fors. 
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Ludv och Hanna stå på resande fot, måste thorsdag morgon resa, funde-
rade på möjlighet att uppskjuta nån dag, men gick ej för sig. Edith med 
sin far erna den 31 dennes inträffa i H:fors, ni träffas så möjligen i 
Åbo. Lorenzo hoppas kunna komma för att träffa Er. 

... Hannes och Fredrik bli så till en början väl de enda härvarande, i 
H:fors snarare, Lorenzos hemkomst blir för nån dag. Ensamt och tungt 
blir så vistandet i hemmet i Borgå. Jag tycker det är helt tråkigt att så 
illa skulle passa. 

Att ni genast låta veta hur snart vi får vänta er, hoppas jag. Lina vill 
väl ej så straxt lemna hemmet, men nog går det ock lätt att färdas fram 
och åter. Nu när dock intet inträffande af bröderna härpå beror, kan jag 
dock mindre påstå ert hastande hem, huru än mitt gamla hjerta längtar, 
måste det ta reson — 

Mamma 
• • 
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Borgå den 2 oct. 1872 

Min egen snälla Lina! 

Tack för brefvet i går, så mycket kärkomnare som jag knappt ansåg mig 
kunna vänta bref af Dig förr än från Åbo. 
... I dag är Runebergs namnsdag, tyst nu för tiden som alla andra dagar, 
men ändå utmärkt genom en stor fröjd för mig derigenom att Runeberg 
gick ut i salen der han på mycket länge ej varit, och det för att se på 
Apollo, Walter har således förtjensten af att hafva lockat honom ut, och 
jag tror det skulle göra honom så utmärkt gods om han stundom helst 
på ett ögonblick skulle lämna sjukrummet. I morgon är också en högtids-
dag hos oss, nemligen på dagen 50 år sedan Rbg blef student. Hans stu-
dentbref är daterat den 3dje oct 1822. 

För öfrigt tyst och stilla, sedan ni reste har jag ej träffat någon utomhus 
person skulle jag tro ... Få se när vi få Walter hit. Jag trodde icke att 
Silengruppen skulle ge särdeles mycket arbete, retouschering af byster 
lär han väl ock ha att syssla med. Det blir väl bra litet qvar af kvad 
Walter får för Silenus, om det är Walter som åter måste betala reskost-
naden för gubbens skojande kring verlden. 

Din gamla vän Fredrika Rb 
• • 

394 



147 

Borgå den 15 oct. 1872. 

Mina älskade! 

Dagligen har jag väntat bref, för att höra Eder lyckliga ankomst till det 
nya hemmet för en tid, men ni hafva väl varit så fullt upptagna med 
ordnandet der, så att ingen kommit sig att skrifva. Icke skulle jag väl 
heller i dag kommit mig dertill, om icke hosföljande bref af slarfveri här 
blifvit mottaget i st. f. att härifrån få gerad skjuts till. Åbo, och så skrifver 
jag med samma. Måtte nu brefvet ej åter innehålla ledsamma noticer från 
marmorhuggarne. 

Sådan en Walter som icke återkom till oss! Nå, nog finner jag att 
skäl kunde vara att resa som skedde, men när är Du nu att hitvänta? I 
dag afslutas väl utställningen i Köpenhamn, man spår tidig vinter måtte 
ej gruppen infrysa på vägen, eller vägen från och till Åbo för Walter 
bli stängd. Jag har en fundering på att vi skulle få köpa tre exemplar af 
Runebergs byst, men slika finnes väl ej retouscherade. Kan Du sen dröja 
i Hfors för att göra detta arbete? Meningen vore att få ge till julklapp åt 
Ludvig, Lorenzo och Hannes. Möjligen komma Ludvigs hem till jul, men 
Lorenzos ville man då gerna få med öppet vatten afsänd till Kristinestad. 
Låt veta om detta låter så ställa sig. I nöd fall skulle man väl måsta sända 
blott löfte och bysterna först i vår, men ej är det så bra. 

Måtte Ni nu fått Edert lilla hem rätt trefligt ställt, och alt trefligt och 
bra. Jag har just funderat på att ni dock icke behöfva vara så alldeles 
sparsamma i afseende å att lägga Eder till effekter, åtminstone af sådant 
som ej är alt för skrymmande. Stadna Ni sedan i Köpenhamn så blir 
visst ej frakten dyr för en kista med Åbo fartyg, och t.o.m. till Florens 
blefve det säkert ingen orimlighet då finska skepp ju mycket gå på Li-
vorno och den lilla vägen deremellan väl måtte kunna sen transporteras, 
utan stor svårighet. Linkläder t ex. som ej skrymma mycket också annat 
som ej betalar sig att sälja, ej skrymmer mycket att föra, men är bra att 
åter på den nya orten ha, och kan vara dyrt nog i inköp. 

De hjertligaste helsningar till Linas förälldrar och syskon — Af 
slägtingar i Åbo minnes jag nu just ej några nära, andra än Hedde Lovise 
Tengström som hon förr kallades, eller numera Louise. Hon var gift med 
Erkebispens äldste son, Akademie adjunkten Carl Jacob Tengström, min 
köttslige kusin, och sjelf har hon varit af mig räknad i vänskaplig åtanke. 
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Hon heter sjelf Caloander.1  Kanske borde dock Walter gå till henne. 
Lina lär väl nu ej komma sig ut • • • 

1  Jfr BAI 99 och 101. 
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Borgå den 22 october 1872 — 

Mina kära, älskade Barn! 

Så gladt och kärt öfverraskade vi blefvo i går att få emottaga Walters 
bref med den glada underrättelsen!1  Gudi vare lofvad att alt till en början 
nu således gått väl, måtte nu alt så i fortsättning gått och framdeles väl 
gå. Huru hjertligt, huru innerligt lyckönska vi icke nu Eder till den lilla 
menniskans ankomst! Gud gifve Eder all glädje af denna nya gåfva. En 
kyss på den lilla pannan, på de små händerna ja öfverallt, skall Lina på 
mina vägnar gifva henne. Huru mången gång hade jag ej funderat på om 
man borde önska Eder gosse eller flicka. Visst tyckte man att en gosse 
på visst sätt vore mera en ersättning för de förlorade, men kanske ock 
mera en upprifning af ännu oläkta sår, en flicka åter, tänkte man, vore 
snarare som ett brytande af otouren, liksom fördomen säger att man all-
drig bör åt ett nyfödt barn ge samma namn, som ett näst förut bort-
gånget haft, men om en med annat namn kommit emellan, då är oturen 
bruten och ett annat barn kan sednare gerna uppkallas med samma namn. 
Nå, nu äro alla funderingar afgjorda, och att hvad som skedt är det bästa, 
kan man nu tryggt antaga. Lilla pyre, hade jag blott henne här! Om 
någon, borde nu hon bli en skönhet, som tillkommit så under förälldrar-
nes tankesysselsättning med den ju så vackra Psyche. 

Visst tyckes ni nu vara så nära och ändå är ni så långt borta nästan som 
förr. Bref från Rom var tie dagar på färd, detta från Åbo var fem da-
gar. Mycket längta vi att höra något mera, så väl huru Lina nu sednare 
befunnit sig, huru liten menniska beter sig, också huru alt hade sig förut. 
Af syster Carolina hör jag att ni just dagen förut inflyttat i Edra rum. 
Månne Lina ansträngde sig för mycket dervid, ty visst var ju damen 
ännu ej väntad ... 

Jag hade i dag ock bref af Qvanten, som satt mig myror i hufvudet. 
Walter minnes väl att fråga var om några mina små stycken som finnas i 
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Stockholm. Enligt hvad då taltes skref jag och begärte hem styckena och 
lade redan hvad jag hade här ned i pakett, brände upp ett par de äldsta 
och ansåg mig nu ej vidare ern a befatta mig med något hvad dertill 
hörde. Nu skrifver Qvanten och protesterar. Han säger bland annat: 
»Jag kan då als icke förstå hvarföre de sköna, välartade fantasibarnen 
skola fängslas i ett mörkt skrin! Jag har derföre på visst sätt handlat 
sjelfrådigt. Familje Journalens2  utgifvare vill med glädje gifva dem offent-
lighet, erbjuder 300 riksdaler för rättigheten dertill, har redan lemnat mig 
pengarna, och vill göra början med nästa häfte». Går jag ej in härpå 
måste jag genast ge kontra ordres, då han ännu kan göra det gjorda. 
ogjordt. Runeberg tillråder mig obetingadt att antaga tillbudet — väl be-
talt är det visst för dessa några småbitar, som utgöra blott en del af hvad 
jag har otryckt, och som väl föga skulle bli ens 100 pagina i bokform. 
Också det är smått smickrande, att ett så högt honorarium bjudes. I fjol 
rådde Lorenzo mig att lemna dem till någon tidskrift, som Du vet hade 
han i år ändrat tanke — Att de sålunda läses och glömmes med dagen, 
det bryr jag mig icke om. Ha de icke nog värde för att göra sig i håg 
komna, så äro de sin död värda. Duga de åter till något, så hindrar intet 
att efter min död samla dem likaväl ur en tidskrifts spalter, som ur min 
portfölj — Hastigt måste jag nu fatta mitt beslut, och har visst ett stöd, 
ja en slags nödvändighet i Runebergs fullt uttalade önskan, men har ändå 
svårt. Fruktan för recensent grymhet behöfver jag ju icke heller hysa, om 
de tryckas i en tidskrift. Jag har dock i den vägen verkligen fått smaka 
så mycket sötsaker, att jag knappt hunnit bli rätt uppskrämd af den ende 
som handterat mig omilds i den vägen3  — Jag skulle väl icke skrifvit om 
hela saken, om icke jag velat undvika det Du, efter hvad vi aftalade här, 
skulle finna det besynnerligt, om Du skulle komma att ändå finna mig i 
tryck (af tillfällighet se ett sådant blad). 

... Det var ju en tur att en auction råkte inträffa der möbler ficks. Så 
bör ju kostnaden för ett års bosättning bli måttlig ... De alrakäraste hels-
ningar till lilla nykomlingen från gamla Farmor. 

Hjerteligen hälsas Elfving, Wendla, Betty och Elise. Huru glada äro 
icke de nu alla att få ha Eder och Eder pia. 

1  Maria Christina, f. 16. 10. i Åbo. 
2  Åren 1872-75 ingick nio teckningar av Fredrika Runeberg i Familjejournalen. — 

Fredrika Runeberg 404. 
3  C. G. Estlander i HD 24. 3. 1863. — Jfr Fredrika Runeberg 354 f. 
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Borgå den 7 Nov. 1872 

Mina kära Barn! 

Af Walters i går anlända bref (tack!) ser jag att det dock är bra nog 
hos Eder, dock nämner Walter ej om Lina är påklädd och om Du orkar 
vara i rörelse. Lilla damen skall dock vara god och sofva om nätterna 
och ge sin lilla mamma ro, ej heller bita henne. Den der plågan är myc-
ket svår, och vet jag knappt om annan bot finnes än tid och tålamod, 
men det vill sitta hårdt inne med tålamodet för den plågan. Vaxhattar 
för att hindra skafning af kläderna, och att många gånger om dagen tvätta 
med tvållödder borde vara bra. Jag har min dagliga fröjd af att se hur 
Strömborgs pia vexer och tänker på huru Eder docka om ett halft år är 
så stor som hon nu. 

Jag har alt väntat svar på min förfrågan om vi kunna få köpa tre 
exemplar af Rbgs byster, men intet har kommit. Brefvet torde ha kom-
mit fram just i de dagar då den lilla kom till verlden och sedan blifvit 
glömt — Emellertid har jag af Carolina hört att Walter af dem medfört 
till Åbo. Nu vet jag icke om ångbåt mera går uppåt Österbotten, men 
skulle så vara och Walter vore hågad derför, så ville Du sända till Lo-
renzo i Kristinestad ett exemplar med påskrift: öppnas julafton. Lämp-
lig packlåda torde få köpas i nån bod, bruka finnas slika tom vordna. De 
andra två hunne vi sednare få, ty till Kuopio kan af flere skäl nu ändå 
ej sändas och till jul först behöfs Hannes exemplar. 

Att Dina gubbar ännu dröja i Köpenhamn är rätt ledsamt, så framt 
Du ej besluter Dig att åtminstone sända dem till Wien. Men är det rent 
omöjligt att Psyche hinner? Nog är det mycket illa. Skall den finska 
skulpturen der representeras af Sjöstrand solo? Dessutom låt vara att 
Berlin om 5 å 10 år gör exposition så behöfver Du dels förut bli känd, 
dels om någon möjlighet vore att köpare kunde vinnas så kostar damen 
1,000 m om året bara i intresse att behålla, utom rumhyra o.s.v. Ja, jag 
tror en resa till Italien enkom derföre vore bättre om slikt erfordrades, än 
att låta den bli oexponerad — 

• • Midt emot Eder på andra sidan om ån, skall bo Enkefru Hedde 
Louise af Tengström, 78 årig, enka efter akademie adjunkten Carl Jacob 
T. Erkebispens äldste son och min köttslige kusin. Hon var ock i tiden 
min mera goda funtfadder på sednaste Åbo tiderna. Hon skall ha yttrat 
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sig med intresse titta efter Walter då han rörs på gatan. Henne kunde 
Walter väl göra ett litet besök, så mycket mer som hon är den enda verk-
ligen som slägt ansedda person vi nu mera ha i Åbo. Kusins barn och 
barnabarn finnes der ännu och på egendomar i nejden, men ej egentlig 
slägt. Gumman Hedde Louise skall aldrig gå ut mera i staden. Hon bor 
då troligen på fordna Åbergska tomten om alt slår in. Underligt är att 
då för 45 år sedan Mamma och jag, sista qvarvarande af familjen af elden 
drefvos ur hemmet1  och nu på så nära ett halft sekel ingen af de våra 
bott i Åbo, de första som der bosätta sig om ock för kort tid, hitta på att 
just göra det på samma plats, der ännu en hel våning af källare (9 st) 
qvarligga under jorden, ehuru fyllda. 

... Oupphörligt äro mina tankar hos Eder ni kära. Nog är det bra om 
julin2  blir i byst, så finnes helst en affärsmans att använda vid industri 
expositioner der man satt Rbg, Munch o.s.v. i brist på lämpligare. Månne 
ej någon af de föreningar som han arbetat med och för, vore hugad in-
lösa den. Som ung var han slående lik Bergbom, (senatorn) så att folk 
misstog sig på dem. 

Farväl. 
Mamma. 

• • 

1  Jfr Fredrika Runeberg 22 f. 
2  Erik Julin (1796-1874), affärsman, filantrop. Marmorbysten höggs 1873 för sjö-

assuransföreningen. 

1873 
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D. 22 aprill [18731- 

Kära Vänner! 

... Tack snälla Lina för bref! Walter den latmasken vore als ej värd att 
jag äfven till honom ställer detta bref, dock må jag förlåta honom lätt-
jan någorlunda så länge han är i hemlandet och man hoppas snart få 
träffas, men afbryts brefvexlingen då han vistas i fremmande land, då 
tappar man småningom bort hvarandras tankegång och lif. 

Nu är ju Maria öfver halft år gammal, respektabel ålder! Gud välsigne 
pyret! Måtte hon nu ej få stort mehn af tandgörningen som väl stundar. 
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Ack och jag som dock, om jag än får se henne, ej kan höra hennes jol-
ler! Åhå visst undrar jag öfver att ni fastnat för en ryska. Tänker som 
Walter om friheten i eget hus o.s.v. Kanske dock att hon som icke 
egentligen torde rätt äga ett fädernesland, lättare trifs borta. Om par år 
blefve hon sen hon lärt språket och sett en hop af konstnärslifvet, en 
förträfflig hjelpreda för rika ryskor i Rom, stannar väl kanske der som 
sådan om än ni skiljas. 

Att frisen kommer utanpå ser jag af D:b1.1  Hur lång, hur hög? af 
hvad material blir den? Är ämnet Sampo tåget? i så fall hvilken runo? 

Och slutligen: hvad högt är priset bestämdt? Hartmans byst,2  hvem 
har beställt den? blir den gips eller marmor? Godt att arbete fås, måtte 
det ej fördröja hitresan. Gläder mig och räknar veckorna. Nu ha vi 
kallt, fördröjer vårningen. Rbg är als icke rask sedan par veckor. Det har 
varit tungt och jag tror min läsning varit saknad då han ej orkat med 
psalmverket. 

... Klappa och krama om liten Maria och säg henne att farmor har 
henne kär. 

Eder Må. 
. . 

1  I HD 20. 4. ingår notisen att studentkåren beslutat använda de vid ett lotteri i Åbo 
1870 influtna och för inköp av ett inhemskt konstverk för studenthuset anslagna medlen 
till en fris för fasaden. Frisen skall utföras av Walter Runeberg. 

2  Carl Daniel von Haartman (1792-1877) prof. i kirurgi och barnförlossningskonst, 
generaldirektör för medicinalstyrelsen, initiativtagare till Lappvikens centralanstalt, en av 
stiftarna av Fi. läkarsällskapet m.m. Ett ex. av den 1873 fullbordade porträttbysten i Ru-
nebergs hem i Borgå. 
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D. 13 maj [18731 

Mina kära Barn! 

Nu har väl Maria ren brukat »hatt och kappa», icke ha dock fager-
väders dagarna varit många. Fredrik är hemma. Kom i aftse. Edith och 
Ella kommo d. 7, Hannes i lördags och reste i går morse ... Rbg var 
så uppiggad af de ungas sällskap, att han en stor del av dagen hade dem 
inne och pratade med dem. Få nu se om han får ledsamt. Fredrik berät-
tade att Walter bytt Apollo bysten mot en tafla — Har Walter nu bara 
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vackert gjort anstalt om att finska kommissarien i Wien gör hvad han 
kan för att få sälja Psyche. Det är högst nödvändigt, och har Du ej 
hittils fogat anstalt derom, så vidtag nu. Bäst vore kanske att skrifva 
sjelf till honom. Bör nödvändigt få pris påfästat både för gips och mar-
mor. Månne Stigells berömda byst är annat än vanligt marmorhuggar-
arbete efter färdig modell.' Vore högst nödigt att få i nån tidning be-
skrifning på hvad som är konst, hvad endast konstmessigt handverk i bild-
huggare verlden. Hans byst är väl nu så billig att man förargas öfver 
dina fordringar. 

Att jag nu skrifver, föranleds närmast af, att Rbg ber det Walter ville 
å Ekmans tafleauction2  inropa någon bit åt honom, om så låter sig göra. 
Han talade först om att vilja gå ganska högt, men jag erinrade om dels 
att troligen icke någon altför dyrbar tafla finnes bland qvarlåtenskapen, 
dels att man, då man utlägger en större summa för en tafla tillika bör 
ha i minnet att konstnären har gagn deraf, och här blefve det blott en 
vinst för kreditorerne, hvarför mig ock synes att man icke å auctionen 
kan eller bör betala just gerna samma pris som man kunde vilja ge en 
konstnär sjelf, icke ens för en billigare tafla. Rbg tycktes anse min an-
märkning riktig, och beslöt derföre att icke utfästa högre pris än 100 m 
som hvad han ville ge. Naturligtvis dock med den sägen att om en tafla 
af betydligt högre värde skulle råka gå till ett något högre pris än 100 m 
det då måste kunna litet ökas på, för att ej släppa en enkom god handel 
ur händerna. Kan Du icke för 100 m få något som åtminstone fullt mot-
svarar detta värde, så vore Rbg ock tillfreds med någon vacker skizz, 
men då vill han ej ge mer än 50. Värst är att när folk höra Dig ropa, 
så anse de det troligen som en ledning för sitt omdömme, så att de taflor 
Du ropar på lätt bli dyra. Möjligen kunde åter hända, om Du nämner 
att det är för Rbg, att folk ej vilja gå honom i förväg, så att Du kunde 
få hvad Du åt honom ville välja. Förr i verlden såg jag exempel på 
båda dessa inflytanden — 

Nog vore det roligt få en bit af Ekman, men Janssons tafla hänger 
ännu efter, så att också det bidrager till att hindra utsättande af högt pris, 
men visst bör man ju på auction påräkna litet billigare än annars. 

... Fredrik och Rob. Castren fingo lika röster till bestyrelsen till pro-
motion, lottade och blef Robert. Kanske bra nog emedan det varit tid-
spillan. Fredrik blef i dessa dagar vald till ordningsman vid brandkårens 
räddningsdevision. 

... Fredrik hälsar och ber er laga Er till promotion. Han säger att i 
ett bref till R. Castren från Robert stått att han snart skulle resa till 
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Wien. Om så är kommer han innan det är färdigt och alt är ännu dyrt. 
Walter borde lemna honom fullmakt att vårda sina expositions artiklar, 
så finge han väl fri entre, och vore nog ett bra ombud. Hans adress 
skulle varit uppgifven nån stäns i London, men den mins Fredrik ej. 

1  I katalogen över Kfs exposition 1873 uppges: Walter Runeberg »En ung qvinnobyst 
(studie till gruppen 'Psyche och Zefyrerne') utförd i marmor af Robert Stigell i Rom 
1873». 

2  R. W. Ekman avled 19. 2. 1873 i Åbo. De två »sotteckningarna» i Runebergs hem ut-
förde E. »under ett besök hos Runebergs». Topeliusporträttet i olja skänkte Walter sina 
föräldrar 1868. Oljemålningen Italiensk gosse är också en gåva av Walter Runeberg och 
det måste vara den som köptes på tavelauktionen. Ingår inte i den beskrivande förteck-
ningen över R. W. Ekmans verk i B. Hintzes arbete om målaren. Helsingfors 1926. Jfr 
katalogen över Runebergs hem. Borgå 1970. 
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Borgå d. 22 maj -73. 

Mina kära Barn! 

... Jag har så i dessa dagar tänkt på att visst bör Walter se exposition i 
Wien. Icke går det an att försumma detta tillfälle att bli bekant med 
hvad nu tiden erbjuder i konstväg, och mig synes det lätt låta göra sig 
sålunda; Walter reser härifrån direkte till Wien, Lina, mamsellen (?) och 
Maria resa par veckor sednare till Köpenhamn dit Walter återvänder 
för att möta Eder. Eller om Lina ej bryr sig om Köpenhamn utan hellre 
dröjer längre hemma, så reser Walter härifrån öfver Köpenhamn, dröjer 
der hur han vill och så till Wien. Lina med svit reser då gerad kanske 
öfver Petersburg för att slippa sjön till bestämd mötes ort litet hitom 
eller på sida om Wien Dresden? och så fortsätta ni färden. Detta blefve 
billigare och Lina finge längre dröja hemma, men har utom olägenheten 
af en längre resa innan ni mötas, den olägenhet att Lina då måste på 
så bestämd dag komma på färd ... Hvad åter Walter angår, så då jag 
såg hur han ren på de dagarna han var här hant bli hemsjuk, så måste 
jag dock säga att sådant ej får komma ifråga. Nehej, Lina och Maria 
sköta sig alt väl utan Dig, och Du får ej als låddas om att ha ledsamt 
efter dem på par veckor, får als ej komma ifråga. Får lof att vänja Dig 
vid att lemna dem när det kommer an på hvad Du måste se och inhemta 
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i och för din utveckling. Bref och telegram kunde ju nästan dagligt ge 
noticer från de kära ... 

Den 24. Då intet bref kommit af sänder jag nu likväl detta, sen det 
småningom blifvit fullskrifvet, och nu kommer till sist hvad jag skulle 
skrifvit till först, om jag ej väntat att få skrifva derom i sammanhang 
med det väntade bref vet: tack min Wallis för att Du kom och gladde 
dina gamla skröpliga förälldrar med Din härvaro! 
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Borgå d. 27 Sept. 1873. 

Mina älskade Barn! 

Till en början: tack min Walter för tvenne bref, af d. 12 och 19. Och 
hvilka goda glada bref! Sådan en liten snäll Maria! ... Jag måste medge 
att jag var bra bekymrad för färden, men sen det nu gått halfva vägen 
bra, så är alt skäl hoppas äfven att resten så skall göra. En sådan liten 
heders tippa! Och min snälla Lina som nu ock så galant piggat upp sig, 
ja, sådana der goda bref kunna rätt göra en gammal mörk varelse helt 
ljus och glad. Och så tänker man på att en resa häremellan och Rom ju 
dock icke är nån »romresa» och kan ske härnäst ock. Ja, innan detta kom-
mer fram, äro ni redan med Guds hjelp åter i det gamla Rom ... Början 
kan väl bli litet bråksam innan ni komma Eder i ordning, men också det 
går väl. En god hjelp blir nu väl i alla fall Eder Cathrina om än hon 
troligen känner sig bortblandad af ovana, nya förhållanden, men blott 
ni till en början ha dermed tålamod och icke störas af en möjlig tafatt-
het, så finner väl ock hon snart reda på sig, i de underliga nya förhål-
landena. Hufvudsaken är att hon ju är vänlig och välvillig, och då går 
ju nog alt småningom. 

Men hvarföre for Ni ej till Wien? Var det icke orätt att lemna detta 
tillfälle att bekanta sig med nutidens konst? Till New York går det icke 
så lätt, ej heller är der lika fullständigt. Vikingen hade ur Jönköpings 
tidning från en artikel om exposition, några mycket berömmande ra-
der om Walters Ap och Mars: (Skaldens »äldste» son) och mente att han 
anses för Finlands dugtigaste konstnär, och med heder tog sin medalj 
oagtadt Italiens 230 (tror jag) »fina marmor arbeten». »Ett af de bästa 
konstverken från Ryska afdeln». 
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Rbg är sig lik, vet just ingen skillnad ... Torde väl sist skrifvit om att 
Robert är i Ayr och torde i vinter bli i Cherbourg. Fredrik har nu en 
tid varit i H:fors. Huruvida han blifvit gladare der vet jag ej, ej heller 
hvad som här låg honom på sinnet, men det var helt ängsligt att se 
honom denna sommar ... 

Från Dietrichson hade jag häromdagen bref fr: H:fors.1  Det var väl 
egentligen afsigten att höra sig före om han skulle kunna komma, ehuru 
han skref att han ansåg sig ej böra besvära Rbg. Jag skref också svar, 
vänligt från ömse sidor men också svaret afböjande besök. Så utmärkt 
och innerligt skref han om Walter och sin hjertliga vänskap för honom, 
den han tror äfven af W: besvaras — Att det för honom alltid är en 
högtidsstund att återse Walter och i allone var det så utmärkt vänligt. 
... Nog tyckes Walter i honom ha en verklig vän icke skrifver man så 
som han skref annars 

Nog minnes jag att Rhodes 2  varit i Rom, men huru? Möjligen från. 
Orla Lehmans dorer. Börjessons tycks ej ha kommit med Er. Hvad hör-
des hos Winters? Glöm ej nämna om och när Edra saker framkommit, 
och om oskadda? Hur ni nu till en början ställa, samt om ni få rum 
m.m.m.m.m.m. Låt ock veta om Ni fogat anstalt om att få Dagbladet. 
Jag anser det af så mycket större vigt som jag ej just kan ens vara ny-
hets krämare, och för att ej alldeles bandet med hemmet må brista, bör ni 
helst ha tidningar. 

Hvart i all verlden ha de retouscherade bysterna tagit vägen? Lem-
nade Walter dem möjligen till Heimbärger jemte oretouscherade, så 
böra de ju fås dädan. Ingen vet af dem. Visst måste Walter i sitt minne 
uppsöka hvart de tagit vägen — 

1BAS 265 f. Brevet daterat 23. 9. 73. Runebergsarkivet i Borgå. 
2  G. B. Rade (1830-78) litt. historiker och\ skolman, g. 1866 m. den nationalliberale 

politikern Orla Lehmanns enda dotter Rota Margrethe (1846-1918). Författaren Helge 
Roade (1870-1937) deras son. 
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Borgå d. 22 oct: 1873 — 

Mina älskade! 

... Glad är jag att ni kommit fram och har den långa färden gjord. Att 
första veckorna i Rom skulle falla sig otrefliga var att vänta, också en 
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närmare flyttning går ej utan sitt tråk. Måtte blott liten tippa nu vara 
frisk och rask åter. 

... Sedan nu Tengströms hunnit se sig om i hemmet har på deras vind 
funnits 4 st Walters byster af Rbg. Om retoucherade vet jag ej, men altså 
kommer den saken på rätt nu till slut. Ludvig var en slarf som ej hit-
tade dem — 

Stigell hörs vara hemkommen, men hur gick det med hans ersättning 
för bysten åt Walter? Bergmanskan, Lovisa, var nyss här och hon sade 
att de ha funderat på att sända en sin gosse som ernar bli stenhuggare 
till Rom. Hon hade härom tänkt få tala med Walter, men kunde ej 
på gatan och fick ej sen träffa. Ernar skrifva Dig till för att få något 
reda på kostnad etc. Märktes att det var litet täflan med Stigell i viken. 
Nå ja, nog är det rätt att sträfva hvar och en till det bästa i sin sak, 
och icke tänka de honom till bildhuggare, endast finare Stenhuggare. 
Alla menniskor i H: fors säga (om bysten) »se hvad Stigell har gjort», 
men det sade jag straxt att inte gör man sånt efter några månaders lä-
rotid. — Bra att ni fått rum i den trakt ni önskade, (ruskig gata sade 
Augusta.) ... Söta Lina, rita nu åter Edra rum och sänd mig. Bangår-
den har jag uppsökt på kartan, det blir bra långt till Studien tyckes det. 
Går dock bättre an att så är, då Lina ej är ensam utan har sin fröken 
Carin — Ni lära ju funnit fröken Forsmans bra. Blir hon att påräkna 
till angenämt umgänge? det vore roligt och bra. Måtte ni när detta 
kommer fram ha fått inflytta och börja få något i skick och ordning. ... 
Hanna har köpt strykugn och Selma symaschin, hon tycker sin vara bättre 
än Ediths. Lilla Ida går nu långa ramsor på egen hand. Selma bad mig 
säga att hon »blir för hvar dag mera söt och mera snäll» — 

Maria fyllde ju nyss sitt första år! Gud välsigne lilla tippan. Måtte 
hon nu vara rask. 

D. 23 — 

... Om Robert hörs att Törnudd nyss träffat honom frisk och glad i Lon-
don. Något bref har således säkert förkommit, ty han plär ej låta för 
lång tid förflyta utan att skrifva. Ack om jag ändå hade en sån der troll-
spegel som i sagorna att se huru ni nu ha det, och hur Maria är. Prof. 
Estlander är väl ock nu i Rom.2  Målaren Becker3  skrifver från Wien 
i Dagbladet om den Ryska konsten som han högeligen berömmer. Näst 
Frankrike, Belgien och jag tror Italien, säger han den stå. I allmänhet öf-
vermåttan torka i tidningarna denna tid. Att Kothen fortfarande har tjenst- 
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ledighet torde förtjena sägas, då ni väl ej än fått tidningar — Likaså 
att då i D:bladet skrefs om att nu vore lämpligt att i Wien uppköpa bör-
jan till ett konst industrielt museum,4  men pengar behöfdes, så sände en 
okänd genast 1000 m och inom få dagar allehanda folk större och mindre 
summor så att nu finnes jag tror 3000 och så ger staten om jag rätt 
mins 1,500 och nu sändes köpare dit, det tog god fart med saken genast. 
Åt de svältande i Ryssland samlas här på alla håll.' I Borgå öfver 3,000 
jag mins ej huru många hundra, Sneckenström ensam gaf 1,000. Sed-
naste uppgift om huru mycket kommiten i H:fors från skilda håll inhändi-
gat var 10,000. 

d. 25 — 

... Nu en ramsa frågor som jag begär svar på, i få ord hvarje. Först huru 
kändes det att återkomma till Rom. Var det som till ett hem? Möttes ni 
der af vänlighet af någon ann än fr: Bremer, som jag väl vet såg er 
vänligt. Hur mår fr: Bremer? Äro edra effekter framkomna, och oskad-
da? Blef deras resa dyr? Hur långt är Psyche gruppen kommen och är 
arbetet väl gjort? Är Kejsarinnans Amor börjad? Hur går det med Wal-
ters ersättning för den af Stigell anekterade bysten? Hvar bo Börjessons? 
Ha ni fått köpa möbler m.m., hvad ni behöfva, i Eder smak? 

Mild höst ha visserligen vi haft på vårt sätt, ännu blott få nätters 
frost, men regn, regn och åter regn. Ån står bräddfull. I Petersburg öfver-
svämningar. När jag sade Augusta att Ni hade haft altför varmt, ut-
brast hon med hänförelse i beröm öfver ett sådant klimat! Åhjo, säge 
man än ej det bästa om Roms, nog är det dock en smula ljufligare än 
vårt — Aj ur tidningarna: mycket har man breds om hvad Sjöstrand sett 
och hvad han gjort. Han har vistats »der marmorn sjunger under mej-
seln» o.s.v. granns! i Carrara och modellerat en vallflicka som nu hug-
ges.6  Af fotografi bedöms arbetet som täckt, naivt o.s.v. mins ej orda-
lagen, men synes att det är en omhuldad artists verk. När han kommer 
hem, (eller kanske är ren) ärnar han utföra: ja hvad? jag mins ej, i 
vanlig storlek. 

Skrif nu för all del kära Walter några rader i konstväg att man får 
ge till någon tidning så folk få höra att Du är i Rom — 

Helsa fr. Bremer också Er Carin — Runeberg hälsar Eder. Han har 
i dag börjat få vilda talgoxar att äta på sitt fönsterbräde utanför, sig till 
nöje. 

Mamma. 
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förrgår spatserade Rbg ut i tamburen för att se på små fåglar, gick sen 
och såg sig om i salen. Ack om han bara ej hade den tron att ej orka, 
det skulle göra så godt. 

• • 
1 Aline Forssman (1845-99) idkade konststudier i Rom 1873-75. Fick statens 

resestip. 1873 o. 1874. Arbetade i gips o. marmor. Ställde 1873 ut 1sta ggn. Lärare vid 
Slöjdskolan i Helsingfors, »det första inhemska fruntimmer» som ägnat sig åt denna 
konst (HD 3. 5. 73). 

2  Av C. G. E. ingår i HD en serie Brev till hemlandet, 17. 7. från Petersburg, 5. 8. 
från Berlin, 28. 8. fortf. Tyskland. Brev VII 3. 10. och VIII 26. 10. från Wien. 

3  12. 10. ingår som ledare i HD »Ur ett brev från Wien» av Adolf) von B[eckerl. 
15. o. 17. 10. samt 11. o. 15. 11. följer »De ryska tavlorna på världsutställningen i Wien. 
Brev till HD av A.v.B.» 

4  »Om ett konstindustriellt museum» 21. 10. i HD. 
5  Ofta ingår notiser i HD om insamlingar på olika orter för de svältande i Ryssland: 

18. 10. från Tavastehus, 19. 10. från Tammerfors, 22. 10. från Viborg osv. 
6  22. 10. ingår i HD ett utdrag ur FAT, där det säges om Sjöstrand att han varit i 

Carrara, där »marm.orn sjunger mellan mejselslagen» och gjort »en liten vallflicka» och 
förstudier till »bocciaspelare». 
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Borgå d. [nov. 1873.3 

Mina älskade Barn! 

Är det sanning? kan detta vara så? Är det verkligen så? Har verkligen 
detta hårda slag drabbat Eder, mina kära, mina så nära mitt hjerta, om 
än så långt borta! Det är så svårt att tro på, att jag tusende gånger 
frågar mig om jag verkligen läst det sorgliga bref vet rätt! Lilla, söta 
älskade Maria! Då jag skildes från det kära, lilla, ljufva barnet då visste 
jag väl att jag aldrig mera skulle se henne med mina gamla ögon, men 
att det skulle vara hon, den späda knoppen som skulle vissna och falla, 
och lemna den gamla, som så länge redan stått vandrings färdig, att 
begråta den lilla blomman, det anade jag lyckligtvis ej då!1  

Hvad det är tungt nu åter att Ni äro så långt borta. Ack, innan dessa 
rader hinna Eder, går åter många dagar, och min längtan vore så stor 
att få se Eder, famna Eder och gråta med Eder, och jag kan dock ej ens 
få ett stackars bref snart fram till Eder. Icke ens post går i dag, jag 
skrifver dock denna första stund vi ha dagsljus, sedan det grymma sorge-
budet i aftse kom, ty mitt hjerta trår efter Eder ... Stackars min snälla 
Lina! Nästan än oftast hvilar min tanke på Dig nu. Sedan den första 
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smärtan börjar mildras, har dock Walter sitt arbete för sin konst, som 
kan fylla hans dagar, men Du min Lina, dessa långa, eviga dagar, jag 
känner och förstår dem väl. Ock dock har äfven Du Din sändning, anse 
det icke för moderssvaghet af mig då jag säger att du har en mission, den: 
att vara alt för Walter ... 

Djupt smärtades Runeberg af lilla älsklingens bortgång, af Eder 
sorgliga förlust — Det var för mig en tillökning i sorgen att se den sorg 
som målade sig i det kära ansigtet. Ack det hvita skägget bär dock vittne 
om att han burit årens börda, och nu hemsöker dock sorgen åter hans 
läger. Mycket tänker jag ock på Linas förälldrar i Åbo dem sorgerna så 
hemsökt och nu deras lilla älskling. 

Hvad jag outsägligt längtar att höra af Eder. Att ni vackert och 
ädelt burit det första slaget, det ser jag af Walters bref, men måtte äfven 
styrkan räcka till att bära den långsamma ödsligheten, den småningom 
tärande. Framför alt söken hålla kroppens hälsa vid makt, icke ens det 
hjeltemodigaste sinne förmår något bära, der kroppen sviker. Ett hjelte-
mod vida förmer än krigarens mod att mörda. 

Sednare. 

Ja hvad är att säga annat än det samma och samma, samma klagan, sam-
ma sorg och för Eder! Så glada, så åter upplefvande som ni syntes oss 
sednast här i hemmet, huru glad tyckte man sig icke se eder framtid, 
sedan de mörka molnen skingrats, och nu detta slag, Gud styrke Eder 
mina älskade. 

Rbg hälsar Eder varmt och deltagande. 
F. Rg. 

Gerna ville jag veta hvilka finnar som stodo vid den lilla blomster-
fyllda grafven också derför att kanske man nån gång i tiden komme att 
träffa någon af dem — 

Hälsa Börjesson och hans unga fru, mig synas de bekanta — Tillönskar 
dem alt godt 

1  Annonsen i HD 9. 11. 73 lydde: 
Att vår lilla dotter 

MARIA CHRISTINA 
afled i Rom den 20 Oktober 1873 i en ålder af ett år och fyra dagar, meddela vi med 
djup sorg åt vänner i hemlandet. 

Lina och Walter Runeberg. 
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B:gå 22 nov -73. 

Älskade mina Barn! 

Om Edith vore nu först att säga, sednaste noticer talte om småning-
om fortgående förbättring, ehuru ännu så svag att hon ej sjelf fick vända 
sig om hon kunde men stundom af Hannes lyftes på sida alt hopp om 
hennes vederfående göra vi oss. 

Hvad mig beträffar så visst är jag bättre men mycket långsamt går 
det. Är nu snart tre veckor sen jag sjuknade och nu är första dag jag li-
tet sutit uppe, ehuru jag dagligen gått in till Rbg par gånger — Men 
det gastriska onda är ej ännu fullt i skick, så nog kan jag ännu en tid 
få krassla — 

Tack, älskade Lina för brefvet. Måtte ni nu lugnat Er något när detta 
hinner fram. Jag vet ej om alla mina bref kommit fram. Ett som skulle 
möta Er först i Rom. Ett som med alla sina frågor och sitt sladder till 
min ledsnad väl kom fram då det als icke var dertill passlig tid, men 
hvem kunde ana det sorgliga. Så ett efter den hjertat skärande noticens 
framkomst, och slutligen ett egentligen skrifvit av Augusta] H f isingerj. 
Hjertelig tack för min lilla kära engels porträtt! Hur ledsamt att håret för-
svann, jag varsnade als intet sådant i brefvet. 

Blir skadan stor af Amors fläckar eller kan det fläckiga exemplaret 
säljas billigt och sålunda betäcka skadan? Ledsamt också som det första 
som pengar skulle komma för, ock nu blir uppskjutet. Får statyn sen 
lemnas och bli betalt hos Ryska envoyen i Rom — Det vore i alla af-
seenden önskligt — 

• • 

d. 23. 

Rbgs nöje denna tid är att se på grannskapets alla talgoxar och sparfvar, 
hvilka samlas på hans fönsterbräde för att äta hampfrö och stött mandel 
m.m. som der utströs. Han säger att han dock finner det mera tomt att 
jag ej sitter derinne på min vanliga plats, nu dessa 3 veckor, som jag 
legat sjuk. Det gläder mig mycket att jag dock således ändå om än huru 
litet, kan vara honom till trefnad i friskare dagar, och så mycket mer 
längtar jag derför bli frisk. 

Illa jag ej vet om ni ha tidningar, eljest borde väl åtskilligt omtalas.  
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som t.ex. de öfveralt i landet pågående insamlingarna för de nödlidande 
i Ryssland m. dyl. antagligen ställde dock Walter derom redan i hem-
landet ... 

Familjejournalen finnes flere blad som utgöra vackert utförda af-
bildningar af Sjöstrands fris. Qvanten har skrifvit text dertill. Deri citerar 
han ur Estlanders bok »de bildande konsternas historie» följande: »1 ve-
ten ock huru bildhuggarens ädla konst efter snart ett halft sekels från-
varo blef fast rotad i landet, då C: Sjöstrand anlände och genom hans led-
ning och föresyn mejseln första gången fattades af Finsk hand, Walter 
Runebergs, huru derpå första gången Kalevala hjeltarne» o s v. Då vi ej 
läst Estlanders bok, såg jag nu först hur alt detta fabricerats. Walter har 
sjelf så ofta sagt sig icke hvarken lärt eller påverkats af Sjöstrand att, hade 
jag ej varit sjuk, skulle jag troligen ej kunnat styra min håg att härom 
skrifva i nån tidning. Emellertid uppsökte jag ett gammalt bref, som jag 
torde medsända — gerna tar jag det tillbaka, nån gång när ni så litet 
skrifva att det ryms i vigten — der Du sjelf kallar Dig hans elef och synes 
börja arbeta för honom. Skulle emellertid något föranleda att man ännu 
komme att vilja i sanningens intresse en smula minska den gloria man 
med alla medel sökt samla öfver Sjöstrand, eller saken eljest komme på 
tal, ville jag ha bevisande data att slå folk i halsen. Altså: Kan Du säga 
året då Du var rest till Clodt? 1855 då jag låg sjuk på Kroksnäs minnes 
jag redan vi talte om ditt tillernade bildhuggeri, men då låg engelska 
flottan blokerande utanför, förmodar det blef resa först -56. sommaren 
efter silfverbrölloppet. Hvilket år månne Rönnblom var här? Vilket år 
blef du student? Huru kom sig att det ej blef arbetadt för Sjöstrand efter 
du så skulle göra? var det för examens studierna? gjorde du det Venus 
hufvud brefvet nämner? eller gjorde Du å ritsalen (der han väl då lär-
de?) något annat arbete? Efter student examen for Du genast till Åbo 
och påföljande höst till Köpenhamn? Dröjde du så länge i H: fors då du 
der läste ryska och ernade arbeta för Sjöstrand, att Du derunder kunnat 
hinna med något ? — Kan Du ge mig svar på dessa frågor, synnerligen 
årtalet för resan till Clodt, så vore jag något rustad, ty att den skedde före 
Sjöstrands hitkomst är gifvet, och således ock din bestämmelse för bild-
huggeriet. Jag undrar öfver att man beslöt det Du skulle resa till Köp: då 
nån slags bildhuggare Sjöstrand ändå fanns i landet att börja hos, minnes 
Du hur dermed hängde samman?1  

D. 24. Bref från Hanna. De må bra. Ludvigs fot ovanligt fredlig i år. 
Djupt synes dem gått till hjertat Eder förlust, de som alldrig ens ägt glädjen 
att få smeka ett eget barn. 
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Att den arme Tikkanen fått gå till ro och att han hedrats efter döden 
mycket mer än man vågat hoppas antar jag att ni sett i tidningarne2  — 

d. 24. ... Måtte nu Walter fått Studien och alt börja reda sig — Gud vare 
med Er, mina kära, dyra! Måtte kroppens krafter stå bi, så hoppas jag 
att själens styrka ej lemnar Eder. Rbg hälsar kärligt. 

F. Runeberg. 

Glöm ej Walter, att ge mig de data du kan om ditt första bildhuggan-
de. Sjöstrands i carrara huggna flicka med ett lam i famnen, har jag sett i 
fotografi. Skulle tro arbetet var rätt bra nog, ehuru intet hänrifvande. 
Tjocka ben tyckes mig hon har för att ej mera vara litet barn, — så der 
omkring 12 år kanske. 

1  Sommaren 1856 hos bildhuggaren v. Clodt-Jörgensburg. BAIII 268. Sommaren 
1853 A. L. Rönnbloms porträttbyst av Runeberg. — Marta Hörn, 48. Stud.examen 
hösten 1857 — BAIII 310. Den 26. 1. 1874 svarar Walter Runeberg: »... Sjöstrand an-
lände till Finland 1856 hvad tid på året vet jag icke men säkert är att ,det måtte varit på 
hösten efter det var sommaren 56 jag var i Wiborg för att höra Kloths omdömme öfver 
mina förstlingsförsök. Skulle Sjöstrand på denna tid varit i Helsingfors skulle jag natur-
ligtvis icke behöft resa till Wiborg för att få upplysning i denna sak och som min resa 
gick öfver Helsingfors, skulle jag då åtminstone frågat Sjöstrand om hans mening. 

Jag måste dessutom hafva gjort mina första försök redan innan Rönnblom modellerade 
Pappa, ty jag minnes att då jag af ödets lek vistes in på konstnärs banan visste jag ännu 
icke att man brukade lera som material för bildhuggare. 

Jag satt en afton i vår kammare och var på dåligt humör hvilket jag ofta var på den 
tiden emedan jag blifvit skiljd från en kamrat som jag utan öfverdrift kan säga att jag 
älskade och medan de andra bröderna med kamrater lekte och väsnade, satt jag och tum-
made en lack bit som jag värmde öfver ljuset. De andra kommo stojande och ville hafva 
mig med men jag viste dem lack biten och sade, för att säga något och icke låta märka 
min modstulenhet: liknar det icke ett hund hufvud, detta kunde de lika litet som jag 
tycka, men jag beslöt att försöka om jag ej kunde få den att likna ett hund hufvud och 
då jag nästa gång visade fram mitt konstverk format med en pennknif och gjort mjukt vid 
ljuset, väckte det allment bifall och jag visade det följande dagen åt Pappa som sade att 
det var bra och att jag kunde skaffa mig lera emedan man brukade använda det att mo-
dellera uti detta var troligen en söndag, ty jag minnes, att jag genast fick mig lera från 
krukmakaren och att jag innan afton hade lagat två hela liggande hundar, detta var första 
början och ingen yttre eller inre impuls utan endast slumpen hade ledt det hela. Nu tyckte 
alla att hundarna voro bra och jag tror det var Nordströms som talade om Kloth och 
detta gaf anledning till min Wiborgs resa och Kloth yttrade då jag viste honom en hund 
som jag modellerat i Nykyrka (det vill säga det var det enda jag riktigt förstod ty han 
talade tyska): »er vird fortschrit machen» och så kom jag hem skiljde mig från Gym-
nasium om hösten 1856 innan terminen börjat samt läste privat och under denna tid 
var det troligen jag modellerade Jupiter hufvudet som Sjöstrand önskade se det var gjort 
efter en af de små gipsafgjutningarna efter antika gemmer och i mera än half naturlig 
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storlek . . . För Sjöstrand modellerade jag för öfrigt en fot en hand och en venus mask 
samt en annan mask tror jag dessutom (Plato) det vill säga han såg någon gång emel-
lan efter mig.» Se f.ö. P. Nordman, a.a. 19 f. 

2  Nekrolog i HD 9. 11. 

157 

Borgå d. 11 dec. 1873. 
avslutade den 13 — 

Mina älskade! 

Tack för Edra bref från de sista dagarna af förra månaden. Men innan 
något annat vill jag meddela den glada underrättelsen att vår snälla Edith 
ändteligen alldeles öfvervunnit sin svåra sjukdom, ligger på täcket och 
t.o.m. stödd af Hannes varit ute i salen. 

... För hvarje sår finnes läkedom, om än ärret blir qvar sedan. 
Jag har sett verlden, och jag vet att så är. Ja jag behöfver ju blott 
tänka på mina närmaste, för att med full tillförsigt hoppas det ni 
ännu halva mycken glädje qvar i lifvet. Tänker jag på mina närmas-
te vid den tid då af dem en byar hade lefvat gifta ungefär så länge 
som nu ni, så såg det då mörkt nog ut för dem: mina förälldrar hade 
af sina fyra äldsta barn förlorat 3, min ende gifte bror hade förlorat 
alla sina barn, min enda syster, Carolina, hade mist man och sitt enda 
barn, Sofi och Natalia voro enkor, och likvisst ha alla dessa vänner dock 
sedan haft både glädje och trefnad i verlden, också sorger deremellan, men 
verlden i det hela varit bra nog för dem. Att ej tala om de förfärliga 
åren, Walter minnes nog ännu dem, då döden tycktes stå ifrig och meja 
ner alt hvad kärast var för Syskonen: Tengström och Carolina, tvenne 
fullvuxna barn, deraf den ene den utmärkte sonen Robert, 3 barnbarn, 
Tikkanens äldsta, 2 mågar, utmärkte män alt inom få år. Men tiden gick 
öfeer, såren läktes ett ljuft minne af de bortgångna qvarstod och frid-
fullt vandrade de gamle mot sina grafvar, deri redan J. J. Tengström hvi-
lar. Hvarföre skulle jag misströsta att icke äfven ni unga, i lifvets kraf-
tigaste år, skola än en gång blifva försonade med lifvet? 

... Hos Rbg ligger jag större delen af dagen, uppe orkar jag ej mycket 
vara. Rbg på sitt bättre, och så vill jag då ej klaga, alt måste ju ändå gå. 
Jag har ägt mycket i lifvet, fruktade derföre alltid att min ålderdom skulle 
bli svår, jag fann att jag på långt när ej betalt för alt det goda jag ägt, 
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ehuru visserligen sorger af bittraste art äfven, hemsökt mig, som hvarje 
menniska — 

Koppor härja svårt i Österbotten. Nu ha de ock hunnit Kristinestad. 
Lorenzo är rastlöst med de sjuka, måtte han blott ej sjelf smittas. Jag 
märker detta bref blir bara mörkt till färgen, jag måste åter säga ett döds-
bud: Doktor Såltin, Alexandras man, är död. Stackars Alexandra. Hvad 
utväg hon har att slå sig ut med sina 3 barn vet jag ej. Ehuru makens 
bortgång är ett slag sådant att dermed intet annat måtte kunna jemföras, 
måste dock till och med detta kunna kännas ännu mycket svårare, om det 
ser mörkt ut att kunna sörja för sina barn — Om Robert vet jag intet 
enkom, en artikel i dagbladet af honom'. hade jag lust sända om jag visste 
ni ej läst den. Den är rolig, men i synnerhet intresant, beskrifvande en ny 
uppfinning, Sandblast, som troligen ock, på marmorarbeten ornamenter 
o.dyl. kommer att öfva stort inflytande. 

... Vore nyfiken veta hur det är med Psyche, är hon färdig och lyckad? 
Fägnar mig åt att väl nu Walters arbeten och arbetare alla få vara i 
Studien, blir helt annat intryck af det hela sålunda, tänker jag — Måtte 
nu Amor gå raskt framåt och lyckas. 

Hvad jag kan undra öfver hvad Lina nämnde om fr: Forsman. Huru 
utsänder man ett barn i vida verlden, som ännu ej lärt sig hvad som här 
bäst förvärfvas och som hör till det enklaste allmänna vetande. Tro de då 
att konsten icke behöfver något annat än handafärdighet? Hvems doter 
är hon, nämn vid tillfälle.2  Kanske ett barn af en fennoman som föraktar 
all bildning som ej meddelas på finska. Men då hon är snäll i öfrigt mån-
ne det kunde falla sig för Eder att ha henne inaccorderad hos er, det 
funnes då ett fruntimmer i huset, och i alla fall böra Ni nu väl antaga 
en rigtig i huset boende tjenarinna som kan göra hvad som förefaller, så 
att fröken ej blefve kanske så besvärlig. Nå, det der föll mig in då jag just 
kom ihåg henne, icke vet jag om dermed vore något passligt. För henne 
vore det säkert välgörande. Men i alla händelser, sök er nu en bra tjena-
rinna, jag menar en som vore utan laster, ty i öfrigt får man icke begära 
just mycket. 

• • 

I HD 22. 11. 73 ingår »åttonde brevet från Dagbladets tekniske korrespondent» —
enl. utg:s addition det nionde. Det handlar om »en högst framtidsrik uppfinning» 
Sand-Blast, är daterat London i oktober och signerat R. Brevet berättar om en apparat 
vid internationella expositionen i London som mattslipar glasskivor och snabbt gör gra-
vyrer i glas. 23. 5. ingick av samma signatur »Litet om ånghästkrafter», dat. Glasgow 
3. 5. 73. Bland konstbreven från Wien i HD möter vi reportage »Från Wienerutställ-
ningen• av tidningens tekniske korresp. sign. R. 10, 16, 22 o. 31. 7. samt 10, 18, o. 28. 8. 
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28. 11. följer »The Lord Mayors Show», dat. London 15. 11. Den 5. 12. ingår »Ny slags 
bank. The Cheque Bank (Limited) », 23. 12. »En boskapsutställning i England», 3. 1. 
74 Bref från London. Tillfälliga notiser i dagens frågor (kampen mellan arbete och 
kapital, strejker, trafik- och turistförhållanden m.m.), 17. 1. Londonbrev. Den Tich-
bornska processen. Artiklarna ingår som ledare och är alla signerade R. 

2  Vicehäradshövding Jakob Wilhelm Forssman och Karolina Kristina Björman. 
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Fjerde dag jul. [18733 

Mina älskade Barn! 

Det är väl knappt två veckor sedan jag skref Eder till, men i helgen öns-
kar man dock att mera med hvarandra få samtala än t.o.m. annars och så 
sätter jag mig ned för att skrifva, önskande att Eder helg må vara och 
hafva varit god och fridfull. 

... Runeberg har fortfarande varit på sitt bättre. Ja, nog har han nöje 
af småfåglarna, men icke äro heller de så fromma som Lina menar, de 
slåss rätt ifrigt om bitacne ehuru nog det finnes för dem alla. 

... Edith är alldeles förlig. Sen hon slapp upp, blef hon inom få dagar 
rask, rörs ute, och kan t.o.m. amma sin lilla Esther. Hvad tycks om det 
kuriösa namnet? ... Från Robert nyss bref, ja julafton, men intet enkom 
nytt, om ej det att han haft telegram från Lagerborg som ber honom om 
att äfven hädanefter fortfara som D:bladets »egen correspondent». Rob: 
tror sig dock få föga tid att egna deråt hädanefter, då han på grund af 
rekommendation i ministeriel väg, hoppas slippa in i läroanstalten i 
Greenwich.' 

... Selma Strömborg har smittkoppor. Lyckligtvis mycket lindriga, hörs 
det. Hon gick på ett ärende in hos ett folk der koppor funnos, dock icke 
in i sjukrummet, och så fick hon smittan. Vi äro nu från Strömborgs all-
deles isolerade. 

Nu först kommer jag till att säga Eder hjertelig tack för brefven som 
kommo just på julaftonen, oss till skrypelse och glädje. Som sagt ock från 
Robert och från Hanna. Det var vår bästa julefröjd. Helgdagarna då jag 
ej ens har stickstrumpan till förströelse, ha viljas bli mig nog långa utan läs-
ning, utan att ej kunna samtala eller just heller ha nån att tala med ... och 
med det ideliga ristandet i halfva magen. Det gör mig litet ondt om fr: Fors-
man, hör af Fredrik ock att hon skall förefalla snäll. Han har med hen- 
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ne arbetat vid samma bord på anatomi salu. (I parenthes: monne ej för 
bildhuggare kunde med läsning, planscher och vaxmodeller gifvas nog 
anatomi utan det otäcka karfvandet i menniskokött?) Fredrik sade det-
samma som jag hade tänkt, att hon troligen fruktar att falla Eder till 
besvär, tycker sig icke kunna vara af intresse för Eder, och derför drar 
sig undan. Det är nästan ej möjligt att ej hon skulle gerna hylla sig till 
Eder, hyggligt folk som Ni, skam till sägandes äro, och Walter hjelpligt 
framstående i den konst hon egnat sig åt. Troligen känner hon sig ock 
ensam i villa verlden nu och skral dessutom ... 

Det skall jag ej försumma säga att jag hade den glädjen att hitta 
lilla Marias hår, inlaggt i sitt lilla papper hade det väl fallit ur brefvet 
i min länstol der jag satt, och fanns nu inkrupit i tygets veck i ett hörn. 
Så fick jag det ändå. Lilla, kära engeln, hennes minne är mig ljuft. 

Icke tror jag vi här haft ovanligt kallt före jul, par gånger väl nä-
ra 20°  men då helt kort. Sjelf har jag dock ej smakat luft på två må-
nader ... 

Det är ju således ändå på sätt och vis tredje gången amor börjas på 
nytt, efter han måste flyttas i blocket. Visste väl att köpesumman kan 
tåla vid litet af drag, måtte den nu lyckas och bli snart och bra färdig. 
Dagblads qvittot kom väl rigtigt fram. Tidningarna komma Eder nu utan 
vidare omgång hela året tillhanda. Ni ha blott att taga emot dem, men 
glöm ej att om ni resa bort, låta någon ann emottaga dem, att de ej 
retourneras. Vill ni nu åt andra afstå halfva prenumeration och i stället 
prenumerera på något annat blad eller köpa en bok eller annat så kan 
det ske; eller om ni hellre vilja hålla bladet för Er, och sen vara tid-
nings mecenater för alla finnar, ja kunna t.o.m. när ni sjelfva ej mer be-
höfva lemna dem till Föreningens tidningar eller ha ymnigt af makulatur. 

Svårigheten att få arbetsfolk, kan dock föga i Rom vara så stor som 
nu här. (Jag antager neml. att Studiets icke i ordning blifvande, beror 
härpå) Hvarje solsken medför skugga, så ock nu de goda åren vi haft 
i Finland. Pengar finnas nu i massa, i följe deraf uppstå företag som be-
höfva arbetare. Antalet af arbetare åter minskar derigenom att mången 
nu tycker sig dels icke behöfva arbeta, dels åtminstone blott t.ex. halfva 
veckan, emedan arbetslönerna stigit så enormt, just genom det nämnda 
stegrade behofvet af arbetare och den minskade tillgången på dem. Ett 
litet, eller ett mindre lönande arbete bryr sig ingen om att åtaga sig. 
Dagsverkaren är nu ofvanpå och står sig rikt. Bonden och dagsverkarn 
som i vårt land icke allenast under nödåren, men äfven i vanliga tider, 
uppehållit lifvet med en mat, ofta nog knappt värd det namnet, ser sig 
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nu i stånd att köpa bättre mat, bonden för ej hear smörmark och hear 
fiskstjert till torget, han äter nu sådant sjelf. Detta är den ljusa sidan, 
men så visar sig ock der skuggsidan. Den minskade tillförseln och den 
ökade consumtionen af födoämnen har stegrat alla priser till en otrolig 
höjd, all betjening, allt dagsverke skall betalas ofta dubbelt mot förr, 
men den lilla löntagarn och i allmänhet enhvar hvilkens inkomster ej 
ökats står nu rådlös. Synnerligen beklagar jag ungt folk som gift sig på 
små inkomster och nu hunnit samla en sig alt mer vexande och ökande 
barnskara. Genom de stora lagar som styra alt, och hvilka med så utom-
ordentlig vishet afvägt alt, jemkar sig visserligen småningom åter miss-
förhållanden som till en början tyckas uppstå äfven af sjelfva det goda, 
(nu de rika åren) men när man lefvat så länge som jag, och sett hur 
hvarje onds äger sitt correktiv inom sig, huru alt dock länder till men-
niskoslägtets framåtgående, då vore man färdig att rifva af sig sina sista 
fattiga grå hårstrån af harm öfver hur man pjunkar och klagar öfver 
hvarje motgång som drabbar en sjelf, och huru man tycker att vår Herre 
ändå alldrig gör nog för en. Så tänker jag ofta på huru otacksamt jag 
klagar öfver Runebergs nu öfver tio åriga sjukdom, öfver mina öron och 
ögon o.s.v. Borde jag ej hellre minnas att vara tacksam öfver huru många 
år jag ägde Rbg frisk och rask, huru mycken glädje och gagn jag haft 
af mina ögon i öfver 60 år, huru jag äfven, om än ej så länge, ägt gläd-
jen och lyckan att kunna höra mina käras och andras ord, och äfven 
ännu ju icke är alldeles utan hvarken öron eller ögon. Och ofta nog min-
nes jag visserligen ock att vara tacksam. Huru mycket, huru oändligt myc-
ket godt har jag ju icke ägt och äger ännu af lifvet! 

1  jfr not 1 den 3 mars 1874. 

1874. 
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Trettondagen 1874. 

Mina kära, kära Barn! 

Att jag nu åter skrifver, ehuru jag två gånger redan nyligen så gjort, 
föranledes af att jag af Lindfors fick några notiser om Cleobis och Biton, 
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och anser dem böra komma Walter tillhanda, synnerligen det att de voro 
sådna der starka herrar, och Walter möjligen icke känner den saken 
utan gör af dem vekare gestalter — Hvad härom är att säga finnes på 
andra halfva bladet. 

Selma Strömborg hörs vara alldeles återställd, ehuru ännu hon ej va-
rit ute, men nu just hemtar Mari mig den tråkiga underrättelsen att de-
ras Massa, hon som i somras kallade mig tante, nu ock håller på att slå 
ut. Att hon några dagar skralats ha vi vetat. I alla gårdar häromkring 
ligger koppsjuka. Förra Nordströmska, nu postmästarns gård, har länge 
varit ett hem för koppor, nu ligger Fru Lindfors och tvenne pigor i sam-
ma onda, och hos Schaumans en piga likså hos Wallgrens. Jag är nöjd 
att Fredrik i morgon ernar återresa till H:fors — 

Rbg fortfarande på sitt bättre. Jag åter ungefär lika krasslig. Augus-
ta Hisinger var nyss här på en liten stund, reste åter till H:fors. Far 
troligen i vår till Alexandra Såltin — Hon sade att fr: Bremer skrifvit 
Er ha nätt och vida elegantare möbleradt än förut. Det är fägnande, men 
mest dock glädjefullt att hon sagt Lina ändå vara jemförelsevis rask. 

Då prosten Lindfors nyss besökte oss, frågade jag honom om han 
mindes modrens namn, han erinrade sig det ej, men sände mig sedan hos 
följande, af mig afklippta papper jemte Herodotus och Cicero ur hvilka 
jag vill bjuda till att kunna afskrifva hvad det står, såsom möjligen upp-
lysande i ett och annat, synnerligen om brödernas styrka. 

Herod: säger: (angående Solons svar på Croesi fråga hvem som vore 
den lyckligaste) »Cleobis och Biton. Ty desse som voro till börden argi-
ver, hade tillräcklig utkomst att lefva, och dessutom en sådan kropps-
styrka som följande händelse bevittnar; båda vunno samma kämpapris 
och derjemte berättas om dem denna historia. Då argiverne en gång fi-
rade en fest åt Hera måste deras moder nödvändigt fara till helgedomen 
efter ett spann, men oxarne kommo ej i rättan tid från fältet, och som 
tiden trängde på, trädde ynglingarne under oket och drogo vagnen, och 
på vagnen for deras moder. Och de färdades 5 och 40 stadier och kommo 
till helgedomen. Och när de detta gjort i hela församlingens åsyn, fingo 
de derpå det yppersta slut på sitt lif. Och på dem uppenbarade Gud 
huru mycket bättre det är menniskan att dö än att lefva. Ty de kring-
stående Argiviske männerne prisade ynglingarne salige för deras styrka, 
och qvinnorna deras moder att hon fått sådana barn; men modren utom 
sig af glädje både öfver deras gerning och öfver deras rygtbarhet gick 
framför belätet och bad gudinnan att hon åt Cleobis och Biton, hennes 
barn, de der henne så högt ärat, ville beskära hvad en menniska bäst 
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vore. Och sedan yngl: efter denna bön offrat och deltagit i offermåltiden, 
insomnade de i sjefva helgedomen, men stodo icke mera opp, utan lyk-
tade de sålunda sina dagar. Och argiverne läto göra deras bilder och upp-
ställde dem i Delphi, såsom hedersskänker efter de bäste män». 

Ur Cicero afskrifver jag följande: »... anföra domslut af Gudarne med 
stöd af Herodotus och andra. Först nämnas med beröm den argiviska 
prestinnans (Lindfors tillägger i en skrifven not namnet: Cydippe) sö-
ner Cleobis och Biton. Sägnen är bekant. Då det nemligen var enligt 
lag nödvändigt, att hon för en utsatt offerhögtid åkte till templet ett 
godt stycke nog från staden, och dragarne dröjde att komma, då kastade 
nyss nämnde ynglingar af sig kläderna, smorde öfver sig på kroppen med 
olja, och trädde under oket. Sålunda kom pressinnan till templet, i det 
vagnen blef dragen af hennes söner; men det berättas att hon hade gjort 
en bön till gudarne att dessa måtte gifva dem» ja om belöningen afskrif-
ver jag ej, Cicero säger detsamma som Herodotus och förmodligen stöder 
sig hans berättelse på den sednares. 

Det är ju en hel stor heder att Dietrichson dedicerat sin bok till Wal-
ter.' Satte Du tummarne i knapphålet? 

Rbg och Fredrik hälsa. 
Eder egen Mamma. 

Hvar i all verlden håller Apollo gruppen hus? Borde ju kunna vara 
här längesen — 

Jag har just ej velat begagna frimärken på bref till Italien, men sät-
ter nu slika. Skulle sådant vålla en eller annan olägenhet så låt veta. 

• • 
Lorentz Dietrichson: Från min vandringstid. Med vignetter af Mathilde D-n. 

Stockholm 1873-75. Strax efter titelsidan står på första bladet tryckt: Till Walter Rune-
berg som ett minne af vårt ungdomslif vid Tiberens strand från författaren. 
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27 Jan -74. 

Kära! 

Rbg ej så bra som förr i vinter, dock icke mycket skralare. Ändtli-
gen har jag varit två gånger ut på trappan, börjar repa mig efter tre må-
nader, dock ännu ej alt ondt deraf borta. ... I Nystaden tyckes kopporna 
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upphöra, intet nytt fall på nån vecka. Uppe i stan i den gård der Linsens 
bo, ha 4 dött af 6 sjuka. Nattu hemflyttad till Boreniuses för att der 
accouchera. Lorenzo skrifver att i K:stad synas de nu erna upphöra, en-
dast 20 döda. 1 Nerpes döda nära 1,000. Lorenzo var frisk. Kuopiobarnen 
likaså. 

Hvar dröjer Apollogruppen? Kanske exponeras den på vägen under 
nu pågående (?) exp: i Petersburg, så kunde Walter ock bli akademiker. 
Skall ej Walter exponera Psyche i London, kanske funnes der köpare. 
Hur i all verlden skall ni få ressällskap åt Carin? Kanske vore skäl till-
säga hos Ryska beskickningen om behofvet att få henne hem. Kanske 
något ryskt herrskap med nöje toge betjening då det skedde gratis. Kors, 
hur skulle väl en fröken mamsell umgås med »pigor». »Ser mamsell, 
icke kunna vi gå med henne, vi äro ju ändå just som bättre», sade vice 
Brandvaktens dorer då skollärarinnan ville att hon skulle följa med ar-
betskarlens flicka från fattigskolan. Men skulle duglighet och kunskaper 
bestämma rangen, så nog har jag sett grefvinna som bordt byta plats med 
pigan. Kom ihåg Andersens »allt på sin rätta plats». 

... Nå nog kan man nu skrifva ofta när post porto hädanefter blir 
50 p. Första Walter kom till Rom var det 56 kop. silfver. Rbg hälsar Eder. 

Mamma. 
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B: den 7 Febr: 1874. 

Mina älskade! 

Helt uppiggad af dessa dagars lif och lefverne och nu just af att ha 
converserat med Löfgren sätter jag mig ned att skrifva, och skulle ha 
så mycket att säga men — ögonen! 

Först tack, Walter, för brefvet. Du säger intet om mina många bref 
framkommit, såväl de genom Bravo som de med Er adress. Hanna fun-
derar ock om hennes genom Consuln må framkommit. Mycket intresse-
rade mig Valters »lefvernes beskrifning», en stor del deraf var mig alt 
bekant förut, ett och annat dock icke. Hornborg var, skulle jag tro den 
som talte om Clodt, och erbjöd att dit medtaga Walter, men om det sen 
blef resa med honom eller ensam det mins jag ej.1  Likaså kan jag till-
lägga att Edelfelt var den förste som sade ordet: han bör bli bildhuggare 
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hvilket syntes oss ett nog vågadt ord, fast det sen altmer slog rot. Åt 
Topelius och Otto Schauman berättade jag i går om det du skref, Otto 
syntes deraf mycket intresserad. Emellertid ångrar jag nästan att jag sa-
de derom, ty jag hade bords berätta historien i nån tidning och har nu 
dermed svårare, ty slikt får ej vetas ha kommit från mig. Nå dermed 
blir väl nån väg, men sägas ut måste det dels för Estlanders, numera 
dock svårligen gendrifna osannings skull, dels emedan just en sådan bör-
jan som din, utan all yttre väckelse, är utmärkt intressant och verkligen 
som A: Reutersköld alltid ment, just beviset på en sann inre kallelse. 

En mera god nyhet kan jag berätta, Wahren hade sagt åt Levon att 
Forssa i år utdelar 10 %. Det blir väl mindre än förut, men i alla fall 
alt ganska bra efter eldsvådan. Edith skref derom och bad mig låta Er 
veta detta — 

I går då jag åt Otto sade att Walter hade flere beställningar och upp-
räknade bland annat: Willebrands för hvilken Rob: Castren närmare re-
dogjorde, så tillade jag, ja en annan till föga mindre summa. »Jaså 
Hofvings i Wiborg» sade Rob. Då jag skrattande sade, jag trodde det 
vara en hemlighet, sade Rob. att Hofvings contorist berättat det för ho-
nom. På förfrågan fick jag ock veta att Wiener arbetena äro på väg, om 
ej ren framkomna till Petersburg der man vill exponera dem, altså bra — 

... När detta kommer fram, har ni ock redan fått D: bladets relation 
om Rbgs födelsedag, åtminstone det telegram som deri var infördt redan 
följande dag. Ref: hade lof att använda 200 ord, men R. Castren som 
egentligen uppsatte telegrammet sade att det ej var behöfligt mer än 40. 
Då ni sålunda ha de yttre tilldragelserna uppgifna, behöfver jag blott 
ifylla. D. 4 på qvällen kom telegram från Beijer Rbgs svenske förläg-
gare, med 300 Rd från K. Svenska theatern, honorarium för K. på Sa-
lamis, och af Beijer summan ökad till 1,000 m. Berättelsevis visste vi 
förut att han ernade ge Rbg något tillskott, emedan han så mycket för-
tjenat på hans arbeten. Så kom Lille, och medförande verser till »Rbgs 
maka», altför öfverdrifvit prisande, förebådande adresser från H: fors. Bod-
de hos Schauman. Sent på qvällen kommo Fredrik och Rob. Castren. 
På morgonen var Rbg skral och nervös, kom dock till fönstret, mottog 
inga deputationer, hvilket blef min svåra lott. Wallgren och Forsius kom-
mo med inbjudning åt mig till festen,2  hvilket jag afslog, F. och R. bjö-
dos ock. Sednare fick äfven Mari bjudning, och var rigtigt der, ehuru ef-
ter mycken tvekan. Mycket få personer voro här i öfrigt som gratulan-
ter. Buketter och blommor dock. Man var rädd att störa mot middagen 
blef Rbg raskare och fortfor sen så hela dagen, men då rördes här näs- 

420 



tan ingen mera. I går fortfor han så och tog emot Topelius, Lagus och 
Otto. Hvad som syntes mig den alrastörsta ärebetygelsen, var att staden 
allmänt illuminerade d. 5 om qvällen. I går visades tablån från före-
gående qväll, för barn och tjenstefolk som det hette, men nog var der 
mycket annat folk ock utom otaliga barn. Då mig tillfrågades om jag 
ej nu ville komma och häst etc alt stod mig till buds, så for jag verke-
ligen. Sjelfva festqvällen ville jag det ej af många skäl. 

Alt under dagens lopp kommo summa 31 telegram, men Upsala stu-
denternas för länge sedan förebådade telegram har försvunnit i obekanta 
öden. Nu skall jag försöka uppräkna telegrammen. De voro illa lästa här och 
i följe deraf fulla med löjliga [ord borta) hvaraf jag kommer i tillfälle att 
nämna några vid uppräknandet: Estetiska föreningen i Upsala, Kurres Re-
daction, Elise Stenbäck, Petty och Isu, Presterne i Åbo, Carl Alopeus; Sunds-
valls Elementarwerk, från små (troligen stått Suomi) härstammande 
aflägsna fränder, »skalden och hans maka» Stockholm, vet ej hvem de 
kunna vara, Jakobstadsbor samlade i Rbgs stuga, undertecknadt Teng-
ström. »Lärjungarne vid realgymnasium i Göteborg», »A. Schauman, B. 
Montgommeri, A. Chydenius, R. Lagerborg, Saelan, H. Chydenius, R. 
Björkenheim, L. Mechelin», »Åbo Elementarläroverks lärare», genom 
Arrhenius — Medlemmarne vid Svenska theatern i H:fors, Strömborg, 
som är i Åbo, »Lorenzo». »Edith och hennes (i st. f. Hannes) Runeberg». 
» Jokkas Alopeus», »Åbo Underrättelsers Redaktion», »Medlemmar af 
Götheborgs samhälle», »Vänner och beundrare» i Göteborg, genom Hed-
lund, »Lycei elever» i Göteborg, »Svea orden» Stockholm »Sällskapet 
W:6» Örebro, »100 landsmän och landsmanninnor» undertecknadt 
Nordström. Stockholm »Medelpads folkhögskola» Sundsvall, »Manliga 
och qvinliga medlemmar af Umeå samhälle. Till namnet äfven tecknade 
de medlemmar af K. theatern i Stockholm som inför en hänryckt publik 
i afton uppfört Kungarne på Salamis, (detta var sammandrag af mig ur 
det granna telegrammet.) Åbobor, samlade, till »skalden och hans maka» 
undertecknat Rönnbäck, (På de flesta ställen der telegram sändarne äro 
flere, synes ha varit sällskap samlade.) och slutligen det sista från Lon-
don på engelska, alldeles bortkrånglat dock möjligt att reda så när som 
på en del namn, det är: Mrs Morytowdiger, Tin Moretantiger, Miss Smith, 
Sneflman (Snellman?), Runeberg, Wolff, Wolff, Bughee, Wolf, 29 
pem bridge, undertecknadt Willas2  

Roberts uppsats till Times läser ni väl ock.3  Den syntes Rbg och mig 
alldeles utmärkt bra skrifven, ehuru jag måste medge att en artikel i 
Times af Robert, så när kommit mig att gråta af förskräckelse som Fas- 
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ter gjorde när hon i sin sons bref läste att han simmat i medelhafvet —
Från Åbo hade jag nyss ett bref utan namn, innehållande en artikel i 
Åbo underrättelser angående de två fruntimmer som fingo afslag på, 
sin begäran att få bli studenter.4  Artikeln var lugn sansad och bra, tro-
ligen af redaktion. Brefvet sade att hon trodde »Rankvextens» i mina 
T. o. D. författarinna kunde vara deraf intresserad och derför sände den. 
Stilen synes mig densamma som en gång förut anonymt tillskrifvit mig. 
Hennes Initialer torde vara A.G. Det sednare är jag ej fullt säker på ty 
det var brutit, sigillet på första brefvet hvarå de funnos Jag tror Lina 
gissade på hvem det kunde vara, mins du så nämn ännu derom. 

... Vet ej om jag nämnde om min fundering om Du ej borde på 
årets exposition i London utställa Psyche. Kanske kunde du få köpare. 
Otto var ledsen att du bortgett Apollo bysten, »skulle nog fått köpare». 
Jag sade att Du nog kunde prestera flera exemplar om nån behagade, 
men nog är det väl så att man ej så lätt kommer sig att beställa som 
att köpa en färdig. 

Hvad det är fröjdefullt att ju Lina dock måtte vara något hjelpligt rask. 
Jag tycker ock af Walters bref att så synes vara. ... Om ni visste hur 
mycket menniskor som vänligt fråga efter Eder jag tror äfven det vore 
Eder ljuft, och jag är nästan stolt af att kunna svara att ni synas vara så 
resignerade som man nånsin kan begära vid så stora sorger. Gud vare 
med Eder, mina älskade. Rbg hälsar Eder, han är i dag bra nog ändå, 
tog emot Löfgren ock på par minuter. 

Så när hade jag glömt, jag hade häromdagen bref af lilla Edvard Öhrn-
berg, som skref och bad mig om utländska frimärken. Han bad mig ock 
be om »Farbror Walter» ville vara god och till mig för hans räkning 
sända hvad Du får af slika, men jag räds din mesta correspondens är på 
Finland. 

1  BAIII 268 berättas om Walter Runebergs besök sommaren 1856 i Nykyrka hos bild-
huggaren von Clodt-Jiirgensburg. Skaldinnan Wilhelmina Nordström följde med som 
tolk. 

2  Då J. E. Strömborg BAS 273 skildrar festligheterna i Borgå på Runebergs 70-
årsdag, nämner han att E. J. Löfgren hade arrangerat en tablå, Borgå hyllande Rune-
berg. Fru Selma Strömborg skriver 10. 2. till Lorenzo Runeberg att Löfgren hade sminkat 
borgåflickorna så vackra att man inte kände igen dem (BAS 276). 

3  Jfr not 1 F-brev den 3. 3. 74 samt BAS 229. 
4  I en korrespondens »Från öufvudstaden» i AU 12. 1. 74 skrives att det »i vår 

stad väckt mycken uppmärksamhet att 2 unga damers ansökan att i likhet med två före-
träderskor få avlägga studentexamen blivit förkastad. Man har haft svårt att utfundera 
orsaken härtill; ännu senaste vår blev ju denna lilla rättighet att, då man förvärvat 
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kunskap, genom en examen vinna intyg däröver, icke förnekad ett fruntimmer. Vadan 
nu detta omslag? Eder korrespondent mäktar ej lösa gåtan. Fruntimmersakademierna 
kunna väl ej anses såsom en för det kvinnliga könet tillfyllestgörande ersättning för 
högskolan. Jag vågar tro, att det är någon s.k. tillfällig omständighet, som vållat av-
slaget denna gång.» 
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Borgå d. 3 mars 1874. 

Mina älskade! 

Tack, snälla Lina för Ditt bref af d. 16 mars [läs: februari) som först i går 
kom mig tillhanda, altså på dagen två veckor gammalt. Ser dock nu efter-
åt af poststämpeln att det afgått d. 20. 

... Nej ett sånt öde med penning affairerna! Så är det kära Walter, 
högmod går för fall, du skröt så mycket med rikedomen. Nå ingen nöd 
då man har mer än valuta. Nog har jag åtskilliga gånger i min tid för-
sökt att vi ej haft just mer i kassan, men också för resten föga annat än 
skuld.Jag mins de skrattade åt mig då jag en gång påstod hela gymna-
sium i väntan på qvartalet knappt ha fem rubel tillsammans, som dock 
var öfverdrifvit, ty ett par penninge män fanns i skaran likväl. Emeller-
tid har ni nu hela det här trasslet för aurors »trilskhet», ty eljest skulle 
Ni nu väl ock haft pengar för honom. Måtte det gå dermed flinkare sen 
än med Roberts bestyr hos ryska ambassaden i London, hvarom ni väl 
läst i d:bladet. Prof. Geffroy skall begärt Rob:s tillstånd att öfversätta 
och införa i något franskt blad.' Litet skadeglädje väl. Ja, Rob: berät-
tade att M:r och M.rs Borries varit resta till Rom han hade ej på förhand 
vetat deraf. De hade sökt Walter och äfven hos Ryska Ambassaden (Kon-
suln?) efterfrågat hans adress, men icke vetat att härom vända sig till danska 
konsuln. Detta var illa nog. Borries tycks vara en liberal man, tänk om han 
skulle köpt något, dessutom bra att bli altmer känd i England. Rob: sä-
ger att Walter bör uppge sin adress hos Ryska beskickningen, på det 
folk må få rätt på honom. Ja, ville en rysk följa Kejsarinnans exempel 
hittar hon ju Dej ej ... Om Walter besluter sig för expos: i London, så 
finnes kanske Rob: der då ännu, eller har åtminstone diverse relationer, 
äfven med M:r Hall, redaktör för »Artjournal», så att skäl vore be ho-
nom skaffa ombud i London. Hans adress är N:o 7, Sloane Terrace, 
Sloane Sqvare, London. Kunde någon Finsk skeppare fås tag i att föra 
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så väl till expos: i London, som ock hvad annat kan vara att sända till 
Åbo o.s.v. då blefve nog billigt. Att Du, Lina, vistas på Studiet, tycker jag 
är helt fägnande. Dels emedan du derigenom ändå mera får lefva in i 
Walters arbeten och funderingar, och utom att du sålunda äfven icke 
sitter så ensam (som i hemmet) så gör säkert det verksamma lifvet som 
der röres omkring dig, betydligt till trefnad. 

Borch2  som du nämner med »Zulamiths» tur, känner jag als icke. 
Är han Dansk? Framstående? Det låter als icke bra hvad Du säger om 
fr: Forsman. Hvad kan hon ha att vistas borta? Måtte hon ej vara på 
villstrå af ett eller annat slag. Det vore så mycket ledsammare som hela 
qvinnokönet alltid anses som ett slags collektift väsen, och det sålunda 
genast skulle heta: ja, så är det att låta flickor komma på egen hand, 
slå sig på konst o.s.v. Möjligen händer det ock att hon grubblar, är dock 
mindre troligt kanske. 

Vore nog bra om Walter finge Willebrandska och Hofvingska beställ-
ningarna modellerade, de kunde kanske lyckas äfven få andra köpare, då 
de ej bli så dyra som Psyche eller Apollo. Jag fruktar konjunkturen för 
Apollohufvudet hunnit gå förbi, fast nog tycktes B. 0. S. tro att den 
skulle finna köpare Kanske nu på exp: i vår. Är det han som har kom-
mission om dess försäljande? 

... Har ni tillgång till Hammerichs öfversättning af Sakuntala? 3  der 
finnes små pennteckningar och de kostymerna måtte väl vara rigtiga. Men 
den långa, smala, kring lifvet fästade och fötterna nående kjolen, öfra 
delen af kroppen tyckes naken, vore altför ful. På permen och ett löst 
omslag deromkring är deremot en kanske lämpligare drägt, men om den 
är hinduisk, vet jag ej så säkert. Will Walter ha, så kan jag lätt sända 
hela eller en del af boken, med posten till påseende — En annan sak är 
om Sakunta är nog känd, dock är knappt något ju hos oss rätt mycket 
kändt — 

... Läste nyss ett bref från Edelfelt i Antwerpen. Der synes de hålla 
tätt efter akademens elever. Föreläsningar, konkurenser etc. läses his-
torie, anatomi m.m. ämnen att skrifva öiver få väljas ur t.ex. en viss tid. 
Ur grekiska historien hade nu Edelfelt haft att uppge tre motiver för 
taflor och att beskrifva huru han ville utföra dem.4  

1  I HD 6. 2. 74 ingick en artikel ur The Times »I en cirkel. Till utgivaren av Times» 
undertecknad Robert Runeberg. Den utgör ett bidrag till »det röda snörets» historia. 
Ämbetsskrivelserna i England brukar vara genomdragna med ett rött snöre som så-
lunda blivit symbol för engelsk byråkrati liksom vi har vårt »gröna kläde». 

»Utsänd med understöd av Finlands regering för att studera skeppsbyggeri och med 
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kännedom om att den Kungl.skolan för fartygsbyggnad stod öppen för envar» kom Robert 
Runeberg i april 1873 till England. Olyckligtvis skulle läroverket fullständigt ombildat just 
flytta till Greenwich under namn av Kungl. sjöläroverket (Royal Naval College). R. R. öns-
kade genom ryska ambassaden anhålla om tillstånd att åhöra föreläsningar innan det nya 
reglementet ännu blivit offentliggjort. Från ambassaden hänvisades han till Rysslands 
generalkonsul som uppmanade honom att skaffa sig rekommendation från senaten el. 
generalguvernören i Finland. I behörig tid erhöll R. det åstundade brevet från general-
guvernören till ambassadören. Då erfor R. att ambassadören inte ville göra någon an-
hållan, om ban inte anmodades därom av utrikesministeriet i Petersburg. Den dråpliga 
ringdansen fortsätter via amiralitetslorden och amiralitetssekreteraren tillbaka till ryska 
ambassaden, där R. får erfara att amiralitetslorderna funnit nödvändigt att begränsa an-
talet studerande till två från varje främmande land. Då två ryssar [ n redan hade fått 
tillträde beklagades att R:s ansökan inte kunde bifallas. I nio månader hade R. käm-
pat mot det röda snöret med detta resultat. Artikeln slutar med en saklig redogörelse 
för på vilka grunder R. inte kunde göra anspråk. på benämningen ryss. Det var inte 
illojalitet, betonade han. Fakta erkändes också fullt av de behöriga myndigheterna, som 
i våra pass betecknade oss som medborgare i Finland, icke i Ryssland. Förf. hade inte 
velat knota, endast önskat omtala sina misslyckanden för den händelse någon kunde 
dra nytta av hans erfarenheter. 

2  Den norske bildhuggaren Christoffer Borch (1817-96) uppehöll sig med un-
dantag av kortare besök hemma under åren 1869-77 i Rom. B. var elev till H. W. 
Bissen. 

s Docenten i sanskrit, Martin Hammerich, som i 42 år även var rektor för Borgerdyd-
skolen i Köpenhamn och gjorde en föregångsskola av den, gav 1845 ut en god översätt-
ning av Sakuntala som upplevde två senare upplagor. Diktverket finnes i Runebergs bib-
liotek i en svensk övers. »Sakontala; ett indiskt dramatiskt poem af Kalidas. Öfversatt 
från Sanscrit på Engelska af W. Jones och, efter denna samt G. Forsters Tyska tolkning, 
på Svenska af J. Ekelund. Stockholm 1821.» 

4  Vid 18 år tog Edelfelt 1872 del i Kfs årsexpo, reste följande år med statsstipen-
dium till Antwerpen, där han med stor framgång fortsatte sina studier under ledning 
av de Keyser, grundaren av det belgiska historiemåleriet. 
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Borgå d. 21 Mars 1874. 

Mina älskade Barn! 

... Tack, snälla Lina för Ditt bref af d. 9. Det gick på vägen i kors med 
ett från mig af d. 4 som väl sen anländt — Rbg dras med catharr som 
han nu på flere år ej haft. Icke ser det nu ut att bli af värre art utan 
hoppas jag den snart går om. 

... Först det mindre fägnande att Forsla dock icke lär ge mera än 
8 %. Wahren hade velat att tio skulle utdelas, men de andra annorlunda 
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nå vackert så efter branden. Det är minsann få papper som ge så — 
Det andra att Hannes var bekymrad öfver den summa (jag tror han 

sade 2.100 m) som han hade sändt till Walter och om hvars framkomst 
han ingen underrättelse erhållit, ehuru to. med han derom ytterligare skrif-
vit sednare. Kan det vara möjligt att Konstnärs slarfnaturen så bemägtigat 
sig Walter att du verkligen försummat att genast tillkännage emottagan-
det af en sådan summa?, eller har bref förkommit, penningbrefvet eller 
svaret. Härom bör skyndsammeligen Hannes få svar — 

Att Elis Duncker i Florens nyligen kom i penningtrassel genom just 
precist ett dylikt köp af vexel å lire, som det som hände er i förråras, vill 
jag ock nämna för ro skull. Obegripligt att ej våra banker ha reda på 
kursen äfven å detta mynt alltid. 

Nu till Merkurius. Jag har om honom funderat med Wallgren och 
Hannes och naturligtvis mena alla att i den vägen ingen kan veta bättre 
än Walter — Hannes skulle dock ännu i H:fors höra sig om, utan hopp 
om just något resultat. Walter hade ju nödvändigt sjelf härom bordt stäl-
la då han var här — Willig och fullkomligt intresserad af att Walter 
skulle få sin önskan uppfylld tycktes Wallgren vara. Visst tycker jag 
i alla hänseenden det vore bra om Walter kunde få den afgjuten, men 
huru skall det bli möjligt? Bara det icke åt Hofving vore för litet för 
4000 m, ja, man måste räkna 200 deröfver, par års intresse för halfv a 
summan som Walter så länge sen fick, Man tyckte ju att de på Walters 
räkning rätt hade skinnat Kejsarinnan. Sannt var detta ännu 1,000 mer. 
Att då Walter redan fått 2,000 m, han numera väl just ej kan få på-
räkna stort vidare i vinst på arbetet är väl ej så roligt, men vill ty värr 
alltid så vara med att betala hvad man lånat uppburit i förskott) och 
uppäten mat är svår att betala. Bra vore visst om något färdig modelleradt 
funnes att tillgå härtill. Värre är med studenthus frisen, af den får väl 
Walter litet eller intet för det långvariga arbetet, om som jag förmodar 
modelleringen sker i ler, och den sen skall gjutas i något material som 
väl alltid blir dyrare än gips, och studenterna ha ej mer pengar att ge. 
Men Walter hade då bordt antingen ej mottaga beställningen, eller ock 
göra färre figurer om han ej rent af gör det af välvilja för saken. En all-
deles nödvändig sak är att Walter håller Studiet-ds] kassa oinblan-
dad med hushållspengarne. Studiet måste nödvändigt föra bok. En in-
dustriell anläggning som sköts på måfå utan att deröfver föra bok, bär sig 
bestämdt icke. Ingendera af Eder torde just vara affärsvan, har jag tyckt 
mig finna, men om Lina åtoge sig bokföringen tänker jag du snart blefve 
van dervid, och då man får bestämd öfversigt öfver verkstadens inkomster 
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och utgifter för året, har man en helt annan säkerhet i affärerna än eljest. 
Utomordentligt bra vore om Psyche blefve såld, och den summan hel 
eller en del kunde sättas på löpande räkning i en bank, för att utgöra rö-
relsekapital för Studiet. Utan ett sådant kapital kan stockningar, som nu, 
alltid inträffa. Ett mindre kapital måste visst också förslå, men helst skizzer 
till Willebrands och Hofvings beställningar vore grufligt bra. Måtte 
nu Walter kunna arbeta raskt. Men nog förutsåg man naturligtvis att icke 
alla de beställda arbetena skulle hinna snart slutföras. Bra vore dock 
om litet af pengarna ännu vore qvar när alt är färdigt, men jag räds hela 
de beräknade stora summorna inom par år dock gått åt, derigenom att så 
stora kostnader afgå för allt. 

Bildhuggare vexa här ju upp som svampar, hur skola alla lefva? 
Robert hörs få 50 m för hvar correspondence till D.bladet, visste Hannes 
säga. Ingen ann corresp: får så mycket. Bra roligt att hans skrifveri fått så 
godt anseende —1  

... Ville höra någonting om Börjessons huru de tyckas finna sig. Rå-
kas ni ofta. Att ni så alldeles skilja er från Skandinaverna är ej bra — 
Fiskar som simma i strömmen bli raskare än de som endast gå i lugn-
vattnet — Hvilken skada att det fordna Konstnärslifvet i Rom så föränd-
rats — 

1 7, 4. 74 ingår i HD Oxfords och Cambridges kapprodd, 9. 7. Internationella 
expositionen i London, 31. 7. En polotävling, 30. 9. I Hyde Park. Alla som ledare 
under signaturen R. 26. 1. 75 följer »På en ångbåt», en färd mellan Havre och Caen 
med reflexioner kring engelska kommunikationsmedel. 
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Borgå den 28 mars 1874 

Mina kära Barn! 

... Tyvärr vill det nu engång vara så fatt denna vinter att det alltid 
vill vara något ledsamt att omtala. Denna gång gäller det Fredrik och 
hans långvariga krasslande denna vinter, som varit mera ihållande och 
besvärligt än jag fullt haft reda på. Hannes var bekymrad för hans bröst, 
men icke trodde man ändå att lungorna ännu lidit någon värre skada. 
Slutligen gick Fredrik till Wasastjerna som lär vara landets högsta auctori-
tet i bröstfrågor, och han hade sagt att lungspetsarna hålla på att skrump-
na tillsammans. Detta onda lär sedan bruka småningom utbreda sig öfver 
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hela lungan, så framt det icke lyckas att hejda det. Han hade sagt att det 
nog hade räckt mera än ett år redan och det kan jag och nog förstå af 
Fredriks hela så alldeles förändrade väsende. Meddelsam och vänlig som 
han förr var, hade han nu under de par sista åren blifvit så der tyst och 
dyster som Ni såg honom. Trött och olustig säger han sig ock ren länge 
varit, ehuru han ej velat medge det hvarken för andra eller ens rätt för 
sig sjelf. Denna vinter säger han sig orkat med intet och mest sofvit bort 
sin tid. Emellertid hade han nu dock småningom kommit så långt att han 
i midio aprill ernade anmäla sig till sin medecine kandidat examen. I dess 
ställe är han nu förbjuden hvarje ansträngning, får ej läsa och måste äfven 
kroppsligen sköta sig väl. Gud gifve att hans starka kroppsbyggnad må 
lyckas öfvervinna det onda! 

... Möjligen observerade ni i Dagbladet att tre unga män blifvit öfver-
fallne af en tio-tolf druckna personer. En af dem, den värst slagne, var 
Robert Castren. Han hade fått sig ett knytnäfveslag på ögat så att det 
genast svullnade fast. Natalia satt hela natten uppe för att badda, sände om 
morgonen till Hannes, som under dagens lopp var der tre gånger och 
bland annat ställde Robert på smal diet. Nu skall han börja smått kunna 
öppna på ögat, och de hoppas nu på förbättring, men alldeles rödsprängt 
skall ögat vara och läsning och skrifning blir nu ock för honom säkert 
länge förbjudit. ... Att Lorenzo söker Lazaretts och slotts läkartjensten i 
Wasa torde jag nämnt. En tid let det alldeles omöjligt att få då Krohn 
ernade söka, nu säges han åter ej söka, men huruvida han låter bli och 
huruvida andra äldre sökande komma det är alt ännu osäkert. Gerna öns-
kade man honom från K: stad. Flere olägenheter har dock denna tjenst. 
Om Hannes får någonting att ersätta den lemnade assistentplatsen med 
vet man als icke. Den der »Pedanten» som polemiserat med honom i 
D: bladet, hörs vara, icke Pippingsköldl som nån här trodde, utan en 
yngre läkare från Åbo som sjelf ville taga denna plats, men icke lär vara 
gillad som lämplig dertill af vederbörande 

Hvad Walter förlorar i tid genom ovana vid barelief, det är dock i 
det hela en vinst ty derigenom blir han i detta konstslag inkommen — 
Längtar höra Amor färdig och betald — Om Merkurius skref jag ren i 
sednaste bref hur det icke synes möjligt hitta på utväg med den, om ej 
Walter vet säga. 

Rbg sänder Eder helsningar 
gamla mamma Fredrika Rbg. 

1 J. A. J. Pippingsköld (1825-92), prof. i barnförlossningskonst och barnsjukdo-
marnas klinik 1870-87. 
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D. 1 Aprill 1874, 

Mina älskade Barn! 

... Först och främst har Augusta Hisinger i dag berättat mig om hvad ni 
så troget hållit hemligt och hvarom ej heller jag velat fråga. Hon trodde 
mig känna förhållandet, eljest skulle ej heller hon sagt något. Gud väl-
signe Eder mina kära, dyra älskade! Icke kan man ju annat än med 
glädje hoppas på att ni nu slutligen skola få ersättning eller hvad jag må 
benämna det, för alt hvad ni förlorat. 

... När jag för några dagar sedan skref om Fredriks bekymmersamma 
sjukdom, hade han nekat mig att meddela Eder hvad han dock sednare 
ansett rättare att på förhand underrätta Eder om, att nemligen Han innan 
kort infinner sig hos Eder i Rom. I går morgons reste han från H:fors 
med bantåg till Petersburg för att öfver Wien Wenedig och Florens bege 
sig till Rom. Han måste i ett sydligare klimat och förströelse söka bot 
för sitt angripna bröst. I medio Aprill trodde han sig vara i Rom, men 
jag tänker det väl ej sker förrän mot slutet af aprill. Han tyckte det 
skulle vara så roligt att som en bomb falla ned hos Eder helt oväntad, men 
hade sedan i H:fors sagt åt Carolina att nog hade mamma dock kunnat 
nämna om hans ankomst, och med anledning af hvad jag nu om Lina 
hörde, ansåg jag också rättast att berätta derom. Våren mente han att 
tillbringa i Rom och på resor derifrån, till sommarn ernade han uppehålla 
sig i Schweiz. Att Fredriks åkomma anses af vigt, kan Ni förstå deraf att 
han måste lemna examen och alt här och resa för att söka bot. 

... Angående Merkurius började jag i dag fundera på en sak, men nog 
har den sina stora svårigheter. Det vill säga att jag funderat på huru-
vida man borde höra efter skeppslägenhet härifrån till Civita Ve[cichia 
och sända den till Rom. Nog skulle den då komma billigt dit, men der-
ifrån? och sen blefve det rysligt långt innan den komme tillbaka, och det 
vore svårt för Wallgrens skull. Eller hur vore det att sända den till Köpen-
hamn för att afgjutas genom försorg af någon Walters vän? Då jag hör 
Walter fått 4,000 för förra Amor, vore det ju ej för litet åt Hofving 
heller, kunde ock möjligen i så fall få någon gipsbild på köpet om så 
dömdes — När det börjar lida med Kejsarinnans Amor, torde Walter böra 
underrätta Hartm an och höra hvar pengar fås om Ni ej ren veta det. Jag 
vet historier der det ej velat komma pengar från det hofvet troligen ge- 
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nom beskickningars slarf eller än värre's — Icke torde Hartman undra 
att en artist behöfver pengar, synnerligen efter så långvarigt mot med 
arbetet. För all del notis till Hannes om vexlarna kommit fram. 

Ja så kommer nu den förste af bröderne och helsax på Eder i Rom. 
Måtte han vara raskare då till kropp och själ. Det är lugnare att veta 
honom resa, då han hos Eder har att påräkna vänskap, och om så olyck-
ligt skulle behöfvas, äfven vård, det sednare jag dock hoppas icke skall 
erfodras. Men vänlighet och välvilja, det behöfver han och det vet jag 
han får. Vill någon af Er skrifva till honom, så vore det väl bäst på 
Venedig, poste restante, eller Florens på båda ställena skulle han efter-
höra bref. Också under Elis Dunckers adress i Florens borde det kunna 
gå, jag skall bilägga den i brefvet. Farväl mina älskade, kära. 

Eder Mamma. 
. • 

Bra är i alla afseenden att Såltins affärer lära reda sig, så att man 
tror Alexandra t.o.m. få en smula öfver, fägnande skildt också för mig 
derföre att Lorenzo står i borgen för honom och han har ren fått sota 
för andra mer än nog. 

Elis Dunckers adress i Florens är: Borgo di Greci, N:o 4, lmo p. 

2 dra aprill. 

... Nu just hade jag bref af Robert. Han skrifver att man beslutit att 
betydligt utvidga den mekaniska verkstad i Åbo hvars maschineri Rob: 
nu i London har bestyr att låta göra, och att bolaget i Åbo erbjudit ho-
nom att ingå som bolagsman med 1/4, 1/8, eller 1/16, och ville de 
öfrige bolagsmännen dertill förskjuta honom kapital. Robert skulle då 
öfvertaga ledningen af verkstaden och sjelf bestämma sina vilkor, alt det 
der erbjudes med kännedom om R:s »utmärkta insigter i den specialitet 
som vid verkstaden kommer att bedrifvas» »Ja», skrifver Robert, »detta 
var ju alt frestande, men jag afslog emedan jag ännu ansåg mig böra 
vistas ett par år utrikes». »Ma's tanke att Walter borde exponera sin 
Psyche här hade äfven slagit mig och jag skref derom kort derpå. Har 
ännu ej erhållit svar. Förmodar att genom procrastinations systemet intet 
blir af. Det vore emellertid skada, ty jag nästan tror att något kunde 
göras här. De engelske skulptörerna äro ej så vidt jag vet, särdeles fram-
stående.» Hvad nu det var ledsamt att Psyche väl kanske i följd af pen-
ninge knipan ej nu är färdig. Robert hade just varit mannen att arbeta 
för dess försäljande och bekant med »Art Journals» redaktör skulle han 
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kunna fästa hans uppmärksamhet derpå och alt detta bidragit att göra 
Walter känd i England. Ojsch så tråkigt. Och nu ligger redan ett så stort 
kapitalintresse löst i den gruppen. Ju mer jag tänker på saken, dess rim-
ligare förefaller det mig att sända Merkurius till Köpenhamn. Om Aimo 
som troligt är i sommar går till K:, det jag nu ej har så lätt att få veta 
sedan Björkman ej mera hörs föra den, så ginge det väl bäst med den. 
En mycket stor svårighet vore att få den här inpackad, jag vet icke hvem 
som kunde göra det. Om bara alt vore ordentligt aftalat och ställt, så. 
föreställer jag mig att formen kunde hinna göras medan Aimo qvarlig-
ger, och Merk: altså återkomma med samma lägenhet — Segelfartyg göra 
väl troligen härifrån samma kurs, men gå långsamt, och återkomma kanske 
sällan gerad hit. Mycken precision erfodras om alt detta skall kunna 
precist passa ihop, men om Walter låter veta huruvida projektet duger, 
så skall jag i hvad å mig ankommer söka uträtta — Men inpackningen? 
Hvem kunde göra den. Walter finge i Köpenhamn ha alt så aftalt, att 
fast jag genom bref härifrån finge avertera kommissionären i Köpen-
hamn om dag för Aimos troliga ankomst dit — Har nu hört efter när-
mare. Ännu vet ingen om Aimo kommer att gå till Köpenhamn i som-
mar. En resa går den till England, möjligen anlöper den då Köp: men 
ingen vet. 

Glömmen ej att berätta åt Fredrik om Roberts anbud af engagement — 
Fråga af honom om huru Robert Kastren blef slagen på ögat. Stod i 
Dagbladet, men ej namnet nämndt 
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Borgå d. 22 aprill 1874. 

Mina älskade Barn, Lina, Walter och Fredrik! 

Se så många har jag nu vid brefvets framkomst troligen i Rom af mina 
kära, nästan hälften af mina barn. Gud gifve Ni nu måtte alla vara ras-
ka! ... Ett bref från Fredr: dateradt Wien d. 7 har jag erhållit längtar 
nu att vidare få höra af honom, och hvad inflytande resan till en början 
tycks ha på Dig. Rätt omständligt måste någon af Eder, mina snälla, 
beskrifva huru ni möttes i Rom. Måtte ni nu ha god trefnad af hvar-
andra, ni behöfva det alla. 

... Tack Walter och Lina för Edra bref af d. 6 dennes. ... Måtte nu 
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Amor vara rest och pengar för den kommit så är väl krisen i kassan 
lyckligen öfverstånden. Walter har väl skrifvit till Hartman om saken. 
Låt veta om pengar kommit. Jag undrar om Stigell på något sätt ersatt 
för begagnandet af Walters original, utan lof till försäljning. Har ej på 
länge hört af Börjessons, var ju nu glad nyhet. Helsa och gratulera —
Skada att väl hon nu blir mera bunden hemma och ej så kan återbetala 
Linas många besök — Från Robert hade jag bref häromdagen. Förlig 
och vigilant som vanligt. Mest hela brefvet var om Fredrik och önsk-
ningar för honom, dels att bedja det han må få rundligt nog med res-
pengar för att kunna göra sig becivämt i allo, och anlita de bästa och så-
ledes dyraste läkare i utlandet, dels att förklara det intet afseende bör 
göras på hvad för honom och öfrige bröder derigenom minskas, ty han 
är öfvertygad att alla dela hans åsigt i saken. Han redogör ock för hvad 
hans egna resor kostat och hans lif under dessa 20 månader, hvilket na-
turligtvis är mycket med alt hans skojande härs och tvers hoppas dock 
i höst när alla hans arbeten bli slutförda ännu icke få skuld, utan tvert-
om något öfverskott. 

... Här hos oss har varit mindre godt. Rbg fortfar att vara mera skral, 
allehanda affärsbråk har ock dertill bidragit tror jag. Om mig vill just 
alldrig förtjena skrifva, jag är nu alltid skräpig — aptitlös och ytterst 
kraftlös. Ernar dock om det låter sig göra, om någon vecka resa till H:fors. 
Borde men kan ej genast skynda dit, ångbåt väntas i dag första resan. 

Jag skall se till i H:fors om jag kan få någon upplysning om gips-
gjutare, likså om möjligt sätta en fot under försäljning af Apollo bys-
ten — 

... Måtte Ni nu alla vara nöjda och raska och Fredrik njuta af det 
sköna Italiens vår och fägring som äro honom så nya. 

Eder egen Mamma. 
• • 
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Borgå den 2dra maj 74 

Mina kära, Walter och Lina! 

Under fullt snöfall ute, men med ganska varma känslor i hjertat sätter 
jag mig nu att skrifva. Tack snälla Lina för tvenne bref, af d. 12 och 
20 aprill. 
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... Då Lina eller möjligen Walter, en gång skref om att Apollo bys-
ten kunde säljas i H:fors, emedan för både Walter och Lindholm skulle 
vara fördel att W: skulle göra honom en ny, så trodde jag W: hafva 
derom skrifvit till H:fors och bad Hannes ta reda på om så blifvit der 
rangerat att man kunde köpa den. På Hannes ord lär det vara som B. 0. S. 
nu påsatt bysten prislapp, men nu är jag litet orolig att jag ej må ha 
gått sta i ogjordt väder, ty mig synes eljest altför underligt om Walter 
verkligen velat sälja den och intet gjort derför. Nå icke lär den fara af 
med sådan hast att icke försäljning hinner afböjas, om icke meningen 
är att sälja. Gif då genast återbud. Den byst af Rbg som W. gaf till 
Konstlotteriet utbjudes nu till salu i anseende till ägarens död; begärs 
1,000 m. Mera tråkigt ty hellre kunde Du sjelf få sälja en. Mins jag rätt 
så hade denna »en sinka i nacken» d.v.s. en fläck. Deraf erinras jag om 
den fläckiga Amor, som jag frågat men ej svarats, om för den någon 
försäljning kan komma i fråga. Här i hemlandet skulle nog fläckarna 
ursägtas om priset vore derefter. Måtte nu pengar snart fås för Amor. 
Mig synes intet sätt att ge ut pengar så tillfredsställande som det när 
man dermed får klubba björnar. 

... Ja angående Merkurius. Någon föreslog nyss att sända den till 
Stockholm i st.f. till Köpenhamn. »Härifrån med ångbåt till H:fors 
derifrån till Stockholm gör ej mera omgång än föra den först till Ham-
mars så på Aimo till K:hamn». Om och när Aimo går dit vet ingen, men 
troligen sker det. Ledsamt att den nye Kapten är fremmande. Walter bör 
låta veta hvilken säkerhet du erbjuder Wallgren, på det jag må kunna 
vidtala honom. Alla mått och steg böra i tid vidtagas, ty bäst man ej 
vet ordet af, kan Aimo resa. Att för sjöfärden assurera statyn, till huru 
högt? 1,000 m, torde vara nödvändigt och icke kostnaden på ångare midt 
i sommarn, altför stor. Dessutom måste Du väl förbinda Dig att om den 
vid gjutningen eller forslingen förderfvas, i stället ersätta Wallgren ge-
nom en annan af samma värde — Någon skada bör man väl hoppas icke 
kunna ske, men för all säkerhet måste så ställas att Wallgren vet sig 
riskfri. Skall den till Köpenhamn bör Walter i tid bereda sin kommis-
sionär der på att den är att vänta, samt hemsända bref som kunde följa, 
med statyn. Sändes den till Stockholm behöfs intet påskyndande då lä-
genhet att återfå den alltid finnes. Huruvida försändningen då blefve dy-
rare är antagligt men vet jag ej ... 

Helsande från Rbg och Strömborgs Eder egen Mamma Rbg. 
Månne jag ren tackat för Pawlownia fröna. Jag tror det. 
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Borgå d. 9 maj 1874. 

Mina älskade Barn! 

Sänder ock nu ett gemensamt bref till Eder alla, då jag i det hela ej 
har annat att säga än hvad jag ändå ville säga åt kvar och en skildt, 
och gerna skonar mina ögon — 

Det är väl ej mer än en vecka sedan jag skref, men då jag nu varit 
rest till H:fors, for om måndag, återkom thorsdag, och en slik resa för mig 
är en »hufvud och stats aktion», så vill jag dock nu åter skrifva — Hvad 
jag alraförst har att berätta, är att Hannes sade sig hafva talt med Wasa-
stjerna om Fredrik, och att han menat det Fredrik tagit hans yttrande 
altför strängt — Att W: icke ansåg sig säker om att lungorna voro an-
gripna, att det icke vore i alla fall så långt gående att man kunde med 
någon slags bestämdhet få reda på förhållandet, men att han antog som 
icke otroligt att så kunde vara förhållandet som det han sagt Fredrik. 
Älven Willebrand som hos Tengströms med förvåning hört att Fredrik 
vore skral, hade af Wasastjerna frågat och när han nästa dag kom till 
dem, repeterat Wasastjernas utlåtande hvilket var alldeles lika med hvad 
han sagt Hannes och att Fredrik tagit saken vida allversammare än han 
ansåg den, samt att t.o.m. om verkligen det onda är af den art som han 
antagit som möjlig, bör dock med Fredriks starka kropp det kunna alt bli 
bra åter, blott han är försiktig, icke öfver anstränger sig, o.s.v. Hvem har 
varit glad om ej jag, öfver så mycket ljusare utsigter! När jag tänker på 
huru mycket skralt Rbgs bröst var vid Fredriks år och ännu några år 
framåt, samt huru helt ovanligt rask han sedan var, så måste jag äfven 
deri se en förhoppning om förbättring äfven för Fredrik, t.o.med om han 
skulle ärft anlag för klent bröst, ehuru Rbg många år före Fredriks fö-
delse redan var så ovanligt rask som han sedan varit. Sannt är att man 
alltid fruktat för lunginflammation då han haft katharr, och att han 
tyckts ha anlag derför, men icke har det dock visat sig som utvecklad så-
dan mer än kanske en gång. Blefve Fredrik en så rask karl som Rbg 
det var sedan han öfvervann bröstets klenhet, så vore det minsann ingen 
nöd. En annan sak är hans nuvarande sjukdom, men att han kunnat ge-
nomgå första anfallet och nu derefter lefva så många år, är just bevis 
för hans styrka och kraftfullhet. 

... Rob: Castren tyckes alt mer anses som medarbetare i D:bladet. 
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Mycket komplimenter för hans artiklar deri ha Tengströms fått nöjet upp-
bära, synnerligen för hans sednaste om Schweitz, som jag icke läst eme-
dan då han ombytt signatur, jag ej visste vara af honom men väl för vän-
skapens skull skall uppsöka och läsa.' Icke har jag just ansett honom för 
stilist. Edelfelt har haft allehanda utmärkelser inom akademien i Ant-
werpen, mins icke att nämna hvad, men hvaraf dock något tros komma 
honom till godo genom hans förutgående universitets studier, då de öf-
rige väl mest först nu läsa sina kurser. Så i Historie der han fått ett fram-
stående, (kanske var det första) rummet i klassen.2  Nog är han nu tidigt 
på väg, måtte det så fortfara— 

... När Hannes hörde talet om att sända Merkurius till Köpenhamn 
sade han: hellre till Rom med ens och på mina inpass deremot: Walter 
kan ge en i marmor åt Wallgren. Det är lättare sagt än gjort det, tänker 
jag — Då R. Castren skref till D: bladet om att Amor var färdig frågte 
han om något annat vore att säga, det jag dock ej just visste. Skulle väl 
kanske nämnt om flickans byst, men visste icke rätt hur det borde sägas 
för att folk icke skulle anse att Walter kopierat Stigell — Ledsamt med 
Takanens skralhet. Jansson lär alt mer gå emot sitt slut. Ännu hade 
B. 0. S. haft bref men derom yttrat: »troligen det sista». 

Snö ha vi haft nästan dagligen i Maj. I går och i dag vackert. Selma 
hade i går bref från Elis D. som sagt Fredrik varit rask nog, att brefvet 
kommit efter hans afresa, men sändts till Rom. 

... D. hade skrifvit att våren nu är så utmärkt herrlig i Italien. Den 
sparade sig rätt för att fröjda Fredrik, tänker jag. 

... Gud vare med Eder alla mina kära — 
Eder bästa vän, Mamma Runeberg. 

... Om Rbgs befinnande har jag intet ordat, men derom är just hel-
ler intet att säga. Litet bättre än sednast men vexlar med dagen så hvad 
vet man derom. Rbg helsar Eder alla. 

1  Sommaren 1873 reste Rob. Castren ut på en längre studieresa. Han besökte mu-
seer, världsutställningen i Wien, men studerade främst de politiska förhållandena. Un-
der tre dagar i Berlin tillbringade han flera timmar var dag på riksdagens läktare. I 
korresp. till HD skildrar han Bismarcks sammanstötningar med vänsterliberalen Lasker 
med tydlig sympati för den senare. I Schweiz åhörde han Bundestags sessioner, stu-
derade den schweiziska statsrätten m.m. som han berättar om i breven till HD (För-
bundsrevisionen i Schweiz 19, 20, 4. 75). Detta år blev Castren genom von Qvantens 
förmedling finländsk korrespondent i Aftonbladet. Vid hemkomsten kom han alltmer 
in i kretsen kring HD. Lagerborg som då var huvudred., önskade knyta honom nära 
till sin tidning. 1. 11. 1882 intog han posten som huvudred. efter Lagerborg. Castren 
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fick dock inte länge fortsätta verket. Redan i aug. 1883 avled han i blindtarmsinflam-
mation endast 32 år gammal. Gunnar Castre'w: Robert Castr61, 49 f. HLHS 24. Hel-
singfors 1949. 

2  Edelfelt hade det första arbetsåret flyttats upp till högsta klassen. I en pristävlan 
mellan eleverna i den fick han bland 70 tävlande ett av de tre hedersprisen. Och då 
hade alla kamraterna arbetat minst fyra terminer vid akademien, medan Edelfelt hade stude-
rat där endast något över fem månader. Hans prov i estetik var ett av de mest glans-
fulla som Made avlagts vid skolan. I alla ämnen utom i framställningskonst hörde han 
till årets sex bästa elever. — B. Hintze: Albert Edelfelt I 63 kap. Vid akademien i 
Antwerpen 1873-74. Helsingfors 1942. 
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Borgå den 21 maj 1874. 

Mina kära Barn! 

... Hur oändeligen fröjdefullt att Fredrik tycks raska på sig. Jag hade 
ock i dag bref af Lorenzo, som ger de alrabästa förhoppningar, anseende 
alldeles säkert att Fredriks bröst blir bra åter, blott han lyckas bli glad 
eller rättare, upphöra att vara nedstämd, och anser resan som det bästa 
medlet härtill och säger att han anser oss kunna slå alla bekymmer för 
Fredriks bröst ur hågen. 

Rbg är alt fortfarande så der mera på krassligare sidan och hoppas 
jag just ej att någon förändring häri snart inträffar, det plär nog alltid 
räcka året om när det så en gång vänder sig till det sämre. Icke är han 
dock skralare än när Fredrik var hemma sednast. 

... I hvarje fall kan ju Apollo gerna säljas då alltid Walter ju kan 
göra en ann åt Lindholm, men sen den numera icke är nån nyhet, fruktar 
jag nog ock att den ej går. Hvad det är tråkigt med den penning kni-
pan! Visst vill jag minnas att det är i början af Juni som Forssa devi-
denden plägar utfalla, blott nödiga steg till utfående äro vidtagna, då få 
ni ju på en gång en hel hop, antagit neml. att den rena kärleken kom-
mer sig till att vara ordentlig betalare, hvilket just ej alltid vill vara fal-
let, att »den orena kärleken» låter sälja sig vill jag hoppas, äfven i Fin-
land tänker jag den kunde finna köpare.1  ... Amor har varit en snäll 
gosse att ge pengar, bara nu alt väl hunnit inkomma. Önskar lycka åt 
den lilla figur Walter nu ernar börja, ehvad den än må föreställa. Till 
Bissen bör Walter ock nödvändigt på förhand skrifva om Merkurius, 
äfvensom låta mig få Bissens adress, på det alt må vara i skick till af- 
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sändningen, man vet ej hur oväntadt resa kan påkomma. Med Wallgren 
skall jag tala. 

Äfven här är våren numera mycket sen. De par sista dagarna nu dock 
varmare. Trädgården osådd ännu, men krukrosor har jag hittills afklippt 
vid pass 200 och har ännu knoppar något qvar — 

Kanske kunde det förtjena att i Åbo tidningen annoncera efter sjölä-
genhet för Creutzens byster. Hvad material användes till frisen, icke du-
ger väl gips dertill? 

... Fredrik skrifver om Konstnärernas fest i Cervara,2  om en sådan 
har jag läst i — jag tror i »Luisella» men denna var ju altför beklaglig. 
Synd att politiken skall få ingripa störande t.o.m. i konstnärslifvet. Men 
också eljest vill det så vara att allting dock småningom åldras och sedan 
åter under nya former föryngras och åter uppstår. Det gamla, så mycket 
omordade barnsligt glada konstlifvet i Rom har så ock åldrats finner man, 
småningom uppkommer väl under andra former något nytt i dess ställe. 
Ja, måtte ni unga en hvar hålla sinnet friskt tills ålderdomen kommer och 
lägger sin tyngd öfver en och hvar. Det är just lifvets stora hemlighet som 
ligger i konsten att kunna »sitta fast solen är knapp på det vissnade löfvet 
och sjunga». Finge jag af någon fe begära en gåfva för någon af mina 
älskade, så skulle jag utan tvekan välja den. 

Häromdagen hittade jag ett gammalt brefkort från Åbo, skrifvet af 
Walter, deri han säger sig i H:fors hafva retoucherat 5 byster, »så att 
mamma deraf kan ta sina 3». Ja hur det gick med dem och hvart de flesta 
togo vägen, det vet man ej. Hannes lär nu till slut ha en oretoucherad, 
tror jag. 

Behöfver frisen som sitter så högt utföras så alldeles fint i detailler-
na? Den ger väl, som man säger ej ens sallt till brödet för arbetet. Alldrig 
har jag fått veta hur det tillgick när Fredrik först kom till Rom. 

Hvart ha Wiener medaillerna tagit vägen att intet hörts af dem? 
Icke ernar väl Walter den lilla nu tillernade figuren åt Willebrand? 

Der är ju högre pris utsatt än för en sådan, och något mera hederligt 
torde i alla fall det böra, tacksammeligen, utföras — Men nog vore det 
särdeles bra om Walter kunde börja arbeta på den beställningen, kanske 
ledsna de ock eljest på hela saken. Dessutom är ju menniskans lifstid oviss, 
och faller den ena undan af dem, så går alt beställningen om intet. Mindre 
synes mig ock brådska med frisen, studenterne lefva alltid, och huset kan 
vänta på sin prydno. Pengarna stå väl ock tänker jag på ränta emellertid, 
ja om den sen tillfaller Walter vet jag ej, kanske är summan bestämd. Nu 
talade jag med Strömborg. Aimo är nu till Lybeck och Stettin. Går troli- 
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gen, men icke säkert, vid återkomsten till London och anlöper på fram 
och återväg Köpenhamn. Rederiet anser lämpligt att Merkurius sändes. 
Frakten blir 35 penni per kubikfot. Sänd nu till mig Bissens adress och 
till honom bref i saken. 

Jag satte Selma i ifver med att säga: För Wallgrens skull tror jag nog 
Walter ville för 1000 m hugga gossen i marmor, jag tror att han skulle 
utan förlust kunna göra det, och då finge gossen resa rakt till Rom. »Skall 
man då ej på något sätt kunna skrapa ihop tusen m åt Wallgren» ifrade 
Selma. Strömborgs hälsa Eder alla. Jag visste ej om jag kunnat säga mind-
re än 1,000, gjutningen sluppe du. 

Detta är så fullskrifvit att jag knappt har rum för Rbgs helsningar och 
namnet af Er gamla 

Mamma Runeberg. 

1  Fläckar i marmorn i ett av Amor-exemplaren. 
2  Egron Lundgren, som Fredrika Runeberg läste i nov. 1871, skildrar den årliga fes-

ten i Cervaragrottorna i En målares anteckningar I 26 f. 
»Luisella. En kvinnomodells öden. Skildringar ur konstnärslifvet af Acharius», en 

dikt i åtta sånger på ottave rime — annonseras 31. 12. 1866 som novitet i HD. 
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Borgå d. 6 Juni 1874 

Mina kära, älskade Barn! 

Giadt och kärt öfverraskades jag i går af Walters bref med den fröjdefulla 
noticen om att en liten vän blifvit Eder gifven, med Guds hjelp en tröst 
och en ersättning för Edra bittra förluster — Jag väntade icke detta bud-
skap ännu på några veckor. Gud ske lof att alt nu till en början gått 
lyckligt och väl och den hjertligaste lyckönskan sända vi, Rbg och jag 
Eder. Måtte nu klenoden trifvas och vara snäll och Lina hafva raskar på 
sig och nu redan vara rätt rask och förlig, det nionde dygnet är nu redan 
förbi. Ack hur ledsamt ändå att vara så här långt skilda att när en notis 
från Eder kommer, så vet man ändå icke huru alt står till äfven en vecka 
derefter. Gud gifve Eder mycken och rik glädje af det barnet. 

Walters bref var dateradt den 27 och sade att gossen föddes »i natt» 
altså vet jag icke om födelsedagen var den 26 eller 27. Nämn det i nästa 
bref. Hitta nu på ett godt namn,1  med hvilket han trifves, men kalla ej 
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upp honom efter någon af de bortgångna. Vidskepelse säger att det ej 
medför lycka. Den 27 var Bedas dag. Det vore nog godt att kalla honom 
efter den gamla hedersmannen som Rbg äfven besjungit i »Stenarnes 
amen», men namnet begagnas nu tror jag mest som fruntimmers namn —
Huru glädjande noticerna ljuda om Fredrik. Måtte han så få fortfara att 
bättras och vi ännu få honom frisk och rask. 

• • Jag är litet bekymrad om huru det månde hafva gått med pengarna 
för Amor. Hunno de ej komma så var det altför svårt. Bilägger Carolinas 
bref så få ni se om Forssa. Kupongerna sände jag till H.fors i går och 
Hannes är på bestyr att lyfta pengarne. En vecka efter dettas framkomst 
bör ni altså fått dem. Har Amor betalt så är ni ju då ofvanpå med affä-
rerna igen — 

Nästa vecka sade B.O.S. att Walters arbeten komma från Petersburg. 
Nån resande derifrån hade sagt dem der hafva vunnit bifall, men att 
tidningarna i år der icke innehållit någon kritik öfver konstexposition, åt-
minstone ej hitsils. Att det berättats det någon utmärkelse skulle tillfalla 
Walter. Mycket vet man ej med alt detta »on dit». Också berättade han 
att Levin här i Borgå köpt Sjöstrands Wallflicka i marmor, å 3.000 m. 
Ännu obestämdt hvart Apollo och Marsyas skola gifvas. 

... Jag skrifver nu med svårighet, dels emedan min rygg verker ge-
ment, dels för mina ögon som nu mörkna. Slutar derför med endast ännu 
en varm och hjertlig helsning från Rbg och mig en innerlig lyckönskan! 
Gud vare med Eder ni älskade! ... 

Fick fremmande nu. Hinner ej genomläsa. En kyss till gossen Farväl. 
Mamma. 

1  Hjalmar Johannes (Nino) Runeberg f. den 27. 5. Blev fil.dr, skriftställare, över-
sättare, lärare i franska 1903-18 i Helsingfors. Publ. under namnet Alceste tre dikt-
samlingar och översatte bl.a. Bhagavad Gita och Epiktetos samt Max och Moritz av Wil-
helm Busch. Musik och jämförande religionsstudier var hans stora intresse. Avled 15. 2. 
1934. 
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D. 11 Juni 1874 

Mina älskade! 

Det var en sorgens dag i går, då vi mottog() Walters bref med den upp-
skrämmande noticen om lilla käre engelns konvulsiva anfall. Gud hjelpe! 
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måtte de nu upphört. Med bäfvan kommer jag att öppna nästa bref, Gud 
gifve det må innehålla goda nyheter. Vi voro både Rbg och jag länge 
alldeles nedslagna, men så fingo vi båda på en gång samma tanke: tänk 
om gossens anfall endast äro dylika som flere af Eder, åtminstone Caro-
lina Ludvig och isynnerhet Walter brukade ansättas utaf. Det vill säga 
att så snart de skreko till för något, såsom barn alltid ha sina klago-
mål, så kunde man alldrig vara säker att de icke blefvo kålblåa i syna och 
lågo som döda, ibland flere minuter. Man fick då icke röra vid dem, utan 
låta dem ligga stilla bara, det enda som kunde och fick göras var att 
temligt hårdhändt smälla dem på den vanliga platsen för en »stut» och 
då hände att de genast drogo ett djupt andetag och kommo till sig igen, 
men jag hade svårt att komma mig till att begagna den hästkuren. Rbg 
gjorde det snarare. En gång då Ludvig var par år gammal, låg han så 
sanslös så länge att när han ej kom sig, jag slutligen sprang genom tre 
rum, öppnade fyra dörrar och afhemtade Rbg som hann in ännu innan han 
började lefva upp igen. Någon af Er brukte konsten ännu vid 5-6 år, 
men Walter torde väl ej ha minne deraf — Måtte nu gossens anfall ej 
varit af farligare art än dessa som visst sågo svåra ut, och i början skräm-
de oss mycket, men småningom upphörde utan att lemna spår. Stackars 
mina älskade barn som åter haft denna grymma oro, Gud gifve det nu 
må vara bättre! Men komma anfallen igen, och det just när han skriker, så 
tror jag ni ej behöfva vara rädda för fara, ehuru ohyggligt det ser ut. 
Måtte jag nu snart få bref med goda noticer! 

Rbg och jag voro redan förut nedstämda och »arga» öfver den vack-
ra kritik af Walters arbeten som D:bladet hemtat ur J.de Petersburg.1  Jag 
för min del var mera arg öfver att D.bladet reproducerade den, än öfver 
sjelfva kritiken, ty att folk äro dumma kan ingen hjelpa, men att D.bladet 
bestämdt är gement mot W. är värre. Det har alldrig haft särdeles ansatts 
att införa berömmande saker om honom, men var genast fixt när det 
gällde att tadla, och det just då W. arbeten hitväntas. Eget nog hade både 
Rbg och jag, ja t.o.m. Strömborg (som vi gjort uppmärksamma på att 
C.G.E. gerna tycks vilja komma åt så väl Walter som familjen i öfrigt) 
hvar och en nu för sig kommit på den tanken att Estl: som nu hemkom-
mit vore den som uppfångat och inlemnat godbiten, om så verkligen var 
fallet veta vi naturligtvis ej. Annorlunda Hufvudstadsbladet. Det hastade 
genast att berätta det telegrafen meddelat notis att Walter och Munster-
hjelm blifvit utnämnda till Akademiker och altså den mest slående 
vederläggning af en kritik som funnits i J.de P: som innehållit blott små-
agtiga anmärkningar mot Walter, men sjelfva kritiken anförde det ej.2  
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dag går ej post härifrån. Ja om jag kan, sänder jag i morgon Hufvud-
stadsbladet. Antagligen har dock D:bladet ej haft panna att låta bli in-
föra noticen om utnämningen i denna dags blad,3  antager derför att det 
nu ej är genom mig som ni derom underrättas. Jag måste medge att den 
gjorde mig mycket glad, just för att den kom som svar på tal, på den 
dumt skamlösa kritiken. »Det är ett dumt svin», sade Rbg mera sannt än 
vackert. Berättade ock att han sjelf då han såg Sergells Amor och Psyche, 
hade om den sednare anmärkt att hon nog längesedan skulle flugit bort, 
(han fann henne så förtjusande neml.) om hon icke skulle haft de stora 
tunga vingarna som nedtyngde henne. Huru dumma alla anmärkningarna 
voro behöfver jag ej säga. Men jag blev så »arger». Måtte snälla Lina som 
ännu är svag icke taga skada af den harm hon måst känna! Vi voro så 
ledsna först häröfver och sen kom den stora ängslan för liten gosse. Sen 
började vi lugna oss för honom vid tanken på våra egna barns anfall, så 
kom tidningarna, först noticen om utnämnandet till akademiker, så att 
Forssa betalar 12 %. och så blefvo vi helt glada och förhoppningsfulla 
igen. Ha ni nu fått Er lilla klenod frisk, så är alt godt igen. Också 
affärerna bör ju vara bra. Sedan björnarne äro klubbade torde väl ännu 
återstå på tredje tusentalet att börja lefva på tills vidare — Valter tycks 
ha tagit saken om Merkurius åt Wallgren som mera påtänkt än jag mente 
mig ha skrifvit derom. Då Selma så ifrigt uttalade sin önskan att den 
kunde fås i marmor, och då detta skulle varit det beqvämaste att slippa 
afgjutningen, så ville jag fråga, för att på förhand veta, huruvida Du 
verkligen skulle kunna göra det för den summa jag antog, för att i 
hvarje fall vara färdig med svar om man komme med förfrågan, men 
icke har det sen als hörts något vidare ens förfrågnings vis ... Men som 
sagt, jag ville fråga för att intet onödigt hinder med brefvexling i sista 
stund skulle bli för afsändande till Köpenhamn. Med alt detta iagttagande 
af alla försigtighetsmått mot inträffande hinder och inpass, så står saken 
ändå i tjäran, då Bissen är borta och således nu åtminstone intet kan 
göras — Brottarn lär väl heller ej vara, efter Du har en figur på stapeln 
åt Hofving.4  Mythen om Psyche och Styxvattnet känner jag ej. Den 
må nu bara icke vara lika okänd af annat folk, och åter ge anledning till 
dumma utläggningar, fast, hvad gör icke det, då man ej ens känner den 
så ofta bearbetade Marsyas mythen, utan gör honom till en Pan, och 
ändå vill vara konstdomare 

Rbg hälsar Eder hjertligt. Gud vare med Eder och gifve Eder alt godt 
och all glädje. Måtte nu gossen vara frisk. Kärleksfullt 

Mamma Runeberg 
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Från Fredrik hade jag bref från Neapel, icke måtte han ändå vara 
så särdeles rask då han säger sig vara som en trasa vid sirocco. Han ber 
sända pengar, men uppger ej adress. Vet dock ej om Hannes har sådan. 
Emellertid inlägger jag nu häri bref till honom, antagande att Ni vet 
adress, och ber en af Eder lägga det i kuvert och påskrifva och till honom 
afsända. 

1  HD hade 10. 6. ett utdrag ur Journal de S:t Petersbourg, där kritikern finner 
»alltför mycken barnslig enfald och icke tillräcklig skalkaktighet» hos Sovande Amor. 
Om Psykegruppen säges att de mycket små sefyrernas fjärilsvingar är »nog rudimen-
tära för att höja henne i luften, såsom det synes vara meningen. Det är en fullständig 
disharmoni mellan ändamål och medel.» I Apollo och Marsyas-gruppen saknas hos 
Apollo »en smula elegans». 

2  Samma dag 10. 6. ingår i Hbl notisen: Konstnärlig utmärkelse. Enl. ett igår från 
Petersburg ingånget telegram ha åter tvenne av våra konstnärer för deras vid konst-
akad:s exposition utställda arbeten, Hjalmar Munsterhjelm och Walter Runeberg 
blivit utnämnda till akademiker eller ledamöter av konstakademin i St Petersburg. Denna 
värdighet innehhs, sedan K. E. Janssons död, endast av A. von Becker och B. Lindholm 
bland våra konstnärer. — Den i Journal de St P:bourg synliga kritiken av Walter 
Runebergs arbeten innehåller mest småaktiga anmärkningar emot dem och blir bäst ve-
derlagd genom ovannämnda utmärkelse. 

3  Notisen ingår 11. 6. HD. 
4 I brev 6. 6. 74 till Walter Runeberg avstår Victor Hoving från Silenus med 

följeslagare som han beställt, men som BOS önskat för HU eller Kf. Hoving sänder 
samtidigt 4000 mk för Dansande gosse. Vill också ha ett apollohuvud. 
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Borgå d. 22 Juli 1874. 

Mina älskade Barn 

Hjerteligen tack för bref ven af d. 9 dennes, som i förrgår kommo mig 
tillhanda. Voj den gossen som ej får vara ostörd af åkommor! Att ni 
äro uppskrämda och oroliga både med och utan skäl är alldeles icke att 
undra på. Jag hittade i går en sorglig förteckning som jag förut hade 
förlaggt, och kom sålunda att åter en gång påminnas om dödens skördar 
inom vår slägt. Det var neml. en förteckning öfver de några och 30 per-
soner som under en tid af ungefär 30 år hade blifvit begrafna i famille-
grafven i Pargas, och många af slägtens döda hade dock funnit sin graf 
annorstädes. Hvarje af de unga husen hade mistat rader af småbarn. Alt 
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visserligen förut af mig känds, men närmare belyst af sammanställningen. 
Endast af Laguses, jag mins ej om 11 eller 12 barn, hade de flesta hun-
nit bli fullvuxna innan äfven i deras led döden tog sin skörd Det sy-
nes så vara naturens lag att äfven bland menniskorna skall gälla, det 
många frön utkastas men deraf blott en mindre del hinna vexa upp blom-
ma och fylla en plats i verlden. Med Guds hjelp må man väl nu få hoppas 
att edert hus betalt nog åt förgängelsen och att Eder lille älskling må få 
lefva Eder till glädje. 

... Från Robert hade jag i förrgår bref. Han skulle omkring d. 17 eller 
18 med ångaren Fennia afgå från Hull till Wasa, dröja der par dar, sen 
några dar i Åbo för mekaniska verkstaden, och slutligen komma hem. Af 
Lorenzos utnämnande hörs ännu intet. Det lär pågå nån skriftvexling 
mellan auctoriteter om det visserligen icke lämpliga att lasaretts läkarn 
bor i Nya Wasa och sjukhuset är i gamla, men ålägga de läkarn att bo 
der och skaffa honom der rum, som nu ej finnas der, så kan han icke 
slå sig ut der. 

... Ludvig är för närvarande troligen ännu på kappseglings färd till 
Svartholm. Från Fredrik hade jag ändtligen för några dagar sen bref 
från Genve. Hvad han egentligen skref om var Walters arbeten och 
hans belåtenhet med dem, och kärt var att läsa det, men nog hade man 
önskat veta mer om honom sjelf. Han skulle söka sig ut åt landet snart. 
Icke let det som om han vore rätt rask heller ehuru »kry nog» och det 
oroar mig att icke förbättring synes gå jemnt framåt. Nog måtte han 
stanna i södern öfeer vintern, men pengar blir en kinkig sak, då så myc-
ket ren gått åt 

Icke är jag heller rätt trankil för Edra affärer, som syntes så glän-
sande. Då nu Walter till och med af Howing upptagit mera, så är det ju 
rysligt långt innan några nya medel kunna inflyta, och utom ert eget 
lif kostar studiet så mycket. Ack om Psyche finge köpare. Jag såg nyss i 
någon tidning om de stora sångerskorna i Amerika, att om de icke haft 
impressarier som utskrikit dem och arbetat för deras rygte o.s.v. så skulle 
de nog gjort föga affär i Amerika. Detta påminte mig om att ifall Wal-
ter skall exponera Psyche i Philadelfia, Du nödvändigt måste skaffa dig 
en lämplig kommissionär, antingen mot en viss procent, 15 å 20 % af 
försäljningssumman, eller ock sålunda att Du utfäster ett visst pris och 
han får taga så mycket han lyckas skaffa derutöfver. Utan en god före-
språkare som gör Dig känd, blir Du visst icke observerad nog för att 
finna köpare, i puffarnes och siouxernas land, Amerika. Ja, en slik »im-
pressario» eller puffare eller ombudsman, skulle nog Walter alltid be- 
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höfva, äfven i Europa. Apropos deraf: det skulle åtminstone i Finland göra 
god effekt om Walter kunde få nån utmärkelse i Köpenhamn, som ju ej 
lär ha legat så långt borta. Medlem af akademi i Petersburg och Köp: 
prisbelönt i Wien, det skulle låta! Hvar ligger Wiener medaljerna, som ej 
höras af? Ännu ett: skall ej Walter täfla om det stundande skulpturpri-
set här? Kanske blir Hofvings gosse färdig dertill. Det lär väl knappt 
vara mer än kanske en 8000 m som nu mera utestår af alt det Walter ha-
de i kikarn när ni lemnade Finland, deraf afgår väl nästan hälften till 
arbets kostnad, och om än alt kan inom ett år vara färdigt, som väl knappt 
kan ske, så blir ju detta alldeles för litet att lefva på ett helt år framåt. 
Måtte nu äfven för arbetets raska framåtgående, ni få ha det friskt och 
trifs amt. 

Hvem är Kron? Huskatten — kanske mente W. Hus-skatten. Icke 
är väl Fr. Bremer eder gäst, bor väl blott liksom ni i Siena. Roligt att ni 
synes finna orten bra. Hur det slutligen gick med liqviden för ramarne 
till de Ekmanska tavlorna som W: skänkte Rbg, vet jag als icke. Har 
W. liqviderat dem, så låt veta vår skuld. 

Om oss gamla är just intet att säga. Rbg är alt fortfarande så der på 
skralare sidan som han nu varit snart ett halft år, och jag matt och kraft-
lös. ... Nå ja, icke tror jag väl heller att döpelsen äger den märkvärdighet 
som tillskrifves den, jag tror i allmänhet icke på att vår Herre är en 
småaktig och gnatig fodrare af diverse artighets och skyldighets visiter 
o. m. dyl. men jag anser att verldslig ordning bör följas och att det är 
tråkigt när barnen äro altför stora liksom ock att det alltid är bäst att 
icke prokrastinera. Namnet Johannes är dermed litet olägligt, att det är 
för långt och obäkligt och vill just ej i sin helhet komma att bli be-
gagnadt. »Janne» är en förkortning som är högst fatal. Hannes bättre, 
men icke heller rätt bra, äfven för vår Hannes har den haft sina olägen-
heter. Kanske fins nån bättre Italiensk förändring af namnet. Giovanni är 
mycket vackert men ock väl långt ehuru ej så svårt uttaladt som Johannes. 
Hvad »Nudi» betyder vet jag ej, eljest är det behändigt nog, men jag 
gissar att det väl icke als är förvandt med Johannes. Dock torde det icke 
heller vara af sådna namn som passa att bibehålla på gamla dar — Vet 
dock icke så noga. Gio Öhoran har alt fått bibehålla sitt barnnamn och 
det låter ej illa. Hjalmar är nog ett mera bra namn, om man eljest råkar 
ha smak derför — 

... Mins ej om jag ren nämnt att Emelie Björksten ville ha kalender 
bidrag och bad mig ge af Walters. Skulle jag än vetat hvad som möj-
ligen vore otryckt af här befintligt, så hvarken ansåg jag mig dertill be- 
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rättigad, ej heller tyckte jag W. just ha skäl att vara så enkom belåten 
med henne. Jag gaf sjelf en liten bit, men måste sen ge till för att [ej) 
säga nej till alla hennes begäranden Jag har eljest börjat att icke rätt 
vilja ha tålamod med hennes märkeliga svaghet på gamla dagar, att vilja 
ställa så till att hon skall få ett namn för att hafva varit Rbgs älskarinna. 
Hvar har sin smak, icke synes mig en Guiccolis eller Walewskas 1  rygte 
afundsvärdt och icke någon heder heller för Rbg om hon lyckas få ett 
sådant i gång. Nå, onödigt var att nu nämna härom, men jag har just i 
dessa dagar haft en förtret i den vägen, så det låg för mig. 

Måtte eder alt väl gå, och liten »Nudi» vara rätt snäll och rask. Han är ej 
fullt 2 månader ännu, liten menniska och det synes mig underligt, jag tyc-
ker han funnits länge ren. 

Rbg hälsar Eder. Er egen 
Mamma F. Runeberg. 

1  Grevinnan Terese Guiccioli var Byrons älskarinna under hans senare år. Polska 
grevinnan Maria Walewska hade en son, Alexandre Walewski, med kejsar Napoleon I. 
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Borgå d. 6 aug. 1874. 

Mina älskade! 

... Tack, snälla min Lina, för ditt bref af d. 27 Juli. Ehuru sorgligt och 
bekymmersamt det nu än hördes om det kära lilla barnet, så var det dock 
en sak, som gaf mig hopp, och det var amman. ... Men skulle än så sorg-
ligt vara, att det jag dock hoppas icke skall vara fallet, att gossen oagtadt 
amman, skulle fortfara att vara klen, så icke böra ni derföre lemna Er åt 
hopplöshet. Skralare och klenare och gråtigare kan han ej gerna vara än 
Walter sjelf var som liten, och dock blef det ju menniska af honom. De 
första månaderna äro många barn skrala, som nog sen bli raska, och liten 
Johannes är ju ännu ej stort öfver 2 månader. Att ni äro ängsliga och oro-
liga är visst icke att undra på, men af djupaste hjerta ber jag Eder dock 
att söka hålla Eder uppe. Nog vet jag sådant är lättare sagt än gjort, 
men man får dock icke glömma alt det goda man fått, utan måste bära 
bekymret äfven. Nog vet jag hur svårt det är, icke är jag ju utan 
min del af bekymmer, och de [äro) svåra nog der jag sitter gammal 
och matt, genom mina ögons skralhet och min döfhet skild t.o.m. från den 
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glädje jag nu kunde äga att stundom få se och lefva med mina älskade, 
mina barn. Ja, jag ser dem väl, men vet dock föga af dem som stundom 
nu denna tid omge mig, då jag intet kan höra dem. Och ålderdomens tyngd 
gör att då tankarne resa kring till de kära, hvar på sin ort, är det mest 
en hvars bekymmer som oftast framstå för sinnet. Och under alt detta min 
stora, djupa ohjelpliga sorg, Runebergs snart i ellfva år fortfarande sjuk-
dom, och ännu slutligen rågan, min oförmåga numera att vara honom till 
någon tjenst — Icke är ju jag således så obekant med sorgen. 

... Runeberg är fortfarande vid det i år vanliga. Kan visst någon stund 
synas pigg nog, men så är dock mesta tiden endast upptagen af oro, yrsel 
åt hufvudet och de rysliga spasmerna eller hvad jag bör kalla de ryck-
ningar och förvridningar af ansigte och hufvud, som nu äro så ständiga 
att han nästan ej kan tala ett lugnt ordande ens, utan att de infinna sig. 
Styrka och krafter synes han dock ha som förr, och lättare tider kunna 
visst ännu åter komma, men ack, hvad är dock hans lif så? Ibland kan 
han vara helt intresserad af något för en stund det oaktadt. Att jag är 
trött och skral, kan ju knappt vara annorlunda. Också mina år berättiga 
mig ju redan till hvilans tid, och gerna ville jag somna, om jag dock 
icke alltid önskade att först få sluta Rbgs ögon, mig synes dock att han 
blefve än mer ensam om jag går bort. 

Hvilket tungmodigt bref. Tro dock icke att jag är så alldeles nedstämd 
och missmodig i allmänhet. Nej, nog går dock lifvet sagta för mig att 
lefva. Nästan alla dagar stundom t.o.m. par gånger, bråkar jag mig ned 
i trädgården, ehuru svår trappan är mig, men jag får ej lemna mig åt 
den maktlöshet som vill beherrska mig, hvart skulle det ta vägen. Kämpa 
måste man ju dock så länge möjligt är. Trädgården var nyss ganska fager 
och så städad och fin som möjligt, men så kom storm och regn, af bröt 
några vackra vexter och strödde blad och råsk öfver allt. Nu blir nytt 
arbete åter att få i skick, det skulle göra mig goda att plocka der sjelf, 
men jag orkar föga 

Fru Edelfelts 16 åriga doter har af läkare förklarats ha lungsot. 
Jag mente att hon borde vara nästa vinter i södern. »Har ingen möjlig 
utväg dertill» svarade modren — Måtte nu Målarn, Albert, hålla sig frisk, 
de ha svårt att brås på, barnen i det huset, och lungsot går oftast i arf. 
Mig förefaller bekymmersamt att Gusti, Ludvigs och Hannas fosterbarn, 
också har att påbrå både far och mor, båda döda i lungsot. Om gossen vet 
jag intet enkom säga, han talar ock hittils nästan endast finska sägs det, 
ej hör jag ju. Lotti tyckes mig ha under året utvecklat sig till sin fördel, 
förefaller pigg och begriplig. 
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... Vår heta tid här var kort; numera regnigt och kyligt. Åhå, nog 
finns rum i stora Suomi, men hvar skola alla dessa huggare få rum, d.v.s. 
egentligen lifs uppehälle Det blir alt kinkigt. Gud välsigne den brodren 
som ställde så snällt för Eder, att ni ju dock i alla vindar måste kunna 
slå er ut, äfven om det blefve att nödgas dra in och lefva på smal stat 
om nödfall blefve. Jo nog vexa här nu konstnärer som kottar på våra 
granar, måtte de blott bli dugliga, så är alt bra. 

... Att Tyske kejsarn snart kommer till Rom, i Sept. synes af tid-
ningarna. Jag önskade att Eder så goda vän, fröken Bremer med sin out-
tröttliga välvilja, skulle äga någon väg till äfven detta Kejserliga öra, 
kanske ville han ej vara sämre än sin käre väns, och förbundsbroders, vår 
Kejsares, fru, utan köpa något af hans käre undersåte, bildhuggare Rune-
berg. Tyvärr har han väl så många egna att uppmuntra att väl ej ens hans 
rika kassa räcker till för alla. 

Ingenting har jag nu kunnat göra till saken om Merkurius, icke heller 
vet jag om Walter nu skulle bry sig om honom sedan han åt Hof-ving 
har annat arbete på stapeln — Måtte Du nu, käre Walter kunnat börja 
arbeta åter, hvart i all verlden bär det eljest. Man kan säga att det nu är 
på tredje året sen just något egentligt blifvit gjort, eller altsen Psyche 
blef färdig — Och så tänker jag att det faller sig trögare att börja något 
åter efter så långt träde, äfven om ej sinnet vore tungt. 

Hjertliga helsningar sändes af Rbg och »barnen» det vill nu säga Ludv: 
och Hanna. Till liten Johannes sänder ock gamla farmor de varmaste 
helsningar. Gud välsigne pyret!! Måtte han nu vara raskare, och alt vara 
godt hos Eder, ni kära. 

Eder gamla mamma F. Runeberg 
• • 
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Borgå d. 29 aug 1874. 

Mina älskade! 

Tack Du snälla Lina, för brefvet af d. 17 dennes som jag i går erhöll, så-
ledes det ej heller fullkomligt snabbt. (Sådan en elak Walter som aldrig 
skrifver). Mycket hann jag redan längta efter att höra af Eder, och lyck-
ligtvis fick jag af Hannes höra att han haft bref och notis om att gossen 
börjat taga sig, ty eljest började jag redan frukta att ni ej skrefvo just i 
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brist på några goda noticer. Gud ske lof emellertid att dock något bättre 
börjat visa sig, nog borde ju väl ock färgen småningom kunna förbättras. 
... Att »Nudi» får vara så mycket som möjligt ute, vet jag nog och det 
gör honom ofelbart godt dock naturligtvis med undvikande af dimmig 
luft, aftonsvalka och dimma, äfvensom drag i rummen, något som man 
i södern i allmännhet ej lär så frukta som vi här i norden, men med 
ömtåliga plantor måste man dock pjåka. ... Hvad betyder »Nudi» eller 
är det bara ett sånt der smekord utan betydelse? Det är eljest ett nog så 
nätt litet namn. 

Huru utomordentligt roligt att Walter nu arbetat. Är det den ifrågasat-
ta Psyche som Walter nu gör åt Willebrands? Icke är det väl mera än en 
något mera utförd skizz som nu skulle fotografieras, något utfört kan det 
ju ej vara. För par veckor sen frågade Hanna hvad som hörs af frisen. 
Gio hade varit i bekymmer om den. »Walter hade lofvat den i höst, nu 
hade man hvitmenat eller rappat eller något sånt der, hela studenthuset, 
ställningarna vore bra att begagna vid uppsättandet af frisen o.s.v. Jag 
sade Hanna att jag visst ej tror arbetet vara så nära lidit, dessutom hem-
resan för frisen o.s.v. toge tid. Jag ville gerna veta i hvad materia den 
gjutes, gips är väl altför förgängligt gissar jag. Måtte nu alt bra gå 
raskt framåt af många skäl ... När jag nu kommer ihåg att W. har 
modell, så måtte arbetet ju dock vara under utförande, nå det är mer än 
godt om det gått så framåt. Jag råkte i går höra att Edelfelt i Paris betalar 
5 francs för 2 timmars seance åt modell, förr vill jag minnas W. betalte 
cirka 4 dito, jag undrar hur dyrt det nu är. Modellen har för par timmar 
lika mycket ju som marmorhuggaren för en hel dag. 

... Nu som vanligt redogörelse om oss alla: Runeberg är som han varit 
nu en lång tid, icke bra men ej heller på det sämsta. Att Ludvig med sin 
slup seglade till Kuopio har ni väl sett i D:bladet, mindre nödigt att der 
berätta slik småsak. Från Warkaus telegram i går. Han hade nu följt på 
släp med ångbåt, som han ock från början ernade om vinden vore konträr 

Lorenzos sak går ej ur en fläck, jag börjar frukta att någon med flit 
motarbetar honom. Det börjar nu se ut som om vi als ej få honom hem 
denna sommar. Hannes reste landvägen, 2 dygn utan rast, till Wasa, af-
hemtade Edith och Ester och återkommo de lyckligt efter en behaglig resa 
friska och glada till H:fors, just samma dag som den rysliga olyckan med 
Österbottens brand' timade på den väg de nyss befarit. Robert hann ej 
vara hemma mera än tre dagar, gjorde så ett skutt till Wiborg, och arbetar 
nu i Åbo med uppsättandet af den mek: verkstaden som han var be-
kymrad huru hinna få färdig innan första Oct: då han ville bege sig på 
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färd till Cherbourg. Den som kommer att öfvertaga föreståndarskapet som 
först erbjöds Robert, får omkring 9.000 m om året, (rum inberäknat) och 
minst lika mycket skulle väl Rob fått om han antagit befattningen — 
Högfärdigt nog af en 28 åring att kunna afslå en sådan tjenst. Hur mycket 
han än rest och flackat så torde hans debet och kredit för de två för-
flutna åren gå jemt ihop så han ej behöfver lägga något till. Värre blir 
väl nu studieåret i Cherbourg der han väl ej kan göra sig inkomster, 
men ej heller lifvet blir så dyrt. Lorenzo skrifver om honom mycket 
i sitt sista bref, äfven de bröderna hade på 7 år sett hvarann endast på 
par timmar, nu voro de tre dar tillsamman i Vasa och Kstad. Lorenzo me-
nar att han icke torde förefalla intagande vid första mötet, men att han 
vinner altmer, är intressant och förefaller som en framstående ung man. 
Mycket tyckte Lorenzo om honom i allo. Något snällt i hans väsende synes 
han mig ha och tyckes bli allmänt omtyckt af dem han lefver med. 
Från Fredrik nyss bref — Han skrifver att han nu känner sig så kry och 
rask som han ej minnes när han sednast varit — vore nog frestad komma 
hem nu, men räds vintern och ernar i medio September ge sig till Rom. 
Färden öfver Lausanne ned till Chamonix och till Geneve åter, med 
bergbestigningar till 10,000 fot, tyckes icke ha bråkat honom, han skulle 
nu på en ny vandring till Berner Oberland, ensam. 

... Elis Duncker som jag för par dar sen träffade, sade att Ni hade 
nätt och bra, isynnerhet tycktes han finna verandan behaglig. 

Pavlovniorna vexa och frodas. Tvenne har jag sändt till trädgm: 
Helm. Måtte de nu vara rätt rara, så att jag kunnat göra honom en ar-
tighet för alla de han visat mig. En stor del af fröna har jag osådda qvar. 
Mycket blommor har jag haft i trädgården och t.o.m. ännu blomma kall-
jords rosorna. De ha hållit på hela sommarn troligen för det kulna väder 
vi haft altsen de under de mycket varma dagarna på försommarn slo-
go orimligt mycket knoppar — Äpplen få vi ej mycket deremot ha stick-
kelbären varit rikt gifvande i år. — Landets vext i det stora, ser ni af 
tidn: så illa blef det ej som det en tid let — 

Den rysliga historien om »Österbotten» har denna tid legat jemnt i 
tankarna. Wet ej om Walter var bekant med Maria Malm. Hennes bröllop 
med en af vårt lands rikare män stod i fjol, de voro kusiner. Också med 
oss slägt, småkusiner till Rbg 

Theodor Lindh blir nu väl rådman i Borgå. Något rasande i poet 
och småstads rådman som ansetts för något så prosaiskt. Icke heller brillant 
en syssla med 3,000 m vid 41 år för en juriskandidat. Han hör ej till det 
folk som har tur i verlden. Skall ej heller vilja gå i Statens tjenst Rbg 
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hälsar Eder alla hjertligt — Hade man ändå ibland ett litet luft iltåg att 
få blåsa med ner till Eder och se Eder och liten pilt. Klappa om honom 
en smula ock på mina vägnar — 

Eder egen bästa vän F. Runeberg 

1  Ångaren Österbotten brann totalt upp på resa norrut från Räfsö redd. — Hbl. 21. 8. 
74. Den 23. 8. ingår i samma tidning en skildring av branden och dess uppkomst. Konsu-
tinnan Maria Malm och fröken 0,1ga Malm bland de omkomna hörde till J. L. Rune-
bergs släkt på mödernet. 
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Borgå d. 3je Sept. 1874. 

Mina kära! 

Tack min Walter för brefvet af d. 26 jemte fotografin och tacksägelse 
adressen.' Altsammans skall jag se till att få i morgon sändt till H: fors 
med resande, det går långsamt med posten i dessa post krångel tider, jag 
antager att ni i D: bladet sett om det qvicka förbudet om försändningar 
med ångbåt etc. Vi ha post blott fem gånger i veckan och brefven komma 
först påföljande dag fram. Mycken förargelse råder, och det säges att 
vederbörande nu äro något generade för hela saken. 

... Att jag tagit mig friheten ändra par ord i Walters adress för vin-
nande af mera klarhet i meningen hoppas jag du ursäktar. Ändringarna 
äro nu underställda Rbgs bedömmande innan jag inför dem i adressen — 

Hvad det är ledsamt att den gossen alidrig får vara frisk. Måtte receptet 
göra godt, men det är nog långt innan det hinner fram, är väl heller ej 
ment som direkt magbot utan ni ernar det väl som stärkande, gissar jag. 
Rbg menar att det ej är bra tvätta med vin. Han förmodar att gossen har 
magsyra och har alltid funnit sådan förvärras af att dricka vin. Han menar 
nu att det skall utvärtes verka lika illa. Jag har nu på hans ordres skrifvit 
härom både till Hannes och Er, men icke vet jag om man just kan tro 
med honom. 

Nog synes det rätt att Walter tackat för gruppen — Att Psyche kommer 
att kallas Hebe som smeker Jupiters örn förutspår jag. Svårt är för ett så 
ovant öga som mitt att förutse huru arbetet som färdigt skall taga sig 
ut. På fotografin vill det ge synvillan af att örn sute på hennes rygg, vid 
närmare seende, liksom ock man naturligtvis eljest inser, tar sig detta 
annorlunda ut i skulpturen. Jag tror det borde bli vackert, men som sagt, 
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vet ej. Bara icke hon anses altför immodest! Jag vet då i sanning ej 
bättre råd än att de få sy åt henne en broderad pellerin, såsom jag en 
gång i tiden såg det t.o.m. på tvenne byster som ej ansågos nog blyg-
samma. Huru hög är gruppen, eller rättare sjelfva flickan? Fin och ung-
domligt späd ser hon ut — Tack för nöjet af att vi fingo se denna foto-
grafi, det är ock så roligt alltid att litet veta hur Walters arbeten se ut 
medan han arbetar på dem. Utmärkt fager tar sig den andra Psyche ut 
med sina zefyrer på kortet, ock förmodligen så i verkligheten. Nog ser 
ock denna lofvande ut — 

Robert sade att han möjligen reser till expos: i Philadelfia, då vore han 
kommissionär der för Walter, högst osäkert dock om resa blir af, långt 
ock till dess — Bref hade jag af honom från Åbo. Han hade blifvit så 
testad i Wiborg, granna middagar för hans skull båda dagarna, ena hos 
Hofving, särdeles luxyös — 

... Jag undrar om W: ernar ha Psyche färdig modellerad och gjuten 
innan ni lemna Siena — Måtte blott ingen beställning försummas genom 
frånvaron från Rom der höga herrar och två Kejsare ju komma samman. 
Men det lär nog ej bli i alla fall. Hyra få ni nu betala på fyra ställen ... 

Rbg hälsar Eder. Om jag får honom att yttra något om Psyche skall 
jag ännu tillägga — Eder bästa vän 

Mamma Rbg. 

Runeberg säger ock att man väl ej fullt kan säga ännu, men tror ar-
betet bör bli vackert. Den enda anmärkning han ville göra är att drägten 
faller så cirkelformigt kring hennes lif. 

1  För beställningen av Apollo och Marsyas. 
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Borgå d. 30 sept 1874. 

Mina älskade! 

Tack, min snälla Lina för det efterlängtade brefvet. Visst går alt ju ändå 
småningom framåt, tycker och hoppas man, för liten karl der hos Eder. 

... Häromdagen hade jag nöjet att på en liten stund få se Betty skada 
blott att det blef så kort stund. Hon sade att Creutz skulle vara belåten 
med bysterna, och detsamma sade Otto Schauman som hade träffat Creutz 
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hvilken med särdeles belåtenhet omnämndt dem.' Otto var särdeles 
intagen af Amor. Jag sade då att jag tyckte det väl någon borde ha lust 
att till halfva priset köpa det en smula fläckiga exemplaret. »Hvad är 
halfva priset?» » Jag vet ej säkert om 2,500 eller 2,000, gissar dock att 
Walter skulle gå af till det sednare». »Månne man bör nämna härom i 
tidning?» »Svårt för mig då jag ej har uppdrag att precist säga, dock tror 
jag säkert att det vore en god sak att så göra». Få nu se om han det 
gör. Men säkert är att vet ingen af det, så kommer ock ingen köpare — 
Han berättade, undrande att jag ej hört deraf, att strid är hvart Apollo 
gruppen skall gifvas. En del vill ha den till studenthuset, andra mena 
att då salen der är endast ett förlustelse rum är det ej skäl så och vilja 
gifva den till »det blifvande national museum» och emellertid uppställa 
den på universitetet — Det har legat mig för minnet som om Walter i fjol 
skulle sagt det icke blefve kostnader för utställande i Philadelfia, emedan 
de sjelfva skulle afhemta konstverken. Om ej der, så när skall den Psyche 
kunna säljas och det ligger ju ett så ofantligt kapital deri. Måtte nu den 
nya Psyche bli vacker och snart färdig, visst vore ju nödigt nu få resa 
till Rom. Fotografin ger ej rätt begrepp om den. Äfven Betty som jag 
visade den, tyckte först som om örnen legat på hennes axlar. Aug: Hi-
singer funderte på om hela gruppens form blefve så rakt upp som det ser 
ut på fotografin, men båda beslöt() vi att det troligen tar sig helt annor-
unda ut då väl örnens vingar ej som nu synas stå så rakt upp öfver 
Psyches hufvud — Måtte »coiffyren lyckas», säger jag med fru Lenn-
gren — 

Kärt barn har många namn! säger ordspråket, men Nino är särdeles 
nätt deribland. Men visst skulle han nu dock nödvändigt borda bli döpt, 
eljest kommer han väl ock att göra för stort allarm vid ceremonin. Finnes 
då ej i Siena något luthersk prest? Ja det kan väl nog lätt hända — 

• • Runeberc,  är fortfarande så der som det nu varit, i allmänhet dock 
mera lugn och vänlig, och så går dock tiden bra nog äfven för mig ehuru 
mörkret och hösten alltid äro svåra — Hittils har jag mest dagligen dock 
någon stund haft att pyssla i trädgården, men nu börjar dermed bli slut. 
Om bröderskapet är just intet att säga, utom hvad Robert belangar, men 
om honom ha ni sett litet i D:bladet.2  Inom få dagar reser han ut åter, 
tar vägen öfver Sverge, Köpenhamn, så till England att uppgöra ångbåts-
affären, derifrån till Cherbourg. Så är nu beramadt, och fri resa och något 
deröfver, vinner han nu på ångb: affären. Häromdagen var han rest till 
H:fors kom kl. 4 e.m., reste kl. 2 om natten. Hann besöka Tengströms 
Hannes o.s.v., öfvervara bolagsstämma, om aftonen hos Tengströms med 
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på honom bjudna herrar och så bort. Men hit hann han ej och det var alt 
ledsamt — Hjertligen hälsas Nino från såväl Rbg som mig. 

Eder F Rg — 
• . 

1  10. 8. ingår i AU notisen: Twenne byster, den ena af Runeberg, den andra Z. 
Topelius, beställda af grefve Creutz och i marmor utförda af W. Runeberg, ha nyli-
gen anländt hit från Rom öwer Liibeck. 

2  Sign. R:s artikel I Hyde Park ingick samma dag, 30. 9., i HD. 
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Borgå d. 17 Oct. 1874 

Mina älskade Walter, Lina, Fredrik och Nino! 

... kan ej inse att det vore klokare att anstränga mina ögon med skilda 
bref, då det i alla fall är mest detsamma jag har att säga Eder alla. Dock 
nej, Fredrik har jag att tacka för ett bref från Florens, Lina för ett i går 
emottaget, men Walter och Nino ha visst ej någondera behagat skrifva 
Liten Nino måtte ju vara på raskare sidan att dömma af Linas bref. Gra-
tulerar till tanden, nästan onödigt, de tåla vid att hinna fem månader 
innan tänderna komma. 

...det kan jag berätta att det nu ändå småningom går dertill att bli 
umgänge mellan fru Sahlsteinl och mig. Fru Sneckenström förde oss båda 
en dag ut att åka, och så inleddes den saken. Jag har också börjat i mitt 
sinne få stora dubier angående det mindre gynnsamma omdöme hvarföre 
hon är föremål. Det är en kinkig sak att komma som »andra fru» i ett hus 
der barnen ha anförvandter som möta en med missnöje, och sedan utföra 
sina fantasier som obetviflade sanningar. Hygglig och pigg förefaller hon 
ock. 

... Om Robert är att säga att han den 3 dje dennes for från Åbo — 
skulle till 1 nov: vara i Cherbourg ... Han skrifver »det berodde på 
timmen, ja nästan på minuten om vi skulle få maschinerne i rörelse innan 
jag reste. Verkstadens blifvande ledare Ing: Tomander, sade vid sin af-
resa par dar förut att det vore omöjligt få maschinen »rundt» tills jag 
skulle ombord. Jag ville dock försöka och förmådde arbetarne att tillsätta 
natten. Kl. 2 följande dag hade vi så långt färdigt som jag sträfvat till. 
Ånga uppe och maskinen gick samt dref de flesta arbetsmasch: Alt syntes 
mig gå bra. Verkställande derektören Korsman, hvilken lika litet som 
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nån af aktionärerna anat att något kunde komma i gång före min af-
resa, uttryckte stor förvåning. Bra hade det äfven gått på sednaste tiden då 
man besinner att endast 8 dagar förlupit sen vi fått ångpannan i land ...» 
Korsman besörjde sedan traktering åt arbetarne, några för saken in-
tresserade voro närvarande. Rob: tackade i ett kort tal arbetare och för-
män, samt besvarades af en bland dem. På qvällen collation för Rob af 
några bland de närvarande herrarne. »Dagmar» som han skulle resa med 
dröjde, låg för dimma. 

Mycket roligt att lilla Psyche är så långt hunnen gratulerar. Onödigt 
att vara mankerad öfver att fotografin icke nog klart återgaf den, för 
att den som ej kände arbetet genast vid första ögonkastet skulle kunnat 
se ställningen. Visst skref jag ju att man snart såg det, ehuru ej först — 
Ovanan vid att se konstverk och fotografier af dem, gör visst ock härvid 
mycket till saken, liksom till att man af bilden till ett ofulländadt arbete, 
icke anser sig förstå eller böra bedömma hvad deraf kan bli. Med första 
öppet vatten i vår kommer hon väl hem till Finland. Kanske då ock 
dansarn, ja den frisen! måtte nu hågen ta Walter att få den färdig, och 
måtte nu emellertid nya beställningar infinna sig — Notabiliteter i vinter 
till Rom, hvilka? Måtte bara de förnämaste, (således naturligtvis de som 
hafva bästa förstånd i konstväg!) med godo eller ondo släpas till Walters 
studio, sådant ger anseende och — beställningar af annat folk, om ej af 
dem. Jag förstår ej hvarför Walter ej var uppräknad i D:bladet bland de 
konstnärer som belönats i Petersburg, monne detta var för ett tidigare 
år? 2  Och hvar hålla wiener medaillerna hus? I artigare ordalag nämner 
hufvudstadsbladet om platsen för Apollogruppen än D:bladet gör.3  Jag 
undrar hvad Walter menar om uppställandet jemte Laocoon och Diana? 
Lorenzo hade yttrat missnöje på samma grund som insändarn i D:bladet, 
visste icke om möjligen det just var med anledning af hans inpass som 
någon insändt motanmärkningen — 

... det skulle glädja mig om Rob. komme till Rom i jul, men få se 
om han kan. Icke tror jag precist han så mycket räknar på kostnaden, 
ehuru väl han i år troligen får mera suga på ramarna, i Ch: blir väl inga 
bi inkomster. — I Åbo skulle han fått sina 9-10,000 om året, men för-
smådde för att bli skolgosse på nytt — Måtte han ej få skäl att ångra — 

Till sist må jag säga om Rbg, att jusst intet om honom är att säga, 
det är sig allt ungefär likt med honom — 

Den som finge se liten Ninos leende. Gud välsigne den lille mannen. 
Ni hälsas alla af Rbg kärligt. Måtte Eder alla väl gå. 

Eder egen Mamma. 
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1  Stabskapten Carl Johan Sahlstein (1835-87) inflyttade från Viitasaari till Borgå 
1862 med sin hustru i första giftet Olga Fredrika Dahlström (1835-66). 30. 7. 68 
ingick han nytt äktenskap m. Carolina Mozartina Björklund, (1840-91). 

2  Notisen ur Kejs. konstakademins i P:burg senaste årsberättelse gällde belöningar 
i form av medaljer och titlar för tiden 4/16 nov. 1872 till 4/10 nov. 1873. Bland de 
belönade nämndes A. v. Becker, K. E. Jansson, B. A. Lindholm. — Hbl 17. 10. 74. 

3  Under rubriken Walter Runebergs Apollo och Marsyas skriver Hbl 2. 10.: De 
fruntimmer som stodo i spetsen för insamlingen för åvägabringandet af gruppen, ha nu 
beslutat förära den till Kfs saml. Tyvärr är Kfs lokal tills vidare sådan att en marmor-
grupp af den storlek och tyngd som Apollo och Marsyas inte kan tas dit upp utan Kf 
måste se sig om efter en annan lokal för gåfvan. — I HD ingår följande notis med 
Morgonbladet angivet som källa: Herr Walter Runebergs Apollo och Marsyasgrupp lärer 
numera af dem, som vederbör, vara bestämd att få sin plats i Kfs galleri. Som bekant 
har medel till inköp af detta konstverk ihopsamlats genom ett konstlotteri, som inbragte 
12.000 Fmk, hvilken summa sedermera genom ett nytt lotteri förökades med 4.000 Fmk 
för att få konstverket utfört i hvit marmor, i stället för gul eller spräcklig, hvarom det 
först var fråga. Det är de som gåfvo upphofvet till och stodo i spetsen för förenämnda 
lotteri, hvilka nu afgjort att konstverket skall öfverlämnas åt Kf och uppställas i dess 
lokal. 

Den 14 mars 1875 skriver med.stud. A. A. Branders till sin syster Leontine: »Wal-
ter Runebergs grupp Apollo och Marsyas visades i dag första gången i det vackra 
universitetets bibliotheket. Den framställer sångarkungen Appollo besegrande Marsyas 
i strängaspel och är ett utmärkt skönt arbete. Hela Helsingfors har strömmat till för 
att se verket.» 

178 
Borgå d. 10 Dec 1874. 

Mina kära! 

Hvad jag nu har att be om, är att Ni ville hafva godheten att för 
vår räkning köpa åt Fredrik något till julklapp, så der till en 20 å 25 
marks värde. Hvad kan jag ej säga, men det gissa ni nog Eder bättre till. 
Pengar får Walter lof att gå i utlägg för, hoppas det ej må göra olägen-
het, och genast då härnäst pengar sändas till Fredrik skall jag bilägga min 
skuld, ehuru jag ej vill nu taga vexel enkom för denna lilla smula. Jul-
klappen insändes naturligtvis till F. julaftonen — 

Mamma. 

179 
andra dag jul [1874). 

Mina Kära, älskade Roma Barn alla! 

Måtte nu en glad och treflig jul herrska bland Eder, mina älskade! ... Tro-
ligen har icke Robert kommit till Rom, åtminstone tidigare i höstas an- 
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såg han det omöjligt. Nu har jag ej nyss hört af honom, och hade just 
skrifvit till honom då jag erhöll Linas bref deri Du nämnde att ni skrifvit 
»poste restante», så att ej heller från mig han derom fått notis. Ordentlig 
karl som Robert har han väl dock troligen efterhört bref på alla möjlig-
heter. Också mitt bref och en bok gingo härifrån för all säkerhet under 
olika adresser, då jag icke hade någon rätt pålitlig. Torde förut nämnt att 
han varit på soire hos Amiral Coupvart de Bois — Marinprefekt. 

Hjerteligen tackas Ni för bref, Lina tvenne, Walter och Fredrik för 
hvar sitt, men Nino har als ej behagat skrifva. Jag måste väl dock ur-
sägta honom då han snällt lofvat sända mig sitt porträtt. Det blir bra 
kärt! ... I går, juldagen, erhöllo vi Edra bref, likså kom då först ett jul-
aftons telegram från Hannes, Edith Levon och »barnen». Från Kuopio 
barnen ett pakets med vackra lärft kragar och manschetter jemte en särde-
les bra »notes», en penntorkare från Lotti, och broderade sammet till 
stöflar åt Rbg af Hanna. Gusti hade föreslagit att göra en säng åt Rbgs 
möss, men lär ej ha lyckats rätt sen ändå. Från Lorenzo och Robert ha 
vi als ej hört i heljen. Julaftonen gick naturligtvis mycket tyst, och tomare 
än påräknade var, då genom det jernvägskrångel hvarom ni väl sett i 
D:bladet, ej ens post och tidningar kom, och också sjelfva telegrammet 
fördröjdes. Altså intet bref inga tidningar. Från Edith fick jag dock en 
varm krokad yllekrage som tidigare anländt till Mari, en ljusskärm fr: 
Carolina från Strömborgs fingo vi hvardera en burk med gryende lilje-
konvaljer och en almnacka samt Rbg en flaska liljekonvalje essance. Jag 
af Rbg löfte på ett dussin näsdukar och han af mig ett par strumpor. Altså 
hade vi ju en hel hop klappar här. — Kintula Dunker med barn och blom-
ma voro hos Lagerblads, dit Selma med deras barn for på en stund, men 
Strömborg har ej varit rätt rask denna tid, orkade ej fara — 

I går hade jag ett kort besök af Augusta Frosterus som jemte döttrar 
jula hos Sonen Augusts. Äfven sonen Theodor skulle komma men ute-
blef, — troligen äfven i följd af bantågens krångel. På Kervo suto jul-
afton e.m. dit hunna med bantåg en mängd folk, deribland Heiki Boren-
jus och R. Schauman, några sluppo snart nog dän mot 3 m för hästen, 
inom några minuter begärtes 6 m, och snart ficks ej häst ens för 12. Om 
alla slutligen sluppo fram vet jag ej. Nej åtskilliga vände om — De hade 
ren lofvat skaffa sig julgran på Kervo. Frosteruses som kommo dagen 
förut, långsamt och tågande till Kiala, der tåget stannade. Fingo hästar 
der och så lära småningom ock der alla blifvit framhjelpta ... Vet ej 
om jag ren sist skref att Levons alla emottogo Lorenzo med thesoupe och 
brasor i hans hem i Vasa. »Första gången jag mötts i mitt s.k. hem af 
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vänliga ansigten» skref han. Hvar han julat vet jag ej. Det var väl för 
honom tomt att Levons voro borta. Mins ej om jag kanske ock skrifvit 
att Hannes's hyrt sig rum i öfra våningen Luther et Rudolf. Makalöst läge. 
Betala 2,400 m, men erna uthyra ett. 

Kalendern »Svea» finnes Börjessons sjöjungfrur. Undras om den 
synts till i Rom, der äro misslyckade porträtt af Rbg m.m också Walter 
litet nämndt om på par ställen.1  Oss emellan sagt, men nämn det ej 
vidare, så icke äro vi så rätt förtjusta i gruppen. Rbg sade dem tyckas 
föreställa räddnings sökande, och det syntes mig alldeles träffande. Att be-
dömma ansigtena efter gravuren är väl föga pålitligt men lugna och hög-
tidliga se de ut. Borde ej sjöjungfrur ha en smula skälm eller hvad jag 
bör nämna det. Sant att Andersen tecknat sin sjöjungfru från den allvar-
liga sidan alldeles.2  Hvad som ock förefaller mig ingalunda vackert är 
nedra hälften af den mindre flickans kropp, men detta kan ock lätt vara 
afbildningens fel. Rbgs anmärkning deremot synes mig sådan att den torde 
måsta ha sin rigtighet — 

Det är ju idel tråk med den Willebrandska Psyche, än ett, än annat. 
Icke har jag här för någon nämnt om krånglet från deras sida. Hvad det 
är ledsamt att nu börja modellera om, ja också emedan så väl den som 
Hovings gosse, af olika skäl behöfva bli färdiga. Måtte det nu ock vara 
rätt funderat med att modellera i stort och sen reducera. Mera arbete väl 
åtminstone — Nå nog tycker jag ändå det kunde vara litet roligt för Er 
att ta emot Björnson. Hur storartad och anspråksfull han än må vara — 

Måtte nu Fredrik bara icke sen åter bli skralare när Du kommer hem 
till norden! Nog rädes jag att nerverna spela sin rol med i det onda, och 
det är minsann ej så bra, ty de äro ena lurande hundar som man alldrig 
kan vara säker för att icke ligga på lur och rusa fram igen. 

... Några Vikingar sände jag nyss, och när nu i lördag, sista nummern 
väl utkommer skall jag sända de sednaste numrorna, att Fredrik får taga 
afsked af den nu somnande tidningen. För ro skull en almanacka — Vi 
ha haft uthållande kallt sen medio nov: ända till några och 20 % ibland. 
... Vet ej om jag här ofvan nämnt om Rbgs hälsotillstånd något, men det 
synes vara sig alt likt. 

Nu slutar jag med hjertliga helsningar från Rbg ... Eder egen gamla 
men för Eder alla ännu varma 

Mamma Runeberg 

Så rigtigt kom bref från Robert. Han nämner intet om bref från Eder. 
Säger att bref kunna adresseras endast Chcrbourg emedan staden är så 

457 



pass liten att ren alla veta af honom, också kan adresseras Hotel de 
l'Aigle dit hans bref föres och der han spisar. Varit på bal hos chefen för 
de der förlaggda troupperna, Genral Rousseau. Tycks således komma in 
i societen. Ingen landsman finnes på orten, ej ens några engelsmän, dem 
han börjat anse nästan som landsmän. Ernar ej dröja mer än detta år här. 

D. 28. ... Förunderligt nog har jag i dag på f.m. gjort ett besök. Hos 
Frosteruses. De hade der några små blyerts skizzer sända af Alexandra 
Såltin, julklapper till mormor och mostrar. 

• • 

1  I kalendern Svea 1875, tr. i Stockholm 1874, ingår före texten en »stålgravyr-
plansch» med två porträtt av Runeberg och en avbildning av Runebergs hem i Borgå. 
Fredrik Berndtson skriver s. 107 f. om »Runeberg och hans hem». S. 220 f. ger sign. X 
en presentation av John Börjeson jämte en helsidsbild av hans skulptur Sjöjungfrurna, 
utförd i marmor för drottningen av Wiirtemberg. »Arbetande samman med Walter Ru-
neberg har han dock ett från dennes fullkomligt olika konstnärligt skaplynne. Då Rune-
berg är ren sträng plastiker, besläktad med antikens rena formsinne, är åter Börjesons 
plastik mera riktad åt det pittoreska, han är romantiker inom plastiken, frågar ej mycket 
efter sin konsts gränser, utan söker med säker hand verkets konstnärliga verkan, varest 
han kan finna den. I detta fall har han släkttycke med Molin, Runeberg med Qvarn-
ström. 

2  Syftar på H. C. Andersens tysta och tankfulla lilla sjöjungfru. 

1875 

180 

D. 11 Jan 1875 

Mina älskade, Walter Lina och Fredrik! 

... Har så längtat att få tacka för det kära kortet och för fotografierna. 
Nu tycker jag att jag bra nog vet hur liten Nino ser ut, af Walter är 
detta porträtt det bästa som fins. Sällan lyckas [man] få en fotografi med 
så godt och så talande uttryck — Mycket kärt och bra tack! Tack älven för 
bref, två af Lina ett af Walter, men intet nu af Fredrik sen jag sist skref, 
det var den 28 och gick i kors med Edra sednaste. Vikingarne och bjud-
nings brefvet framkommo, vill jag hoppas. På tidn: skref jag om den 
stora nyheten om Theodor Lindhs förlofning med Amanda Björkman. 
Nog ha de då länge haft tid fundera. Mången tycker nu hon är gammal 
åt honom, han är dock nära 10 år äldre, hade de för 10 år sen gift sig 
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hade ingen funnit underligt, men karlar ha rättigheten att aldrig bli 
gamla. Nog tror jag att alt är bra. Han är 42 och icke af de mycket 
ungdomliga. 

... Om Walters omgörande af Psyche har jag icke talt, jag förstår ej 
om det får och bör omtalas. I allmänhet icke fallen för hemlighets kräme-
ri, vill jag dock ej utsätta mig för att hafva pratat om hvad ej bör sägas. 
Grufligt ledsamt den historien. Hur långvarigt kan det nu bli emot ett 
från början gjort arbete? Och alt större svårigheter kan det möta eller bli 
alt mindre välkommet hos beställarn när det drar så långt. Ville veta 
något hur det är med »Dansen?»1  

... Något rigtigt märkvärdigt till sist, att nemligen Rbg med egen 
hand skref några rader i går, en liten bit om Liljekonvaljen.2  Jag afskref 
den för mig var den fullt läslig. Sjelfva biten är obetydlig, men mina tårar 
framlockades af sjelfva faktum. Kan jag så skall jag afskrifva den — Nu 
kan jag intet mer denna stund än säga Er alla mina dyra ett vänligt och 
hjertligt farväl. Rbgs helsningar — 

... Att Fredrik hos Hannes har 330 m. har jag ju skrifvit. Hvad jag 
tycker ni gerna kunde företaga Er, vore att komma öfverens med D:bladet 
att lemna en och ann liten correspondence från Rom, nån liten öfvers: 
från Italienskan och sådant behöfs ej mycket för att derför ett annat år ha 
bladet fritt — 

Hur är Björnsons fru? 

1 Dansande gosse med tamburin, som Victor Hoving hade beställt (i brev april 
och juni 1874) och Walter Runeberg nu arbetade på. I nov. 1875 skriver Hoving, att 
han har tagit emot gossen. 

2  Tryckt i Efterl.skr. 234. 

181 

Borgå den 20 Jan 1875 — 

Mina kära alla i Rom! 

Som vanligt till Eder alla, måste hushålla med mina stackars ögon nu 
mer än nånsin, de hafva varit mycket illa nu en tid, dock kanske en 
smula bättre nu. Vill försöka skrifva litet i sender. Tack, min älskade 
Lina för brefvet af den 8de om jag rätt minnes. Då jag varit denna tid så 
omöjlig att skrifva, så skickade jag hela brefvet till Hanneses, der de 
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fingo se om Esters porträtt och Fredriks pengsändning och Walters ar-
beten o.s.v. ej minst om Ninos funderingar. Att han är lik Maria ser 
man ock af porträttet. Liten menniska, blir först S månader! Mig synes 
han mycket försigkommen till sina månader. Nu stundar ju snart vårens 
sköna tid i Italien, hoppas ni alla de lefva rätt upp. Nino i sin lilla stol 
på balkongen. 

Nog går det för långt af Fredrik att ej bestå en rad hem, ej ens så 
mycket som att säga om jultelegrammet framkom. Min trefnad under Din 
bortavaro har varit att emellan raderna i brefven söka läsa hur Du egent-
ligen befunnit dig till kropp och själ, nu heter det visserligen: rask, men 
tyvärr synes mig dock ej att jag derpå törs fullt lita, isynnerhet som just 
breftrögheten plär vara som värst när ej befinnandet är godt, hvaremot 
Du vid friskt lynne plär vara mera skrifsam. Här hade vi i går morgse 
31°— i dag 28. Nog är det så godt vara i Rom. Snart måste du väl vända 
stegen norrut. Låt veta huru länge du dröjer i Rom och hur vidsträckt kurs 
du ernar göra hemåt. Det är ju galant att tiden ej alldeles går förlorad 
för medecinen. Fr: Bremer borde i sanning utnämnas till Finlands konsul 
i Rom, så snäll hon är och verksam för landsmännen, åtminstone för 
Eder alla. Det gläder mig på det högsta om tidningarna kunna skänka 
henne något nöje. Hälsa henne på det hjertligaste. Det var roligt att jag 
en gång såg henne så hon ej är mig alldeles fremmande. 

Jag har denna ögonskrala tid vårdslösat med antecknandet af mottagna 
och afsända bref och är sålunda nu på villstrå med hvad jag skrifvit. 
Vid Cesti pyramid hvila väl våra små kära? 

Af Edith hade jag i går bref. Hon skrifver om en högst glädjande fun-
dering, måtte den nu bara bli allvar af, nemligen att Hallonblad tänker 
på att köpa »den orena kärleken». Skulle erna skrifva till Walter om 
saken, möjligen har något saken inledande bref redan framkommit före 
detta, ifall nu verkligen så väl är att han gör allvar. När jag talt om den 
har jag sagt: »för halfva priset» och då någon frågat närmare: vet ej om 
»2000 eller 2,500». Huruvida genom någon annan något närmare bestäm-
mande utgått vet jag ej. Hvad jag bestämdt tror, är att det är bättre att 
hellre utsätta en smula lägre pris, med vilkor att köparen betalar frakten, 
än att i priset inräkna denna, ty folk besinna ej hur dyr den blir. Hvad 
Hallonblad angår, så är han visst ingen smulgråt om han är sig lik som 
förr, utan gör gerna hvad han kan för konst och konstnär. Måtte det nu 
bara bli af. Han lär dock numera ej vara så rik som förr. Walter skulle 
nu behöfva denna framgång, ty nu har det igen varit emot. Sen åter-
komsten till Rom har ju intet velat framåt. Hvilken harm äfven med fri- 
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sen!! Är ej gips rysligt förgängligt? Hvad är med stenpapp, är det dyrare 
eller h'srad? Åhå att det t.o.m. skall vara ny modell till Psyche, jag trodde 
på blott någon mindre ändring vid ommodellerandet. 

... Nu faller mig i minnet: Fredrik har att af de pengar du får från 
Hannes, 330 m, liqvidera Walters för hvad de laggt ut till julklapp åt dig 
sjelf, vet ej hvad det var eller hvad det kostade och till dig sjelf likvid för 
Ninos bok. Skulle nu gerna sändt jemnt, men då jag ej vet hvad ni laggt 
ut så får jag väl förbli i skuld för hvad detta kan öfverstiga de 30 m som 
nu dertill kommer. Låt veta om och hvad det gör. Jaså herrskapet H. äro 
fortfarande i Rom. Bra nog om helst på den krokiga ginvägen öfver Rom, 
något från Finland kommer till England ty äfven Engelsmännen veta föga 
mer af oss än fransmännen. Om de skrifva något om Walter, vore bra få 
det hit i stället, utländningars omdömen gälla här mycket. 

Hvad i all verlden skall det bli [af] Apollo och gips Psyche i sina 
lådor? 

... Lyckligtvis är Walter ju mera öfverenskomlig med folk, det vore 
mycket illa om det blefve f?) med Björnson. Af Fredrik tar han väl 
ej nog notis för att förargas på honom, men Fred: åter gissar jag nog har 
lust ge anledning, tyvärr. Onödig omsorg att anse sig böra reformera folk 
som man ej är satt till upptuktare före, men såväl Björnson som Fredrik 
tyckas höra till den sort folk som tro sig vara skyldiga att så göra.1  

... Hade nyss bref af Onkel Adam, vet ej när jag skall kunna svara —
Endast få storstiliga rader har jag denna tid skrifvit — Detta bref med 
många goda hvilor, men ändå gjort onds. Farväl, mina älskade. Alt godt 
önskas Eder alla. Rbg hälsar. F. R-g. 

1  Walter Runeberg berättar i brev den 1. 1. 75 att de haft Börjesons och Björnsons 
hos sig en afton » (första gången »stora björn» som vi kalla honom varit hos oss) och då 
jag efter sed här välkomnat honom och hans hustru i vårt hus tackade han med en 
skål der han bad mig helsa Pappa och säga honom att han varit en ledstjerna på hans 
väg med mera sådant. Allt hvad han sade både om Pappa och mig var mycket smick-
rande men det gjorde icke just någon synnerlig verkan det var dock som om han 
sagt det mest för att visa sin egen storhet. Han är icke mycket omtyckt här och hans 
beundrare falla ifrån i anledning af hans beundran för sig sjelf och deraf följande 
regeringslusta. Han är ifrig republikan men utaf dem som jag tror att i en republik 
skulle sträfva till att tyrannisera alla värre än den värsta despot.» 
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Borgå d. 21 febr: 1875. 

Mina kära Roma barn, alla fyra! 

... Nu har jag en så stor och alt annat undanskymmande nyhet att med-
dela. I går aftons fingo vi nemligen telegram från Lorenzo och Ella Levon 
som förlofvade — Huru glada vi blefvo kunnen I förstå. Jag tror och hop-
pas att Ella passar bra för Lorenzo, och att hon är en snäll och bra flicka 
har jag tyckt liksom ock Hannes berömt henne. Skada att Ni, Walter och 
Lina, ej sett henne ens, enligt hvad jag tror. Men så känner då Fredrik 
henne bra. Icke är hon så vacker som Edith, men ser alt tillräckligt bra 
ut. Nog är skilnan i ålder stor då hon nyss fyllt 18 år, men till väsende 
och utseende är hon äldre än sina år och antages ofta vara Ediths äldre 
syster. Har hittils varit en läsvurm, hvilket jag dock tror att lagom mycket 
undanskjuts sedan hon blef hemmets äldsta Huru det gläder mig att 
sålunda veta det Lorenzo icke går en ensam glädjelös ålderdom till mö-
tes, det behöfver jag ej säga. Att Levon med alla sina barn för några vec-
kor sen var här har jag väl skrifvit om. Jag tänker att det nog pröfvade 
Lorenzos tålamod att de dröjde så länge i H: fors på sin julresa. Nu får 
väl Robert eller Fredrik börja fundera på Sigrid, efter det börjar gå ra-
den om. 

... Är det då rigtigt afgjort nu att Hallonblad köper Amor?1  Det vore 
ju makalöst galant. Ännu så länge Walter har fullt opp med arbete be-
höfver han ju ej nya beställningar, ehuru naturligtvis de vore bra att få. 
En tysk Herr Kluge, (Lehrer an der höhern Töchterschule in Potsdam, 
Jäger communication 2. Fredrik kan anteckna adressen, väl ej troligt att 
Du på hemresan kunde ha gagn af den, men skadar ej att ha den heller) 
ja besagde Kluge har öfversatt och ernar vidare öfversätta af Rbgs dikter. 
Det utgifna är fördelaktigt bedömdt i ett Leipziger blad som han sände i 
bref till Rbg. Der, i bladet, finnes en liten skildring af Rbgs lif och skald-
skap och bland sönerne nämnes Walter som en »sehr talentvoller» bild-
huggare. 2  

... Sen den grymma kölden upphörde ha vi haft goda väder. Jemnt 
mellan 3-4 — å 10 %, sällan 15 % ens. Arbetsklassen står sig i all-
mänhet bra, dagspenningen är orimligt hög, mycket svårt få någon till 
ett behöfligt arbete. Svårast nu för dem som lefva af räntor samt pensioner 
och små löner. Alla priser uppstegrade ända till orimlighet — 
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Ja nog tycktes mig skildringen af Rbg mycket klen.3  
Rbg har Gudilof varit ovanligt bra både till kropp och själ en lång 

tid. Om födelsedagen såg Ni i D:bladet. Diverse telegrammer deribland 
det från »Skandinaver i Rom»,4  deribland vi anade Eder, Rbg ber Eder 
hälsa och tacka de som vänligen tänkte på honom. 

Roligt skall bli att höra af Garibaldi middagen. Nödvändigt må Fred-
rik skrifva derom, den saken blir af stort intresse.5  

Robert har för D.bladet skrifvit en uppsats om patenträtten i Frankri-
ke, men fått sådan rikedom på materialier att han kommit att skrifva 
den altför vidlyftig säger han, och vet ej om icke den derför är för D:bla-
det opasslig. Vet nu ej hur dermed går.6  I Cherbourg ges vanligen årligen 
en ungkarlsbal, i år äro deltagarne 70. Robert är invald i kornmitten för 
balen. Alla stadens förnämsta bjudna samt äfven från andra orter. 

... Ja nog blir det väl ledsamt att lemna Rom för Dig Fredrik. Un-
derlig stad der alla trifvas och ingen vill bort. Emelie Björksten ernar i 
slutet af Maj resa till Stockholm och Köpenhamn. Här har denna tid myc-
ket omtalats att den så djupt sörjande enklingen Lindfors dock har friat 
till Emelie innan ens året efter hustruns död hade gått till ända. Lyck-
ligtvis var hon klokare än han och afslog. 

Jag har lefvat så ovanligt brillant detta år. Haft jemnt besök, hvar-
till mest bidragit härvaro af fru Siren, Emelie och andra, nu alla resta. 
Och slutligen åkte jag häromdagen på besök till fröknarna Rotkirch en 
gång efter 12 år — Lifvet har ock varit lätt burit då Rbg varit lugnare. 

Farväl mina kära alla. Rbg hälsar Eder — Strömborgs också. Du lille 
Nino hvad jag ville se och klappa Dig. Gudskelof att han är rask. Gamla 
karlen ren. Funderar han på att börja stå på egna ben? Lemna mig för 
all del ej för länge utan bref. 

Mamma 

1  Walter Runeberg gjorde Sovande Amor i marmor för fr. A. Bremer. Ett annat 
ex. beställdes av kejsarinnan av Ryssland våren 1873 i Rom, ett tredje köptes av 
assessor H. Hallonblad. Genom Hallonblads testamente 1894 tillföll Sovande Amor 
liksom alla H:s övriga konstverk Kf efter fru Hallonblads död. 

2  Aug. Kluge. — Jfr BAS 298. 
3  Syftar på Fr. Berndtsons artikel i kalendern Svea 1875, tr. i Sthlm 1874. 
4  BAS 295 f. 
5  Entusiasmen för Garibaldi i Rom skildras i den ledande artikeln Bref från Rom 

av sign. F(redrik Runeberg) den 26 febr. i HD. Sign. F. hade fått vara med om en 
middag som Roms arbetarförening gav för generalen i Teatro Corso inbyggd i Mausoleo 
Augusto. 

6  Under den gemensamma rubriken »Om Patenter» ingår mellan 4. 7. och 31. 8 fem 
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ledande artiklar i HD »Af R». De två första (4. och 8. 7) berör patenternas historia, 
den tredje (19. 7.) handlar om »införandet av en uppfinning», den fjärde (10. 8) om 
»uppfinnaren» och den femte (31. 8.) om »patentlagens inflytande på industrien och 
samhället». 

183 

Borgå den 16 mars 11875). 

Min snälla Lina! 

Tack för ditt bref af d. 3 mars som jag i går erhöll, altså litet äldre än 
vanligt. Ja, jag säger, hade jag ej mina snälla svärdöttrar, hvart skulle jag 
väl ta vägen. De der sönerne äro rent af grymma mot gamla mamma. 
Ja väl är det nu ej så längesen Fredrik sednast skref, en månad dock 
snart, och nästföregående bref jag af honom hade, var första dagarna af 
december. Litet drägligare men ej mycket, har dock Walter varit, isynner-
het som väl han på herrarnes vanliga maner räknar sig till godo all sin 
hustrus förtjenst, men nog kunde dock också han skrifva oftare. Det kan 
väl ej så länge räcka som de behöfva ha besvär att skrifva till gamla mam-
ma. Jag adresserar nu derför ock i förtreten mitt bref endast till Dig och 
på sin höjd dessutom till Nino, men nog lär väl ändå innehållet, gunås, 
bli till Er alla. 

... Jag är glad att ni synas i år vara mera i sällskapslifvet än förut. Icke 
bör man isolera sig för mycket. Jag tänker Fredrik väl har någon del i 
att ni nu kommit Er mera i rörelse. 

... Runeberg har Gudskelof i allmänhet varit mera rask till kropp och 
själ och lugn och trifsam temligt. Alt gästa honom fåglarna, dock nu 
ej i så stora massor som tidigare. En bofink som han infångade då det i 
vintras var så kallt, lössläpptes nu häromdagen, en grönsiska skall ock 
snart få sin frihet, Fredriks Canarifågel dog i vintras och så blir här ingen 
burfågel qvar. Det är jag nöjd med ty mig synes synd om dem alltid.... 
Jag nämnde en gång om att Edert Dagblad går till en engelsk familj, var 
det icke Howitts och att de derifrån nån gång öfversatt till engelskt blad. 
Carolina ber mig fråga hvilket Engelska blad? Det skulle roa R. Castrén 
se hvad möjligen i D:bladet kunnat duga för engelsk publik — 

Kort om gods nämnde D:bladet om Ap: och Mars: få se om als intet 
vidare om den skall komma att ordas. Hufv: Bladet se vi ej i år. Lär ock 
vara om möjligt bara annoncer i år än mer än förr. Håller på genom- 
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bläddra fjolårets »Morgonblad». Icke vore tidningen så illa blott ej den 
ytterliga fennomanin vore. Rolig är hänryckningen öfver Finska theathern, 
som omöjligt kan vara så mönstergild som den prisas, och raseriet öfver 
hvarje inpass eller anmärkning emot den i D:bladet, som besoldar insän-
dare för att nedsvärta den, enligt M: Bladets påstående, nej en insändare 
var det dock som påstod saken. Jag hade nöjet höra att Palmen1  skall så 
särdeles ha berömt en bit af mig i F.J. men som tendensen låg åt nyss-
nämndt håll, händer nog att den bestack honom mer än bitens egen 
förtjenst — 

Måtte nu Hallonblad hålla uti. Huru skall det gå till, afhemtas den 
eller skall Walter afsända? Ja det är just emedan dansarn och Psyche 
äro betalfa som mig synes så brådskande med dem. Måtte De nu snart 
bli modellerade och gjutna, sen går det nog. Hvad det blef dubbelt bråk 
med Psyche. Alla möjliga hålla ju nu på i Rom med Psycher såg jag i 
Aftonbladet tror jag det var. Ja den H:fors Psyche hon tyckes rent glömd. 
Kommer Otto hem, så kanske kommer hon i minne. 

... Brukar Du fästa ögonen på torgpriserna här så ser Du hur orimligt 
alt stigit. Undras om samma förhållande är i Rom. Priserna här äro föga 
andra än i H:fors. Till och med färsk fisk som här förr varit rikligt och 
billig betalas nu med 40 p. för vanliga slag. 

Nu ha ni väl full vår. Tidningarna ha skrikit om köld i Italien i vin-
ter, icke ha ni klagat deröfver — Alla mina fem stycken Pawlovnia Impe-
rialis tyckas vara utgångna. De sägas mycket svåra att öfvervintra. Nog 
skall jag nu så nya, men nästa vinter dö de väl. Mycket grannt med blom-
mor har jag haft hela denna vårvinter, nu lysa 5 azaleor öfverfulla med 
blommor. Rosorna knoppas 

Din egen goda vän F. Runeberg — 
• • 

1  E. G. Palrnål (1849-1919), docent i nordisk historia och statskunskap 1877, 
professor i finsk, rysk och nordisk historia från 1884. 
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Borgå d. 20 Mars 1874 [Läs 18751. 

Min egen Fredrik 

Nu vill jag straxt besvara och tacka för Ditt bref af d. 10 dennes, så 
mycket mer som jag i Linas bref trätte på Dig, och bref från Dig då redan 
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var på väg hit. Alraförst har jag att berätta det Edith och Ester i går hit-
kommo med bantåget, och tycktes då båda vid framkomsten vara pigga, 
men i dag är Edith tyvärr rätt skral. 

... Edith har hört från Wasa att Lorenzo sägs vara öfvermåttan be-
tagen och Ella med, så att hon ment dem vara ganska tråkiga för an-
nat förståndigt folk. En ledsam sak som synts i D: bladet i dessa dagar är 
att ett stort engelskt hus ramlat,' med hvilket Levon stått i vidlyftiga 
handels förbindelser i många år. Enligt hvad Edith känner i saken, är 
det troligt att hans förlust der blir mycket stor, måtte det icke draga 
omkull honom, såsom det ren börjat ske med engelska hus. Antagligen är 
detta saker som icke bör omordas för fremmande, så mycket mer som 
man intet känner annat än alldeles gissningsvis. 

»Millionären Antell»,2  Du vet väl, han som i fjol fick det stora arfvet, 
reser söderut, har af Hannes begärt Walters adress, frågat hvad han tar 
för en marborbyst, (1,200 m hade Hannes ment) och yttrat åhåga att 
af Walter beställa något. Han hade nu på ett ryck varit hemrest och der-
vid funnit sig äga 250,000 m. mera än han vetat af förut — ett litet nätt 
fynd. Edith sade: »svärmor skrif nu till Walters att han tar emot ho-
nom med varma servietter» och mente »tänk om han skulle köpa Psy-
che! » Så lysande förhoppningar törs man väl ej göra sig, men emeller-
tid vill jag nu skrif va om att det icke är värdt att, såsom väl redan fallet 
måste bli med diverse landsmän, »låta honom gå och låta honom stå, tills 
en annan gång» utan ta notis af honom. Redan en byst vore ju bra att 
få beställd om ej mer — 

Den 22. 

... Mins ej om jag ren sist skref att vi här tyckte din bit i D.bladet3  
vara bra. Rbg tyckte mycket om den. Den fest Du i brefvet beskrifver, 
skulle minsann nog ock kunnat stå der. Om damer voro med säger Du ej. 
D. 28. 
... I dag har tidningen annons om täflan i skulptur,`' underligt stile-
serat, samma pris som getts för måleri ges nu heter det för skulptur! 
(tages väl således bort af målaren) men torde dock ej vara precist sam-
ma utan ett annat, ett dylikt. Walter må nu väl täfla, antingen lilla 
Psyche eller dansarn. Också illa sagt att det ej får vara gjort före 73. 
altså ej ett mångårigt arbete som Psyche t.ex. om ock i år slutfört. 

... Hälsa storligen och hjerteligast till Walter Lina och Nino. De 
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kunna alla tre ock taga detta bref åt sig. Ledsamt får du väl att lemna 
Rom. När ernar Du vända hemåt, dröjer Du länge på väg? 

• • 
Farväl käre. Din Mamma. 

1  Ledaren i HD 15. 3 berör arbetsförhållandena i England med strejker och, ar-
betsnedläggelser. Firman Bell Brothers t.ex. har blåst ner sina 13 masugnar. 1300 ar-
betare utan arbete. 

2  Herman Fritiof Antell (1847-93), donator i stor stil, läkare, naturlig son och 
fosterson till f.d. kronofogden i Korsholms härad, kammarrådet Herman Rosenberg. Vid 
R:s död 1874 blev Antell genom testamente ägare till 1 1/2  milj. mk. Ägnade sig där-
efter åt resor och studier. Bodde mest i Paris och •hopbragte stora samlingar konst, 
konstslöjd, urkunder, mynt, medaljer m.m. Genom testamente dat. 1891 gav Antell 
sina dyrbara samlingar »till Finlands folk som grund för ett nationalmuseum i 
Finland» och dessutom 1 000 000 samt 800 000 till HU, 100 000 till Nordiska museet, 
100 000 till Vasa svenska lyceum o.a. 

I brev från Rom 25. 4 till sin mor skriver Walter Runeberg på tal om beställningar 
att han fått »en af Antell för 8 000 mark». 

3  Bref från Rom av sign. F. den 26 febr. i HD. 
4  Pristäflan. Det pris af 1200 mark, som Kejserliga Senaten anslagit för inhemska 

konstnärers arbeten och som tillf örene bortgifvits för landskaps- och figurmålning, kom-
mer att i början af nästa år utges för inhemsk bildhuggarkonst, hvarför de skulptörer 
som önska deltaga i denna pristäflan, uppmanas att senast den 31 december inneva-
rande år härstädes uppställa och hos Konstföreningens direktion anmäla sina arbeten, 
hvarjämte erinras 

att enhvar täflar med ett arbete 
att arbetet icke får vara utfört före år 1873 
att anmälan bör innehålla produktionsår samt arbetets titel 
och att prisnämnden utgöres af Konstföreningens inköpsnämnd. 

Helsingfors den 17 mars 1875 
Direktionen. 

Även notis ingår inne i tidningen. HD 28. 3. 1875. 

185 

Borgå den 2 april] 1875. 

Mina kära! 

»Med nöje fattar jag pennan» sade räfven då han grep gåsen i vingen ... 
Tack min Lina och Walter för bref i går. Till Fredrik skref jag för 

en vecka sen. Komiskt var att jag i tankspriddhet skref utanskriften 
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till Walter. Antagligen kom det ock sålunda fram. Roligt att Amor är 
såld. Den borde ju kunna snart nog vara här och pengar fås, om neml. 
den sändes jernvägsvis, men det blir väl dyrt. Kanske lyckas att få den 
sänd med finskt fartyg, då blefve billigt. Vid detta laget gjuts nu då väl 
»dansen» eller »dansarn» hvilketdera han skall kallas. Gratulerar att ha 
honom så långt. Men hvarför hinner han ej bli huggen före hösten? Icke 
har ju Walter nu så vidt jag vet annat arbete åt sina huggare, och då 
det numera ej beror på Din egen arbetshåg eller fallenhet, så bör ju 
saken kunna påskyndas. Penning krisen kan väl vara i vägen, men måste 
väl hellre göras lån än länge uppskjuta. Måtte nu gossen vinna bifall. 
Godt att nu Psyche kommer att som man hoppas gå framåt. Älven med 
den vore nu ju brottarn. Sen frisen ock. Ännu för en tid arbete, få se 
huru sen går, nå hvem vet, det är ännu långt till dess. Måtte nu arbetet 
få fortgå utan ledsamma afbrott. Hur går det med studiet när Börjesson 
är borta? Kanske passar att få annan bolagist då. 

Fredriks Greklands fundering är något märkelig, men kanske ej så 
illa då den väl ej borde bli så altför dyr, ångare gå väl mellan Italien 
och Grekl: Nyfiken vore jag att veta om han sen ernade tillbaka till 
Rom, eller gerad sen vände hemåt. ... Ja att fr. Bremer reser bort är 
verkligen en stor förlust för Er, om det nu blir af. Med det ständiga om-
bytet af menniskor omkring Er, har hon dock varit en som vetat af Er 
och Edra öden hela Romatiden, och så god och vänlig hon mot Eder varit. 

Rbg är fortfarande »snäll». Ester har nog lärt sig hitta vägen till 
honom och hans karameller. 

• • 
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Borgå den 8 april' 1875 — 

Min egen Walter! 

Correspondensen blir å min sida nu för tiden nästan altför tät, men då 
jag sednast för få dagar sedan skref och sände Carolinas bref, hade jag 
ännu ej hunnit rätt betänka saken. Sednare har jag nu så funderat, att 
jag till Carolina ville sända medföljande uppsats eller hvad jag må kalla 
det. Robert Castren eller Lagerborg må sedan derur plocka de uppgif-
ter som synas dem lämpliga för D:bladet. Naturligtvis vill ej jag direkt 
skrifva om Dig i bladet, ej heller passar det så bra att Du sjelf lemnar 
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uppgifter, men på detta sätt under form af upplysningar lemnade till 
Carolina af mig, kan notiser ges och som sagt står dem fritt att sen lerur 
taga hvad de vilja. Emellertid fruktar jag att möjligen hafva i något 
uppgifvit orätt, eller att eljest hafva sagt hvad Du ej ville hafva sagt, och 
skyndar derföre att genast sända det skrifna till Dig. Du måste då med 
omgående post genast säga om Du anser funderingen sålunda gå för sig, 
samt göra behöfliga anmärkningar. Uppsatsen behöfver ej återskickas, 
om ej för att beqvämt på den göra inpass, jag sänder ett annat ex. till 
H:fors — Priser å arbetena har jag icke kändt å alla, men skulle i alla 
fall ej utsatt dem, vet ej om skäl är att så göra. Frågetecken har jag 
satt der jag varit osäker, och väntar rättelse af Dig. Tänker att det bör 
hastas med saken emedan nu vore skäl med anledning af gruppens ex-
position att tidningarna skulle säga om den och dig något' 

Bjudningsbref till »vår mors begrafning», undertecknadt »den af-
lidnas barn», och »samlingen sker å Hotel de poste» kom häromdagen. 
Hvem den aflidna var och i hvilken stad hotellet fanns stod ej. Befanns 
vara Genralskan Ammondt,2  lätt gissadt här, men huru från andra or-
ter bjudna må hafva förstått bjudningen vet man ej. 

Jag minnes ej om jag sagt det Ap: och Mars i uppställning och med 
piedestal kommit att kosta öfver 1,000 m. Kostnaden för gips Psyche om 
än ej stor, lär väl ingen bestå, kanske heller ej plats, ligger väl derför 
oupptagen kanske — 

... Om Torlonias3  begrafning stod, som syntes, äfven i D.bladet, men 
ej om konversationen med den döda — 

... En solfjäder palm, en ungdom köpte jag mig nyss å 7 m. Måtte 
den nu behaga lefva — Nu börja just rosorna blomma, azaleor ha blom-
mat hela vintern i massa — Hvilken prakt jag hade i vintras med lök-
vexter skref jag väl då om. 

1  I brev från Rom 25. 4. 75 svarar Walter på sitt anspråkslösa vis hovsamt av-
böjande: »Nog är Mammas uppsats bra och i sin riktighet men jag tror icke någon 
anledning vara att införa den i någon tidning då ju ingen omständighet har framkal-
lat eller gifvit anledning till den förmodan att publikum skulle bry sig det ringaste 
om att veta hvem jag är eller hvad jag gjort och jag om jag lyckas nå den betydelse 
som bildhuggare jag eftersträfvar är bra nog likgiltig för hvad rop det väcker och åter 
om jag icke blir en duglig konstnär är det icke annat än för den ekonomiska sidan af 
saken jag skulle hafva anledning att väcka uppseende. Dessutom har troligen redan 
då detta kommer hem en korrespondens från Fredrik talat om mig och mina arbeten 
så nog tror jag att det är bäst att icke nu lemna in Mammas uppsats äfven, den kan 
ju finnas att använda vid förekommande behof.» 
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2  Anna Carolina Sofia Cygnaeus 1802-75 (25. 3), på Kallola gård i Borgå socken, 
dotter till biskop Zachris Cygnaeus och Margareta Carolina Aeimelaeus. G. 1822 m. 
Otto Wilh. Ammondt, nobil. von Ammondt (1795-1861). Generallöjtnant 1849. 

3  Torlonia — hertiglig italiensk bankirfamilj i Rom. 

187 

Borgå d. 24 aprill 1875 — 

Mina älskade Romabarn alla! 

... Sedan nu sjukdoms krönikan är afslutad tackar jag Dig, snälla Lina, 
för Ditt bref af d. 13 dennes. Sednare ha ni väl fått från mig bref af 
d. 2 och 5 dennes. Det sednare var jemte sin bilaga onödigt, sedan Fred-
riks bit i D.bladet,1  (hvilken vi i parenthes sagt tyckte om, ehuru jag var 
litet skrämd af att Fredrik skref om Walter så der i synlig måtto, men 
icke tyckte Rbg det vara farligt) och för resten tyckte han att den var 
lyckad. Det lär ock varit missförstånd af mig att tro frågan om Walter 
gälla annat än hans arbeten för denna tid. Att vidröra frågan om Estlan-
ders misstag (?) märkte jag ock vara majestätsbrott. En ofelbar får ej 
antagas ens hafva misstagit sig, om än han t.o.m. med flit ljugit en li-
ten smula. Nå alt väl, nu behöfs som sagt i intet fall några upplysningar 
från mig, altså heller ej Walters rättelser som jag begärte. Måtte nu 
Fredrik komma sig till att orda om öfrige nordiske konstnärer. 

Nej så hygglig den Antell var som beställde en staty.2  Att han skulle 
köpt Psyche gruppen var för mycket begärt, dock vore han visst ännu 
hyggligare om han ännu skulle slå om och köpa den. Men hur i all 
verlden skall det bära sig att låta sommarn gå utan att producera något. 
Kan det ej på något vis ställas med den saken, ty det är alt för stor 
förlust. Också för Willebrands oroar det mig, han blir ju så gammal ren 
att hvad bryr han sig om att för en alldeles kort tid af sitt lif mera 
lägga ut en så stor summa, då han ej ens får äga verket en längre tid. 
Jag tycker ju knappt att jag vill köpa en stol eller ett bord eller hvad 
lappri som helst, emedan man har så kort tid att numera ha nytta deraf. 
Litet häpen är jag ock för Fredriks samvaro med Antell på kostnadens 
vägnar, ty Fredr: är ej den som just tycker att han kan lefva annorlunda 
än millionären då de färdas tillsammans eller icke tycka sig böra dela 
jemnt om utgifter som ej komme i fråga om Fredrik vore ensam, och 
icke »knäppte nötter» med den rike. 
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4. 

20. Lina Runeberg i Rom. Osignerad teckning. 



21. Walter Runeberg i Rom. Osignerad teckning. 



• 

22. Johan Knutson: Kroksnäs. Oljemålning, ursprungligen beställd som fond för en 
tablå. I Strömhor/ska läroverket i Borgå. 



23. »Krönarn» på Gräsörn tjärar sin båt. Pastell av Ludvig Michael Runeberg. 



24. Apollo och Marsyas, i marmor 1874. Konstmuseet i Ateneum. Två mindre utkast 
- Rom 1870 - i Walter Runebergs skulptursamling. Borgå. 



-• 

25-26. Detaljer av frisen på Gamla studenthusets fasad i Helsingfors. Nr 26. Kleobis 
och Biton drager sin mor till templet. Rom 1874. 



27. Dansande gosse med tamburin, marmor. I november 1875 hade konstvännen och 
donatorn Victor Hoving mottagit arbetet, men efter hans tragiska död i Rom våren 1876 
tillföll skulpturen Konstföreningen i Finland. 

Ett annat exemplar av Dansande gosse med tamburin skänkte Walter Runeberg till 
sin mors syster Carolina Tengström med en meningsfylld och fin motivering. 



r 

Allmänna industriutställningen i Helsingfors 1876. Expositionsbyggnaden, uppförd 
i Brunnsparken enligt ritningar av Carl Theodor Höijer. Träsnitt ur Ny Illustrerad Tid-
ning 20. 5. 1876. 

Interiör från Finlands första stora allmänna utställning sommaren 1876 i Brunns-
parken i Helsingfors. I förgrunden Dansande gosse med tamburin, Sovande Amor och 
Mercurius uppfinnande lyran. Träsnitt i Ny Illustrerad Tidnihg 22. 7.1876 efter teck-
ning av Carl Larsson. 



Ludvigs ha åter för sommarn hyrt Essviken. Hvad Lorenzo och Gab-
riella angår, så skola de vara ytterst lyckliga och förtjusta, endast att 
Lorenzo brummar om uppskofvet med bröllopet. Levon är ej rätt nöjd 
att icke helst några år längre få behålla henne i sitt hem som blifvit så 
sköfladt. För hannes är nu åter en tid af grubbel och svårighet att fatta 
beslut. Sedan nu Wasastjerna ej vill söka den lediga professionen lär 
Hannes anses vara den som nu lämpligast vore. Söker Hannes så måste 
han till dels mindre egna sig åt den honom kära ögonpraktiken och vet-
tenskapen, resa utrikes på ett år och några månader för att studera 
invertes medecin lemna sin nuvarande goda ställning och ganska stora 
praktik, skiljas från hustru och barn som då skulle resa till Wasa, göra 
stora kostnader och ändå icke omöjligt att till slut få nån farlig med-
täflare. Efter 8 år blir Becker3  emeritus, och vore det säkert blott att 
han då tar afsked så vore hans profession i allone Hannes kärare. 

... Att det ej ännu hörts af Robert undrar jag, äfven han har en vig-
tig fråga att besluta uti. I H: fors ernar bilda sig ett bolag till bedrif-
vande af en mycket stor affär i fartygs byggeri, i förening med docka, 
mekanisk verkstad och s.v. Man har nu erbjudit Robert föreståndare plat-
sen. »Man vill först försäkra sig om en ingeniör med namn om sig, 
innan man skrider till verket», sade Levon. Han skulle blifva delägare i 
bolaget genom aktier som skulle amorteras m.m. Icke tror jag att man 
ännu erbjudit bestämda inkomster men nog blefve troligen platsen in-
bringande — Jag bäfvar något för den stora ansvarighet som skulle åligga 
den unge gossen. Bergrot har sagt sig tycka honom böra antaga platsen, 
hvad han sjelf ernar vet jag ej. Först om ett par år kunde verket hinna 
komma i gång. Troligen skulle väl ändå under tiden der ges arbete för 
Rob. tänker jag. Levon sade om Fennia som. Rob. i Skottland hade be-
styr med, att i kontraktet hade Rob enda in i minsta detail uppgifvit 
huru hvarje stycke skulle göras och ställas, att när båten kom till Wasa 
blef Levon mycket skrämd, den tycktes vara en sån underlig båt, allde-
les olik hvad man här sett, men att den gått fram i alla stormar och vid 
årets sluträkenskaper befanns att den konsumerat alldeles ovanligt litet 
bränsle och altså var ett utmärkt fartyg i allone, till stor fägnad för bo-
laget. 

Vi ha ej fullt en vecka till första maj och ha full vinter, föret var re-
dan något medtaget så att hjuldon till dess brukades. Nu har det snögat 
flere gånger starkt, köld flere grader har herrskat en lång tid, föret för 
släder åter upphjelpt. Höga drifvor och ingen bar mark. Nu som bäst 
snögar det ett tjockt snöfall, som ren hållit på en stor del af dagen. Ro- 
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sorna i krukorna orka ej ens slå ut, ingen sol och sjelfva krukorna kän-
nas iskalla då man tar på dem ... 

Icke är det alltid så roligt förlofningstiden, icke hade jag rätt roligt 
i tiden. Rbg som alldrig tålt något välde jemte sitt, var rasande öfver 
att jag skulle stundom ändå rätta mig äfven efter Mammas vilja, och jag 
var som mellan två eldar och han krånglig och disperat. Icke har jag ens 
vetat att Göthe slutligen blef vigd vid sin mordusa. Jag har alldrig kun-
nat älska Göthe, mycket misshagade mig hos honom, han synes sjelf 
ej älska sina skapelser, mig syntes han alltid såsom en person sittande 
med fint öfverlägset leende klädd i hofdrägt med krås och manschetter 
förande en hop marionetter hvilka han icke ens sjelf ansåg för lefvande 
varelser, Mycken orenhet ock: se Wahlverwandschaften: W: Meister m.fl. 

Grundligen omkramas Nino. Rbg hälsar Eder. 
Gamla Mamma F. Runeberg. 

• 

1  I HD 20. 4 ingår på ledande plats ett »Bref från Rom» daterat Rom den 12 april 
av sign. F. Korresp. har fått i uppdrag av tidningen att besöka nordiska konstnärer och 
går först till Walter Runeberg som längst har varit i Rom. Figuren han håller på med 
skall efter några dagar gjutas i gips och strax därefter utföras i marmor och sändas till 
handl. Hoving i Viborg som beställt den lilla pysen. Psyke med örnen är halvfärdig. I 
Siena senaste sommar arbetade Runeberg på motivet, men inte fullt belåten med resulta-
tet utför han det nu för andra gången i marmor för statsrådet v. Willebrand i Hel-
singfors. 

I den stora marmorhuggarsalen som Runeberg har samman med Börjeson står gips-
modellen till Apollo och Marsyas — nu i marmor hemma — och Psyche med sefyrerna, 
i dessa dagar färdighuggen, förtäljer sign. Så följer Psychemyterna som bakgrund. — En 
marmorhuggare står och hugger Sovande Amor, det exemplaret är för borgmästare Hal-
lonblad. 

2  i brev från Perugia 10. 7. 75 skriver Walter Rbg till sin mor: »Här ute skall 
jag i sommar försöka modellera en medaljong i naturlig storlek af 0. Heurlin, som 
hans fru beställt af mig och en ny byst af Pappa, till Antell, som han lärer erna förära 
till Wasa skola. 

Skulle jag kunna komma på någon ide skall jag dessutom göra en skizz till den 
figur som Antell beställt af mig ...». 

8  Frans Josef von Becker (1823-90), professor 1845-85 i fysiologisk kemi och 
farmakologi. 1871-85 därjämte t.f. e.o. professor i oftalmologi. 
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Borgå d. 6 juni 1875. 

Mina älskade! 

Edra bref af d. 23 maj emottog jag den 1 dennes efter att halva hunnit 
vara något orolig öfver lång tystnad. ... Att Hannes efter mycken tve-
kan sökte professionen har ni sett i D:bladet. Det blev en betydande pe-
kuniär uppoffring utom all ledsamhet i öfrigt, så att får han ej tjens-
ten blir det alt »much ado about nothing». Nog lär nu tros att han får 
tjensten, men icke kan man dock veta något bestämt, och det drar väl 
sina par år innan alt blir afgjort. I augusti ville han resa ut om alt nu 
går väl och Edith med de sina far till Wasa för att der vistas sitt gräs-
enkeår. ... Robert skojar ideligt emellan London och Cherbourg. Har nu 
åter i uppdrag att bestyra om maschiner för en trådmanufaktur fabrik 
som skall inrättas i sammanhang med Wiborgs mek: verkstad o.s.v. Skulle 
dessutom bli förste marschalk på ett bröllop i London — Vet ej om ni 
sen hört af Fredrik. Från Köpenhamn hade jag bref, han hade då varit 
der fyra dar och fann sig högst bekant. Skulle dröja nån dag i Skåne sen 
till studentmötet. Der är han väl nu hoppas jag men i hvad egenskap 
vet jag ej, då han ej var inskrifven i H:fors. Mycket dyrt blefve om han 
skall deltaga som betalande. Hälften nära af dem som från H:fors an-
tecknat sig, nödgades afsäga sig nöjet, emedan endast 85 voro bjudna. En 
och annan lär dessutom rest som objuden, ernande inskrifva sig i Upp-
sala som betalande bland värdarne. Mycket har man följt de unga med 
sitt intresse. Någon sade sig ha hört att det varit ryske ministern i Stock-
holm som utverkat tillstånd för H:forsarne att få antaga bjudningen. Alt 
hvad ni se omordat i D.bladet, omskrifver jag ej. Snart få vi väl nu ock 
Fredrik hem. R. Castren reser i Augusti till Utlandet för att dröja ute 
nästa vinter, ernar studera äfvensom stärka bröstet i mildare klimat. 

... Ja, låt veta om och hvad något bör göras för afgjutning af Mer-
kurius, så vill jag gerna uträtta hvad jag dervid kan. 

... Att Forssa har bolagsstämma snart syns af D:bladet — Jag vet ej 
om jag borde vidtaga något med räntekupongerna. Antager att Walter 
derom gett ordres åt någon som jag får lemna dem åt. Icke må de väl 
behöfva resa till Rom för påteckning. Ni blir ju rysligt rika om det be-
talas 16 %. I så fall borde det ju låta göra sig att realisera den alldeles 
nödvändiga boskillnaden emellan atelierns och hushållets kassor. Jag 
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vånnar Ludvig ock hade några ökade inkomster att vänta, ty så ohyggligt 
dyrt allting äfven här blifvit måtte de ha mycket svårt att slå sig ut med 
sina knappt 5,000 m till intressen och lefnadskostnader. Privata svenska 
lyceum ger ej på länge, om nånsin, inkomster men vållar utgifter. Skada 
att hans pristagning som skytt är af intet värde i nyttighetsväg. Icke ens 
äran häraf är af den sort som så särdeles anslår mig, ehuru de två som 
vunno lägre priser än han, skola anses vara af vårt lands alra bästa skyt-
tar 

I morgonbladet har jag läst Koskinens (ne Forsman)' ordande om sa-
ken i fråga, och han är en alldeles oskyldigt angripen person, naturligtvis. 
Jag har sett Morgonbladet för i år och i fjol, nu alt på en gång, och 
måste säga att jag lärt mig beundra Dagbladets lugna tålamod vid alt 
det skamlösa galna ovett som der i m:bladet utöses öfver det sednare. 
Äfven Rbg har genomgått bladet, och följden är ännu stegrad harm och, 
tillika löje öfver fennomanernes befängdheter. I öfrigt är bladet bra re-
digerat, om blott ej den mykna befängdheter vore, som alt emellanåt 
sticker fram — 

... I Morgonbladet2  såg jag referat af Cygnaei tal på födelsedagen 
lsta aprill, vidlyftigare än D:bladet hade. Han talte der om att han 
hade trenne intressen för studenthuset: »det tredje var att hans väns, 
Walter Runebergs fris komme att pryda det. Det var en skön ide att 
taga upp Solons gamla sägen om Cleobis och Biton som draga sin mo-
der till Templet. Det var lätt att förstå symbolen, det är I»: sade ta-
laren, »som skolen draga vår moder Suomi till vishetens till bildningens 
tempel, den vägen är icke så ny, den har i sekler blifvit trampad, denna 
stråt, och I skolen fortsätta hvad de föregående slägten gjort i den vä-
gen» — 

... Fröken Forsman har ju ett arbete på K: fören: utställning i H: fors. 
Rbg ber mig bedja Er hälsa Björnson och tacka honom — 

... Nu just bref från Onkel Adam, särdeles snällt och vänligt. — Björ-
nens son är således sjelf vorden stora björn. Namnet på sätt och vis mer 
än smickrande constellation. 

• • 

1  Georg Zacharias Forsman (1830-1903) bildade av sitt författarnamn Yrjö Koski-
nen tillnamnet Yrjö-Koskinen, då han 1884 blev adlad. Professor i allmän historia 
1863, i finsk, rysk och nordisk historia 1876. 

2  2. 4. 1875. 
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Borgå d. 10 nov 1875. 

Mina Kära! 

Tack, mina älskade, Lina för brefvet af d. 29 oct. Walter för sagan, 
hvaraf jag nu återsänder en del, men då jag antager att med dens hem-
sändande icke brådskar, så delar jag den på två gånger, emedan jag så-
lunda kan tvenne gånger skrifva en liten lapp med och ni således oftare 
höra af oss. Sjelf ägande »en rem af huden», i skepnad af författare få-
fänga eller hvad man vill kalla det, ty det kunde likaväl benämnas för-
fattare blygsamhet, förmodar jag att nu det första jag bör säga, är huru, 
sagan behagade. Rbg bad mig säga att »den är både vacker och bra, kun-
de han bara prestera mera af slaget». Den del jag nu återsänder synes 
mig bäst, men hvad pojkar som läsare angår, så tror jag väl att den sed-
nare delen anslår dem mest. Men hvad ock är att säga är att då jag läste 
upp sagan för Rbg, kunde han ej så som jag läste den sjelf, varsna att i 
sjelfva det tekniska, i form och språk, ett och annat är att anmärka som bör 
afhjelpas. På några få ställen har jag med blyerts gjort någon liten an-
märkning. Ett frågetecken der ett pronomens betydelse är oklar, ett par 
stora X der en längre mening ej är bra uttryckt, o.s.v. Meningarna böra 
på flere ställen af skäras genom punkt och ny mening, utan vidare änd-
ring, men blir derigenom lättare, och framför alt bör på många ställen der 
nu endast är punkt i stället alldeles nytt stycke börjas, upprepning af sam-
ma ord för nära hvaran undvikas, och dylikt smått, som Ni nog sjelfva vid 
närmare genomgående varsna. Interpunktionen är en kinkigare sak, be-
drifves ock mycket olika, icke är jag heller säker i den vägen. Samtal 
nedskrifvas bäst så att de ord hvarje talande säger, utgör ett stycke för 
sig. Passar dock ej alltid så t.ex. vid snickarns, bagarns m.fl. yttranden 
hvad hvar och en tar, hvilka kanske böra följa efter hvarandra i ett styc-
ke såsom de nu stå. Dessa anmärkningar äro naturligtvis alldeles obetyd-
ligheter, och skulle troligen mig förutan vid renskrifning iagttagits, men 
skadar ju ej att nämna — Nu faller mig in att månne W:s mening vore 
att jag bordt låta nån af bröderna ock läsa, men då ej så var sagt så 
vet jag heller ej göra det — Att en hand »sitter» är ock ett litet oegent-
ligt uttryck. Nå och sen till slut än en gång att sagan är bra — Den 3je 
dennes skref jag ett långt plakat till Eder. Något enkom sen dess vet jag 
just ej att passerat, om jag ej skulle berätta den vigtiga nyheten att jag 
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står i handel om symaschin. Blir jag nöjd med en brukad som står mig 
till buds å 35 m. så tar jag den i annat fall en ny å 50. hvardera natur-
ligtvis endast syende med en tråd, men då jag väl i det hela bra litet 
kommer att begagna den så meriterar ej att ta en dyrare. Jag hoppas att 
möjligen kunna sjelf härå sy mindre grannlaga söm utan ansträngning 
för ögonen, och det vore en liten tidförskingring. 

Mycket eget var att jag skulle hitta på att tala om flyttning till Paris, 
just då ni börjat tänka på saken. Ja nog tror jag det kunde vara många 
fördelar, men ock olägenheter. Främst svårigheten med Edra effecter. En 
del kunde väl medtagas, men mycket blefve att sälja och skaffa nytt i 
Paris, men än värre med studiet. Blefve stora Psyche såld, då ginge det för 
sig. Men för att i Paris icke bli alldeles borttappad, behöfde Walter upp-
träda som »Membre de l'academie Imperiale des beaux Arts de St. Peters-
burg» skada att Du ej dertill kan lägga »et de celle de Copenhagen» 
som Du väl dock möjligen kunnat skaffa Dig, och med ateliern garne-
rad med nu der befintliga arbeten, men huru kan det ske? Sådant ger 
»chich» i det fåfänga Paris, och möjligen köpare, om ej bland Fransmän så 
bland engelsmän möjligen. Dålig fransman är väl Walter i språkligt af-
seende, men särdeles nyttigt vore just derför att få någon öfning deri. 
Då jag knappt tror Eder höra till dem som skulle förtrollas af Pariser 
lifvet, så blefve troligen Ert vistande der dock icke mångårigt, men att 
det borde i konst afseende göra Walter godt att komma in i andra för-
hållanden tyckes mig. Icke såsom skulle jag hvarken anse troligt eller 
önskvärdt att Du blefve en proselyt af den franska konstsmaken, af hvil-
ken jag visst knappt känner annat än hvad jag känner i luften genom 
läsning af dess litteratur, men troligen afspeglar sig i konsten samma anda 
af lögn som i alt öfrigt. Och dock tror jag som sagt att äfven detta vore 
Walter godt att bli bekant med. Också att få arbeten i Paris exponerade 
vore bra, ehuru jag tar för gifvet att fransmännen skulle anse dem för 
svala, så som de anse alt sannt och naturligt — 

Gud gifve nu Nino ändtligt må vara raskare. Stackars lilla älskling och 
stackars ni förälldrar. Måtte nu ock arbetet gå raskt för Walter, skola ni 
resa, flytta o.s.v., så behöfves mycket vara undangjort innan dess. 

Rbg hälsar. Nino hälsas. 
Ma'. 

... Som Ni väl sett i D.bladet har Robert åtagit sig att bli kommis-
sarie vid industri utställningen.' Wahren är öfverkom: »altså mindre he-
der men ock mindre ansvar» skref Rob. Bra litet i inkomst mot hvad han 
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på andra håll haft erbjudit, (6,000 m) och lär nog upptaga ett år för 
honom, men saken tycks intressera honom — Med glädje vänta vi nu ho-
nom hem till jul. Att Fredrik var hemma med Dietrichson2, måtte jag 
väl ren omskrifvit, liksom om den sednares stora vänskap för Walter och 
huset i allmänhet, ja, det tycks t o m. räcka till och med åt mig. Att 
Fredrik, utom de par veckor han var här med Charlotte tidigare i hös-
tas dessutom var här på en tripp med Charlotte och hennes syster Hanna, 
och likrå med Törngren sjelf en gång, måtte jag väl alt skrifvit om. Lik-
så väl tidigare om att han är chef för bärgningsdivision i F.B.K. 

... Hilda Hornborg förlolvad med Magister Lindblad ... Maria Wille-
brands bröllop med en svensk, (jag tror ingeniör) blir i vår, måtte Psyche 
hinna till bröllopssalens prydnad — Hoving kunde vara så hederlig och 
skaffa köpare i Petersburg åt Walters arbeten. Nog var det ändå skada 
han ej köpte Silenus, den är svår sålld. Måtte dansarn gå åt i så många ex: 
som Amor, jag tror saker i den genren lyckas här slå mera an än de seri-
ösa, billigare pris gör naturligtvis ofantligt. När i verlden skall stora 
Psyche finna köpare. Hoving kunde just vara mäklare. 

• • 
1 19. 10. ingår en notis att förutom en överkommissarie även en kommissarie kom-

mer att anställas vid Finlands allmänna utställning 1876. Den sistnämnda befattningen 
övertages av ingenjör Robert Runeberg som tillträder den i mitten av dec. 

2  Jfr BAS 318-20. 
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Borgå den 2 dec 1875 

Mina älskade! 

Något länge har jag dröjt att återsända sista biten af sagan, men varit 
hindrad att skrifva, dels af ögonens skralhet, dels af annat, och så hant 
jag nu i förrgår få Walters fröjdefulla bref af d. 18 nov, hvilket var 
nog gammalt och gerna kunnat komma fram tidigare med sitt goda inne-
håll. Ja måtte det nu ändtligen vara slut med sjukdom och bekymmer 
och Ni rigtigt få se Eder lille älskling trifvas och frodas. Åter har dock 
ett sorgebud hunnit träffa Eder! Till oss kom underrättelsen om den 
älskvärda gamlas bortgång 1  just par timmar efter Walters glada bref, ge-
nom telegram från Isu. 

Godt har ock varit att icke redan en yngre infunnit sig, utan att 
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krafter och omsorgen fått sparas för Nino. Och måtte nu alt blifva Eder 
ljufligt och godt, mina kära, snälla älskade barn — Orkar man lefva till 
nästa höst, så visst blefve det bra roligt att ha Er halfva vägen närmare, 
man hittar er ändå i tanken bra mycket lättare hitom Alperna än bortom 
dem, och sen, hur lätt går ändå ej en tripp hem ifrån Paris! 

Först Walters verser.2  Åter får Du »beröm». De äro bra och be-
händiga, han må bara skrifva mera lika goda, mente Rbg. Jag vet ej om 
det kom sig af bristande interpunktering eller om möjligen någon oklar-
het verkligen ligger i sjelfva stycket, att då jag först genomläste det, 
begrep jag ej att det är alt från styckets början samme man som talar, 
utan ansåg naturbeskrifningen först såsom en af förf: gjord skildring af 
scenen. Då jag genast omläste stycket fann jag genast huru det var och 
tyckte det vara mycket näpet, och då jag sen läste det för Rbg och beto-
nade det rigtigt så tycktes det alldeles klart. Emellertid vet jag icke om 
det kunde vara skäl att ge det en tittel som kunde förebygga misstag om 
rätta förståendet, ja hvad, det vet jag ej, eller kanske skäl vore att sätta 
ett par haröron, citationstecken, vid början af första och slutet af sista 
versen, så att man märker det man har att göra hvarken med författa-
ren eller med dialog. 

»Fastrarna» som medhade Walmqvists flicka hitkommo i lördags och 
reste i går. Rbg fortfarande som det nu en tid varit, icke bättre als. Mina 
ögon en tid illa 

Hannes är som jag tror alt ännu i Leipzig, hemkommer möjligen till 
jul, men osäkert, svårt om tid. Från Rob. hade jag i förrgår bref. Han 
skulle som den 30 nov. bege sig från Cherbourg, icke utan saknad då han 
der fått några intima vänner. Först till London, der 10 dagar, Bryssel 2, 
Berlin 3, Petersburg 2, Wiborg 2. Men då resdagarna tillkommo och han 
möjligen äfven skulle resa till Paris och der dröja 3 dagar så är han ej 
att vänta till jul. Hade hoppats på att få Rob. Castren med sig till Lon-
don, men säger sig icke ha lyckats att göra klart för honom det lagstift: 
församlingen i Versailles en vecka kunde umbära honom. R. C. är nem-
ligen en ifrig biwistare af sessionerna der. 

Från H: fors vet jag nu intet, har ej hört på en vecka. Ha ni ren hun-
nit se Kalendern Svea, hur misslyckad Psyche der är, en verklig soubrett 
fysionomi3  — Också Dietrichsons uppsats synes oss ej lyckad — 

Måtte nu allt vara bra alla friska. Liten snäll Nino, måtte Du nu få 
vara rask till fars och mors och egen glädje. Rbg hälsar Eder hjertligt. 

Eder Mamma F. Runeberg 
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1  Christina Sucksdorff, f. Åkerberg, g.m. skeppsredaren kommunalrådet Israel Sucks-
dorff i Lovisa. 

2  Dikten ingår i Walter Runebergs brev från Rom 18. 11. 1875. 

Under rosor vid fontanan, uti dans 
Giovanna svingar 

Och ifrån St: Roccos (kyrk?)torn vigda klockans 
»ave» klingar. 

Himlen glöder, luften svalkas, 
Vinden mild bland blomstren skalkas. 
»Fra Eusebio kan ej fordra, att på knä jag nu 

skall bikta, 
För tre fyra usla synder, allt för hårdt 

jag då fick plikta». 

Vinet gnistrar, mandolinen tonar öm och 
yr tillika 

Och Giovanna! — »Fra Eusebio jag för frestelsen 
ger vika — 

Bikt så väl som bot jag sparar 
Nog St Rocco mig bevarar! 
Men i morgon, då Giovanna går att 

egna dig sin dyrkan, 
Då St Rocco mig förbanna om jag ej 

är med i kyrkan». 

3  I kalendern Svea 1876, tr. 1875 i Stockholm, ingår s. 128 en helsidsbild av 
»Psyche, buren af Zefirer. Grupp i marmor af Walter Runeberg» med text av L[orentz) 
D[ietrichson). Avbildningen är signerad H. P. Hansen liksom Börjesons Sjöjungfrurna 
föregående år. G. Hellqvist. Cop. 
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Borgå d. 16 dec. 1875 — 

Mina älskade, Walter Lina och Nino! 

Af innersta hjerta tillönskas Eder en glad och treflig jul och ett gods och 
lyckosamt nytt år. Måtte nu sjukdom och alt otyg alldeles lemna Eder i 
fred. Måtte den tilltänkta flyttningen och alt hvad den kan ha i följe vara 
Eder till lycka och glädje 

Jag har varit något sjuk några dagar, legat, dock på täcket. Tycks 
vara på bättring men går långsamt, krafterna vilja ej orka komma. Or-
kar ej skrifva långt derför. 
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Rbg fortfarande så der ej på det bästa, men hjelpligt 
Hvad jag längtar höra af Nina. Nån liten julklapp hade jag velat 

sända, men vill ej förtjena sända genom hela Europa. Har nu så ut-
tänkt att om Du Lina är snäll och å 6 franc köper honom något som 
kan roa den lille käre, så skall jag ersätta det du laggt ut på sätt inne-
lyckt synes. 

... Selma skulle resa till Linas mormors begrafning men då kölden 
steg öfver 26 grader, så inmackades släden igen som ren stod före spänd. 
Rbg och jag ernade telegrafera om att våra tankar följde henne till grafven 
men återfingo telegrammet, tråden var i oskick. Kanske af kölden. I går 
morgse hade man på Stensböle haft 31 grader. Nu har kölden som varit 
förfärlig och ovanlig sen medio nov: i dag blifvit mildare — Mina 20-30 
lökvexter med sina burkar infrusna i trädgården, fås ej upp — förmodligen 
förstörda. Längtar höra af Er. Måtte alt vara gladt. Gud vare med Eder 
mina dyra! Rbg hälsar — 

Mamma. 

1876 
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Borgå d. 19 mars 1876. 

Mina älskade! 

Du är mig en snäll doter min Lina, som vill fägna gamla Ma' med bref. 
Tack nu för det af d. 1 och 1 lte dennes. Likså Walter tack för Cosmo-
politen. Att artikeln fanns införd i gårdagens D:blad, torde Ni väl redan 
sett. Cosm: kom just medan Lorenzo och Robert voro här. Lorenzo som 
i sådna der saker är något onödigt grannlaga eller huru jag bör benämna 
det, mente att »mamma just ej bör tala om hela saken, då sådant så ofta 
är blott betalt beröm och detta kan misstänkas för att vara sådant». Jag 
genmälte att man ju vet att detta ej så är. »Ja men folk kan tro så». Rob: 
åter förklarade Lorenzos mening så att jag ej borde söka få in det i någon 
tidning, emedan det syntes att referenten ej var någon särdeles kunnig 
person och således för hvarje kännare i saken vore utan betydenhet. Derpå 
svarade jag att jag verkligen ej ännu hade tänkt på om artikeln borde in-
föras eller icke, men att hvad det belangar att biten ej vore något för kän- 
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nare så påminte jag Lorenzo om, att just han hade anmärkt om den Pe-
tersburgska dåliga kritik som alla våra blad, utom Hufvudstadsbladet, så 
omsorgsfullt införde och om hvilken man väl tyckte att den var altför 
klen för att influera på klokt folks omdöme, ja att Lorenzo då mente att 
den i alla fall vore mycket ledsam, emedan den stora hopen skulle taga 
den för kontant. När det nu åter gäller något till fördel för Walter och 
som man ej anser så alldeles fullmåligt, då skall man gömma det och 
icke ta i beräkning det intryck sådant kan göra på allmänna hopen. Sen 
var ej mera tal om saken men när jag började nån dag sednare söka bla-
det för att vidare läsa det, så sade Rob. att han tagit det för att inlemna 
till D.bladet. Visserligen förrådde mannen en väl stor okunnighet i mytho-
login men sådant får man ej räkna på med en fransman. För dem är 
detaillens sanning alldrig något, de »gruppera» som Andersen säger om 
dem. Enligt hvad mig tycktes troligt, förmodar jag att bladet egentligen 
är beräknat för de myckna resande i Rom och på att vägleda dem i dess 
konstaffairer, derföre ock dessa adresser på Konstnärer och deras Studier 
— Att bladet således för sin egen profits skull måste se till att ha någor-
lunda pålitliga uppgifter, synes mig säkert. Men nu nog om detta. Glad 
har jag varit öfver det erkännande som här kom Walter till del. 

Lorenzo och Ella hitkommo d. 11 och af reste åter d. 16. De hade varit 
några dar i Hfors och skulle ännu der dröja par dagar. De ha nu varit 
gifta ett halft år, men alt tyckes smekmånaden vara i högsta flor. Illa att 
Lorenzo blifvit så fet, det gör honom till utseendet äldre. Bredvid sin unga 
hustru skulle han behöfva vara mera smärt. Den gård de bebo är sålld, 
de få nu större rum, men icke så nätt och trefligt som nu, tycktes Ella 
mena. Att den stora qvarnaffären nu ändtligen är till nöjes ordnad är 
mer än fägnande. Derom ha Ni väl sett i D.bladet. Huru stort arfvet in 
summa blir, vet jag väl ej precist, men tror att just denna affär var huf-
vudsaken, hvad derutöfver blir, tror jag icke just är mycket. Måtte nu de 
aktier »arfvingarna» ansett nödigt att behålla, komma att gifva hjelplig 
procent, så äro de ju alla dock väl behållna. De torde väl sålunda en 
hvar få i kapital efter nominella värdet till och med litet mer än det Ni 
fingo af Bergm: men årliga afkastningen eller procenten blir ingalunda på 
långt när svarande emot hvad Forssa hittils gett Eder. Alt vill man pro-
fetera att Forssa skall komma att mycket minska sin devidend och det 
vore alt rätt tråkigt sen Ni blifvit vana vid så mycket, men rätt att klaga 
deröfver vore dock ej, då Ni väl redan fått minst 25 % af kapitalet åter-
betalt genom de höga årliga devidenderna. 

... Visst borde en sommar i Schweitz göra Nino godt vill man hoppas. 
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Då man bor i stora städer måtte det vara en svårighet att få nog af frisk 
luft för klena barn, hvilket dock är deras lifselexir. Nino skulle behöft att 
få bada i saltsjön, springa barfota på sanden i gräset och t o m på »stic-
karena» som våra barn kallade enriset på golfven.2  Rbg har denna tid 
förefallit mera rask åter. Robert har fullt upp att göra för exposition. 
Fredrik och Charlotte ernade ock hemkomma när Lorenzos voro här, men 
Fredrik blef litet krasslig och så blef intet deraf. Monne jag nån gång 
skrifvit om Wallgrens äldsta gosses anlag för bildhuggeri? Gossen stred 
länge för att slippa till polyteknikum3  (så lär det ju numera kallas) i 
H:fors, och t.o.m. jag kom i tillfälle att lägga mitt ord i vågskålen för 
saken, stödjande mig på hur väl det var att Rob. fick sin vilja fram i 
samma fråga. Nu har han varit der 3 terminer om jag rätt minnes och 
har der såsom de andra äfven haft undervisning i modelle 

[Fortsättning på brevet saknas.) 

1 I HD ingår 5. 3. följande notis tagen 'ur AU: Levonska ångkvarnen kommer att 
övertagas av ett aktiebolag med ett kapital av minst 500.000, högst 600.000 mk, för-
delade i aktier å 1.000 mk stycket. Till inlösen av kvarnen och Levonska stenhusgår-
den, där kvarnen är uppförd, komme att användas 250.000 mk, återstoden till rörelse-
kapitalet. Avsättningen är beräknad till en huvudsaklig del på Väster- och Norrbotten. 
Kommerserådet Levons arvingar ha för sig förbehållit 150 aktier; konsul Carlström 
i Kristinestad har tecknat 100. Inberäknat dessa steg teckningen, fördelad i poster från 
2 till 25 aktier på en hand, för några dagar sedan i Vasa och dess omnejder till 
531.000 mk. Man hoppades då att jakobstadsbor skulle teckna resten. 

2  Det var sed på Kroksnäs att strö friskt enris över de omålade golvplankorna och 
pryda kakelugnarna med blommor och grönt nere vid golvet. 

3  I sin ABC-bok med bilder, s. 14 f. (Helsingfors 1916) berättar Ville Vallgren 
om sina fem år vid Polytekniska institutet, då han samtidigt fick undervisning i mo-
dellering för Sjöstrand. Hösten 1877 fick han fortsätta studierna i Paris. 
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Borgå d. 10 aprill 1876. 
Mina älskade! 

... I gårdagens D.blad sågo vi notisen om Hovings bortgång1  och det med 
stort bekymmer. Personligen okänd, måste hans bortgång dock väcka stort 
deltagande. Så kom oron för Walter och för Edelfelt. Tyvärr lugnas denna 
oro ej af Ditt bref. Gud gifve att Walter må lyckligt genomgå denna 
pröfvotid utan att insjukna. Om Ni icke ytterligare gifvit underrättelser 
innan detta hinner fram, så skrif då genast. Om ej mer så ett kort. Vår 
oro är stor. Arma fru Edelfelt, huru ångestfullt är ej detta hennes älsk- 
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lings, hennes förhoppningars barns insjuknande — Det var ett svårt upp-
drag för Fredrik att måsta meddela henne denna notis. 

... Hur ängsligt att Ni så få jorda Landsmän, i fjol Heurlin, nu Ho-
ving. 

... Till Påsk vänta vi hem Robert på en eller par dar. Om Fredrik och 
Charlotte komma något vet jag ej. 

Rbg som vanligt denna tid. Mina ögon skrala mycket. Ludvig kallad 
till juryman för jagt och fiskeri afdelningen vid utställningen2  Ström-
borg dito för skolafdelningen — Lorenzos hemkomma efter en bra resa, 
Ella skref då de hemkommit, sen har jag ej vidare hört af dem. Hannes 
dröjer i Leipzig till slutet af Juli, sen till Paris. Har funnit på ämne att 
skrifva om till disputationen, det var bra. Levonska barnen flytta till Hfars 
och få en fröken Cygnaeus till Mamma. Rob. och Fred: torde bli upp-
sagda från sina rum, och frukta att få bo på gatan, eller eljest olämpligt 

En beställning går nu väl W. miste om, men det är ringa mot alt 
annat i denna ängsliga sak. Topelius har i Morgonbladet en serie bref.3  
Skrifver om att Paris är ohelsosamt. Också om hur man der kan lefva både 
dyrt och billigt. Skulle gerna låtit Er se brefvet, men vi ha ej Morgon-
bladet. Östra Finland börjar en artikel om Takanen.4  

... Rob sände mig uppgift på alt hvad af Walters skall utställas. Måtte 
nu alt hinna i tid. Hur skulle man hitta på en väg för att rekommendera 
åt de Kejserlige att köpa af Ws arbeten? De kunde ta Zefyr Psyche till 
Palatset.5  

... Ännu måste jag tillägga, ehuru man nästan är rädd att tala om den 
närmsta framtiden, då man ej vet hur det nu är hos Eder: men månne det 
blefve så dyrt att resa hit i sommar? Så långt som till Paris erna Ni ju 
i alla fall, och lifvet i Schweitz blir nog ock dyrt tänker jag. Skulle ni 
komma hem, så skulle deremot ert lif här ej kosta något. Visserligen blefve 
väl intet arbete väl just heller troligen gjort här. Visste man att någon 
beställning kunde väckas till lifs genom Walters härvaro, så vore det ock 
en sida att tänka på, nu när det lider till slut med de förut beställda sa-
kerna — 

1  Edelfelt och Hoving anlände till Rom den 20 mars och blev genast införda i den 
skandinaviska konstnärskretsen. Några dagar efter ankomsten sjuknade Hoving och avled 
två veckor senare i tyfus. Den 1 april konstaterades att Edelfelt hade angripits av sam-
ma sjukdom och svävade de närmast följande veckorna mellan liv och död. Först i 
början av juni fick Edelfelt lämna sjukhuset. 

2  Allmänna Finska Utställningen i Helsingfors 1876. Kommitterade för Borgå: 
kommerserådet C. E. Åberg och mag. N. Gulin. 

8  Mellan 21. 1. och 4. 4. ingår 20 resebrev i Morgonbladet under den gemen- 
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samma rubriken »Söderom Östersjön» av sign. CvC. De fem första behandlar intryck 
från Tyskland, det sjätte Tunneln under kanalen och tde fjorton övriga Paris och frans-
ka förhållanden. Dessutom ingår ett Brev från Paris ur Sydsvenska Dagbl. 12. 2. i Mor-
gonbladet. 

4  Tidningen Östra Finland (huvudred. Gabriel Lagus) förebådar 3. 4. en presentation 
av Takanen i anslutning till fotografier han sänt till »en konstnär på orten» (Viborg) 
av verk han höll på med. 7. 4. följer en ledare »Johan Takanen och hans senaste ar-
beten» som fortsätter och slutar 10. 4. 

5  Enl. den officiella stora utställningskatalogen 1876 var Walter Runeberg repre-
senterad av följande tolv verk: 1. Psyche med sefyrerna, grupp i marmor, tillhör konst-
nären. Pris 18.000 mark. 2. Psyche med Jupiters örn, grupp i marmor, tillhör verklige 
statsrådet F. von Willebrand. 3. Dansen, figur i marmor. 4. Sovande auror, figur i mar-
mor, tillhör fröken Aline Bremer. 5. Kleobis och Biton, fris i cement för studenthuset i 
Helsingfors. (Det exponerade utgör hälften av frisens hela längd.) 6. Byst i marmor 
av J. L. Runeberg, tillhör ref. sekr. Forssman. 7. Byst av statsrådet von Haartman, 
tillhör friherre J. A. von Bom. 8. Porträttbyst i marmor av konstnären, tillhör fröken 
Aline Bremer. 9. Mercurius, strängande lyran, figur i gips, tillhör professor G. Wallgren. 
10. Apollo-huvud, byst i marmor, tillhör konstnären. Pris 1.200 mark. 11. Byst i mar-
mor av J. L. Runeberg. 12. Porträttmedaljong i marmor. 

Walter Runeberg erhöll guldmedalj för sina arbeten och slog igenom inte bara här 
hemma. I flera nummer av NIT uppmärksammades utställningen. Den 22. 7. ingick ett 
träsnitt efter teckning av Carl Larsson över ett centralt parti med flera av Walter Ru-
nebergs verk. 30. 9. följde Psyche med sefyrerna och 21. 10. Psyche med Jupiters öm, 
bägge i stort format (22,6 x 15,8) på första sidan. Korresp. betonade att utställningen 
hade sin »skönaste perla» i Runebergs marmorgrupper och figurer. 
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Borgå d. 22 maj 1876. 
Mina älskade! 

Tack min Lina för det länge efterlängtade brefvet af d. 14 som lyckligt-
vis gick så flinkt att jag ren i går fick emottaga det. I dessa sjukliga tider 
som hemska i Rom är man orolig när man ej hör af Er. Walter har nu 
rakt upphört att skrifva, men nog måste jag inse att han haft många jern 
i elden. Också »de landsmännen» som Nordensköld klagade, de taga tid. 
Alla veta nu att Ni finnas i Rom och lita till Eder. Men detta räds jag att 
snart blir än mera fallet i Paris, emedan dit ännu flere färdas. Möjligen 
bli dock anspråken på Er mindre emedan språket är kändt af mången och 
de ej anse sig så behöfva Er som i Roma. 

För all del må nu Psyche, efter hon en gång skall göra den långa re-
san, komma i tid. Köpes hon ej nu, så räds jag hon blir ett »inlags fä» 
som sen ligger här och äter intresse årligen. Visste man blott hvem man 
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finge att tala för köpslagande, med de Kejserlige. Men jag räds nog det 
hoppet kommer på skam. Skulle hon säljas och Walter sen få hugga en 
ny i Paris, se det vore makalöst, men som sagt, föga att hoppas. Hvad 
begär Du nu för henne? 

Mina ögon mycket skrala, får ej skrifva så vidlyftigt som jag börjat, 
måste ske mera i telegram stil. Att vi hade glädjen se Wendla hos oss 
vet Ni väl. Hvit är hon i hufvudet, men ser eljest förlig och snäll ut. 
Rbg fortfarande på bättre sidan. Framför alt så lugn och snäll till lynnet 
att det är ett himmelrike. Robert bref i går. Säger sig ha sju dar i 
veckan med utställningen och väntar att snart få otta. Rob och Fredr: 
uppsagda från sina rum, ha nu fått nya i samma gård. 3 möblerade rum 
och tambur. Commercerådinnan Lindroses, som sjelf reser ut på ett år. 
Fredrik lofvar komma snart hem på ett ryck — 

»Faster» Thilda är något skral, dock lär det tills vidare icke vara svårt 
som hon är sjuk, men det svåra är att sjukdomen säges obotlig och af-
gjordt slutligen föra till döden. Något invärtes. 

Ninos nätta porträtt reste i morgse till H: fors. 
Janssons »slant i håfven» och båda små Laureusarnal skola endera 

dagen resa till exposition. 
... Här ha vi kallt, flere tum tjock is på vattenkärlen. Snö emellanåt 

så marken är hvit. Hade börjat med trädgården, måste afbryta och nu 
ligger alt i öde. Svår vår. I dag lär vara litet mildare. Strömborgs Ida 
fyllde nyss 4 år. 

... Tänker Walter få hela frisen till expos:... 

... Hälsa Edelfelt. Jag skref i går till hans mor — 
Eder egen Mamma F. Runeberg — 

1  Gubbe med bok och Flicka med ljus, köpta i Stockholm 1841 genom lektor J. E. 
Öhman. Nr 14 o. 16 i kat. över Runebergs hem. 1970. 
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Borgå d. 25 Juni 1876. 

Mina älskade! 

Således om alt gått efter uträkning, hafven I nu lemnat Rom, »det eviga 
Rom», »konstnärernas paradis» m.fl. de namn man gett Edert hittils vord-
na hem, der ni lefvat på nionde året. Måtte det nu vara alt till Eder from-
ma och Ni icke få skäl att ångra flyttningen. Detta torde väl dock knappt 
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behöfva inträffa, ty en vistelse för någon tid i Paris kan ej gerna vara 
annat än till godo för Walter, och skulle ni sedan längta åter till Rom, 
så är väl icke återvägen stängd. 

Måtte nu detta rigtigt träffa Eder i Geneve, äfven tidningarnas adress 
skulle Fredrik ställa om. Den 9:de dennes skref jag ett kort till Rom, med 
en helsning från Edith, adresserade det till Studiet. Fredrik sade sig ha 
gjort sammaledes med ett bref. Det var bra att han ej hade sänds vexel, 
för det fall att det ej framkommit. Sedan han betalt hvad han för Walter 
hade upplånat, sade han sig hafva å Törngrens kontor insatt resten, tills 
Walter skulle reqvirera deraf. Nu är han rest till Hapaniemi, (Törngren), 
men Robert är i H: fors, (ytterst sysselsatt) — Tack min Lina för brefvet 
af den 4 och 13 denens. 

... Ännu hörs icke Walters arbeten af. Det är väl dock sina fyra vec-
kor sen de sändes från Rom. Måtte de nu helst hinna fram innan de Kej-
serlige komma, den 15. 

Ack om Ni nu alla finge vara raska och tillbringa en glad sommar. 
Bäst vore väl att söka sommarhemmet i Schweitz, om möjligt litet afsides 
från den allmänna turiststråten. Det måtte nu väl en gång bli fullt med 
tänder i Ninos lilla mun, så han sen finge ro för den plågan. Bättre dock 
att barn vid tandmakeri ha diarrhe än motsatsen — Väl att nu helst med 
de ledsamma Hofvingska pengarna ej blef pekuniär förlust. Nog ha ni 
varit mer än snälla mot alla de i Rom döda och sjuka landsmän, så väl i 
fjol som i år ... Apropos, nämn nån gång om hur det gick med Sten-
bergl och hvar han nu är — 

... Hett, solskin, torka har varit Juni månads väderlek 30°  i skuggan, 
och detta före midsommar är mer än vi nordbor just varit vana vid. Rbg 
har dock temligen härdat ut. I Wasa har herrskat »Kejsarfeber» skrif-
ver Lorenzo. Nå, Thronföljaren med gemål gjorde sen staden ett kort 
besök. Man hade begärdt qvarter för dem i Levonska huset, för det fall 
att de skulle vilja gå under tak, men si det gjorde de ej. Edith hade gått 
ut med buketter i handen för att se, Dagmar hade vinkat henne till sig, 
tagit buketterna och tackat hyggligt på svenska — 

... Robert skall vara i en ordentlig qvarn. Fru Öhman som för något 
utställande tillbringar någon stund i lokalen för utst: sade att en hel rad 
folk stod och väntade för att hvar i sin tur få tala vid honom, och alla 
gaf han besked, och vänlig och snäll mot alla. ... Nog vänta de nu re-
sande som ni väl i D:bladet sett, men finnarne äro ett lugnt slägte, ha 
ondt om pengar dessutom, få nu se, måtte det ej bli fiasko. 

• • 
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1  Johan Erland Stenberg (1838-96), f. i Orimattila, genomgick Jyväskylä semina-
rium, lärare vid Manilla-institutet för blinda i Stockholm. Studier vid Kungliga akad. 
för de fria konsterna i Stockholm 1869-73. Studier bl.a. även i Rom och Florens 
1875-78 och i Paris 1878-80. Arbetade i gips, i mindre grad i brons och marmor. 
Tog 1873 första gången del i Kfs expo. Statsstip. 1872 och 1874. 

2  Prinsessan Dagmar, dotter till Kristian IX i Danmark, f. 1847, förmäldes 1866 i 
Petersburg med tronföljaren Alexander, senare Alexander III. 
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Borgå d. 2 Sept: 1876. 

Mina älskade! 

Nu just har jag fått höra att Walter vid utställningen skall ha fått guld-
medalj enhälligt sig tillerkänd, den ende af konstnärerne som sådan blif-
vit tillerkänd, och då jag tycker att detta är en utmärkelse som har värde, 
så försummar jag ej en moment att genast meddela nyheten och tillika 
på Rbgs och mina egna vägnar härtill lyckönska. Detta kunde nu låta 
höra sig, och glad är jag mycket häråt. Möjligen är Robert så i qvarn 
dessa dagar, att han ej heller hinner skrifva. Endast några få guldme-
dailler, jag tror 6 å 7 lära vid utställningen utdelats — Lycka till! »Måtte 
samma hugneliga tidningar kontinuera»! 

Att Kejsaren är på resor synes af tidningarna. Huru det går med Psyche 
vet jag intet. I dag hörde jag att han, då han fick höra att örnpsyche 
var såld skulle yttrat sig ej vilja ha en dublett — Den saken är nog natur-
lig. Voj, om någon bara föreslagit stora Psyche! 

Jag fyller i dag 69 år, ingår altså nu i mitt 70 ånde det blef mig en 
kär födelsedagsgåfva, nyheten om medaillen. En annan har jag ock fått, 
neml. ett klädningstyg af Rbg. 

Selmas bror, sångaren Duncker ligger ytterst dålig i tyfus i H: fors. 
I går var nästan intet hopp, i dag tyda noticerna på litet hopp. Fröken 
Wasastjerna,1  19 åring dog i lungsot för några dar sen, Edelfelts sys-
ter 2  lär heller ej ha lång lefnad för sig. Gubben Lindh fyller i morgon 
80 år, men torde heller icke ha att vänta flera. Han har nån kräftåkom-
ma också han — Sofi Kellgren fyller i morgon 50 år — Få nu se om 
detta ännu når Eder i Schweitz. Att Lindholm är återkommen ser jag i 
D:bladet.3  Hur går det med bytet mellan Apollobysten och Lindholms 
tafla? Nu vet jag ej af någon bekant i Paris, men nog torde dock väl 
Finnar finnas der. Måtte Ni der få trefnad. Nog blir det ändå som om 
man hade er bra nära, jemförelsevis mot Rom, när ni komma till Paris. 
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... Att Ni skrifver näst innan af resan, hoppas jag väl likså snart från 
Paris, att man litet får veta huru första intrycket der gestaltar sig. Roligt 
blir ock att höra med hvad arbete Walter der börjar. Måtte alt gå Er 
väl tillhanda. 

• . 
1  Hanna Elisabeth Wasastjerna (1856 — 29. 8. 1876), dotter till kaptenen, tull-

förvaltaren i Borgå, utg. av »ättartavlorna» samt Johanna Beata Nordenborg (1818-
1864). 

2  Ellen Edelfelt (1858 — 5. 10. 1876). 
3  Den 29. 8. 1876 meddelar HD att en stor utställning av B. Lindholms arbeten 

är anordnad i Kfs lokal. Det är dels skisser, dels färdiga arbeten till ett antal av 60, 
målade mellan åren 1863 och 1875. Konstnärens avsikt var att sälja dem på auktion. 
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Borgå d. 22 Sept. 1876. 

Mina älskade Barn! 

För kortet af Walter från St-Cergre af d. 8 och Linas bref från Paris af 
d. 12 och båda hitkomna på samma dag, den 18, tackar jag hjertligt. 

... Den 5te dennes hitkommo ändtligen en gång syster Carolina, Sofi 
Kellgren och Johanna Tikkanen och dröjde här till den 9 då jag med-
följde dem till H:fors, emedan jag ännu en gång ville få se utställning-
en. Ernade återvända d. 10, men blef genom ångbåtens qvardröjande för-
anledd att qvarstadna till måndagen. Några dar förut hade Robert i nå-
gon affär gjort en tripp till Stockholm och skulle sist söndag återkomma 
men blef genom den rasande stormen hindrad på färden från St. till 
Hangö så att bantåget hann afgå och han fick sitta öfeer ett dygn i Hangö 
under det han angeläget velat vara i H:fors. Den l4de kommo Lorenzo 
och Ella till H:fors, den 18 hitkommo de jemte Edith och Ester och Bir-
ger 1  med jungfru. ... 1 söndag erna Lorenzo och Ella färdas till Stock-
holm, dröja der 3 dagar och sen fortsätta resan till Wien, der de erna 
dröja 3 månader. Sedan till Paris, för att äfven der dröja någon tid. Älven 
Fredrik hade vi hemma ett dygn och Robert Castren ett annat, under 
deras härvaro. Robert (vår) hade ej haft rätt adress att få reda på Han-
nes, men få timmar efter sin ankomst till St. mött honom på gatan, till 
förundran för denne som ej velat tro sina ögon. ... Ni måtte väl ställt så 
att ni fått Dagbladet, der har varit allehanda af intresse denna tid, och 
ofta berömmande uttalanden om. Walters arbeten,2  ja, äfven i andra blad 
har jag sett sådana, så jag ej minnes hvilka belöpt sig på Dagbl. Några 
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rader ur i går anländ N. I.T. afskref jag och bilägger.3  Ja, nog är Du 
nu helt ofvanpå, käre Walter! Till R. Castren lemnade jag bestyret att 
skaffa ny adress till D:bladet. Ni borde ju kunna få trefligt umgänge af 
Finnar i Paris. Lindholm (med fru?) komma dit, Becker, kusin till Char-
lotte och således på sätt och vis tjockaste slägten också, Edelfelt. ... Huru-
vida Winthers ännu äro i Paris, vet jag ej. 

En parisare som vänligt emottagit Ludvigs och Robert är Professor 
Geffroy, som öfversatt af Rbg och omtalat honom för fransmännen. Ho-. 
nom kunde till en början Walter gerna besöka, han är kännare af Skan-
dinavisk Litteratur, dessutom en person som troligen skulle presentera 
bildhuggaren för franska publiken, när han blott finge reda på Walters 
arbeten. Hvad jag ej har reda på, är rigtiga momenten för Antells Psy-
ches fram stående, (uisch så illa uttryckt) detta ville jag veta, liksom när 
hon blir färdig.4  Emelie Björksten, som i parenthes sagt i sommar varit 
rest till Sverige och Norge var här i dag och hon menade att de flesta 
»olärda» tycka liksom hon sjelf mera om örn Psyche än om stora P: 
Tycka Ni att fröken Forsmans Cecho är så misslyckad som tidningarna 
påstå? Icke syntes han mig så illa. Mig tyckes han tyda på en viss hu-
mor i uppfattningen. Äfven Fredrik och Lorenzo sannade min åsigt att 
den ej var så illa, och båda sade hennes vara bättre än Sjöstrands Vall-
flicka som förtjusat menskligheten. Nå, jag tror de båda i allmänhet äro 
orättvisa mot Sjöstrand. »Gossen stackare har vattsoc», sade F: om hans 
kantelespelande amor, och som jag tycker med sanning. Nog är ju Wall-
flickan rätt nätt, men fullkomligt obetydlig.6  Att N. I. T. nämner Sten-
berg och förbigår Takanen är högst underligt.7  Men hvarföre har Taka-
nen af sin Aino gjort en matrona i st: f. en späd jungfru? Nej, hvad skall 
jag nu igen pregla om utställningen. Ja, förbi är den och det är helt 
tomt efter den. Föga tack tyckes Robert skörda, fast nog lär mycken för-
tjenst af utst: tillkomma honom — Han nämnes alldrig ens i tid-
ningarna — 

Rbg har varit ganska pigg, och gått, dels i hjulstolen åkt ut till tam-
burfönstret för att se på sina timmermän. Tyvärr räds jag att med de 
färderna bli slut nu sen arbetarne slutat. Också jag har sednare delen af 
sommarn varit betydligt raskare än i våras — 

Måtte nu rummen i öfrigt bli drägliga, så borde de ju bli beqväma 
nog, ja t.o.m. till antalet nästan öfverflödigt men lära väl vara så små 
att det behöfs. Eljest kunde kanske t.o.m. ett uthyras, dock gör det väl 
kanske ej så stor affär. Blefve de nu blott hjelpligt varma i vinter. Nämn 
stadsdelens namn, kanske man känner, eller på karta får reda på den. 
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Väl högt i vädret komma ni att bo— Hyran als ej dyrare än i H: fors, 
kanske tvertom. Få se när medaillerna passa att sända, kanske med Edel-
felt? Hur är det, har Walter verkligen fått det der diplomet som Akade-
miker från Petersburg? Först i November hemkommer Hannes. Att 
han gensköt Edith i Åbo har jag väl berättadt — Fredrik var (och med 
skäl) förtretad på Walter som ej låtit veta om pengarna framkommit. 
Dunckers bortgång ha ni väl sett i D.bladet.8  

• • 
N. I. T. N:o 38. Första klassen, skön konst hade 355 numror, men 

hvad mer är, en stjerna af första storleken, bildhuggaren Walter Rune-
berg, vackra och erkännansvärda arbeten af Sjöstrand och Stenberg, samt 
flere framstående landskapsmålares taflor — ,hvilka säkert afgifvit ett 
ännu bättre vittnesbörd om den finska konsten, om de sluppit trängas 
med altför mycket elevarbete på den finska konstutställningens väggytor — 

1  Birger Runeberg (1875-1938), son till Edith och J. W. Runeberg. Docent i ki-
rurgi vid HU 1912, e.o. professor i ämnet 1921 o. ordinarie professor 1930. 

2  12. 9. återges i HD första artikeln i en serie om utst. i Neue Dörptsche Zeitung 
som kom ut i Dorpat — jämte hänvisning till att bedömanden också förekommit i de 
båda på tyska utkommande bladen i Petersburg. 

17. 9. notis om att utst. nästsista dagen den var öppen hade besökts av 3 000 skol-
barn jämte sina lärare. 

30. 9. notis att Walter Runebergs marmorgrupp Psyche och sefyrerna hade flyttats 
från utställningen till UB. »Det ädla konstverket är som känt fortfarande till salu.» 

10. 10. ingår »En vandring genom konsthallen vid utställningen i Helsingfors» ur 
Revalsche Zeitung av A. Sprengel »som icke giver andra baltiska skildrare efter i 
överflödande lovord». Huvudintresset på konstutst. låg denna gång i skulpturverken —
mot Runeberg och Sjöstrand kunde hela Finland blicka med stolthet. Deras verk 
ådagalägger det mest fulländade mästerskap. »Kan man väl se något älskligare än 
Runebergs stora marmorgrupp Psyche och sefyrerna, Psyche med Jupiters öm och So-
vande Amor. Varje del, varje linje i kompositionen är av en gripande skönhet ochl där-
jämte marmorns behandling av en beundransvärd finhet ...». 

13. 9. ett utdrag ur Östgöta Correspondenten om J. L. och Fredrika Runebergs liv i 
Borgå. 16. 9. notis om att Kungarne på Salamis under fjolåret kommit ut i Leipzig i ny 
tysk övers. av H. Deuhardt. 18. 9. om Svenska folkets upplaga av Runebergs sam-
lade skrifter som gavs ut av F. A. G. Beijer i Stockholm. »Av denna upplaga skall 
en del av inkomsten överlämnas som hedersgåva till skalden». 

3  Se sista stycket i detta brev. 
4  I brev 9. 11. 76 berättar Walter Runeberg: »Antells Psyche som för närvarande vis-

tas i Carrara för att pungteras i marmor torde komma hit efter någon tid. Momentet är 
då hon upplyfter lampan för att se Amor innan hon skall mörda honom och jag har 
tänkt mig henne fullkomligt upplöst i betraktande glömma allt annat, lampan något 
lutande i ena handen medan den andra medvetslöst öppnar sig för att låta dolken 
falla.» 
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5  Aline Forssman ställde 1876 ut tre arbeten på utställningen i Helsingfors. 1. Amo-
rinens viskning, staty i gips, Rom 1874, 2. Checco, romersk bondgosse från Abruzzerna, 
staty i marmor, Rom 1875, 3. Porträttmedaljong av Walter Runeberg, marmor. — 
Katalogen. 

6  Också äldre arbeten var med på utst. 1876. Så Sjöstrands Vallflicka i marmor, 
modellerad 1873 i Carrara, 1874 på Kfs expo. — Kantelespelande Amor 1868 på Kfs 
expo. I Kfs samling. 

7  Takanen exp. Aino blickande mot havet, staty i gips 1876. Stenberg ett gubb-
huvud — studie i gips från Köpenhamn 1874, i Kfs ägo. Vidare Orestes, förföljd av 
eumeniderna; fotografi efter en staty i gips. Rom 1875. — Katalogen. 

8  Nekrolog i HD 9. 9. 

1877. 
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Borgå d. 23 febr. 1877. 

Mina kära Barn alla! 

... Tack, mina älskade för bref, Lina af d. 9, Lorenzo och Ella af d. 19. 
Lorenzos affär har jag till Fredrik omskrifvit, första dagarna af Mars 
bör den kunna bli uträttad, ehuru Rbg hitsils tyckt att det als icke kunde 
ske innan uppsägningstidens slut, dock tror jag att det skall lyckas mig 
att få honom omvänd från den öfvertygelsen, bara det nu får gå några 
dagar, så att det erforderliga myntet ock hinner utfalla. Runeberg har 
icke varit fullt rask dessa sednare dagar, synnerligen i går då han ej 
sofvit föregående natt, men jag hoppas att det sen har sin öfvergång igen, 
liksom så ofta förr, ty icke är det något enkom nu heller, annat än som 
vanligt att några dagar äro bättre, andra sämre— Nå nu har jag att be-
rätta att jag varit rest till H: fors. Första och väl troligen sista gången 
farit med bantåg. Ditresan följde jag med fru Wallgren och Hannes kom 
vänligen och följde mig hem. Vi hade litet otur i att få yrväder, så att 
tåget några gånger måste stanna och vi kommo fram en timme eller 
halfann sednare än sig bordt. Något särdeles obehag vållades oss dock 
just icke häraf. Hos Tengströms der jag bodde var alt i godt skick, utom 
Nattu som länge skralats. Hon ser affallen ut och lider, som jag tror, 
mest af nervösa åkommor. Huru mycket hon än är belåten med Roberts 
flamma, så tyckes hon icke kunna finna sig uti att för hennes skull känna 
sig som hon tycker, lemnad, och lider deraf. Jag tror att minsann Sofi ej 
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heller mindre tycker sig öfvergifven och saknande. Carolina lär häri som 
i mycket annat vara den mest sansade. Robert är naturligtvis mycket lyck-
lig. Johanna tycker jag bra mycket om, hon är snäll. Hos Hannes och 
Edith voro vi min andra H:fors dag på middag. Nätt och fint der, som 
alltid. Ester och Birger voro högst behändiga och outtröttliga, och Ester 
mycket undervisande mot Birger. Professionsfrågan går ej ur en fläck. 
När nu ändtligen för par veckor sen var fakultets möte, blef åter upp-
skof, emedan Pippingsköld ej ansåg sig haft nog af de två månader som 
förflutit sen disputation, utan ännu begärt betänketid till sitt utlåtande. 
Smirnoffs 1  disputation har icke blifvit godkänd, men ehuru sålunda Han-
nes väl egentligen numera ensam qvarstår, så lär ändå besvärstid måsta 
äga rum. Törngrens besökte jag, äfven »Fastrarna». Gabriel och Mina äro 
sig lika. Icke förekommer Gabriel en dag ens äldre sen sist. Rörlig och 
pigg vid sina snart fyllda 76 år. I påsk lofva de komma hit. Frågan om 
förening emellan båda theatrarna tycktes lifligt omordas, jag kunde dock 
ej höra något naturligtvis. Finska theaterns nätta pretensioner se ni i 
tidningarna omordade något. Även Borgå bladet' hade en god bit derom 
i bref fr. H:fors. 

Vet ej om jag nämnde sist att jag blifvit ombedd lemna bidrag till 
Finsk tidskrift, i nästa häfte kommer nu »Knöcklan», som Lorenzo och 
Ella känner. Genom Rob. Castren har jag ock från C. G. E. fått ett slags 
»pater peccavi», angående hans beteende emot mig och Sigrid Liljehalm. 
Han tyckes nu på alt sätt vilja byta skinn. Också en ytterligare begäran 
att jag framdeles måtte »understödja» tidskriften.3  Icke alldeles utan 
att ej den syndiga tanken fallit mig in, att han, just för tidskriftens gynn-
sammare mottagande i Sverge, anser bäst att visa sig i godt förhållande 
med Rbg, liksom t.o.m. med Walters bedömmande taga annan ton, med 
anledning af det vänliga bemötande Walter i Sverge mött. Och hvad 
mig åter beträffar, så är naturligtvis bidrag af mig bevis på att Rbg 
står i godt förhållande till tidskriften. 

Från Robert hade jag bref med begäran från Wieselgren att få fotografi 
af Walters dansande gosse för att i N. 1. T. intagas. Nog har Fredrik lofvat 
härom bestyra, ehuru det blir besvärligt och dyrt, då gossen måste bäras 
till fotografen. Att han med lappade foten står hos Tengströms vet ni 
väl. Snäll och täck är han som alltid. Emellertid är det nog bra att han 
kommer i N. I. T. och jag har uppmanat Rob. att äfven be Wieselgren 
berätta att gossen i anseende till en ringa skada på foten säljes för 2,500 
m, det vill säga att jag tillade att jag ej fullt säkert minnes om detta var 
priset, men när fotografin afgår, får man väl säga det säkrare, nog lär 
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väl Fredrik veta det. Att Hovings ex. tillhör konstföreningen, sågs i 
D:bladet. Ekmans medaillon4  medförde Hannes till H:fors som begärt 
var. Inbringar dess gjutning något åt Walter? Få se hur det går med. 
Forssa devidend för detta år med anledning af den stora eldsvådan. In-
verkar kanske ännu ej på nästa utdelning, men troligen på följande ... 

1  Georg Smirnoff (1840-96). MKD 1871. Docent i syfilidologi 1885. E.o. profes-
sor 1894. 

2  I Bbl 21. 2. 1877 ingår som ledare ett »Hufvudstadsbref» undertecknat -n. Redaktör 
vid denna tid: B. L. Cajander. 

3  Fredrika Runeberg 362. 
4  R. W. Ekman, Åbo 1867, nr 62 i katalogen över Walter Runebergs skulptursam-

ling. Borgå 1961. 
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28 Aprill. [1877). 

Förhoppningarna om fortgående förbättring sveko tyvärr, tillståndet har 
småningom försämrats. Ännu äro krafterna bättre än man vågat hop-
pas, men aptitet ingen. Hannes hemkom i går middags, återreste i mor-
gons. Återkommer i morgon middag. Just nu har jag ur tidningar läst 
för Rbg och han orkat höra. De hemresande lära f.n. vara i Berlin. 
Skall väl snart låta höra härifrån åter. Hannes anser det vara det gamla 
mångåriga onda som förvärrats nu.1  

Må. 

1  Paus i brevväxlingen på mer än tre månader kring Runebergs sista sjukdom och 
död 6. 5. 1877. Se BAS 354-76, och min avhandling om Fredrika Runeberg 484 f. 
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Borgå den 5 aug: 1877. 

Min snälla Lina! 

Det inneliggande brefvet från Ella emottog jag ren i går eft:middags, 
men hann ej med att sända det till Dig, emedan här just pågick den 
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ledsamma förrättningen, bouppteckningen.1  Jag ville dock få äfven sjelf 
tillägga några ord: först och främst en hjertelig tack för den tid jag hade 
glädjen att få ha Er hos mig och för all kärlek och vänlighet Ni bevisat 
mig. För det andra ville jag meddela att jag i förrgår hade bref af Fred-
rik• från Tiflis af d. 26. Resan hade varit i många afseenden »otroligt 
intressant». Lofvar derom beskrifning i D:bladet.3  Torde få vänta flere 
dagar innan sakerna hinna fram öfver Kaukasus, »med oxehjelp». Mötts 
af mycken välvilja. Röda korsets ombudsmän tjenstvillige och förekom-
mande, besörja transporterna. Finnar, påräknade att träffas, bortresta. 
»Behöfliga äro vi här», massor af sårade finnas och väntas snart afgö-
rande drabbningar — Mouktar pascha lofvat inom två veckor dricka the 
i Tiflis, torde dock ej bli af. Ryssarne samla betydande förstärkningar och 
snart går det löst — »Ledsamt att vi ännu få vänta temligt länge innan 
vi kunna komma i verksamhet» »Här i Tiflis utmärkt väl, utom den 
förfärliga hettan. Otroligt egendomligt att se Europeisk civilisation midt 
in i österlandet med dess pittoreskhet, dess snusk och egendomlighet. Be-
skrifver litet derur. Roligt vore om Mamma kunde förmå Walter och 
Lina att skrifva — Det der var nu ett extrakt af brefvet. 

När detta framkommer är antagligen Walter rest. Få nu se när han 
återkommer. För en stund sen reste Hanna och Ludvig till landet, Han-
nes som hitkom i aftse, på sjukbesök, återkommer till middagen men re-
ser med de sina alla i morgon. Robert blir qvar, Ludvig återkommer i 
morgon afton, vi få nu på allvar börja med ordnandes af Rbgs litterära 
qvarlåtenskap och papper. 

Hinner nu ej mera. På det alra varmaste klappas och hälsas Nino och 
Wasti.4  Till Förälldrar och syskon ville Du hjertligt hälsa. 

Din gamla tillgifna Må 

1  J. L. Runebergs bouppteckningsinstrument förvarat i rådhusrättens och magistra-
tens gemensamma arkiv i Borgå är offentliggjort av filmag. Gunnar Mårtenson i HLHS 
18-19 s. 120 f. 

2  Anställd av Röda Korset som läkare i rysk—turkiska kriget 1877-78. 
3  Korrespondenser signerade F. till HD från Erivan, där ambulansen då var för-

lagd, ingår 22. 9., 11. 10. o. 20. 11. 
4  Wasthi föddes 4. 10. 1876. 
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D. 20 aug. 1877. 

Mina kära Barn! 

... Vi ha här arbetat flitigt i flere veckor med ordnandet af Rbgs litte-
rära qvarlåtenskap, och då Rob. ej kunde dröja mer än några dagar och 
Ludvig endast tidtals så har jag nödgats dermed hålla strängt ut.1  Nu 
börjar det något reda sig, men skulle behöfvas att äfven Walter om möj-
ligt kunde komma och litet vara med om genomseende och väljande, 
men framför alt, att afgöra om sjelfva affären. 

Den står nu så att Rob: i nu just emottagit bref frågar om vi äro 
ense om att ge honom fullmagt att afsluta den med Hoving. Sålunda 
skulle han först ha fullmagt, så lydande: ungefär: Fullmakt för Ingeniör 
Rob. Runeberg att å våra vägnar afsluta kontrakt med bokhandlar Wal-
ter Hoving angående förläggande af Professor J. L. Runebergs efter-
lemnade skrifter. 

Datum 
Namn. 

Så ungefär skulle kontraktet lyda: 
Emellan Bokhandlaren. W: Hoving å ena sidan, och Professor J. L. 

Runebergs arfvingar å den andra har följande öfverenskommelse i dag 
blifvit träffad: Herr Hoving förbinder sig att, förutom korrekturläs-
ningen, öfvertaga hela omsorgen om, samt kostnaderna för utgifvandet 
och försäljningen af en upplaga 5,000 (?) ex. stark, af J. L. Runebergs 
efterlemnade skrifter, samt att inom utgången af ? månad hvarje år re-
dovisa för densamma. Deremot tillerkännes Herr Hoving rättigheten att 
från brutto inkomsten genast godtgöra sig för alla hafda kostnader i och 
för ifrågavarande upplaga. Återstoden, eller nettobehållningen, förde-
las sålunda att 85 % öfverlemnas åt Professor Runebergs arfvingar, 
samt resten, eller 15 % tillfaller Herr Hofving. Så snart kontrakt blifvit 
uppgjort om en särskild upplaga för Sverge får den nu ifrågavarande 
upplagan ej derstädes spridas — 

Meningen är få ut boken till jul, derför mycket brottom att hinna med 
alt. Kommer Du Walter ej alldeles snart hem, så skicka den begärta 
fullmakten, om du mot saken intet har att invända. 

Här är dessutom stort behej i huset, har utrymt blå kammarn, der har 
målats för Strömborgs, och vid utflyttningen hade jag nöjet se att bar- 
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nens nattoro ibland, åtminstone ej kunnat förorsakas af rödmän i sängar-
na, ty de voro alldeles fria från slikt otyg. Nu har jag låtit ta ned köks-
tapeter på en vägg och der sätts just i dag nya och möbler står här midt 
på golfven — Altså stor »trapage». Kan ej skrifva om sådant som jag nu 
gerna ville, måste skona ögonen. Att Ella har en 11 marks flickat har 
väl Lorenzo meddelat. 

Gud vare med Er, mina dyra kära — Helsa hjertligt förälldrar och sys-
kon— Hanna som skrifver rent i stor ifver här, hälsar likaså. Säg små 
ungarna att farmor har dem så kär. 

Gamla Mamma -- 

1  En redogörelse för arbetet med Efteri. skrifter och de närmare principerna för 
det ingår i min avh. om  Fredrika Runeberg 490-94. Första volymen 367 sidor — som 
omfattade dels dittills otryckta arbeten, dels sådana som förut blivit tryckta endast på 
spridda ställen, främst i HM åren 1832-37, kom ut hösten 1878. Redan 17. 11. tackar 
Lina för det ex. som de fått sig tillsänt till Paris. Under vårvintern 1879 kom den andra 
volymen som omfattade dramatiska dikter och brev på sammanlagt 388 s. Det tredje 
bandet — också det omfattande 338 sidor — innehöll Runebergs skrifter på latin, dels 
akademiska specimina, dels tal hållna vid Borgå gymnasium. Samma dag Fredrika Ru-
neberg avled — den 27 maj 1879 — ingick en notis i HD att tredje bandet hade 
kommit ut i bokhandeln. Verket var fullbordat. 

2  Den lilla flickan fick i dopet namnet Elsa. 

202 

Borgå den 12 Sept. 1877. 

Mina älskade Barn! 

Så länge Ni äro inom Finland är det mig dock ännu som om jag ägde 
en liten smula qvar af Eder, när ni rest den långa vägen då ären I först 
rigtigt borta! 

... Jag måste nu litet orda i affärsväg först. Ännu har icke Gio af-
slutadt och lemnat boupptecknings instrumentet. Detta är tråkigt då jag 
så gerna hade önskat att få lemna mina barn en hvar sin del, så mycket 
åtminstone som nu kan fås löst, hvilket väl kanske icke kommer att 
alldeles fylla 5,000 m. Emellertid skulle jag utan olägenhet kunna för-
skottsvis utbetala en 1,000 m om så är att Ni behöfva. Detta behöfva 
ni icke af krus underlåta att anlita, jag har just derföre hållit denna 
summa inne. Skrif derföre om och under hvad form hela, eller en del 
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af summan bör till sändas Eder. Skulle ni erna resa så snart att ej bref 
fram och åter hinner gå, så telegrafera orderna hit. Så snart jag får bo-
uppteckningen ordnad, skall jag väl söka ställa så att på Eder del komma 
papper som lätt låta realisera sig, eller om möjligt, åtminstone delvis, con-
tanter, ty nu är dåliga tider att sälja papper. När slutligen gården med 
hvad den omfattar, på ett eller annat sätt realiseras så borde väl Eder till-
falla ungefär hälften emot hvad Ni nu har att få. Ännu vet jag väl ej 
hvad som det under utgifvande varande häftet kan afkasta, liksom ej hel-
ler hvad från Beijer kan komma, men vill alt väl, så borde väl derifrån 
dessa båda håll också något tusen vara att förvänta. 

En alldeles icke ledsam öfverraskning drabbade mig i går aftons, då jag 
hade bref af Hannes och han skref att jag verkligen har att få såväl 
tjensteåret som ett nådår af Runebergs pension, ehuru man redan hade 
behållit pensions brefvet och förklarat att jag ej skulle få mer deraf, men 
det skall ha varit en illa underrättad tjensteförrättare som misstog sig om 
kuraljerna. Jag har således för två år framåt ett ganska öfverflödigt lefve-
bröd sammanräknat med intressen. Skulle jag dessutom, som det säges, 
ännu få en personel pension så blir jag ju orimligt rik. Troligen, tänker 
jag, utfölle den väl dock ej innan nådåret utgår. I hvarje fall kan jag såle-
des anse mig trygg, äfven om jag ännu skulle lefva mer än två år, ty till 
dess måste väl i alla fall gården under en eller annan form realiserats, och 
derifrån åter ett tillskott att uppbära ränta af, inflyta. Jag anser mig nu 
således som en »rikas junkari» och tänker göra mig alldeles beqvämt på 
gamla dagar — Ehuru icke någon vän af förhemligande och hemlighets-. 
krämeri, tillägger jag dock att dessa affärsdetailler dock icke äro för all-
mänheten. Anser Ni er vilja, hvad Er sjelfva angår deraf, lemna Linas 
förälldrar någon upplysning, så är det en annan sak. 

Troligen reser jag, om vädret är lämpligt, nästa vecka till Helsingfors 
på någon dag. Så vidt jag nu tror, blir väl ej någon flyttning af för mig. 
Kan jag få mig der ett stadsqvarter att ibland begagna, det såge jag gerna, 
och kunde så småningom se huru det kunde falla sig att alldeles ditflytta 
längre fram om jag lefver. 

Hur det gått med liten Ninos byst' som Walter var snäll och lofvade 
mig, vet jag icke. Skall väl i H: fors hos Hannes göra förfrågningar. Esters 
lilla bysthufvud har stått ute i regnet och blifvit så fin och slät och ser 
helt nätt ut, endast att den påminner om alla afhuggna hufvuden der 
borta i södern — 

Så väl genom bref från Fredrik som genom dylikt från honom till Char-
lotte har jag ej så längesen hört af honom. Han tyckte det var ledsamt 
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att lemna Daratschitschag, de hade det der så bra »som på det trefligaste 
sommarnöje». Krohn och Bäckvall 2  voro resta till Tergukassovs högkvar-
ter för att öfverenskomma om sårades vård. Fredrik stannade, i följd af 
lottning qvar för att sköta den ende patient de hade, och hvilken lemnats 
dem från ett ryskt militair hospital nästan döende och på hvilken förrätta-
des en i veckor försummad operation och hvilken de nu ändå hoppades få 
till lifs. Emellertid skulle bagaget och de flesta personerne flytta till Eri-
van, der nu årstiden möjligen ger anledning att hoppas mera sundhet, och 
dit Fredrik om några dagar hoppades kunna föra patienten. Det ser nästan 
ut som om en viss afvoghet eller afund eller hvad det kan vara, skulle 
sätta sig emot att låta ambulansen komma i full verksamhet. Få de patien-
ten frisk, hoppades Fredrik deraf stor heder för ambulansen.2  

Farväl mina älskade! Åhå, snart snart resa ni åter. Hur vackert det 
varit i dag. Helt sommarvarmt — Klappa och hälsa små ungarna från 
gamla farmor. Elfving, Vendla och »syskonen» hälsas alla vänligen. 

Gamla Mamma R Runeberg. 

Då vädret nu blef så vackert, så fattade jag hastigt beslut att ännu låta 
måla ett par golf, salongen och kabinettet. Möblerna utbäras som bäst, i 
morgon målas — 

Nyss omtalades i Dagbladet sådan der behändig kokapparat, säkert dy-
lik som Er. Jag tror den hette cuisine a la minute. Gerna ville jag ha en 
sån, men från Paris blefve det större möda med transporten än piecen är 
värd. Undras om man finge sådan nånstäns här i landet? Kanske kan 
Rob. skaffa från Petersburg — 

1  Porträttbysten i bränd lera av Nino Runeberg som barn nr 39 i katalogen över 
Runebergs hem. Borgå 1970. 

2  Den språkkunnige ,dr Leopold Krohln, som varit med som läkare både i tysk-ös-
terrikiska och fransk-tyska kriget, organiserade och ledde ambulansen. Till den hörde 
två underläkare — Per Alfred Bäckwall (1848-96) och Fredrik Runeberg — en 
ekonom, tre fältskärer, sex sköterskor, två hjälpkarlar och kökspersonal. Den 9 juli 
1877 avsändes ambulansen, som kunde ta emot 50-60 patienter, från Helsingfors 
till Petersburg och därifrån till Erivan vid foten av berget Ararat i Kaukasien, nu-
mera huvudstad i sovjetstaten Armenien. Senare var ambulansen stationerad i Tiflis, 
Grusiens huvudstad. 

Dr Krohn har i tryck redogjort för ambulansens verksamhet och artiklar både av 
Krohn och Runeberg ingick i HD. Otur var att ambulansen inte blev rätt placerad. 
På kaukasiska frontavsnittet fanns få sårade, patienterna bestod mest av på annat sätt 
sjuka. Mot slutet av kriget inrättades ett sjukhus för sårade krigare i Helsingfors. 

Jfr Historiallinen Aikakauskirja nr 3. 1965. S. 205 skriver professor Erkki Kansanaho att 
den ene av de två underläkarna var J. W. Runeberg, vilket härmed får sin rättelse. 
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Det var inte professor J. W. (Hannes) Runeberg, utan hans yngste bror med.kand. Fredrik 
Runeberg som följde med ambulansen och stod bakom signaturen F. i breven från Eri-
van i HD. 
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Borgå den 22 Sept. 1877. 

Mina kära Barn 
Lina och Walter, Nino och Wasti! 

Då jag hoppas att detta ännu kan nå Eder innan afresan, så vill jag skrifva 
några rader med tillönskan af en god och lycklig resa och alt godt vid 
framkomsten till och vistelsen på den fremmande ort som ju nu dock är 
Edert hem! Måtte Nino och Vasti ej heller finna resan besvärlig, deri-
genom görande den svår för Er alla. 

Nu har jag varit i H.fors reste tisdag återkom fredag. Liten Ninos byst 
fick jag, nätt och täck som den är — Skada att han ej fick en make i 
Ester. 

... De Belgiske lärde som Rob. Castren färdades med från Stockholm 
hade redan i Åbo förvånats öfver att här påträffa en sådan stad, och i 
H:fors blifvit alldeles slagna af förundran — Walters arbeten på bibliote-
ket hade rågat deras häpnad. Något sådant hade de då ingalunda väntat 
att få se — 

Från Fredrik bref i går, men som det ej just innehöll stort annat än 
hans i Dagbladet för i dag införda correspondens, så vet jag just intet att 
derur säga. Att de nu ha sina platser fyllda ha ni väl sett af telegrammet 
för några dar sen. Måtte de nu ha tur att göra goda kurer — 

Föga kan jag tänka på att flytta till H:fors då alt här står orubbadt. 
Huru lemna det? En och annan af sönerne tyckes nu ock börja inse svå-
righeterna af att bibehålla gården, men dels kommer väl i intet fall 
köpare att bjuda sig, alla tro att vi erna behålla den, dels sägas conjunktu-
rerna för försäljning nu vara alldeles dåliga så att nog får jag sitta här. 
Gerna hade jag velat hyra mig ett stadsqvarter i H:fors, men det tycks 
ej heller gå i lås dermed — 

Till d. lsta december lär Fredrik ha engagerat sig. Går alt väl borde vi 
altså få honom hem till jul. 

Är Grefv: Waval beställd i marmor efter någon tidning berättade att 
den skulle fullbordas i Paris? 
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Autografierna ha sina svårigheter. Vill försöka hitta något lämpligt. 
Några stunder sysslade Hannes och jag åter i H.fors med Rbgs papper —
När de bli färdiga vet jag ej. En fråga om de latinska sakerna och deras 
framtida utgifvande har vållat något förhandlingar när saken reder sig 
skall jag väl skrifva derom. 

Medan jag var i H: fors hade en brillant trädgårdsmästare från 
Forssa med Ekbloms2  besökt mina vexter, hvilka dock stå sammanpackade 
illa mest i tamburen för golfmålningen De skola ha vunnit mycket bi-
fall — par golf målade, salongsmöbeln beklädd, något mattor köpte jag 
i H: fors, bör bli en hop hyggligare nu i rummen — 

... Namnteckning af Rbg finnes icke annorlunda än på någon sån här 
liten lapp som jag laggt in i kuvertet. 

• • 

1  13. 9. ingår i HD en notis ur AU som berättar att Walter Runeberg stadd på 
återresa till Frankrike för närvarande var sysselsatt i Åbo med att modellera grevin-
nan Gustafwa von Essen, f. Armfelt. Porträttbysten skulle konstnären sedan slutföra 
i Paris. 

2  Ölbryggaren, kommerserådet R. W. Ekblom jämte sin hustru Emma, f. Westling. 
Ekblom var bl.a. kårchef för FBI i Borgå 1875-87, ordf. i drätselkammaren 1887-
89 m.m. 
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Borgå d. 16 oct. 1877. 

Mina kära Barn! 

Detta adresserar jag nu till Paris, antagande att Ni vid samma tid som 
brefvet hinna dit. 

... Tack för Edra bref i sista stunden före afresan skrifna. Jag längtar 
att höra huru resan gått. Vädret har här ändå icke varit det sämsta octo-
ber väder. Visserligen stundom regnigt, men ej heller jemnt det och rätt 
mildt. Måtte nu barnen ej haft det illa. Nino står der just vid min soffa 
och tittar så nätt ned på gamla farmor, när jag sitter der på min vanliga 
plats, just invid — bysten naturligtvis. 

Änd[t)ligen fick jag nu för några dagar sedan boupptecknings pap-
peren, och då Hannes i söndags på några timmar hitkom, så företogo vi 
oss att skifta värdepapper och reverser, som jag så länge önskat att få dela 
åt Eder, mina söner. Jag hade visserligen ännu i sista stunden från som-
liga, mest Fredrik som ej så noga kände mitt beslut i saken, uppmaning 

500 



att behålla alt, som han ock trodde »varit fars mening». Fredrik torde va-
rit den ene af sönerne i hvilkas närvaro Runeberg engång yttrade det jag 
skulle behålla alt, men jag svarade då genast att om än jag skulle öfver-
lefva honom, så ville jag af hans vänliga afsigt icke begagna mig mera, 
än blott så till vida att jag i följe deraf ansåg mig berättigad att hur 
mig skulle godt synas, fördela förmögenheten. Från Lorenzo hade jag 
dessutom uppmaning att nu lemna honom utan arfslott för att ersätta den 
summa han häromåret fick hemifrån. 1 följe deraf uppgjorde jag, så godt 
jag kunde minnas, en kalkyl öfver hvad ungefär sönerne en hvar fått 
hemifrån efter studiitidens slut. Deraf syntes att Ludvig Lorenzo och Fred-
rik fått ej så alldeles mycket olika. Möjligen ett eller halftannat tusen-
tal mindre åt Ludvig, och högst två tusen mindre åt Fredrik. Att Walter 
visserligen ej fått mera än de sex hundrade till utstyrselhjelp, men troli-
gen genom utrikesvistelse blef något dyrare under studii tiden, synnerligen 
som de äldste då hade fritt hos Bergm, men i synnerhet att då Walter af 
honom fick en lott, så stor att han deraf haft i årlig inkomst lika mycket 
som nu skilnan emellan hvad de tre nämnda erhållit mera än Walter, så 
tycktes ej orättvist att han fått hemifrån så mycket mindre som ett års 
Forssa devidend att Robert fått nästan ingenting efter studiiåren, ehuru 
han derunder väl torde blifvit den dyraste af skäl för vidlyftigt att här 
omorda utrikes vistelse, tidigt uppehåll i H: fors mm. samt förnämligast 
att han alldeles icke behöft understödjas utan gjort sig mer än nog in-
komster, samt slutligen att äfven Hannes haft så pass goda affärer och 
derför ej heller fått just mer än 1,000 m. efter studiitiden. Altså har ej 
stor orätt just tyckts ske någon, och kan ju Fredrik och Ludvig ännu om 
så passar, framdeles få något tillskott, och främst Hannes om hans affä-
rer försämras, som nog kan hända i följd af professions krånglet och barn 
skaran ökas. Också Robert kan ju komma i bakslag och vid min död, om 
ej förr, kan ju de hittils sämre lottade få något mer i stället, om de äro 
i behof deraf och deribland har jag äfven nämnt Walter i den redogörelse 
jag till i finland vistande söner aflåtit — Att nu dela olika och lemna 
Lorenzo utan, syntes mig icke skäl, som sagt äfven af det skäl att han 
verkligen ej fått mycket mer än en del af Er andre — 

Hannes och jag skiftade nu sålunda så jemnt vi förstod°. Ludvig, Lo-
renzo och till en del af summan Hannes återfingo för sin del en hvar si-
na reverser på skulder till hemmet. Walter Robert och Fredrik och för 
en liten återstående summa Hannes, fingo värdepapper. En hvars lott 
blef nu sålunda 5,000 m. sedan jag lagenligt behållit lika stor summa 
som allas Edra lotter tillsammans, men då det ej räckte fullt till sålunda, 
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så står boet ännu hos mig i skuld på nära 3,000 m. som jag äger att få 
när åter penningar för ett eller annat inflyta. Alla värdepapper beräknades 
efter dagens kurs, altså orimligt lågt värderade, så att skulle ni kunna en 
hvar tills vidare behålla dem och landets penninge ställning åter förbätt-
ras så att värdepapper åter skulle stiga så borde för dem fås något mer. 
Att nu sälja sådana är mycket ledsamt, och t.o.m. svårt att kunna finna 
köpare als, pengar finnas icke, altså inga pappersköpare. Alt följder af 
detta otäcka rysliga krig. Då nu Walter lär behöfva pengar, så funderte 
jag med Hannes hur det bör ställas. Han tyckte att man hellre borde taga 
upp lån tills vidare Skulle nu Beijer insända hvad han lofvat, så att man 
finge kontanter att röras med, så kunde alt lätt rangeras, men jag räds 
dermed dröjer. Nyblom den ena af revisorerne öiver svenska upplagan är 
rest till utlandet, och jag räds hans hemkomst, när i verlden den blir, 
afvagtas — 1,000 borde jag väl kunna försträcka, men dertill behöfs att få 
ut från Sparbanken, och den är ej skyldig att utlemna mer än 50 m inom 
kortare tid än 2 månader, och har förmodligen ej pengar att göra det förr. 
Visste jag nu säkert att så borde ske, så skulle jag nu i lördag uppsäga, 
då det skulle fås i medio december och man kunde diskontera emeller-
tid och få pengar. Skrif nu med första möjliga hvad Walter tror sig 
behöfva och huru snart, så få vi väl ställa i tid. Nu är ej tider att i 
sista stund räkna på att få mynt, äfven diskontering drar alltid åtminstone 
litet tid. 

Sedan papperen voro delade, lottades mellan dem som skulle få hvarje 
del, och på Walters del blef då: 

Två rysk engelsk jernvägs obligation å tillsammans 150 p. 2,850 m 
En aktie i Wiborgs mekaniska verkstad 1,000 
5 st aktier i förenings banken 875 
6 st dito i mejeribolaget, nominelt 300! ! 100 
Contant 100 
För att fylla summan antages upplupna räntor till 75— 75— 

Summa 5,000 m 

Så till vida lär du fått bästa delen, som rysk engelska lånet lär vara 
bästa pappren och på den del Walter fick, var största summan af dem. 
De äro nu nemligen beräknade till endast 19 m för pundet, och ha stund-
om stått ända till 27 tror jag. Föreningsbanks aktier fingo ni alla lika, de 
stå nu till 175, men betaltes tidigare i år med 220 å 210. Någon redo-
görelse närmare försöker jag ej ens att i bref åstadkomma, ehuruväl jag 
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har alt ordentligt upptecknadt — Nu ber jag Dig, Walter, vara snäll och 
skrifva på ett papper att Du förklarar Dig nöjd med det skifte af reverser 
och värdepapper som af mig förrättats den 13 dennes och dervid du på 
Din del erhållit 5,000 fm, och derunder teckna ditt namn. Jag antager 
Dig neml så vara, och anser mig böra ega en sådan försäkring då åt-
minstone vid min död om ej förr, lätt kan hända att fremmande perso-
ner, t.ex. förmyndare för barnbarn eller fodringsägare eller dylika kunna 
komma att hafva ord i laget och bäst är att förebygga möjligt krångel — 

Huru och när gården skall kunna försäljas är omöjligt ana i dessa pen-
ninglösa tider. När det sker bör Ni väl ock ha att vänta något tillskott, 
likså af det blifvande häftet och diverse annat af mindre värde — 

Nu äro ögonen trötta och jag törs ej skrifva mer. Har heller ej mycket 
att säga, annat än att Hannes medhemtade Ester som nu är hos farmor 
till trefnad. Mest är hon dock hos Strömborgs hos Ida. Bra snäll och 
söt är den ungen, det är visst. Att R. Castrens bröllop 1  försiggått hörde ni 
väl genom Er Fredrik. Nog märker jag att Ni ändå ej ha begrepp om hu-
rudan nattuggla jag är då Lina trodde att jag skulle fara till bröllops. 
Tvenne gånger har jag varit att spatsera, eljest ej ute als annat än till 
grafven — Ja, de granna toilettartiklar ni gett mig bevisa ock att ni ej 
vet hur jag är — Troligen ha ni ej nu sett D.bladet och veta altså ej att 
jag fått en lifstids pension af 2,500 m,2  utom de 700, (Dagbladet säger 
orätt 1000), som jag får af skolstaten som alla lektors enkor — Dessa pen-
sioner torde jag ej få innan nådårets slut, hvarpå jag förlorar 400 m 
om året, som jag nu medan det varar, har mindre i års inkomst. Jag var 
nemligen berättigad att få och fick tjenste och nådår, ehuru det först 
sades jag ej skulle få. 

... Visst böra Ni läsa D.bladet om ej annat så för att höra af Fredrik. 
Du må väl ej ha underlåtit att prenumerera, Walter! Skulle så vara, så 
låt mig genast veta, så skall jag se till att sända Er för de två återstående 
månaderna af året härifrån, ehuru ni då få dem gamla, samt kanske för 
Oktober månad ock? 

Jag pratade med Theodor Lindh om hans bekantskap med en förf: 
på Sicilien.3  Det var märkeligt hvad den herrn visste mycket om Fin-
landfsi författare och framstående män. Äfven »den stora skulptören», 
(Runebergs son) kände han — 

Hälsa så hjertinnerligen de små barnen. Måtte nu Nino på fullt allvar 
ha raskat upp sig. Nog hoppas jag det ock att så är. Naturligtvis måste 
ju Wasti vara stolt och kommenderande som hennes Namne Drottningen. 
För resten betyder det mindre än intet om hon så är. Gud vare med Eder 

33 — Fredrika Runeberg 503 



alla och gifve Er glädje och hälsa — Nog borde ju Du Lina nu ha bra 
trefligt då Du har Elise hos Dig. Bra lugnt måste nu ock Walter kunna 
vara vid sitt arbete och äfven eljest ej så stänga sig från det allmänna 
lifvet, då han vet Dig icke vara ensam. Och visst bör och måtte han söka 
utveckling i verldens lif, ej blott i hemmets. 

... Så litet fransysk till sinnes jag än är, så är dock t.o.m. jag nyfiken 
på att höra resultatet af den i går i Frankrike skedda omröstningen -4  

För att möjligen undgå att lemna vidare skriftligt, gaf jag åt Mr Berton 
sekreterare vid »Tablettes biografiques» utom adress på Scandinaviska 
bokhandeln, äfven Walters dito (ej atelierns som jag ej vet, men ville 
ha). Han torde väl ej behöfva begagna den. Roligt vore veta om nån 
känner till hela tidskriften. 

Se så, nu bref från Fredrik. Alt väl. De ha nu fullt opp med arbete 42 
patienter »präktiga karlar raska och glada och en rigtig förnöjelse att 
ha att göra med». Nu kom Strömborg från H:fors. Man hade der beslu-
tit att af de många sårade från Balkan balfön som nu spriddes kring hela 
riket emottaga 150 i H:fors, men nu har underdånigt fjesk sagt åt Kej-
sarinnan att man tar emot 400 !!! 

Jo nog visades mig hos Tengströms gåfvor som de fått af Eder. Mest 
tyckte jag om en bricka lackerad. Naturligtvis ej jemförd med Topelii 
byst ... 

1  G. m. Lotti Pipping (1856-1943), dotter till professor Joakim Wilhelm Pipping och 
Lovisa Josefine Kellgren. 

2  Under rubriken Statspension åt Runebergs änka ingår 6. 10. en notis i HD om 
livstidspension på 2.500 mk för Fredrika Runeberg. Pensionen utgör ett tillskott till 
den pension på 1.000 [ !j mk som fru Runeberg får uppbära ur ecklesiastikstatens 
Inke- och pupillkassa. 

3  I mars 1877 kom från Messina en diktsamling med dedikation av Tomasso 
Cannizzaro till Theodor Lindh i Borgå. Denne sicilianare var livligt intresserad av 
Norden, ville lära sig svenska och översätta nordiska diktare. De två författarna bör-
jade brevväxla. Bland andra bokgåvor sände Lindh en svensk grammatik till sin 
korrespondent och skrev försöksvis sina brev till en del på svenska. Hösten 1882 låg 
Cannizzaros lyriska översättningsantologi Fiori d'Oltralpe på Lindhs bord, en volym 
på 347 sidor i tätt tryck. — Arvid Mörne, Lyriker och berättare 90 f. Helsingfors 1939. 

4  HD följde uppmärksamt kriserna i Frankrikes inre politik, republikens definitiva 
införande 1875 och republikanernas allt starkare ställning. Vid nyvalen den 14 okt. 
1877 vann oppositionen sin stora seger, så president Mac Mahon som närmast förde 
en klerikalt betonad högerpolitik i samarbete med monarkistiskt sinnade rådgivare 
snart tröttnade på politiken och avgick den 30 jan. 1879. 
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Borgå d. 3 November 1877. 

Mina kära Barn! 

Tvenne bref har jag nu att tacka Dig Walter för från Köpenhamn och 
från Paris. Godt att veta Eder nu väl och vackert framkomna, måtte nu 
hälsa och all trefnad följa Eder i detta Edert nuvarande hem — 

... Huru det går med insamlingen till minnesvården 1  har jag ingen 
aning om. Den till grafvården2  tyckes göra ren fiasko. En 5,000 m lär 
hittils ha influtit, och då äro landets flesta städers redan gifna från lands 
bygden blir väl rent af intet. Det som nu ensamt synes ha förmåga att 
ändå få något pengar är röda korset och i allmänhet hvad som går till de 
sårades vård. Kejsarinnans million står dock än att betala — Nej icke får 
jag ge mig i långa allmänna resonnementer nu, om ni ej fått D.blad ännu 
är mycket tråkigt, såväl ur det allmänna lifvet är nu mycket att veta, 
såsom ock ur det enskildta hvad oss angår.3  ... I gårdagens tidning stod 
att Hannes nu ändtligen lär ha blifvit utnämnd till professor. Måtte det nu 
verkligen så vara, hans affärer hinna ju ock alldeles bli i oordning med 
att år efter år lefva utan inkomster, eller med åtm: föga sådna. Alla no-
ticer från Ambulansen och Fredrik, skulle väl ock intresserat er, att något 
relatera derom är mig omöjligt, men om fredrik har jag nu det ledsamma 
att säga att han varit sjuk, haft inflammation i lungsäcken. Charlotte ha-
de i förrgår bref af honom, deri han sagt sig en tid varit matt och slut-
ligen kommit underfund med att han hade en vatten utgjutning i lungan. 
Han hade legat 3 dagar mellan lakan, men var då han skref så mycket 
bättre att han orkade sitta uppe och skrifva brefvet. Samma dag som 
brefvet framkom, kom ock telegram från honom, deri han sade sig ej 
mera ha feber, och ha varit en gång ute. Hannes skall säga att efter febern 
är förbi och han fått gå ut, så är faran förbi. Alldeles utan oro kan jag 
dock ej vara. Röda korset har officielt förfrågat sig om ambulansen vill 
qvarbli öfver vintern och dess personal qvarstå på samma vilkor som förut, 
Fredrik har gett bestämdt afslag för sin del, och qvarstadnar endast till 1 
december då hans anställning upphör efter den första öfverenskommelsen. 
Måtte han nu bli frisk och man få den julglädjen att få honom hem. 

... Ester är sen tre veckor här hos mig. Dagarna om tillsammans med 
Ida Strömborg. I morgon ernar jag resa till H:fors, hemföra henne, ordna 
Walters affär och många andra saker. 
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Strömborg skulle gå till fören:banken och uttaga pengar som jag 
haft der och med samma, om här fås köpa vexel på 200 m att sända Eder. 
Fås sådan ej här så måste jag medtaga detta bref till H:fors och derifrån 
afsända det jemte vexeln. Med Hannes skall jag sedan ordna anskaffandes 
af mera pengar, måtte de nu bara kunna fås i dessa penningelösa tider. 
Skulle den välsignade Beijer4  behagat sända de svenska pengarna, så 
att man hade rörelse kapital, så ginge alt lätt, men nu väntar han väl 
på att Nyblom skall hemkomma från sin utrikes resa och det kan ju dra 
ut åratal — 

Ja så glömde jag säga att Hannes gosse heter Einar. ... Af Robert vet 
jag ej mycket. Han tycks ifrigt arbeta med något slags experimenterande 
om lufttryck i förhållanden som ej lära vara fullt utrönta. Då väl sådant 
åtminstone till en början icke af kastar något, och kanske alldrig ens gör 
det, så tänker jag att väl äfven han nu ej så skär guld med täljknifvar, 
som stundom annars. 

.... Icke vill det vara rätt bra med kuraget hvad mig anbelangar. 
Ännu har jag ej kommit mig någonstäns, och als icke har jag lust flytta 
till H:fors nu mera. Jag känner mig endast trött och trög i alt, och 
vore jag ej tvungen denn', skulle jag nu visst ej heller resa till H:fors. 

Mamma Runeberg. 

»Tablettes» var således en simpel reclame fundering. Tänk hvad den 
lögnen genomsyrat alt i Frankrike. Lycka att jag ej gick in på att öfver-
sätta. Förtretar mig att mina broschyrer gingo tillspillo. Bo ni långt 
från Trocadero, kanske kunde ni eljest hoppas att få under utställningen 
hyra ut edra rum och sjelfva bo på landet. 

1  J. L. Runebergs staty finansierades genom en insamling över hela Finland. In-
bjudan till teckning av bidrag sändes ut av ständerna den 31 maj 1877. I början av 
1878 fick en delegation i uppdrag att vidta alla nödiga åtgärder. Sekreterare i ständerdele-
gationen var Zachris Topelius som den 20 febr. -78 satte sig i förbindelse med Walter Ru-
neberg i Paris och uppmanade honom att tänka på skisser till statyn. Sommaren 1882 sände 
skulptören hem en första modellfigur, en aln hög, som ställdes ut på Kfs expo. Efter det 
delegationen hade godkänt modellfiguren utförde Runeberg statyn i dubbel naturlig storlek 
Den göts i brons 1882 och avtäcktes i esplanaden i Helsingfors den 6 maj 1885. Den 30 
i samma månad avtäcktes i Borgå den ursprungliga originalstatyn i naturlig storlek. 

2  Också medlen för gravmonumentet erhölls genom en nationalinsamling vilken med-
borgare i Borgå hade tagit initiativ till. Men tiderna var dåliga och flera insamlingar 
pågick, bl.a. den för vårt Röda kors i rysk-turkiska kriget, såsom Fredrika Runeberg 
påpekar. Den 21 sept. 1877 hade 50 av de 1 200 anteckningslistor som hade sänts 
ut kommit tillbaka med en summa på omkr. 4000 mk. Den 20 nov. 1879 ingick i 
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samtliga landets tidningar en notis att 17 642 mk 74 pi samt 109 rub. 30 kop. silver hade 
influtit för monumentet. Med notisen följde en uppmaning att sända tillbaka de lis-
tor som ännu inte återsänts. Sommaren 1883 hade summan vuxit till definitivt 
22 000 mk. 

Allmän pristävlan utlystes tre olika ggr. Vid den första som avgjordes av Kfs pris-
och inköpsnämnd i maj 1879 segrade Per Hasselberg med ett i tidens smak något 
överlastat arbete: en ung kvinna — diktens genie — framför ett gravkummel. Ingen 
möjlighet fanns att utföra konstverket. 

Priset gick slutligen till arkitekt Ferdinand Öhmann, bosatt i Kuopio, under mottot 
»Det kan ej göras nog enkelt ...». Ritningar och planering i övrigt gjordes i sam-
arbete med Ludvig Michael Runeberg, också han bosatt i Kuopio. Monumentet av-
täcktes den 6 maj 1888. — Brev från Kf till »bestyrelsen för uppresande av en min-
nesvård på Runebergs grav» och från arkitekt F. Öhmann till J. E. Strömborg. Dagboks-
anteckningar av J. E. Strömborg. Runebergsarkivet i Borgå. 

3  Översikter av lantdagens arbete, Frankrikes valstrider, rysk-turkiska kriget m.m. 
fyller spalterna. 12. 10. notis om en artikel om Runeberg (med porträtt) i Illustrierte 
Zeitung 22. 9. av Eug&ie Peschier i Constanz, m.m. 

4  Om Runebergs kontrakt med sin dåvarande förläggare bokhandl. Fr. Beijer, se BAS 
330-33 och 336-42. 
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Helsingfors den 22 dec. 1877. 
Nikolaigatan 13 

Mina kära! 

Tack min Lina för Ditt bref i går. Hvad det är ledsamt att ej Walter 
blir rätt trifsam af sig. Har väderleken hos Er varit lik den hos oss, så 
inverkar den minsann ej heller till trefnad. Ännu ha vi hvarken isar el-
ler vinter, och ännu för en vecka sen stodo diverse blommor helt vackra 
på Runebergs graf. 

... Nu gäller det en fråga, den Walter måste med omgående post ge-
nast besvara och icke als nu söla, ty saken är vigtig att med första af-
göra. Af D:bladeti ha ni väl sett att »hedersgåfvan» från Sverge an-
ländt, (kom dock hit först för par dar sen). Som Du kanske minnes 
väckte Lorenzo i somras den frågan huruvida dessa pengar borde mot-
tagas eller till något bortskänkas. Summan är 10,300 m vidpass. Nu har 
denna fråga väckts ånyo. Nybloms och Gyldens medföljande bref ha 
alldeles skjutit åt sidan att Beijer haft annat med saken att göra än att 
redovisa för inkomsten, och behandla frågan endast från synpunkten af 
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en hedersgåfva från svenska män och qvinnor, och då Rbg sjelf är borta 
gifves den åt mig som delat etc. Det är således min ensak att mottaga 
eller afslå, dock vill jag det icke utan sönernes råd, då ju det i alla fall 
gäller Er lika som mig, ty icke förslösar jag ändå under min lefnad 
summan. Mig lyckas icke att fullt förstå skälen till afslag, men synes 
mig mest bestå i det, att jag så må säga, subjektiva obehaget som lig-
ger uti att som skänk emottaga en penninge summa. Dertill anföres: att 
saken satts i förbindelse med en bokhandelsaffär (något hvars motvigt 
jag ej rätt förstår då ju ej ens derpå Beijer kan vinna, snarare förlora) 
och kanske något annat lika sväfvande skäl. 

Motskälen, eller det som talar för emottagandet är, synes mig (obero-
ende af att summan är alt för betydlig för att i onödan kasta bort) re-
dan det enkla att äfven vid en ringa enskildt gåfva man anser ohöfligt 
att åt någon annan bortskänka hvad man sjelf fått som gåfva och att 
detta i mitt tycke vore ett mankemang emot svenska folket som med så-
dan ifver omfattat saken, att t.o.m. enligt Beijers uppgift till Robert, 
många bönder kommit och yttrat sig vilja äfven bidraga till att hylla 
Runeberg. 2dra: att saken troligen skulle tadlas som ett öfvermod af 
oss, »äro de verkligen så rika att det icke är högfärd» skulle man natur-
ligtvis säga, och klandra att enkom statspension gifves åt en person i så-
dana skor. Också skulle jag i så fall nästan vara tvungen att afsäga mig 
de 700 m om året som jag sedan nådåret blir slut, får ur enkekassan 
i pension ty det vore nästan orätt att emottaga en sådan och å andra 
sidan kasta bort en så stor summa. Och så finge jag nästan knappt att 
slå mig ut, nå jo, med hushållning. 3dje, synes det mig, då Rbg sjelf 
hade medgifvit att emottaga en sådan heders gåfva, det skulle synas af 
mig som ett korrigerande af hans handling om jag skulle förkasta gåf-
van — 

Ännu ett och annat kunde härom sägas, men för undvikande af för 
stor vidlyftighet må detta vara nog. Ni kunna ju sjelf vidare betänka 
mot och med. Jo en sak till är, att om i sjelfva verket något odiöst vid-
lådit saken, så var det sjelfva början, och den är ju i alla fall gjord och 
förbi, nu vore det endast att väcka folk på att eftersinna hvad ondt som 
kunde ligga i historien och sålunda kanske lyckas att af en fjäder göra 
10 höns, och så skulle skugga just kastas öfver Rbgs minne. 

Nu är meningen att sönerne en och byar säga sin mening om pengarna 
böra behållas eller bortskänkas och derefter besluter jag huru det skall 
ske. Men i fall Du röstar för bortskänkande, måste du ock uppge till 
hvad? Något favoritämne som man kunde ha glädje af att understödja 
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vet jag nu icke, och mycket få sådana finnas, hvilka icke skulle gifva 
af slaget ett ännu mera stötande utseende. Det rakt enda som icke vore 
als stötande det jag förstår, att neml lemna summan till Rbgs minnes-
vård, har andra omöjliga sidor. Det passar sig ju naturligtvis icke att 
familjen deltager i att åt honom resa en ärestod, och minst då Walter 
skall utföra arbetet. Att, som Lorenzo i somras mente ge det till sti-
pendiifond i Upsala, synes mig vore rakt ohöfligt: »kast ham det i näsen» 
som Holberg säger. Betänk nu mot och med och skrif genast, ty hvad 
som skall ske måste ske snart — Att Robert tänker alldeles som jag i 
denna sak, och Fredrik tvertom, behöfver jag knappt säga. Hannes är 
minst deciderad, fäster ock vigt vid sjelfva penninge värdet af den bety-
dande summan, men menar att man ej brukar taga emot penninge gåfvor, 
hvilket synes mig ett misstag — 

Som synes är jag nu i H:fors, har ett mera stort bra rum och kök och 
passligt och bra i allone. 

Fredrik var nära nog att stryka med i Tiflis der han hade andra gången 
lungsäcks inflammation, kanske ock tillika frossa. Nog är han ännu nå-
got affallen, men säges dock mycket raskare än först han kom hem. Nu 
är han anställd af röda korset vid dess lazarett i Sandviken med 400 m i 
månaden, och fria rum, dem han dock tror sig få åka upp hyran före, 
i anseende till den långa vägen till Klinikum. I går aftse flyttade han 
ut, och skulle just mottaga en sändning patienter till de några der för-
ut funnos. Han är sinnad vilja ha bröllop i sommar vågadt då han ej 
har examen bort. Få nu se huru dermed går. Nog äro hans affärer nu i 
det hela mera goda, men svårt vore att få dem förstörda om illa skulle 
gå — Ludvig krasslat något i höst. Bref i dag från Hanna, bra nästan nu 
åter. Påtänkt Wasaresa blef ej af. Från Wasa ej nyss hörts. Robert, 
återkommen från Sverge, är nu här, men reser annan dag jul troligen 
åter till Wiborg. Afslog anbud att bli Kommissarie för Finland i Paris, 
dock ha nu nya underhandlingar i saken åter öppnats, få nu se hvad 
resultat blir. Ni lära ju bo långt från Trocadero. Hannes har varit ej 
fullt rask och haft mycket arbete, raskar kanske på sig nu under mellan-
termin vill jag hoppas. 

... En sak ser jag mig här of van ha uteglömt. Rob. och jag tycka skäl 
vore att till grafvårds subskriptionen gifva i hvarje fall kanske 2,000 m 
af de svenska pengarna. Hade ej andra åtagit sig saken så skulle vi ju 
rest en sten sjelfva, och böra således kanske nu i stället lemna hvad 
ungefär en sån skulle kostat. Säg äfven härom Er mening. 

Jag vet ej huruvida Hannes skrifvit om att af förra penninge försänd- 
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ningen till Er, jag numera erlaggt 300 m, utom de 100 som tillföll Wal-
ter till fyllnad i arfslotten. Din skuld till mig är nu altså 1,300 m då 
dina papper qvarligga orörda. 

. 
Hälsningar i massa — F. Rb. 

1  16. 12. ingick i HD ett utdrag ur Svenska Aftonbladet som redogör för Beijers 
överenskommelse med Runeberg om en gottköpsupplaga, »Svenska folkets upplaga», av 
skaldens samlade arbeten. Förläggaren hade utöver författararvodet lovat överlämna till 
Runeberg ett hedershonorar för varje under 1876 sålt ex. (jfr BAS 340 f.). Professorerna 
C. R. Nyblom och Hugo Gylden hade åtagit sig att övervaka Runebergs intressen och 
hade nu sänt hedershonoraret till fru Runeberg jämte följande skrivelse: 

Till änkefru Fredrika Runeberg 
Borgå 

Undertecknade som av förläggarfirman F. o. G. Beijer blivit anmodade att tillse, det 
den hedersgåva, vilken var ämnad att överlämnas till J. L. Runeberg såsom en hyllnings-
gärd i sammanhang med senast utgivna upplaga av hans samlade skrifter, kallad Svenska 
folkets upplaga, skulle komma skalden eller hans rättsinnehavare tillhanda, ha nu full-
gjort detta oss lämnade uppdrag. 

Tyvärr vart det oss icke förunnat att med redogörelsen härför vända oss till skalden 
själv och uttala det tack för vad han givit som varje svensktalande man och kvinna känner 
djupt och levande i sitt hjärta. Men denna tacksamhet är icke mindre sann och livlig, 
då vi vända oss till eder ... och på den nämnda förläggarfirmans vägnar till er överlämna 
den tillämnade hedersgåvan, bestående av 7.325 svenska kronor eller 10.360,28 Fmk 
såsom ett ringa vedermäle av den kärlek, som folket ända ned i de djupa leden velat be-
visa eder hädangångne make genom att tillägna sig hans odödliga dikter och göra dem 
till sin andliga egendom vid sidan av det bästa som Sveriges vitterhet äger att erbjuda 
Sveriges barn. 

Mottag försäkran om den djupaste vördnad och det innerligaste deltagande hos oss alla, 
som i skaldens maka ära deltagarinnan i hans innersta och mest upphöjda tankar och 
drömmar. Stockholm den 4 dec. 1877. C. R. Nyblom. Hugo Gylden. 

1878. 
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[Borgå d. 7 februari 18781 

derigenom att hela det ej stora kapitalet af 5,000 m som tillföll 
Eder, dock består af flere olika slag af papper. På sätt och vis kunde 
kanske vara bäst att här i sparbank insätta och samla hvad som under 
året utfaller, för att sen deraf vid årets slut utbetala hvad som skall ges 
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ut i intressen, men icke är väl just rätt skäl dertill heller. Nå det får 
man sen se, huru mycket som dertill behöfs. Ja, hvad jag ännu om sv: 
pengarna ernade säga, är att jag hoppas att icke behöfva dem, utan är 
min mening att årligen lägga den inlöpande räntan till kapitalet, och 
får ni sen efter min död dela summan. De fleste voterade för att den icke 
skulle från huset bortgifvas, t.o.m. Lorenzo skref att det kunde vara bäst 
att ej vidare röra i saken: men som sagt, icke bör jag behöfva den, och 
tar ej deraf om ej nödfall blefve — I alla fall är jag så rik att jag hop-
pas kunna ge Fredrik så mycket till utstyrsel att han ej behöfver låna. 
dertill. Har lofvat honom 2,000 m, och som det är af mina egna in-
komster detta utgår, icke af ärfda medel, så anser jag mig dermed ej 
göra orätt åt öfrige bröder — Jag har ju för i år mellan 6 och 7 tusen 
mark, och enligt hvad det säges, ännu för nästa år möjligen till maj, 
(derom dock ej fullt säker,) sen bör, om jag lefver längre, jag fortfa-
rande ha mellan 4 och 5 tusen, är således äfven sedan väl burgen. Nu 
har jag ock varit helt fåfäng. Laggt mig till en liten brysselmatta un-
der divan bordet, hyggliga gångmattor dessutom i salongen. Matta öiver 
mitt eget lilla golf, möjligen ej rätt varaktig men kostar dock sina 40 m, 
nytt möbeltyg i salongen o.s.v. och här ser nu helt fint ut. Äfven 
golf-ven äro nymålade, men tapeterna sådna de efter 25 års bruk kunna 
vara. 

... Stackars Augusta Hisinger. Den ofantliga konkurs hennes bror 
gjort, torde ni väl sett i D.bladet. Nära en million brist. Rik som han 
ansågs genom sin fru. 3,000 lär Augusta förlora, men andra brodren 
skall ha lofvat ersätta henne. Nu säges den först nämnde brodren vara 
rubbad, om sanning vet jag icke — Med dessa stora bekymmer förenar 
sig nu det att hon ej får bo qvar med Frosteruses. De flytta och ha der 
ej rum för henne — 

Att jag åter fått en dyrbar present, ha ni väl sett i D.bladet en silfver-
krans från Sordavala. Dess uppkomst omordar jag ej, då ni se det i 
bladet.1  

Den 5 febr: var mig en mycket svår dag, jag hade mycket tungt. Några 
fruar hitkommo på en liten stund på vägen till Gymnasium der de skulle 
afhöra föredrag af Strömborg och fira minnesfest. Till grafven for jag 
straxt på eft.m. då jag visste der ingen var, men stod kanske för länge 
ock der, ehuru det just ej var kalt, någon enda grad under fryspunkten. 
På aftonen då fr. brandkåren återkom från fackeltåg till grafven gingo 
de uppför vår gata, från stranden, stannade utanför Rbgs fönster och 
sjöngo. Detta var vackert men uppskakande. Telegrammer fick jag från 
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Ludvig och Hanna, från Konstnärsgillet och ett enkom vänligt från Ja-
kobstad. 

Att Gabriel är lyckligt och väl hemkommen är att säga. Pigg, rask 
och präktig, af hållen och omtyckt, tycktes han trifvas bra i H:fors. »Det 
blir väl en något lång skilsmessa» sade han när vi skildes i H:fors. Tro-
ligen så. 

• • 
Datering: Walter Runeberg tackar 24. 2. för brev av den 7. 2. från Borgå och av den 

14. 2. från Helsingfors. 
1  7. 2. ingår i HD följande notis: Från Sordavala har till skalden Runebergs ma-

ka blivit förärad den i silver arbetade krans av liljekonvaljer, som enskild person låtit 
förfärdiga till den nyligen i sistnämnda stad hållna Runebergsfesten. 
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Helsingfors d. 14 febr. 1878. 

Mina kära Barn! 

Som ni af ofvanskriften ser är jag åter i R fors och denna gång till stor 
del just föranledd af hvad Eder angår. Jag ville nemligen gerna ha reda 
på det mig t.o.m. ännu litet mystiska förhållandet med det af D.bladet 
omtalade köpet af Psychegruppen hvarom väl ock Edith skref till mig, 
men som alt ville förefalla mig så der osäker.' Robert hade i söndags 
varit på några timmar hemma och ville ha mig med till H:fors att vi 
dock skulle få litet mer träffas, men jag beslöt att ändå ej fara. Då 
nämnde han om att fråga vore om gruppen, men tycktes anse lyckligt 
resultat föga troligt. När sen mera nyheter inlupo, som sagt i D.bladet 
och Ediths bref, och med samma godt ressällskap erbjöd sig, och litet af-
färer här kommo till hvilka jag bäst kunde mundtligt omställa, så fat-
tade jag ett hastigt beslut, och reste en halftimme derefter hit, der jag 
ernar dröja till i öfvermorgon lördag. 

Nu vore min mening att initiera Eder i hvad Psyche angår, men jag 
vet i det hela bra litet sjelf derom. Nog tyckas man nu antaga att saken 
skall gå, men då flere gånger förut skedt bedragen förväntan, så vågar 
jag ej ens ännu fullt öfverlemna mig åt den så öfvermåttan glädjande 
tanken att, och det just nu då eljest affärerna äro knappa, gruppen skulle 
inköpas. I senaten säges saken vara gillad och afgjord, altrå beror det nu 
blott på Kejsarns bifall, och detta tyckes man antaga som gifvet. Me-
ningen lär hafva varit att icke omtala förslaget att skänka gruppen åt 
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Kejsarinnan, förrän dess återkomst från Paris, men emellertid kom det i 
tidningarna. Nu sägs att man lär komma att hos henne anhålla att få 
exponera gruppen och att den sedan må få sin plats här i palatset. Gåfvan 
blefve sålunda i det hela något imaginär. Bättre synes mig vore om den 
komme att få plats i Petersburg, ty der blefve den sedd, men hvad här 
gömmes i palatset, det ser just ingen. Det sägs vara Genral Lindfors,2  
Borgströms måg, som agiterat för saken, men hur han kunnat ha nog 
inflytande för att få saken genomdrifven, förstår man ej. Tanken härpå 
lär hos honom ha uppstått af intresse för att få gruppen till utställning-
en, ordförande i kommitten här, som han är. Nu vill han ha örn psyche 
dit äfven. Willebrand lär just ej gerna gå in derpå, dels att ha den så 
länge frånvarande, dels risken att få den skadad. Har dock medgifvet, 
men lär ha ment sig i sådant fall önska 6,000 m garanti, eller om det 
må ha varit Lindfors som föreslaget sådant. Lindfors hade sagt åt Robert 
att han nog hoppades det en sådan garantisumma borde fås ihop. Ro-
bert tycktes mena att Walter sjelf kunde åtaga sig en del af garantin. Jag 
åter mente att bästa garantin af Walter väl vore att åtaga sig att ifall 
Psyche lede skada, hugga åt Willebrand en ny för den mindre summa 
som möjligen kunde lofvats i garanti. Undrar om Du ej kunde lofva 
sådan garanti em Du dertill finge helst 4,000 m åtminstone 5,000,3  ty 
nog vore det ju en öfvermåttan god sak om du på exposition finge hela 
Psycheserien tre stora marmorverk, nog skulle det måsta väcka upp-
märksamhet — och finge Du just ej vinst, så torde väl ej bli förlust om 
du skulle måsta göra en ny. 

Det är så det rätt pickar i mig af fröjd om nu alt detta kan fås att 
gå i lås. Huru ofantligt god vore då icke äfven Er affärsställning. Nog 
synes man mer här anse att alt skall gå. Måtte nu så ske. De flere fel-
slagna förhoppningarna under förra år ha gjort mig misstrogen. Hvad 
jag sen önskade vore att Walter kunde om ock med litet förlust, bli af 
med den dåliga ateliern och Ni dertill få flytta till annan trakt. Det skall 
ju vara en så dålig och ökänd der ni bo, att den knappt kan nämnas 
som er bostad, och dertill vore ju så bra att komma litet lägre ner, för 
barnens skull. I det fåfänga Paris behöfs ju en bättre trakt och bättre 
atelier för att ge konstnärs anseende. Måtte nu alt gå, som man hoppas, 
och nog vore det ju då makalöst. Ibland är jag så glad att jag ville hop- 
pa om jag kunde, ibland kommer tvekan åter öfver mig. Ernar i dag 
gå att ta afsked af stora Psyche innan hon kryper i packlådan. Hon skulle 
ren inpackats, om ej lådan farit illa der den varit satt i förvar och be-
höft förbättras, nu skall det ske i måndag. 
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... Som ni väl sett i D: bladet ramla här ideligt affärer. Bryter kriget 
åter ut, så fruktar man att hela vårt land blir ruineradt. Ryska kursen 
har åter fallit bäst den steg. Dåliga tecken. Vid detta stigande skyndade 
mången att köpa ryskt mynt för stundande behof, bland andra Fredrik 
som just den dag då ryska myntet stod högst hittade på att till sin ut-
styrsel invexla sådant, följande dag, och fortfarande, kursfall. Förlorade 
derpå flere hundra m. Ingen säkerhet hit eller dit och t.o.m. jag är osä-
ker huru jag med ett och annat bör ställa. Hvilka inrättningar som kom-
ma att ramla, kan man ej ana, hvilka värdepapper som duga, hvilka 
som falla till intet, alt osäkert. Affärsmännen alldeles utkomna och intet 
fast i affärsväg — 

Rob. hemtade nu hit lista för garanti teckning. 2,000 m lär ren finnas för-
ut och på denna ha nu Robert tecknat 250 och jag lika mycket. 

1  10. 2. ingick i HD en notis att Psyche buren av sefyrerna »lärer ha blivit inköpt 
av K. senaten för 18.000 Fink för att såsom gåva hembjudas H. M. Kejsarinnan». 

2  Jakob Julius af Lindfors (1831-1903), generalmajor, industiidkare. Kommissarie 
för Finland vid världsutställningen i Paris 1878. Adlad 1882. G.m. Maria Emelie 
Borgström, dotter till kommerserådet Henrik Borgström och Carolina Christina Kjem-
mer. 

3  Läs: åtminstone 4000, helst 5000. 
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Borgå d. 17 febr: 1878. 

Käre Walter! 

... Mitt för några dagar sen skrifna bref har Ni väl fått. Jag glömde deri 
säga att penningesändning skulle besörjas. De pengar som nu skola sän-
das, 1,000 m. bad jag Hannes skicka, tagas af de svenska pengarna dem 
jag förvaltar, och till hvilka jag förut öfverflyttat de 1,300 m du var 
mig skyldig. Får Du nu, som man hoppas, pengar för Psyche, så får Du 
altså ersätta svenska kassan med 2,300 mk. Jag måtte väl förut ren skrif-
vit om, att jag af de pengarna tagit 3,000 m, som godtgörelse för boets 
skuld till mig, och att resten, 7,300 äro utsatta i bank, (utom hvad Du 
och Fredrik hafva till låns derur) för att kunna lemnas i lån åt hvem af 
sönerne som är i behof, och att min mening är att årligen lägga rän-
torna till kapitalet, så länge jag lefver. Jag bör ej komma att behäfva 
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för mig använda något deraf, för boets gemensamma nytta tog jag som 
sagt de 3,000. 

I kommande vecka menar sig Robert bli resfärdig, dagen vet han ej. 
Dröjer väl en dag i Viborg, skall packa in Takanens Venus, i Petersburg 
måste ock dröjas par dar. Torde göra ressällskap med Schybergson så 
långt som till Berlin. 

... På biblioteket var jag för att taga afsked af Psyche. Jag tyckte pre-
cist att hon vuxit till sig sen jag såg henne på exposition. Deri instämde 
ock Sofi Kellgren som var med mig. Dock hade hon nu i det afseende 
ej god dager, att hur man än ställde sig, hade man alltid ett fönster emot 
ögonen. Icke förstår ju jag mig på Skulptur, men nog tyckte jag ändå 
nu när jag såg dem invid hvarann, att det var ett stort steg framåt från. 
Apollogruppen till Psyche. Också Silenus såg jag på. Stackarne stå öfver-
höljde af drifvor af dam, så man knappt ser dem. Men hvad som ej 
syntes mig bra, är Rbgs kolossalbyst. Nog syntes den mig bättre då 
när du modellerade den. 

Hjertligt hälsas Lina och små pyrena. M'a 
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Borgå d. 28 febr. 1878. 

Snälla Lina! 

... Att Robert nu är i Paris och altså väl berättat hvad som vore att säga 
om hvarjehanda härifrån, när detta framkommer, antager jag som gif vet. 
Altså alt hvad som angår Psychorna m.m. Ännu torde väl intet fullt sä-
kert kunna vetas om inköpet af gruppen. 

Om mig är det märkeliga att säga, att bäst jag var så alldeles fast i 
tanken att stanna här, så är jag nu åter temligt på vingarna att flytta. 
till H:fors. Det är nemligen så att Strömborg kommer att öfvertaga frun-
timmers skolan härstädes, och skulle i följe deraf gerna hyra hela går-
den och för den betala 1,500 m.1  Utskylder och reparationer skulle deraf 
bekostas, men sådant får man i hvarje fall kosta på. Stor återstod se-
dan af hyran är väl ej att räkna på, men troligen något. Deraf skulle 
jag naturligtvis lemna åt sönerne hälften och af andra hälften dock ha 
en bit på hyran i H:fors ersatt, och tycker i alla fall ej om att ensam ha 
gagn af gården. Räknadt för oss alla som en gemensam ägo, blefve ock 
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sålunda mycket mera utgift för min H: fors boning. Värre är med sjelfva 
flyttningen, stor kostnad och mycket besvär, många andra svårigheter 
att förtiga dem jag ej nu kan ge mig att uppräkna. Såg i D:bladet an-
nonceras en våning i N:o 13 vid Mariegatan och skref ren om att de 
skulle utforska om den vore möjlig att hyra, genom uthyrning af en del 
rum o.s.v. så vore jag frestad. Makalöst läge, just midt emellan Teng-
ströms Hanneses och Fredriks. Nå, så passligt lär väl ej lyckas få — Få 
nu se hur med saken går, inom par veckor måste beslut fattas, att Ström-
borg annars får söka skolrum anstäns — 

Mycket ensam har jag varit denna tid. Sen 5te febr hade jag ej sett 
nån utomhus Borgåbo hos mig förrn i förrgår. Åtskilligt ledsamt har 
jag haft att grubbla på på sednare tider, men ej har just ändå saknat besök 
så mycket. 

Måtte nu gruppen köpas att man får den glädjen. 
... Det var ju skada att Becker ej kunde bli hjelpare för konstafdelningen. 

Nu gissar jag att Walter får lof att bli det gratis, kanske ock Edelfelt — 
Måtte nu Walter ha tur med sina arbeten på utställningen. I olika tid-

ningar ha solkats ihop ja, i sjelfva Finsk tidskrift. Än är det Psyche med 
örnen som är beställd af enskild man och finnes i Paris, än är det en 
Psyche som från Wiborg af Takanen exponeras, o.s.v. I Ny illustrerad 
finnes afbildning af Sergells Venus stigande ur badet, med mycket pris, 
icke förstår jag af afbildningen att hon kan vara så vacker. Ställningen 
synes mig manierad och de spärrande fingranne på båda händerna icke als 
vackra. Icke vet jag om jag nu så är renonce på alt sinne för berömde 
mäns verk, men icke förtjustes jag heller af Björnsons Magnhild i följe-
tongen till D:bladet och icke blef jag upplystare af hans sedan följande 
förklaring2  - 

• • 

1  1877-78, det sista år Wilhelmina Nordström ledde skolan, var den tyvärr inrymd 
i olämplig lokal. Då J. E. Strömborg övertog ledningen, inrymdes skolan för läsåren 
1878-79 och 1879-80 i runebergska gården. Hösten 1880 öppnades Runebergs hem 
för allmänheten, sedan staten hade inlöst det och Strömborgs skola började sitt arbete 
vid Ägatan 29, där den fortfarande är belägen. 

2  Björnsons »berättelse» Magnhild gick från 1. 1. t.o.m. 2. 2. som följetong i HD. 
Då boken 1877 kom ut i Norge, väckte den förargelse för sin realism, för Magnhilds 
skilsmässa och antydningarna om hennes makes förhållande till en annan kvinna. 
Björnson hävdar fri kärlek framom äktenskap, skrev man upprört. Men Björnson sva-
rade att han tvärtom velat slå ett slag för äktenskapet allvarligare än det någonsin 
hade gjorts i ett norskt arbete. Endast ömsesidighet gör äktenskapet sedligt, det var det 
han hade velat få fram. 
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Borgå den 22 mars 1878 

Mina älskade, Walter Lina och Robert! 

... Tack min Lina och min Robert för Edra bref, båda af d. 10 dennes. 
Icke skulle jag så här länge lemnat dem obesvarade, men dels har jag va-
rit så skral att jag hvarken orkat eller haft håg att skrifva, dels har jag 
dagligen från Hannes väntat underrättelse om huruvida han till Walter 
sändt pengar, såsom jag samma dag Walters bref kom genast skref och 
bad honom ombestyra, men har ej hört kny derifrån. ... Det är nu par 
veckor som jag krasslat utan att rätt veta hvad mig felas. Svindel, yr-
het, ondt i hufvut äckel och qval under bröstet, ytterlig nedstämdhet och 
matthet. Med alt detta har jag dock sutit uppe, och då det nu ändå de 
sista dagarna varit något drägligare, så ville jag härom dagen försöka om 
friska luften skulle göra godt, lyckades med möda att gå omkring qvarteret 
och sen jag svårt sluppit upp för trappan, trodde jag mig svimma i tambu-
ren, så att jag brådskande ropte på Mari, men dock småningom kom mig 
igen utan sådan manöver. Bjuder till att läsa, att sticka, ja t.o.m. har jag 
litet sytt, men orkar med just intet deraf. Långa vilja ock dagarne bli i min 
ensamhet, ytterst sällan tittar någon in till mig en stund, utom Selma som 
visserligen dagligen par gånger vänligt på några ögonblick ser om mig. 
Mina vexter ha vantrifts denna mörka milda vinter, och jag har heller ej 
stort intresse för dem. Se der en hel jeremiad om mig sjelf, och deraf sluta 
ni troligen, hvad jag ock sjelf anser vara fallet, att mitt onda egentligen 
är gräl af nerverna, men icke mindre tråkigt derföre — 

Bland ledsamma omständigheter är ock att jag nu så alldeles förlorat 
intresset för min dock stundande H: fors flyttning. Om Strömborgs öfver-
tagande af fruntimmers skolan skref jag, vill jag minnas. At honom har 
jag nu hyrt gården å 1,500 m. Alla reparationer och utskylder skola vi 
bekosta. Hvad som sen af hyran kan återstå, delar jag, tar hälften sjelf 
och andra hälften åt sönerne. Hanneses ha åt mig i H:fors hyrt 3 små 
rum med kök och liten kall tambur, med lämplig inredning och enligt 
hvad jag nu kan veta, mera passligt, i gården No 19 Mariegatan, samma 
gård, men ej samma hus, dit vi något öfver ett halft år efter vårt gifter-
mål inflyttade der vår lilla flicka ock blef född.1  Endast förbi tvenne 
qvarter till Hanneses, ungefär lika långt till Fredriks blifvande bostad vid 
Constantinsgatan2  och ej altför mycket längre till Tengströms. Möbler 
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och effekter ernar jag medtaga endast hvad jag tror mig behöfva, för 
resten har jag betingat plats i gården. Böckerna ernade jag först dela Er 
alla emellan, men vid närmare besinnande torde vara bäst att tills vidare 
här inpacka dem i packlårar för att ännu stå något år, för det fall att in-
lösen af gården komme i fråga. Af samma skäl, utom andra dertill, delar 
jag heller icke taflorna utan medtager dem till H.fors. Vexterna är ock 
meningen att flytta. Ovant och trångt blir i de små mera låga rummen, 
men icke tror jag detta skall besvära mig. Visst har jag nu putsat helt 
hyggligt omkring mig här, fråga Robert, han vet säga. Strömborgs ha 
erbjudit att låta Rbgs rum stå orubbadt, men det vill jag ej. Det skulle 
plåga mig och störa för mig möjligheten af att finna trefnad i H:fors. Jag, 
ernar packa ned alt derur och ordna det så, att om fråga blefve att åter-
ställa alt det med lätthet kan ske. I medio maj vore min mening börja 
med att ordna alt färdigt här, så att jag då i början af Juni skulle flytta 
på landet. (Nu är härvid en ledsam sak att Ludvigs kanske ej hitkomma, 
de ha svårt för kostnaden af resan.) Sen mot slutet af Augusti skulle jag 
på några dagar komma till stan för att flytta. Så har jag nu uppgjort pla-
nen, en annan sak är om så går i lås. Lefver jag ej så länge så förfaller 
lätt alt, men fortfar jag att vara så skral som nu blir det alt rätt svårt, och 
värst är att jag nu åtminstone ej känner mig det minsta lifvad för hela 
saken. Ännu skulle Strömborgs kunna hyra andra rum, ännu kunde jag bli 
af med dem i H:fors, men äfven till det beslutet saknar jag mod. Komma 
Engelsmännen och spärra sjön hur går det då att flytta. Kanske bombar-
dera de ock Sveaborg och H: fors. I allmänhet är tanken på vårt arma lands 
elände om krig blir med England, något som jemnt aggar och plågar 
mig, och åter har ryska kursen fallit, och så länge törs man ej hoppas 
något godt — 

Handlangare i parti tycks ju Robert få till utställningen blott de ej 
anlända altför sent. Stunden då tidningarna äro att läsa är min trefnaste 
stund på dagen, endast att man ock med sådan oro läser dem, vållar mig 
stundom i min skralhet rätt hjertklappning. Nog har jag nu på kartan 
reda på utställningsplatsen, också Walters bostad, den har jag länge haft 
reda på. Illa att den har stora olägenheter, men visst måste ni ju kunna få 
hyra Er i grannskapet lämpligare rum, helst litet mer mot stadens sida, 
om än det för Walter icke låtit göra sig att slippa den otrefliga ateliern. 
Att få gårdsplan lär väl dock höra till sällsyntheterna. Blefve nu den 
gruppen bara såld, så kunde ni ju ock litet kosta på Er i den vägen. Skada, 
att för lägets skull väl blir svårt att hoppas i sommar få Edra rum ut-
hyrda, medan Ni äro på landet. Kanske kan Robert dertill hjelpa något. 
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En sak som jag måste åtvarna Dig för, Lina, är att icke taga Dig ar-
bete så att Du förstör hälsa och lynne. Jag vet af erfarenhet att det är illa, 
gjorde så sjelf, men skilnaden var ock den att det hos oss var nästan 
oundvikligt. Stora skulder, svarande mot flera års inkomst, 3- sednare 
4,000 m i årsinkomst, många barn, slägtingar som skulle ha hjelp och 
ofta utbetalningar för borgen, hvarje penni måste knogas på. Huru annor-
lunda är ej ert huses ställning. Låt vara att årsinkomsterna äro ojemna, 
men redan det att äga ett så stort kapital, placerat så väl som möjligt 
är ju en ojemförlig trygghet. Och med sådana affärer kan man vara fri 
från nödvändigheten att bråka öfver förmåga. Jag är ingalunda någon 
lättjans apostel, men måtta i alt här i verlden. Antag att du låter sy ute 
för t.ex. 10 fr. i månaden sådant som du nu äflas att sjelf förfärdiga, då 
vinner du tillräckligt andrum i stället. Jag menar ej sådna der små jemk-
arbeten som man behöfver göra sjelf, men t.ex. slätsöm och dylikt, som 
väl äfven i Paris ej torde gälla mer än 1 högst 1 1/2  fr om dagen. Fördela 
så dessa 7 å 10 dagars tid på hela månaden så har du vunnit ledighet 
en tre å 4 timmar för hvarje dag, och således godt andrum för en 60 
fr om året, hvilka mer än väl återbetalas genom bättre hälsa och trefnad 
för Dig sjelf och för man och barn. Att med blott en tjenarinna hinna 
sköta hushåll och barn och ändå räkna på att sjelf göra handarbete, går 
utöfver hvad Du äger rätt att fodra af dina krafter och är ju dessutom som 
sagt icke ens erforderligt, så som affärerna stå, äfven om gruppen ej säljes. 

Kan du ej, Walter, tro Dig snart börja med Rbgs staty3  Dig lär väl, 
tyvärr, just ej mycket mer komma att tillfalla än hvad nu är samlads, 14 
tusen tror jag nu och småningom få de väl samla till gjutringen. Jag vill 
erinra mig att Porthan statyn kostade 18,000 rubel silfver, och att deraf 
endast 3,000 blef Sjöstrand till del. Ungefär detsamma hvad totalsum-
man beträffar trodde sig ock nån annan minnas, så jag tror Topelius såg 
i förminskning. Månne jag skref om att hvarken Safi Kellgren eller jag 
als voro nöjda med Rbgs kolossalbyst på biblioteket? Skada kanske att 
man här als icke sett den i Rom gjorda bysten af Rbg4  huru lik den 
månde vara. Hvad statyns ansigte beträffar så tror jag att det ej skadar 
om likheten ock blir en mån förskönad. Tyvärr äro de flesta porträtt af 
Rbg alldeles förfulade. 

Få se om ej Robert äfven sen utst: blir öppnad blir tvungen att bra 
nog dagen om vistas der, just för att mera kunna framhålla Finland, 
då det blir så bortblandat i Ryssland. Skada Robert ej var i Paris förr, 
så hade han väl sluppit med på Mac Mahons bal. Inte må väl det afgå 
från Walters anpart, hvad grafvården blir dyrare än beräknat var, illa 
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ändå i alla fall — Räkningarna utvisa då helst att ej Walter skinnat. Att 
Vasti är sen att gå, är väl mycket deraf att hon mest fått lefva i famnen, 
detta åter delvis i följd af golfkyla. Hälsa Nino så kärligen från gamla 
farmor och tacka för brefvet. Bra liten är pyret att ännu ta notis om bok-
stäfver, dock tror jag ej så farligt om det roar honom — likså sen stafning 
mest utan bok, endast efter bokstafsljuden — sådant roade åtminstone mig 
i verlden och gjorde att jag en liten en, lärde mig sjelf läsa, innan nån 
ännu tänkt derpå. 

• • 

1  Anna Carolina, f. 27 mars 1832. 
2  Nuv. Sjötullsgatan. 
3  26. 5. 78 skriver Lina Runeberg till sin svärmor att »Walter ernar i sommar göra 

skizzer till Svärfars staty». Och 5. 6. hör sig Walter för om att äntligen få kopior av 
negativen till de Runebergsporträtt han senaste sommar lämnade till Bim Öhman, då 
han nu ute på landet tänker försöka göra skisser till monumentet. 

4  Den av Orla Lehmann beställda marmorbysten, nu i Studentersamfundet i Köpen-
hamn. 
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Borgå d. 4 aprill 1878. 

Min käre Walter! 

För Edra bref af d. 29 dennes tackas Ni hjerteligen. Nu äro vi ju dock 
timligt nära hvarandra då det ej är mera än 6 dagars posttid oss emellan. 

... Den 24 mars var Hannes här på några timmar. Han sade då att 
Genral Lindfors sagt gruppen vara definitivt såld — Glad var jag, men har 
sen börjat bli halft orolig igen, då intet vidare afhörts och ju tidningarna 
bruka berätta slikt. Har ock par gånger skrifvit och frågat till H:fors, men 
se svar, det är en annan sak det. 

Genast jag emottog Walters bref med reqvisition om pengar, skref jag 
och bad Hannes af mina på hans kreditiv stående pengar, sända dig 
2000 m. Derom hörde jag sen intet, förrän när han var här, frågade jag 
om han af sänds pengar, hvarpå han svarade: »ja», och intet vidare taltes 
i saken, ty tiden var knapp. Finlands kurs lär väl nu ock stå sämre efter 
det blef så stort afbräck i summan innan den hann till Er, att det var 
betydligt mindre än fulla 2000 som framkom. 
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Nu stå affärerna så, att Walter är skyldig till svenska kassan, (som 
du väl minnes att numera är obetydlig) 

ett lån af 
åt mig — 
Dito — 

1,300 m 
1,000 (första sändningen på 1878 
2,000 , (den sednaste sändningen — 

   

Summa 4,300 . 

och då under nuvarande omständigheter icke ifrågakommer att försälja 
dina räntepapper, så gör detta straxt en stor utbetalning af de 18,000 om 
du nu verkligen erhåller dem. Denna summa motsvaras dock af pappe-
ren här. En liten devidend å de föreningsbanksaktier som Ni här äga, 
utfaller i dagarne, jag tror en 70 m eller så pass. Jag bad Fredrik om att 
för dem köpa en vexel att sända. 

Nu till Walters förslag angående att skänka Ludvig den summa han 
är skyldig. Detta ville jag dock nästan afråda, ifall hans affärsställning 
icke är än sämre än jag anser den vara. Han har, oaktadt min begäran 
derom, icke gifvit mig redo för sina affärer, och detta oroar mig, emedan 
jag räds det betecknar att de äro sämre än jag trott. Utom den summa 
han nu fick, hvilken gick utan vidare att betäcka olyckshändelsen och jag 
derför ej tar i beräkning, så har han fått sin arfvedel i hvad jag hittils 
haft löst att kunna skifta er emellan, detta blef åt honom en revers på 
5,000 in som han var Rbg skyldig, och största delen af min enskildta, för 
mitt skrifveri vunna kassa, d.v.s. en annan skuld på 3,400 m som han fick 
på köpet. Hans affärsställning bör nu sålunda vara en 8,000 m bättre 
än förut — För ett par år sen sade han åt Rbg sig vara skyldig 20,000 om 
ock det nu ökats något, som troligt är, så, om uppgiften då var full-
ständig, borde han nu ha skuld högst 15,000. Finge vi gården såld, hvilket 
dock troligen ej låter sig ske snart åtminstone, något inkomster inflyta 
för det tillernade häftet, och slutligen jag väl ej länge mer behöfva något, så 
att alt ginge från hemmet till sönerne, så borde knappt mera än 5-6,000 
återstå — Alt beror nu på att han kunde få sina inkomster ökade ty när 
han skall efter afbetalning af intressen lefva på 3,000 om året så är 
lätt funnet att detta bär till fjells — Nu har hans bröst så krasslat hela 
vintern att han ej fullt orkar ens sköta sin lilla lektorstjenst, än mindre 
skaffa sig mera inkomster — Fråga är om tillökning på lärarelönerne, 
ginge detta i lås finge han väl en par tusen till om året, men blir det krig, 
så får landet väl lika litet råd med detta, som med annat. En annan sak 
som ock beror af en förbättrad affärsställning i landet, är en ny aktie- 
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bank för Savolax. Komme den till stånd är troligt att Ludvig der skulle 
få en plats. Kunde sådant alt gå i lås vore han ofvanpå.1  

Med alt detta synes mig att det nu kunde vara så godt att tills vidare 
lemna frågan om hans skuld till Eder stående som förut, räntelös, men 
tills vidare intet bestämma om kapitalet, förr än det synes hur det för ho-
nom gestaltar sig. Kanske skulle han ock finna sorgligt att för mycket 
begagna sig af brödernes välvilja. Angående gåfvan af det han nu af sv: 
pengarna fick (hälften af dem) skrifver han: »jag tar det så att jag efter 
omständigheterna bör återbetala dem, och hoppas att omständigheterna 
må så förbättras; om icke så tager jag emot dem såsom ren gåfva, viss 
om att den kommit från varmaste hjertan». 

Den 5.... Hvad dina sägner om hvad du ser i Paris i mycket stämmer in 
med mina temligt ur luften tagna ideer om den verldens hufvudstad! Dock 
har jag ock sett uppgifvet att såväl Mabille som Closeri des Lilas, icke 
besökes af en pariser 1/2  eller 1-A verld som vill roa sig, utan att det är 
personer betalta för att der uppträda för att dit locka främlingar som tro 
sig der se äkta pariser skojlif. 

Jag skall bjuda till att söka få reda på så väl Nordensköldska, som fo-
tografi saker 2  

• • 
1  Ludvig Runeberg funderade en tid som kassör vid förenings-Bankens kontor i 

Kuopio mot en årslön av 1200 mk, »men då får han själv stå för missräkningarna» 
skriver hans hustru. 

2  29. 3. bad Walter Runeberg ånyo, nu i smått irriterad ton, om »kopior af de nega-
tifver af Pappas fotograf ie som jag lemnade Bim Öteman sista sommarn». 
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Borgå den 5 aprill 1878. 

Min snälla Lina! 

... Visst är jag nu litet bättre, d.v.säga egentligen på kuragets vägnar 
och att svindeln något gett med sig, men krafterna återkomma icke. Jag 
försökte för par dagar sen att röra mig ute, gick så långt som till fru Bo-
man, andra gården härifrån, och trodde jag skulle falla vid framkomsten. 
Likså då jag kom hem bar det af straxt till kojs. En gång försökte jag 
ta häst och åka en bit, men blef deraf lika medtagen — Huru det skall 
gå för sig att börja ordna till flyttning om jag ej blir raskare, är mig 
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oklart. Ernar söka mig ett hem på landet för sommarn, men måste dess 
förinnan ordna alt till flyttningen i höst. Komma Ludvigs i sommar hit, 
ville jag på landet bo nära dem, men de äro ännu obeslutna skygga för 
resekostnan. Ludvig vore mycket behöflig här för att få ordnadt och slut-
fört hvad som ännu af Rbgs skrifter är till häftet oordnadt, dessutom vore 
mycket bra att få deras hjelp vid min flyttning, om jag lefver och den kan 
ske i höst. Också för sin hälsa behöfde Ludvig väl sjöluften i skären — 

... Här i Borgå är det helt ängsligt att höra hur affärerna gå skralt. I 
dessa dagar lär Commers: rådet Åberg, ännu för ett år sen rik karl, nu 
laggt in om session. Less har ramlat, likaså flera andra.' Levin2  säges af 
somliga nu ock krångla. Kaunissf ari3  verk stängdt, och lasstals arbetare 
derifrån transporterade till sina hemorter. Sneckenströmska boet, för en 
tio år sen uppskattadt till fyra millioner, kan ännu på länge ej bli ordnadt, 
men behållningen tros bli nästan ingen. ... Selma sade att i går om jag 
rätt minnes, fyra gummor varit hos henne, gråtit och bedt om arbete. 
Kommer nu till Engelsmännen, bombardera och förstöra H: fors, bränna 
våra städer och kapa våra skepp, så är det slut med Finland, och vårt 
land faller väl då som en mogen frukt i armarna på det Ryssland som 
längtar att tillintetgöra vår sjelfständigare ställning. Icke är det just under 
om en gammal och skral menniska vid sådna aspekter märker nerverna 
svika. Just som jag höll på med denna sorgevisa, kom Selma in och be-
rättade att i går beslutits afsända 3 fullmäktige, deribland Strömborg, för 
att hos senaten bedja om statens inlösande af jernvägen, för att rädda den 
och staden. 

Men nu till gladare. Hälsa nu Nino på det kärligaste från farmor som 
på det högsta fägnar sig åt hans lilla bi, och hoppas att det lyckats. Tven-
ne saker i ditt bref sannar sägner af mig. Den ena sägen lyder: alla herrar 
önskar sig gossar, men hålla mera af sina flickor ändå; den andra sägen 
den då jag mer än en gång i bref till Rom sade det vara onödigt att be-
kymra sig öfver Ninos en eller annan krånglighet i humöret vid den 
tiden, det alt sådant nog skulle förgå bara han blefve frisk, och äfven det 
ser du att jag hade rätt i min erfarenhet. Har icke Börjesson nån slags 
stipendium? Så eländiga affärerna nu äfven i Sverge äro, äro visst inga 
beställningar derifrån att hoppas. Gud gifve att det nu bara måtte verkli-
gen vara sannt med Psycheköpet, så är att hoppas det Ni kunna stå ut 
krisen ... 

Ja hur godt vore det ej om Ni kunde få något dylikt i lokalväg som 
Börjessons! Ensam som Nino nu är, uppe der i luften utan pojksäll-
skap och utan fri rörelse, blir han altför tidigt utvecklad åt förstånds 
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hållet. Honom vore nu så nödigt en nästan ensidigt kroppslig utveckling 
för att vinna krafter — 

.. . Klappa Nino och liten Wasti på gamla farmors vägnar. 
Allas er bästa vän F. Rg. 

1  Handl. Jac Less. Jfr Torsten Hartman, Borgå stads historia 700. Borgå 1906. 
2  C. A. Lewin (1818-93), fabrikant bördig från Sverige, driftig affärsman. 
3  Tidigare Ängsholmen, där handl. Aug. Eklöf 1870 anlade Borgå ångsåg, som 1872 

med C. E. Åberg och C. M. Lindroth ombildades till Borgå Ångsågs Aktiebolag. 
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Borgå d. 11 aprill 1878 — 

Käre Walter! 

Just som jag hade slutat mitt bref till Robert, kom Strömborg och hem-
tade ett brefkort med hosföljande innehåll från C. G. Estlander: »På upp-
drag af professor Nyblom ber jag få veta om i Borgå Gymnasii sal finnes 
en kolossal byst af Runeberg,1  om af denna byst finnes tagen fast form, 
samt om i sådant fall Upsala Universitet kunde erhålla ett gipsaftryck — 

H.fors d. 6 aprill 1878. C. G. Estlander» 
Nu antager jag att väl troligen fast form finnes, efter ock på H:fors 

bibliothek en dylik byst finnes, men som jag icke vet hvar den finnes, 
icke heller om Du vore belåten med att se den mångfalldigas, så lofvade 
jag härom genast skrifva till Dig och låter nu Roberts bref, såsom icke 
af vigt, gå ini Ditt. Kommunikation Er emellan torde väl vara daglig, 
och Ni kunna ju ock läsa Robs bref, deri äfven finnes om din liqvid. 

Nyblom skall i Borgå, enligt Strömborgs uppgift, sett bysten och tyckt 
om den, Ludvig deremot varit så missnöjd att han ment den böra krossas. 
Icke tyckte jag om den på bibliotheket i H.fors. Jag vet icke om felet möj-
ligen ligger deri att en sådan kolossal byst alltid kommer att ses nedifrån, 
men du arbetat den såsom från en jemnhög synpunkt — 

Huruvida det nu brådskar med denna sak, säger Estlander intet om, men 
Strömborg funderte på om meningen vore att ha den till studentfesten 
i Uppsala, som torde enligt hans tro bli d. 6 Maj. Att i sådant fall hinna 
få en byst färdig och sänd i tid, blefve väl i hvarje fall nästan ogörligt. 
Jag har nu bett Strömborg svara C.G.E. att om fråga är blott om en hög-
tids dekoration, så må han genom Hannes skaffa reda på om och hvar 
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formen finnes, och om skäl förefinnes, låta gjuta och retoutclhera den. 
Men att jag nu med dagens post skrifver till Dig, och att Du må till 
Nyblom direkt skrifva och afgifva svar i frågan, ifall, som det är att för-. 
moda, det gäller en byst att qvarstå på Upsala universitet. Strömborg sä-
ger dig hafva funderat på att förse bysten med något draperi, men hur 
skulle Du i sådant fall åtkomma att nu få så gjords, liksom om Du i öf-
rigt ville förändra något — Rädd är jag för hur den här blefve retouche-
rad, om än det gäller blott dekoration. Är nu något orätt steg vidtaget, 
så kan du väl ej annat än telegrafera derom. Skrif nu i hvarje fall ge-
nast till Nyblom. Någon stor affär blir detta i intet fall, så att ditt 
konstnärs anseende måste främst tagas i beräkning -2  

... Fredrik var mycket belåten med Ninos byst, jag tror han ansåg den 
bäst af alla Dina byster — Får man tro se fotografi af Psyche med dol-
ken? 

1  Utgör en replik av Walter Runebergs kolossalbyst 1867. Numera i Borgå lyceum. 
2  19. 4. skriver Walter att det är bra och i sin ordning vad »Mamma arrangerat 

angående Pappas byst» . . . »en afgjutning må tagas endast för att tjena som en deko-
ration vid ett eller annat festligt tillfälle». Han hade sänt brev därom till Nyblom och 
redogjort för saken. 
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Borgå d. 20 aprill 1878. 

Mina kära, Lina och Walter! 

... Vill icke längre uppskjuta att meddela Eder en god nyhet, den nem-
ligen att Forssa föreslår utdelande af ej mindre än 12 % i år, då man 
trodde det knappt als skulle ge något. ... Med otålighet väntar jag 
att få höra om Walters Psykor kommit fram oskadda, liksom ock hvad 
det hörs om köpet af stora P. Genral Lindfors är ju nu i Paris, och så 
måtte ni nu väl ha reda på saken fullständigt. Är det nu alt väl med den, 
som man väl hoppas, så regnar det ju rätt pengar öfver Er. Inom ett år 
har ju då ej långt från 30.000 m kommit Er till del. För gruppen, Forssa 
och Walters arf gör redan 27,000 nära, och dertill vet jag ej hvad för 
arbeten kunnat inflyta, men något gör väl ock det. Nu af går väl 4,000 
som Ni ren ätit upp på skuld, utom hvad eljest influtit, men ändå bör 
väl 23,000 återstå. Sen ni deraf behållit till ett års utgifter så tänker jag 
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att ändå borde väl en 15,000 kunna bli qvar som stående kapital. Nog 
fås nu värdepapper för låga priser, men grufligt osäker är ställningen, och 
hvilka som ännu komma att falla, ja hvilka som bli rent utan värde, har 
man nu ingen säkerhet för. Till och med föreningsbanks aktier utbjudas 
nu för tiden, till hvad pris vet jag ej. I fjol denna tid gällde de 210, föllo 
sen så att de i höstas vid vårt skifte upptogos till 175, utdelade i år 15 % 
men ha troligen sen ännu fallit — för få år sen köptes de för 115-130, 
altsen i jemnt stigande tills detta sorgeår som rubbat alla affärs förhål-
landen. Hvad jag tycker vore skäl, vore att behålla ett kapital, t.ex. en 
4,000 m. stående tillgängligt i någon bank, för att låta den summan ut-
göra Atelierns rörelse kapital, så att hushållets och atelierns konto kunde 
hållas skilda. Ni veta ju alldrig hvad ni lefva upp och hvad ni kunna ha 
rätt utgifva, om affairerna sammanblandas — 

... En del Borgåbor höras vara mycket onådiga öfver att jag borthyrt 
rummen, ja t.o.m. mot Strömborg skall man vara förbittrad för att han 
hyrt dem. Det skulle varit ett så enkelt sätt att tvinga mig till att behålla 
alt här till ett museum, de nyfikne till ögonfägnad, blott alla hållit ihop 
och ingen hyrt rummen eller köpt — Man lär ha haft ett möte i frågan 
om att inlösa alt, men i dessa eländets tider fanns naturligtvis ej pengar. 
Men jag »som är så rik» heter det, hvad ville det säga för mig att köpa 
mig ett nytt ameublement, låta huset stå utan ränta på kapitalet, anställa 
en intendent för att vid makthålla och sköta alt, betala reparationer och 
utskylder o.s.v. Troligen har man väl ej så noga gjort sig reda för att 
alt sådant blefve en nödvändighet, liksom ej heller att jag i så fall föga 
skulle kunna lefva annat än genom att gå på rota hos mina barn, men 
emellertid klandrar man mig, »som är så rik» för att jag nu på sätt och 
vis skingrar, ehuru på det sätt att alt kan återställas och äfven om jag 
skulle bo här måste ju rummen och möblerna alltid undergå reparatio-
ner liksom redan nu något målning, öfverklädning o.s.v. Till en början 
ansågs opassande och hjertlöst att jag skulle flytta härifrån och har man 
ordentligt stekt mig med att för mig utlägga huru jag skulle komma att 
lemna alla minnen, alt som under 40 år hunnit bli mig kärt o.s.v., men 
småningom tycks man nu ändå börjat tycka att den 70 åriga, temligen 
redlösa gamla, kan behöfva att omgifvas af helst några af de sina, så att 
man lär förlåta att jag ej blir sittande här, blott för att vårda Rbgs minne. 
Mycket ledsamt har detta vrövl varit för mig. Mig tyckes dock att jag 
just icke visat mig så trög att för honom offra år af mitt lif. 

... Här ser märkeligt vårlikt ut, ån öppen, föga snö — Regn torde nu vara 
mycket önskeligt, men har ej beståtts — 
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Mera kraftlös och nedstämd håller jag mig. Huru jag skall stå ut med 
den tid af sorgliga årsdagar som nu börjat, synes mig svårt. Jag har vis-
serligen alldrig tyckt rätt vara att rufva öfver slika, och finge jag ha dem 
ensam för mig vore bättre, men nu då alla tänka och tala och veta här-
om är det mycket svårare. Jag har väl ernat mig till H: fors så snart ång-
båt går, för att se på mina rum för att kunna besluta om hvad jag be-
höfver medtaga men det börjar bjuda emot för mig nu med hela resan 

Kommer Backusgruppen på utställningen? 1  Att Edelfelt målat 
Ebba Fleming och Carl IX är litet roligt, Rbg föreslog någon gång detta 
ämne för någon målare, mins ej säkert hvilken, och då äfven jag tyckt 
mig se denna scene vore nog roligt få se den målad, men den fastnar väl 
ej i Finland.2  

Gamla Mamma F. Runeberg. 

1  26. 1. 1879 skriver Lina, att det varit så kallt i atelj61, högst 10 grader, men 
vanligtvis 2 å 3 grader mindre. »Amors ansigte gör Walter det största huvudbry och 
han är ibland alldeles ur humör, men det har på sista tiden d.v.s. i går och i dag 
vunnit mycket så nog är jag säker på att det slutligen blir bra.» Och► den 6. 2. 1879: 
»Walters grupp går allt framåt». 

2  Efter framgången på Salongen cirkulerade målningen på olika expositioner i ut-
landet, nästan genomgående hälsad med bifall. I Finland tog man emot den med 
hänförelse, den belönades 1878 med statspris och köptes följande år till Kfs samlingar. 
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Borgå d. 1 maj 1878. 

Mina kära! 

... Huru det sen gått angående Kolossalbysten har jag ej hört kny om —
Ej heller huruvida Fredrik verkligen lyckats få lyfta pengar för stora 
Psyche. Ja nog är det helt befängt att man styr och ställer om gruppen 
utan att als fråga Walter i saken. Måtte nu Walters arbeten kommit 
utan skada fram. 

Jag är nästan rädd för Ninos musik funderingar, af all konst synes mig 
musiken nästan den vådligaste. Den tär sina idkare än värre än andra 
konstgrenar — Walter menar att de nordliga länderna förlora vid ut-
ställnings täflan. Menar Du blott i konst, eller ock i öfrigt? England och 
Belgien måste ju räknas till nordliga jemförde med södern, de måtte väl 
ej förlora. 
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... Selma har börjat smått låta reda i trädgården — Underligt för mig 
att se andra der bestyra, då jag vid fönstret ser ner. En enda gång har 
jag sjelf i vår varit i trädgården der bellis och penseer blomma. 

Hvem skref korrespondensen från utställningen, som ej var af 
Rob.? 1  

... Ja det tyckes så gå med alt, hvad här finnes att folk anser det man 
intet bör sälja. Jag vet icke om jag skrifvit om hur man regerat om att 
jag uthyrt gården. — Betalas alt för litet för dosan, så kan visst vara 
skäl att tills vidare låta ock den vara osålld, men nog är det lätt för 
andra att pretendera att intet bör säljas. 

Hur det skall gå med häftet förstår jag icke. Hannes reser bort, Fred-
rik har ingen befattning haft med hela saken och har ondt om tid. Också 
Hannes har denna tid haft händerna mera än fulla. Jag för min del är 
så utan all ruff och energi, orkar med intet, och kan intet uträtta. Så 
kraftlös, att när jag nu till firande af första maj ville försöka spatsera 
på trappans platå, så måste jag sedan jag med möda släpat mig två hvarf, 
sätta mig ned, men orkade heller ej dermed, utan måste gå in. Hvad skall 
sådan stackare uträtta. Visste jag helst om och när Ludvig kommer. Icke 
vore jag emot Topelius men nog räds jag motstånd — Han kommer att 
i sommar bebo Essviken— ... På öfver par veckor har jag väl ej sett 
nån Borgå bo, men haft två besök af resande, en liten stund hvardera 
gången, och nog har det då lifvat mig. Bloden stiger mig då i hufvudet, 
och kinderna bli som målade med bärsaft en visserligen temligt bestämd 
begränsad plätt, men då ser jag ju så frisk och galant ut — Litet mera 
sällskap skulle troligen vara mig gods, men tröttar ock snart öronen Nog 
skulle jag nu skrifva om häftet alt till H:fors, men svårt är få svar. Nog 
vore mycket färdigt att lemna Topelius om de der ville gå in derpå. Icke 
vet jag att något enkom namn nödvändigt skulle behöfvas som utgif-
vare, jag menar icke celebert namn men ej ens als någon namnteckning — 

1  Artiklar om världsutställningen ingår ofta under våren och sommaren i HD. 
Robert Runeberg, som var utst.kommissarie, hade korrespondenser 24. 3, 6 och 21. 4 
och 2. 5 (ledare). 26. 6. ger R. R. en skildring av en mottagning i Elysepalatset hos 
Mac Mahon och av en bal hos finansministern Leon Say som hade sitt residens i 
Louvren. (20. 2. ingick en skildring av Robert Bums födelseort av sign. R.). Ut-
ställningens finländske arkitekt Jac. Ahrenberg sände parisbrev under signaturerna 
J. Ah., J. Ag. och J. Ahg. Också osignerade artiklar förekom, bl.a. den av Fredrika 
Runeberg åsyftade 23. 4., och korrespondenser »efter utländska blad» såsom »St. Pet. 
Herold», GHT och, »Danska Aftonbladet». 7. 5. uttalas i en redaktionell ledare i HD 
vår djupa besvikelse över att Finland inte heller denna gång tilldelats en särskild plats 
på utställningen, utan att våra utst. föremål blivit kringströdda bland de långt tal- 
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rikare och olikartade ryska. I juli och augusti ingår brev från expositionen av sign. 
Hj. L-n (Ingenjör Hjalmar Lon&n, kommissarie vid världsutställningen i Paris 1889) 
och 23. 7. en ledare av V. H. Sign. X som skrev »Små resebrev» från Paris berör (HD 
2. 6.) »Salongen 1878», ,där Walter Runeberg var företrädd av porträttbysten av Adolf 
Nordenskiöld och av Dansande gosse. Också Albert Edelfelt och Gunnar Bemdtson 
hade föredragit att ställa ut på salongen. Se F-brev nr 217 not 3. 

Efteråt tryckte Rob. Runeberg en »Berättelse med anledning af Finlands deltagande 
i Pariser verldsutställningen 1878». 8:0; 57 s. Helsingfors 1879. Hbls tryckeri. 
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Borgå d. 1 maj 1878. 

Min egen Robert. 

Våra sednaste bref gingo om hvarandra, och mera längesen var det, men 
Du har väl ändå hört hemifrån genom Walters och icke har jag just 
heller kunnat hoppas på bref af Dig, då Du haft händerna så öfverfulla 
med arbete. Ja i dag är ju den stora dagen då utställningen skulle öpp-
nas, bra nyfiken är jag att höra huru den finska utställningen dels blifvit 
färdig, dels tager sig ut. Men i det hela är dermed väl icke mycket att 
säga, då ju alt står för Rysslands räkning. I parenthes sagt undrar jag 
om ej Ryssarne sjelfve nu skulle tycka det vore fördelaktigt nog om folk 
skulle ha en aning om att Finland är ett land för sig och att, då det 
har skilda financer, dess härjande icke skadar Ryssland på minsta vis. 
Dock, hvad bryr sig åtminstone ett parti der om den saken, det synes 
ju redan hur de håna oss med att vi nu få supa den afskildhets soppa vi 
koka. Icke förstår jag dock heller i hvad afseende det nu vore förmån-
ligare för Finland att vara helryskt. 

Ja, deraf hjertat är fullt deraf talar munnen, och så kommer man der-
före ock straxt på det olyckliga krigskapitlet — Icke kan man ju numera 
hysa ringaste hopp om fred, och nedtryckt på det djupaste är hela landets 
stämning, det hörs från alla håll, och föga finnes heller någon menniska 
i landet, som icke i ett eller annat afseende beröres äfven för sin en-
skildta del af alt detta. ... Jag har ernat mig till H: fors för att samråda 
med de mina der, men kan nu ej ännu resa på en 12 å 14 dagar. Hoppas 
väl att vi ej så snart ha engelsmännen här utanför, ty med ångbåt måste 
jag fara, kan ej tänka på att orka den i flere afseenden besvärligare jern-
vägs färden. Osäkert ock hvilken dag trafiken på den stoppar. På Löparö lär 
vara hyrda rum för såväl Öhmans, Ida Ö. som Ludvigs och mig. Men 
att flytta dit blir väl ej möjligt, ty om än man skulle anse det låta göra 
sig oaktads man just ej kunde vara säker för Engelsmännen, så blefve det 
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omöjligt att der lefva på en ö utan kommunikation med den öfriga verl-
den, då inga ångbåtar kunna vara i rörelse. Så är jag ytterst tveksam hvad 
jag bör göra med mina möbler och öfriga saker. Skäl vore att nu flytta 
dem till H:fors, det är ej sagt att jag får dem dit i aug: eller Sept. Men 
är det nu skäl flytta dit, då just andra flytta derifrån för den förödelse 
man med så bittert bekymmer fruktar komma att öfvergå H:fors. Nog 
kunde jag få bo här qvar öfver sommarn, men vill ej det sen jag en gång 
uthyrt gården, och dessutom sitter jag här som fånge, ty att orka utför 
och oppför trapporna är just ej att tänka på. Skall jag kunna göra mig 
något hopp om att bli raskare, så kan det hvila endast på att komma på 
landet och supa luft. Mycket troligt är visst att heller detta icke återger 
mig krafter, och att denna svaghet som nu redan par månader eller mer, 
legat öfver mig, är endast »början till slutet», men äfven i så fall vore 
ju mig bättre att få ha helst någon af de mina omkring mig. Till grafven 
har jag ännu ej varit, mig förefaller så orimligt att kunna stå ut med att 
skaka öfver de svåra gatorna, och nu är ej att tänka på att som i höstas 
kunna komma dit gående. Den sjette skall jag dock göra försök att kom-
ma dit. Vi ha här så ovanligt tidigt vår. Hvitsippor och blåsippor i stora 
knippor, snö synes från våra fönster knappt en strimma i skogsbrynet. De 
sednaste dagarna, synnerligen nätterna, dock något kalla åter — Regn 
saknas. 

Från Ludvigs har jag ej alldeles nyss hört direkt, men genom 
Strömborg af Serlachius 1  som varit i Kuopio, att Ludvig skall vara rask, 
och säga sig bli helt lat emedan han skulle ha blott 9 timmar i veckan 
på läroverket — Detta måtte väl gälla blott för ynglingarnes loftid under 
examens beredning.2  Om Fredrik och Charlotte vet jag intet enkom — 
Carolina skref ännu för par dar sen att Fredrik var den ende lycklige 
hon träffat, som ej trodde på kriget. 

... Fru Edelfelt sade att finske konstnärerne, missnöjde med att inblan-
das bland ryssarne och dålig plats dessutom, gjort strike och utstält sina 
arbeten i salongen.3  Skall då Walter bli ende finnen, att han qvarstår 
förmodar jag. Månne finske artisternes fundering var rigtigt betänkt? Det 
regnar ju medlemskap i P:burgs konstakademi — Gerna ville jag veta 
om Edelfelt är fullt det »underbarn» som det sägs. Kommo Walters ar-
beten helskinnade fram? 

... De tunga årsdagar som denna tid dagligen varit och ännu alt före-
stå, förbättra icke min skralhet. Ja, redan den 5 febr. var svår, och altsen 
har jag ej varit just annat än skral — Blir det nu slut för mig, så icke 
skolan I als sörja, nog är jag helt gerna med om att gå till hvila om så är. 
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... Jag vore frestad skrifva hela kommissarie titteln på brefvet, alltid 
vore det ett påminnande om Finlands existence för åtminstone brefbärarn. 

1  Karl Ferdinand Serlachius, sedan febr. 1850 lärare i ryska vid Borgå gymnasium. 
1878 befordrad till inspektör för undervisningen i ryska i landet. 

2  Det låga timantalet sammanhängde med senatens förordnande i nov. 1871 att 
Kuopio lyceum från hösten 1872 successivt per år och klass skulle förfinskas. Från 
hösten 1879 gick undervisningen helt på finska. Endast lektor Runeberg gav inoffi-
ciellt sina lektioner på sitt modersmål, tills han 1888 vid 53 år blev pensionerad. 

3  Av Albert Edelfelts brev våren 1878 till sin mor framgår att han tillråddes och 
föredrog att sända Hertig Carl-tavlan, som han just fått färdig, till salongen. 
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Borgå d. 12 maj 1878. 

Mina kära Barn! 

... Denna tid har varit tung och svår. Denna dag fruktade jag ock på, 
förhand, nu är den nästan förbi, dock lyser solen ännu på bordet bred-
vid mig. I dag morgse for jag upp till grafven, för att hinna dit innan 
folksamling blefve. Då redan var der dock något folk, kanske dock mest 
sådana som egentligen voro för att besöka andra gravar. Sedan kommo 
med ångbåten Edith Hannes och Ester, samt Sigrid Levon och Hanna 
Törngren.1  På eft.m. reste de åter alla med undantag af Ester, som stan-
nar här till i öfvermorgon då min mening är att resa till H:fors dit jag 
länge ernat mig för att se mina blifvande rum, uträkna hvad möbler der 
kunna rymmas o.s.v., och många andra angelägenheter äro att uträtta. 

Att jag nu kommer mig till att skrifva sker väl mest derföre att jag 
vill gratulera till beställningen af lilla gruppen.2  
... Nog gör det säkert er alla godt att komma på landet. Värst är med 
hur det går med Valters arbeten derunder. 

... Stackars Börjessons att det är så svårt i affärsväg. Men har han 
ej något anslag? Jag vill minnas han fick för något år sen. Men kanske 
är det slut ... 

Helsa de små ungarna från 
gamla Farmor 

• • 

1 Johanna Törngren (1859-1900), syster till Charlotte T. Gift 1883 m. fil.dr 
August af Schult&I (1856-1912). 

2  »Amor och Bacchus såsom barn» i marmor, beställd av assessor och fru H. Hal-
lonblad och 1881 av dem förärad till Kfs samlingar. 
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Borgå d. 12 maj 1878. 

Käre min Robert! 

Mycket roligt var att höra om Hallonblads beställning. Icke må detta 
väl i ett eller annat afseende vara en hemlighet, jag lär väl dock ej töras 
låta nån tidning veta det. Ja, hvad nu Hannes gör vet jag ej, ty natur-
ligtvis berättade jag för honom. 

Hvad Du nu är på svirr! Skada ändå att Du ej var med på Marschal-
kens bjudning, sådant är ändå sen att minnas — Icke må det väl varit af-
sigtlig oartighet mot ryska kommissarierne? 

Med Hannes talte jag om projektet med Topelius och häftet. Redan 
förut hade jag skriftligt fått det samma svar som nu, han anser bäst att 
Ludvig står i styret. »Skall en annan ha ansvaret så skall han ock måsta 
få efter behag ändra våra planer, och möjligen göra annorlunda än vi 
vilja. Kritiken får man lof att tåla huru den utfaller». Man tyckes nu 
vara på alla håll, n.b. utom fennomanerne, retad på Topelius för hans 
inblandande af fennomani i talet och programmet till Rbgsfesten, dess 
utom skall talet varit mer än lofligt svagt, och mycket så väl i program 
som tal varit så der sväfvande i halfsanna funderingar o.s.v.1  

Jag undrar hvad ni mente om fransmannens uppgift att norden med 
stolthet kallar Rbg för sin V: Hugo? Hos Hugo skall ju en svensk vistas 
han vet således troligen af att Rbg funnits, med hvilken nedlåtenhet 
måtte han ej se ned på honom! Så mycket är då åtminstone säkert, att 
Rbg sjelf sannerligen icke skulle varit smickrad af äran2  

Af Lina hör jag att Du står i gunst hos Wasti och att hon brukar pra-
ta om Dig. Jag glömde i deras bref att fråga hur mycket den lilla ungen 
då verkligen kan prata om något. Nå icke förty, tidiga pratmakare voro 
ock ni alla. 

... Nyfiken är jag att höra när finska konstverken framkommit öfver 
Petersburg. Om Walters voro oskadda, och nu något helst kunnat göras 
skilnad mellan finska och ryska, om finska öfriga utställsartiklar helst 
något kunnat komma att stå tillsammans, mm. mm. mm. 

Måtte nu alt lyckas och Du finna Dig belåten med ditt värf — 
Din egen gamla Mamma. 

1  I sin biografiska skildring av Zachris Topelius ger Paul Nyberg s. 467 f. på 
basen av ett brev från skaldens hustru Emilie T. till hennes syster Lotta Lindqvist 
(10. 5. 1878) en del upplysningar som kan vara av intresse i sammanhanget. Skalden 
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hade inte sitt koncept till hands, talade sig ivrig och »kom till uttalanden, som han 
måhända vid närmare eftertanke hade formulerat annorlunda». 

2  Runebergs ringa uppskattning av Victor Hugo och den franska romantiken fram-
går av hans rec. av Hugos dram Lucrezia Borgia 18. 12. 1835 i Mbl. Omtryckt i 
Eftel. skr. I 313. Om »de miserabla les miserables» se BAS 128 f. 
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Helsingfors d. 23 maj 1878. 

Mina kära, Lina och Walter! 

...Se så nu afbröts jag af postbudet som hemtade sista trycket till första 
delen af Rbgs bok. Nu är altså endast häftning och någon tidsförlust 
genom omgång till Sverge, bör väl altså inom få dagar utgå i bokhan-
deln. Måtte nu den ha lycka med sig så väl i afseende å menniskors be-
dömmanden som i afseende å försäljningen — Det kan man då väl be-
gripa huru tröttsamt det måtte bli för Er med hvirfeln af fremmande 
menniskor. Måtta i alt här i verlden! Illa är att lefva altför mycket ere-
mit lif, tråkigt ock för mycket virr. Säkert ock hindrande för Walters 
arbete. Måtte väl dock snart bli lugnare. Kanske nog ej vore illa ha vissa 
qvällar, om det ej faller sig svårt med Er trånga lokal, och knappa be-
tjening. Några arrangementer för förfriskningar torde dock ej behöfva 
vara af besvärande eller kostsam natur. 

Wastis företag känner jag så väl igen, rörliga och företagsamma barn 
hitta på tusen tokigheter — och göra alt ondt i största välmening. Det 
är nästan värre med de barn som ej hitta på att roa sig, om ock stund-
om på tok. För Nina tror jag det vore godt att kunna tidigt komma i skola, 
naturligtvis ej ännu, men om ett år eller så, men dermed blir säkert 
stor svårighet både med språk och aflägsenhet om en svensk skola kunde 
finnas — Han kan visst läsa hemma en rund tid, men umgänget med 
andra barn tror jag vore honom godt. 

Grufligt sorgligt med Börjessons och så länge den svåra affärs-
tiden öfver hela verlden håller i sig, är det ej att hoppas på bättre. Hvart 
skulle det ta vägen för Er att uppehålla ett helt hushåll! Månne det ej 
vore bäst för dem att söka om möjligt komma hem, i Stockholm skulle 
ju väl dock alltid små, om än blott dekorations arbeten finnas och icke 
skulle det nu ändå der så alldeles förbises att en konstnär af det värde 
som B. ginge under i brist. 

• • 
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Borgå d. 26 maj 1878. 

Mina kära Barn, Lina Walter och Robert! 

Seså, nu kom Dagbladet och deri notis att Robert vunnit en tafla af 
Stigzelius.1  Jag var visserligen på Konstexposition men fäste mig icke en-
kom vid den taflan, måtte nu dock ej vara alldeles värdelös efter den be-
talts med 300 m— Gratulerar! 

Ja i H:fors var jag ett par dagar för något mer än en vecka sen, för 
att se mina rum och uträtta allehanda annat, var ock på exposition då jag 
från Tengströms hade endast tvers öfver gatan till Riddarhuset der den 
befanns, men blef så grymt trött efter en stunds dervaro att jag mot slutet ej 
ens orkade se. Något som skulle enkom anslaget på mig vet jag ej nämna. 
Såg ock i allmänhet altför hastigt hvarje tafla. Skulpturen var föga represen-
terad. Ett par byster af Evelina Särkelä2  tycktes mig ej så illa. Ett par 
porträtter af fr. Minkvitz3  syntes väl realistiskt hållna kanske, men måtte 
ägt förtjensten af likhet, det syntes på dem. 

Ja mina rum såg jag ock. Små små och låga. Nå icke tviflar jag på att 
icke kunna trifvas det oaktadt i dem, bara jag blir i stånd att medtaga nog 
litet effekter för att få rum för hvad jag medför. Något långt ned i Kro-
hagen, få steg från der Hanneses bodde förr, så icke kommer jag mig lätt 
till sjelfva stan derifrån. Men nära till Hanneses och Fredriks, och ej långt 
till Tengströms — Hyran är 12,00 m, jemnt hälften mot hvad Hanneses nu 
betala: men hur ojemförligt bättre hvardera halfvan af deras våning är, om 
än ett rum mindre i antal, kan ej ens omtalas. För resten finnes nu i H:fors 
godt om rum och hyrorna synes smått hågade att gå nedåt. Huruvida detta 
blott är en öfvergående konjunktur i följd af fruktan för kriget, eller vål-
lat eljest af de dåliga tiderna eller af nybyggnader är ej så lätt att veta — 

... Icke vet jag nu rigtigt om så är, men visst tycktes mig som om jag 
skulle känna i luften att Walters konstnärsanseende inom eget land skulle 
stigit ofantligt på sednare år, så att då jag förr tyckte mig märka att han 
stod högre i Skandinavien än hemma, så nog tror jag det nu här stigit öfver 
hvad jag gissar det vara der; dock är sådant endast lösliga funderingar så 
ej vet man mycket — 

Föga belåtenhet med Topelii tal vid Runebergs festen syntes råda. Högst 
missnöjd kom Selma Strömborg derifrån och likså voro de jag i H:fors 
träffade. Fennomanerne lär varit glada deremot, men visst tycktes det för 
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30. Porträttmedaljong i marmor av Walter Runeberg, utförd av skulptrisen Aline Forss-
man och exponerad på stora utställningen i Helsingfors sommaren 1876. 



31. Nino Runeberg som barn. Byst i bränd lera, 1876. 
Hösten 1877 tackar Fredrika Runeberg för bysten. Den fick genast sin plats på hyllan 

i hennes rum, där besökande ser den än idag. Hon skriver i okt. 1877: »Nino står der 
just vid min soffa, och tittar så nätt ned på gamla farmor, när jag sitter der på min 
vanliga plats just invid.» 



32. Vasthi Runeberg vid två års ålder. Normandie 1878. Gips. 



33. Alfred Runeberg, Lina och Walter Runebergs yngste son. Paris 1884. 



34. Psyche med Jupiters örn. Marmor. 1876. 



4 oh. ••••••• • • 
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Psyche med lampan och dolken 
och Psyche buren av sefyrer på 
världsutställningen i Paris 1878 in-
om »Section Russe». 

Walter Runebergs personkort 
som deltagare i världsutställningen 
i Paris 1878. 



37. Vasthi Runeberg. Oljemålning av Walter Runeberg 1877. Fredrika Runeberg fick 
bilden som julklapp den sista jul bon levde. 



38. I början av 1879 arbetade Walter Runeberg intensivt på sin grupp Bacchus och 
Amor som barn, där särskilt Amors ansikte gav honom det största huvudbry. Marmor-
gruppen, som beställts av assessor och fru Hallonblad, tillhör numera Konstföreningens 
samlingar. I Walter Runebergs skulptursamling i Borgå ett exemplar i gips av gruppen. 



vanligt menniskovett hafva varit onödigt att Topelius skulle indraga den 
evärdliga språkfrågan häri. Också annat dumt har man berättat ur talet — 

Kriget och krigsfarhågorna omordades naturligtvis med hvad dertill hör. 
Mycket ock det rysliga att Finland i fall krig blir, kommer att straffas 
för Ryska krysserierna. Och synnerligen det England genom rakt ovetenhet 
och missförstånd kommer att i Ryskt intresse föröda Finland, icke allenast 
så att det kommer att fägna vårt lands ovänner att Finland lider, utan ock 
sålunda att England derigenom lättar och möjliggör för det ryska partiet 
dess önskan att fullkomligt sammansmälta Finland med Kejsardömet, eme-
dan vårt land blir för svagt att kunna stå på sig som eget stat. Att Fin-
lands financer äro skilda från grannens vet man i allmänhet ej i utlandet, 
ja ej ens att det i öfrigt i statligt af seende är skildt och endast genom ge-
mensamt statsöfverhufvud är förenadt i personal union »Skrif och bed Ro-
bert som kan engelska skrifva härom», sade man mig, det var hos Teng-
ströms — Till svar å hvad Du Lina säger om Mozart och en och ann stor-
man eljest, vill jag anmärka, att jag ingalunda tviflar om det icke stor-
männen i hvarje konstens gren äro lyckliga. I det glada ägandet af idealet 
måste ju alltid den högsta sällhet ligga, men huru många äro de som nå det? 
Och bland de tusende sinom tusende som sträfva, som kämpa, som lida, 
hvilkas hela lif förbittras af otillfredsställd längtan efter att nå idealet, det 
de tycka sig alltid se hägra nära, men alldrig hinna, bland dem alla tror 
jag att musikern oftast är den som bittrast känner sin sträfvans otillräck-
lighet. Och ack huru få äro ej de som ens nå en något så när fast plats i 
konstens verld, och huru många tusende de som tvina bort och försvinna i 
intet och värre än intet, af dem som deråt egna sig. Det är derföre jag 
alldrig skulle vilja framkalla eller befrämja uppkomsten af en håg åt något 
håll i konstväg, lika litet som å andra sidan jag skulle vilja hindra ut-
vecklingen af anlag der de synas uppkomma af inre drift, utan yttre på-
tryck. Så var det ännu mycket mycket tveksamt huruvida Walter borde eg-
nas åt sin konst ehuru så alldeles utan något yttre medhjelpande hans an-
lag tycktes visa sig, just i tanken på hvilken sorglig varelse en misslyckad 
artist är. Gudskelof, längesedan har man ju dock tyckt sig att se att det 
var den väg som han var ernad för, och dock tänker jag att nog äfven han 
ändå haft sina pröfvostunder, och ännu kommer att känna af sådana. Men 
faran ligger just deri att t.ex. en musiker kan hålla 1,000 mot 1. att han 
ej ens närmelsevis blir en Mozart. 

... Nu för tiden är jag temligt upptagen om dagarna, har börjat reda 
till min flyttning, så väl till landet som H:fors, och när man skall rubba 
ett hushåll som i sina 30 år stått orubbadt och nu skall delas till landet, 
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till H:fors och sen ändå största delen blott nedpackas för att här qvarstå, 
så räcker det alt rätt till. Alt måste ställas, skuras tvättas borstas och ordnas. 
Mari har hela vintern varit mera krasslig och nu en längre tid dragits med 
stygg rheumatism i armarna, så icke vill det mycket bra gå för henne nu, 
och jag är dålig sen länge i att uträtta något, pjunkar och qvinkar vid hvarje 
rörelse, och färdas långsamt som en sengångare. 1 morgon hitväntar jag 
vår fordna Emma för några dagar till hjelp, ehuru jag är bra led henne, 
men Mari ville helst ha henne 

Visst låter det nu förhoppningsfullare om fred, men icke vågar jag ändå 
rätt tro derpå, ty att regeringen i England denna gång vill krig, ser man af 
alt. Det enda man kan stöda sitt hopp på är att stor del af Engelska folket 
vill fred — Också litet på att Ryssland vill fred troligen nästan till hvarje 
pris. Jo kära Lina nog får du slå hufvudet af dina Skandinaviska funde-
ringar, redan af så enkla skäl som att Fennomanerne förr skulle sänka Fin-
land i hafsens djup, eller anställa en Bartholomaei natt på åtminstone hvarje 
svensktalande varelse i landet, vore det än slutligen blott en papegoja qvar 
som skulle uttala ett ord på det hatade språket, förrän de skulle underkasta 
sig ett sådant välde. Litet mera utsigter att vinna anklang kunde du ha om 
Du ville förena oss med Turkar eller Kalmuker. 

... Jag har hyst stor fruktan för att det skulle bli något icke bra med 
Edelfelt. En stor fara ligger redan deri att menniskan alltid vill ha mer, 
mer, och då man börjar med så stort beröm, så kan det ej räcka till att alltid 
öka på, så inträffar en reaktion i stället och så får man smaka på den onda 
dagen sen man vant sig vid idel pris och beröm — Man har dock förklarat 
mig att Edelfelt ej »kan» skämmas bort. Illa nog om skäl är att afpruta på 
det stora prisandet. 

Jo, det kan man väl tro, som en korrespondent säger, att Finland är 
ringa på utställningen. Åhå, fattiga lilla land! ... 
De alra kärligaste helsningar till mina små älskade pyren, Nino och Wasti. 
Måtte nu Nino vara rask åter — 

Mamma F. Runeberg 

Nu är qväll, Selma hemkom just från en afskedstillställning för 
Wilhelmina Nordström som en mängd år förestått fruntimmersskolan och 
nu afgår. Tablåer deklamationer m m. Vackert sägs det, också jag var bju-
den att se men gick ej. Efter diverse mot och med uppenbarar sig nu just 
den s k. tolfdubbla sångqvarten, skall ha varit till grafven och sjungit 
och skola nu ge konsert.4  
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1  Julia de Cock-Stigzelius (1840-1923) ställde ut tre dukar på Kfs vårutställning 
1878 i Riddarhusets stora sal: 1. Skogsinteriör. 2. Franskt landskap med åker. 3. Från 
franska kusten, nära Dieppe. 

2  Evelina Särkelä (1847-1939), stud. vid Kfs skola i Åbo 1864-66 och 1873 samt 
privat för Walter Runeberg. Använde lera och gips för sina skulpturer. Ställde första 
gången ut år 1878, då hon var företrädd av porträttbyster av 1. en dansk herre, 2. ett 
danskt fruntimmer 1876 o. 1877 samt 3. en bondflicka med en smultronriva i handen. 
Fotografi efter en staty i gips. 1878. 

3  Olga von Minkwitz fick 1878 andra dukatpremien. Ställde   ut 1. porträtt av engelske 
konsuln W. Campbell, 2. d:o av generalmajor A. Tschepurnoff och 3. »ett yngre frun-
timmer». 4. en man som snusar; studie. 

4 Jfr not 1 den 22 maj 1869 (brev fr. F-a Rbg till W. Rbg.). 
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Löparö den 2 Juli 1878. 

Mina kära! 

... På det jag ej må glömma, vill jag först nämna att det kan vara 
bäst att till slutet af Augusti adressera brefven till mig till: »Helsingfors, 
Löparö, aflemnas å ångaren Runeberg». Och det andra att ej glömma: 
hvarföre sänder ej Walter fullmakt åt Fredrik att lyfta devidenden och 
qvittera kupongerna från Forssa för 1877? Fredrik kom hit i lördags af-
ton och reste måndag morgon, undrade storligen att ej Walter sändt full-
makt. Jag sände honom kupongerna genast rekommenderade per poste, 
så snart jag såg annonceradt om saken. På en så stor summa gör ju 
redan i ränteförlust på en månad nästan 20 m att låta dem ligga ränte-
lösa, då man har så lätt att få dem in på Hannes kassa kriditiv å 5 %. 
Artist slarf! Förmodligen blef ingen beställning af för Mr Borries efter 
hvarken Lina eller Robert af hvilken jag äfven hade bref, skref derom. 
Det var ledsamt isynnerhet emedan det skulle varit en början till bestäl-
lande i fremmande land. Af alt hjerta önskar jag att Walter må få me-
dalj vid utställningen. Det vore rigtigt ledsamt om det ej blefve så, men 
kan nog vara att frukta också af det skäl att de ej vilja ge så många till 
det lilla Finland. Jag undrar att ni till sommarnöje valt en stad och det 
dertill en badort, alltid dyrt och tråkigt Ja, de »paradisiska sederna! » Det 
är ju modernt i Frankrike, altså förträffligt. — Sådant anade ej vi i våra 
unga dar, då vi togo långa omvägar öfver berg och dalar, blott för att 
ingen skulle ana att vi varit ut i sjön att bada. Nog blir det smått med 
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mitt badande nu, efter att ej på sina 14-15 år ha varit i sjön, har jag 
nu vid mina år ej mera mod dertill Här finnes utväg till värmda bad i 
rum, men då jag haft hosta, har jag ännu ej ens vågat försöka dermed — 

Visst förefaller det mig som om jag skulle beskrifvit för Eder huru 
ståtligt vi bo, i ett gråstens slott med delvis tre våningar, och 5 qvarter 
tjocka murar, hvälfda tak, åtminstone här i nedersta våningen, bekväm-
ligheter kontor och skåp af alla de slag o.s.v. Det är illa om jag ej 
skrifvit derom ty här är verkligen i flere afseen►den egendomligt, liksom 
vår värd, Kapten Tallgren som säger sig känna Dig, ojsch nej, det var 
Robert han sade sig känna. Han är, liksom hans fru särdeles artig och väl-
menande. 150 m. betalar jag för sommarn i hyra, då ha vi fyra rum med 
kök — Ludvigs ha på visst sätt eget hushåll, emedan jag ej kunde påläg-
ga Mari, som är mera krasslig, detta bråk, dock ha de hittils mest lefvat 
hos mig, och reskostnaden har jag ersatt, hvilket är så mycket mera skä-
ligt som Ludvigs härvaro var behöflig för slutförandet af ordnandes af 
Rbgs efterlemnade skrifter. Han är nu rest till Wiborg för att med Ho-
ving uppgöra om tryckningen. 

... Börja Nino och Wasti något ha reda på franska språket? Walter 
måtte väl nu vara temligt deri försigkommen, att ej tala om Dig, Lina. 
För Robert går det väl helt vant, dock troligen ej just felfritt — 

Förhoppningarna om fred äro ju nu stora, och jag tyckes ej komma att 
begagna stora kikarn som jag medtog för att se på engelska flottan, från 
villan der Fru Öhman Ida och J: Pipping bo, och der de se ut till 
hafs. ... Eder egen gamla Mamma -- 
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Löparö d. 12 aug: 1878. 

Mina kära Barn! 

Tack, hjertligt för Edra bref af d. 30 Juli. Jag skulle nog varit sinnad 
att genast svara derpå, men jag har ett sådant ideligt skrifvande till 
höger och venster för den der bokaffären att jag har svårt hinna eller 
orka med mera brefskrifveri. Till den ena villfremmande menniskan efter 
den andra skrifver jag än för att få en upplysning, än en afskrift o.s.v., 
till bokhandlarne i Wiborg och Stockholm ideligt. Riktigt mycket arbete 
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ger hela denna sak. Få dagar i sommar som jag icke deråt egnat åt-
minstone några timmar, Ludvig också ganska mycket, och så de ideliga 
konferenserna mellan honom och mig. Så t.ex. hvad år skrefs detta? ja 
det var samma år som det eller det hände, men hvad år var det? Jo 
samma år som den eller den händelsen. Nej, icke kunde det vara då af det 
eller det skälet. Hvar kan man få reda på årtalet för den händelsen? i den 
boken. Ja hvar finns den, den måste anskaffas. Så fortgår i oändlighet. 
Huru bör man stafva det ordet? som här i konseptet står, eller ett nyare 
stafsätt? Det måste man söka opp i samlade dikter huru det förut stafvats. 
Bör man sätta komma här i ett sådant fall, åter måste ses efter huru för-
ut i S. A. brukats. Ett bref som är ärnadt att tryckas finnes i konsept: 
mycket bättre vore få det sådant han renskrifvit det. Ja, hvar fås det reda 
på, hvem vet t ex hvar Beskows papper finnas? En not till Tegners bref 
till Beskov upplyser att en Expedetions Sekter Dahlgren" har pappren i 
vård, så bref till denne att begära afskrifter. Så kommer korrektur der är 
omkastat, så måste skrifvas noggranna förhållningsreglor huru alt skall 
omställas. Så komma dubier angående ett redan antagit eller tvertom ett 
redan förkastadt stycke, så omläses sådant många hvarf, resultatet stund-
om förändring stundom bibehållande af gamla beslutet. Så åter börjar 
man ett ånyo mönstrande af alla manuskripten, och af de gamla morgon-
bladen sida för sida, för att uppsöka alt som icke tryckes, för att afskrifva 
i ett häfte som kommer att förvaras i manuskript. Nej det skulle upp-
taga hela bref vet om jag skulle beskrifva alla de omständigheter som vi 
nu ha att vända och svänga på, ehuru alt syntes nästan färdigt för ett år 
sen. Ibland är jag visst litet trött, men att jag så ännu får sysselsätta mig 
med hvad Runeberg tänkte, gör mig godt, och jag finner honom sålunda 
mycket mera närvarande för mig, än då jag står vid hans graf. Att det 
blir mycket tomt när alt detta blir gjordt, fruktar jag, men har dock ännu 
en sysselsättning med de anteckningar jag har att göra om mycket och 
mångt som angår honom och hans lif, och det lär nog räcka till för den 
tid jag kan ha qvar att lefva. 

Ludvig och Mari äro nu i Borgå för att i qväll börja nedflyttandet af 
mina saker. I morgon bitti af går ångbåten med dem och så skall jag stiga 
ombord vid Löparö bryggan för att fara med till H:fors och der emot-
taga sakerna.2  Tyvärr regnar det i dag, få nu se hur det går om man får 
alt vått, det vore tråkigt. Ett par dar ernar jag dröja i H:fors, och sen hit 
återkomma på en vecka ännu, och så åter en flyttning, d.v.s. med alt hvad 
jag här har — Bref till mig adresseras hädanefter: Helsingfors, Mariega-
tan No 19. 
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Fredrik och Charlotte äro nu, som ni veten, ett väl beställt par. De 
voro här par dagar i förra veckan och se glada och raska ut. Ludvig och 
Hanna voro resta till bröllopet. Der skall ha varit allt galant och elegant, 
mycket folk och ganska roligt. Nätt och vackert lära de ock ha i sitt 
eget nya hem — 

Fredrik, den slarfen, har ej skrifvit till fröken Börjesson emedan 
han ej vet hvar hon finnes. Han hade skrifvit till någon bekant i Stock-
holm med begäran om adress anskaffande, men ej fått svar. Vet Ni hvar 
hon finnes och hennes adress, så sänd den ju förr dess hellre. Detta är 
illa och tråkigt. 

Walter nämner väl att Rbgs porträtt framkommit, men ej så att jag 
förstår om äfven det större porträttet under korsband anländs. Nog finnas 
ju här många porträtt af honom, men icke vet jag om de böra tagas ur 
ramarna för att sändas säkert åtminstone icke förrän arbetet något fram-
skridit. Det är rätt tråkigt att Du, Walter, är så der tveksam och lider 
af konstnärs osäkerhet, dock brukar ju ofta nog hända att efter en sådan 
tid, en ny och högre period af en konstnärs bana börjar. Sjelfve Thor-
waldsen behöfde ju en sådan der matsmältnings process först han kom till 
Rom. Visst fick ju ock Börjesson hedersdiplom, så ej var Walter den 
ende nordbon, eget nog räknas sällan ryssarne till nordiske konstnärer, 
förf: eller dylikt, ordet begagnas vanligare om skandinaver och finnar, 
utom när Fransmännen tala om »norden» räkna de dit stundom syd Tysk-
land t ex — Glad är jag att dock Walter ej fick lägre än Börje som ju 
anses för dugtig och framstående konstnär. Walter är ock nu just vid 
den ålder då bildhuggarn först vanligast plägar nå sin mognad. Då gjorde 
ock Molin sina Bältespännare. Tag nu i med kraft och börja åter på all-
var, så går det med Guds hjelp. Undrar hur gammal man Antokolsky3  
må vara, samt hvar och huru han utvecklat sig. Ligger det verkligen nå- 
gon utmärkelse i att bli karrikerad, såsom D:bladet nu åter menar angå-
ende Edelfelt? 4  Icke kan det väl annat än t.o.m. vara Walter till godo att 
litet måla men icke är väl värdt att deråt egna mycken tid. Månne ej af 
de studier Du gör till statyns hufvud, något sedan kunde lämpa sig att 
begagna till byst? 

Hälsa vid tillfälle Dietrichsons hjertligt. 
Ledsamt var att Ni fingo så otrefligt sommarhem, dock ha ni ju ändå 

skäl till belåtenhet efter Walter och barnen synas befinna sig väl af ba-
den. Ja, se det vore då mer än rart om Ni kunde komma hem nästa som-
mar om man då lefver — Funderingen att ta en liten fransyska tror jag är 
bra. Man säger ock att de franska barnen äro snälla att anmärka och kord- 
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gera språkfel. Måtte ej Nino företa sig att kujonera henne. »Karl är karl 
om än han ej är större än en tupp». 

... Nog tror jag att Nino blir andra lik bara han får tillfälle till kam-
ratskap, om ej förr så när han kommer i skola. Äldsta barnet i ett hus 
blir ofta ensamt i sina lekar o s v , derför ofta något besynnerlig, men det 
ger sig nog och är bäst att ej ta särdeles notis af, utan låta dem ha i 
fred sina små egendomligheter. Ja ledsamt är när barn ej ha den der 
konsten att hitta på lekar åt sig, och det händer lätt med ensamma barn. 
Också det att reflektera öfver sig sjelf och andra är något som lätt ut-
vecklar sig hos ensamma barn, synnerligen de mera svaga eller sjukliga. 

... Ja jag ville ej önska att Nino finge mitt sjelfmisstroende, detta har 
varit min plåga genom lifvet ... Kärliga hälsningar till barnen. Hur länge 
bli Ni i Veules? 

Mamma. 

1  Brev till expeditionssekr. F. A. Dahlgren från Fredrika Runeberg, dat. Löparö d. 12. 
8. 78, i KB, Signum L. 13 : 1 a : 2. 

2  »Professorskan Runebergs möbler, taflor, byster, blomster m.m. affördes i går här-
ifrån med ångaren Runeberg till Helsingfors, där den aflidne skaldens maka kommer 
att från hösten bosätta sig.» — Bbl 14. 8. 1878. 

3  Antokolski, Mark Matvejevitj (1843-1902), den kanske mest betydande ryske 
bildhuggaren under senare delen av 1800-talet. Nådde sin högsta utveckling omkring 
1870. Levde sedan 1874 mest i Rom och Paris. 

4  9. 8. ingår en notis i HD att A. Edelfelts tavla »hertig Karl vid Klas Flemings 
lik» förekommer bland den samling karikatyrer av framstående tavlor, som den illust-
rerade paristidningen »La vie parisienne» har för sed att meddela från varje års salong. 
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Helsingfors d. 8 Sept 1878. 

Mina kära Barn! 

Ja här är jag nu sedan halfann vecka, och här har jag mottagit Linas bref 
af d. 27 aug. 

Huru jag kommer att finna mig i H: fors vet jag naturligtvis intet 
om ännu, hittills har det alt gått ut på att stufva in sig i dessa små rum 
och ställa i skick något så när. Det har gått långsamt då jag sjelf så litet 
orkar hålla ut, och Mari är ej mycket bättre deran, skral som hon länge 
varit. Emellertid »knallar och går det så småningom» sa han som satt på 
sten. Nog tycker jag nu att det börjar se mera nätt ut i mitt lilla hem, 
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fast det såg mörkt ut från början. Värst är att rummen sägas vara kalla, 
få nu se. 

Hanneses kunna när som helst vara att hemvänta, som i förrgår skulle 
de resa från Vasa. Tengströms äro ännu på Linudden, så att Fredriks 
nu varit mina alt i allo — De ha fint och vackert hos sig. Fredrik tycks 
vara mycket sysselsatt, så jag är rädd hur det kan gå för honom att hinna 
läsa. Ludvigs med de sina reste härifrån i dag vecka sen. Bekymmersamt 
att Ludvig är så skral och matt. Nog var han alt i rörelse ändå, men till 
och med på en jagtfärd med andra herrar hade han mest sutit i båten. 
Första dagen de voro i Borgå. blef jag mycket skrämd då han efter ett 
hostskåf rakt svimmade ned för mina fötter i golfvet. Huru han skall 
orka arbeta, då han ej ens rätt orkar med att roa sig, det förefaller ängs-
ligt. Hela sista året orkade han heller ej med mer än jemnt sköta sin 
tjenst, och med 4,000 m bär det sig ej att lefva, då intressen skola betalas 
dessutom. Också Strömborgs, som nog så strängt hushålla, beräkna årsbe-
hofvet till 7,000, inberäknadt räntor — Jag var ledsen att ej kunna er-
bjuda dem fritt sommarhem hos mig, för Maris skralhets skull, men hyra 
och reskostnaden lemnade jag dem, och det var dessutom väl förtjent af 
Ludvig genom alt det besvär han haft med Runebergs efterlemnade skrif-
ter, och hvilka väl ock utgjorde ett stort skäl att de als reste hit i år. Wal-
ters goda afsigt att efterskänka sin fodran, afrådde jag i våras, bland 
annat på det skäl att jag fruktade det skulle bli honom tungt att så 
mycket emottaga af bröderna, nu, om Du ännu har samma tanke, ville jag 
snarare tillråda Dig att så göra. En olycka var att de kommo att antaga 
sig de barnen, eljest hade det dock kunnat gå bättre — 

Icke tror jag det är så farligt med Ninos fennomani, nog förgår sådant. 
Värre är att väl Betty kommer att alltid späda på, men det oagtadt då 
han hinner få eget omdöme, skall han väl lära sig kärlek till sina förfäder, 
till sitt lands bildning, till dess forntid och dess minnen, och till det band 
som förenar oss med den öfriga civiliserade verlden, hvilket till så stor del 
utgöres just af svenska språket. Nog minnes jag tider af barnsligt svär-
meri för finskan äfven i min barndom, men nog har det lyckats de finn-
finske att så grundligt hos mig förjaga detta, att t.o. med en stor del af 
min kärlek för finskan strök med på kuppen. 

... Med alt hvad som kunnat göra Veules otrefligt synes mig dock att 
Ni ju ej ha skäl till missnöje med sommarens resultatet. 

... Nu kom Strömborg och skrifningen afbröts med suddande af ordet. 
Han återvänder i dag till Borgå. Han berättade att C. G. Estlander trodde 
Er komma till Finland. Brandes' hade i bref från Köpenhamn nämnt att 
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han i nån tidning sett att Bildhuggar Rbg med fru anländt, att han sökt 
Walter på hotellet, men funnit Er afresta. Detta var för visso förvexling 
med Hanneses. 

Ni ha nu hos mig att fodra 108 m 70 p, deraf halfårs kuponger å rysk 
engelska jernvägs obligationer utgör 94-20, och sen gammalt här fan-
nos 14 m 50 p. Hvad bör jag göra med dessa pengar? Bör jag sända dem 
förmedelst vexel eller här insätta dem tillsammans med hvad Du här 
har pengar i öfrigt? 

Nu sen jag bor i H:fors och håller D: bladet ensam, skulle jag med 
lätthet kunna sända det till Eder ock. Låt veta om det vore Eder gods, 
eller huru Ni ha dermed ställt. 

• • 

1  Georg Brandes brev, som tillhör Sv. Litt.sällskapet i Finland, är daterat Kjöbenhavn 
d. 31 Augusti 1878. C. G. Estlander hade bett honom om bidrag för FT, men Brandes 
såg sig inte ha tid att villfara hans önskan. I forts. skriver Brandes: 

Jeg saa idag af Listen over Fremmende, at Runebergs Sön, Billedhuggeren, havde 
vxret her i Byen, jeg sögte ham paa Hotellet, men man sagde mig, at han var reist 
til Finland. Hvis De skulde kjende ham, vii jeg bede Dem bringe barn og hans Frue 
min bedste Hitsen. Han er min eneste finske Bekjendt og mig meget kjeer. Vil de 
sige barn at min Adresse er In den Zeiten 16, Berlin, N. W. 

Deres xrlyödige 
Georg Brandes. 

Förväxling med Hannes Runeberg såsom Fredrika Runeberg förmodade. 

225 

Helsingfors d. 25 sept. 1878. 

Mina älskade, Lina, Walter och Robert! 

Huruvida Ni haft derekt underrättelse från Lorenzo och Ella om den för-
lust som tungt drabbat dem vet jag icke, men i hvarje fall ligger dock 
detta mig nu närmast om hjertat att omorda. Så sorgligt är det att de 
hafva förlorat sin lilla snälla Elsa, som den 20 dennes gick ifrån dem. 
Telegrammet anger som dödsorsak hjerninflammation som inträdde kl 6 
om aftonen och följande morgon var alt slut. ... Den 19 på eft.m. dog 
Elias 81 åriga mormor, och just när de kommo hem derifrån funno de 
således sin älskling angripen af inflammationen. Huru de förmå bära sin 
sorg veta vi ej, men nästan än mera synd måste man tycka det vara med 
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Lorenzo. Han är ej mera så ung, han hade först nu ägt glädjen att få 
omhulda en liten kär varelse, och snäll och försigkommen hade den lilla 
älsklingen varit, och honom mycket kär. 

. . . Ett ideligt brefvexiande med Beijer och Clouberg nöter mig verk-
ligt. Nog är det mycket besvärligt att ha tryckbestyr på aflägsen ort. Att 
båda delarna hinna ut före jul synes mig rakt omöjligt. Mycket ledsamt 
var att korrektor, Tigerstedt reste på par veckor till Åbo, detta fördrö-
jer ock betydligt. Hade jag vetat på förhand hade jag åtagit mig korrek-
turet för denna tid, nu går det till Åbo, sist hit. Jag måste se hvarje 
ark det är oundgängligt. Svårt är ock att jag ej rätt vill orka numera 
med hela bestyret. Hannes är väl i vissa fall min tillflykt, men ännu 
fremmande för mycket. Jag tröttnar så lätt vid tankebestyr och vid det 
myckna brefskrifvandet till allehanda fremmande folk. Tack, Walter för 
brefvet af d. 17. . . . Penninge uppdraget har jag lemnat Fredrik, och 
torde väl detta afgå jemte vexel. 

D. 26. 

afbröts i går af Esters och Birgers hitkomst, de skulle bli här hela da-
gen, men Ester var på dåligt hymör brände sina fingrar, alt på tok och 
så ville de hem. Hannes tog härifrån de 109 m. som Walter här hade 
och skulle ur banken taga 2,000 och köpa vexel — Jag går nu på f.m. 
till Tengströms för att mottaga mina med ångb: kommande rosor från 
Borgå, går på vägen till Hannes, åter i tryckeri bestyr, hade nu just bref 
från Viborg. Till Robert sände jag det begärta fjerde häftet af Porthan 1  
och en broschyr om Rbg. Det sednare för Dietrichsons, der i slutet be-
fintliga »Skaldeporträtt», hvilket väl är ibland det bästa som om honom, 
skrifvits. Hvad jag annat kunde skicka vet jag nu ej, minnes icke nå-
got som skulle förtjena. Boken kostar 5 m och Porthan 4-50. Det får 
väl Robert alldrig tillbaka, ty Mr le Duc2  är känd för sin förmåga att 
skaffa sig fördelar utan motsvarande ersättning. Hvad är det för ett un-
derligt fram och tillbaka med skulptörernes pris? 

Bref från Hanna nu. Ängsligt att Ludvig alt är skral. Han hade på 
morgonen hostat svårt, måste matt bege sig till göromål som han åtagit 
sig. Har ock många kommunala bestyr. Hanna hade jemte något an-
nat fruntimmer i Finlands banks kontor varit för att räkna pengar, 
3,000,000 m men lönen 8 m synes mig nog knapp 

. Jag kältar på Fredrik att skrifva till fröken Börjesson, men han 
påstår sådant är för honom ungefär som om han ville förmå mig att 
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draga ut en tand. Jag kan väl tänka att han ock ser saken svår såsom ett 
höfligt tiggeri, men jag är rädd att oartigheten att ej begära är nästan 
värre. — Ack de mina opraktiske söner — 

... Carolina väsnas om att ej dansargossen bör stå hos henne då Wal-
ters bröder och jag finnas på orten. Då vi nu en hvar krusat emot att 
taga den. Jag lofvade då i mitt bref fråga och be Walter bestämma hos 
hvem den skall stå. Hos mig skulle den väl knappt ha rum, och få skulle 
der se den, men visst kunde Hannes eller Fredrik ståta med den — Du, 
Walter, må nu bestämma ... 

F. Elfving hälsas — 

1  Henrik Gabriel Porthans »Opera selecta» utgavs 1859-73 i fem band av Finska 
litteratursällskapet. Här avses tydligen bd IV. 

I jan. 1861 föreläste Dietrichson i Stockholm över den nordiska litteraturen och behand-
lade därvid Runebergs skaldskap i två föreläsningar som 1864 där kom ut i tryck under 
titeln »Johan Ludvig Runeberg. Ett skaldeporträtt». 

2  Louis Antoine Uouzon-Leduc, den franske skriftställaren (1815-89), gjorde 
flera resor i Skandinavien och Ryssland o. skrev åtskilliga arbeten om dessa länder, 
bl.a. »La Finlande» (2 bd, 1845) vilket innehöll en prosaövers. av Kalevala. L. sökte 
även göra den svenska litteraturen känd i Frankrike, bl.a. med ett arbete om Tegnér 
(1850), inneh. huvudsakligen prosaparafraser av Tegnérs större dikter. 

Då Runeberg i juni 1851 reste till Sverige var Ikouzon-Leduc ombord på ångfarty-
get Storfursten (BAIII 212). Att de hade någon kontakt framgår av ett visitkort av L. 
vilket bevaras bland Runebergs efterlämnade papper bland minnen från hans resa till 
Sverige. 

Morgonbladet omtalar 18. 7. 1853, att Nadeschda det året blivit publicerad i 
fransk övers. på prosa i ett arbete utg. i Paris av Uouzon-Leduc, »ftudes sur la 
Russie et le Nord de l'Europe». 
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[Helsingfors) d. 25. [oktober 18781. 

Tiden har gått mig ur händerna, dagerstunden är så kort och vid ljus 
har jag svårt att skrifva affärer af vigt och skrifning i följd deraf har 
hindrat mig. Tröttnar snart vid tankeansträngning orkar sen ej ens skrif-
va bref. 

Just nu såg jag åter i tidning nämnas Cardinal Nino, och mins derför 
att fråga hvad jag ernat men glömt om det är samme Nina som ni voro 
litet bekanta med.' Hur var det, hade icke han varit i Sverge? 

Vi ha särdeles mild höst, alt ännu utan frost. I dag ernar jag besöka 
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vexthusen i bot: trädgården, egentligast för att få tacka trädgårdsmästarn 
för hans vård om Rbgs graf. Ni kurenen ej tro hur rörlig jag blifvit 
jemförelsevis mot förr. Ja t o m några besök har jag gjort. Deribland 
någon dag efter min hitkomst, då ännu utfaren efter flyttningen, hos 
flickorna Runeberg och par veckor sednare hos Walmqvists som bo snedt 
öfver gatan, men af dem har ingen bevärdigat mig med återbesök. Öf-
riga bekanta ha de flesta ej väntat på besök af mig utan kommit först 
till mig. Hilda Björksten har jag mycket haft i tankarna, men ännu ej 
kommit mig till. Jag har på många år ej sett henne, som jag tror, ej sen 
hon blef gift. Till och med hennes utseende är väl mig fremmande 

Hvad Walter skref om dansgossen2  läste jag för Carolina, som jag 
nästan tror fick tårar i ögonen men alt säger sig tycka orätt hos sig be-
hålla honom till förfång för närmare anförvandter — 

Skall då ej Otto Schauman till tidningar lemna hvad som om Walter 
stod i guiden? 3  Nog vill ju han Dig väl, men icke vet jag hvaraf det 
kommer, icke publiceras just hvad som om Dig står i fremmande blad, 
så framt icke helst litet klander kan påhittas, så t.ex. den lilla notisen om 
brist på nationalitet hos Ryssarne hvilket väl icke kunde drabba dig som 
ej är rysse, men ändå let som ett klander för oförståndiga ögon. Om nå-
got hörs af i omdömes väg ur tidningar, så glöm ej ge mig afskrift eller 
så —. 

För sommarn göra vi ideligen upp planer, löjligt nog af mig som ju 
lika troligt icke har någon sommar mer. 1 aftse suto vi åter och funde-
rade. På Löparö stufva vi mest in hela kolonin Er, Hanneses, Ludvigs mig 
och på nån vecka äfven Lorenzo. Värst är att Hannes icke skulle hinna 
dit annat än söndagarna. Skulle de bosätta sig nära H:fors hunne han 
alla qvällar ut. Men komma Ni så ville man alla vara på ett ställe. An-
talet rum på Löparö torde kunna bli tillräckligt, värre kunde det bli med 
inredningen som ej fölle sig passligt. Behöfligt af möbler och husgeråd 
för så många, kunde ock ha sina svårigheter, dock torde väl dermed på 
något vis kunna ställas. Laga nu bara så att ni komma vackert. Här hyr 
folk så tidigt till nästa år. Med »Löparö Kapten» talte jag ren att han ej 
må hyra bort något innan han säger derom åt oss. 

Nog tror jag att jag har bättre af att bo i H:fors. Det blef dock icke 
bra att ideligt blott sitta ensam och grubbla. Nog har jag nu mitt lilla 
qvarter ganska nätt men fugtiga i hög grad äro rummen, ligga på går-
den och kalla sägas de vara. Nog måste jag se mig om huruvida jag 
kunde få bättre, men kan nog bli svårt då jag ej vill bo långt från de 
mina --- 
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... Robert läser väl detta bref tänker jag, och så ber jag honom ej 
glömma att när han härnäst skrifver, eller ock genom Er, låta mig veta 
huru jag kunde hindra från att rosta, under tallrikar till stora blombaljor 
som jag beställt af jernbleck. Jag har ernat måla dem med oljefärg men 
anser ej detta fullt bra, troligen kan Robert ge mig bättre råd. Stor om-
gång eller dyrt pris meriterar dock ej. 

Fägnesamt att ni få Bissens till Paris, någon nära behöfs bland mäng-
den af fremmande. Kanske och bra passligt då ju väl Walter nu börjar 
modellera Rbgs staty att få höra ett ärligt omdöme af en vänskapligt 
sinnad konstnär — Lilla gruppen blir väl färdig till nästa års salong? ... 

Kärligen hälsas Robert och mina små ögon Nino och Wasti. Gamla 
Mamma F. Runeberg. 

Datering: Det är »mild höst►. »Dagerstunden» är kort. Walters ord om »dansgossen» 
vilka rörde Carolina Tengström till tårar ingår i brev dat. Paris den 14 okt. 1878. 

1  Lina Runeberg skriver 6. 2. 1879: »Många gånger har jag tänkt på och åter 
glömt besvara Ma's fråga om vi kände kardinalen Nino. Nej, vår bekantskap var 
Monsignore Nardi.» 

2  »livad den dansande gossen beträffar skulle jag helst se att den skulle stadna hos 
Tengströms om den kan skänka Dem något nöje, och om de villja visa gossen samma 
gästvänlighet som de i tiden skänkt hans pappa är jag öfvertygad om att han icke 
heller har något emot att stadna der. Det är vist att jag många gånger kommit till 
Dem i tiden, med tungt hjerta och gått derifrån med gladare mod så att om en af 
mina små skämtsamma tankar nu vänder tillbaka och dröjer någon tid hos Dem kan 
den nästan räkna att den besöker ett barndomshem.» — W-brev dat. Paris den 14 okt. 
1878. 

3  Otto Schauman hade talat om för Walter Rbg, »att han i en guid öfver konst-
afdelningen på utställningen funnit ett högst gynsamt utlåtande öfver mina arbeten 
uttalat, på så sätt, att författarn om han varit juryman helre skulle tillerkänt mig än 
Antoholsky hederspriset. Jag har ännu ej sett boken och känner ej hvad värde den 
kan hafva men om också öfverdrifvet bevisar yttrandet dock att det finnes rnenniskor 
som sätta värde på mina arbeten och det gör mig godt att veta nu förtiden då jag 
sjelf är mera litet nöjd med mina arbeten.» — Walter Runeberg i brev till sin mor dat. 
Paris den 14 okt. 1878. 
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Helsingfors d. 3 dec 1878. 

Mina älskade Barn! 

• • Tack för bref alla, svarbref när jag blir raskare. Hufvudet mycket su-
sigt — Sitter stundtals, orkar ej mycket så — Mycket kärt att hoppas Rob 

547 



hem till Jul. Ville bjuda qvarter hos mig men sönerne påstå att Du 
skulle finna trängseln för otreflig — 

Tillfällighet förde mig på frågan: är Rbgs staty verkligen definitift 
beställd af Walter? 0.s.v.1  — 

Bra vore att få veta om Rob verkligt köpt mig något Julklapps kram 
vid utställningens skingrande och i så fall hvad?, att jag må veta annars 
anskaffa här, ty Du kommer väl hem i sista stund. 

Reser Du öfver P:burg eller Hangö? — Häftet 2 blir ej till jul fär-
digt — Svenska upplagan vackrare mycket än finska Orkar ej mer. Lång-
samt går convalescensen för en 71 årig. 

Kärligen hälsas ni alla alla mina älskade. 
Må. 

1  Topelius som var sekreterare i den delegation som av ständerna fått i uppdrag att 
bedriva saken hade i brev 20. 2. 78 bett Walter Runeberg tänka på skisser till statyn. 
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H.fors d 30 decemb: 1878. 

Mina kära Barn! 

På det hjertligaste tack för Edra bref af d. 17 dennes och än mer för 
liten Wastis täcka porträtt. Söt är hon onekligen, men alla som se det 
vilja bara att hon skall öppna sina ögon att man skall få se dem. Detta 
var nu en mer än kär julklapp. Bara vi nu komma öfver helgdagarna 
skall jag besörja om först kilram och sen yttre ram. Fredrik menar att 
den vore bäst taga svart, då sjelfva taflan har ej mycket färg, men jag 
tror ändå en liten förgylld list tar sig bättre ut, jag tror det svarta bröte 
af för skarpt. Stor heder har Walter verkligen af att hafva målat den 
så utan alla förstudier.1  Litet kraftigare färger hade den väl tålt, men 
är rigtigt snäll sådan den är. De båda Psyche på ett blad har jag ock 
fått och tackar för dem. Barnens fotografier emotser jag med nöje, tac-
kar på förhand, men har ej än fått dem. 

... Robert är antagligen rest när detta framkommer, snart börjar jag 
vänta honom hem. Roligt att ni trifvas med honom, snäll och treflig 
tyckes han mig alltid vara — 

Med mitt tillfrisknande vill ej gå. Krafterna taga sig ej och jag lider 
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af en slags plågsam kramp i min inre menniska som gör nästan hvarje 
rörelse till en plåga så att jag ofta småqvider och äfven om natten när 
jag oförberedt vänder mig i sängen, rigtigt smått skriker till. Nog har 
jag haft samma plåga stundom förr men ej så långvarigt som nu. Den 
torde sammanhänga med en mångårig invertes åkomma som är mig svår. 
— Just nu plågas jag betydligt och har svårt äfven annars att orka skrifva. 
Har ock derför skjutit upp så väl detta som andra brefs skrifning eme-
dan jag har svårt med hela den rörelsen. Det är väl nu sju veckor sen 
jag sjuknade. Julaftonen var jag hos Hanneses, åkte dit och dän, men 
hade svårt komma i slädan. Hos Fredriks var jag i förrgår, han kom ef-
ter mig och ledde mig de få stegen dit och dän Törngrens och Hanneses 
med alla sina voro der. Fint och vackert ha de hos sig och icke tror 
jag Fredrik vill rätt begripa att de ej behöfva lefva som gammalt för-
möget folk — Ett par granna armstakar med kristaller, (läkare arfvode) 
göra ock sitt till att pryda deras bord. 

Lotti Castren fick andra dag jul en gosse,2  har varit rask, sägs i dag 
ha litet feber. Schybergsons ha hyrt rum i ett nytt stenhus, gården bred-
vid der jag bor. De tyckas erna lefva på liten fot, fick dock billigt vackra 
rum. Brölloppet lär bli mot hösten. 

Jag har dessa dar varit i stort beråd om att hyra en liten våning, plat-
sen den lämpligaste jag kunde önska, men torde ej bli af — då de rum-
men äro än mindre och lika så der låga och med små dörrar och föns-
ter som dem jag har och dyra ändå, men vill ej löna besväret att flytta 
då jag derpå vunne så litet — Få se dock om jag får frysa ut ur mina 
nuvarande rum, vi ha ännu ej haft köld i vinter sällan mer än 5-6 gra-
der, ofta tö. 

Vore blott ej min svåra döfhet skulle alt gå men hvad vet jag af jul 
och barnfröjd och alt annat. Klaga är dock ej meningen, huru mycket 
godt äger ej jag! 

Måtte lilla gruppen fortfara att arta sig. Den må nu väl komma i mar-
mor till salongen? Vet ej om jag frågat om Rbgs staty verkligen är de-
fenitivt beställd hos Walter. Långsamt går insamlingen i dessa penning 
lösa tider — 

... Afton! Edelfelt var här i qväll med sin mor, ville se alla porträtt 
af Rbg. Sade sen att han hade god nytta af ett skuggporträtt3  som jag 
1828 ritade efter skugga på väggen. Vet ej om Walter sett det. Profil. 

Lotti Castren skall ha sjuknat svårt. Hannes och Edith kommo hit på 
qvällen. Hannes, Lottis läkare, mycket bekymrad för utgången. Gud 
hjelpe! Hvilken ryslig sorg vore ej det om hon ginge bort och det för 

549 



så många. Grufligt ängsligt. Robert, det lilla barnet, Tengströms alla 
hvilka blott lefva för Robert och hans glädje. josefine Pipping. Gud 
hjelpe. 

1 Julen 1878 fick Fredrika Runeberg som julklapp från familjen i Paris »Vasthis 
porträtt som jag målade i sommar och som är det andra och sista snille fostret af 
min pensel», skriver Walter till sin mor 17. 12. 1878. 

2  Gunnar Castren, (27. 12. 1878 — 5. 11. 1959), son till huvudred. för HD jur. 
kand. Robert Castren och Lotti Pipping. Professor i inhemsk litteratur vid HU 1924-38, 
i svensk litteratur 1938-45. Ledamot av Fi. Vetenskaps-Societeten. Medlem i Svenska 
Litt.sällskapets i Finland styrelse nära ett halvt århundrade och dess ordf. 1924-34. 
Ordf. i Finlands svenska författareförening 1924-29. 

3  Skuggporträttet finnes återgivet bl.a. BAI 102 och Marta Hirn, Runeberg i bild, 7. 
Originalet i Runebergsarkivet i Borgå. 

1879. 
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H:fors d. 30 Jan 1879. 

Mina kära Barn! 

Tackar för Edra bref Linas af d. 30 dec. och Walters af d. 3dje. Då jag 
åter hade skrifvit d. 1. så gingo brefven i kors, och har jag, som ej myc-
ket vill orka med skrifning, derför väntat på att Ni skulle skrifva först. 
Emellertid tyckes väntan bli för lång och jag vill ock skrifva och tacka 
för den präktiga spetsduken som Robert hemtade. Jag har bara det emot 
den att jag väl knappt kommer i tillfälle att bruka den, och att den är 
för ståtlig och dyrbar för att passa till hvardags behof, och i större säll-
skap rörs ju jag icke. Äfven den vackra siden som Ni hemtade mig 
sednast ni voro hemma har jag ännu ej brukat, blefve jag dock ras-
kare, så kanske att jag nån gång i vår kunde ståta mig med den. 

Huruvida Robert sjelf skrifvit om sin lyckliga hemkomst vet jag ej. 
Icke ser jag altför mycket till honom, dock emellanåt Om Lotti Castrens 
sjukdom skref jag väl, hon anses nu vara utom fara. Ludvigs hälsa är 
alt krångligt med, jemnt af att han orkat sköta sina timmar. Han före-
har planer om en sjöresa i sommar, få se om det blir af. Lorenzo var 
i stor fundering om att söka till Uleåborg för bättre inkomst skull, men 
beslöt ändå att ej så göra. Om Hanneses intet enkom, de titta in hos mig 
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vanligen åtminstone hvarann dag, likaså Fredrik och oftast Charlotte med. 
Tengströms som i höstas träffade komma till dem på dubbelfönsters in-
sättningsdag, och sen före jul nästan ingenstädes varit utom hos mig, vo-
ro i går hos dem och kommo derifrån helt betagna af hur vackert de 
ha hos sig. Värrst att det är knappt de kunna bo qvar mest för att rum-
men äro kalla, men så vackra rum få de ej om de flytta. Stor präktig 
salon med fyra fönster der deras vackra möbler och öfriga vackra saker 
och vexter ta sig så bra ut. Också jag är oviss om qvarboende. Vi ha 
hittils haft så mild vinter att man ej kunnat pröfva rätt, men blir det 
en 25 % helst i köld, så räds jag ingen eldning förslår — Men svårt har 
jag få rum, som så ogerna vill längre från de mina Mina fattiga vexter 
vantrifvas och gå ut hvad de hinna i de låga rummen med få fönster, 
men nog ser här eljest nätt ut, och Robert tycker här är så hyggligt. Få 
nu se hur det går — 

Ännu har jag ej fått lilla Wasthis porträtt fullt ordnadt, men har nu 
fått kilram och har Fredrik lofvat spika upp den. Mins ej om jag ren 
tackat för fotografierna. Eljest sker det härmedelst. För mig synes som 
om Nino vore bättre lyckad än Wasti, som sitter så oppdragen. Likhe-
ten vet jag ej säga om, de ha väl båda förändrats på halfannat år — Nog 
äro de ju båda rätt nätta porträtt Hälsa Nino och tacka för raderna till 
Farmor. ... Häri inlägger jag räkning öfver huru boets gemensamma 
egendom af mig för fjolåret förvaltats. Den är tyvärr suddig och stru-
ken, men jag orkar ej omskrifva — Kanske skickar jag ock under kors-
band ett utklipp ur Aftonbladet, kanske intresserar det Walter att se huru 
andras funderingar i liknande saker falla sig. 

Fortfarande är jag skral och orkar just ej annat än ligga på min soffa. 
Liggande med min sticksöm eller en bok har jag det ganska bra, men 
att vara uppe vill ej bära sig, ej allenast för trötthet utan emedan deraf 
vållas mig stygga plågor — Så har jag nu skralats 3 månader. 

Huru fundera Ni om Er sommar? Ha ni alldeles slagit hemkomst ur 
hågen? Jag törs och vill ingenting bedja eller råda i den saken. Mari 
är i dag åter alldeles sjuk liggande, har någon vecka nu förut varit bätt-
re, men icke är med hennes hälsa något numera att lita på och redlös är 
man en sån här dag då hvarken jag eller hon orka något. Nej, jag kan 
ej mer nu, måtte Ni ha alt gods och bra. Roligt genom Rob. höra af Er. 
Måtte väl snart få bref af Er. Voro ej Ni på banketten der Bispens och 
Börjessons voro? 

Hälsa små ögona från gamla farmor och Eder så hjertligt tillgifna 
F. Rbg — 
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Räkning med Boet för 1878. 

Inkomst 
Återstod sen 1877 50.- 

1 Mars: Hyresqvartal af 
Strömborg 100.- 

Af betalning å läraren 
Schulmans skuld 40.- 

Sept. 8 Dito å dito 58.33 
Decemb. Sista qvartalet af hyran 

för del af huset 100.- 
Hyra för tvenne qvartal 
för hela huset 750.- 
Således min fodran 82.69  

Utskylder för gården och boet, 
till och för 1877 150.- 

Brandförsäkring för lösegendom 
för 1/2  år 20.- 

Tapeter till rummen 34.- 
Reparation af Klockan åt Mari 6.- 
Reparationer å gården enligt 

räkning af Strömborg 390.67 
För tryckningen utgifna sedan 
Juni 1878. 

Renskrifning 5.60 
Telegram och brefporto 4.25 
Resekostnader för Ludvig till 

Wiborg och H:fors 98.- 
Försändning af paketter 4.- 
Renskrifning 8.50 
Dito 10.- 
Dr: Tigerstedt för korrek- 

turläsning 450.- 

1181.2 1181.2 

Allehanda utlägg för postporto m m har jag icke debeterat boet för — 
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Helsingfors d. 12 Mars 1879. 

Mina kära! 

Då jag för par dar sen yttrade det jag tyckt mig en mån raskare än sed-
naste dagarna och lofvade snart försöka att komma mig ut en dag, så 
blef jag i dag bjuden till middag till Edith och Hannes, genom Ester 
som för första gången ensam utan följeslagare kom med en billet och 
sedan till Tengströms på soupe, lofvade ock först något så när, men 
tycker mig ändå icke orka utan blir hemma och sätter mig i stället att 
skrifva till Eder. Tack, min Walter för brefvet som jag nog ren hade 
otåligt väntat. Först, att jag ej må glömma det, vill jag nämna att Ellas 
flicka heter Estrid.1  Icke är nu der alldeles bra, men går dock för sig. 
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Det andra jag för att ej glömma, vill nämna är att jag i dessa dagar lyfter 
devidenden på Walters 5 förenings banks aktier som torde gifva 75 m, 
tror jag, och snart äfven löses ut halfårs kupongerna till jernvägs obliga-
tionerna, men hvad de ge minnes jag nu icke. (Skref bakfram, (kupong-
erna bordt vara först och devidenden om en tid). Hvad skall med dessa 
pengar göras? Förvaras här tills vidare eller sändas? 

Det mycket lustiga med Robs romanfragment var att jag icke i min 
konfyshet igenkände hans signatur, utan funderade hvem? Först när jag 
för honom började tala om den roliga biten, utbrast jag: nej det är ju 
din signatur! Jag fann den sålunda under fremmande namn utmärkt träf-
fad och bra. Nog lär man här ock funnit den rolig något, men dels äro 
de få som våga se annat än förträfflighet i den franska litteraturen, dels 
äger man i den ej nog beläsenhet för att finna det träffande i frag-
mentet, och slutligen finnas de som stött sig på »en loppa», hu så sim-
pelt.2  åter fick ju Walter sig en kritik ur rysk källa i Dagbladet.3  Den 
var visserligen ej fullt gynnsam, men ändå icke så illa heller, ty mig fö-
reföll den åtminstone mera så som man klandrar fel hos en framstående 
konstnär icke som öfverseendet med en obetydlig. Också är det mera sjelf-
va genren som tadlas än egentligen den enskildte konstnärn. Måtte nu 
gruppen vinna bifall. Är det i bronze den kommer att exponeras? Ja 
det blir ju nästa höst tre år sen ni kommo till Paris. Skall ej nu Walter 
skaffa sig ny atelier? Om ni komma hem, så kanske kan ni lemna rum-
men redan då och flytta sakerna till ateliern och inspara rumhyran för 
sommarn då ni väl troligen ändå i höst skola ha nya rum så väl som 
atelier. — Ja, nog gör jag mig nu bra mycket hopp om att få er hit i 
sommar, men alltid vill det passa så tråkigt med de somrarne att alla 
då äro så spridda. Så tillvida dock bra att Ella och väl äfven på några 
dagar Lorenzo erna sig hit i sommar och de då nog, om möjligt, passa 
tiden efter Er hitkomst. Häromdagen när jag hade bref af Hanna skref 
hon att Ludvig nu några veckor varit raskare och fann sig väl af den 
regime hvarefter han nu lefver, så att hon nu åter börjat hoppas. Troli-
gen har jag skrifvit om att han skulle om han får lämplig lägenhet vilja 
för sin hälsa göra en längre sjöresa4  i sommar, Hanna skulle komma hit. 
Hanneses ha hyrt sig rum på Granudden 1/2  timme ångbåtsväg från 
H: fors. Tengströms betydligt längre ut i Esbo skären en villa nära R. 
Castrens. Fredrik och Charlotte lära komma att i sommar bo på Törn-
grens Hapaniemi nära Tammerfors. De fundera smått på att flytta ut ren 
i aprill, blefve väl litet hushållning ock sålunda — Hvad min person an-
går så kan jag intet besluta, innan jag vet om jag får Er hit. I staden 
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skulle jag nog ha rum för er, har tre rum, tambur som också är ett litet 
rigtigt rum, och dessutom alla de våras tama våningar att tillgå men 
ni vilja väl ej vara i staden, om ock den ej är större, tror jag, än t ex Siena, 
der ni bodde »på landet». Ännu torde min fjoliga våning på Löparö stå 
att fås, men det har sina svårigheter dermed. Främst att det ligger öster 
om H:fors, då alla de våra bo åt vester derifrån, och i synnerhet för den 
korta tid Lorenzos kunna komma, blefve det att tillbringa mera tid på 
resor emellan oss än de skulle kunna bestå. Dertill vill jag icke ensam 
residera i stenslottet den tid af sommarn som ni ej vore hos mig. 1 Teng-
ströms grannskap finnes ännu men troligen ej länge, en villa att hyras 
men dels mera långt från stan att för Er passa bra, dels orimligt dyr. 
Visserligen har den det goda att vara försedd med möbler och husgeråd. 
Så snart ni fattat beslut om Ni komma och när, så låt veta så ställer jag 
väl på ett eller annat sätt. Visst böra ni ock i hvarje fall vara något i sta-
den, det är väl ock för Walter nödvändigt, fast tyvärr alltid om som - 
rarne alla menniskor äro bortresta eller utflyttade till landet. Vid salt-
sjön ville ni väl helst att jag skulle bjuda er bostad, men få se om så-
dant blefve möjligt. Mitt blifvande stadshem är nog nära Norra ham-
nen,5  men tror jag ej finnes lägenhet till sjöbad närmare än Brunns-
parken. 

Vet ej om jag sist skref om att prof. Nyblom måtte känt sig mycket 
mankerad af att ej han blef ombedd att redigera Rbgs efterlemnade skrif-
ter. I en svensk tidskrift öfverfaller han oss med beskyllningar att hafva 
emot Runebergs vilja, ja mot förbud utgifvit något als efter hans död 
m.m. Härpå ha nu Robert och Hannes med mitt bifallande svarat i sam-
ma tidskrift, efter långt funderande, och bland annat genom utdrag af 
bref vexlade mellan Nyblom och mig bevisat att Rbg tvertom fullkom-
ligt gillat att utgeende skulle ske, »hvilket väl måtte fallit N. ur minnet», 
utom ytterligare anförande af hur han hvad Sveaborg beträffade hade till 
och med ålaggt sönerne dess utgif vande efter hans död. Nog är nu sva-
ret beskedligt hållit, men nog blir det i alla fall illa upptaget. Ledsamt 
vore om det skulle föranleda vidare polemik.° 

Jag märker att jag om Robert ej skrifvit något, och det är just ej 
under då också han väl just ej är besluten om sina företag, och det ej 
meriterar skrifva om ännu ej beslutna sådana. Icke tyckes han dock kom- 
ma att stanna i H: fors. Har ännu något att skrifva i utställnings saker, 
sen derifrån ledig. Är jemt bjuden på tillställningar här — Det fägnar 
mig att ni ej äro sådna eremiter som ni förr voro en tid. Det är så att 
menni[skani behöfver andra för att ej stelna bort — Af Börjessons har 
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jag nu ej hört på länge, undrar huru de stå sig nu. Ledsamt är för mig 
att konstexpos: ej i år blir i Riddarhuset.? Jag hade hoppats få ofta be-
söka den, men längre väg och högre trappor komma att hindra betydligt. 

Vet ej om jag sist skref att Castrens gosse heter Gunnar — 
Strömborgs Ida lider av någon allvarsam ögonåkomma. Mycket hopp 

dock att det om än långsamt skall gå till förbättring. Mycket ledsen var 
jag att i farstun finna visitkort af Betty. Hemma var jag naturligtvis, men 
Mari var ute på ett ärende, och då måste jag sitta inom lykta dörrar alltid, 
och kan ej höra ringklockan heller. 

Klappa och hylla om Nino och Wasti på gamla farmors vägnar. 
Kärt blir att få se dem i sommar, om jag då lefver och Ni komma. Visst 
är det så att ni ju i hvarje fall en eller annan vecka behöfva vara i sta-
den i H:fors, tyvärr är folket så allmänt på landet den tiden att Ni ändå 
ej rätt veta af någon här. Farväl, älskade, låt snart höra af Er — 

Er egen gamla Mamma. 

1  Estrid Runeberg (1879-1957), fil.mag. 1907, g. 1905 m. sedermera e.o. prof. i 
astronomi vid HU Ragnar Furuhjelm (1879-1944). 

2  12. 2. 1879 ingår i HD »Fragment ur en roman» (Studie i den franska realistiska 
skolans riktning) av sign. Robert) R[uneberg). Red. anmärker att »detta fragment av 
en av våra för sin glada penna kända medarbetare är en parodi på det slags roman-
skriveri som representeras av hrr Zola, Flaubert m.fl. o. med vilket läsaren redan gjort 
bekantskap genom Paul Lindaus spirituella framställning», som i början av febr, hade 
ingått i tidningen. 

Från 1879 stammar också ett särtryck på 37 små sidor i spaltbreddsformat »En färd 
till Walamo af R. R.» — skildring av en kamratutflykt från Viborg. HDs tryckeri. Hel-
singfors. Uppsatsen hade ingått som understreckare i HD 5. 6. och 8. 10. 1879. 

3  9. 3. 1879 citerar HD en förf. i Golos som på tal om den finländska gruppen på 
utställningen i Paris skriver om Walter Runebergs Psychegestalter att » de utmärker sig 
genom en nästan fulländad formskönhet, men är kalla som is». Walter Runebergs verk är 
'fullbordade i närvarande tid, men jag är böjd att hänföra dem till 20--talet i vårt sekel». 

4  Sommaren 1879 följde L. M. Runeberg med borgåbriggen Alexandra, som lastad med 
plankor, bräder o. spiror hämtade salt i Cadiz. Runeberg förde loggbok som han även 
försåg med teckningar. 

5  Fredrika Runebergs sista hem låg vid Mariegatan 19 i Kronohagen, samma gård, men 
dock inte samma hus som Runebergs hade bott i som nygifta. I den gården föddes deras 
första barn, Anna Carolina, där firade de »Elgskyttarnes barnsöl» 12.9. 1832 o. där hade 
Lördagssällskapet sina första möten. Där var det slutligen Fredrika Runeberg 27. 5. 1879 
avled. 

6  C. R. Nybloms kritik ingick i Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 
1878, 803 f. »Bemötande, af utgifvarena af J. L. Runebergs efterlemnade skrifter» följde 
i samma tidskrift årg. 1879, 304 f. C. R. Nybloms Svar ingick s. 307 i samma häfte. 

7  23. 5. ingår ett reportage i HD från expon i »den rymliga Riddarhussalen». Skulp- 
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turen företräddes av sex konstnärer: Sjöstrand, Takanen, Stigell, Särkelä, Vallgren och 
Runeberg, som ställde ut sin marmorstaty Psyche med lampan och dolken, beställd av dr H. 
F. Antell, modellerad i Rom 1876 och exponerad på världsutställningen i Paris 1878, sin 
porträttbyst av Nordenskiöld i marmor och »Fridens ängel» en basrelief i gips för V. 
Hoprings grav. 
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ILLUSTRATIONER 

Försättsplansch: Fredrika Runeberg. Fotografi taget 1875 av Fredrik Runeberg. Detalj. 
Runebergsarkivet i Borgå. 

Walter Runeberg i Paris. Foto Bousseton & Appert. Runebergsarkivet i Borgå. 
Laurits Prior. Foto Peter Most, 22 Ostergade, Kjobenhavn. Runebergsarkivet i Borgå. 
Walter Runeberg. Porträttbyst i gips gjord av Laurits Prior år 1860. 65 x 32 cm. 

Runebergs hem och Walter Runebergs skulptursamling. Borgå. Foto Per Olov Jansson. 
Lina Elfving. Porträttmedaljong i lera gjord 1858 i Åbo av Walter Runeberg. 10 x 8 

cm. Walter Runebergs skulptursamling. Borgå. Foto Per Olov Jansson. 
Lill-Kroksnäs. Foto sommaren 1862 av C. A. Hårdh. Runebergsarkivet i Borgå. 
»Walter Runeberg och Lina Elfving» med Fredrika Runebergs handstil är enda text 

på fotografiet, vilket måste vara från början av 1860-talet. Runebergsarkivet i Borgå. 
Kentauren Chiron undervisar den unge Akilles i spjutkastning. 1863. Gips. Konst-

museet i Ateneum. 
Silenus med följeslagare. 1865. Gips, Konstmuseet i Ateneum. Deponerad 1966 i 

Walter Runebergs skulptursamling. Borgå. 
Bronsrelief på Mathilda Unonius gravvård i Åbo. 1866. Foto genom Åbo Akademis 

bildsamling. 
Mercurius uppfinner lyran. 1867. 61 x 36 cm. Sockeln 6 x 50 x 30 cm. Tillhör fru 

Rea Wallgren. Foto av Per Olov Jansson i Runebergsarkivet i Borgå. 
Walter och Lina Runeberg i Rom 1868. Fotografiet tillhör fru Greta Runeberg. 
Lina Runeberg med Carlo. 1869. Foto Michele Mang & Co. Piazza di Spagna 9. 

Rom. Runebergsarkivet i Borgå. 
Walter Runeberg med Nino. 1874. Foto H. Le Lieure. Fotografo di S.S.R.M. Piazza 

di Spagna. Palazzo Mignanelli 23, 24 & 25. Runebergsarkivet i Borgå. 
Johan Ludvig Runeberg. Marmor. Porträttbyst gjord 1871 i Rom på beställning 

av Orla Lehmann. Studentersamfundet i Kobenhavn. Foto i Runebergsarkivet i Borgå. 
Walter Runeberg: Självporträtt. Rom 1869. Marmor. Höjd 66 cm. Konstmuseet i 

Ateneum. 
Bergmästare Fredrik Tengström. 1866. Foto C. P. Mazer, Bryggaregatan 15, Stock-

holm. Runebergsarkivet i Borgå. 
Bergmästare Fredrik Tengströms gravvård på Gamla kyrkogården i Helsingfors efter 

ritning av Walter Runeberg. 1872. Foto Per Olov Jansson. 
Hårarbete av Fredrika Runeberg. 4 cm x 4 cm. Runebergs hem. Borgå. Foto Per 

Olov Jansson. 
Sovande Amor. 3 exx. i marmor 1870-1875. Ett ex. i Konstmuseet i Ateneum. De-

ponerat 1966 i Statsrådets festvåning. 
Lina Runeberg. Osignerad teckning. I privat ägo. Foto Fred Runeberg. 
Walter Runeberg. Osignerad teckning. I privat ägo. Foto Fred Runeberg. 
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Lill-Kroksnäs. Runebergs sommarhem från 1838 t.o.m. 1868. Målning i olja av Jo-
han Knutson, 3 meter x 4 meter 15 cm. Beställd som fond till en tablå. Strömborgska 
läroverket i Borgå. 

Krönarn tjärar sin båt. Gräsörn. Pastell av Ludvig Michael Runeberg. 32 x 24 cm. 
Intendentbostaden i runebergska gården i Borgå. Foto Per Olov Jansson. 

Apollo och Marsyas. Marmor 1874. Konstmuseet i Ateneum. 
25-26. Kleobis och Biton drager sin mor till templet. Detaljer av frisen på Gamla 
studenthusets fasad i Helsingfors. Rom 1874. Walter Runebergs skulptursamling. Borgå. 
Foto Per Olov Jansson. 

Dansande gosse med tamburin. Marmor 1875. Konstmuseet i Ateneum. Deponerad 
i Finlands beskickning i Stockholm. 

Exteriör av utställningsbyggnaden i Brunnsparken i Helsingfors sommaren 1876 
efter ritning av arkitekt C. Th. Höijer. Träsnitt 20. 5. 1876 i Ny Illustrerad Tidning. 

Interiör av utställningshallen. Träsnitt efter teckning av Carl Larsson 22. 7. 1876 i 
Ny Illustrerad Tidning. 

Aline Forssman: Porträttmedaljong av Walter Runeberg. Rom 1875. Diametern 
45 cm. Konstmuseet i Ateneum. 

Nino Runeberg (1874-1934), porträttbyst i bränd lera utförd 1876 av Walter 
Runeberg. 36 x 17,5 cm. Runebergs hem i Borgå. Foto Per Olov Jansson. 

Vasthi Runeberg (1876-1948), porträttbyst 1878 av Walter Runeberg. 36 x 22 cm. 
Äges av fru Greta Runeberg. Foto Per Olov Jansson. 

Alfred Runeberg (1882-1967), Lina och Walter Runebergs yngste son, porträtt-
byst av Walter Runeberg. 38 x 19,5 cm. Tillhör fru Greta Runeberg. Foto Per Olov 
Jansson. 

Psyche med Jupiters öm. Marmor. 1876. Konstmuseet i Ateneum. Deponerad i 
Statsrådets festvåning. 

Psyche med lampan och dolken samt Psyche med sefyrer på världsutställningen i 
Paris 1878. Foto tillhörigt fru Greta Runeberg. 

Walter Runebergs personkort som deltagare i världsutställningen i Paris 1878. Till-
hör fru Greta Runeberg. 

Vasthi Runeberg. Oljemålning 1877 av Walter Runeberg. 31 x 25 cm. Tillhör fru 
Greta Runeberg. Foto Per Olov Jansson. 

Bacchus och Amor som barn. Paris 1879. Marmor. Konstmuseet i Ateneum. 
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FÖRKORTNINGAR 

Abl — Aftonbladet 
BA — Biografiska anteckningar om Johan Ludvig Runeberg av J. E. Strömborg. Ny 

upplaga utg. av Karin Allardt. I — första bandet. II — andra bandet. III — tredje 
bandet. BAS — supplementband utarbetat av Karin Allardt. 

BT — Borgå tidning 
FAT — Finlands allmänna tidning 
FT — Finsk tidskrift 
Hbl Hufvudstadsbladet 
HD — Helsingfors Dagblad 
HM — Helsingfors Morgonblad 
HT — Helsingfors Tidningar 
HU — Helsingfors universitet 
HUB — Helsingfors universitets bibliotek 
JJT — J. J. Tikkanens redogörelse: Finska Konstföreningen 1846-1896. Helsingfors 

1896. 
Kf — Finska konstföreningen 
NIT -- Ny illustrerad tidning 
NDA — Nya dagligt allehanda 

— utgivarens tillägg 
— utgivarens uteslutning 

( ) — parenteserna utsatta av Fredrika Runeberg 
F-brev — brev från Fredrika Runeberg 
W-brev — brev från Walter Runeberg 
Då min akad.avh. om  Fredrika Runeberg anges som källa står endast hennes namn i 

kommentaren, t.ex. Fredrika Runeberg 17. 
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INNEHÅLL 

1 8 6 1 
Brev nr 1 adr. Köpenhamn, nr 2 adr. Åbo 

 
26. 2. Marcus Larson hos Runebergs. »Gyllene natten►. Borgå stadsbibliotek grundas. 
Om Uno Cygnaeus förslag till folkskolväsen. 

 

13. 10. Walter Runeberg hos Elfvings på väg till Köpenhamn. Lina Elfving och Walter 
Runeberg förlovade sedan juli 1861. Lorentz Dietrichson i Borgå. 

1 8 6 2 
nr 3-6 adr. Rom 

 
13-14. 10. Första brevet till Rom. Missväxt och hungersnöd. Hårdh fotograferat på 
Kroksnäs. J. 0. I. Ranckens föreläsningar i Stockholm om Fänrik Ståls sägner. 

 
8. 11. Arbete i Sverige på att avvärja nöden i Finland. Konstnotiser. Runeberg ivrig 
med rävfänge. Fredrika Runeberg ber om Laurits Priors porträtt. 

 
24. 11. Brådskande order om kommitteer för att förbereda lantdagen. »Kan ej» repe-
teras. Teckningar och drömmar i Sverige. 

 
18. 12. Runeberg fångat tre rävar under hösten. »Kan ej» över scenen. Nöden. För-
arbete på lantdagsärenden. 

18 63 
nr 7 -22 adr. Rom 

 
15. 1. Planer på järnväg Borgå Helsingfors. Berndtson och Topelius om Kan ej. 
Skiss till Kentauren Chiron undervisar den unge Akilles diskuteras. 

 
11. 2. Walter Runebergs skildring av julen i Rom i HD 24. 1. 63. Prosastycken av -a-g 
(Fredrika Runeberg) i HD. Blid vinter med 4-5 graders värme, blåsippor. »Polska 
affairerna». Erkännande åt vår tidningspress. 

 
11-17. 3. Konstföreningen gett skulptören W. Runeberg större priset (20 dukater) för 
marmorbysterna av J. L. Runeberg och Werner Holmberg. Konstnotiser ur HT. 

574 



10. 
1. 4. Inrikespolitiskt. Snellman senator. Topelius om Kfs planer och om Chirongrup- 
pen. Kfs expo. 
11. 
30. 4. Senaten beviljat W. Runeberg 500 rubel silver för studier i Rom. Förfinsknings- 
ivern. Dövskolan i Borgå invigd. Edvard Flygares reseanteckningar. 
12. 
22. 5. Nya teaterns brand. Påtryckning om tillgivenhetsadress till högsta ort väcker 
opposition. Skärpt censur. Fredrika Bremer planerar resa till Finland och Ryssland. Egen 
konstakademi?! 
13. 
17. 6. Finländsk handelsflagga diskuteras. Många gäster på Kroksnäs. Nya böcker. 
14. 
15-16. 7. Lantdagskallelse utlyst till 15. 9. Ottelin fotograferar på Kroksnäs. Nya sedlar. 
15. 
18. 8. »Dagbladsflaggan» ånyo. Om nordiska konstnärer i Rom ur NDA. Walter Rune-
bergs porträttbyst skulpterad av Laurits Prior som gåva till föräldrarna i Borgå. Sigrid 
Liljeholm i Abl. Runebergs grekiska tragedi på väg till tryckeriet. 
16. 
16. 9. Om Chiron. Kejsarbesöket. Illumination, festligheter, musik i städerna. Alexan- 
der II:s besök på Träskända. Petitioner som förberetts. 
17. 
28-29. 9. Lantdagens öppnande. Trontalet. Ett nr av HD indraget. Järnbanhallen om- 
byggd och dekorerad till balsal. 
18. 
12. 10. Runeberg om Silenusgruppen. Theodor Lindhs femaktstragedi Konung Birger 
och hans bröder. 

 
11. 11. Petition om stadfästande av bestämd tid, tre år, för sammankallande av lantdag. 
R. W. Ekman målar lantdagens öppnande. Ryska intryck från kejsarbesöket. 

 
2-3. 12. Ogift kvinnas myndighetsålder före i lantdagen. Borgå förskönar sig: träd 
planteras på salutorget och på kajen. 

 
12. Lorenzo underrättar Walter att Runeberg träffats av slag. 

22. 
29. 12. Första veckan av sjukdom. 

1 8 6 4 
nr 23 -  45 adr•. Rom 

23-36. 
4. 1. - 30. 5. Detaljerad sjukberättelse, förhoppningar och framsteg. Om lantdagsarbe- 
tet, Danmarks kamp, konsthändelser. 
37. 
20-21. 6. Färd ut till Kroksnäs. Konstnärsgillet stiftat i maj med Z. Topelius som 
ordförande och Runebergs födelsedag som årsdag. 
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38. 
6-7. 8. Högläsning förkortar tiden för Runeberg, han orkar t.o.m. själv läsa ett 
grand. Walter får snubbor av sin mor för dålig stavning! 
39. 
1. 9. Nytt tak på hemmet i Borgå. Regnet förstör rågskörden. Statspris på 2.500 mk 
för »en lovande skriftställare» till Aleksis Kivi. 
40. 
20. 9. Ryska myntets dåliga kurs. Fredrika Runeberg läst Adam Homo. 
41. 
6. 10. Erik Boghs roman Jonas Tvaermoses aergrelser läses högt och roar. Minnesvård 
åt Mikael Agricola. 
42. 
16-23. 10. Magnus von Wright om Silenus med följeslagare. Korrespondens från 
Rom av Walter Runeberg i Helsingfors Posten. 
43. 
14. 11. Borgå fått telegrafstation. Myntrealisation diskuteras i pressen. Bronslejonet 
på Parola malm. 
44. 
21. 11. M:lle Unonius beställer gravvård. Runeberg ute att åka första gången. Gymna-
sisterna inköpt fortepiano. 
45. 
13. 12. Skissen till M:lle Unonius beställning diskuteras. Den låga myntkursen. Aug. 
Schauman börjat ge ut Hufvudstadsbladet med sex nummer i veckan. 

1 8 6 5 
nr 46- 55 adr. Rom 

46. 
8-9. 1. Finanschefen Snellman tillbaka från Petersburg. Man hoppas endast silver blir 
lagligt mynt i landet. Gabriel Lagus får pris av Svenska akademien. Wilhelmina Nord-
ström som gett ut dikter hos Bonnier får beröm. 
47. 
21-24. 1. Arbeten och planer. Misströstan kring myntrealisationen. Kommitteer till- 
satta att förbereda nästkommande lantdag. 
48. 
3. 2. M:lle Unonius utvidgat sin beställning. Abl har ur AU resume av årets viktigaste 
tilldragelser i Finland. 
49. 
26. 2. Missväxt, fallande myntvärde, lapsk vinter. Konstnärsgillet firat Runebergs f ö- 
delsedag, hemma uppvaktade gymnasister. Runeberg underhöll sig med dem. 
50. 
14. 3. Konstföreningen inlöser Chiron i gips. Lorenzo sjuk i tyfus. 
51. 
18. 3. Artikel från Rom i HD av C. G. E. som besökt Walter Runebergs studio. 
52. 
23. 3. Frans Ludvig Schauman vald till biskop över Borgå stift. Månaderna räknas till 
Walters hemkomst. 
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53. 
4. 4. Åttio frågor beredes för nästa lantdag. Runeberg tänker på Loke och Sigyn som 
motiv för Walter. Chiron undervisar Akilles, på Kfs expo. 
54. 
15. 4. Lorenzo frisk igen. Runeberg sämre efter ett svimningsanfall. Menföre: järnväg, 
släde, hjul för att komma från Helsingfors till Borgå. 
55. 
16. 5. »Gamla mamma ... byxmakerska och huskatt». Walter väntas hem »som en vår- 
fläkt» till midsommar. 

1 8 6 6 
nr 56, 57, 58, 59, 63 till Helsingfors, nr 60 till Åbo och Stockholm, 61, 62 till Stockholm 

56. 
4. 1. Om emballage och frakt för Silenus med följeslagare till Stora nordiska utställ- 
ningen i Stockholm sommaren 1866. 
57. 
Porträttbysten av Topelius under arbete, utställd på Kfs expo våren 1866. 
58. 
Låt korrespondenterna veta att du bor i Helsingfors. Borgå onödig omväg. 
59. 
Underlåtenhet i expokatalog. Uppmaning att komma och hälsa på till Kroksnäs. 
60. 
18. 7. Bergmästarn lånar pengar till den dyra transporten av Chiron till Stockholm. 
61. 
19. 7. Ger tidpunkten då Runeberg fick det mazerska porträttet av Almquist, nr 34 i 
katalogen över Runebergs hem i Borgå. 
62. 
22. 7. Lyckönskan till »hedersbetyg» för Walter Runebergs verk på utställningen i Stock- 
holm. M:lle Unonius »mecenatska». 
63. 
Sensommaren 1866. Fru Julie Winthers brev till låns till Walter. Uttalanden om Si- 
kngruppen i NIT, NDA, HT. 

1 8 6 7 
nr 64- 67 adr. Åbo, nr 68-75 Köpenhamn 

64. 
Före 21. 4. Prästbetyg till Walter för lysning. Välönskningar. Fredrika Runeberg vill 
köpa HT för 1862. 
65. 
21. 4. Lyckönskningar på första lysningsdagen. Basreliefen av R. W. Ekman vunnit bi- 
fall i Helsingfors. 
66. 
Månadsskiftet maj-juni. Påminnelse att lämna Ludvig fullmakt att vara Walters om- 
bud i Paris. 

18. 6. Lyckönskningar till bröllopet från föräldrarna i Borgå. 
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68. 
2. 7. Runeberg, Fredrika, Ludvig, Hanna, Robert dricker bröllopsskålen på Kroksnäs. 
Äppelträd och syrener i full blom. Lorenzo mottagen hos Majestätet i Stockholm tack 
vare kungl.bibliotekarien Emil von Qvanten. Ludvig med Hanna på pedagogisk studie-
resa 1867-68. 
69. 
18. 7. Mer om »vildfåglarnas» resor. Konstnotiser. 
70. 
7. 8. Walter bannas för »passion för grofva skjortor», icke »fint lärft» ens till »sjelfva 
bröllopsskjortan». 
71. 
11-12. 9. De nygifta »kinesar» ännu i Köpenhamn. Walter arbetar på Mercurius upp- 
finner lyran. Missväxt i Finland. Tiggarskaror, hela familjer, avlöser varann. Frost. 
72. 
24. 9. Nödbröd utexperimenteras i arbetshemmet i Borgå. 
73. 
15. 10. Försök att skapa inkomster: vispar, smörkärl, o.a. träslöjd, ylle- och bomulls- 
vävnader, mattor. 
74. 
20. 10. Kolossalbysten av J. L. Runeberg. Kalendern Axet till förmån för de nödlidande. 
75. 
29-31. 10. Sniglar förstör brodden, brist på utsäde. Konstexpo i Åbo. 

1 8 6 8 
brev nr 76 - 89 adr. Rom 

76. 
7.1. Om kalendern Axet. Boknyheter till julen. Bredspåriga banor Helsingfors-Pe-
tersburglinjen. Nöden. Bergmästarn sjuk. Södra delen av runebergska huset uthyrd till 
Strömborgs från 1. 6. Hattmakare Wecksell död. 
77. 
27. 1. Brev från Venedig och Rom från Walter och Lina. B. 0. Schauman att förvänta 
till Rom. Ludvig och Hanna i Paris, Lorenzo i Wien. 
78. 
25. 3. Fattigskolan stänges för tyfusepidemien. Runebergs köpt Alexandra Såltins 
Kvastgosse. Medel samlas för Takarven. 
79. 
11. 3. Dr G. R. Björksten död. Tidningsklipp och pengar avgått till Rom. Nöden. 
»Om otillbörligheten av kvinnobildning». 
80. 
26. 3. Diskussion kring Apollo och Marsyas. Runebergs köpt ett landskap av J. Knutson. 
Natalia Castren börjat odla upp Borgå halmhattsindustri, särskilt de svarta hattarna ef-
terfrågade. 
81. 
22. 4. Apollo och Marsyas ånyo. Marsyas nakenhet vållar bekymmer. Påsknatten i ryska 
kyrkan. 
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82. 
30. 5. Fru Weurlander om sin son, försvunnen i Italienska frihetskriget. Konstexpo i 
Helsingfors. Femtio fönsterrosor utslagna på en gång. 
83. 
5. 6. Halmhattarna inbringat över 1.200 mk. Entreprenös av nöden. Blomprakt i rosor, 
nejlikor, heliotroper, fuchsior, calla, agapanthus - allt i fönsterträdgården. 
84. 
3. 7. Mercurius på besök hemma hos Runebergs. Fredrik Runeberg i Köpenhamn tas 
om hand av Vilhelm Thomsen och Walters vänner. 
85. 
6. 8. Ihållande torka, skogseldar, pest bland boskapen. Sommaren den sista ute på 
Kroksnäs. Hundra år senare, 1968, blir den låga stockbyggnaden som hyste familjen 
Runeberg i trettioen somrar, räddad från förstörelse. 
86. 
22. 9. Mari tapetserar, Fredrika Runeberg färgar, vänder möbeltyg, flyttar över i nya 
gömmor. Strömborgs våning »särdeles nätt och beqväm». 
87. 
29. 10. Om Mercurius och om Silenus. 
88. 
25. 11. Borgå järnväg ser ut att fås till stånd. Nästa år HD för Robert Rbg och Hbl 
för sitt större intresse för konst till Rom. 
89. 
16. 12. Fest till Magnus von Wrights minne. Anna Salmberg död. 

1 8 6 9 
nr 90 - 102 adr. Rom 

90. 
12. 1. Julaftonen »god och behaglig». Julgran med tända ljus i salen. Kära brev. 
91. 
15-16. 2. Takdropp, vårluft. Runeberg bättre period, t.o.m. inne hos Strömborgs med 
6-7 personer efter Tavaststjennas konsert. Missväxt sju år å rad i Nyland. Fredrik 
Rbg gått över till nylänningarna, sympatiserar inte med österbottningarnas »ultra fenno-
mani». Gymnasistkarnevalen i Borgå. Soarétill förmån för Takanen. 
92. 
24. 3. Två dikter av Walter insända till Joukahainen. Oro bland studenterna, visan 
om greve Adlerberg. 116 tiggare före kl. 3 e.m. i runebergska köket. Silenusgruppens 
placering. 
93. 
22. 4. Lantdagsordningen fastställd. Illumination. 
94. 
21. 5. Vår högre horisont molnskockad. Om Sjöstrand. Studenttolvan ger konsert i Borgå. 
95. 
6. 7. Professor C. R. Nyblom hos Runebergs för en ny upplaga i Sverige av Runebergs 
arbeten. 
96. 
10. 8. Det går framåt med Apollo och Marsyas, och deras blivande hem, studenthuset, 
byggs som bäst. Fredrik Runeberg bor hos »krönarn» på Gräsörn i Suni sund. 
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18. 9. Fredrika Runeberg varit i Helsingfors, sett Walters Silengrupp som »särdeles 
behagade». 

 
25. 9. Lyckönskningar. Carl Michael, »Carlo», född den 13 september. 

 
2. 10. Glädje över första barnbarnet, Runebergs sjukdom outtömlig sorgekälla. 

 
20. 11. Gamla huskurer inom spädbarnsvård. 

 
16-17. 12. Sex år sedan Runeberg sjuknade. En barnsked som julklapp från farmor 
till Carlo. 

 
25. 12. Foto av Lina med Carlo stor julfröjd. Som julgran i år en pittosporum över- 
sållad med vita doftande blommor. Falska silvermynt cirkulerar i landet. 

1 8 7 0 
nr 103 -113 adr. Rom 

 
22. 1. Walter får beröm för hjälpsamhet. Fint erkännande för Apollo och Marsyas i 
Berlingske Tidende och Stockholms Dagblad infört i våra tidningar F. J. Petersen kal-
lad att sköta latinprofessuren efter af Brungir. 

 
28. 2. Fredrika Runeberg icke tilltalad av Michelangelo-teckning. Rob. Runeberg träffat 
professor A. Geffroy i Paris som önskat sig Kungarne på Salamis för översättning. 
Gymnasisterna åkt omaskerade i år. 

 
11-12. 4. G. Ljunggrens bedömande av Apollo och Marsyas intaget i HD och Hbl 
ur Post och Inr. tidn. Petition i tryckfrihetsfrågan. Runebergs skämt om Ahlstubbe 
väckt genljud i Helsingfors. 

 
10-11. 5. Sippor i april. Erkännande åt Walter Runeberg i Göteborgs Posten citerat av 
Hbl och Bbl. Om Takanen och Sjöstrand. J. L. Runeberg kallad till ledamot av Vit-
terhets-, historie- och antikvitetsakademien i Stockholm. Nöjeslivet florerar i Borgå. 

 
12. 6. Carlo sjuk av vaccin. Walter får ånyo beröm för hjälpsamhet. Konsul Åberg 
död. Arvingarna ger Mercurius som läkararvode till dr Wallgren. 

 
15-16. 7. På uppmaning av sin mor gör Walter ritning till fotställning för Mercurius. 
Medlemmar av »Svenska operasällskapet» hos Runebergs i Borgå. 

 
12. 9. Fredrika Runebergs tankar om krig. Järnvägen Helsingfors-Petersburg öppnad 
för trafik. 

 
11-15. 10. Syster Carolina Tengström hälsar på hos Runebergs. Personlig hälsning 
från Runeberg till liten Carlo. 
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14. 11. Bergmästarn bestämt Forssa-aktier för Walter i sitt testamente. 

 
14. 12. Julklappar till »hjertebladet» Carlo och hans föräldrar. Studenthusinvigningen. 
Fredrik Runeberg firar sin gradualskrivning med sju gäster hemma. 
11 
29. 12. Fredrika Runeberg önskar en karta över Rom med nummer och förklaringar 
utsatta i kanten. Runeberg bättre denna höst än den förra. 

1 8 7 I 
nr 114- 142 adr. Rom (122 - 126 vidare till Perugia) 

114. 
21. 1. Bergmästarn avlidit 14 januari. Jordfäst den 19 jan. Snellman talade vid graven. 
En kvartett sjöng Integer vitae. Dr Borg besörjer bouppteckningen. 
115. 
12. 2. Romkartan anlänt. Avskrift av Bergmästarns testamente. 
116. 
17. 2. Fr. Aline Bremer har Walter Runeberg ovetande bett Dietrichson ge ett utlå- 
tande om hans konst, vilket blev i högsta grad positivt. 
117. 
10. 3. Fredrika Runeberg upptagit sin läsning hos Runeberg efter att sex veckor ha 
legat sjuk. Topelius om Finland värnande sina grundlagar. Rombarnen sänder Narcissus 
som gåva. 
118. 
19. 3. »Gömd och glömd» då sönerna är sådana tröga brevskrivare. 
119. 
2. 4. En gosse, Valter Fredrik, född 11. 3. i Rom. Den unge fadern får beröm igen 
för att han är snäll och hjälpsam. 
120. 
5. 5. »Kattserenaden». Bror Gabriel, som ärvt Bergmästarns Runebergbyst i marmor, 
skänkt den till Studenthuset. 
121. 
29. 5. Affärer. Isu Sucksdorff skänkt Fredrik Runeberg en segelslup. Fredrik Elfving 
»just ett rigtigt hjertekorn» hälsat på hos Runebergs. Fredrika Runeberg på konstexpo 
i nya laboratoriehuset, nuv. Snellmansg. 5. Mercurius exponeras. 
122. 
4. 7. Hannes Runeberg och Edith Lev6n förlovade. Janssons »I kajutan» på besök hos 
Runebergs. »Gladt och stort hopp» att få se »pyrena» med föräldrar i sommar. 
Ljunggrens nya bok Från en resa annonseras enl. brevet »med titelplansch W. Rbgs 
grupp A et M». 
123. 
11. 7. Lina till tröst berättar Fredrika Runeberg hur hennes »ståtliga raska» söner varit 
»små pjunklås» som barn. 
124. 
7. 8. Om Bergmästarns gravvård. Affärer. 
125. 
7. 8. Spädbarnsvård och -diet. 
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126. 
16. 8. Månaderna räknas i Borgå till den unga familjens hemkomst. Insändare av Vic- 
toria Åberg i HD. 
127. 
15. 9. Fru Levön död. Carl Collan avlidit i kolera. 
128. 
11. 10. Om brödernas resor. Herman Hallonblad och Robert Runeberg stämt möte i 
Rom. Runeberg skrattar åt Carlos: »Fafa skulle ge kaffe». Reliefen till Magnus von 
Wrights gravvård. 
129. 
10. 11. Egron Lundgren, En målares anteckningar, läses högt. 
130. 
24. 11. Fredrika Runeberg undvikit att begagna »förvridna» ord med sina små, så de 
skulle lära sig tala rent. 
131. 
11. 12. Småbarnen icke friska. Våra tidningar »munlåsta» . Förläggarnas förtjänster 
på Runebergs arbeten. 
132. 
26. 12. Carl Michael, Runebergs förstfödda barnbarn, avlidit i Rom i en ålder av 2 år 
3 mån. Farföräldrarna sänder hälsning. 

1 8 7 2 
133-142 adr. Rom, 143 adr. Köpenhamn, 144-149 adr. Åbo 

133. 
14. 1. Också Valter Fredrik död, jordfäst vid sin bror Carlos sida på Protestantiska 
kyrkogården i Rom. 
134. 
21. 1. Familjen Kellgrens svåra sorger. J. J. Nordström om Walter i Rom i brev till 
Runeberg. 

135. 
Jan. Vita doftande blommor i fönsterträdgården, »farmors enkla vinterblommor» som 
hon ville smycka de små barnbarnens grav med. 
136. 
8. 2. Barnens fina ihårstrån fogas in i hårbuketten. Föräldrarna byter bostad i Rom. 
Hannes Runeberg vikarie för dr Wallgren i Borgå. 
137. 
2. 3. Expo i Petersburg, där Finland representeras av »sina förnämsta landskapsmålare» 
och av Sjöstrand. Hoving att vänta till Rom. Allmänna intresset samlat kring lantdagen. 
138. 
22. 4. Fattigflickskolan 25 år, högtidlighet med hyllningsdikt av Theodor Lindh. Fred-
rika Runeberg skrivit svar på Linas fråga: Varför äro vi skapade? - Stor beundra-
rinna av H. C. Andersen, men Paludan Milllers Adam Homo behagar henne inte. »Nis-
sen som ville göra allt gott». 
139. 
21. 5. Walter Runeberg på utställningen i Köpenhamn representerad av Apollo och 
Marsyas. Tidningar avgått till Rom med de intressantaste lantdagsdebatterna. 
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140. 
20. 6. Affärer. Bergmästarns gravvård »en af de vackraste på begrafningsplatsen». 
141. 
22. 6. Syrener, äppelträd utblommade, rågen likaså, ängarna färdiga för slåtter. Jans- 
sons Slant i håven och Frieriscen på besök hos Runebergs jämte Liljelunds Kyrkfärd. 

142. 
9. 7. HD utdrag ur Snällposten och GHT med erkännande åt Walter Runebergs verk 
i Köpenhamn. Runebergs köpt Janssons Slant i håven. 
143. 
26. 7. Lina och Walter på väg mot Norden. I Hbl gott omdöme av V. Wille om Apollo 
och Marsyas ur ett danskt blad. Walter får i uppdrag att besöka von Qvanten i Stock-
holm för Teckningar och drömmar och att köpa ett antal namngivna böcker till ned-
satt pris. 
144. 
6. 8. Walter och Lina närmar sig, »den glädjen är stor och betalar mången sorgestund». 

145. 
24. 8. I morgon troligen i Åbo 
146. 
2. 10. Femtio år sedan Runeberg blev student. Hans namnsdag, gick ut i salen där 
han ej varit på mycket länge. 
147. 
15. 10. De unga reder eget bo i Åbo. 
148. 
22. 10. Glädje över Maria Christinas födelse den 16 okt. i Åbo. 
149. 
7. 11. Den unga familjen råkar bo på samma plats där Fredrika Tengström och hennes 
mor för 45 år sedan drevs ut ur sitt hem av elden. 

1 8 7 3 
nr 150 -  152 adr. Åbo, 153 -  158 adr•. Rom 

Efter R. W. Ekmans död 19. 2. 1873 åtog sig Walter Runeberg, som då uppehöll sig 
i Åbo, att meddela undervisning till terminens slut. 
150. 
22. 4. Lilla Maria över 1/2  år. Frisen för Studenthuset. Porträttbyst av Carl Daniel 
von Haartman. 
151 
13. 5. Apollo och Marsyas på världsutställningen i Wien. På Kfs expo 1873 Walter 
Runebergs studie till Psychie buren av sefyrer - en ung kvinnobyst huggen i marmor 
av R. Stigell i Rom 1873. Walter uppmanas att på R. W. Ekmans »tafleauction» ropa 

in »någon bit» åt Runeberg. 
 

22. 5. Walter bör resa för att se Wienexpon, anser hans mor. Får ej vara hemsjuk, 
får lov att vänja sig då det gäller att se och inhämta för sin utveckling. 

 
27. 9. Vikingen har ur Jönköpings tidning från artikel om expon berömmande ord om 
Apollo och Marsyas. 
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154. 
22-25. 10. De unga tillbaka i Rom, gör sitt hem i ordning. Maria ett år. A. von Bec-
ker i HD om världsutställningen i Wien. Insamlingar för de svältande i Ryssland. 
Initiativ i HD till ett konstindustriellt museum. Talgoxar och sparvar på Runebergs 
fönsterbräde. 
155. 
Nov. Tröstande ord vid sorgebudet om lilla Marias död. 
156. 
22-23. 11. Fredrika Runeberg legat sjuk tre veckor. Insamlingar överallt i landet för 
de nödlidande i Ryssland. Frågor till Walter att exakt besvara. 
157. 
11-13. 12. Om barndödligheten i släkten. Koppor härjar i Österbotten. Dr Såltin 
död. R(obert) R(uneberg)s artiklar i HD. 
158. 
Fjärde dag jul. Runeberg på sitt bättre. Selma Strömborg smittkoppor. Runebergs iso- 
lerade från Strömborgs. 

1 8 7 4 
brev nr 159 -  179 adr. Rom ( 172 -  176 Siena) 

159. 
Trettondagen. Om Kleobis och Biton. L. Dietrichsons nya bok Från min vandringstid 
med tryckt dedikation till Walter Runeberg »som ett minne af vårt ungdomslif vid Ti-
berns strand». 
160. 
27. 1. Kopporna härjar. I Närpes nära 1.000 döda. Synes dock avta. 
161. 
7. 2. Om Runebergs sjuttioårsdag. 
162. 
3. 3. Rob. Runeberg skriver i The Times mot engelsk byråkrati. 
163. 
21. 3. Resonemang kring arbeten och beställningar. 
164. 
28. 3. Fredrik Runeberg »bröstsjuk», nära med.cand. examen. Tre unga män överfallna 
av 10-12 dryckesrörda (notis i HD), Robert Castrén den värst slagne. 
165. 
1. 4. Fredrik Runeberg på väg Petersburg - Wien - Venedig - Florens - Rom. Rob. 
Runeberg erbjuden förmånlig tjänst vid Åbo mek.verkstad, men anser sig ännu böra 
stanna två år utomlands. 
166. 
22. 4. Roberts omtankar om sin bror Fredrik. 
167. 
2. 5. Om transportmöjligheter för Walters verk. 
168. 
9. 5. Fredrika Runeberg gjort en resa till Helsingfors. Robert Castrens artiklar i HD 
väckt uppmärksamhet. 
169. 
21. 5. Om frakter, arbeten m.m. Tvåhundra fönsterrosor avklippta, ännu knoppar kvar. 
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170. 
6. 6. Glädje över att en gosse blivit född i Rom den 27 maj. Döpt till Hjalmar 
Johannes (Nino). 
171. 
11. 6. Den nyföddes konvulsiva anfall påminner om dem J. L:s och Fredrikas pojkar 
hade som spädbarn. Om utställningen i Petersburg. 
172. 
22. 7. Den unga familjen på sommarnöje i Siena. Walter behöver »impressario eller 
puffare» tycker hans mor. Ånyo om dödens skördar i släkten. Terese Guicciolis och 
Maria Walewskas rykte icke avundsvärt. 
173. 
6. 8. »Pyret» Nino får en amma i Siena. 16-åriga Ellen Edelfelt drabbats av lungsot. 
174. 
29. 8. Studenthusfrisen. Ångaren Österbottens brand på resa norrut från Räfsö. Om alla 
bröderna. Kalljordsrosorna blommar ännu, orimligt mycket knopp. 
175. 
3. 9. Adress med tack från Walter vidarebefordras till ,helsingforsdamerna som beställt 
Apollo och Marsyas i marmor. Psyche med örnen under arbete, foto som sänts hem dis-
kuteras. 
176. 
30. 9. Glädje att Nino är raskare igen. Bysterna av Runeberg och Topelius, beställda i 
marmor av greve Creutz, anlänt. Mottagaren belåten. 
177. 
17. 10. Fredrika Runeberg genomskådar fördomarna, innan hon bedömer en av sina 
medmänniskor i Borgå. Både Hbl, HD och Mbl uppmärksammat Apollo och Marsyas. 
178. 
10. 12. Om julklapp åt Fredrik Rbg. 
179. 
Annandag jul. Stilla helg med kära brev och julklappar. Om kalendern Svea 1875. De 
sista numren av Vikingen avgått till Fredrik. Fredrika Rbg på julvisit hos familjen 
Frosterus på andra sidan gatan får se blyertsskisser av Alexandra Såltin - julklappar 
till mormor och mostrar. 

1 8 7 5 
nr 180 - 191 adr. Rom 

180. 
11. 1. Tacksägelse för fotot med Walter och Nino, av Walter »det bästa som finns». 
Theodor Lindh och Amanda Björkman förlovade. Runeberg föregående dag med egen 
hand skrivit parabeln om Liljekonvaljen. 
181. 
20. 1. Om affärer och planer. Ögonen dåliga. Brev från Onkel Adam. 
182. 
21. 2. Lorenzo Runeberg och Ella Levön förlovade. Signaturen F(redrik Runeberg) i 
HD skildrar en middag Roms arbetarförening gav för Garibaldi. 
183. 
16. 3. Fredrika Runeberg läser Mbl av 1874, »inte så illa» om ej »den ytterliga fenno- 
manin» vore. Fem azaleor överfulla med blom. 
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184. 
20-22. 3. »Miljonären Antell» som 1874 fick det stora arvet har bett om Walters 
adress för att vid en resa söderut göra en beställning. - »Vi här» tyckte Fredriks »bit» 
i HD (brev nr 182 not 5) var bra. 
185. 
2. 4. Hannes lilla Ester lärt hitta vägen till Runeberg och hans karameller. 
186. 
8. 4. Fredrika Runeberg vill PR för sin son Walter som anspråkslöst avböjer. 
187. 
24. 4. Signaturen F fått i uppdrag av HD att besöka nordiska konstnärer i Rom och 
först besökt Walter Runeberg som längst varit där. Föräldrarna »tyckte om» artikeln i 
HD 20. 4. 
188. 
6. 6. Vid läsningen av Mbl har Fredrika Runeberg lärt sig beundra HD:s lugna tåla- 
mod vid allt det galna ovett som öses över tidningen. Brev från Onkel Adam. 
189. 
10. 11. Fredrika Runeberg »står i handel» om symaskin. Tanken på flyttning till Paris 
vaknat både i Rom och Borgå. Robert Runeberg åtagit sig att bli kommissarie vid Fin-
lands allmänna utställning 1876 i Helsingfors. Dietrichson hälsat på i Borgå. 
190. 
2. 12. Runeberg uppmuntrar Walter att skriva. Kalendern Svea 1876, helsidesbild 
av Psyche buren av sefyrer, »verklig soubrett fysionomi». 
191. 
16. 12. Välönskningar för det nya året och den tilltänkta flyttningen. Julklapp åt Nino. 

1 8 7 6 
nr 192 194 adr. Rom, 195 -196 Schweiz, 197 Paris 

192. 
19. 3. Ville Vallgrens kamp att få börja studera vid Polytekniska institutet. 
193. 
10. 4. Victor Hoving död i Rom av tyfus. Edelfelt svårt angripen. Gabriel Lapis lång 
artikel om Takanen i Östra Finland. Resebrev i Mbl, främst om Paris och franska 
förhållanden. 
194. 
22. 5. Robert Runeberg »sju dar i veckan» med stora utställningen i Helsingfors. Rune-
bergs sänder Janssons Slant i håven och sina båda Laur&is-tavlor till expositionen. Kallt, 
»flere tum tjock is på vattenkärlen». 
195. 
25. 6. Adr. Genbe. »Kejsarfeber» i Vasa. Tronföljaren med Prinsessan Dagmar gjort 
staden besök. Edith Runeberg överräckt blommor. Dagmar tackat henne på svenska. 
196. 
2. 9. Walter lyckönskas till guldmedalj vid stora utställningen. 
197. 
22. 9. Första brevet från Paris anlänt. Berömmande uttalanden om Walters verk på 
utställningen i HD o.a. tidningar. Fredrika Runeberg varit i Helsingfors för att ännu 
en gång få se Stora utställningen. Operasångaren Elis Duncker död av tyfus. 
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1 8 7 7 
198-199 adr. Paris. Paus i brevväxlingen mer än tre månader kring Runebergs sista 
sjukdom och död den 6 maj 1877. Brev nr 200-203 adr. Åbo. 204-206 adr. Paris. 
198. 
23. 2. Fredrika Runeberg första gången åkt bantåg, till Helsingfors. Robert Castrén 
förlovad med Lotti Pipping. Finsk tidskrift önskar bidrag av Fredrika Runeberg. 
199. 
28. 4. Runebergs tillstånd försämrats. Hannes Runeberg anser det vara det gamla mång- 
åriga onda som förvärrats. 

200. 
5. 8. Bouppteckning. Tack till Walter och Lina för den tid de var hemma i Borgå. 
Fredrik anställd av Röda korset som läkare i rysk-turkiska kriget, brev från Tiflis, kor-
respondenser till HD. Vasthi åtta månader. 
201. 
20. 8. Arbetet med Runebergs litterära kvarlåtenskap. 
202. 
12. 9. Arvsangelägenheter. Brev från Fredrik Runeberg i Daratschitschag. 
203. 
22. 9. Arbete med Runebergs efterlämnade skrifter. 
204. 
16. 10. Arvskifte och affärer. Rob. Castrns och Lotti Pippings bröllop. Theodor Lindhs 
bekantskap med den sicilianske diktaren Tomasso Cannizzaro. Porträttbysten av lille 
Nino fått sin plats över farmors soffa. 
205. 
3. 11. Brev anlänt, ett från Köpenhamn, ett från Paris. Insamlingarna för Runebergs 
staty och, för hans gravvård. 
206. 
22. 12. Om hedersgåvan från Sverige. Robert Runeberg fått anbud att bli kommis- 
sarie för Finland på världsutställningen i Paris 1878. 

1 8 7 8 
brev nr 207 -228 adr. Paris 

207. 
Fredrika Runeberg fått en silverkrans av konvaljer från Sordavala. Femte februari fi-
rats i Borgå med minnesfest i Gymnasiet, föredrag av J. E. Strömborg, fackeltåg till 
graven. Brandkåren återkom »uppför vår gata, från stranden, stannade utanför Rbgs 
fönster och sjöng.» Telegram från Jakobstad, Konstnärsgillets årsfest m.f 1. 
208. 
14. 2. Notis i HD att Psyche buren av sefyrer inköpts av K. senaten för att hem- 
bjudas kejsarinnan som gåva. 
209. 
17. 2. Fredrika Runeberg varit i Helsingfors på UB för att se Walters arbeten och ta 
avsked av Psyche för världsutställningen i Paris. 
210. 
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28. 2. »På vingarna» att flytta till Helsingfors. Strömborg hyr gärna gården för »frun-
timmersskolan» tills planerna kristalliserat ut sig. Inom ett par veckor måste beslut fat-
tas. Björnsons Magnhild följetong i HD, men »icke förtjustes» Fredrika Runeberg. 
211. 
22. 3. Svindel, ytterlig nedstämdhet, matthet ett par veckor. Hannes Runeberg hyrt bo-
stad för sin mor Marieg. 19, samma gård där Runebergs bodde som nygifta, där Anna 
Carolina föddes och Elgskyttarnes barnsöl firades. 
212. 
4. 4. Affärer. 
213. 
5. 4. Affärskriser också i Borgå. 
214. 
11. 4. Prof. C. R. Nyblom anhåller om »gipsaftryck» av J. L. Runebergs kolossalbyst 
i Borgå lycei solennitetssal. 
215. 
20. 4. Borgåbors opinion i fråga om Fredrika Runebergs flyttning till Helsingfors och 
hennes eget vankelmod. 
216. 
1. 5. Ninos utpräglade musikintresse. Många artiklar om världsutställningen i Paris i 
HD både av R( obert) R(uneberg) o.a. Arbetet på första häftet Efterl. skrifter. 
217. 
1. 5. Sommarbostad hyrd på Löparö. Tidig vår med blommande sippor. Finländska 
konstnärer bl.a. Edelfelt föredragit att ställa ut på vårsalongen, då de på världsutställ-
ningen kommer in under rysk flagg. 
218. 
12. 5. Årsminnet - tidigt uppe vid graven. Beslut att resa för att se de blivande rum-
men och planera för flyttningen. 
219. 
12. 5. Bäst att Ludvig står i styret för Runebergs Efterl. skr. Topelius tal vid festen 
till Runebergs minne »mer än lofligt svagt». 
220. 
23. 5. Endast häftning återstår innan del I av Efterl. skr. kan gå ut i bokhandeln. 
2 9 1 
26. 5. Helsingforsbesök igen och besök på vårutställningen i Riddarhuset. Krigsfar-
hågor ännu i luften. Avskedstillställning .för Wilhelmina Nordström som förestått Frun-
timmersskolan i Borgå. Reda i tanken krävs: Vad till Löparö? Vad till Helsingfors? 
Största delen packas dock ner för att stanna i Borgå. 
222. 
2. 7. På Löparö. Stora kikaren som togs med för att med den se på engelska flottan ser ut 
att ej behöva komma till användning. 
223. 
12. 8. Mycket skrivande vid redigeringen av de återstående delarna av Efterl. skr. 
Ludvig Runeberg och Mari skött flyttningen till Helsingfors. Adressen Mariegatan 19 
häref ter. 
224. 
8. 9. »Mera nätt» i nya hemmet. Ludvig skral till hälsan. 
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25. 9. Svårt att orka med allt »tankebestyr» kring korrekturen. 

 
24. 10. Rörligare efter flyttningen. Besökt svägerskorna Carolina och Tilda, Hannes 
och Fredrik som också bor i Kronohagen, Walmqvists snett över gatan, trädgårdsmäs-
taren i växthusen i Botaniska trädgården för att tacka för hans vård av Runebergs 
grav. Och Tengströms givetvis vid Mariegatan 9. Syster Carolinas gripenhet över Wal-
ters motivering att ge henne Dansande gosse. »Små ögonen» Nino och Vasthi hälsas. 

 
3. 12. Mycket kärt att vänta Robert hem till julen från Paris. 

 
30. 12. Walters oljemålning av Vasthi »mer än kär julklapp». Fotot med båda Psyche 
anlänt. Lotti Castrén fått liten gosse, vår sedermera kände litt. professor Gunnar Cast-
r&I. Albert Edelfelt på besök för att få se runebergporträtt. God nytta av skuggporträt-
tet Fredrika 1828 ritade efter skugga på väggen. 

1 8 7 9 
brev nr 229-230 adr. Paris 

 
30. 1. Om alla bröderna. Räkning med Boet för 1878. 

 
12. 3. Lorenzo och Ella Runeberg fått en flicka, Estrid, sedermera g.m. professorn i 
astronomi Ragnar Furuhjelm. C. R. Nybloms kritik i Nordisk tidskrift 1878 av Efterl. 
skr. I. Bemötande av Hannes och Robert Runeberg i samma tidskrift 1879. 

Runebergs Efterlämnade skrifter II och III hade fullbordats under våren. 

Fredrika Runeberg avled den 27 maj 1879 i sitt hem vid Mariegatan 19 i Kronoha-
gen i Helsingfors »stilla och fridfullt som hon levat». Jordfästningen den 31 maj på 
Näsebacken i Borgå. 
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